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 التصريح بأصلية الرسالة

ه الرسالة هي نتيجة واقعة أدناها بتمام الواعى أن هذصرحت البحثة امل
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 الرسالة و الشهادة اليت حصلت عليها الباحثة ملغاتان بالطلتان للحكم.
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 كلمة التمهيد

 بسم اهلل الرمحن الرحيم 

احلمد هلل الواحد القاهار العزيز الغفار و مكور الليل على النهار تذكرة 
ألوويل القلوب و األبصار، و الصالة و السالم على أشرف األنبياء و 

و أصحابه و من تبعهم بإحسان  املرسلني سيدنا  وحبيبنا حممد و على آله
 إىل يوم الدين، أما بعد. 

فالكاتبة تشكر اهلل شكرا جزيال، هو الذي قد أنعم عليها نعما كثرية 
كنن  نإاهاء كتابة هذ  الرسالة و توفيقا و هداية و معرفة و فهما حىت تَ 

سرجانا العلمية البسيطة كشرط من الشروط املطلوبة للحصول على درجة 
انإسالمية يف كلية الًتبية قسم تدريس اللغة العربية جبامعة عالءالدين  الًتبية

 انإسالمية احلكومية مكاسر.

لقد واجه  الكاتبة مشكالت كثرية يف كتابة هذ  الرسالة لكن برمحة 
َتكنن  الكاتبة لتخليص  و إذن اهلل تعاىل، و بفضل و خدمة خمتلف األقوام، 

لك، ودت الكاتبة أن تشكر هؤالء كتابة هذ  الرسالة باجلودة. ولذ
 املشرفني و املشجعني جزيل الشكر، ومنهم: املساعدين و

الوالدي الكارمني العزيزين احملبوبني مها األب "شهرير هارون" و األم  .1
"حسنني" الذين قد رباين تربية حسنة صاحلة منذ صغري إىل سن الرشد و 

اهلل أن ميد يف عمرمها ساعداين بقدر طاقتهما على إتام دراسيت و اسأل 
 صراطا سويا.و أن يرزق هلما الصحة و العافية و يهديهما 



 

 و
 

األستاذ الدكتور مسافر فبباري، م. أغ. مدير جامعة عالء الدين  .2
 انإسالمية احلكمية مكاسر.

األستاذ الدكتور احلاج حممد أمر، ل س.، م. أغ. عميد كلية الًتبية،  .3
الدكتورة م. أغ. كنائب العميد األول. ونوابه الدكتور ملجونوا داموفليئ، 

مشك  مالك، م. س إ. كنائبة العميدة الثانية، و األستاذ  الدكتور 
قد الذين احلاج شهر الدين عثمان، م. ف د. كنائب العميد الثالث 

بذلوا جهودهم و أفكارهم يف توجيه كلية الًتبية جبامعة عالء الدين 
 انإسالمية احلكمية مكاسر.

الدكتور محكا، م.ته.إ. رئيس قسم تدريس اللغة العربية، و الدكتورة سيت  .4
عائشة خالق، س. أغ، م. ف د. كسكرترية قسم تدريس اللغة العربية 
يف كلية الًتبية و مها اللذان ساعداين بتقدمي بعض املواد املتعلقة هبذ  

 الرسالة.
األول، األستاذ  األستاذ الدكتور احلاج صرب الدين غرجنغ، م.أ. كاملشرف .5

الدكتور احلاج شهر الدين عثمان، م.ف د. كاملشرف الثاين الذان 
ساعداين و أرشداين حيت انتهي  من كتابة هذ  الرسالة، عسى اهلل أن 

 يتم نعمه عليهما إن شاء اهلل.
كل األستذة و املدرسني الذين بذلوا جودهم و طاقاهتم يف ترقية ما  .6

 انإبتداعية إىل املرحلة اجلامعة.عندي من أفكار منذ مرحلة 
مجيع األصدقاء و الصديقات من طالب قسم تدريس اللغة العربية بوجه  .7

