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الباب الثاني
ةدراسة نظري

سورة إن هذا الباب يتضمن بعض املفاهيم املتعلقة باملوضوع, منها مفهوم القرآن الكرمي,
مساء املوصولة. وهذه املفاهيم األومفهوم النحو العريب, ومفهوم الكالم العريب, و مفهوم الّنور,

ذ املوضوعمنقولة من آراء الّنحويني و املفّسرين و غريهم من آراء  .العلماء املتعّلقة 

النظري مفهومال.أ
القران الكريمتعريف.1

، و اصطالحا هو  1نقول قرأت الكتاب قراءة و قرآنا–القرآن لغًة مصدر قراءة 
كالم اهللا تعاىل املعجز املنـزل على رسوله وحيا، املكتوب ىف املصاحف و احملفوظ ىف 

باآلذان، املنقول إلينا نقال متواترا بال شبهة، املتعبد الّصدور، و املقروء باأللسن، و املسموع 
2بتالوته.

ويذكر العلماء تعريفا له يقرب معناه و مييزه عن غريه، فيعرفونه بأنه:
كالم اهللا، املنـزل على النيب حممد صلى اهللا عليه وسلم, واملتعبد بتالوته."فالكالم" 
جنس ىف التعريف، يشمل كل كالم، وإضافته إىل "اهللا" خيرج كالم غريه من اإلنس واجلن 

(واملالئكة. و"املنـزل" خيرج كالم اهللا الذى استأثر به سبحانه 







، دار مقرر لطلبة الصف اخلامس كلية املعلمني اإلسالمية مبعهد دار السالم احلديث للرتبية اإلسالميةالتوحيد الثاىن1
49السالم للطبعة و النثر: كونتور فونوروكو، ص 

نفس املرجع2
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-109-الكهف ()







 -27-املنـزل بكونهبهوتقييد). لقمان
خيرج ما أنزل على األنبياء قبله كالّتوراة و (  على الّنيب حممد صلى اهللا عليه وسلم) أنزل

إن قلنا - واإلجنيل وغريمها. و "املتعبد بتالوته" خيرج قراءات اآلحاد، واألحاديث القدسية
ا منزلة من  ألن التعبد بتالوته معناه األمر بقراءته ىف الصالة وغريها  - عنداهللا بألفاظهاإ

3على وجه العبادة، وليست قراءة اآلحاد واألحاديث القدسية كذلك.

ن هو كالم اهللا املعجز, املنـزل على خامت األنبياء واملرسلني بواسطة األمني آالقر 
لينا بالتواتر املتعّبد بتالوته املبدوء إول م, املكتوب يف املصاحف املنقجربيل عليه السال

نزله أعليه بني العلماء واألصولّيني, بسورة الفاحتة املختم بسورة الناس. وهذا التعريف مّتفق
ية على صدق الرسول آورا لألمة وهداية للخلق, وليكون اهللا تبارك وتعاىل ليكون دست

ىل يوم القيامة تشهد بأنّه تنـزيل احلكيم وبرهانا ساطعا على نبّوته و رسالته, وحجة قائمة إ
4احلميد. 

ن الكرمي هو معجزة اإلسالم اخلالدة الىت ال يزيدها التقّدم العلمي إّال رسوخا آالقر 
ىف اإلعجاز, أنزل اهللا على رسولنا حمّمد صّلى اهللا عليه وسّلم ليخرج الّناس من الظلمات 

5.إىل الّنور, و يهديهم إىل الّصراط املستقيم

لق وشريعة اهللا ألهل األرض, وهو الّنور الكرمي دستور األّمة وهداية اخلنآفالقر 
الرّبّاين واهلدي السماوّي والتشريع العام اخلالد, الذي يكّفل بكّل ما حيتاج إليه البشر يف 
أمور دينهم ودنياهم. وال عجب فهو كتاب كامل و نظام شامل يشمل جوانب احلياة 

ائد والعبادات واألخالق واملعامالت ويف السياسة واحلكم ويف السلم بأمجعها يف العق
21العصر احلديث. ص مناع القطان، مباحث يف علوم القرأن. منشورات 3
7-6ص : ,املرجع السابق,حمّمد علي  الصابوين4
9. ص . ىف علوم القرأن مّناع القطان , 5
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واحلرب ويف الشئون اإلقتصادية والعالقات الدولّية. أنزله اهللا تبيانا لكّل شيء وهدى ورمحة 
6لقوم يؤمنون. 

الف و سّتمائة آسّت ربع عشرة سورة و أة و ومائءن يتكّون من  ثال ثني جز آلقر او 
ية. آوسّت وسّتني 

أنّه ن الكرمي أمساء عديدة, كلها تدّل على رفعة شأنه وعلّو مكانته. وعلىآلقر ول
). القرأن, كقوله تعالى : 1: ق. وهي الأشرف كتاب مساوّي على اإلط



 )
). الفرقان, كقوله تعالى :  2)   . 2يوسف : 




: 3)     1. (الفرقان .(
التنزيل, كقوله تعالى :  

 : 4)192. (الشعراء .(
) :50و 10). الكتاب,  كقوله تعالى : ( في سورة األنبياء :5الذكر




 .



.  .وقوله : إنّا نحُن نّزلنا الذّكَر وإنّا له لَحاِفظوَن
وكذلك كما وصفه اهللا تبارك وتعاىل بأوصاٍف جليلة عديدة منها نوٌر وهًدى ورمحٌة وموعظة 

7وعزيز ومبارك وبشري ونذير. 

