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 الرسالة أصالةب تصريحال

من عملو  نتيجةح الباحث املوقع أدناه بتمام الوعى أن ىذه الرسلة ىي صر   
تقليد أو  نتيجةوإذا كانت يف يوم آت مربىن أو مثبت بدليل على أهنا  ،بالنفس

ة اليت فهذه الرسلة والشهاد ،انتحال أو مساعدة الشخص األخر كلها أو بعضها
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 موافقة المشرفين

رقم التسجيل:  ،خري املكرَّم: على الرسالة املقدمة من الطالب طالعبعد اال
، حرف الفاء يف سورة الكهف )دراسة حتليلية حنوية( :عنوان، ب12122220275

، على أن الرسالة املذكورة قد انرشر امل، حنن هنقر مة، الالز اإلصالحات  ءجرااوبعد 
 وأهنا صاحلة لتقدميها إىل املناقرشة. ستو ت الرشروط العلمية املطلوبةا
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 الرسالة على عتماداال

، 12122220275رقم التسجيل:  ،خري املكرَّم: املقدمة من الطالب العلمية الرسالة هذه
املناقشة لكلية قد ناقشتها جلنة  ،"حرف الفاء يف سورة الكهف )دراسة حتليلية حنوية(" :الرسالة عنوانب
 5التاريخ  يف الثءاثاء يف يوم بية وؤوون التدري  اجامعة لءاء الدين اسإسءامية اكحكومية مكاسرالت 
فاء بعض الشروط يه، قد قبلت الست 2034القعدة ذو  17املوافق للتاريخ   م 1222ط  أغس

 وؤوون التدري  بكلية التبيةاملطلوبة للحصول للى درجة سرجانا التبية يف قسم تدري  اللغة العربية 
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 كلمة التمهيد
على والسالم والصالة واإلسالم اإلميان بنعمة علينا هللالذيأنعم احلمد
أشرفاألنامسيدناحممدوعلىالووأصحابومصابيحاألمةيفالظلم،أشهدأنال

وأشهدأنحممداعبدهورسولو.وبعد،فأناأشكراهللإلوإالاهللوحدهالشريكلو
جزيلالشكرالذيأدامينالصحةوالتوفيقواهلدايةواملعرفةوالفهمحىتمتكنتمن
إهناءكتابةىذهالرسالةالعلميةالبسيطةباملوضوع"الفاءيفسورةالكهف)دراسة

 درجة على للحصول املطلوبة شروط من كشرط حنوية(" الًتبيةحتليلية سرجانا
الدين عالء التدريسجبامعة وشؤن الًتبية يفكلية العربية اللغة بقسم اإلسالمية

اإلسالميةاحلكوميةمكاسر.
وخدمة بفضل لكن الرسالة، يفىذه الباحثمشكالتكثرية واجو لقد
خمتلفاألقواماستطاعالباحثيفمعاجلتهاحىتانتهتكتابةىذهالرسالةباجلودة.

واملشرفنيول املساعدين ىؤالء على اجلزيل الشكر يقدم أن الباحث ودا ذلك،
 واملشجعنيمنهم:

س.فد.إ. .1 لباّدو، "احلاج. األب احملبوبني، العزيزين الكرمني والدّي فضيلة
اهللواألم"احلاجة.حرموايت. رمحها اللذانقدربياينتربيةحسنةس.فد.إ "

راسيتدينبقدرطاقتهماعلىإمتامدصاحلةمنذصغريإىلسنالرشدوساع
ويهديهما والعافية الصحة وأنيرزقلو صراطوسألاهللأنميديفعمره

 سويا.



 

 و
 

مديرجامعةعالءالدين إ.األستاذالدكتوراحلاجمسافر،م.سفضيلة .2
اإلسالميةاحلكوميةمكاسرونوابوفضيلةاألستاذالدكتورمردان،م.أ.غ.

 كنائبكنائباملدير أ. م. سلطان، لنبا الدكتور األستاذ وفضيلة األول،
الثالثة، املدير كنائب أ. م. عائشة، سيت األستاذة وفضيلة الثاين، املدير
الذينقدبذلواجهودىموأفكارىميفتوجيوجامعةعالءالديناإلسالمية

 احلكوميةمكاسر.
كليةالًتبيةوشؤونفضيلةالدكتوراحلاجحممدأمري،لس.م.أ.غ.عميد .3

نائبالعميد غ. أ. م. دموفويل، موليونو الدكتور فضيلة التدريسونوابو
العميد نائب إ. س. م. إبراىم، مالك مشكاة الدكتورة وفضيلة األول،
الثانية،وفضيلةالدكتوراحلاجشهرالدين،م.فد.نائبالعميدالثالث،

جهودىموأفكارىميفتوجي وشؤونالتدريسالذينقدبذلوا الًتبية وكلية
 جبامعةعالءالديناإلسالميةاحلكوميةمكاسر.

فضيلةالدكتورمحكا،م.تحإ.رئيسقسمالتدريساللغةالعربية،والدكتورة .4
يفكلية العربية التدريساللغة قسم كسكرترية فد. م. خالق، سيتعائشة

ميبعضاملواداملتعلقةهبذهالًتبيةوشؤونالتدريسومهااللذانساعداينبتقد
 الرسالة.

لوفضيلةكاملشرفاألوّاألستاذالدكتوراحلاجشهرالدين،م.فد.فضيلة .5
س.رواحلاجمشس م.س.ى، وأرشداين، ساعداين اللذان كاملشرفالثان أ.



 

 ز
 

حىتانتهيتمنكتابةىذهالرسالة،عسىاهللأنيتمنعموعليهما،اللهم
 آمني.

واملدرسنيالذينبذلواجهودىموطاقاهتميفترقيةماعنديمجيعاألستاذة .6
 منأفكارمنذاملرحلةاإلبتدائيةإىلاملرحلةاجلامعية.

بوجو .7 التدريس وشوؤن الًتبية كلية طالب من واإلخوان األصدقاء مجيع
خاصوالطالباألخرىبوجوعامالذينساعدوينوأعاروينالكتباملتعلقة

 وينمبالديهممنأفكاروآراءيفإعدادىذهالرسالة.هبذهالرسالةوأمد
منفعة إالأنتكونهلا الرسالة ىذه بعدكتابة إينالأرجوا وأخريا
وزيادةوعونابنيلديالقراءوالسيماالقواعداملتعلقةهبذهالرسالة،وأسأل

اهللالتوفيقواهلدايةيفتنظيمىذهالرسالة،آمنيياربالعاملني.
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 تجريد البحث

 خير المكّرم : سم الباحثا
 02022000202 : رقم التسجيل

 ة نحوية(يحرف الفاء في سورة الكهف )دراسة تحليل : موضوع البحث
الكهف. سورة يف الفاء حرف عن العلمية الرسالة هذه الباحث قدم

حرفغرفةاووا وململعرفةعنحرفالفاءيفاللغةالعربيةوأغراضهذاالبحثهي
الفاءيفسورةالكهف.

هبذا املتعلقة الكتب من عديدة مجع يعينالبحثهوالبحثاملكتيب،هذا
املوضو  و. هااوواع وشرح ، النحوية العلوم من الفاء حرفبالتحليل البحثهذا
 وكتب العلمي البحث هذا يف املتعلقة النحوية كتبال إىل بالنظر التحليلباستخدام

 القواعد بتحديد هي البياوات، هذه جلمع الباحث سلكها اليت والطريقة.سرياالتف
.هااوواع حيلل مث الفاء حرف عن الشرحات تتضمناليت العامة النحوية

) العلمية الرسالة هذه ويف سبعة يف مواضع  الفاء حرف (07سبعون
(  سورة تتضمن اليتآية (0;واربعون ) وتوجدالكهف. سورة يف وو  (;اربعة
) منها ،الكهف واربعون العطف9;اثنان فاء ) يف مواضع( وثالثون (;:اربعة

(فاء81،مثاويةعشر)آية (2تسعة) يف مواضع(فاءاالستئناف2،تسعة)آية
) يف مواضعرابطجلوابالشرط عشر وواحد)آية (>8مخسة السبيب8، فاء )

لتحسني.والباحثاليوجدفاءالتعليلوفاءزائدمنسورةالكهفآية يف مواضع
 اللفظيفسورةالكهف.
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 الباب األول
 المقدمة

 خلفية البحثالفصل األول: 
للحياة االجتماعية وىي ضرورة من أىم ضرورياهتا  ممه أساس ىي اللغة

 الوسائل اليت اللغة ىي إحدى 1ألهنا وسيلة اإلنسان للتعبَت عن حاجتو ورغباتو.
الشيخ مصطفى  وذكرور العلوم. طتصال وذلا دور كبَت يف تلالاستخدامها الناس 

 2عن مقاصدىم.ا كل قوم هبيف كتابو، قال: اللغة ىي ألفاظ يعب ييٍت الغال
، أي أن كثَتة وىي سلتلفة من حيث اللفظ، متحدة من حيث ادلعٌت  اتاللغ
قوم يعبون عنو بلفظ غَت . ولكن كل اًف ضمائر الناس واحدالذي خي ادلعٌت الواحد
 3.واللغة العربية ىي الكلمات اليت يعب هبا العرب عن اغراضهم لفظ اآلخرين.
ة ىي أكثر اللغات حتدثًا ونطقًا ضمن رلموعة اللغات السامية، العربية اللغ

مليون نسمة،  422وإحدى أكثر اللغات انتشارًا يف العامل، يتحدثها أكثر من 
لوطن العريب، باإلضافة إىل العديد من ادلناطق األخرى اجملاورة  ويتوزع متحدثوىا يف ا

                                                 

-بالنسبة-اللغة-أمهية article-13882-. 2111 مبتسب 13 .النجاحعامر زلمد، "أمهية اللغة بالنسبة لإلنسان"، 1
 (2117ديسمب  11) /https://annajah.net لإلنسان

بَتوت: منشورات ادلكتبة العصرية،  -، اجلزء األول )الطبعة الثالثون؛ صيداجامع الدروس العربيةمصطفى الغلييٍت، 2
 .7م(، ص. 1994ه/1414

 . 7، اجلزء األول، ص. العربيةجامع الدروس مصطفى الغلييٍت، 3
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كاألحواز وتركيا وتشاد ومايل والسنغال وإرتَتيا و إثيوبيا و جنوب السودان و 
إيران. اللغة العربية ذات أمهية قصوى لدى ادلسلمُت، فهي لغة مقدسة )لغة 

بإتقان بعض من  القرآن(، وال تتم الصالة )وعبادات أخرى( يف اإلسالم إال 
 4.كلماهتا

أنعم اهلل سبحانو وتعاىل للمسلمُت. وىي واللغة العربية ىي ىداية كبَتة اليت 
ميكن أن يفصل  ذلا خصائص عظيمة، وخاّصتها العليا أهنا لغة الدين اإلسالمي وال

. ألن اللغة العربية وسيلة اتصال بُت عبده وربو بوسيلة العبادة من أمتو إال يوم اجلزاء
واللغة العربية أمر مهم ألهنا لغة القرآن وىي الصالة والذكر وقراءة القرآن واآلخر. 

