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                                        ** ايمان عبد اهلل أحمدد. 

 الممخص
تناولت الباحثة في ىذا البحث الموصول الحرفي واالسمي، وركزت في مراحل إعدادىا عمى    

خاص بشكل مقتضب وسريع، وعرض لجممة الصمة الموصول االسمي العام بعد أن ذكر الموصول ال
التي ال يستغني عنيا الموصول؛ ألنيا تو ضحو وتزيل إبيامو، كما أوضحت صفات كل اسم من ىذه 
الموصالت مستأنسًا برأي العمماء ومستندًا ألقواليم في تفصيل ىذه الصفات ووضحت المواقع 

نص القرآني، واستخداماتيا في األغراض البالغية الموصول العام في الاإلعرابية المختمفة التي شغميا 
التيُ ذكر فييا الموصول العام من تشريف واختصار ومدح وغيرىا من ىذه األغراض، وداللة 

 الموصول وخصوصية استعمالو في سياق النص القرآني.
 

Alasma almawsulat aleamat fi surat albuqrat.dirasat nahwiat tatbifiatan 

 
 

Abstract 

     In this research, the researcher gave the special and nominal connection, 

and focused on the stages of its Preparation on the general nominal conductor 

after he mentioned the special conductor briefly and quickly, and presented to 

the entire link that the conductor does not dispense with, because it clarifies it 

and removes its thumbs as the characteristics of each name of these 

conductors are clear. In the opinion of scholars and based on their statements 

in detailing these characteristics the various Arabic sites occupied by the 

general conductor in the Qur'anic text and their uses for rhetorical purposes in 

which he mentioned the general conductor of honor, abbreviation, praise and 

other such purposes, and the significance of the conductor and the specificity 

of its use in the context of the text Rani. 
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 مقدمة:
من المعموم في العربية أن الكممة ىي لبنة تكوين الجمل، وىذه الكممة تنقسم إلى ثالثة أنواع:       

فمنيا الحرف، واالسم، والفعل،  فالحروف كميا مبنية ، وسبب البناء  أنيا مفتقرة دائمًا، وىي أدوات 
تبط بغيره في بنية أي داخل لفظ  في ربط، منيا ما يحمل المعاني بذاتيا ومنيا ما يحمل المعاني إذا ار 

ذا ما تحدثنا عن األسماء فيي  بنية الكممة وليس بذاتو، منيا ما ىو عامل، ومنيا ما ىو ميمل، وا 
تنقسم إلى قسمين من حيث اإلعراب والبناء، أي منيا المعرب، ومنيا المبني، واألسماء الموصولة 

معرب سنوضحو في موضعو، أما األفعال، فيي من التي نحن بصدد دراستيا جميا مبنية ومنيا ما ىو 
حيث الزمن ماٍض ، ومضارع ، وأمر ، كل ما مر معنا ىو أساس تكوين الجمل وىو ما يعطينا 
األدوات لمتخاطب بالمغات المسموعة والمقروءة لمتواصل فيما بيننا، وكما نعمم أن المغة العربية ىي 

يا وتعبيراتيا ، وكان مما زادىا قيمة وأىمية أن نزل القرآن أغنى  المغات عمى االطالق بألفاظيا وداللت
الكريم بيا، لذا وجب عمى كل من أراد قراءة القرآن أن يستخدم ىذه المغة، ومن أراد أن يعرف أوامر 

أطمقت الباحثة دراستيا ووجيتيا  لذلكا فيو ونواىيو أن يرجع إلى المغة فيي محفوظة بحفظ  القرآن 
ان الغني الوافر، والمصدر األول من مصادر التشريع وىو القرآن الكريم، حيث ستتناول نحو ىذا البست

األسماء الموصولة العامة، ومواقعيا اإلعرابية داخل النص القرآني، وداللة استخدام ىذه األسماء في 
 سياقاتيا.

 :سبب اختيار الموضوع
 ء الموصولة العامة.إثراء المكتبة العربية بدراسة نحوية داللية حول األسما -
 الذي ال يأتيو الباطل -عز وجل-لمقرآن الكريم دون غيره ألن كتاب ا  ةكان اختيار الباحث -

 عدم عثور الباحثة عمى دراسة عالجت الموضوع بشكل مفصل ودقيق.- من بين يديو وال من خمفو.
 عز وجل_ا _مة في كتاب يأخذ البحث أىميتو كونو يتتبع األسماء الموصولة العا :أىمية الموضوع

 عامة وفي سورة البقرة خاصة.
ذا ،  ،،)َمْن، ما وىي:األسماء الموصولة تنقسم إلى: خاصة تتعمق بعدد حاضر أو غائب، وعامة 

 ذو، أّي(.
 الموصولة، أي وال البد من دراسة تطبيقية تبين وجوه الداللة الستعماالتيا.

 الصعوبات التي واجهت الباحثة:
 ( في سورة البقرة  .مالمموصول )الكبير الذي وقفت عميو الباحثة  العدد -
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 منهج دراسة البحث:
دراستيا ىذه المنيج  واتبعت فيوسمت الباحثة دراستيا بـأسماء الموصولة العامة في سورة البقرة، 

 النص القرآني. االستقرائي، متتبعو مواضع ذكر الموصوالت العامة، وداللة استعماالتيا في
 البحث: خطة

 اقتضت طبيعة البحث أن تقسمو الباحثة إلى مدخل، وثالثة فصول.
 تناولت الباحثة في الفصل األول الحروف الموصولة، واألسماء الموصولة الخاصة والعامة.

في سورة البقرة  )من(،الثاني ذكرت الباحثة المواقع اإلعرابية التي شغميا الموصول  وفي الفصل
 ستخداميما.والدالالت البالغية ال

 البقرة.والمواقع اإلعرابية التي شغميا في سورة  (،في الفصل الثالث تناولت الباحثة الموصول )ما
 ولالفصل األ                                

 التعريف المغوي لمموصول:
: ( يقول ابن منظور183 م:1994، عبادابن كل شيء اتصل بشيء فما بينيما وصمة )وصل : 

، والوصل خالف الفصل، وصل الشيء وصاًل وصمة ، والوصل ضد اليجران ت الشيءوصل: وصم
 .(726 م:1999منظور، ابن بالشيء يصمو وصاًل وِصمة وُصمة. )

 الموصول من الدواب: الذي لم ينُز عمى أمو غير أبيو، وعن ابن األعرابي، أنشد:
 )المصدر السابق نفسو(يل لكْن لفحِل طرقُة َفحِ   ***        ا فصيُل ليس بالموصول  ىذ

الموصول اصطالحًا، جاء في المسان في ذكر اسم الموصول الذي: ىو "اسم مبيم، وىو مبني معرفة 
والموصول: ما ال يكون جزًء تامُا إال بصمة وعائد.  ح(245:السابقالمصدر وال يتم إال بصمة )

 (237 : 2000زىري ،)األ
فاعل منو واصل، ومن الفعل َوَصَل، وىو مثال: أي معتل والموصول عمى وزن اسم المفعول، واسم ال

األول، والموصول ضد المفصول، والواصل ضد الفاصل، واسم الموصول ال يفيد بذاتو بل يحتاج إلى 
صمة تكون جممة حتى تفيد المعنى المقصود، وال يزول إبيامو إال إذا ُوِصَل بجممة الصمة، فتكون 

 بذلك قد أفادت المعنى المراد. 
 الموصول قسمان: حرفي واسمي:

، لو )االزىري وكي ، ،وما وىي: ان، ان، ول صمتو بمصدر،أكل حرف  أواًل: الموصول الحرفي:
 (130-1 م: 2000
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 والحروف الموصولة ىي مبنيو كباقي الحروف، لقول ابن مالك:
 (10 :م1994بن مالك،***   واالصل في المبني ان يسكنا )ا    وكل حرف مستحق لمبنا     

 لي االعراب إوالسبب في بناء الحروف ىو: ألنو ال يعتروه من المعاني ما يحتاج 
لخفتو وثقل الحركة والمبني  و حرفا "ان يسكنا "أي: السكون،أو فعال أواالصل في المبني اسما كان 

بناء ( كان لزاما عند العمماء ان األصل في ال46 : م1997)األشموني، "مينفمو حرك اجمع تقي ،ثقيل
عمي السكون ويكون ىذا الحرف مع صمتو أو حشوه مركبا يبدا بالحرف المصدري متموا بمركب فعمي 

ان يحل محميا ىي وما بعدىا  او اسمي وفقا لما يقتضينو الحرف، والحروف المصدرية ىي التي يمكن
 :اَب﴾ )العنكبوتِكت( نحو قولو تعالى: ﴿ أو لم يكفيم أّنا أنزلنا عميَك ال118 م:1987، )عبادةمصدر

 .((18:(، وقولو أيضًا ﴿ وأْن تصوموا خيُر لكْم ﴾ ) البقرة، 51
وىذه الحروف ىي: الحرف األول: )أن( المخففة من الثقيمة وىي بفتح اليمزة وسكون النون؛ أْن 
المصدرية والتي لم تسبق بمفظ دال عمى اليقين، وىذا يشمل وقوعيا في أول الكالم مثل: ﴿ٍ  وأْن 

( ويتمو )أن( مركب فعمي )جممة فعمية( فعمو كامل التصرف سواء أكان 184 :ا خيُر لُكْم )البقرةتصومو 
ويالحظ الفعل ماضيًا مثل: سررُت بأن فاز الُمجد، أم مضارعًا مثل: من اإليمان أن يفي المرء بوعده، 

، أو فعل أمر مثل: أنصح لك بأن أفعل ما ُيرضي ا. نصب الفعل المضارع بعد أن
 .(128 :1998،)الصبان

 )ما( المصدريةالحرف الثاني:
صدر، أو باسم زمان مضاف إلى وىي التي يمكن أن يحل محميا مع ما بعدىا مركب مبدوء بم  

 .مصدر
 الحرف الثالث: )كي( المصدرية:

ظًا ن بالم التعميل لف، وصمتيا ال تكون إال مركبًا فعميًا فعمو مضارع، وتقتر وىي بمنزلة )أن( المصدرية
، كما ينصب الفعل المضارع بعدىا كما في قولو تعالى: ﴿ لكي ال يكوَن عمى المؤمنيَن أو تقديراً 
 (37 :)سورة األحزاب (2)َحرُج﴾

/ مركب فعمي فعمو  2/  مركب فعمي فعمو ماٍض.1الحرف الرابع: )لو( المصدرية وتوصل بما يمي: 
ادي مصدر بـ)أن( وجعموا من ذلك قولو وصميا بمركب اسمي اسن / أجاز بعض النحويين3 مضارع.

