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الباب األول

مقّدمة

أ. خلفية البحث

ا كّل قوم عن مقاصدهم.  الّلغة العربية هي الكلمات اّليت يعّرب و الّلغة هي ألفاظ يعّرب 
ا قد وصلت إلينا من طريق النقل. وحفظها لنا القرآن العزيز و ا العرب عن أغراضهم.  ّ إ

. وهذان مصدرا تعاليم اإلسالم 1العرب ومنظومهمواألحاديث الّشريفة وما رواه الثّقات من منثور 
2الّلذان كتبا بالعربية املكتوبان باللغة العربية.

إن الّلغة مما ال ينفصل يف احلياة اإلنسانية, فهي من املسائل الظاهرة اليت تبحث عن 
تتكون من الّرموز و العالمات, فهي وسيلة اإلتصال و التفهم وهيفالّلغة نظام األصوات3حاهلا.

تع إليصال أغراضهم إىل اآلخرين و وسيلة املعرفة إىل أنفسهم و التفهم احلسن و األدب. و 4بني ا
الّلغة العربية من الّلغات الدولية الكربي املعتربة و املستخدمة. و قد يقال إّن الّلغة العربية هي 

5ضهم و مقاصدهمالكلمات تستخدمها العرب إليصال أغر األصوات او ا

زل على خامت األنبياء ولقد عرفنا أن القرآن الكرمي منـزل بالّلغة العربية. وهو كالم اهللا املنـ
. قال تعاىل:6خر كتب اهللا تعاىل نزوال اىل البشر و هو ناسخ ملا سبقه من الشرائعآهو 
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سى عند أمة املسلمني ويؤمن به املؤمنون بأنه كالم اهللا سبحان وتعاىل وهو مصدر أسا
بقوله خرة.كى ينالوا السعادة ىف الدنيا واآلهلى أنزله اهللا تعاىل ذكرا جلميع املسلمني لإألنه دستور 

تعاىل :









"

تمع االسالمي أن يفهموا فتبّني  لنا أن للقرآن دورا كبريا ىف احلياة.  وجيب على ا
ويتفقهوا معانيه ويتمسكوا حق التمسك به.

م مل يصلوا يف حل مسائلهاولقد  ا و إزالة عتين املفسرون بتفسري اآليات القرآنية, إال أ
الذي خياطب باأللفاظ العربية ق و أن بعض املسلمني خيتلف يف فهم القرآنأوهام الباحثني عن احل

لك زل به. لذاليت تستخدمها العرب مع أن بعضهم مل يعرف اللغة القرآنية معرفة تاما حسب ما ينـ
يريد الباحث أن يبحث عن بعض معاين القرآن.

بسورة الفاحتة و خيتم بسورة الناس. فمنها أسورة يبد١١٤جزءا و ٣٠يتكون من و القرآن
من كلمة النور ىف االنور ُأخذ, تسمي بةنيآية و هي من السور املد64سورة النور اليت تتكون من 

.هذه الّسورةمن35اآلية 
منا حيتاج اىل إنراها ىف لفظيته العربية فحسب, و ن الكرمي ال نستطيع أن آىف فهم القر إنّ 

ن الكرمي ممّيزات لفظية و معنوية يفهمه الناس من آغوية املعتربة. ان للقر ملراجع اللّ دراسة عميقة من ا
ن الكرمي حيتاج آية القر آلفهم عن لخالل دراسة عميقة و مطالعة تفصيلية وصلنا اىل غاية الفهم. و 

ىل استيعاب العلوم الىت تتعلق باللغة العربية و خباصة علم النحو .إ
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النحو, و مساء املوصولة يف سورة الّنور (دراسة حتليلية حنوية), باألتعّلقاّلذي يلبحث هذا ايف
يكون عليه آخر فهو يبحث ما جيب أنت العربية علم من علوم العربية تعرف به أحوال الكلما

سم املوصول واحو : النّ أبواب علمسم املوصول أحداو 7و جزم .الكلمة من رفع و نصب و جر 
8معّني بواسطة مجلة تذكر بعده . و تسّمى هذه اجلملة : " صلة املوصول "هو ما يدّل على 