  :2:12/يف سورة يوسف  تعاىلالكرًن واحلديث الشريف. قال اهلل
               5   

انتزاع الزمان واللغة العربية ىي اللغة العادلية اليت يتلفظ الناس يف العامل اآلن. 
دلة حجة من حجج دلاذا تعليم اللغة العربية متعمد يف اإلندونيسيا مهما وعصر العو 

لتعليم اللغة العربية من تعمدت ادلؤسسات الًتبية  ىي ليست البلد اإلسالمي.
امعة. كما عرفنا الغر  األساسي من تعليم اللغة العربية اجلبتدائية حىت االادلدرسة 

                                                 

 (2117ديسمب  11)https://ar.wikipedia.org/wiki لغة_عربية/ويكيبيدياادلوسوعة احلرة. "لغة عربية"،  4
 .2: 12/سورة يوسفالقرآن الكرًن، 5
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استعمال اللغة العربية باللسان أو  ريس تطور قدرة الطلبة يفيف كل طبقة التد
 للغة و عناصرىا يف اللغة العربية.بواسطة مهارات ا بالكتابة

العناصر   . وتقصد بعناصر اللغة ىيللغة العربية عدة من عناصر اللغةأما ا
اللغوية اليت لكّل منها نظام خاّص، وىي: األصوات، وكتابة احلروف، والصرف، 

 6والنحو، وادلفردات.
علم )وىو يعرف اليوم بالنحو(  . واإلعرابإحدى علوم ىامة علم النحو

بأصول تعريف هبا أحوال الكلمات العربية من حيث الكلمة من رفع، أو نصب، 
 7الة واحدة، بعد انتظامها يف اجلملة.أو جر، أو جزم، أو لزوم ح

ربا، عغيَت أواخر الكالم و يسمى ايضا موعلم النحو ىو علم يبحث عن الت
و األحوال اليت تعًتي أواخر الكلمات ادلعربة أربع وىي الرفع والنصب واجلر واجلزم 

  8وتسمى أنواع اإلعراب.
: اسم وفعل وحرف. فاالسم أنواععلم النحو يقسم الكلمة العربية ثالثة و 
. أّي شيء آخرإنسان أو حيوان أو نبات أو مجاد أو  لفظ يسّمى بوىو كل 

                                                 

تطوير اللغة  ّتامعة سلطان  مركز، "مكانة ادلفردات والًتاكيب من بُت عناصر اللغة يف تعليم اللغة العربية الفّعال"، الوالد نصر6
 /http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/jealt/article شريف قاسم  اإلسالمية احلكومية رياو.

view/81/71   (1  2117ديسمب) 
 .9ص.  اجلزء األول،  ،جامع الدروس العربيةمصطفى الغلييٍت، 7
 1412، اجلزء الثاين )دم: مجيع احلقوق زلفوظة للناشر، اللغة العربية النحو الواضح يف قواعدعلي اجلارم ومصطفى أمُت، 8

 112م(، ص.  1983ه/
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لفظ  يف زمن خاص. واحلرف ىو كل  ل عملو صحدل على لفظ يوالفعل ىو كل 
 9إال مع غَتىا. ال يظهر معناه كامال

حث عن قسم علم النحو الذي يتعلق بين فمن أجل ذلك، أراد الباحث أ
يف ْتث علم النحو وينبغي أن يتقّدم علم النحو بعد باحلروف. ألن احلروف تدخل 

صب أو نت من رفع أو ىو معرفة أحوال الكلما علم التصريف من علوم العربية، إذ
 11جر أو جزم.

احلروف قسمة من مباحث يف تعليم اللغة العربية. رمبا  لك،استنادا على ذ
مباحث من احلروف، ودلا نبتدأ يف تعّلم اللغة الغربية وباخلصوص يف علم  جند
علوم التجويد اليت يعّب عن نطق احث ، أن احلروف ىنا ليس احلروف يف مبالنحو

اعدة وية اليت توجد يف علم قهبا يف اذلجائي، لكن احلروف عن مباحث النح
 النحوية العاّمة.

 ختالفاالل ْتث احلروف يف اللغة العربية ىو معقد، ألن بعض احلروف جتع
ىي شيء مهم، خاصة يف تعليل احلروف يف اللغة العربية . إعراب الكلمة يف
 أمر مهم ومعقد على دور ادلعٌت يف اللغة العربية حىت اليوم. وىي .ومعاني

                                                 

 .17اجلزء األول، ص.  اللغة العربية، النحو الواضح يف قواعدعلي اجلارم ومصطفى أمُت، 9
 .5(، ص. 1993)بَتوت: دار الكتب العلمية، ادلعجم ادلفصّل يف علم الصرف راجي األمسر، 11
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حرف الفاء ىو حرف من حروف اللغة العربية الذي يؤثر على تركيب 
ك األجناس وادلعاين متنوعة. لميعربية. ادلثال حرف الفاء يف اللغة الالكلمة واجلملة 

 11.بنحو اإلعراب أو ادلعٍت عل ادلناقشات يف الزمرجيرف أن ستطيع ىذا احليحيت 
يف كتاهبما عاصي ال ل بديع يعقوب والدكتور ميشيإمدكتور كما قال ال
 أنواع، منها: ستةأن حروف الفاء ينقسم إىل واألدب اللغة  يف ادلعجم ادلفصل 

 عطفحرف  .1
 نافئستاحرف  .2
 رابط جلواب الشرطحرف  .3
 سببّ حرف  .4
 تعليلحرف  .5
 12حرف زائد لتحسُت اللفظ .6

ذلا مكان ومعٌت تطيع أن تًتكب بفعل أو اسم. و من تلك احلروف تس
لة وصعوبة للقارئ أو مستمع سلتلفة. لذلك مشك الشكل غَتمتنوعة. ولكن 

                                                 

رقي رمضان، "الدراسة التحليلية على معاين حرف الفاء يف سورة يس"، الرسالة )بنجرماسُت: كلية الًتبية والتعليم ّتامعة 11
 .4م(، ص.  2115أنتساري اإلسالمية احلكومية، 

 م(، ص. 1987، دار العلم للماليُت )بَتوت:  واألدب اللغة يف ادلعجم ادلفصل ،ل بديع يعقوب وميشال عاصي يإم12
919. 
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حروف الفاء يف القرآن الكرًن  ها يف حنو من األجناس أو معانيها. ومن أمثلة فلليخت
 :3: 4يف سورة النساء/ كقولو تعاىل

             

               

    
13

 

 14القرآن ىو كالم اهلل ادلنزل على زلمد صلى اهلل عليو وسلم ادلتعبد بتالوتو.
وأما عدد آيات  .سور إما سور مكية ومدنية 114من  أن القرآن تًتكبعرفنا 

القرآن فقد اتّفق العاّدون على أنو ستة آالف ومائتا آية وكسر، إال أن ىذا الكسر 
خيتلف مبلغو باختالف أعدادىم: ففي عدد ادلدين األول سبع عشرة، ويف عدد 
ادلدين األخَت أربع عشرة عند شيبة وعشر عند أيب جعفر، ويف عدد ادلكي عشرون، 

   15ون، ويف عدد البصرى مخس آيات وغَت ذلك.ويف عدد الكويف ست وثالث
كعلوم اللغة العربية والعقيدة وشعائر  إن القرآن الكرًن مصدر العلوم،

جيب علينا أن يستويل على اللغة العربية والعلوم اليت تتعلق هبا، . اإلسالم وغَتىا

                                                 

 .3: 4/النساءسورة القرآن الكرًن، 13
 .21م(، ص.  1991ىـ/  1411)دم: منثورات العصر احلديث،  مباحث يف علوم القرآناع القطان، منّ 14
، اجلزء األول )الطبعة  األول؛ بَتوت: دار الكتب العريب، مناىل العرفان يف علوم القرآنزلمد عبد العظيم الزرقاىن، 15

 .278 -277ص. م(،  1995ه / 1415
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عصمة اللسان والقلم عن اخلطأ، وىي ثالثة عشر يعٍت العلوم اليت يتواصل إىل 
الصرف، واإلعراب)وجيمعهما اسم النحو(، والرسم، وادلعاين، والبياين،  علما:

والبديع، والعرو ، والقوايف، وقر  الشعر، واإلنشاء، واخلطابة، وتريخ األدب، 
ولذلك يريد الباحث أن يبحث  16ومنت اللغة وأىّم ىذه العلوم الصرف واإلعراب.
سورة الكهف خاصة، ألن القرآن أعلى ىذه البحث بآيات القرآن الكرًن عامة ويف 

األديب وكتاب ادلسلمُت ادلقدس وكذلك مصدر العلوم ادلهمة مثل علم النحو أو 
  اإلعراب.
أما سورة الكهف ىي تقص قصة أصحاب الكهف الذين ينامون يف اجلبل  

أي البيت ادلنقور وىذه السورة من أعظم سور القرآن ألن تضمنها حكم عظيمة 
  مضمون ىذه السورة أن القرآن العوج لو وأهنا ذو فضيلة عظيمة.أّكد يفواهلل 

سوى من حسن اللفظ، سورة الكهف تتضمن عورة من ناحية ادلعٌت ىي 
احلرف من سورة أن يفسروا معاين  ونفلاحلرف. يكثر ادلفسرون الذين خيتمعاين 

 الكهف. احد احلرف ادلقصود ىو حرف الفاء.
والواقعية يف دورنا فالباحث يريد أن يبحث الرسالة من تلك النظرية العمة  

 العلمية مبوضوع "حرف الفاء يف سورة الكهف )دراسة حتليلية حنوية(".
 

                                                 

 .7ص. اجلزء األول، ، جامع الدروس العربيةمصطفى الغلييٍت، 16
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 البحثمشكلة الفصل الثاني: 
فقد اتضحت ادلسألة األساسية  وبناء على وصف خلفية البحث سابقا،

الكهف )دراسة  حرف الفاء في سورة سيقوم الباحث بتحليلها تتعلق بـــ " الذي
 السؤالُت على النحو التايل: طرح الباحثيولشرح ىذه ادلسألة،  ".تحليلية نحوية(

  يف سورة الكهف ؟ اليت توجد ف الفاءو حر  انواع  كانتكيف   .1
 ؟ معاين حروف الفاء ادلوجودة يف سورة الكهفكيف كانت  .2

 توضيح معاني الموضوعالفصل الثالث: 
حرف الفاء في سورة الكهف )دراسة  يعٍت "أما ادلوضوع يف ىذا البحث 

قًتح الباحث ما في ادلوضوع ". لتجنب سوء الفهم يف تفسَت ىذاتحليلية النحوية(
 يلي:

"حرف الفاء" ىو احلرف العشرون من حروف اذلجاء حسب  . أ
إلعراب ىو حرف أو ا . ويف علم النحو17الًتتيب األلفبائي يف العربية
وحرف  الربط جلواب الشرطناف وحرف ئستالعطف و حرف اال
 حرف الزائد لتحسُت اللفظ.السبب وحرف التعليل و 

                                                 

ه/  1414لبنان: دار الكتب العلمية،  -، اجلزء األول )بَتوتادلعجم ادلفصل يف علوم اللغةزلمد التوجني وراجي األمسر، 17
 .442م(، ص.  1993
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يف  "سورةكلمة "  .ُتتكلمىذه العبارة تتكون من   "سورة الكهف" . ب
  صتالح:ة من البناء، واجلمع سور، ويف اإلاللغة: ادلنزلة ادلستقل

 السورة قطعة مستقلة من القرآن تتألف من الفقرات ىي اآليات
سم السورة من السور ادلوجودة اوكلمة "الكهف" ىي  18مفردىا آية.

، أو  ج: كهوف يف القرآن الكرًن. الكهف: كالبيت ادلنقور يف اجلبل،
والكهف ىو  19فغار. كالغار يف اجلبل إال أنو واسع، فإذا صغر؛

يف القرآن  18 ىي السورةسورة الكهف  21الغار الواسع يف اجلبل.
 آية وىو يف سورة مكية. 111 الكرًن والذي يتألف من

"دراسة حتليلية حنوية" ىذه العبارة تتكون من ثالث كلمات. كلمة  . ت
ية" لأما كلمة "حتلي 21حتقيق.و "دراسة" مصدر درس مبعٌت ْتث 

د بو تقسيم الكل ايل أجزاتو اوب من التحليل مبعٌت منهج عام ير منس

                                                 

م(،  1981/ه 1391األوىل؛ القاىرة: مكتبة النهضة ادلصرية، )الطبعة اجلزء الثالث ، القاموس اإلسالميأمحد عطيع اهلل، 18
 .559ص. 