 (.20تعالى: ) يوّدوا لو أنيم بادون في األعراب( ) األحزاب :
 الحرف الخامس: )أن( بفتح اليمزة:
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وتوصل بمركب اسمي اسنادي، وتؤول ىي والمركب االسمي االسنادي بمصدر مأخوذ من الخبر في  
ًا إلى صدر المركب االسمي أي المبتدأ إن المركب االسمي إن كان مشتقًا، أو بمصدر )كان( مضاف

 (128 :1998كان الخبر جامدَا . )األشموني ، 
وكل الموصالت الحرفية البّد ليا من صمة، ويسبك الموصول الحرفي مع صمتو سبكًا ؛ ينشأ عنو 
مصدر يسمى المصدر المسبوك، أو المؤول ويعرب عمى حسب موقعو من الجممة، وال تحتاج صمتو 

 (146 م:2001، )النجار ، بخالف االسمي.إلى عائد
، وأن الثقيمة، ومعاني جميعيا جني الحروف الموصمة ثالثة ىي: ما، وأن الخفيفةوقد عّد ابن  

 بصالتيا )المصادر(.
 ثانيًا: الموصول االسمي:

 االسم الموصول اصطالحًا ىو كما جاء عند الصبان في حاشيتو عمى شرح األشموني:      
ماء ما أفتقر أبدًا إلى عائد أو خمفو، وجممة صريحة أو مؤولة كذا حده في التسييل. موصول األس 

 (114 ، د.ت:)عبادة  (وىو ما ال يصير جزًء من جممة إال بصمة وعائد.212 :)الصبان 
أما عن عمة التسمية )األسماء الموصولة( بأسماء الصالت؛ فألنيا تفتقر إلى صالت توضحيا 

فيم معانييا بأنفسيا، أال ترى أنك لو ذكرتيا من غير صمة لم تفيم معناىا؛ حتى وتبينيا؛ ألنيا ال ت
 ( كقولك الذي تعمم أخوه، أو الذي أخوه متعّمم.263 :األنباريابن تضم إلى شيء بعدىا )

 (101 األنصاري:ىشام ابن واألسماء الموصولة ىي المفتقرة إلى عائد. )
جممة تتصل بو تسمى صمة الموصول، وتكون ىذه  واالسم الموصول: اسم وضع لمعين بوساطة

الجممة خبرية معيودة لدى المخاطب، مثل: جاء الذي أكرمك مع ابنتيو المتين أرضعتيما جارتك. 
 (116 م:2014، )األفغاني

وفي أوضح المسالك: الموصول االسمي: ىو االسم المبيم، الذي يحتاج في توضيحو، وتعين المراد 
، ويسمى الصمة، وىي مشتممة عمى ضمير أو شبيو يربطيا بو ويسمى منو إلى شيء يتصل بو

 (145 : األنصاري ىشامابن العائد. )
وتخمص الباحثة إلى تعريف االسم الموصول بأنو: كل اسم مبيم ناقص يحتاج إلى ما يفسره    

ير ظاىرًا ويوضحو ويزيل إبيامو، ويكون ذلك بصمتو التي تكون جممة أو شبو جممة، ويكون فييا الضم
 أو مخفيًا مستترًا، يعود عمى ىذا االسم يسمى العائد.
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والموصل االسمي إما أن يكون اسمًا خاصًا، أي مختصًا يدّل عمى مفرد أو مثنى أو جمع، تذكيرًا    
ما عامًا غير مختص. )الراجحي ( والموصوالت االسمية جميا مبني وذلك 58 م:1999، وتأنيثًا؛ وا 

قال األزىري: "إنيا أشبيت الحروف بأسرىا، في افتقارىا في إفادة معناىا إلى  لشبييا بالحروف وقد
 (46 م:2000، زىريذكر متعمقيا افتقارًا متأصال إلى جممة. )األ

 الموصول النص:  -أوالً 
 (213 :أي المختص بمعنى وضع لو. )الصبان: وسمي )بالنص( 

مى بعض األنواع، ومقصورًا عمييا، ال والموصول الخاص )النص( ىو ما كان نصًا في الداللة ع
 (131-130 م:2000زىري، يتعداىا. )األ

األسماء الموصولة الخاصة: ىي التي تفرد وُتثنى وُتجمع وُتذكر وُتؤنث، حسب مقتضى الكالم. 
 (129 م: 2012)الغالييني، 

 (144 م: 2012، األنصاري ابن ىشام والنص ثمانية: منيا لممفرد المذكر " الّذي" لمعالم وغيره. ) 
نحو قولو تعالى: ﴿وقالوا الحمُد لّمِو الّذي ّصدقنا ّوعّدُه وأورثنا األرَض نتبوُأ من الجنِة ّحْيُث نشاُء َفِنعَم  

 (74:)الزمر  2أجُر العالميَن﴾ 
 (213 م:2012األنصاري ابن ىشام ولممفردة المؤنثة "التي" لمعاقل وغيرىا. )

ِمع الّمُو قْوَل التي ُتجادلَك فِي َزْوِجيا وتشتِكي إلى الّمِو والّمُو َيْسمُع وذلك نحو قولو تعالى: ﴿ قْد سَ 
 (1 :تَحاُوَرُكما إّن الّمَو َسميُع َبِصيُر﴾ ) المجادلة 

. فال نقول )المذيان( وبعضيم عّد ا: )واليا إذا ما ثنيا ال تثبت(وفي تثنيتيا يقول ابن مالك في يائي
 م:1997، )الصبانًا وبالياء نصبًا وجرًا.بان إعراب المثنى باأللف رفع)المذان والمتان( اسمان معر 

215) 
واألولى )الذين( لجمع المذكر السالم والثانية في قولو تعالى: )َأِرنا اّلذيِن َأَضاّلنا( موضع الشاىد دالة 

 عمى التثنية.
أن االسم الّدال عمى الجمع والذين يدل عمى الجمع ويتميز في كتابتو عن )المذين( الدالة عمى المثنى ب

 يكتب بالم واحدة تمييزًا لو عن المذين.
 (153 م:2000زىري، . )األًا في األحوال الثالثة، ىي مبنيةوالذين: بالياء مطمق
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" بالواو رفعًا" ورأيت الذين ومررت بالذين بالياء نصبًا وجرًا، وىي حينئٍذ معربة؛ وقد يقال جاء المذون
" وىي لغة ىذيل أو عقيل" بالتصغير جمع، وىو من خصائص األسماءالألن شبو الحرف عارضو 

 .فييما
 (101 : 2، جىشام ابن ولجمع المؤنث الالئي والالتي. )

 (4: والالتي نحو قولو تعالى: ﴿والالتي يئسَن ِمَن الَمِحيِض ﴾ ) الطالق
ورًا، وعمى الال بالقصر. وتجمع األلى عمى المواتي بإثبات الياء وحذفيا، وعمى المواء ممدودًا ومقص

 .(2181 :)الصبان
 والتي هي عنوان البحث –الموصالت العامة )المشتركة(  –ثانيًا 

ىي التي تكون بمفظ واحد لمجميع، فيشترك فييا المفرد والمثنى والجمع والمذكر  المشتركة:الموصالت  
 (131 :ىـ1414والمؤنث. )الغاليني، 

 د.ت: ،، وأي، وذا. )الصبانما، وأل الموصولة، وذو الطائيةو  ،المشتركة ستة: َمنْ  والموصالت
219) 
 )َمْن(: -أوالً 
 :م1999وتستعمل لمعاقل مفردًا ومثنى وجمعًا، مذكرًا ومؤنثًا، فنقول: جاء َمن نجح. )الراجحي،   
 م:1999،  عقيلابن ، ومن قاما، ومن قامتا، ومن قامن. )( وتقول جاءني من قام ومن قامتْ 59

147) 
 )مْن( في أصل وضعيا لمن يعقل، وقد تستعمل لغير العاقل، ويكون ذلك في ثالث مسائل:و

 (5 :أن ينزل منزلتو نحو قولو تعالى: ﴿َمْن ال يستجيب لو﴾ )سورة األحقاف  -إحداىا
 وقول الشاعر:

 (133 : 2000زىري، أسرب القطا ىل َمن يعير جناحو *** لعمي إلى من قد ىويت أطير )األ 
وىو ىنا أوقع )من( عمى سرب  4(220 :عارة الجناح فيو يقتضي تشبيو بالعالم ) الصبانفطمب إ

 (155م:2000)األزىري، القطا، وىو غير عاقل. 
(  نحو قولو تعالى: 153 ابن ىشام األنصاري:الثانية: أن يجتمع مع العاقل فيما وقعت عميو)َمْن(  )

 (17 :)سورة النحل ﴿ كَمْن ال يخُمُق﴾
" الذي لمعقالء، وذوي العمم، وذلك ألنيم لما عبدوىا بمن ال يخمق: األصنام، وجاء "بمناد إذا المر 

 (282 م:1992، وسموىا آلية أجروىا مجرى أولي العمم. )درويش
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وذلك نحو قولو تعالى: ﴿ َمْن  (151نفسو:الثالثة: أن يقترن بو عموم فصل بمن  )المرجع السابق 
 ( 636م: 1982(  ىنا تغمب العاقل عمى غيره . )درويش، 45 :نوريمشي َعمى َبْطِنِو﴾ )سورة ال

 )ما( الموصولة: -ثانياً 
 ( من غير الموصولة.2م:1982وتزيد )ما( عمى أربعين  نوعًا )دراويش

وفي استعماليا )الموصولة( قال الزركشي: يستوي فييا التذكير والتأنيث، واإلفراد، والتثنية والجمع، 
( وقولو: ﴿ بما ُأنزَل إليَك 96ندُكْم يْنفُذ وَما ِعْنَد الّمِو باٍق﴾ )سورة النحل اآلية كقولو تعالى: ﴿ ما ع

 (4 :َوَما ُأنزَل ِمْن َقبِمَك ﴾ )البقرة 
ن كان المراد بيا المؤنث، كانت لمتأنيث  ن كان المراد بيا المذكر كانت لمتذكير، بمعنى )الذي( وا  وا 

 (398 م:1957، بمعنى )التي( )الزركشي
 )ما لما ال يعقل (: 

ِعندكم َيْنفُذ﴾  ا: ﴿ م( نحو قولو تعالى155م: 2004االنصاري، ابن ىشام فإنيا لما ال يعقل وحده ) 
 ( وما ىنا اسم موصول في محل رفع مبتدأ . 96 :) النحل 
 ( نحو قولو تعالى: ﴿ ُيسّبُح لّموِ 298 م:1957)الزركشي، لمعاقل إذا اختمط بو غير العاقل وتستعمل 

)غير العاقل( عمى ( وفي اآلية تغميب لألكثر1 :َوَما ِفي األرِض ﴾ )سورة الجمعةَما ِفي الّسماواِت 
  (89م: 1992)الدرويش، األقل العاقل. 

نحو  (155: 1)االنصاري، أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك جوتستعمل )ما(: ألنواع من يعقل 
قال البصريون )ما( تقع لمنعوت كما تقع  (3: ) النساءساِء( قولو تعالى: )فانكحوا ما طاب لكم من الن  

 )ما( لما ال يعقل يقال: ما عندك؟ فيقال: "ظريف وكريم" .
)اابن ىشام وتستعمل )ما( لممبيم أمره كقولك؛ وقد رأيت شبحًا: " انظر إلى ما ظير لي" 

 (155م : 2004األنصاري،
 (35) آل عمران : طني( لك ما في ب نذرت: )إّني من قولو تعالىأخذًا 

في المعرفة، إذا الذي ومن( سيبويو بابًا في كتابو وىو " باب ما يكون االسم بمنزلة   –وقد أفرد لـ )ما 
َمْن  ىذا قولك:  وذلكبني عمى ما قبمو، وبمنزلتو في احتياج إلى الحشو، ويكون نكرة بمنزلة رجل، 

ذا الذي قد عممت أني ال أعرفو منطمقًا، وىذا ما أعرف منطمقًا، وىذا َمْن ال أعرف منطمقًا، أي ى
كما كان الذي ال "عندي" حشو ليما يتمان بو، فيصيران اسمًا عندي مينيًا، و "أعرف" و" ال أعرف"، و

  (105م:  1988)سيبويو، يتم إال بحشوه "
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 )أل ( الموصولة:  –ثالثًا 
 ضيل وىو ثالثة:تكون أل موصولة بشرط أن تكون داخمة عمى وصف صريح لغير تف

)ابن ىشام األنصاري، المضروب، والصفة المشبية كالحسن.اسم الفاعل كالضارب، واسم المفعول ك
 (102م: 2004

 فأل ىي الداخمة عمى الصفات نحو: الضارب، والمضروب، وفييا ثالثة أقوال:
 األول: أنيا حرف تعريف، ال موصولة، وىو مذىب األخفش.

  اسم موصول وىو مذىب المازني.الثاني: أنيا حرف موصول، ال
والثالث: أنيا اسم موصول وىو مذىب الجميور. والصحيح مذىب الجميور، لعود الضمير إلييا، في 

 (202)المرادي ، د.ت: نحو الضار بيا زيد ىند. 
و)أل( الموصولة لمعاقل وغير العاقل ، والدليل عمى اسميتيا أشياء: األول عود الضمير عمييا نحو قد 

ح المتقي ربو...، الثاني خمو الصفة معيا عن الموصوف ، نحو جاء الكريم..، الثالث إعمال اسم أفم
الفاعل معيا بمعنى المضي فموال أنيا موصولة واسم  الفاعل في تأويل الفعل مكان منع اسم الفاعل 

لُمّصدقيَن حينئٍذ معيا أحق منو بدونيا، الرابع دخوليا عمى الفعل وذلك نحو قولو تعالى: )إّن ا
فـ )أل( ىنا موصول اسمي؛ لدخوليا عمى اسم الفاعل، وىو صفة صريحة  (18: )الحديدوالمّصدقاِت( 

وىذا شرط في صمة )أل( وحدىا من األسماء الموصولة  (158: 2004)ابن ىشام األنصاري ،
اسمي؛ فـ )أل( موصول  (5: ) الطورالعامة. وقولو تعالى: )والسقف المرفوع والبحر المسجور( 

 (159م: 2004)ابن ىشام األنصاري ،لدخوليا عمى اسم المفعول، وىو صفة صريحة. 
 وتأتي صمة )أل( جممة فعمية نحو:

 ** وال األصيِل وال ذي الرأي والجدلِ حكومتو *ما أنت بالحكم الترضي 
 وتأتي جممة اسمية وذلك شاذ نحو قول الشاعر: 

 (158م  : 1999)ابن عقيل،ليم  دانْت  ِرقاُب  بني  معد من  القوم  الرسول  اِ  منيم   ***   
وال  (322)السيوطي، د.ت: "وال توصل )أل( بأفعال التفضيل باتفاق" .وقد تأتي صمة )أل( ظرفًا 

 (322)السيوطي : يجوز الفصل بينيا وبين صمتيا  بحال ال بأجنبي وال بغيره ألنيا كجزء من صمتيا 
 أوجو: رابعًا )أي(: تكون عمى ستة 
 تكون استفيامًا: كقولك : أّييم أبوك؟ ./ 2 تكون جزاء: كقولك: أّييم يكرمني أكرمو./1 
 الرجُل أقبل. يا أييا  كقولك: نداء:تكون / 4أّي رجٍل زيُد  كقولك:تكون تعجبًا:  /3
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 تكون نعتًا فيو معنى المدح كقولك: مررت برجٍل أّي رجل. / 5
تدخل عمييا تاء التأنيث، فيقال فييا " أّيو" إال أن و ى حّد سواء، عم وغيره لمعاقل  )أّي(  تستعمل

 العاقل.والجمع العاقل وغير  والمثنى،األكثر الشائع أن تستعمل بمفظ المفرد المذكر مع المفرد، 
 (  407م:2014)سيبويو، 

 إعراب )أّي( وبناؤها:
نما أعربت ىذه األسماء الموصولة لتمكنيا في االسمية الذي ىو  سبب إعراب األسماء، فالمثنى وا 

والمجموع جمعًا سالمًا من ىذه الموصوالت إنما أعربت؛ ألن التثنية والجمع من خصائص األسماء، 
 (504:  2007)الشاطبي، واألصل في األسماء اإلعراب. 

نما أعربت لخروجيا عن بقية  أما "أّي" : عند استعماليا موصولة: فإن األصل فييا اإلعراب أيضًا، وا 
 األسماء الموصولة باإلضافة، التي ىي من خصائص األسماء.