حاديث أعديدة يف كتاب اهللا عّز وجّل و ياتٌ آن _ كما وردت آومن فضائل القر 
واإلنصات تماعسحكامه واىل االأان املؤمنني اىل تدبُّره وتطبيق شريفة_ كثرية. مها تدعو 

ن. آفضائل القر نحدثان عتحاديث شريفة تأيات كرمية و أعند تالوته. فهذه 

61, ص : املرجع السابق6
9, ص :املرجع السابق7
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لوٍب اقفاهلا), (واذا َن ام على قآفال يتدبّرون القر أمية منها : ( يات الكر من اآل.أ
نصتوا لعّلكم تُرمحون).أُن فاستمعوا له و آقُرِئ القر 

رواه البخاري من األحاديث الشريفة منها : (خريكم من تعّلم القران وعّلمه,.ب
ن ويتتعتع فيه آالكرام الربرة, والذي يقرأ القر ن مع السفرةآ),  (املاهر بالقر 

أجران, رواه مسلم), ي تصعب قراءته عليه لعّي لسانه) وهو عليه شاّق له أ(
ذي).عا ألصحابه, رواه الرتمقيامة شفين فإنه يأيت يوم الآ(إقرءوا القر 

سورة النورتعريف . 2
اشتملت هذه السورة من األغراض ما يتعّلق بأحكام معاشرة الرجال للنساء وآداب اخللطة و 

8الزيارة و أول مانزلت بسببه قضية التزوج بامرأة اشتهرت بالزىن وصدر ذلك بيان حد الزىن.

ا أربع و سّتون.اة و آيينهي مد
ووجه اتصاهلا مبا قبلها: 

إنه قال يف السورة السالفة: "واّلذين هم لفروجهم حافظون"  و ذكر هنا أحكام -)ا (
من مل حيفظ فرجه من الزانية والزاين وما اتصل بذلك من شأن القذف و قصة اإلفك و 

و األمر بغض البصر الذي هو داعية الزنا, و أمر من مل يقدر على النكاح باالستعفاف, 
النهي عن إكراه الفتيات على الزنا.

ذكر هنا –إنه تعاىل ملا قال فيما سلف إنّه مل خيلق اخللق عبثا بل لألمر و النهي - )ب(
مجلة من األوامر والّنواهي.

الكم سورة روى عن جماهد أنه قال : قال رسول اهللا صّلى اهللا عليه وسّلم: "عّلموا رج
لنور"  وعن حارث بن مضرب رضي اهللا عنه قال: "كتب كم سورة اء املائدة, و عّلموا نسا

9إلينا عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه أن تعلموا سورة النساء واألحزاب و الّنور. 

النحو العرّبيتعريف. 3
424لبنان . ص. -بیروت"دار الكتب العلمیة " محمد علي بیضون 8
66تفسیر المراغى" ص.أحمد مصطفى المراغى" 9
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النحو يف اللغة العربية على مخسة معان, منها القصد يقال " حنوت حنوك " أي 
قصدت قصدك. و منها املثل حنو " مررت برجل حنوك " أي مثِلك. و منها اجلهة حنو " 
توّجهت حنو البيت " أي جهة البيت. و منها املقدار حنو " له عندي حنو ألف " أي 

10على أربعة أحناء " أي أقسام. مقدار ألف. و منها القسم حنو " هذا 

ا  ذكر يف ملّخص قواعد اللغة العربية لفؤاد نعمة أن النحو هو قواعد يعرف 
ا.  11وظيفة كل كلمة داخل اجلملة وضبط أواخر الكلمات وكيفية إعرا

صطالح هو العلم املستخرج باملقاييس املستنبطة ن النحو يف االإوين : مشوقال األ
12لعرب املوصلة إىل معرفة أحكام أجزائه اليت ائتلف منها. من استقراء كالم ا

ا أحوال الكلمات  وعرف مصطفى الغالييىن النحو هو علم بأصول تعرف 
, فيه العربية من حيث اإلعراب والبناء_أي من حيث ما يعرض هلا يف حال تركيبها

و لزوم أو جزم أو جّر أو نصب أخر الكلمة من رفع آن يكون أنعرف ما جيب عليه 
13حالة واحدة بعد انتظامها يف اجلملة. 

الكالم العرّبيتعريف. 4
الكالم يتضّمن من الكلمة واللفظ. فالكالم هو اللفظ املرّكب املفيد بالوضع ويفيد املعىن. 