 2115ه/ 1426مئسسة الرسالة، لبنان: –؛ بَتوتالثامنةالطبعة )القاموس احمليط  الدين زلمد بن يعقوب الفَتوزابادي،رلد19
  .851م(، ص. 

ه/  1388، اجلزء اخلامس عشر )الطبع الرابعة؛ القاىرة: مطبعة اإلستقالل الكبى، التفسَت الواضح  زلمد زلمود حجازي،21
 . 51ص. م(،  1968

 .738م(، ص.  2118ه/ 1429ب، األوىل؛ القاىرة: عامل الكت)الطبعة معجم اللغة العربية ادلعاصرة عمر،  أمحد سلتار21
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وكلمة "حنوية" فمنسوب ايل  22ايل عناصره ادلكونة لو.ء ورّد الشي
النحو. النحو لغة ىو اجلانب، ادلقدار، ادلثال، القصد. واصطالحا 

من رفع، ىو علم اعراب كالم العرب مبا يعر  ذلا يف حال تركيبها 
دراسة حتليلية حنوية ىي  23أو نصب، أو جر، أو جزم، أو بناء.

حتليل علم النحو، حصوال على خالصة  باحثطريقة سلكها ال
 اضحة من البحث الذي يبحث فيو.و 
 السابقة البحوث و الكتب عن دراسة الفصل الرابع:
 شؤون و الًتبية بكلية العربية اللغة قسم يف يالنهائ ادلستوى يف الطالب كان
 حرف الفاء عن درسوا قد كلهم اآلن، الباحث فيها يدرس اليت باجلامعة التدريس
 لكن، .اجلامعة خارج أو اجلامعة يف إما الفصل، خارج أو الفصل يف إما .حرفا

احلرف  عن خصوصا و احلرف الفاء عن يبحثوا مل الطالب من بالنظر للكتابة،
 الكهف. سورة يف الفاء

 اليت الكتب أما .ادلوضوع ىذا يبحث أن يريد الباحث السبب، لذلك و
جامع الدروس العربية   :منها .كثَتة فهي الرسالة ىذه لبحث ستعملها الباحثا

                                                 

 (، ص.1984بة لبنان، ت)الطبعة الثانية؛ لبنان: مكمعجم ادلصطلحات العربية يف اللغة واألدب ، دسنرلدى وىبو وكامل ادله22
89-91. 

لينان: دار الكتب العلمية،  -)الطبعة األواىل؛ بَتوت الثاين جلزء االعريب، النحو ىف ادلفصل ادلعجم بابييت، فّوال عزيذة23
 .1196 .صم(، 1992ه/1413
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 للشيخ  مصطفى الغاليينِت، الكواكب الدورية شرح متممة األجرومية زلمد بن
، اجلٌت الداين ل بديع يعقوب يواألدب إلماللغة  يف ادلعجم ادلفصلأمحد األىدال، 

 عزيذةل يف النحو العريب ادلعجم ادلفصل، يف حروف ادلعاين البن أم قاسم ادلرادي
  . لكوغَت ذ ،بابييت فّوال

 كتب كل الباحث، عرف كما .الكهف سورة تشرح اليت التفاسَت كتب و
 لبحث استعملها اليت التفسَتية فالكتب .الكهف سورة عن البحوث وجد التفسَتية
مد زلمود حجازي، التفسَت الواضح  )اجلزء اخلامس عشر( حمل  :فمنها الرسالة ىذه

علي الصابوين، تفسَت القامسي ادلسمى زلاسن التأويل حملمد سَت حملمد اصفوة التف
الفداء  أيب الدين عماد احلافظ لإلمام العظيم القرآن تفسَت  القامسي، مجال الدين 
 أسبابو  الكهف سورة تسمية سبب عن تبحث كلهاالدمشقي.   كثَت بن امساعيل
 .بعدىا و قبلها سورة مناسبتها و نزوذلا

 األلكًتوين غَت و األلكًتوين ادلعجم أو القاموس الباحث استعمل قد وأيضا،
 .الرسالة ىذه لبحث ارتباط ذلا اليت الكتب من لكذ إىل ما و

 البحث وفوائده دافهأالفصل الخامس: 
 البحث أىداف .1

 :التايلمن ىذا البحث على النحو  ىدافمتكن أن تكون األ
 .يف اللغة العربية حرف الفاء حقيقةدلعرفة  . أ
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 حرف الفاء اليت توجد يف سورة الكهف. انواعدلعرفة  . ب
 فوائد البحث .2

 وأما الفواعد اليت تستفاد من ىذا البحث فهي:
تنفع نتائج البحث و  مكتبةلزيادة خزانة العلوم لالفائدة للجامعية:  . أ

مكاسر. لتطور تدريس اللغة جلامعة عالء الدين اإلسالمية احلكومية 
 العربية للمستويات ادلدرسة.

اللغة العربية يكون مرجعا يف ترقية األمناط  يالعلمية: دلعلمالفائدة  . ب
ستخدام امصدرا علمية جلميع ادلتعلمُت يف وتكون وفعالية التدريس. 

 .يرف الفاء على كل ناحية من النواحح
للطالب: أن يكون ىذا البحث للطالب دلقياس أنفسهم من جهة  . ت

 الفاء. الكفائة يف استخدام حرف الفاء من ناحية معاىن حرف
ستطاعتو يف ان ىذا البحث مفيد للمعلم دلعرفة للمعلم: أن يكو  . ث

التعليم مهارة اللغوية األربع والسيما تعليم كيفية استعمال حرف 
الفاء عندما يعلم طالبو مادة القواعد اللغة العربية خصوصا يف علم 

 النحو.
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 المناهج المستعملة في كتابة البحثالفصل السادس: 
عددا من الطرق  باحثادلطلوبة للرسالة انتهج ال البحث عن ادلواديف إجراء 

يم ادلواد وحتليلها. لتوضيح ذلك ستعمل طريقة مجع ادلواد وطريقة تنظي وى ، البحثية
 الشرح ادلوجز لكل منها على حدة. باحثقدم الي

 طريقة مجع ادلوادّ  .1
تتمّثل يف وجو ومبا كانت ادلواّد أو ادلعطيات اليت قام الباحث بدراستها 

  نوعّي، فانتهج للحصول عليو الطريقة ادلكتبية، وىي الطريقة اجلارية عن طريق
الع على الكتب أو ادلراجع اليت ذلا مبطالب الرسالة عالقة متينة، من كتب اإلطّ 

حنوية، وصرفية، ولغوية وغَتىا من ادلؤلفات األخرى. ففي ىذا الصدد، قام الباحث 
 ىذه ادلصادر األمينة مباشرة و غَت مباشرة. باالقتباس والنقل عن 

 طريقة تنظيم ادلواّد و حتليلها .2
هج الباحث يف ىذه ادلرحلة من البحث طريقتُت شاع استعماذلما يف انت 

ادلؤلفات العلمية ادلختلفة. وذلك نظرا دلا يدور حولو البحث من ادلواّد وادلعطيات، 
تفرقة، ابتداء من الباب األول وما يدور حولو من موضوع البحث يف أبوابو ادل

 وانتهاء اىل الباب اخلامس، ومها:
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 الطريقة القياسية . أ
وادلراد هبا تنظيم ادلواد أو ادلعطيات بواسطة إصدار اخلالصة 
باالنطالق من األمور العاّمة اىل األمور اخلصة.  أو بعبارة أخرى 

 إصدار اخلالصة من األمور الكليات  إىل األمور اجلزئية.
 الطريقة االستقرائية . ب

وادلراد هبا تنظيم ادلواد أو ادلعطيات بواسطة إصدار اخلالصة 
من األمور اخلصة اىل األمور العاّمة، أو بعبارة أخرى إصدار 
اخلالصات البحثية من األمور اجلزئية إىل األمور الكلية. وقصارى 

 ية.سالقول اهنا ضّد الطريقة السابقة الذكر، أي الطريقة القيا
كذلك ادلناىج اليت سار عليها الباحث يف إحضار ىذا 

دلواد أو ادلعطيات اليت االبحث من البداية إىل النهاية، دلالئمتهما ب
 يتم احلديث عنها فيو.

 



 

 51 
 

 الباب الثاني
 تعريف عن حرف الفاء

 مفهوم عن حرف الفاء في اللغة العربيةالفصل األول: 
تقسم ايل اسم، وفعل، وحرف.  من املعلوم أن الكلمة يف اللغة العربية

يعين الطرف واجلانب، يف اللغة اقسام الكلمة و ف ىو القسم الثالث من واحلر 
 ٔوحرف كل شيء طرفو وشفًنه وحّده، ومنو حرف اجلبل وىو أعاله ادد.

أما يف االصطالح فقد عرفو أىل اللغة بتعريفات كثًنة، فمنهم من قال: إنو 
ومنهم من عرفو بأنو األداة اليت تسمى الرابطة ألهنا  ٕما دّل على معىن يف غًنه.

وعلى، وحنومها، وىو كل كلمة بنيت أداة والفعل بالفعل، كعن،  تربط االسم باالسم
وبعضهم   ٖعارية يف الكالم لتفرقو املعاين وإن كان بناءىا حبرف أو فوق حرف.

بعد وضعها -تدل معىن يف نفسها، وإمنا تدل على معىن يف غًنىا  يرى أنو كلمة ال
 ٗداللة خالية من الزمن. -يف مجلة

                                                           

 .ٕٗ، اجلزء التاسع )بًنوت: دار صادر، دس(، ص. العربلسان حممد بن مكرم بن منظور، ٔ
 . ٖٖ٘لبنان: دار اجليل، دس(، ص. -، اجلزء األول )بًنوتأمايل ابن احلاجب عثمان بن احلاجب أبو عمرو، ٕ
 .ٔٗ، ص. ، اجلزء التاسعالعربلسان حممد بن مكرم بن منظور، ٖ
 .ٛٙ ، دس(، ص.املعارف دار: مصر )الطبعة الثالثة؛  الوايف النحوعباس حسن، ٗ
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وضعوا تعريفات كثًنة ملصطلح احلرف، وىكذا نستطيع القول إن أىل اللغة 
إال أهنا مهما تعددت وتشعبت فإهنا تدل على معىن واحد، وىو أن احلرف كلمة ال 

 يظهر معناىا يف نفسها وإمنا من خالل السياق.
 مها:روف يف اللغة العربية إيل قسمٌن، وتقسم احل

 حروف املباين: . أ
اهلجاء اليت ترمز إىل األصوات وتستعمل يف تركيب الكلمات، وىي حروف 

عمل هلا من حيث التأثًن اإلعرايب فهي  أولو األلف وآخرىا الياء وىذه احلروف ال
املادة الرئيسية للكلمات واملكون البنيوي للمفردات والرتاكيب وبدوهنا ال وجود 

 ٘لتعبًن بأي شكل من األشكال مطلقا.
 حروف املعاين: . ب

احلروف اليت تعطي معاين حمددة ومقصودة إذا ما دخلت يف تركيب  وىي
الكالم، أي أن استعماهلا يف الكالم يراد منو معىن حمدد من قبل املتكلم ويف نفس 

 ٙالوقت لو مقصد من استعمالو يريد إيصالو للسامع.
 