 ة:االسم الموصول )ذو( الطائي
 :رقال الشاع(228: )الصبانوىو من الموصالت العامة قال الصبان: ذو لمعاقل وغيره 

 )المرادي(ومن تشبو بيم من المولدين  طيوال تستعمل ذو موصولة إال 
 قال شاعرىم: 

 (464م :2001)ابن يعيش،جّدي  ***    وبئري ذو حفرُت وذو طويُت فإّن  الماَء ماُء أبي و 
المشيورة: اسم موصول بمعنى الذي وفروعو بمفظ واحد فيقال: جاءني ذو  طيوقد كانت )ذو( من لغة 

 (436: 2001)المرادي،فعل وذو فعمت وذو فعمن؛ أي أن معانييا لما ىي لو 
أي بالواو رفعًا واأللف نصبًا والياء جرًا ، والمشيور بعض النحاة يعربيا إعراب )ذو( بمعنى صاحب؛ 

 (437-436)المرجع نفسو :في ذو الطائية أنيا مبنية 
 االسم الموصول )ذا(:

وليس يكون كالذي إال  (416د.ت:  )سيبويو،قال سيبويو: باب اجرائيم ذا وحده  بمنزلة الذي       
 ي فييا: شرط موصوليتيا ثالثة أمور:، ومن في االستفيام، قال ابن ىشام األنصار مع ما

 (138: )األزىري" من ذا الذاىب"؟ و"ماذا التواني"؟ نحو: لإلشارة،األول: أال تكون  
، (139 1)األزىري: " كبة مع "ما" في نحو:"ماذا صنعت؟مر  بتقديرىا:الثاني: أال تكون ممغاة، وذلك 

 )النجار(. طيااذا تسأل" فأثبت األلف؛ لتوسكم قدرىا كذلك من "قال عمّ 
 (274)ابن قتيبة:، كقول لبيد ميا استفيام بما باتفاق، أو بمنالثالث: أن يتقد
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)شطر بيت وعجزه: أنحب فيقضى أم ضالل وبالطل، مطمع قصيدة  يحاول؟أال تسأالن المرء ماذا  
 (131قاليا لبيد في رثاء النعمان بن المنذر في ديوانو :

أو بمعنى صاحب إال إذا أتت ممغاة مع اسم استفيام فإنيا تكون  وتكون ذا اسمًا سواء أكانت موصولة
 (242ىـ : 1425)المرادي،  حرفًا.

 :جممة الصمة
تفتقر كل الموصوالت اسمية كانت أم حرفية إلى صمة متأخرة عنيا لزومًا وتتميز الموصوالت  

يا في اإلفراد والتذكير االسمية عن الحرفية بأن االسمية ال بّد من اشتمال صمتيا عمى ضمير مطابق ل
 وفروعيما ، بخالف الحرفية؛ فإن صمتيا ال ضمير فييا ويسمى ىذا الضمير بالعائد.

 ويمثل الموصول مع صمتو ىيئة تركيبية ليا سماتيا وخصائصيا ومن أبرز ىذه السمات ما يمي:
 الموصول. ال يتقدم معمول الصمة عمى االسم/ أ2 / أن يتقدم االسم الموصول وتتأخر الصمة.1 
/ ال يفصل بين االسم الموصول وصمتو أو بين متعمقات الصمة بأجنبي؛ فيجوز الفصل بغير 3

 (88)السيوطي،د.ت : األجنبي لمعمول الصمة 
قال الحق وبجممة معترضة،  -وا -فنقول : جاء الذي زيدًا ضرب، وبجممة القسم فنقول: ىو الذي

يا  -ناء المسجد، وبالنداء بعد الخطاب فنقول: وأنت الذيتبرع لب -بارك ا فيو -مثل: ىذا الذي
 (259: 1990)ابن مالك، فزت.  –محمد 

؛ و قبل تمام صمتو أو تقدير تماميا، وال يستثنى من/ ال يتبع االسم الموصول، وال يخبر عنو4
 ألن الموصول وصمتو كجزاي اسم واحد كما قال بذلك النحويون. (259)المصدر السابق :

توكيد األسماء الموصولة توكيدًا لفظيًا فيجب إعادة لفظيا وصمتيا معًا ، وال يجوز تكرار  / عند5
 (330:  2004)ابن ىشام األنصاري ، الموصول وحده دون صمتو. 

)ابن أن تكون جممة خبرية لفظًا ومعنى ألن غيرىا ال يحصل اإليضاح بيا / 1 شروط جممة الصمة:
الوصل ببعض الجمل اإلنشائية، واستدل عمى ذلك بالسماع، فمن  ىذا وقد جوز الكسائي (154عقيل:

 ير:ذلك قول توبة ابن الحم
ْن شطْت   نواىا  أزورىا   ني لراٍج  نظرُة قبَل  التي    ***   لعمي  وا  )البيت لتوبة بن حمير في وا 

 (603شرح أبيات سيبويو: :
 وقول جميل بن معمر العذري المعروف بجميل بثينة: 
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)البيت لجميل بثينة في ى الواشون أْن يتحدثوا  ***   سوى أْن يقولوا إّنني  لِك عاشُق وماذا عس
 (6/150؛ وخزانة األدب: 242ممحق ديوانو: : 

وزعم الكسائي أن جممة "لعمي أزورىا" من لعّل واسميا وخبرىا صمة التي، كما زعم أن " ما" في قول 
 وجممة عسى واسميا وخبرىا صمة. خبره،وصول وذا اسم م مبتدأ،جميل" وماذا" اسم استفيام 

 والجواب أن صمة التي في البيت األول محذوفة، والتقدير : قبل التي أقول فييا لعمي...الخ، وماذا في
 (154)ابن عقيل: ، وليس ثمة اسم موصول أصاًل . البيت الثاني اسم استفيام مبتدأ

)المصدر السابق مفتقرة إلى كالم بعدىا. أن تكون غير / 3 أن تكون خالية من معنى التعجب.-2
 (154نفسو :

أن تكون الجممة معيودة لدى السامع، أو بمنزلة المعيود، وىي تمك التي تقع في معرض التيويل  -4
 والتفخيم. 

 الفصل الثاني
 اآليات التي ذكر فيها الموصول )َمن( والمحل اإلعرابي الذي شغمه.         

 واقع اإلعرابية التي شغميا الموصول)َمْن( في سورة البقرة:الم الموصول )َمن(: –أواًل 
 أ/ وقوع )َمْن( في محل المبتدأ:

" االسمان المجردان لإلسناد، نحو قولك: زيُد منطمق. والمراد بالتجريد وىما لمخبر،المبتدأ قرينة  
ّن وحسبت وأخواتيا(   (43م: 1990)الزمخشري، إخالؤىما من العوامل التي ىي) كان  وا 

: )سورة البقرةوالمبتدأ نوعان: معرفة ونكرة، والنكرة إما موصوفة كالتي في قولو تعالى: )ولعبُد مؤمن ( 
ما غير موصوفة كالتي في قوليم: أرجل في الدار أم امرأة .  (221  (43م : 1990)الزمخشري، وا 

نما يدخل الناصب والرافع، سوى االبتداء،   والجار عمى المبتدأ.واالسم في أول أحوالو االبتداء، وا 
أال ترى أن ما كان مبتدأ قد تدخل عميو ىذه األشياء حتى يكون غير مبتدأ، وال تصل إلى االبتداء ما 
دام مع ما ذكرت لك إال أن تدعو؛ وذلك أّنك إذا قمت: عبُد ا منطمق، إن شئت أدخمت )قابمُت( عميو 

ا منطمقًا، أو سممُت عمى عبِد ا منطمقًا، فالمبتدأ فقمت: قابمُت عبَد ا منطمقًا، أو قمت: كان عبُد 
وقد ورد الموصول  (24)سيبويو، د.ت: أول جزء كما كان الواحد أول العدد، والنكرة قبل المعرفة. 

 )َمْن( مبتدأ تقدم عمى خبره، ومبتدأ تقدم عميو خبره أيضًا.
 في الوقت نفسويل إبيامو وىو والموصول في حال المبتدأ يحتاج مع صمتو إلى خبر يوضحو ويز 

 .لممسند وىو ىنا مسند إليو وفي حاجو  ،مفتقر إلى صمتو التي توضحو وتزيل إبيامو
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وقد ورد ذلك في قولو تعالى: )وِمْن  (43م، :1999)الزمخشري، ويجوز تقديم الخبر عمى المبتدأ 
 (8)سورة البقرة:  الّناِس َمْن يقوُل آمّنا با وباليوِم اآلخِر وَما ىثم بمؤمنيَن(

ومن الّناس خبر مقدم وقد كثر تقديم الخبر في مثل ىذه التراكيب ألن في تقديمو تنبييًا لمّسامع عمى 
عجيب ما سيذكر، وتشويقًا لمعرفة ما يتم بو اإلخبار ولو ُأخر لكان موقعو زائدًا  لحصول العمم بأن ما 

وقد تكرر ذلك في القرآن الكريم وأغراضو،  (260)ابن عاشور: ذكر المتكمم ال يقع إال من إنسان 
حيث أفصح عن ىذه األغراض البالغية بعض األلفاظ التي جعمت تقدم الخبر عمى المبتدأ لفائدة 

 معمومة، وتقديم الخبر ىنا لمتشويق إلى استعالم المبتدأ وليس فيو إفادة تخصيص.
ذا عممت أن قولو ِمن الّناس ُمؤذن بأّن المتحدث عنيم ستس اق في شأنيم قصة مذمومة وحالة شنيعة وا 

إذ ال يستر ذكرىم إال ألن حاليم من الشناعة بحيث يستحي المتكمم أن يصرح بموصوفيا وفي ذلك 
عز  -وفي ىذه اآلية يثبت ا( 260م :1984)ابن عاشور، كبير.من تحقير شأن النفاق ومذمتو أمر 

ي، ىنا يشبييم بالييود الذين آمنوا ثم قالوا: عزيز لممنافقين فعميم، وينفي عنيم اإليمان الحقيق -وجل
لما عمم من حاليم المنافية لحال  المؤمنين،ابن ا، " ذواتيم وأنفسيم من أن تكون طائفة من طوائف 