ي مفرد. أف اهلجائية وتدّل على معىن جزئي والكلمة هي لفظة واحدة اليت تركب من بعض احلرو 
فاللفظ هو الصوت املشتمل على بعض احلروف اهلجائية.14

ىل ثالثة أقسام إب كثرية. والكلمة العربية تنقسم فاللغة العربية تتكّون علي كلمات وأسالي
ا على شفاإلسمحرف. -فعل–سم ا:  يئ حمسوس (مثل بيت, كرسي, هو كلمة تدل بذا

حممد بن علي الصبيان الشافعي, خاشية الصبيان على شرح األمسوين على ألفية ابن مالك, ( بريوت : دارالكتب العلمية : 10
24),ص : 2003_1424

17: , ص املرجع السابقفؤاد نعمة,11
23. ص : املرجع السابقحممد بن علي الصبيان الشافعي, 12
8), ص : 2007- 1428(بريوت : لبنان , دار الفكر : جامع الدروس العربية مصطفى الغال ييىن, 13
16,  ص : املرجع السابقعّباس حسن, 14
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. 15و شيئ غري حمسوس يعرف بالعقل (مثل شجاعة, ثقافة, مروءة) وال يقرتنان بزمن. أمجل), 
و زمان أو مكان أو مجاد أو نبات أو حيوان أسم هو كل كلمة تدل على إنسان االويقال ايضا أّن 

هو كل كلمة تدل والفعلسد,  ومسجد. أرد من الزمان. مثل : رجل, زهرة, و صفة او معىن جمأ
مااحلرف هو كل كلمة ليس هلا معىن أان خاّص. مثل : نصر ينصر انصر. و يئ يف زمعلى حدوث ش
16إال مع غريها. 

هي :سم إثنا عشرة عالمة اللو 
اجلّر. ويشمل اجلّر  باحلروف واإلضافة والّتبعية. مثل : مررت بغالم زيد )1

17الفاضل. 

ا يف التنوين. وهو نون ساكنة)2 سم النكرة.خر االآالتكتب, وينطق 
ربعة أقسام :أوهو على 18و كسرتني. أو فتحتني أوترسم ضّمتني 

تنوين التمكني وهو الالحق لألمساء املعربة املنصرفة, كرجل و  .أ
كتاب و قلم.

سم الفعل اما يلحق بعض األمساء املبنّية, كتنوين التنكري وهو .ب
خر.آبسيبويه و سيبويٍه والعلم املختوم به (ويه). مررت

وهو الالحق جلميع املؤّنث السامل حنو مسلمات. تنوين املقابلة .ت
ألنه يف مقابلة النون يف مجيع املذكر السامل. كمسلمني

, وهو عوض عن مجلةتنوين العوض وهو على ثالثة أقسام : .ث
الذي يلحق ( إذ ) عوضا عن مجلة تكون بعدها. كقوله تعاىل 

إذ ى حنيأنتم حينئذ تنظرون ). أاحللقوم و : ( فلوال اذا بلغت
, وهو ما يلحق سم املفردعوض عن االبلغت الروُح احللقوَم. ّمث 

26ص : ,املرجع السابقعّباس حسن,15
18- 17ص : املرجع السابقفؤاد نعمة, 16
32ص : , املرجع السابقعّباس حسن, 17
20, ص : املرجع السابقفؤاد نعمة, 18
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عاىل : ( ( كّال و بعضا و أيّا ) عوضا ممّا تضاف إليه. كقوله ت
عوض ي كّل إنساٍن وعد اهللا احلسىن. مثّ أوكالّ وعد اهللا احلسىن 

, وهو ما يلحق األمساء املنقوصة املمنوعة من عن احلروف
ذوف.  خرها احملآع واجلّر عوضا من يف حالىت الرّفالصرف 

ي غواشي وعوادي. ر وعواد. واألصل : جواوغواش رٍ كجوا
ا ممنوعه  فتنوينها ليس تنوين صرٍف كتنوين األمساء املنصرفة ألّ

ذوفة. أّما يف حال النصب فُرتد اء احمليمنه, وإّمنا هو عوض من ال
اكرمُت –الياء وتُنصب بال تنوين حنو : دفعُت عنك عوادَي 

عّلمُت الفتاة راجَي.  –اُعيمَي فقريا 
ن تكون الكلمة مناداة حنو : يا حمّمد ساعد الضعيف! يا فاطمة اكرمي أ)3

اهلك.
و عدمأمدلوهلا حصول شيء ىلإي : أن تكون الكلمة منسوبا إليها, أ)4

–حممود مل يسافر –و مطلوبا منها إحداثه. مثل : هذا سافر أحصوله 
سافر ياسعيد.

ساس امللك.ألمة مبدوءة ( بأل ) حنو : العدل ن تكون الكأ)5
سم مضافا حنو : تطرب نفسي لسماع الغناء.ن يكون االأ)6
ن يعود عليه الضمري حنو : جاء احملسن. ألّن املعىن جاء الذي هو أ)7

حمسن.
سم جمموعا حنو : مفاتيح احلضارة بيد علماء بارعني.االن يكونأ)8
ن يكون مصّغرا حنو : حسني أجرأ من أخيه احلسن.أ)9

م مريض؟ فكلمة " أاسم صريح حنو : كيف علي؟ أصحيح ن يبدل منهأ)10
كلمة " كيف ". فدل على سم واضح اإلمسّية  وهو بدل مناصحيح " 
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دا معا يف حن يتّ أدل منه ّن األغلب يف البدل واملبسم, ألاأّن كيف 
اإلمسية والفعلية.

مسّية حنو : نزال وهو اخر الخالف يف آسم الفظه موافقا لوزن ن يكونأ)11
اسم فعل مبعىن انزِل.

خر ثابت اإلمسّية حنو : قّط, عوٌض, آمعناه موافقا ملعىن لفظ ن يكونأ)12
19حيث. 

هي : ظاهر, قسام, أىل ثالثة إسم ينقسم ىل اللفظ واملعىن فاالإبالنظر 
غري ظاهر يف واملضمركمثل حمّمٍد يف قولنا : حمّمد عاقل. فالظاهرمضمر, و مبهم. 