                                                           

 .ٖص.  ) كلية الشريعة. جملة اجلامعة العراق( "الواو عند األصوليٌن وبعض تطبيقها الفقهيةمجيل عليوي ناصر، "  ٘
 .ٖ"، ص. الواو عند األصوليٌن وبعض تطبيقها الفقهيةمجيل عليوي ناصر، "  ٙ
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ىو احلرف العشرون من   حرف الفاء  حرف الفاء. عاين يعيناحد احلرف امل
 .ٚجاء حسب الرتتيب األلفبائي يف العربيةحروف اهل
الفاء صوت أسنايّن شفوّي احتكاكّي مهموس، ينطق بوضع أطراف الثنايا  

العليا على الشفة السفلى بصورة تسمح للهواء بالنفاذ من خالهلا ومن خالل 
)أل( التعريف نطًقا وكتابًة، مثل:  الثنايا. والفاء من احلروف القمرية؛ تظهر معو

 . الفضل
حرف الفاء من احلروف املعجمة )املنقوطة( بنقطة فوق دائرهتا يف كل 
أوضاعها، وتكتب يف خط النسخ، مفردة ىكذا: ف، يف مثل: خاف ومتصلة مبا 

يف مثل: فجر،  ـــــــــــــقبلها ىكذا: ــف، يف مثل: خييف، ومتصلة مبا بعدىا ىكذا: فـ
  .مثل: صفربعدىا ىكذا: ـفـ، يف  ومتصلة مبا قبلها وما

حرف الفاء من حروف املعاين العاملة فيما ، ويف علم النحو أو اإلعراب
بعدىا، وتأيت يف االبتداء كما يف أول قولو تعاىل: ﴿ فإذا قضى أمًرا فإمنا يقول لو  

.وتأيت الفاء عاطفة، فتفيد الرتتيب والتعقيب مثل: درس  ٛٙكن فيكون﴾ غافر: 
يت لالستئناف فنجح، وجاء حممد فَعِلّي، وتأيت حرفًا زائًدا مثل: علي فال تؤخره. وتأ

 مثل: سافر فليتين ودعتو. وتأيت حرفًا رابطًا للجواب مثل: إن تأكل فال تكثر، وقولو

                                                           

ه/  ٗٔٗٔلبنان: دار الكتب العلمية،  -، اجلزء األول )بًنوتاملعجم املفصل يف علوم اللغةحممد التوجني وراجي األمسر، ٚ
 .ٕٗٗم(، ص.  ٖٜٜٔ
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، وتأيت للسببية فتنصب املضارع  ٜتعاىل: ﴿ فأما اليتيم فال تقهر﴾ الضحى: 
بعدىا مثل قولو تعاىل: ﴿ وال جتعل يدك مغلولًة إىل عنقك وال تـَْبُسطها كلَّ البسط 

  ٛ.ًٜٕما حمسورًا﴾ اإلسراء: فـَتَـْقُعَد مُلو 
 انواع الحرف الفاء في اللغة العربية الفصل الثاني:

اميل بديع يعقوب يف كتابو موسوعة النحو والصرف ذكر الدكتور 
واإلعراب، ان حرف الفاء يقسم اىل ستة اقسام، يعين: حرف عطف، حرف 

 سبيب، حرف تعليل، حرف زائداستئناف، حرف رابط جلواب الشرط، حرف 
 ٜلتحسٌن اللفظ.

 الفاء العاطفة .ٔ
 حنو، قريبٌ  بينهما األمر وإن األول بعد الثاين أن وجبت ىيالفاء العاطفة 

 ليٍ فع بزيدٍ  ومررت فعمروٌ  زيدٌ  وجاءين فاملدينةَ  مكةَ  ودخلت فعمراً  زيداً  رأيتُ  :قولك

                                                           

 aliraq.net-http://wiki.dorar الفاء-حرف-ف منظور. البن العرب لسان معجم("، ف )حرف الفاء"ٛ
alarab/-/lisan )ٕ٘ مايو ٕٓٔٛ) 

(، ص. ٜٕٓٓ: دار العلم للماليٌن، لبنان-)الطبعة السابعة؛ بًنوت واإلعرابموسوعة النحو والصرف اميل بديع يعقوب، ٜ
ٗٚٚ. 
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 فاء أنّ  املراضى القسيم أم إبن قال و  ٓٔ.فيو الثاين واتصال األول لتقدم جتيء فهي
  ٔٔ.التعقيب ومعناىا واحلكم، اإلعراب يف تشرك اليت احلروف من ىي العاطفة

حرف عطف مبين على ي ى الفاء العاطفةوقال الدكتور اميل بديع يعقوب 
و )جاء زيٌد فسمًٌن(، ال حمل لو من اإلعراب، يعطف امسا على اسم، حن الفتح

َها الشَّْيطَانُ  فََأَزهلََُّما: )ٖٙ: ٕومجلة على مجلة، حنو اآلية يف سورة البقرة/  َعنـْ
 مع املعطوف كاسرتا :ةعجمتم معان ثالثة تفيد ىي و. (ِفيوِ  َكانَا ِمَّا فََأْخَرَجُهَما
 ٕٔ.والتعقيب والرتتيب، احلكم، يف عليو املعطوف

 الفاء االستئنافية .ٕ
وىي مبين على الفتح ال حمل لو من  .اجلملة األول يف بتداءاال حرف وىى

اإلعراب، تستأنف ما بعدىا بكالم ال عالقة لو بالكالم السابق، واجلملة اليت 
: ٚبعدىا تكون استئنافية ال حمل لو من اإلعراب، حنو قولو تعاىل يف سورة األعراف/

(. ُيْشرُِكونَ  َعمَّا الّلوُ  تَـَعاىَل فَـ  آتَامُهَا ِفيَما ُشرََكاء َلوُ  َجَعالَ  َصاحِلاً  آتَامُهَا فـََلمَّا) ٜٓٔ
 ٖٔ" استئنافية ال حمل لو من اإلعراب.الّلوُ  فـَتَـَعاىَل مجلة "

                                                           

 مؤسسة ، اجلزء الثاين )الطبعة الثالثة؛ بًنوت:النحو يف األصول البغدادي، النحوي السراج بن سهل بن حممد بكر أيبٓٔ
 .٘٘م(، ص.  ٜٜٙٔه / ٚٔٗٔ، الرسالة

 ٕٜٜٔه/ ٖٔٗٔ)الطبعة األوىل؛ بًنوت: دار الكتب العلمية،  معاىن احلروف ىف داىنال اجلىنّ  ،املرادي قسيم  بناحلسن أٔ
 .ٔٙم(، ص. 

 . ٚٚٗ، ص. موسوعة النحو والصرف واإلعراباميل بديع يعقوب، ٕٔ
 .ٛٚٗ -ٚٚٗ، ص. موسوعة النحو والصرف واإلعراباميل بديع يعقوب، ٖٖٔٔ
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 الفاء الرابط جلواب الشرط .ٖ
الفاء الرابط جلواب الشرط أو فاء اجلزاء ىو حرف مبين على الفتح ال حمل 

ملة بعده يف حمل جزم جواب لو من اإلعراب، يقع يف جواب الشرط، وتعرب اجل
جازمة، وال يكون حمل هلا من اإلعراب إذا كانت أداة أذا كانت أداة الشرط  الشرط

 الشرط غًن جازمة. وذلك إذا كانت جواب الشرط: 
مجلة امسية، حنو: )َمن جيتهْد فاجلائزُة تنتظره( مجلة "اجلائزة تنتظره" يف  . أ

 حمل جزم جواب الشرط.
ن ينالَ  مبتغاه( حنو: )مْن يعمْل فعسى أمجلة فعلية فعلها جامد،  . ب

 فعسى أن ينالَ  مبتغاه" يف حمل جزم جواب الشرط. مجلة "
 ٚٚ: ٕٔ، حنو قولو تعاىل يف سورة يوسف/قدـ مجلة فعلية مقرتنة ب . ت

 (قـَْبلُ  ِمن لَّوُ  َأخٌ  َسَرقَ  فـََقدْ  َيْسرِقْ  ِإن )قَاُلواْ 
 مجلة مقرتنة بـ ما، حنو )إْن تدرْس فما أنت خائب(. . ث
فلْن  َلْن، حنو )إذا رحلَت فلْن تعرَف الراحة(، مجلة "مجلة مقرتنة بـ  . ج

 ال حمّل هلا من اإلعراب ألهنا جواب شرط غًن جازم(.تعرَف الراحة" 
 مجلة مقرتنة بالسٌن أو سوف، حنو )إْن هتاجْر فسوف تندُم(. . ح
ا أكرُمك(. . خ ، حنو )إذا زرتين فرمبَّ  مجلة مصدَّرة بـ ُربَّ
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أكرمتين(، مجلة "فكأمنا مجلة مصدَّرة بـ كأمّنا، حنو )لو زرتين فكأمنا  . د
 أكرمتين" ال حمل لو من اإلعراب ألهنا جواب شرط غًن جازم.

 ٗٔ.مصّدرا بأداة شرط، حنو )من حياورك فإن كان مثقَّفاً فحاوْرُه( . ذ
 الفاء السببية .ٗ

على الفاء السببية ىي حرف عطف يفيد الرتتيب والتعقيب مع داللة 
 )السببية اجلوابية(، لكن يقع بعدىا فعل مضارع منصوب بـــــ َأْن مضمرة وجوبا.

وشرطها أن يكون ما قبلها سببا ملا بعدىا، وأن يتقدم عليها أحد األمور التسعة 
 التالية:

األمر، حنو: ُقْم فـَنَـُقْوَم. )ُقْم( فعل أمر مبين على السكون، وفاعلو  . أ
ه أنت. )فـَنَـُقْوَم( الفاء حرف سبيب مبين ضمًن مسترت فيو وجوبا تقدير 

على الفتح ال حمل لو من اإلعراب. )نقوَم( فعل مضارع منصوب بـــــــ 
فيو وجوبا تقديره حنن، واملصدر أن مضمرة، وفاعلو ضمًن مسترت 

املؤوَّل من )أن تقوم( معطوف على مصدر منتزع من الكالم 
 منا(. السابق، والتقدير ) ليكْن منك قياٌم فقيامٌ 

الّدعاء، حنن قول الشاعر :َربِّ َوفِـّْقيِنْ فال أَْعِدَل عن سَنَن السَّاعٌَن  . ب
 يف خًن َسَنن.

                                                           

 .ٛٚٗ ، ص.موسوعة النحو والصرف واإلعراباميل بديع يعقوب، 54
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 فـََيِحلَّ  ِفيوِ  َتْطَغْوا َواَل ) ٔٛ: ٕٓالنهي، حنو قولو تعاىل يف سورة طو/ . ت
 .(َغَضيب  َعَلْيُكمْ 

 ِمن لََّنا فـََهل) ٖ٘: ٚاالستفهام، حنو قولو تعاىل يف سورة األعراف/ . ث
 (.لََنا فـََيْشَفُعواْ  ُشَفَعاء

العرض، حنو قول الشاعر: يا بن الكرام أال تدنو فتبصَر ما قد  . ج
 حدثوك  فيما راٍء كمن مسعا.

 َأخَّْرَتيِن  َلْواَل ) ٓٔ: ٖٙالتحضيض، حنو قولو تعاىل يف سورة املنافقون/ . ح
 (فََأصَّدَّقَ  َقرِيبٍ  َأَجلٍ  ِإىَل 

 َمَعُهمْ  ُكنتُ  لَيَتيِن  يَا) ٖٚ: ٗالنساء/ التمين، حنو قولو تعاىل يف سورة . خ
 (َعِظيماً  فـَْوزاً  فَأَُفوزَ 

 َلَعلَّوُ  يُْدرِيكَ  َوَما) ٗ-ٖ: ٓٛالرتجي، حنو قولو تعاىل يف سورة عبس/ . د
   (الذِّْكَرى فـََتنَفَعوُ  َيذَّكَّرُ  أَوْ  - يـَزَّكَّى

 َعَلْيِهمْ  يـُْقَضى اَل ) ٖٙ: ٖ٘النفي،  حنو قولو تعاىل يف سورة فاطر/ . ذ
 ( فـََيُموتُوا

ال جيوز الفصل بٌن فاء السببّية والفعل املضارع بغًن ال النافية، إن اقتضى 
األمر وجودىا. وإذا انتقض النفي بـــــــــــ إاّل االستثنائية، وكانت قبل فاء السببية، 
وجب وفع املضارع، على اعتبار ىذه الفاء لالستئناف، أو للعطف اجملرَّد، وليست 
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للسببية، حنو: )ما اكتسبُت مااًل إال املاَل احلالَل فأنفُقو(. أما إذا نُقض النفي بــــــــــ 
إال االستثنائية، وكانت بعد الفاء واملضارع، فيجوز يف املضارع الرفع والنصب، حنو:  

 ٘ٔ)ما اكتسبُت مااًل فأنفُقو، إال املاَل احلالَل(.
 التعليلية الفاء .٘

مبين على الفتح ال حمل لو من اإلعراب، حنو: ساعْد حرف مبعين ألجل. 
 ٙٔزيًدا فهو صديُقك.