خاص و من طالب كلية الًتبية و شؤون التدرييس و الطالب اآلخرين 



 

 ز
 

الكتب املتعلقة من الكليات األخرى بوجه عام الذين ساعوين و أعاروين 
 راء يف تأليف هذ  الرسالة. و كار هبذ  الرسالة و أمدوين مبا لديهم من أف

وأخريا إين ال أرجو بعد كتابة هذ  الرسالة إال أن تكون هلا منفعة و 
زيادة و عونا بني لدي القراءة وال سيما القوعد املتعلقة هبذ الرسالة، و نسأل 

 اهلل التوفيق و اهلداية يف تنظيم هذ  الرسالة ، آمني يا رب العاملني. 
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 تجريد البحث

 : شهرياين اسم الباحثة

 02022000202:  رقم التسجيل

  (داللية و )دراسة حتليلية حنوية : حرف الباء و معانيو يف سورة آل عمران عنوان الرسالة

(. و داللية ة حنويةيىذه الرسالة تبحث عن حرف الباء و معانيو يف سورة آل عمران )دراسة حتليل 
و معانيو. و ادلشكالت اليت تستعمل ف اجلر خصوصا عن حرف الباء و عن حر يف ىذه الرسالة تبني 

عاين حرف م يرف الباء يف سورة آل عمران ؟ ما ىالباحثة لبحث ىذه الرسالة فهي: كيف استعمال ح
 الباء يف سورة آل عمران ؟ 

ذا أما منهج البحث الذي تستعمل الباحثة لبحث ىذه الرسالة فهو منهج البحث النوعي. فه 
البحث من نوع حبث حتليل النص للدراسة التحليلية النحوية. من ىذا البحث عرفنا أن حرف الباء ىو 

: اإللصاق، التعدية، االستعانة، حرف من حروف اجلر، وىنا حرف الباء عنده أربعة عشر معاين فهي 
لغاية، التوكيد و ىي زائدة )يف ادلصاحبة، الظرفية، البدل، ادلقابلة، اجملاوزة، االستعالء، التبعيد، القسم، ا

 .احلل منفيية( -يف اخلرب -يف ادلبتداء -يف ادلفعول -الفعل

سورة آل عمران إحد سور القرآن ادلدنية اليت تقع يف اجلزء الثالث من القرآن وىي سورة الثالثة  
سورة بسورة آل منو, وىي تتكون من مائتني آلية, وتقع متوسطة بني سورة البقرة و النساء. مسيت ىذه ال

عمران ألهنا تضمنت قصة آل عمران اليت يذكر فيها ميالد عيسى عليو السالم ومساوتو مع آدم عليو 
السالم. ويذكر أيضا ميالد مرمي البتول و ابنها عيسى عليو السالم, جبانب ىذا, أن ىذه السورة تسمى 

 بسورة الطيبة اليت ذكر امسها يف التوراة.

 1وتوجد آيات من سورة آل عمران  10تقع يف  اليت حروف الباء 020 وقد وجدت الباحث 
 – (02) ادلصاحبة – (00)  السببية – (3) منها : االستعانة معاين حرف الباء يف سورة آل عمران

 يف اخلرب ،( 02) يف ادلفعول زيادة : – (00) الغاية –(0)االستعالء  – (01) اجملاوزة – (0) الظرفية
(3).       
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 الباب األول 
 مقدمة

 الفصل األول: خلفية البحث
ىو ذو قيمة لغوية ودينية  و  ةالسماويالقرآن الكرمي ىو آخر الكتب  

كبَتة وىو كالم اهلل ادلنزل على نبينا حممد صل اهلل عليو وسلم. وأما الغرض 
 ،من تنزيل القرآن ىو ىداية للناس إىل ما فيو سعادهتم يف الدنيا واآلخرة

ا ن  ا  "  1: 11يف سورة يوسف/ اهلل تعاىل زل باللغة العربية كما قالالقرآن من
 . "نو  ل  ق  ع  ت    م  ك  ل  ع  ا ل  ي  ب  ر  ا ع  رآنً ق   اه  لن  نز  أ  