نه موجود مسترت. مثل الفاعل يف قولنا : أكرم صديقك, فإّن الفاعل مسترت أالكالم مع 
خر. آمنه وال يتحّدد معناه إال بشيء هو ماال يّتضح املرادّماملبهمإو وجوبا تقديره أنت.

20سم اإلشارة و املوصول. اوهو أمران : 

سم من حيث اإلعراب والبناء ينقسم اىل قسمني : معرب ومبّين. فاال
نقسم املعرب في21خره بتغّري موقعه يف اجلملة. آّري شكل فاإلسم املعرب هو الذي يتغ

مكن (غري أن امكن (املنصرف) و متمّكن غري ىل متمكّ إىل صحيح و معتّل, و إ
اء الدين عبداهللاصرف). وكذلك كما يقال يف شرح ملنا : بن عقيل لقاضي القضاة 

سم املبّين فاإل22خره حالة واحدة. آّماملبين هو ما يلزم أ). و 36_35اجلزء األول, ص : 
. 3،.  أمساء اإلشارة2،. الضمائر1ىل مثانية أقسام, فهي : إعند فؤاد نعمة ينقسم 

إىل 11. األعداد املركبة من 6،ستفهام. أمساء اال5. أمساء الشرط 4،األمساء املوصولة

32,  ص : املرجع السابقعّباس حسن, 19
32,  ص : املرجع السابقعّباس حسن, 20
24- 23, ص : املرجع السابقفؤاد نعمة, 21
19, ص : املرجع السابقمصطفى الغال ييىن, , 22
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–أمِس –لظروف منها : ( حيُث . بعض ا8. أمساء األفعال 7)  12(ما عدا 19
اَر, بَني بَني. 23مثَّ –أين –إذا –إذ –َن اآل 24), وما رّكب من الظروف مثل : ليَل 

سماء الموصولةتعريف األ. 5
املوصول: ما يدّل على معّني بواسطة مجلة تذكر بعده. و تسّمى هذه اجلملة "صلة اإلسم 

املوصول"
واألمساء املوصولة قسمان: خاصة و مشرتكة.

املوصول اخلاص:
األمساء املوصولة اخلاصة, هي اليت تُفرُد و تُثّىن وُجتمع وتُذكر و تؤّنث, حسب مقتضى 

و {الّلذان} و {الّلذين} للمثّىن املذكر, و {الّلذين} الكالم. وهي: {الذى} للمفرد املذكر , 
للجمع املذكر العاقل. و {الىت} للمفردة املؤنّثة , و {اللتان} و {اللتني} للمثّىن املؤنّثة, و 

للجمع املؤّنث, و {األىل} للجمع - بإثبات الياء و حذفها–{الاليت} و {اللوايت} و {الالئي} 
ن و د" , و اللذاهو غريه, و تقول: "يفلح اّلذي جيتمؤنّثا, وعاقال أمطلقا, سواء كان مذّكرا أم 

دّن. و هيت, أو الّلوايت أو الالئي, جيتدان, و الالهد, والّلتان جتتهدون. و تفلح اّليت جتتهاللذين جيت
25ْدَن. واقرأ من الكتب األىل تنفع".هِ دون. وتفلح األىل جيتهيُفلح األويل جيت

: تستعمالن ىف حالة الرفع, مثل :"جاء اللذان سافرا, و اللتان و{اللذان}و {اللتان} 
ت اللذين سافرتا" و{اللذين } و {اللتني} ُتستعمالن يف حاليت الّنصب واجلر, مثل :" أكرم

دتا, و أحسنت إىل الّلذين تعلما, و اللتني تعّلمتا" و مها يف حاليت الرفع هدا , و الّلتني اجتهاجت
يف حاليت الّنصب واجلّر مبنّيتان على الياء. و ليستا معربتني باأللف رفعا, مبنيتان على األلف, و

) 157, ص : أنظر اىل قاموس املنّورمثّ مبعىن هناك. ِمن مثّ مبعىن لذلك (23
111ص : ,املرجع السابقفؤاد نعمة, 24
85), ص : 2007- 1428فكر : (بريوت : لبنان , دار الجامع الدروس العربية مصطفى الغال ييىن, 25
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ا إعراب  وبالياء نصبا و جراً, كاملثّىن, ألن األمساء املوصولة مبنية المعربة. و من العلماء من يعر
املثّىن. و ليس ببعيد عن الّصواب.

ان باأللف أم بالياء. و قد وجيوز تشديد الّنون ىف مثىن { اّلذى} و {اّلىت}, سواء أك
ا منكم" النساء:  , بتشديد 29, كما قُرئ : "ربّنا أرنا الّلَذْين" فّصلت: 16قُرئ: " و اللذان يأتيا

الّنون فيهما.
. قول ومن استعماله للعاقل و غريهو أكثر ما يستعمل "{ األىل} جلمع الذكور العقالء. 