 الفاء الزائدة لتزين اللفظ .ٙ
ىي حرف ال عمل لو، مبيّن على الفتح ال حمل لو من اإلعراب، وتتصل بــــــــــــ 

زائد حرف َقْط وصاعًدا وحسُب اخل. حنو: أعطيتو مخسٌن لًنًة فَقْط. )فـََقْط( الفاء 
لفظ مبين على الفتح ال حمل لو من اإلعراب. )قْط( اسم فعل مضارع مبعىن لتزين ال

يكفي، وفاعلو ضمًن مسترت فيو جوازا تقديره ىي يعود أيل لًنة. ومجلة فقْط 
     ٚٔاستئنافّية ال حمل لو من اإلعراب.

                                                           

 .ٜٚٗ-ٛٚٗ، ص. موسوعة النحو والصرف واإلعراباميل بديع يعقوب، 51

 .ٜٚٗ، ص. موسوعة النحو والصرف واإلعراباميل بديع يعقوب، 51

 .ٜٚٗ، ص. موسوعة النحو والصرف واإلعراباميل بديع يعقوب، 51
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 الباب الثالث
 تصوير سورة الكهف عامة

 تسميم سورة الكهف وفضيلة آياتهاالفصل األول: 
 تسميم سورة الكهف .ٔ

 ٔٓٔإىل غاية آية  ٖٛومن آية  ٖٛوسورة الكهف ىي مكية إال آية 
ويف رواية أخرى جلميع ادلفسرين ٔ، ونزلت بعد الغاشية.ٓٔٔفمدينة، وآياهتا 

عند البصريُت، ومائة وعشرة عند الكوفيُت،  يقولون: ىي مائة وإحدى عشرة آية
 ٕومائة وست عند الشاميُت، ومائة ومخس عند احلجازيُت.

كل شيء يف ىذا الباب، يقدم أوال عن سبب   وقبل أن يتحدث الباحث
 تسمية سورة الكهف كسورة جعلها مصدر حبثو. وتسمية سورهتا فيما يأيت:

صفوة التفاسَت: "مسيت قال الشيخ زلمد علي الصابوين يف كتابو  ( أ
سورة الكهف دلا من ادلعجزة الربانية، يف تلك القصة العجيبة الغريبة 

  ٖقصة أصحاب الكهف."

                                                 

لبنان: دار -، اجلزء الثاين )الطبعة األوىل؛ بَتوتالكشافاإلمام أيب القاسم جار اهلل زلمود بن عمر بن زلمد الزسلشري، ٔ
 .٘ٚٙم(، ص.  ٜٜ٘ٔه/  ٖ٘ٔٔالكتب العلمية، 

 .ٜٜٔاجلزء اخلامس عشر )دم: دار الفكر، دس(، ص.  ،روح ادلعاينالعالمة أيب الفضل شهاب الدين زلمود األلوسي، ٕ
 .ٔٛٔدار الصابوين، د.س(، ص. ، اجلزء الثاين )الطبعة التاسعة؛ القاىرة: صفوة التفاسَتزلمد علي الصابون، ٖ
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تفسَت القامسي ادلسمى زلاسن التأويل حملمد يف كتاب  القامسيوقال  ( ب
مسيت هبا الشتماذلا على قصة أصحاب الدين القامسي: " مجال

األمن الكلّي عن األعداء، واإلغناء اجلامعة فوائد اإلميان باهلل، من 
   ٗالكلّي عن األشياء، والكرمات العجبية."

حاشية العالمة الصاوي على تفسَت وذىب صاحب الكتاب  ( ت
اجلاللُت: "مسيت بذلك لذكر قصة أصحاب الكهف من باب تسمية 

  ٘الشيء باسم بعضو."
السابقة اليت يقدمها ادلفسرون يتضح لنا أن تسمية سورة الكهف  ومن األراء

خرجوا من بالدىم لوجود قصة أصحاب الكهف، وىي ىم الفتية ادلؤمنون الذين 
كما  ٙ فرارا بدينهم، واجلئوا إىل الكهف مث مكثوا فيو )نائمُت ثالمثائة وتسع سنُت(.

ْهِفِهْم َثاَلَث ِمَئٍة ِسِنَُت َواْزَداُدوا َولَِبثُوا يِف كَ  : ٕ٘: ٛٔقال تعاىل يف سورة الكهف/
 ٚ.ِتْسعاً 

 

                                                 

 ٜٖٛٔ، اجلزء احلادي عشر ) الطبعة الثانية؛ دار الفكر، التأويل تفسَت القامسي ادلسمى زلاسنزلمد محال الدين القامسي، ٗ
 .ٗم(، ص.  ٜٛٚٔه/ 

  . ٕ، اجلزء الثالث ) د.م: دار الفكر، د.س(، ص.اجلاللُتحاشية العالمة الصاوي على تفسَت أمحد الصاوي، ٘
 .ٚٛٔ، اجلزء الثاين، ص. صفوة التفاسَتزلمد علي الصابون، ٙ
 .ٕ: ٕٔ/الكهفسورة القرآن الكرمي، 7
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 فضيلة آياهتا .ٕ
القرآن ىو كتاب اهلل نزل بو الروح األمُت على خامت األنبياء وادلرسلُت سيدنا 

يًتكب من السور وقد بلغ زلمد صلى اهلل عليو وسلم ذلداية الناس أمجعُت. والقرآن 
سورة. فسورة الكهف ىي إحدى السور عدد السورة يف القرآن مائة وأربع عشرة 

 القرآنية ادلعدودة.
 أحاديث تذكر فضيلة سورة الكهف، منها فيما يلي:وىناك 

قال: من حفظ  –عن أيب الدرداء، عن النيب صلى اهلل عليو وسلم  ( أ
عشر آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال. رواه مسلم، 

ويف رواية عن من حديث قتادة.  وأبو داود، والنسائي، والًتميذي
زلمد بن عبد اهلل عبد األعلى، عن خالد، عن شعبة، عن قتادة، عن 

عن رسول اهلل صلى  -رضي اهلل عنو-سامل بن أيب اجلعد، عن ثوبان 
أنو قال: من قرأ العشر األواخر من سورة الكهف  –اهلل عليو وسلم 

 ٛفإنو عصمة لو من الدجال.

                                                 

، اجلزء الثالث )الطبعة الثالث؛ الرياض: دار تفسَت القرآن الكرمياإلمام اجلليل احلافظ عماد الدين أيب الفداء إمساعيل بن كثَت، ٛ
 .ٜٔم(، ص. ٜٜٚٔه/ ٛٔٗٔالعامل الكتب لطباعة والنشر والتوزيع، 
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سول اهلل صلى اهلل عليو وسلم أنو قال: من وروى أبو الدرداء عن ر  ( ب
حفظ عشر آيات من أول )الكهف( مث أدرك الدجال مل يضره، ومن 

  ٜحفظ خواتيم سورة )الكهف( كانت لو نورا يوم القيامة.
وقال إسحاق بن عبداهلل بن أيب فروة: إن رسول اهلل صلى اهلل عليو  ( ت

وسلم قال: "أال أدلكم على سورة شّيعها سبعون ألف ملك مأل 
قالوا: يا رسول عظيمها ما بُت السماء واألرض لتاذلا مثل ذلك". 

اهلل؟ قال: "سورة الكهف من قرأىا يوم اجلمعة ُغفر لو اىل اجلمعة 
ثة أيام وأعطي نورا يبلغ السماء ووقي فتنة األخرى وزيادة ثال

سعيد اخلدري قال: "من قرأ الدجال". ويف مسند الدارمي عن أيب 
سورة الكهف ليلة اجلمعة أضاء لو النور فيما بينو العتيق". ويف رواية 
أخرى كما ذكرىا الثعليب، قال مسورة بن جندب: قال النيب صلى اهلل 

ن سورة الكهف حفظا مل تضره يات معليو وسلم: "من قرأ عشر آ
 ٓٔفتنة الدجال. ومن قرأ السورة كلها دخل اجلنة".

                                                 

، اجلزء زاد ادلسَت يف علم التفسَتالقرشي البغدادي،  اإلمام أيب الفرج مجال الدين عبد الرمحن بن علي بن زلمد اجلوزيٜ
 .ٕٓٔم(، ص.  ٜ٘ٙٔه/ ٖ٘ٛٔاخلامس ) الطبعة األوىل؛ بَتوت: ادلكتب اإلسالمي للطباعة والنشر، 

 . ٖٙٗ، اجلزء العاشر )د.ك(، ص. اجلامع ألحكام القرآنزلمد بن أمحد األنصاري القرطىب، أبو عبد اهلل ٓٔ



42 

 

 

ومن الروايات السابقة يتضح لنا أن فضيلة آيات الكهف منها: عصمة لو 
من الدجال، حفظ مل تضره فتنة الدجال، غفر لو إىل اجلمعة األخرى، زيادة ثالثة 

 دخل اجلنة. أيام وأعطي نورا يبلغ السماء، ووقي فتنة الدجال،
 اسباب نزول اآلياتالفصل الثاني: 

وقبل أن نقدم أسباب نزول اآليات يف ىذه السورة نريد أن نعرف أوال عن 
اآليات القرآنية من جهت نزوذلا تنقسم إىل قسمُت، قسم نزل من اهلل تعاىل ابتداء 

حبثو يف ىذه  غَت مرتبط بسبب من األسباب اخلاصة وىو كثَت ظاىر ال حيتاج إىل
 ادلناسبة، وقسم نزل مرتبطا بسبب من األسباب وىو موضوع حبثنا يف ىذا الفصل.

قدم السيوطي قول اجلعربي يف كتابو اإلتقان يف علوم القرآن: "نزول القرآن 
 ٔٔعلى قسمُت:  قسم نزل ابتداء وقسم نزل عقب واقعة أو سؤال".