ىنا إنما شّرف قوليم، ولكنو كشف فساد قموبيم، ونفي عنيم  -عز وجل -الداخمين في اإليمان". وا
كان الموصول َمْن قد دّل عمى تشريف العمل لكن ىذا التشريف لم يسمم أصحابو بيذا الفساد اإليمان، ف

 من الذم بسبب النيات الخبيثة من كفرىم ونفاقيم.
ذ قاَل إبراىيُم رّب اجعْل ىذا بمدًا آمنًا وأرزْق أىمُو ِمن الثمراِت َمْن آمَن ِمنيْم باِ واليوِم  قال تعالى: )وا 

 (126) البقرة : ّتعُو قمياًل  ثُّم أضطرُه إلى َعذاِب الّناِر وِبئَس الَمصيُر( اآلِخر قاَل وَمن كفَر فأم
وفي ىذه اآلية يتكرر الموصول بالتناوب مره بغرض تشريف المؤمنين، وىم الذين سيرزقون الثمرات، 
ومره بالتحقير، والحط من قدر الكفار الذين سيحصمون عمى متعة غير متصمة مقطوعة بعذاب الّنار، 

 المصير الُمذل ليم.
الباحثة أحصتيا ىذه المواضع التي ورد فييا الموصول "َمْن" حااًل مكان المبتدأ في سورة البقرة، وقد 

 في الجدول مع باقي اآليات.سنذكرىما منيا  اثنان  مرمواضع،  تسعة مذكورة في
 اآلية السورة المواضع التي ورد فيها الموصول)َمْن( في سورة البقرة يشغل محل المبتدأ 
 8 البقرة )وِمْن الّناس َمْن يقوُل آمّنا باِ وباليوِم اآلخِر( 1
 126 البقرة )قاَل وَمْن كفَر فأمتعُو قمياًل ثُّم  أضطرُه إلى عذاِب الّنار( 2
 158 البقرة )وِمن الّناس َمْن يتخُذ من دوِن اِ أندادًا( 3
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 200 البقرة في الدنيا (  )فِمن الّناس َمْن يقوُل رّبنا آِتنا 4
 201 البقرة )وِمن الّناس َمْن يقول رّبنا آِتنا في الّدنيا حسنة وفي اآلخرة( 5
 204 البقرة )وِمن الّناس َمْن يعجبك قوُلُو في الحياة الّدنيا( 6
 207 البقرة )وِمن الّناس َمْن يشري نفسُو ابتغاَء َمرضاِت الّمِو( 7
 253 البقرة و()ِمنيم َمْن كّمم المّ  8
 253 البقرة )ولكن اختمفوا َفِمنيم َمْن آمَن وِمنيم َمْن َكَفر( 9
وقوع )َمْن( في موقع المفعول بو:   المفعول بو : ىو من وقع عميو فعل الفاعل ، في مثل قولك:  -ب

ك ال لذل (58)الزمخشري : ضرب زيُد عمرًا ، وىو الفارق بين المتعدي من األفعال وغير المتعدي؛ 
، والنصب " والمفعول بو منصوبيكون المفعول بو إال بعد الفعل المتعدي؛ إما لمفعول أو مفعولين.

ن تقل كّمم موسى يعمى  لممفعول ُحكم واجب، ربما ُأّخر عنو الفاعل نحو قد استوفى الحراَج العامُل وا 
 (31)البصري،د.ت:فقّدم الفاعل فيو أولى ، 

ب ال تظير عمييا العالمة اإلعرابية؛ لعّمة البناء الذي يمنع ظيور و)َمْن( الموصولة في محل النص
الحركات اإلعرابية وال يمنع أن يحتل االسم المبني محاًل إعرابيًا في الجممة، ومن ذلك يحتل الموصول 
ذ قاَل رّبَك  مكان المفعول بو في الجممة العربية بشكل عام، وفي القرآن بشكل خاص. قال تعالى: )وا 

كِة إّني َجاعُل في األرِض َخميفة قالوا أتجعُل فييا َمْن يفسُد فييا َويسفُك الّدماَء ونحُن نسّبح لممالئ
إن الّمو تعالى أعمميم أن الخميفة  (30)البقرة : بحمدَك ونقّدُس لَك قاَل إّني أعمُم ما ال تعمموَن( 

، وقال بعض المفسرين: فيذا قالةّدماء، فقالوا لذلك ىذه المسيكون من ذريتو، قوم يفسدون ويسفكون ال
إما عمى طريق التعجب من استخالف الّمو من يعصيو، أو من عصيان من يستخمفو الّمو في أرضو 

ما عمى طريق االستعظ )ابن ، والعصيان" ام، واإلكبار لمفصمين جميعًا، االستخالفوينعم عميو بذلك،وا 
ويل عمى لسان المالئكة ، فيم متعجبون وىنا يرد االسم الموصول بغرض التي (117م: 1974عطية، 

من أمر خالفة العصاة في األرض من ذرية آدم أو من عصيان العصاة لخالقيم الذي مّن عمييم وذلل 
ليم البيائم واألنعام وسخرىا في خدمتيم.)قالوا أتجعل( وفصل الجواب ولم يعطف بالفاء أو الواو جريًا 

 (401: 1984)ابن عاشور،المحاورات وىي طريقة عربية  بو عمى طريقة متبعة في القرآن في حكاية
 المتكمم المبس عند المستمع والمخاطب.أمن  ويكون ذلك إذا

عّبر بالموصول وصمتو لإليماء إلى وجو بناء الكالم وىو االستفيام والتعجب ألن من كان ِمن شأنو 
طف سفك الّدماء عمى اإلفساد الفساد والسفك ال يصمح لمتعمير ألّنو إذا ُعّمر نقض ما َعّمره. وع
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لالىتمام بو. وتكرير ضمير )األرض( لالىتمام بيا والتذكير بشأن ُعمرانيا وحفظ نظاميا ليكون ذلك 
وفي صرف إرادة الّمو تعالى عن ذلك إْن كان في االستشارة  آدم،أدخل في التعجب من استخالف 

يض والذم ألىل الفساد، وأصحاب والموصول يحمل ىنا التعر  (402: 1974)ابن عطية، ائتمار. 
 المعاصي وخص منيم سافكي الّدماء لعظم ذنبيم.

وقد أحصت  بو،التي دّل عمييا الموصول )َمْن( عندما شغل مكان المفعول  بعض الدالالتىذه 
 وىي: ،مواضع عشرةوكان ذلك في  وعددىا عشرة،الباحثة اآليات القرآنية التي ورد فييا 

 اآلية السورة ها الموصول)َمْن( في محل المفعول بهالمواضع التي ورد في م
 30 البقرة )قالوا أتجعُل ِفيَيا َمْن َيفسُد ِفيَيا وَيسفُك الّدماَء(. 1
 105 البقرة )يختّص برحمتِو َمْن َيشاُء(. 2
 142 البقرة َييدي َمْن َيشاُء إلى ِصَراِط ُمستقيم(. 3
 143 البقرة ّمْن َينقمُب َعمى َعقبيِو(.)أاّل ِلنعمم َمْن َيّتبُع الرسوَل مِ  4
 212 البقرة )والّمُو َيرزُق َمْن َيشاُء بغير ِحساب(. 5
 213 البقرة )والّمُو َييدي َمْن َيشاُء إلى ِصراِط ُمستقيم(. 6
 247 البقرة (َوالمَُّو ُيْؤِتي ُمْمَكُو َمْن َيَشاءُ ) )والّمُو ُيؤيد ِبنصرِه َمْن َيشاء(. 7
 269 البقرة (ُيْؤِتي اْلِحْكَمَة َمْن َيَشاءُ ) ي الُممَك َمْن َتشاء(.)ُتؤت 8
 272 البقرة (َوَلِكنَّ المََّو َيْيِدي َمْن َيَشاءُ ) 9

 284 البقرة (َوُيَعذ ُب َمْن َيَشاءُ ) 10
 وقوع )َمْن( في محل االسم المجرور: -ج
ليذا الخفض  محدثًا أي أن ىناك عمى وزن المفعول؛ ىو المخفوضىو: الخفض والمجرور  الجر 

فإن الجر يقع عمى  مبنيًا،الذي وقع عمى االسم؛ فأصبح يطمق عميو مجرورًا، ولكن حال كون االسم 
 المحل أي عمى محل االسم الذي وقع بعد حرف الجر.

وبدونيا و" األسماء المجرورة تنقسم إلى قسمين: اسم مجرور بحرف الجر،  التبعية،ويجر االسم عمى 
 . (408)ابن السّراج، د.ت:و مجرور بإضافة اسم مثمو إليو" أ

حروف الجر تصل ما قبميا بما بعدىا  فتوصل االسم باالسم، والفعل باالسم وال يدخل حرف الجر إال 
 ؛ ألن حروف الجر من الحروف المختصة في المغة العربية.(408)المصدر السابق: عمى األسماء" 
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لى وعن وعمى ورّب، والباء، والالم ، والكاف ي:" وحروف الجر عشرون حرفًا ى ، والواو ، والّتاء ِمن وا 
)ابن ويذكران في باب القسم ، وحاشا وخال ؛ فيذه الحروف كميا  تجر ما تتصل بو وتضاف إليو. 