الشاعر (من الطويل):
تراهّن يوم الّروع كا حلداء القبلئموَن على األىلو تبلي األىل َيْسَتل

(من الطويل):ومن استعماله ىف مجع املؤنث, قول اآلخر 
و حّلت مكانا مل يكن ُحّل من قبلُ حما حّبها حّب األىل كـّن قبلها

وكذلك {الالئي} فقد ُتستعمل جلماعة الذكور العقالء نادرا كقول الّشاعر (من الوافر)
ِبداهيـٍة تمـيد لهـا الجبـالأُ صـيبوا يوم فلـجهم الالّئي

وقول اآلخر (من الوافر):
علينا, الّالء قد مهدوا الحجورافـما آبـاؤنا بـأمّن منـه
الموصول المشترك:

األمساء املوصولة املشرتكة : هي اّليت تكون بلفٍظ واحٍد للجميع. فيشرتك فيها املفرد واملثىن 
واملؤنث.واجلمع واملذكر 

وهي :{من} و {ما} و {ذا} و {أيُّ} و {ذو} , غري أّن {من} للعاقل و {ما} 
ومن , د هعا قل و غريه تقول :" جنح من اجتلغريه , و أما {ذا} و {أيُّ} و {ذو} فتكون لل

ْدن" و تقول :" اركب ما شئت هدوا , ومن اجتهدتا , ومن اجتهاجتدا, ومن هدت, ومن اجتهاجت
اقرأ من الكتب ما يفيدك نفعا" و تقول : من ذا فتح الشام ؟ " أي " من اّلذى من اخليل, و 

فتحها؟" و "ماذا فتح أبو عبيدة؟ ". و تقول : " أكرم أيّهم أكثر اجتهاداً" , أي:" اّلذى هو أكثر 
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د, هتاجتهادًا , و اركب من اخليل أيّها هو أقوى", أي :" اّلذى هو أقوى" و تقول: "أكرم ذو اج
26دت".هد و اّلىت اجتهدت ", أي "اّلذى اجتهجتوذوا

{من} و {ما} المو صوليتان:
قد تستعمل {من} لغير العقالء, و ذلك فى ثالث مسائل:

األولى : أن يُنـّزُل غير العاقل منـزلة العاقل, كقوله تعالى: 






 :5(األحقاف(

الثانية: أن يندمج غري العاقل مع العاقل ىف حكٍم و احٍد, كقوله تعاىل:

 :و قوله :17(النحل (












 :18(احلج(

فعدم اخللق يشمل اآلدميني و املآلئكة و األصنام من املعبودات من دون اهللا. و الّسجود 
هللا يشمل العاقل وغريه ممن ىف السماوات واألرض.

87, ص : املرجع السابقمصطفى الغال ييىن, , 26
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الثالثة: أن يقرتن غري العاقل بالعاقل ىف عموم مفصل بـ {ِمْن}, كقوله عّز شأنه: 







 :45(الّنور(

دابة تعم أصناف من يدب على وجه األرض. وقد فصلها على ثالثة أنواع: الزاحف لفا
27رجلني, و املاضى على أربع.على بطنه, و املاضى على

وقد تستعمل {ما} للعاقل, كقوله تعاىل: " 











 :3(النساء(

و أكثر ما تكون {ما} للعاقل , إذا اقرتن العاقل بغري العاقل ىف حكم واحد, كقوله 
:" سبحانه


 : 1التغابن:–1(الجمعة(

: يعقل وما ال يعقل يف حكم واحد و هو التسبيح, كما قال تعاىلفإن ما فيهما ّممن 






 :اإلسراء)
44(

{ذا} الموصولية:
87, ص : املرجع السابقمصطفى الغال ييىن, , 27
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و {ما} االستفهاميتني؛ و أاملوصول إّال بشرط أن تقع بعد {َمْن}ال تكون{ذا} اسم 
ا  ا اإلشارة, وأن ال جتعل مع {من} أو {ما} كلمة واحدًة لالستفهام. فإن أريد  أن ال يراد 
اإلشارة, مثل:" ماذا التواىن؟ من ذالقائم؟ أي : ما هذالتواىن؟ من هذالقائم؟ فهي إسم اإلشارة. 

ْن}أو {ما} كلمة واحدًة لإلستفهام, مثل :"ملاذا أتيَت؟ " أي "مل أتيَت؟" و وإن ُجعلت مع {مَ 
قوله تعاىل :" 

 :255(البقرة , (
أي من ذاّلذى يشفع عنده؟ كانت مع قبلها اسم استفهام.

موصولّية وما قبلها إستفهاماً, وأن تكون وقد تقع {ذا} ىف تركيب حتتمل أن تكون فيه 
مع {َمْن} أو {ما} كلمة واحدة لإلستفهام, حنو :" ماذا أنفقت؟ " وأن يكون :"ما الذى 

28أنفقته؟".

ويظهُر أثر ذلك ىف الّتابع, فإن جعلت {ذا} مع {َمْن}أو {ما} كلمة وا حدة 
ْن ذا أكرمَت: أزهرياً أم أخاه؟", با لنصب لإلستفهام, قلت :"ماذا أنفقت أدر مها أم ديناراً ؟" و "مَ 

. وإن جعلت {ما} أو {َمْن} لإلستفهام, و {ذا} مو صولّية, قلَت: "ماذا أنفقت: أدرهم أم 
ديناٌر؟" و " من ذا أكرمت : أزهري أم أخوه"؟ بالرفع".