 ألسباب فهي فيما يلي: أما اآليات يف سورة الكهف اليت نزلت بسبب من ا
)سورة فَ َلَعلََّك بَاِخٌع ن َّْفَسَك َعَلى آثَارِِىْم  قال اهلل سبحانو وتعاىل .ٔ

 (ٙ:ٛٔالكهف/

                                                 
 ٜٜٖٔ والتوزيع، والنشر للطباعة الفكر دار :لبنان-بَتوت( ، اجلزء األولاإلتقان يف علوم القرآنجالل الدين عبد الرمحن، ٔٔ

 .ٜٕ. ص ،م(  ٜٜٚٔه/
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أما سبب نزذلا أن رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم يرى من خالف قومو إياه 
وإنكارىم ما جاء بو النصيحة فأحزنو حزنا شديدا، فنزلت ىذه اآلية كما ذكر يف 

 الرواية.
أخرج ابن مردوية عن ابن عباس قال اجتمع عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة 
وأبو جهل ابن ىشام والنضر بن احلرث وأية بن خلف والعاصي بن وائل واألسواد 

وأبو البحًتي يف نفر من قريش وكان رسول اهلل صلي اهلل عليو وسلم بن ادلطالب 
وأنكارىم ما جاء بو النصيحة فأحزنو  قد كرب عليو ما يرى من خالف قومو اياه

 ٕٔاآلية.فَ َلَعلََّك بَاِخٌع ن َّْفَسَك َعَلى آثَارِِىْم( )حزنا شديدا فأنزل اهلل: 
ِإَلَّ َأن  -:  َوََل تَ ُقوَلنَّ ِلَشْيٍء ِإنِّي فَاِعٌل َذِلَك َغدًا قال اهلل سبحانو وتعاىل .ٕ

 (ٕٗ-ٖٕ: ٛٔ)سورة الكهف/ َيَشاَء اللَّوُ 
وأخرجو ابن مردوية أيضا عن ابن  :سبب نزول اآلية كما ذكر يف الرواية 

زل عباس قال حلف النيب صلى اهلل عليو وسلم على ميُت فمضى لو أربعون ليلة فأن
 ِٖٔإَلَّ َأن َيَشاَء اللَُّو(. -َوََل تَ ُقوَلنَّ ِلَشْيٍء ِإنِّي فَاِعٌل َذِلَك َغداً اهلل )

                                                 

ه/  ٕٕٖٔلبنان: مؤسسة الكتب الثقافية، -)الطبعة األوىل؛ بَتوت أسباب النزولجالل الدين أيب عبد الرمحن السيوطي، ٕٔ
 .ٛٙٔم(، ص.  ٕٕٓٓ

 .ٜٙٔ، ص. أسباب النزولجالل الدين أيب عبد الرمحن السيوطي، ٖٔ
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َولَِبُثوا ِفي َكْهِفِهْم َثََلَث ِمَئٍة ِسِنيَن َواْزَداُدوا ِتْسعاً  قال اهلل سبحانو وتعاىل: .ٖ
 (ٕ٘: ٛٔ)سورة الكهف/

َولَِبُثوا ِفي َكْهِفِهْم َثََلَث عن ابن عباس قال أنزلت )وأخرج ابن مردوية أيضا 
رجو ( وأخِسِنيَن َواْزَداُدوا ِتْسعاً فقيل يا رسول اهلل سنُت أو شهورا، فأنزل اهلل )ِمَئٍة( 

 ٗٔابن جرير عن الضحاك.
 (ٕ٘: ٛٔ)سورة الكهف/َواْصِبْر نَ ْفَسَك  قال اهلل سبحانو وتعاىل: .ٗ

عليو وسلم:  اهلل صلى اهلل رسول إىل جاءوا قلوهبم ادلؤلفة أن نزوذلا سبب
يا رسول اهلل، انك لو  :فقالوا وذوو ىم، حابس، بن واألقرع حصن، بن عيينة

يعنون سلمان، وأبا ذر، -جلست يف صدد اجمللس وحنيت عنا ىؤالء وارواح جباهبم
جلسنا  -جباب الصوف ومل يكن عليهم غَتىاوفقراء ادلسلمُت، وكانت عليهم 

َواْتُل َما ُأوِحَي ِإلَْيَك ِمن ِكَتاِب ) إليك وحادثناك وأخذنا عنك! فأنزل اهلل تعاىل : 
َل ِلَكِلَماتِِو َوَلن َتِجَد ِمن ُدونِِو ُمْلَتَحدًا رَبَِّك  َواْصِبْر نَ ْفَسَك َمَع الَِّذيَن  -ََل ُمَبدِّ

ِإنَّا َأْعَتْدنَا ِللظَّاِلِميَن حىت بلغ، )َيْدُعوَن رَب َُّهم بِاْلَغَداِة َواْلَعِشيِّ يُرِيُدوَن َوْجَهُو( 
يَ ْلَتِمُسُهْم َحىتى ِإَذا َأَصابَ ُهْم ىم بالنار، فقام النيب صلى اهلل عليو وسلم  د( يتهدّ نَاراً 

                                                 

 .ٜٙٔ، ص. أسباب النزولجالل الدين أيب عبد الرمحن السيوطي، ٗٔ
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ِر اْلَمْسِجِد َيْذُكُروَن اللىَو تَ َعاىَل قَاَل: "احلَْْمُد لِلىِو الىِذي ملَْ مُيِْتٍِت َحىتى أََمَرين َأنْ   يف ُمَؤخى
يِت، َمعَ   ٘ٔ.ُكُم اْلَمْحَيا َوَمَعُكُم اْلَمَماُت"َأْصربَ نَ ْفِسي َمَع رَِجاٍل ِمْن أُمى

)سورة َوََل ُتِطْع َمْن َأْغَفْلَنا قَ ْلَبُو َعْن ِذْكرِنَا  قال اهلل سبحانو وتعاىل: .٘
 (ٕٛ: ٛٔالكهف/

ثَ َنا أَبُو حَيَِْت  ْيِخ احْلَاِفُظ قَاَل: َحدى َأْخبَ َرنَا أَبُو َبْكٍر احْلَارِِثيُّ قَاَل: َأْخبَ َرنَا أَبُو الشى
، َعِن  ثَ َنا أَبُو َماِلٍك، َعْن ُجَوْيربٍ ثَ َنا َسْهُل ْبُن ُعْثَماَن قَاَل: َحدى الرىازِيُّ قَاَل: َحدى

اِك، َعِن اْبِن َعبىاٍس يِف قَ ْولِِو تَ َعاىَل: } { َوََل ُتِطْع َمْن َأْغَفْلَنا قَ ْلَبُو َعْن ِذْكرِنَاالضىحى
، َوَذِلَك أَنىُو َدَعا النىيِبى قَاَل: نَ َزَلْت يِف أَُميىَة ْبِن خَ  َصلىى اهلُل َعَلْيِو  -َلٍف اجلَُْمِحيِّ

َة، فَأَنْ َزَل اللىُو  -َوَسلىَم  ِإىَل أَْمٍر َكرَِىُو ِمْن َطْرِد اْلُفَقَراِء َعْنُو َوتَ ْقرِيِب َصَناِديِد أَْىِل َمكى
{ يَ ْعٍِت َمْن َخَتْمَنا َعَلى قَ ْلِبِو َعِن ِذْكرِنَاَوََل ُتِطْع َمْن َأْغَفْلَنا قَ ْلَبُو َعْن تَ َعاىَل: }

ْرَك.َوات ََّبَع َىَواهُ الت ىْوِحيِد }  ٙٔ{ يَ ْعٍِت الشِّ
: ٛٔ)سورة الكهف/  َوَيْسأَُلوَنَك َعْن ِذي اْلَقْرنَ ْينِ  قال اهلل سبحانو وتعاىل: .ٙ

ٖٛ) 

                                                 

 ٖٔٔٔلبنان: دار الكتب العلمية، -)الطبعة األوىل؛ بَتوتأسباب نزول القرآن اإلمام أيب احلسن علي بن أمحد الواحدي، ٘ٔ
 . ٖٙٓ-ٖ٘ٓ، ص. م( ٜٜٔٔه/

 .ٖٙٓ، ص. أسباب نزول القرآناإلمام أيب احلسن علي بن أمحد الواحدي، ٙٔ
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، قَاَل قَ َتاَدُة: ِإنى اْليَ ُهوَد َسأَُلوا َنيبى اللىِو  َصلىى اهللُ َعَلْيِو َوَسلىَم  َعْن ِذي اْلَقْرنَ ُْتِ
 ٚٔفَأَنْ َزَل اللىُو تَ َعاىَل َىِذِه اآْليَاِت.

)سورة   ُقْل َلْو َكاَن اْلَبْحُر ِمَداًدا ِلَكِلَماِت رَبِّي قال اهلل سبحانو وتعاىل: .ٚ
 (ٜٓٔ: ٛٔالكهف/

ا قَاَل ذَلُُم النىيبُّ  َصلىى اهلُل َعَلْيِو َوَسلىَم  "َوَما  قَاَل اْبُن َعبىاٍس: قَاَلِت اْليَ ُهوُد َلمى
رًا   أُوتِيُتْم ِمَن اْلِعْلِم ِإالى قَِلياًل" َكْيَف وقد أوتينا التوارة، ومن أويت التوارة فَ َقْد أُويتَ َخي ْ

 { اآْليََة.اَن اْلَبْحُر ِمَداًدا ِلَكِلَماِت رَبِّيُقْل َلْو كَ َكِثَتًا فَ نَ َزَلْت: }
: ٛٔ)سورة الكهف/ َفَمْن َكاَن يَ ْرُجوا ِلَقاَء رَبِّوِ  قال اهلل سبحانو وتعاىل: .ٛ

ٔٔٓ) 
، َوَذِلَك أَنىُو قَاَل:  . أ قَاَل اْبُن َعبىاٍس: نَ َزَلْت يف ُجْنُدِب ْبِن ُزَىَْتٍ اْلَعاِمرِيِّ

َل لِلىِو فَِإَذا اطُِّلَع َعَلْيِو َسرىين، فَ َقاَل َرُسوُل اللىِو َصلىى اهللُ ِإينِّ أَْعَمُل اْلَعمَ 
َعَلْيِو َوَسلىَم  "ِإنى اللىَو تَ َعاىَل طَيٌِّب اَل يَ ْقَبُل ِإالى طَيًِّبا، َواَل يَ ْقَبُل َما 

 ُشورَِك ِفيِو"، فَأَنْ َزَل اللىُو تَ َعاىَل َىِذِه اآْليََة.
اُوٌس: قَاَل َرُجٌل: يَا َنيِبى اللىِو، ِإينِّ ُأِحبُّ اجلَِْهاَد يِف َسِبيِل اللىِو َوقَاَل طَ  . ب

 َوُأِحبُّ َأْن يُ َرى َمَكاين، فَأَنْ َزَل اللىُو تَ َعاىَل َىِذِه اآْليََة.

                                                 

 .ٖٙٓ، ص. أسباب نزول القرآناإلمام أيب احلسن علي بن أمحد الواحدي، ٚٔ
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ِإينِّ َوقَاَل رُلَاِىٌد: َجاَء َرُجٌل ِإىَل النىيبِّ  َصلىى اهلُل َعَلْيِو َوَسلىَم فَ َقاَل:  . ت
ُق َوَأِصُل الرىِحَم َواَل َأْصَنُع َذِلَك ِإالى لِلىِو ُسْبَحانَُو َوتَ َعاىَل فَ ُيْذَكُر  أََتَصدى
َذِلَك ِمٍتِّ َوُأمْحَُد َعَلْيِو، فَ َيُسرُّين َذِلَك، َوأُْعَجُب بِِو، َفَسَكَت َرُسوُل 

َفَمْن  ْيًئا فَأَنْ َزَل اللىُو تَ َعاىَل: }اللىِو  َصلىى اهلُل َعَلْيِو َوَسلىَم، وملَْ يَ ُقْل شَ 
َكاَن يَ ْرُجوا ِلَقاَء رَبِِّو فَ ْليَ ْعَمْل َعَمًَل َصاِلًحا َوََل ُيْشِرْك بِِعَباَدِة رَبِِّو 

 ٛٔ{.َأَحًدا
ومن اآليات اليت قدمناىا يتضح لنا أن مثان آيات نزلت بوجود األسباب يف 

 سورة الكهف.
 آياتها لما قبلها وما بعدىامناسب الفصل الثالث: 

سورة الكهف ىي سورة واقعة بُت سورة اإلسراء وسورة مرمي أو مبعٌت آخر 
جند  النظر إليها وبعدأن سورة الكهف واقعة بعد سورة اإلسراء وقبل سورة  مرمي. 