را وقد عرفنا أن اللغة العربية ىي إحدى اللغات يف العامل وتلعب دو  
حىت  وكذلك يف تعليم أحاديث رسول اهلل ،ىاما يف تعليم القرآن وتفسَته

حت لغة العلوم واإلجتماعية والسياسية واالقتصادية حبسب تطور أصب
الظروف واستعماذلا. بل صارت لغة ارباد ادلسلمُت يف أرماء العامل. كما قال 

من أحد سبب مكانتو اللغة  :1على عبد الواحد الواىف يف كتابو فقو اللغة
 يف سورة قال اهلل تعاىلالعربية عالية وقوية ألن القرآن مرتلة بالعربية. 

 " 3: 11فصلت/                  " 

                                                           
    113(, ص. 1117أكتوبَت  9) http:// www.archive.org.pdf.فقو اللغةعلى عبد الواحد الواىف, 1

http://www.archive.org.pdf/
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ات ال كلم         ال       ذي أنزل       و اهلل باللغ       ة العربي       ة ي        تمل عل       ىالق       رآن  
وتعمقه     ا ى     ي فدراس     ة اللغ     ة العربي     ة  ،ديك     ن فص     ل أح     د ا ع     ن األخ     رى

اس       ة اللغ       ة العربي       ة ودراس       ة الق       رآن ى       ي در  ،ش       رط مطل         لفه       م الق       رآن
س    وف ي    تعلم  غَتمنك    رو  تعل    يم االس    الم حقيق    ة ب    الطبا ل    ذا م    ن أراد فه    م

 اللغة العربية ألهنا آلة لدراستو واتقانو ولتعمقو. 

يق      ول  ،137س      نة  وى      ا ى      و اإلم      ام ادلك      ي ب      ن أ   ال      ب ادلت      وىف 
 يف مقدم       ة م        كلة: ورأي       ت م       ن أعظ       م م       ا         ب عل       ى  ال       ب عل       وم

 ،ومغرف     ة قراءات     و ولغات     و ،م معاني     ووفه      ،وي     د ألفا      والراغ     ب يف ذب ،الق     رآن
والوق    وف عل    ى تص    رف حركات    و معرف    ة إعراب    و  ،الق    ارئ حمت    اج إلي    و وأفض    ل
مس     تعينا عل      ى إحك      ام  ،وليك      ون ب     ذلك س      ادلا م      ن اللح     ن في       ،وس     واكنو
 ،احلرك      اتمطلع      ا عل      ى ادلع      اال ال      ىت ق      د زبتل      ف ب      اختالف  ،اللف        ب      و

ع        اىل ب        و م        ن عب        اده: إذ دبعرف        ة حق        ا   اهلل تب        ار  وت متفهم        ا دل        ا اراد
وتظه         ر الفوا          د,  ،ع         رف أكو         ر ادلع         ا  وين ل         ي اإلش         كالاإلع         راب ت  

 1.ويفهم اخلطاب

                                                           
2

)ماكسر: كلية األداب و العلوم اإلنسانية باجلامعة عالء رسالة", ما واستعماذلا يف سورت آل عمرانالدين, " نصر 
     1. ,ص(1111الدين اإلسالمية احلكومية, 
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ألن      و   حيت      اج يف احلقيق      ة إىل ح      د  احل      رف، ق      ال بع        رم      ويُت: ال 
غٌت وال يس     ت يس كم     ا ق     ال. ب     ل ى     و دم     ا ال ب     د من     و،كس     لم حمص     ورة. ول     

م عن      د االخ      تالف حبرفي      ة م      ا وحيك       عن      و، لَتج      ا عن      د اإلش      كال إلي      و،
بعض    هم:  ق    ولص    دد احل    د علي    و. وق    د ح    د  حب    دود كو    َتة. وم    ن أحس    اهنا 