وِمْن جعل {ما} لالستفهام و {ذا} موصولّية قول لبيد (من الطويل):
أحنٌب فـَُيقضى؟ أم ضالل أم باطلاملرَء: ماذا حياولأال تسأالن 

{أّي} املوصولّية:
{أي} املوصو لية تكون بلفظ واحد للمذر و املؤنث واملفرد و املثىن و اجلمع. و 

تستعمل للعاقل و غريه.
واألمساء املوصولّية كّلها مبنّية, إّال {أيّا} هذه , فهي معربة باحلركات الثالث , مثل: " 

ح أيٌّ جمتحٌد, و أكرمت أيّا هي جمتهدة, و أحسنت إىل أي هم جمتهدون".يُفل

88, ص : املرجع السابقمصطفى الغال ييىن, , 28
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و جيوز أن تُبىن على الضّم (و هو األفصح), إذا أضيفت وُحذف صدر صلتها , مثل : 
أكرم أيّهم أحسن أخالقاً" أي أيّهم هو أحسن., قال تعاىل:" 




 :29)69(مرمي

{ذو} املوصو لّية:
تكون {ذو} اسم املوصول بلفٍظ وا حد للمفرد واملثىن واجلمع واملذكر واملؤّنث, وذلك ىف 

ا {ذو لغة طيِّئ من العرب, ولذلك يسمّ  الطائية} , و تقول جاء ذواجتهدا, وذواجتهدت , و 
اجتهدوا, وذواجتهدن," قال الشاعر (من الوافر):وذواجتهدا , وذواجتهدتا , و ذو 

و بئري ذو َحَفْرُت وذو طويتفإّن املاء ماء أيب و جّدي
ا و طويتها , أي بنيُتها . و قول اآلخر (من الطويل): أي : بئر ي الىت حفر 

فحسيب ِمن ذو عندهم ما كفانيافإما كرام موسرون لقيتهم
أي: من اّلذى عندهم.

املوصول:صلة 
فالصلة : هي اجلملة اليت تذكر بعده فتتّمم معناه, و تسّمى {صلة املوصول} , مثل 

:"جاء اّلذي أكرمته" والحمّل هلذه اجلملة من اإلعراب.
والعائد : ضمري يعود إىل املوصول و تشتمل عليه هذه اجلملة, فإن قلَت:

ا تعود إىل {ما} . وإن قلَت :"تعّلم ما ينفعك", فالعائد " تَعّلم ما تنفع به", فالعائد اهلاء ؛ ألّ
الضمري املسترت ىف "ينفع" العائد إىل {ما} . و يشرتط ىف الضمري العائد إىل املوصول اخلاّص أن 
يكون مطابقا له إفرادا و تثنيًة و مجعا و تذكريا و تأنيثا, تقول:" أكرم اّلذى كتب" , واّلىت كتبت , 

تبوا, و الالتى كتنب".و اللذان كتبتا, و الذين ك

89, ص : املرجع السابقمصطفى الغال ييىن, ,29
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ت لفظ املوصول, فُتفرُده أما الضمري العائد إىل املوصول املشرتك, فلك فيه وجهان: مراعا
ه مع اجلميع , وهو األكثر ؛ و مراعاة معناه , فيطا بقه إفرادا و تثنية و مجعا و تذكريا و و تذّكر 

و من هذبوك, ومن هّذبنك" إن تأنيثا, تقول:" كّرم من هذَّبك" و من هذباك, و َمن هّذبتاك, 
راعيت معناه.

وإن عاد عليه ضمريان , جاز ىف األول إعتبار اللفظ, و ىف األخر إعتبار املعىن, وهو  
كثري. ومنه قو له تعاىل : 




: فقد أعاد الضمري ىف ,)8(البقرة
:""يقول" على {من} مفردا , ّمث أعاد عليه الضمري يف قو له تعاىل

 "30.مجًعا

فيه اللفظ , ّمث املعىن, ّمث اللفظ , يف قوله تعاىل :وقد يعترب 


 :فأفرد الضمري, ّمث قال: ")6" (لقمان


" :فجمع اسم اإلشارة, ّمث قال: "6(لقمان ,(

 :7( لقمان( ,
فأفرد الضمري.

و حمّل املوصول من اإلعراب يكون على حسب موقعه ىف الكالم. فتارة يكون ىف حمّل 
(األعلى: "مثل:"رفع, 

),. و تارة يكون ىف حمّل نصب, مثل:" أْحبب  من حيب اخلري". و تارة يكون ىف حمّل جرٍّ 14
,مثل: "ُجد مبا جتد"

90, ص : املرجع السابقمصطفى الغال ييىن, , 30
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و يشرتط ىف صلة املوصول أن تكون مجلة خربية  مشتملة على ضمري بارز أو مسترت 
الضمري {عائدا}, لعوده إىل املوصول. فمثال الضمري البارز:" ال يعود إىل املوصول. و يسّمى هذا 

تعا شر اّلذين حيسِّنون لك املنكر" (الضمري البارز العائد على املوصول هو الواو ىف " حيسِّنون" . و 
مثال الضمري املسترت:" صاحب من يدلك على اخلري".

