
الفصل االول

مقدمة

خلفية المشكلة أوال. 

ا العرب عن أغراضهم.  ا كل قوم عن أغراضهم.اللغة العربية هي الكلمات الىت يعرب اللغة هى ألفاظ يعرب 

ا . وهي ثالثة عشر علما : الصرف، إىل عصمة اللسان والقلم عن اخلطاءفالعلوم العربية : هي العلوم اليت يتوصل 

وجيمعهما اسم النحو )، والرسم، واملعاين، والبيان، والبديع، والعرض ، والقوايف، وقرض الشعر، واإلنشاء، واإلعراب ( 

1واخلطابة، وتاريخ األدب، ومنت اللغة.

ولقد عرفنا أن القرآن الكرمي منزل باللغة العربية. وهو كالم اهللا املنزل على خامت األنبياء هو اخر كتب اهللا 

البشر و هو ناسخ ملا سبقه من الشرائع. قال تعاىل: تعاىل نزوال اىل 
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ألنه دستور اهلى أنزله اهللا ويؤمن به املؤمنون بأنه كالم اهللا سبحان وتعاىل وهو مصدر أساسى عند املسلمني 

تعاىل ذكرا جلميع املسلمني لكى ينالوا السعادة ىف الدنيا واالخرة. بقوله تعاىل :





3.

يته العربية فحسب, وإمنا حيتاج إىل دراسة عميقة من نراها يف لفظإن يف فهم القرآن الكرمي ال يكفي بأن

مميزات لفظية ومعنوية يفهمه الناس من خالل دراسة عميقة ومطالعة لهاملراجع اللغوية املعتربة. إن القرآن الكرمي
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باللغة العربية تتعلق لية وصلنا إىل غاية الفهم. وللفهم عن آية القرآن الكرمي حيتاج إىل استيعاب العلوم اليت يتفص

4.وخباصة علم النحو

ا. ا وظيفة كل كلمة داخل اجلملة، وضبط أواخر الكلمات، و كيفية إعرا 5النحو هو قواعد يعرف 

أي. والبناءاإلعرابحيثمنالعربيةالكلماتأحوالاتعرفبأصولعلم) بالنحواليوميعرفماوهو(واإلعراب

جرّ أونصب،أورفع،منالكلمةآخريكونأنعليهجيبمانعرففبه. تركيبهاحاليفهلايعرضماحيثمن

.اجلملةيفانتظامهابَعدواحدة،حالةلزومأوجزم،أو

-فعل–فاللغة العربية تتكّون علي كلمات وأساليب كثرية. والكلمة العربية تنقسم على ثالثة أقسام : اسم 

ا على شيئ حمسوس (مثل بيت, كرسي, مجل), أو شيئ غري حمسوس يعرف  حرف. فاالسم هو كلمة تدل بذا

واالسم ينقسم إىل ثالثة عشر قسما :  األمساء املوصولة, .6بالعقل (مثل شجاعة, ثقافة, مروءة) وال يقرتنان بزمن

م العلم, الضمائر وأنواعها, أمساء اإلشارة, املوصوف املذكر واملؤنث, املقصور واملمدود واملنقوص, اسم اجلنس واس

.7والصفات, أمساء االستفهام, أمساء الكناية, املعرفة والنكرة, أمساء األفعال, أمساء األصوات, شبه الفعل من األمساء

املوصولةواألمساءُ ِصلة املوصول.مجلة تذكر بعده. وتسمىبواسطةمعنيعلىيدلما: هواملوصول واالسم

واملثىناملفردُ فيهافيشرتك. للجميعواحدٍ بلفظٍ تكونُ اليتهياملُشرتكةُ املوصولةُ األمساء.ومشرتكةخاصةقسمان

" و "ُذو"و "أيُّ"ذا"و"ما" لغريه، وأما. غريأن "َمْن" للعاقل"وُذووأيُّ وذاوماَمنْ "وهي.واملؤنثُ واملذكرُ واجلمعُ 

8وغريه.للعاقلفتكون

10الفكر بدون سنة,ص.علي,رضا, المراجع في اللغة العربیة نحوھا و صرفیھا, بیروت,دار 4
17، دار الثقافة اإلسالمية: بريوت، ص ملّخص قواعد اللغة العربيةفؤاد نعمة، 5
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وقد تستعمل "من" لغري العقالء كقوله تعاىل يف القرآن الكرمي :  





 )

)83آل عمران : 

( من يف السموات واألرض  )  اإلعراب : 

اسم موصول مبعىن ( الذي ) مبين على السكون يف حمل رفع فاعل.من : 

يف السموات : جار وجمرور متعلق بصلة املوصول.