( ج     نس )كلم     ة يف غَتى     ا فق      . فقول     و احل     رف كلم     ة ت     دل عل     ى مع     ٌت،
ي     تمل االس    م والفع    ل و احل    رف. وع لمم    ن تص    دير احل    د  ب    و أن م    ا ل    يس 

ذه كهم      زل النق      ل و الوص      ل و ي      اء التص      قَت. فه      بكلم      ة فل      يس حب      رف:  
م     ن ح     روف اذل      اء ال م     ن ح     روف ادلع     ا . ف هن     ا ليس     ت بكلم     ات ب     ل 

 3ىي أبعاض كلمات.

يف ى       ذه الرس       الة ح       ول قض       ية  حبس       ب ادلوا       وة س       تعاًف الباحو       ة 
س     ًتكز  ،س     ورة آل عم     ران ". وبن     اء عل     ى ذل     ك ح     رف الب     اء ومعاني     و يف"

 ح     رف "الب     اء" م     ن حي     ثك     الم يف ى     ذه الرس     الة العلمي     ة ع     ن الباحو     ة ال
وإن الب    اء عنص    ر م    ن عناص    ر اللغ    ة  ،ف م    ن ح    روف اللغ    ة العربي    ةأهن    ا ح    ر 

العربي       ة فك       ان ل       و عل       ى اال        الد دورا ىام       ا يف فه       م الق       رآن الك       رمي و 
تفس       َته كم        ا يف س        ورة آل عم        ران ال       ىت ذبعله        ا الكاتب        ة ى        و موا        وعا 

 للبحث. 
                                                           

لبنان: دار الكتب العلمية, -. الطبعة األوىل: )بَتوتاجلٌت الدا  يف حروف ادلعا احلسن بن قاسم ادلرادي, 3
   11م(, ص. 1991
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 البحث مشكلةالفصل الثاني: 
ن أجلها نقطا ىامة اعتماد على اخللفية ادلذكورة الىت ربدد الباحوة م 

 فيما يلى :
 ؟ ستعمال حرف الباء يف سورة آل عمراناكيف . 1 
 ؟ما ىي معا  حرف الباء يف سورة آل عمران . 1 

 الفصل الثالث: توضيح معاني الموضوع
نبغى للكاتبة أن تواح أوال ت ،قبل الدخول إىل صميم البحث للرسالة 

حرف الباء ومعانيو في سورة ن: معاال الكلمات الىت تستعمل عليها بعنوا
 كما يلى :آل عمران 

، واجلما -باء و با –سبد و تقصر  حرف من حروف ادلعٍت، . "الباء"1
ها حرف الباء، والنسبة إليها قصيدة با ية، إذا كان روي  ويقال:  ت،اباء

وحركتها الكسر. وىي حرف جر  ر االسم الظاىر  باوى أو با ي،
أربعة ع ر رىا هأش حرف جر  لو معان عديدة، يضا الباءو أ. 1والضمَت

 –السببية و التعليل  –االستعانة  –التعدية  –اإللصاد  -)معٌت( منها: 
ادلقابلة أو –البدل  –الظرفية دبعٌت )يف(  –ادلصاحبة دبعٍت )ما( 

                                                           
4

دار اإلفاد اجلديدة, ادلغرب:: ) -. الطبعة ادلع م الوايف يف النحوالعر ,يوسف صبيل الزعيب و د. على توفي  احلمد 
      117م(,ص. 1981
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الباء  –القسم  –التبعي  دبعٌت )من(  –اجملاوزة دبعٌت )عن(  –التعوي  
 5الزا دة للتوكيد.