 (.72م:2010جني،
ويسمييا الكوفيون حروف اإلضافة؛ ألنيا تضيف الفعل إلى االسم، أي: تربط بينيما، وحروف 

 (138م: 2000)األزىري، ".ات؛ ألنيا تحدث صفة في االسم من ظرفية أو غيرىا الصف
قال تعالى: )ِبئسما اشتروا ِبو أنفسُيم أْن َيكفروا بما أنزَل الّمُو بغيًا أْن ُينّزل الّمو ِمن فضمِو عمى َمْن 

 (90:  )البقرةَيشاُء ِمن ِعبادِه فباءوا ِبغضِب َعمى َغضِب ولمكافريَن َعذاُب ُمييُن( 
ألنيم حسدوه لما لم يكن منيم ، وكان من  –صمى الّمو عميو وسمم  –"ومن يشاء يعني بو محمد  

)ابن فيم قد آثروا أنفسُيم في الّدنيا فأبقوا عمييا بأن كفروا بالقرآن َحسدًا "  (179)ابن عطية: العرب" 
ىو الكفر ، وكان ىدفيم عمى فعميم الشنيع أال و  –عز وجل  –بعد أن ذميم الّمو  (604عاشور: 

أتى  ج( 186م:2009)الزمخشري،واضحًا فسره قولو تعالى: )بغيًا(؛ أي: حسدًا وطمبًا لما ليس ليم " 
 بالموصول )َمْن( بغرض التشريف لمذي نزلت عميو الرسالة.

بيا ُأولئَك َما كاَن لُيم أظمَم ِمّمْن َمنَع َمساجَد الّمِو أْن ُيذكَر فييا اْسُمو َوَسعى في َخَرا )وَمنْ قال تعالى: 
 (114)البقرة: أْن َيدخموىا إاّل َخائفين َلُيم ِفي الدُّنيا ُخزي َوَلُيم في اآلخرِة عذاُب َعظيُم( 

في ىذه اآلية" اختمف في المشار إليو من ىذا الصنف الظالم، فقال ابن عباس وغيره: المراد النصارى 
واالستفيام بـ  (199)ابن عطية: رحون فيو األقذار"بيت المقدس ويطالذين كانوا يؤذون من يصمي ب

)َمْن( إنكاري، ولّما كان أصل مضْن أنيا نكرة موصوفة ُأشربت معنى االستفيام ، وكان االستفيام 
، فمذلك فسروه بمعنى ال أحد م من وقوع النكرة في سياق الّنفياإلنكاري في معنى النفي صار الكال

، وىذا ما أفاده لة التيويل لمفعل ، وعظم المعصيةىنا يحمل دال والموصول (68)ابن عاشور: أظمم 
ن كان المشركون منعوا الكعبة فقط.  جمع المساجد وا 

 وقد تكرر ىذا الغرض الداللي )التيويل( في موضع جر االسم الموصول.
سحاَق ويعقوَب واألسباَط كانوا ُىودًا أ سماعيَل وا  و نصارى ُقل أأنتم قال تعالى: )أم تقولوَن إّن إبراىيَم وا 

 (140)البقرة: (.الّمُو ِبغافِل َعّما َتعممون ماأعمم أم الّمُو َوَمْن أظمم ِممَّْن كتَم شيادَة ِعندُه ِمن الّمِو وَ 
أم ىنا " فييا تقدير استفيام وىو استفيام لمتوبيخ واإلنكار ، وذلك لمبمغيم من الجيل بتاريخ شرائعيم 

فبعد أن وبخيم  (747)ابن عاشو: انوا عمى الييودية أو عمى الّنصرانية " زعموا أّن إبراىيم وأبناءُه ك
الّمو عز وجل عمى قوليم عاد عمييم االستفيام بقولو: )أأنتم أعمم( وىنا االستفيام لمتقرير ، )َوَمْن 
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ابق )المصدر السأظمم( إلى آخر اآلية " ىذا من جممة المقول المحكّي بقولو: ُقل أأنتم أعمم أم الّمو" 
ومن المالحظ ىنا أن الموصول أتى في محل الجر كان بغرض التيويل ليذا الظمم وىو  (747نفسو: 

 كتمان الشيادة والتحقير لصاحب ىذا العمل.
)وكذلك جعمناكم ُأمًة َوسطا لتكونوا  ُشيداَء عمى الّناِس ويكوَن الرسوُل عميكم َشييدًا َوَما َجعمنا الِقبمة 

ْن َكانت ِلكبيرًة إاّل عمى الذيَن  التي ُكنت عمييا إاّل  ِلنعمَم َمْن َيّتبُع الرسوُل ِمّمْن َينقمُب عمى عقبيو وا 
يتبع الرسول يؤمن  (143)البقرة : َىَدى الّمُو َوَما َكان الّمُو ِلُيضيَع إيمانكم إّن الّمَو بالّناِس ِلرءوُف َرِحيُم( 

واه فإنو يزداد كفرًا إلى كفره، وحيرة إلى ، واتبع ىانقمب عمى عقبيو، وأعرض عن الحق بو، و"من
 (70م:2002)السعدي،حيرتو، ويدلي بالحجة الباطمة ، المبنية عمى شبية ال حقيقة ليا". 

 ( 154)سورة البقرة : )وال َتقولوا ِلَمْن ُيقتُل ِفي سبيِل الّمِو أمواُت َبْل أحياُء َولكْن اَل َتْشُعُرون( 
قتل  ببدر وُأحد مات فالن ومات فالن ، فكره الّمو أن تحط منزلة الُشيداء  "سببيا أن الّناس قالوا فيمن 

)ابن إلى منزلة غيرىم ، نزلت اآلية مسمية ليم ، تعظم منزلة الشيداء، وتخبر عن حقيقة حاليم" 
القول،  أراد تشريف منزلة ىؤالء الذين وقع بحقيم –عز وجل  –وىذا يوكد أن الّمو  (227عطية: 

 ، فكل شيء في سبيل الّمو منزه ولو مرتبة عالية عند الّمو.ول في محل جروجاء الموص
وقد أحصت الباحثة المواضع التي ذكر فييا الموصول )َمْن( في محل جر، وكان عددىا عشرة 

 مواضع.
 اآلية السورة المواضع التي ورد فيها الموصول "َمْن" في سورة البقرة في محل جر 
 90 البقرة ّمُو ِمْن فضمِو َعمى َمْن َيشاُء()بغيًا أْن ُينّزل ال 1
 114 البقرة )َوَمْن أظمم ِمّمْن َمنَع َمساجَد الّمِو أن ُيذكر فييا اسُمُو( 2
 140 البقرة )َوَمْن أظمُم ِمّمْن َكتَم شيادُة ِعندُه( 3
 143 البقرة )ِمّمْن َينقمُب َعمى َعقبيِو( 4
 154 البقرة ِل الّمِو أمواُت()وال تقولوا ِلَمْن ُيقتُل في سبي 5
 196 البقرة )َذلَك ِلَمْن لْم يكْن أىمُو َحاضري الَمْسِجد الَحَراِم( 6
 203 البقرة )َفال إثَم َعميو لَمن اتقى( 7
 233 البقرة )ِلَمْن أراَد أْن ُيتم الّرضاعة( 8
 261 البقرة ))والّمو ُيضاعف ِلَمْن َيشاُء والّمُو َواسُع َعميُم( 9

 282 البقرة )ِمّمْن َترضوَن ِمن الشُّيداْء( 10
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 وقوع )ّمْن( في أسموب االستثناء:
" معنى االستثناء: أن تخرج شيئًا مّما أدخمت فيو غيره أو تدخمو فيما أخرجت منو غيره، وحرفو 

، فاألسماء غير وسوى واألفعال ليس وال يكون اّل وتشبو بع أسماء وأفعال وحروفالمستوفي عميو إ
 ؛ أي أنيا أدوات ثماٍن.(66 )ابن جني :وعدا وخال وحاشا والحروف حاشا وخال " 

وقد آثرت الباحثة دراسة الموصول في سياق االستثناء دون غيره؛ ألن لو داللة خاصة تمتاز عن كثير 
 من األساليب األخرى.

ِتمَك أمانيُيم ُقْل ىاتوا ُبرىانُكم إْن ُكنتم وقالوا َلْن َيدخَل الَجّنَة إاّل َمْن َكاَن ُىودًا أو نصارى قال تعالى: )
 (111)سورة البقرة : َصادقين( 

"الييود قالت لن يدخل الجّنة إاّل من كان ىودًا، والنصارى قالت لن يدخل الجّنة إاّل من كان نصارى" 
، والموصول ىنا كما ىو واضح أتى نا االسم الموصول في محل الفاعلى (672)ابن عاشور: 

 ختصار.بغرض اال
وكذلك الموصول في قولو تعالى: )َوَمْن يرغُب َعْن ِمّمِة إبراىيَم إاّل َمْن َسفَو َنفسُو ولقد اصطفيناُه ِفي 

ّنُو ِفي اآلخرِة َلِمن الّصالحين(   (130) البقرة: الدُّنيا َوا 
يد( قال الجرجاني: إذا قمت: ما جاءني إاّل زيُد: احتمل أمرين: أحدىما: أن تريد اختصاص )ز 

بالمجيء، وأن تنفيو عمن غداه، وأن يكون كالمًا تقولو، ال ألن بالمخاطب حاجو إلى أن يعمم أن زيدًا 
ومن  ( 337م:2008)األزىري،قد جاءك، ولكن ألّن بو حاجو إلى أن يعمم أنو لم يجيء إليك غيره. 