ا ع ا. فإذا قلت:" و املراد باجلملة اخلربية : ما ال يتوقف حتقق مضمو لى النطق 
تهَد سأكرمه", فتحقُّق اإلكرام ال يتوقف على اإلخبار به. فما كان ذلك من اجلمل صّح  أكرمُت ا
ا, فال  ا على النطق  وقوعه صلًة للموصول. أما اجلمل اإلنشائية, و هي : مايتوقف حتقق مضمو

جي و اإلستفهام, فإن قلت:" خذ تقع صلة للموصول, كجمل األمر و الّنهي و التمّىن و الرت 
الكتاب", فتحقق أخذه ال يكون إّال بعد األمر به. أمااجلملتان : الشرطية و القسمية, فهما 

ما إنشائيا, مثل:" إن اجتإنشائيتان, إن كان  تهد ", وخربيتان هجوا د عليٌّ فأكرْمه, و باهللا أكرِم ا
ما خربيا, مثل:" إن اجتإن   تهد".د عليٌّ هكان جوا 31كرَّْمته , و باهللا ألكرمنَّ ا

فوائد ثالث:
جيب أن تقع صلة املوصول بعده, فال جيوز تقدميها عليه. وكذلك ال جيوز تقدمي شيء - 1

منها عليه أيضاً. فال يقال:" اليوم الذين اجتهدوا يُكرمون غداً". بل يقال:" الذين 
الصلة.اجتهدوا اليوم"؛ ألّن الظرف هنا من متممات 

تقع صلة املوصول ظرفا وجارّاً و جمروراً, مثل :" أكرم من عنده أدب, وأحسْن إىل من - 2
ما شبيهتان باجلملة, فإن التقدير:" من استقر أو ُوجد عنده  ىف دار العجزة"؛ أل
أدب, ومن استقر أو ُوجد ىف دار العجزة"؛ و الصلة ىف احلقيقة إمنا هي اجلملة 

الظرف متعلقان بفعلها.احملذوفة, وحرف اجلر و

90, ص : املرجع السابقمصطفى الغال ييىن, , 31
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جيوز أن حيزف الضمري العائد إىل املوصول, إن مل يقع حبذفه التباس, كقوله تعاىل:" - 3


:و قوهلم:" ما أنا باّلذي قائل لك : قاضيه, خلقيته), أي 11(املدثر
32سواءاً", أي: بالذي هو قائٌل.

مبين يدّل على معّني بواسطة مجلة بعده تسّمى صلة املوصول.اإلسم املوصول اسم 
األمساء املوصولة هي:
مثل : حضر اّلذى جنححاّلذي (للمفرد املذكر)
مثل : كوفئت الطالبة اّليت تفوقتاّليت ( للمفردة املؤنّثة)

مثل : سافراللذان أقاما بالفندق.الّلذان ( للمثىن املذكر)
مثل : الّلتان واظبتا على احلضور جنحتااملؤنث)الّلتان ( للمثىن

مثل : الأحّب اّلذين يتباهون بأعماهلماّلذين ( جلمع الذكور العقالء)
مثل : أحسنت السيدات الاليت تكّلمنالاليت و الالئي (جلمع اإلناث)

مفردا أو مثىن أو مجعا)–َمْن (للعاقل مذّكرا أو مؤنثا 
–ت َمن قامتا ءجا–جاء َمن قاما -ت َمن قامتءجا–قام مثل : جاء َمْن 

ت من قمن.ءجا–جاء من قامو 
مفردا أو مثىن أو مجعا)–ما (لغري العاقل مذّكرا أو مؤنثا 

مثل : أعجبين ما كتبت ِمن قّصة. أو ما كتبت من قصتني . أو ماكتبت ِمن 
قصٍص.

91-85), ص : 2007- 1428فكر : (بريوت : لبنان , دار الجامع الدروس العربية مصطفى الغال ييىن, 32
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و اللتان فهما معربان إعراب املثىن). ومع األمساء املوصولة أمساء مبنية ( فيما عدا للذان
بقاء آخر األمساء املوصولة دون تغيري, فهي تكون مبنية يف حمل رفع أو نصب أو جر حبسب موقعها 

ىف اجلملة.
مثل : كو فئ الذين جنحوا ( اّلذين : اسم موصول مبين على الفتح ىف حمل رفع نائب 

الفاعل واو اجلماعة و اجلملة صلة املوصول).جنحوا : مجلة فعلية من الفعل جنح و –فاعل 
مثل : إن السيارة الىت تسري جبانبنا مسرعة ( اليت : اسم موصول مبين على السكون ىف 

من فعل و فاعل, صلة املوصول).مكونه تسري : مجلة فعلية–حمّل نصب بدل السم إن 

صلة الموصول تكون :
مجلة فعلية كما ىف األمثلة السابقة.- أ

مجلة امسية مثل : حضر اّلذين هم أصدقائي.أو - ب
أو ظرفا مثل : انظر إىل اللوحة الىت أمامك.- ج
أو جارا و جمرورا مثل : قطفت األزهار الىت ىف احلديقة.-د

ويشرتط يف صلة املوصول الىت تكون مجلة فعلية أو مجلة امسية أن تشتمل على ضمري 
. و يسمى هذا الضمري "العائد".يربطها باملوصول و يطابقه ىف النوع و العدد 

مثل : أحسنت السيدات الالتى تكلمن ( تشتمل صلة املوصول على نون النسوة و هي 
ضمري يطابق النوع و العدد).

و جيوز حذف العائد إذا فهم من سياق الكالم.
م) .مثل : جاء اّلذين كافأت ( أي اّلذين كافأ

ىف حمل نصب كما ىف املثال السابق.و يكثر ذلك إذا كان العائد ضمريا متصال 
ويقدر ىف صلةة املوصول الىت تكون ظرفا أو جارا و جمرورا, فعل حمذوف وجوبا تقديره 

"استقر" (مثل قطفت األزهار الىت ىف احلديقة و تقديرها األزهار الىت استقرت ىف احلديقة).
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ملحوظة:
} تستعمل جلمع العاقل. ويستعمل يالحظ أّن األمساء املوصولة{اّلذين و الالتى و الالئي

قرأت –جلمع غري العاقل االمسان املوصوالن {الىت } و {ما}, مثل : قرأت املقاالت الىت كتبَتها 
ما كتبت من مقاالت.