اّلذى, الّلذان, الذين, و اّلىت, اللتان, األىل و من, ما, ذا, أيّ األمساء املوصولة : 
واللتان أو اللتني –اّلذى للواحد , واّلىت للواحدة , والّلذان أو اللذين لإلثنني كما عرفنا أّن 

وَمن, ذكور العقالء، و الالتى و الالئى جلماعة الإلناثاألىل جلماعة ال, و الذين ولالثنتني
للعاقل , و ما لغري العاقل

و ما للعاقل .لغري العقالءنقد تستعمل مَ 

:45سماء الموصولة كما رأينا فى سورة النور األمثال 











لغري ها"َمْن" تستعمل للعقالء , ولكّن اهللا استعمل,ةموصولىف هذه اآلية هنا "َمْن" 
العاقل .

:3مثال ِمن سورة الّنساء 








10عالي, رضا, المراجع في اللغة العربیة نحوھا و صرفیھا, (بیروت, دار الفكر بدون سنة), ص,  7
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لعاقل .لها, ولكّن اهللا استعمل"ما" تستعمل لغري العقالء,ةموصولىف هذه اآلية هنا " "ما

:285مثال ِمن سورة البقرة 











مساء األسم من اباهللا تعاىل قد جاء ىف القرآن الكرمي إذا نظرنا ىف اآليات السابقة عرفنا أن
أفراداحلاىل نرى أن أكثر, ولكن ىف الواقع عى ماذا يقصد منهو نفوجب علينا أن نفهمهاملوصولة,
تمع  سالمي مل يعرفو ها حق املعرفة, فيحتاج  إىل الّشرح و التوضيح هلم. ومن البيان السابق اإلا

نستطيع أن نستخلص أن األمساء املوصولة من أهم املباحث لفهم آيات القرآن. إًذا, لن نستطيع أن 
إال باستيعاب علم النحو وخباصة مبحث األمساء اتهىت أرادها اهللا برتمجة كلمنفهم مقاصد اآليات ال

ختلف فهُمنا امل نفهمها فهما عميقا الاملوصولة. وهكذا مجيع أساليب األمساء املوصولة املذكورة لو
ا مل نعن اآليات القرآنية اليت أتت بأساليب األمساء املوصولة املعىن الذي أرادته اآلية. درك. وبدوِ

نطالقا من هذا الشرح, إذا أردنا أن نفهم اطبيق مضمون اآليات. اس يف فهم وتوسيختلف الن
يات. بحث لكى ال خنطئ يف فهم مقاصد اآلاآليات القرآنية جيدا فالبد لنا أن نستوعب هذا امل

يات األمساء آنا الروائع الغامضة ىف فهذه األمهية الىت نريد أن نكشفها ونطالعها حىت تظهر ل
مساء موصولة خيلط الّناس بينها وبني أدوات الشرط، و أدوات ة، وهناك أدوات و أاملوصول
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ثار إهتمام الباحث أن يقوم بالبحث العلمى أوهلذا االستفهام, ومن هذه األدوات "َمْن" و "ما".، 
)".و أثرها ىف تفسري معىن اآلياتالقرآن الكرمياألمساء املوصولة ىف حتت موضوع  "

واختارالباحث سورة الّنور، إذ أّن فيها مشكلة اّليت أراد الباحث أن يبحثه و بقول الّرسول 
روى عن جماهد أنه قال : قال رسول اهللا صّلى اهللا عليه وسّلم: "عّلموا عن تعليم هذه السورة. 

ل: كم سورة النور"  وعن حارث بن مضرب رضي اهللا عنه قاء الكم سورة املائدة, و عّلموا نسارج
"كتب إلينا عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه أن تعلموا سورة النساء واألحزاب و الّنور.

الدوافع فى اختيار الموضوع.1

مهم جدا باعتباره املصدر األول من مصادر ن الكرمي لفظا و معىنآبحث ىف القر ال.1
تعاليم اإلسالم و شريعته و باعتباره كالم اهللا تعاىل.