حالو عمى سفاىة  استفيام؛ أي أنو ما يشبو النفي وقصر –عميو الّسالم  –يرغب عن ممة إبراىيم 
 عقمو، ىنا الموصول لمقصر واالختصار.

قال تعالى: )فمّما َفصَل طالوُت بالجنود َقاَل إّن الّمَو ُمبتميكم ِبنيِر َفَمْن َشرَب ِمنُو َفميَس ِمّني َوَمْن َلْم 
ُىو والذيَن آمنوا َمَعو َقالوا اَل َيطعمُو َفإّنُو ِمّني إاّل َمْن اغترف ِبيده فشربوا ِمنُو إاّل قمياًل ِمنيم َفمّما جاوزُه 

طاقَة لنا اليوَم بجالوَت وُجُنوده قاَل الذيّن يظنوَن أّنُيم ُمالقو الّمِو َكْم ِمْن فئٍة قميمٍة غمبْت ِفئة َكثيرة بإذِن 
نما استثناء من قولو تعالى: ) َفَمْن شرب ِمنُو فميَس ِمّني (249) البقرة : الّمِو والّمُو َمَع الَصابريَن(  ( وا 

ُأخر عن الجممة الثانية إلبراز كمال العناية بيا ، ومعناه الرخصة في اغتراف الغرفة باليد دون الكروع 
)الدرويش، وفصل بين المستثنى والمستثنى منو بالجممة الثانية لمعناية  بمحتواىا"  )السعود(والغرفة" 
ارب لكنو استثني من المتبرأ منيم ، ىنا الذين سيشربون متبرأ منيم ، والمغترف ىو ش (372م: 1992

 وىذا يعزز ما تراه الباحثة  من أن الموصول ىنا سيق بغرض التشريف لمذي اغترف مره بيده.
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 اآلية السورة المواضع التي ورد فيها الموصول )َمْن( في سياق االستثناء 
 111 البقرة )وقالوا َلْن َيدخَل الجّنُة إاّل َمْن كاَن ُىودًا أو َنصارى( 1
 130 البقرة )َوَمْن َيرغُب َعْن ِمّمِة إبراىيَم إاّل َمْن َسفو َنفَسُو( 2
 249 البقرة )ومن َلْم َيطعمُو فإّنُو ِمّني إاّل َمْن اغترَف ُغرفة(. 3

 وقوع )ّمْن( في محل نائب الفاعل:
كما  (41،د.ت:  )سيبويو أطمق سيبويو عمى نائب الفاعل: " المفعول الذي تعداه فعمو إلى مفعول" 

 بعض النحاة المفعول الذي لم يسم فاعمو، وأطمق جمع من النحاة عميو االسم المعروف  سماه
 )نائب الفاعل( ، وىذا االسم ىو المتعارف بين طالب العمم المعاصرين ، وىو األكثر استخدامًا.

 ام عمى السامع .ويكون نائب الفاعل ألغراض بالغية منيا: اإليجاز في العبارة ، ويأتي لإلبي
ويحذف ألسباب معنوية وىذا كثير  لفظي،ويحذف الفاعل ألغراض منيا: الجيل بو، ويحذف بسبب 

وينوب عن الفاعل أشياء غير المفعول  غالبًا،المفعول بو عن الفاعل  وجل وينوبعز  –في كتاب ا 
. ية ووجوب التأخير وغير ذلك"العمدبو لكن ىو األصل في النيابة عنو" فيما لو " من األحكام كالرفع و 

 (88د.ت :  ) الصبان،
وقد ورد الموصول )َمْن( في محل نائب الفاعل في سورة البقرة في موضع واحد وىو قولو تعالى:    

ذ طمقتم الّنَساَء َفبمغَن أَجمُيّن َفال َتْعضموىنَّ أْن َينكحَن أزواجُينَّ إذا َتراضوا بينُيم بالَمعروِف َذلَك  )وا 
 (.َكاَن ِمنكم ُيؤمن بالّمِو واليوِم اآلخِر َذلكم أزكى َلُكم وأطيُر والّمُو َيعمُم وأنتم اَل َتعممون نْ ِبو مَ  ُيوعظُ 

  (232)البقرة : 
 الفصل الثالث

 االسم الموصول)ما( والمحل اإلعرابي الذي شغمه في سورة البقرة
الموصولة فمنيم من قال إنيا لما ال  : اختمف عمماء النحو في )ما(لموصولة من وجية نظر النحاةما ا

يعقل وحده، ومنيم من فّصل في المسألة فقال: تأتي ألنواع من يعقل، في مثل قولو تعالى: )فانكحوا 
 (3)النساء :ماطاب لكم ِمْن الّنساِء( 

موا ، فجعثيباً  فقالوا ىذه اآلية تدل عمى استخدام ما ألنواع من يعقل؛ أي: انكحوا بكرًا من النساء أو 
ىذا التفصيل في االسم الموصول "ما" وترى الباحثة أن الموصول ما قد يتقارض مع نظيره الموصول 

وكان ذلك ألغراض بالغية وألسباب  -عز وجل–ورد ذلك كثيرًا في كتاب الّمو  العام "َمْن" وقد
 دًا.ويكون ذلك إذ غمب غير العاقل عد ،واضحة، وقد يستخدم لمعاقل إذا اختمط بغير العاقل
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وقد شغل الموصول "ما" مواقع إعرابية مختمفة، فتنقل بين العمدة منيا والفضمة، وكان متعمقًا في كثير 
من األحيان عند مجيئو في شبو الجممة، وعطف في كثير من المواضع، وناب عن الفاعل وانتصب 

 بنزع الخافض، كل ىذا وأكثر يكشف لنا أسراره الفصل الثالث من ىذه الدراسة.
 مواقع اإلعرابية التي شغميا الموصول "ما" في سورة البقرة:ال

 أواًل: وقوع "ما" في محل المبتدأ:
، ومن الطبيعي تقدم المبتدأ عمى الخبر وذلك ىو األصل؛ ألن الكممة األصل في المبتدأ قرينة الخبر

نما اقترن معوالمبتدأالجممة االسمية ىي  جوز تقديم الخبر عمى الخبر لإلخبار عن ىذا  المبتدأ" وي ، وا 
ويتأخر المبتدأ لغاية  بالغية إما التشويق أو غيره، وقد كثر ورود  (43م: 1999)الزمخشري، " المبتدأ

نصًا أو ، سواء أكان ىذا الموصول بالتركيب المعروف بالموصول وصمتوالمبتدأ في النص القرآني 
المعموم لكل من لو صنعة بالنحو  ، وورود في بعض المواضع مبتدأ تقدم عميو خبره، ومنمشتركاً 

، وقد ورد الموصول "ما" االسمية وقد يتأخر ألسباب معمومةالعربي أن المبتدأ ىو اسم تقدم في الجممة 
، ولكن كثر وقوعو مبتدأ تقدم عميو خبره، وفيما يمي مثال عمى المبتدأ المؤخر من مبتدأ تقدم عميو خبره

البقرة )ِفي األرِض َمْن َذا الذي َيشفُع ِعندُه إاّل ِبأْذِنِو(  االّسماواِت َوم سورة البقرة قال تعالى: )لُو ما ِفي
وفي ىذه اآلية يظير الغرض البالغي من تيويل وتعظيم ممك ا عز وجل باالسم الموصول  (255: 

 "ما" الذي عمى عظيم ممك الّمو في السموات واألرض.
 يبينيا الجدول التالي: اضعمو  عشرة ة البقرة في وقد ورد الموصول "ما" في محل المبتدأ في سور 

 اآلية السورة المواضع التي ورد فيها الموصول "ما" في سورة البقرة في محل المبتدأ م
 116 البقرة ِفي الّسماواِت واألرِض( َما)بْل لُو  1
 134 البقرة َكسبْت(َما )ِتمَك ُأمُة قْد َخمْت َلَيا  2
 134 البقرة َكسبُتم(َما )َولكْم  3
 141 البقرة َكسبْت( ا)تشمَك ُأمُة قْد خمْت َلَيا مَ  4
 141 البقرة َكسبُتم(ا )َولكْم مَ  5
 196 البقرة استيسَر ِمن الَيدي(َما )فإْن ُأحصرُتم فَ  6
 196 البقرة استيسَر(  ا)َفمن َتمتَع بالعمرِة إلى الحج  َفمَ  7
 255 البقرة ِفي الّسماواِت( ا)لُو مَ  8
 275 البقرة َسمف وأمرُه إلى الّمِو( َما)َفمُو  9

 284 البقرة ِفي الّسماواِت( َما)ِلّمِو  10
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 وقوع الموصول )ما( في محل الفاعل:
، وعندما نستخدم الموصول )ما( لمن قام بالفعل فإننا نتحدث عن موصول الفاعل ىو من قام بالفعل

ريم كثر إطالق ىذا الموصول عمى من يعقل؛ أي يستخدم لغير العاقل، ولكن في نص القرآن الك
يستخدم بداًل من الموصول )َمْن( الذي ىو لمن يعقل وحده، وكما مر معنا فإن ذلك من تقارض ىذه 
الموصوالت، ونيابة بعضيا عن بعض، والموصول )ما( وقع في محل الفاعل في سورة البقرة في 

 (89)سورة البقرة : َعَرُفوا َكفروا بو(  موضع واحد في قولو تعالى: )َفمّما َجاءُىم َما
 وقوع الموصول )ما( في محل المفعول بو:

 المفاعيل خمسة: المفعول بو، والمفعول معو، والمفعول فيو، والمفعول ألجمو، والمفعول المطمق.
 " الذي يقع عميو فعل الفاعل في مثل قولك ضرب زيد عمرًا، وىو الفارق بين المتعديوالمفعول بو ىو:

لذلك ال يكون المفعول بو إال بعد الفعل  (58م: 1999)الزمخشري، من األفعال وغير المتعدي؛ 
 المتعدي؛ إما لمفعول أو أكثر.