واألرض : معطوفة بواو العطف على ( يف السموات ) جمرورة مثلها بالكسرة. وصلة املوصول متعلقة مبحذوف تقديره 

9: من هو كائن أو من وجد يف السموات.

َمْن يف السموات واألرض ). لغريالعاقل يف (اآلية السابقة عرفنا أن فيها " َمْن" املوصولية تارة إىلإذا نظرنا

هنا معناه " ماذا " يعين لغري العاقل وذهب املعتزلة أن ( من يف السموات األرض ) منأن "َمْن" يف ترمجة القرآن

خلق شيءٍ علىيقدرالكمن،واجلبال،والنجوم،اروالبح،والنبات،واحليوان،واإلنسان،واألرضالسماوات

.10أصًال 

وقال الشيخ مصطفى الغالييين املرادب (من يف السموات األرض) يشمل اآلدميني واملالئكة واألصنام من 

.11املعبودات من دون اهللا, وتستعمل "من" لغري العقالء ألن يندماج غري العاقل مع العاقل يف حكم واحد

"ما" قد يستعمل للعاقل كقوله تعاىل :واما 

98- 97. ص :2ه ,ج : 1413- م 1993" دارالفكر للنشروالتوزیع. اإلعراب الفصل لكتاب هللا المرتلبحجت عبدالواحدصالح " 9
( املكتبة 36. ص : 12م. ج : 1998-هـ1419-لبنان/ بريوت-العلميةالكتبدار" الكتابعلومفياللباب”احلنبليالدمشقيعادلابنعليبنعمرحفصأبو10

الكربى)
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َن النَِّساِء َمْثنَٰى َوثَُالَث َوُربَاَع فَإِْن ِخْفتُْم  لَُكم مِّ طَابَ  َما فَانِكُحوا َوإِْن ِخْفتُْم أَالَّ تُْقِسطُوا فِي اْلیَتَاَمىٰ 

لِ َك أَْدنَٰى أَالَّ تَُعولُوا (النساء : 3) َذٰ أَْیَمانُُكمْ  َملََكتْ  أَالَّ تَْعِدلُوا فََواِحَدةً أَْو َما

لعاقل. واملوصول للعاقل هو و يف هذه اآلية تستعمل "ما"للعاقل, واألساس أن "ما"يستعمل لغريالعاقل ال ل

. وأما "ما" األول معناه امرأة عاقلة و "ما" الثاين معناه آمات اليت استوالها السيد." ال لفظ "ما"لفظ "من

مافانكحوااهللا تعلى(قالفقدهذا االستعمال من فن التغليب. " قرآن وبيانهعراب ال"إيف الكتاب وقد بني

"ما"ألن،تغليباالعاقل" لغريماو"للعاقل"من"استعماليفاملتبادرهوكما"من"يقلومل)لكمطاب

12."ما"استعمالفصح،بالطيبوصفهنوقد،يعقلمنلصفاتتأيت

مسائل: ثالثاملصطفى الغاليني قد يستعمل من لغري العاقل يفقال الشيخ 

العاقلُمنزِلةَ العاقلِ غريُ يُنزَّلُ أن: أوال

واحدٍ ُحكمٍ يفالعاقلمعالعاقلغريُ يندمجَ أنثانيا :

ُمَفصَّلٍ عمومٍ يفبالعاقلالعاقلِ غريُ يقرتنَ أن: ثالثا

13واحد.حكميفالعاقلبغريالعاِقلُ اقرتنإذا)للعاقل) ما(ُتستعملُ وقد

عميقة وحبث بدراسة ما" املوصوليتان. و ال تفهم إالواآليتان السابقتان من آيات القرآن اليت تتضمن "من و
عن املوصول املشرتك الذي ستبحثه الباحثة يف آن وتطبيق علم النحو خاصة فهم آيات القر عميق حىت ال خنطئ يف 

نحوية عن األسماء الموصولةدراسة تحليلية"املوضوعة للقيام ببحثتجذب الباحثتألجل ذلك هذا البحث. 
الكريم"ن آفي القر المشتركة 

(سورة آل عمران)                            

155ص : 2سورية ج : ـاإلرشادداروبيانه"القرآنالدرويش" إعرابالدينحمي12
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الدوافع فى اختيار الموضوع.  ثانيا