حبثا  سنقدم ىذا الفصل ويف .بعدىا وما قبلها دلا وثيقة مناسبات ذلا الكهف سورة
 :فيما يلي وىو وما بعدىا قبلها ذلا الكهف سورة مناسبات وجوه عن خاصا

 ادلناسبات دلا قباذلا: .ٔ

                                                 

 .ٖٚٓ، ص. أسباب نزول القرآناإلمام أيب احلسن علي بن أمحد الواحدي، ٛٔ
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بينهما  فكانت اإلسراء، سورة ىي الكهف سورة قبل الواقعة السورة
روح ادلعاين  كتابو يف األلوسي البغدادي السيد زلمود شكري كما قال مناسبات

 :الكهف ىي وسورة اإلسراء سورة مناسبة يف
 بالتسبيح وىذه تلك افتتاح قيل ما على اإلسراء بعد وضعها مناسبة ووجو

 فسبحان( حنو )َفَسبِّْح حِبَْمِد رَبِّكَ  الكالم وسائر ادليزان يف مقًتنان بالتحميد ومها
 نعم محدا، منهما كل يف فأن ذهى فتتاحوا تلك ختتامتشابو ا وأيضا وحبمده اهلل

 يدل ذهى يف بو حفتتادل واحلمد الذايت احلمد يف رظاى األول احلمد بأن بينهما فرق
 ٜٔ.الذايت الغَت ستحقاقالا على

 ادلناسبات دلا بعدىا .ٕ
   بينهما مناسبات فكانت مرمي، سورة ىي الكهف سورة بعد الواقعة السورة

 مناسبة روح ادلعاين يف كتابو يف األلوسي البغدادي السيد زلمود شكري كما قال
 الكهف وسورة مرمي ىي: سورة

حيِت.  والدة كقصة األعاجيب من عليو شتملتا حنو ما على اشتماذلا
 الكهف أصحاب إن وقيلبعدىا  وذلاذ ذكرت السالم عليهما عيسى والدة وقصة

 ٕٓ.السالم عليو عيسى مع وحيجون الساعة قبل يبعثون

                                                 

 .ٜٜٔلبنان: ادارة الطبعة ادلنَتية، د.س(، ص. -)بَتوت ، اجلزء اخلامس عشرروح ادلعاينزلمود شكري األلوسي البغدادي، ٜٔ
 .ٚ٘، اجلزء السادس عشر، ص. روح ادلعاينزلمود شكري األلوسي البغدادي، ٕٓ
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 الباب الرابع
 حرف الفاء في سورة الكهف

 حروف الفاء في سورة الكهفانواع الفصل األول: 
 تتضمن اليت القرآنية اآليات بتحديد البيانات ذهى جلمع الباحث كسل

 ًنالتفاس وكتب النحوية بقواعد الكرمي القرآن منالكهف   سورة يف الفاء حروف
 سبعة  يف مواضعا  الفاء حرف  (ٓٚ)سبعون الباحث ووجد ا. هب تتعلق اليت

 :يىو الكهف  سورة يف آية( ٚٗ) اربعونو 

رقم  رقم
الكلمة  اآليات اآلية

 نوع الفاء توجد الفاء

ٔ. ٙ 
      

                 

 االستئناف 

ٕ. ٔٓ 
      

              

            

 العاطفة 

ٖ. ٔٔ 
     

      
 العاطفة 

ٗ. ٔٗ 
      

             

                 

 العاطفة 
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٘. ٔ٘ 

           

            

        

    

  االستئناف 

ٙ. ٔٙ 

             

       

           

      

 

 الرابط جلواب الشرط 

ٚ. ٔٚ 

              

              

             

              

       

         

 

 

   

 الرابط جلواب الشرط
 

 الرابط جلواب الشرط

ٛ. ٜٔ 
              

            

            

 

 

 

 العاطفة
 العاطفة
 العاطفة
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ٜ. ٕٔ 

              

           

       

      

              

               

 

 العاطفة 

ٔٓ. ٕٕ 

           

         

           

               

       

      

             

  الرابط جلواب الشرط 
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ٔٔ. ٕٜ 

       

      

              

             

           

              

   

 

 

 العاطفة
 الرابط جلواب الشرط
 الرابط جلواب الشرط

ٕٔ. ٖٗ 
     

              

    

 العاطفة 

ٖٔ. ٗٓ 
       

             

       

 

 

 الرابط جلواب الشرط
 السببية

ٔٗ. ٗٔ 
      

        
  العاطفة 

ٔ٘. ٕٗ 

     

            

           

          

 العاطفة 

ٔٙ. ٗ٘                العاطفة 
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 العاطفة 

ٔٚ. ٗٚ 
           

     

   

  العاطفة 

ٔٛ. ٜٗ 

    

            

         

        

               

        

 العاطفة 

ٜٔ. ٘ٓ 

              

      

      

            

           

 

 

 

 العاطفة
 العاطفة

 االستئناف

ٕٓ. ٕ٘           العاطفة 
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  العاطفة 

ٕٔ. ٖ٘ 
     

            

 

  العاطفة 

ٕٕ. ٘ٚ 

             

       

            

               

      

      

 

  

 العاطفة
 الرابط جلواب الشرط

ٕٖ. ٙٔ 
     

     

      

  

 

 العاطفة
 العاطفة

ٕٗ. ٕٙ 
      

             

   

  العاطفة 

ٕ٘. ٖٙ 
              

      

  االستئناف 
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ٕٙ. ٙٗ 
        

        

  العاطفة 

ٕٚ. ٙ٘ 
     

               

      

 العاطفة 

ٕٛ. ٚٓ 
      

             

  

  

 الرابط جلواب الشرط
 الرابط جلواب الشرط

ٕٜ. ٚٔ 
      

              

          

 االستئناف 

ٖٓ. ٚٗ 
      

              

           

 

 

 االستئناف
 العاطفة

ٖٔ. ٚٙ 
       

       

    

  الرابط جلواب الشرط 

ٖٕ. ٚٚ        االستئناف 
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 العاطفة
 العاطفة
 العاطفة

ٖٖ. ٜٚ 

    

      

                  

      

 

 

 الرابط جلواب الشرط
 العاطفة

ٖٗ. ٛٓ 
     

    

       

 

 

 الرابط جلواب الشرط
 العاطفة

ٖ٘. ٛٔ 
      

           

 

 العاطفة 

ٖٙ. ٕٛ 

      

            

      

             

              

  

 

 الرابط جلواب الشرط
 العاطفة
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ٖٚ. ٛ٘        العاطفة 

ٖٛ. ٛٚ 
       

      

    

 

 

 الرابط جلواب الشرط
 العاطفة

ٖٜ. ٛٛ 
      

               

      

  الرابط جلواب الشرط 

ٗٓ. ٜٗ 

          

     

               

          

  العاطفة 

ٗٔ. ٜ٘ 
       

                 

  الشرطالرابط جلواب 

ٕٗ. ٜٚ 
     

            

 

 
 العاطفة

ٖٗ. ٜٛ 
        

                 

  العاطفة 



66 
 

 

        

ٗٗ. ٜٜ 

 

             

      

      

 

 العاطفة 

ٗ٘. 
ٔٓ
ٕ 

     

           

                 

 االستئناف 

ٗٙ. 
ٔٓ
٘ 

             

     

              

 

  

 العاطفة
 العاطفة

ٗٚ. ٔٔ
ٓ 

                

       

     

          

    

  

 

 االستئناف
 الرابط جلواب الشرط

 
 يف مواضعا  الفاء حرف  (ٓٚ)سبعون من تلك اآليات وجد الباحث  

( فاء ٕٗالكهف، منها : اثنان واربعون ) سورة من  آية (ٚٗ) اربعونو  سبعة 
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( فاء رابط جلواب الشرط، ٛٔ( فاء االستئناف، مثانية عشر )ٜالعطف، تسعة )
لتحسٌن اللفظ يف ( فاء السبيب. الباحث ال يوجد  فاء التعليل وفاء زائد ٔوواحد )

 سورة الكهف.
 حروف الفاء في سورة الكهفمعاني  :الثانيالفصل 

 العاطفة .1
 اآليات رقم اآلية رقم

ٔ. ٔٓ 
           

              

ٕ. ٔٔ         

ٖ. ٔٗ 
         

                      

ٗ. ٜٔ 
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٘. ٕٔ 

                

           

                        

      

ٙ. ٕٜ 

            

                   

                      

       

ٚ. ٖٗ 
          

       

ٛ. ٗٓ 
                         

        
ٜ. ٗٔ             

ٔٓ ٕٗ 
          

                         
ٔٔ. ٗ٘                    



63 
 

 

         

                

ٕٔ. ٗٚ 
         

    

ٖٔ. ٜٗ 
        

                  

                        

ٔٗ. ٘ٓ 
          

          

            

ٔ٘. ٕ٘ 
        

           

ٔٙ. ٖ٘ 
         

   

ٔٚ. ٘ٚ 
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ٔٛ. ٙٔ 
          

     

ٜٔ. ٕٙ 
           

     

ٕٓ. ٙٗ              

ٕٔ. ٙ٘ 
          

       

ٕٕ. ٚٗ 
           

           

ٕٖ. ٚٚ 
          

          

              

ٕٗ. ٜٚ 
         

                    

ٕ٘. ٛٓ          
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ٕٙ. ٛٔ              

ٕٚ. ٕٛ 

                      

                      

           

                 

ٕٛ. ٛ٘       

ٕٜ. ٛٚ 
           

       

ٖٓ. ٜٗ 
                    

              

ٖٔ. ٜٚ             

ٖٕ. ٜٛ 
              

        

ٖٖ. ٜٜ 
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ٖٗ. ٔٓ٘ 
         

         

 حتليلها:
.  قريب   بينهما األمر وإن األول بعد الثاين أن وجبت الفاء العاطفة ىي

 لتقدم اجلملة جتيء. كما يف اآليات السابقات فيو الثاين واتصال األول لتقدم جتيء
جتدىا حرف الفاء يف اجلملة  ٓٔ نظر يف اآلية. مثل فيو الثاين واتصال األول

. وأما نوع حرف الفاء يف ىذه اآلية فهي حرف فاء العاطفة. ألن «رَب ََّنا فَ َقاُلوا»
َيةُ معطوف بفاء واجلملة  فَ َقاُلوا رَب ََّنااجلملة   اليت الفاءومعطوف إليو. ِإْذ أََوى اْلِفت ْ
 للرتتيب. لعاطفةمبعىن ا اجلملةيف ىذه  تتضمن

 االستئنافية .2
 اآليات رقم اآلية رقم

ٔ. ٙ 
         

        

ٕ. ٔ٘ 
                   

           

ٖ. ٘ٓ 
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ٗ. ٖٙ 
          

                   

    

٘. ٚٔ 
          

                

ٙ. ٚٗ 
          

              

ٚ. ٚٚ 
          

                    

              

ٛ. ٕٔٓ 
         

             

ٜ. ٔٔٓ 
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 حتليلها:
كل الكلمة يف اآليات السابقة اليت حتتها حط توجد الفاء االستئنافية. فاء 
االستئنافية ىي تستأنف ما بعدىا بكالم ال عالقة لو بالكالم السابق، واجلملة اليت 

جتدىا حرف الفاء  ٙ نفي اآلية ثلاستئنافية ال حمل لو من اإلعراب. مبعدىا تكون 
. وأما نوع حرف الفاء يف ىذه اآلية فهي حرف فاء «بَاِخع   فَ َلَعلَّكَ »يف اجلملة 
ألهنا صدر الكالم وال حمل من اإلعراب وال عالقة  ومعناىا لالستئنافية، االستئناف،

 ىذه الكلمة حبكم وترتيب وتعقيب بالكالم السابق.
 الرابط لجواب الشرط أو فاء الجزاء .3

 اآليات رقم اآلية رقم

ٔ. ٔٙ 

         

                      

   

 

ٕ. ٔٚ 
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ٖ. ٕٕ 

                  

                    

            

               

ٗ. ٕٜ 

           

                     

                   

          

٘. ٗٓ 
          

                 

ٙ. ٘ٚ 

                    

                  

           

   

ٚ. ٚٓ 
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ٛ. ٚٙ 
           

        

ٜ. ٜٚ 
         

                     

ٔٓ. ٛٓ 
         

      

ٔٔ. ٕٛ 

         

                      

                     

                

ٕٔ. ٛٚ 
           

       

ٖٔ. ٛٛ 
          

            

ٔٗ. ٜ٘ 
          

        



77 
 

 

ٔ٘. ٔٔٓ 
                     

          

          

 حتليلها:
كل الكلمة يف اآليات السابقة اليت حتتها حط توجد الفاء الرابط جلواب 

حرف مبين على الفتح ال حمل لو من اإلعراب، يقع يف جواب  الشرط. يعين
الرابط  حرف الفاءجتدىا « اْلُمْهَتِد  فَ ُهوَ  »اجلملة  :ٚٔ يف اآلية . مثل الشرط

اجلملة فَ ُهَو اْلُمْهَتِد يف حمّل جزم جواب الشرط ألن ومعناىا للجزاء،  جلواب الشرط.
 شرط "من" يف اجلملة َمْن يَ ْهِد اهلل.ال اداةوىي اجلزاء من  مقرتنة بالفاء.