ا االسم املوصول {َمْن} أو  قد تقع كلمة {أي} امسا موصوال إذا أمكن أن يوضع مكا
عجبين أي أدَّى واجبه (أّي : اسم موصول فاعل {ما} و تكون ىف هذه احلالة معربة. مثل : ي

33مرفوع با لضمة). 

املوصول هو : ماافتقرح إىل الوصل, جبملة خربية أو ظرف, أو جمرور تاّمني , أو وصٍف 
صريٍح , وإىل عائد أو خلفه. املوصول عبارة عّما حيتاج إىل أمرين :

لة, وشرطها : أن تكون : الصلة, وهي واحد من أربعة أمور, أحدها : اجلمأحدمها
" ؛ والجيوز اّلذي أبوه قائم" و " جاءين اّلذي قامخربيّة, أي: حمتملة للصدق والكذب, تقول : "

رور ؛ اّلذي ال تضرْبهُ " ,أو " جاء اّلذي هل قام: " " والثاىن : الظرف , والثالث : اجلار وا
وشرطهما : أن يكونا تاّمني ؛ وقد اجتمعا ىف قوله تعاىل :






ومها اللذان ال تتّم الفائدة ؛ فال يقال : ؛   وحرتزت بالّتاّمني من الناقصني} , 19.{سورة األنبياء , اآلية : 
"جاء اّلذي اليوم" وال " جاء اّلذي بك " والرّا بع : الوصف الّصريح, أي : اخلالص من غلبة 

و " املضروب " كما سيأيت.اإلمسّية؛ و هذا يكون صلة لأللف والّالم خاّصة , حنو : "الضارب",

126-123ملخص قواعد اللغة العربیة , فؤاد نعمة ,ص. 33
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واألمر الثاين : الّضمري العائد من الصلة إىل املوصول , حنو: "جاء اّلذي قام أبوه " و 
ُلفه الظاهر ,  الّتذكري , و فروعهما , وقد خيَ شرطه : أن يكون مطابقا للموصول ىف اإلفراد , و

كقوله : 
اسَتَمرَّ وزَاَداو إعراضها عنك سعاد اّليت أْضناك حبُّ سعادا

وَمحََل عليه الزخمشر يُّ قول اهللا تعاىل: 






 معطوفة على اجلملة الفعلّية –ومابعده وهي {الذين}–وذلك ألنّه قّدر اجلملة اإلمسية
على معىن أنّه سبحانه خلق مااليقدر عليه سواه. ّمث هم يعدلون به –وهي {خلق} وما بعده –

ماال يقدر على شيء, ولو ال أن التقدير ّمث اّلذين كفروا به يعدلون , كما أن التقدير سعاد الىت 
من ضمري . و هذا ىف اآلية الكرمية خري منه ىف أضناك حبها للزم فساد هذاإلعراب؛ خللو الصلة

البيت ؛ ألن اإلسم الظاهر النائب عن الضمري يف البيت بلفظ الإلسم املوصوف باملوصول. وهو 
سعاد, فحصل التكرار, وهو ىف اآلية مبعناه ال بلفظه, و أجاز ىف اجلملة وجها آخر, و بدأ به , 

عىن أنّه سبحانه حقيق باحلمد علي ماخلق ؛ ألن ما وهو أن تكون معطوفة على {احلمدهللا } وامل
م يعدلون فيكفرون نعمته. خلقه إال نعمة, مثّ الذين  كفروا برّ

ألفاظ الموصول سّتة أقسام

, و {األلى} و {اّلذين} و {الالتي} و تثنيتهما, و مجعهماوهو {اّلذي } و {الّتي } 
عند طييٍء,, و {ذو} لغريه , و "{ما} " لقللعا"{من}" وما مبعناهّن, وهوو {الالّئي} 

يف حنو: الّضارب , و {أي} و {أل}بعد ما أو من اإلستفهامّيتني إن مل تـُْلغَ و {ذا } 
34واملضروب.

193-190شرح شذور الذھب, لجمال لدین عبد هللا بن ھشام األنصارى, ص. 34
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لعملىامفهومال.ب
كما يلي :عملىقّدم الباحث املفاهيم اليملعلوم هذا البحث ف

(اّلذى, الّلذان, الذين, و اّلىت, ةاملوصولاءمسألاآليات الىت تتضمن فيها ا- 1
ّلذى ا: يتاآلالشرحتعرف بوراللتان, األىل و من, ما, ذا, أّي) ىف سورة النّ 

واللتان أو اللتني –للواحد , واّلىت للواحدة , والّلذان أو اللذين لإلثنني 
جلمع جلمع املذكر والالئي والاليت و اللوايتلالثنتني , و الذين و األىل

, وَمن وما و أي جلميع ماذكر غري أنا من تكون للعاقل , وما لغريه ثناملؤ 
و أّي حبسب ماتضاف إليه

حتليل اآليات اّليت تضّمنت فيها األمساء املوصولة من ناحية علم الّنحو يف - 2
سورة الّنور.