باللغة العربية وأنه املرجع مكتوبالبحث عن علم النحو ىف القران الكرمي مهم جدا ألن القرآن الكرمي.١

الرئيسي يف علوم اللغة العربية

.ن الكرميآيات القر آفهميفيساعد املسلمني ألنهلبحثه انتباه الباحثةبذجيهذا املوضوع . ٢

قات.و البيانات واألموال واألعلى حسبةهذا البحث مناسب بقدرة الباحث.٣

أحد ببحثه من قبل.بههذا املوضوع مل يقم.٤

توضيح اإلصطالحاتثالثا.  

دراسة الكتاب أو العلم  أي  اقبل عليه -ودراسة- درسا- يدرس-. دراسة : من درس١
14حيفظه.

15اصله حتليل من حّلل حيّلل حتليال مبعىن جعله يف حلٍّ ممّا بينه وبينه.حتليلية .٢

كالم العرب. وّمسي هكذا ألّن املتكّلم قصده, وهو علم اعرابحنويّة من حنو اصله : حنا ينحو حنوا اي .٣

16ينحو به منهاَج كالمهم إفرادا وتركيبا.

علىمشتملةوتكونِصلة،وتسمىبعدهتذكر. شبههاأومجلةبواسطةمعنيعلىيدلاملوصول هو ما.٤

17عائدا.ويسمىاملوصوليطابقضمري

211, (بريوت : دار املسرق), ص : واألعالمالعربيةاملنجد يف اللغةاألب لويس معلوف السيوعي,  14
147, (بريوت : دار املسرق), ص : واألعالمالعربيةاملنجد يف اللغةاألب لويس معلوف السيوعي,  15

759, ص : املرجع السابق16
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أو حيوان أو نبات أو مجاد أو مكان أو زمان أو صفة أو معىن جمرد االسم هو كل كلمة تدل على إنسان .٥
18من الزمان.

المشكالترابعا :  

تقديم المشكالت. ١

الشكالت اليت كانت هي موجودة يف هذا البحث هي :إن

و صلة املوصول و عائده يف سورة آل عمران( ما و من )املشرتكةاملوصولةاألمساءفهم صعوبة.أ

على تفسري معىن آيات القرآن يف سورة آل ( ما و من )املشرتكةاملوصولةاستعمال األمساء.ب

عمران

.يف سورة آل عمران( ما و من )املشرتكة املوصولةأساليب األمساء.ت

ن الكرميآيات القر آفهميف ( ما و من )املشرتكة املوصولةاألمساءيةأمه.ث

تحديد المشكالت.٢

املوصولةاألمساءاملشكالت املوجودة يف هذا البحث كثرية فأرادت الباحثة أن حتددها يف حتليلية أساليب 

املشرتكةاملوصولةاألمساءبيان  استعمال و ( ما و من )املشرتكة

.على تفسري معىن اآليات القرآنية يف سورة آل عمران( ما و من )

17,ص. ملخص قواعد اللغة العربیة , فؤاد نعمة 18
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تكوين المشكالت.٣
ل عمران  آسورة ىفالقرآن الكرمياملستعملة ىف ( ما و من )ة األمساء املوصولة املشرتكماهى أساليب .أ

؟ 
ليف سورة آعلى تفسري معىن آيات القرآن( ما و من )املشرتكة املوصولةاألمساءما استعمال.ب

؟عمران 
هو فوائدالبحثأهداف.خامسا

أهداف البحث.١
ىف القرآن الكرميىف ) ( من, ماة أساليب األمساء املوصولة املشرتكعرفة مل.أ

. )ال عمرانسورة ( 
يف سورة على تفسري معىن آيات القرآن)( من, مااملشرتكةاملوصولةاألمساءاستعمالملعرفة.ب

ال عمران.
فوائد البحث.٢

املوصولة املشرتكة.األمساء عن نحوفهم دراسة علم اللبة يفالطةساعدمل.أ

ل عمران. يف سورة آ( ما و من ) ة األمساء املوصولة املشرتكعنةزيادة معرفة الباحث.ب

اللغة تعليم لتكميل شرط من الشروط املقررة لنيل الشهادة اجلامعية للدرجة االوىل يف قسم .ت

احلكومية رياو.اإلسالمية قاسمشريفالسلطان الالعربية بكلية الرتبية والتعليم جلامعة 