 السببية .4
 اآليات رقم اآلية رقم

ٔ. ٗٓ 
                         

        
 حتليلها:

الفاء السببية ىي حرف عطف يفيد الرتتيب والتعقيب مع داللة على 
أما )السببية اجلوابية(، لكن يقع بعدىا فعل مضارع منصوب ب      َأْن مضمرة وجوبا. 

ألن الفعل  ناىا للسببية، ومع فهي حرف فاء السببية،نوع حرف الفاء يف ىذه اآلية 
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بعدىا منصوب بأن مضمرة بعدىا، واملصدر املؤّول معطوف على مصدر متصّيد 
 فإصباحها صعيدا زلقا.من الكالم السابق أي عسى إرسال حسبان عليها حاصال 
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 الباب الخامس
 الخاتمة

 الخالصةالفصل األول: 
الرتتيب .أ حسب اهلجاء حروف من العشرون احلرف هو الفاء" "حرف

الذي العربية هوحرفمنحروفاللغة حرفالفاء األلفبائييفالعربية.
أو النحو علم ويف  العربية. اللغة يف واجلملة الكلمة تركيب على يؤثر

نافوحرفالربطجلوابالشرطئستحرفاالاإلعرابهوحرفالعطفو
 حرفالزائدلتحسنياللفظ.وحرفالسبيبوحرفالتعليلو

 سبعة يف مواضعا الفاء حرف (07سبعون)وجدالباحثيفهذاالبحث .ب
)و )سورة من آية (70اربعون واربعون اثنان : منها فاء79الكهف، )

( تسعة )2العطف، عشر مثانية االستئناف، فاء جلواب81( رابط فاء )
( وواحد زائد8الشرط، التعليلوفاء فاء  الباحثاليوجد السبيب. فاء )

 لتحسنياللفظيفسورةالكهف.
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 االقتراحات الفصل الثاني:
منبناءعلىنتائجالبحث،فيقدمالباحثبعضاالقرتاحاتفيمايلي:

جامعةعالءالديناالسالميةاحلكوميةمكاسرهياحدىاجلامعةاليتهتتم .أ
واحلديثالنبوي الكرمي القرآن هي الدينية العلوم واملصدر الدينية. بالعلوم

أنهتتماللغةالعربيةالشريف.ومهامكتوبانباللغةالعربية،فلذلكينبغيهلا
 اهتماماكبريا.

يرجواالباحثإىلطالباآلخرينمنقسمتدريساللغةالعربيةجبامعةعالء .ب
الديناإلسالميةاحلكوميةمكاسرلبحثالرسالةعنقواعدالنحومنالقرآن

 الكرمييفسورةالكهف.
 .ت اجلامعة ورئيسمكتبة الكلية الباحثإىلرئيسمكتبة عالءيرجوا جبامعة

الكتبالنحويةيفاملكتبةلكي الديناإلسالميةاحلكوميةمكاسرأنيزيدا
يسهلعليناأننكتبالرسالةاملتعلقةمبادةالنحو.

اللغة .ث طالبعلم كل على خصوصا حبثمهم هو الفاء البحثعن أن
العربيةألنالفاءليستنوعاواحدافقطالكنبأنواعخمتلفة،ولذلكيرجو

 الباحثبواسطةهذهالرسالةتسهياللنالنعرفعنحرفالفاءصحيحا.
يرجوالباحثبواسطةهذهالرسالةتستطيعانتكونمراجعالكلالباحثني .ج

 يفاملستقبل.
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 مراجعال
 القرآن الكرًن

لبنان: -بريوت. اجلزء األول .أمايل ابن احلاجب  .عثمان بن احلاجب، أبو عمرو
 دار اجليل، دس. 

بريوت: دار الكتب العلمية، . علم الصرفادلعجم ادلفصّل يف  .راجي، األمسر
3991. 

 اجلزء اخلامس. روح ادلعاين .العالمة أيب الفضل شهاب الدين حممود، األلوسي
 .دم: دار الفكر، دس. عشر

. الطبعة األواىل؛ الثاين اجلزء. العريب النحو ىف ادلفصل ادلعجم .فّوال عزيذة، بابييت
 م.3991ه/3131لينان: دار الكتب العلمية،  -بريوت

اجلزء . النحو يف األصول .النحوي السراج بن سهل بن حممد بكر أيب البغدادي،
 م. 3991ه / 3131الرسالة،  مؤسسة الطبعة الثالثة؛ بريوت:. الثاين

اإلمام أيب الفرج مجال الدين عبد الرمحن بن علي بن حممد اجلوزي  البغدادي،
الطبعة األوىل؛ بريوت:  .اجلزء اخلامس. زاد ادلسري يف علم التفسري .القرشي

 .م( 3911ه/ 3131والنشر،  ادلكتب اإلسالمي للطباعة
السادس و اجلزء اخلامس عشر  .ادلعاينروح  .حممود شكري األلوسي البغدادي،

 .لبنان: ادارة الطبعة ادلنريية، د.س-بريوت. عشر
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تفسري القرآن  .اإلمام اجلليل احلافظ عماد الدين أيب الفداء إمساعيل بن كثري،
الطبعة الثالث؛ الرياض: دار العامل الكتب لطباعة . اجلزء الثالث. الكرًن

 .م3991ه/ 3133والنشر والتوزيع، 
 .بريوت: دار صادر، دس. اجلزء التاسع .العربلسان  .حممد بن مكرم منظور، بن

 -بريوت. اجلزء األول .ادلعجم ادلفصل يف علوم اللغة .حممد وراجي األمسر، التوجني
 .م 3991ه/  3131لبنان: دار الكتب العلمية، 

اجلزء الثاين.  اللغة العربية. يف قواعدالنحو الواضح  .علي ومصطفى أمني، اجلارم
 .م3931ه/ 3141دم: مجيع احلقوق حمفوظة للناشر، 

الطبع الرابعة؛ . اجلزء اخلامس عشر .التفسري الواضح .حممد حممود، حجازي
 .م 3913 ه/ 3133عة اإلستقالل الكربى، القاهرة: مطب

 ادلعارف، دس. مصر: دار الطبعة الثالثة؛ . الوايف النحو .عباس حسن،
. الرسالة ."الدراسة التحليلية على معاين حرف الفاء يف سورة يس" .رقي، رمضان

بنجرماسني: كلية الرتبية والتعليم جبامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية، 
 .م 1431

الطبعة  . اجلزء األول .مناهل العرفان يف علوم القرآن .حممد عبد العظيم الزرقاىن،
 .م 3991 / ه3131 األول؛ بريوت: دار الكتب العريب،

اجلزء  .الكشاف .اإلمام أيب القاسم جار اهلل حممود بن عمر بن حممد الزخمشري،
ه/  3131لبنان: دار الكتب العلمية، -الطبعة األوىل؛ بريوت. الثاين

 .م 3991
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-الطبعة األوىل؛ بريوت. أسباب النزول . جالل الدين أيب عبد الرمحن السيوطي،
 .م 1441ه/  3111لبنان: مؤسسة الكتب الثقافية، 

الطبعة التاسعة؛ القاهرة: دار . اجلزء الثاين .صفوة التفاسري .حممد علي الصابون،
 .الصابوين، د.س

دم: . اجلزء الثالث .حاشية العالمة الصاوي على تفسري اجلاللني .أمحد الصاوي،
   .دار الفكر، دس

 :لبنان-وتري ب. اجلزء األول .اإلتقان يف علوم القرآن . جالل الدينعبد الرمحن، 
 .م  3919ه/ 3199 والتوزيع، والنشر للطباعة الفكر دار
الطبعة األوىل؛ القاهرة: مكتبة . اجلزء الثالث .القاموس اإلسالمي .أمحد، عطيع اهلل

 .م 3934ه/ 3194النهضة ادلصرية، 
القاهرة: عامل األوىل؛ الطبعة . معجم اللغة العربية ادلعاصرة .أمحد خمتار، عمر

 م. 1443ه/ 3119الكتب، 
 -الطبعة الثالثون؛ صيدا .اجلزء األول .جامع الدروس العربية .مصطفى، الغلييين

 .م3991ه/3131بريوت: منشورات ادلكتبة العصرية، 
 الفاء-حرف-ف منظور. البن العرب لسان معجم("، ف )حرف الفاء"

alarab/-/lisan aliraq.net-http://wiki.dorar )11 1433 مايو) 
-؛ بريوتالثامنةالطبعة . القاموس احمليط .جمد الدين حممد بن يعقوب، الفريوزابادي

  .م 1441ه/ 3111، مؤسسة الرسالةلبنان: 
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اجلزء احلادي  .تفسري القامسي ادلسمى حماسن التأويل .حممد محال الدين القامسي،
 .م 3913ه/  3193الطبعة الثانية؛ دار الفكر،  .عشر

اجلزء  .اجلامع ألحكام القرآناألنصاري  .أبو عبد اهلل حممد بن أمحد. القرطىب
 .العاشر

 3133: منثورات العصر احلديث، . دموم القرآنمباحث يف عل .مناع، القطان
 م. 3994ه/

 https://ar.wikipedia.org/wiki(34 لغة_عربية/ويكيبيدياادلوسوعة احلرة. "لغة عربية"،  
 (1431ديسمرب 

  .1433مرب تسب 31. النجاح ."أمهية اللغة بالنسبة لإلنسان" .حممد، عامر
article-13882-لإلنسان-بالنسبة-اللغة-أمهية https://annajah.net/(34  ديسمرب

1431) 
الطبعة األوىل؛ بريوت: . معاىن احلروف يف داينال اجلينّ  . قسيم  احلسن ابن ،ادلرادي

 .م 3991ه/ 3131دار الكتب العلمية، 
كلية . "الواو عند األصوليني وبعض تطبيقها الفقهية"  .مجيل عليوي ناصر،

 .(11/1ة. جملة اجلامعة العراق/ع )الشريع
الطبعة األوىل؛ . أسباب نزول القرآن . اإلمام أيب احلسن علي بن أمحد .الواحدي

 .م 3993ه/ 3133لبنان: دار الكتب العلمية، -بريوت
"مكانة ادلفردات والرتاكيب من بني عناصر اللغة يف تعليم اللغة العربية  .نصر الوالد،

مركز تطوير اللغة  جبامعة سلطان شريف قاسم  اإلسالمية الفّعال"، 
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 /http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/jealt احلكومية رياو.

article/view/81/71   (3  1431ديسمرب) 
الطبعة . معجم ادلصطلحات العربية يف اللغة واألدب. جمدى وكامل ادلهندس، وهبه

 .3931بة لبنان، تالثانية؛ لبنان: مك
بريوت: دار . ادلعجم ادلفصل يف اللغة واألدب .ل بديع وميشال عاصييإم، يعقوب

 م. 3931العلم للماليني ، 
-الطبعة السابعة؛ بريوت. موسوعة النحو والصرف واإلعراب .اميل بديع يعقوب،

 .1449: دار العلم للماليني، لبنان
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