يات القرأن الكرمي، آفهم علىالباحث جذاب للبحث، ألنه يؤثرهذا املوضوع عند .2
فيحتاج اىل حبث عميق.

ن هذا املوضوع مهم للبحث ىف ترقية معارف عن علم النحو بوجه حتسني اللفظ ىف أ.3
ا تتكون من أوامر القرآن متنوعة. الكرمي، أل

تؤدى إىل الرغبة ىف ن الكرمي معرفة مجال األساليب املستخدمة أو املستعملة ىف القرآ.4
ته و فهم معانيه.ءقرا

قدرة الباحث حبسب البيانات واألموال واألوقات.بمناسب هذا البحث.5
هذا املوضوع مل يقم أحد ببحثه من قبل..6

صطالحاتتوضيح اال.2
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، و اصطالحا هو  9نقول قرأت الكتاب قراءة و قرآنا–لغًة مصدر قراءة القرآن.1
.املنـزل على رسوله وحياكالم اهللا تعاىل املعجز 

إسم املوصول هو ما يدّل على معّني بواسطة مجلة تذكر بعده . و تسّمى هذه .2
10اجلملة : " صلة املوصول " 

المشكالت.3

تقديم المشكالت.أ

المشكالت الموجدة فى هذا الموضوع كثيرة منها :

ما صيغ إسم املوصول ىف القران الكرمي؟ .1

الكرمي؟معىن إسم املوصول ىف القرآن .2

سورة النور؟يف ما موقع األمساء املوصولة من اإلعراب .3

األمساء املوصولة ىف تفسري معىن اآليات ؟ما اثر.4

تحديد المشكالت.ب

صيغ املشكالت املوجودة ىف هذا البحث كثرية, فأراد الباحث أن حيدد عن
يفمعىن اآلياتا أثرها ىف تفسري موسورة النورالقرآن الكرمي يفىف األمساء املوصولة
".سورة النورالقرآن الكرمي يف

، دار مقرر لطلبة الصف اخلامس كلية املعلمني اإلسالمية مبعهد دار السالم احلديث للرتبية اإلسالميةالثاىنالتوحيد 9
49السالم للطبعة و النثر: كونتور فونوروكو، ص 
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ج. تكوين المشكالت
سورة النور ؟ يفالقرآن الكرمياملستعملة يفةاملوصولاءمسألهى صيغ اما.1
سورة يفالقرآن الكرمييفا تأثري موقع اسم املوصول على تفسري معىن اآلياتم.2

؟النور 

. أهداف البحث و فوائده5
أ. أهداف البحث

املستعملة ىف القرآن الكرمي ىف سورة النور.ةاملوصولاءمساألصيغملعرفة.1

.سورة  النورىفالقرآن الكرميتفسري معىن آياتاألمساء املوصولة ىف اثرملعرفة.2

فوائد البحث .ب
تمع أن يفهم األسرار .1 يات اليت أتت نية الغامضة املوجودة ىف اآلآالقر يستطيع ا

.ةاملوصولاءمساألب
لفهم ةاملوصولاءمساألللمجتمع االسالمى عن أمهية سيطرة أساليب تنبيها وتعليما.2

.ةاملوصولاءمساأليات اليت تضمنت مقاصد اآل
تمع االسالمى على أن يتمسكوا بدينهم حق التمسك به..3 حتريص ا
, وخباصة ىف موضوع والنحوسيلة زيادة اخلزائن العلمية للباحث ىف دراسة علم .4

.  ةاملوصولاءمساأل
يف سورة النور.ةاملوصولاءمسألزيادة معرفة الباحث عن ا.5
لزيادة مواد القراءة يف مكتبة اجلامعة سلطان شريف قاسم اإلسالمية احلكومية..6
لتكميل شرط من الشروط املقررة لنيل الشهادة اجلامعية للدرجة األوىل يف قسم .7

والتعليم جلامعة سلطان شريف قاسم اإلسالمية تدريس اللغة العربية بكلية الرتبية 
احلكومية.