 وىي كاآلتي: عشرين  موضعاً وقد ورد الموصول )ما( في محل نصب المفعول بو في سورة البقرة في 
ي محل المفعول المواضع التي ورد فيها الموصول "ما" في سورة البقرة ف م

 به.
 اآلية السورة

 17 البقرة َحولُو(ما )فمما أضاءْت  1
 27 البقرة أمَر الّمُو ِبِو أْن ُيوصَل( ما)َوَيقَطُعوَن  2
 29 البقرة ِفي األرِض(ما )ُىَو اّلذي خمَق َلكْم  3
ّني أعمُم  4  30 البقرة اّل تعمموَن( ما)وا 
 33 البقرة تُبُدوَن( ما)وأعمم  5
 63 البقرة آتيناكْم(  ما)َورفعنا فوقكُم الَطوَر ُخذوا  6
 63 البقرة ِفِيو َلعّمكم تتقوَن( ما)واذكروا  7
 68 البقرة ىي( ما)قاُلوا ادُع َلنا َرّبَك ُيبيْن َلنا  8
 68 البقرة تؤمرون(ما )فافعموا  9

 72 البقرة ُكنتْم َتكُتموَن( ا)َوالّمُو ُمخرُج مَ  10
 77 البقرة ُيسُروَن( ماعمُموَن أنَّ الّمَو َيعمُم )أوال يَ  11
 80 البقرة اَل َتعمُموَن( ما)أْم تقولون َعمى الّمِو  12
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 93 البقرة آتيناكْم( ما)َورفعنا َفوقكُم الّطوَر ّخذوا  13
 102 البقرة تتمو الّشَياطيُن( ما)واتُبعوا  14
 102 البقرة يفرُقون ِبِو( ا)فيتعمُموَن منيما مَ  15
 102 البقرة َيضُرُىم َوال َيْنفُعيْم( ما)َفيتعممون  16
 151 البقرة َلْم َتُكونوا َتعَمُموَن( َما)ويعّمُمُكْم  17
 159 البقرة أْنزلَنا( َما)إنَّ اّلذيَن َيكتُموَن  18
 169 البقرة اَل َتْعَمُموَن( َما)وأْن تقوُلوا َعمى الّمِو  19
 170 البقرة الّمُو( أنزلَ ا )اّتبُعوا مَ  20

 وقوع الموصول )ما( في محل الجر: 
واألسماء المجرورة تنقسـم إلى ثالثة أقسام: اسـ مجرور بحرف جر، أو مجرور بإضافة اسـم مثمو إليو( 

 .ومجرور بالتبعية. وفي الجدول التالي ورد الموصول )ما( في محل جر بحرف الجر في سورة البقرة 
 السورة اآلية )ما( في محل جر مواضع موقع الموصول م
 البقرة 3 )َويقيموَن الصاّلة ومّما َرزقناُىم ُينفقون( 1
 البقرة 4 )َواّلذيَن ُيؤمنوَن بما ُأنزَل إليَك َوما ُأنزَل ِمن قبمَك( 2
 البقرة 10 )َولُيم َعذاُب أليُم ِبما َكاُنوا َيْكذُبوَن( 3
ْن ُكنتم ِفي َريِب ِمّما َنزلنا عَ  4  البقرة 23 مى َعْبدنا فأتوا بسورة()وا 
 البقرة 36 )فأزليما الشيطاُن َعْنيا فأخرجيما ِمّما َكاَنا ِفِيو( 5
 البقرة 41 )َوآمُنوا ِبما أنزلُت ُمَصدقًا ِلَما َمعُكم( 6
  61 )َفادُع َلنا َرّبك ُيخرج َلنا ِمّما تُنبُت األرُض( 7
  61 )َذلك ِبَما َعصوا َوكانوا َيعتُدوَن( 8
 البقرة 66 )َفجعمناىا نَكااًل لَما بْيَن َيدييا َوما َخمفيا( 9

 البقرة 74 )َوما الّمُو بغافِل عّما تعمُموَن( 10
 البقرة 76 )َقاُلوا أتحدُثونيم بَما َفتَح الّمُو عميكم( 11
 البقرة 79 َيكسُبوَن( ِمّماَكتبْت أيديِيم َوويُل َلُيم ِمّما )َفويُل َلُيم  12
 البقرة 85 )َوما الّمُو بغافِل عّما َتْعَمْمون( 13
 البقرة 87 اَل َتْيوى أنْفُسُكُم اسَتْكبرُتم( ما)أَفُكّمما َجاَءُكم َرُسوُل بِ  14
 البقرة 89 َمَعُيْم( ما)َولما َجاَءُىم ِكتاُب ِمن ِعنِد الّمِو ُمَصّدُق لِ  15
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 البقرة 90 أنزَل الّمُو( ِبماوا )ِبئسما اشتُروا ِبِو أنُفَسُيم أْن َيْكفرُ  16
ذا ِقيل لُيم آِمُنوا 17 ُأنزَل َعمينا  ِبماأنزَل الّمُو َقاُلوا ُنؤمُن  ِبما )َوا 

 َوَراءُه َوُىَو الَحقُّ ُمَصّدقًا ِلما َمَعُيم( ِبماَويْكفُروَن 
 البقرة 91

 البقرة 95 لِميَن(قّدمْت أيدييم َوالّمُو َعميُم بالّظا ِبما)َولن َيتَمّنوُه أبدًا  18
 البقرة 96 )والّمُو َبصيُر ِبما َيعمُموَن( 19
لُو َعمى َقْمِبَك بإذِن الّمِو ُمصّدقًا ِلَما َبْيَن َيدْيِو( 20  البقرة 97 )فإّنُو َنزَّ
 البقرة 101 )َولّما َجاءُىم َرُسول ِمن ِعنِد الّمِو ُمصّدُق ِلما َمَعُيْم( 21
 البقرة 110 ُموَن َبصيُر()إّن الّمَو ِبما َتعم 22
 البقرة 113 )فالّمُو َيحكُم َبينُيم َيوَم القيامِة فيما َكاُنوا ِفِيِو َيختِمُفوَن( 23
 البقرة 134 )َوال ُتسأُلَن عّما كاُنوا َيعمُموَن( 24
 البقرة 140 )َوَما الّمُو ِبغافِل عّما َتعمموَن( 25
 البقرة 141 وَن()َوال ُتسأُلوَن َعّما كاُنوا َيعممُ  26
 144 البقرة َيعمُموَن( عما )َوَما الّمُو ِبغافِل  27
ّنُو ِلمحقُّ ِمن رب َك َوَما الّمُو ِبغافِل َعّما َتعمموَن( 28  149 البقرة )وا 
 164 البقرة )ِبما َينفُع الّناَس َوَما َأنزَل اُ ِمن الّسماِء( 29
 168 البقرة األرِض َحالاًل َطيبا()يا أّييا الّناُس ُكُموا ِمّما ِفي  30
 171 البقرة )ِبما اَل َيسمُع إاّل ُدعاًء َوَنداًء( 31
 202 البقرة )أولئَك َلُيم َنصيُب ِمّما َكسُبوا َوالّمُو َسريُع الِحساِب( 32
 :النتائج

موضعًا من غير )ال(  عشرين في سورة البقرة في مائة و  )المشتركة( وردت األسماء الموصولة
، وكان لالسم )ما( نصيب األسد منيا و)ذا( الموصولة و)ذو( الطائية الموصولة، و)أي( الموصولة

 ،أي(موضعًا، وورد )من( في سبعة وأربعين موضعًا، لم يرد الموصول ) سبعينو  ثالثة حيث ورد في 
ذلك كما  في أي آية  من السورة. وتفصيل )ذا( الموصولة وال )ذو( الطائية وال وال )ال( الموصولة

 يمي:
 البقرة.ورد الموصول )من( في محل المبتدأ في تسع مواضع من سورة  -1
 السورة.وقع الموصول )من( في محل رفع فاعل في موضع واحد من  -2
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 شغل الموصول )من( في محل نائب الفاعل في موضع واحد من السورة. -3
 االستثناء في ثالثة مواضع. أسموبشغل الموصول)من( في  -4
 مواضع، وفي محل البدل ثمانية شغل الموصول )من( في محل المفعول بو في  -5
 من المفعول بو في موضع واحد.  
 شغل الموصول )من( في محل جر في عشرة مواضع. -6
 من السورة. اضع مو عشرة  شغل الموصول )ما( محل المبتدأ في  -7
 .عشرين موضًعاالموصول )ما( في محل المفعول بو في  وقع -8
 شغل الموصول )ما( محل الفاعل مرة واحدة. -9

 واحدة. في مرةً شغل الموصول )ما( محل االستثناء  -10
 .موضًعا  اثنين وثالثين  شغل الموصول )ما( محل الجر في -11
 .شغل الموصول )ما( محل العطف عمى المبتدأ في موضع -12
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