إحدى سور القرآن ادلدنية الىت تقا يف اجلزء الوالث  ىي . سورة آل عمران1
وتقا  ،وة منو, وىي تتكون من ما تُت آيةمن القرآن وىي السورة الوال

 توسطة بُت سورة البقرة و النساء.م
 :دراسة عن المراجع السابقة لرابعالفصل ا
للغة إن البحوث عن حرف الباء تكاد تبحث يف كل كتب قواعد ا 

توجد منها حبث عام العربية. لو كان بُت الكتب ادلستقلة يف  ريقة حبوها 
الغرض. استعانت الكاتبة عددا من كتب  اذربقيقا ذل ،ومنها حبث خاص

لألستاذ  اىر  المعجم المفصل في اإلعرابقواعد اللغة العربية منها : 
المعجم و, وي تمل ىذا الكتاب بأنواة الباء وكيفية إعراب ،يوسف اخلطيب

كتاب لألستاذ الدكتور أضبد خمتار عمر وي رح ىذا ال اللغة العربية المعاصرة
لإلمام ابن  مغنى اللبيب عن كتب األعاريب ،عن معرفة حرف الباء وأنواعو
لل يخ مصطفى حممد عرفة  حاشية الدسوقى ام األنصارى هبام و 

كتاب بعلم وي رح ىذا ال شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك ،الدسود

                                                           
دار : )بَتوت:. الطبعة األوىلدالالت ع رة حروف معا  وأثرىا يف اختالف العالماءد. علي نايف بقاعي,  5

 87(,ص.م 1118,الب ا ر اإلسالمية
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النحو. والكتب األخرى الىت ذلا عالقة دبطالب الرسالة دما ال نذكرىا يف ىذا 
 الصدد.   
 : أغراض البحث وفوائده لخامس الفصل ا
ىذه الرسالة  فتهدف الكاتبة بكتابة أن لكل األشياء أغراض وفوا ده 

 وىي: ،إىل عدة أغراض مهمة
 مران.دلعرفة استعمال حرف الباء يف سورة آل ع.1
 لتوايح معا  الباء يف سورة آل عمران. .1

 أما قواعد ادلرجوة من كتابة ىذه الرسالة تتكون فيما يلي: 
 . إعطاء ادلنفعة على الكتاب والقار ُت يف فهم الباء يف علم النحو.   1
. ليساعد ادلسلمُت عامة والطالب خاصة الذين يريدون أن يفهموا 1

 الكالم بالنسبة إىل حرف "الباء".القرآن من ناحية فهم تركيب 
. لتكون ادلراد مراجعا على القار ُت اآلخرين الذين يريدون أن يكتبوا  3

 كتابة علمية متعلقة هبذا البحث.
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 ثانيالباب ال

 الدراسة النظرية

 حرف الجر في اللغة العربية الفصل األول : 

 جر في اللغة العربية لأ. تعريف حرف ا

ربية، دة من أىم أنواة حروف ادلعا  يف اللغة العحرف اجلر ىي واح 
و احلروف ادلبنية ىي اليت ال  حروف مبنية، وىي وىي من احلروف العملة،

 تتغَت حركة إعراهبا إذا ما تغَتت مواقعها من اجلمل.
وقد استطاة  وع رين حرفا،ربصل حروف اجلر يف عددىا إىل واحد  

ا ىذه احلروف يف بيتُت، و ا امن الك أن  مالعلم اللغوي الكبَت ابن م
، حاش، يف، حروف اجلر وىي: من، إىل، حىت، خالفقد قال: )ىا   ألفيتو،

، الالم،  6والباء( واو، وتا، والكاف، كي،  عن، على، مذ، منذ، رب 

 معاني حرف الباء ب. 

الباء من احلروف ال فوية، و مسيت شفوية ألن خمرجها من بُت  
 7تان يف شيء من احلروف إال فيها و يف الفاء و ادليمال فتُت، ال تعمل ال ف

                                                           
 .(1117نوفيمبَت  6)/http://www.mawdoo3.comةريف_اللغة_العربيحرف_اجل6

7
 33(, ص.1117أكتوبَت  11) http://www.archive.org.pdf .لسان العرباإلمام بن منظور اإلفريقي,   

http://www.archive.org.pdf/
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 8و أيضا حرف خمتص, مالزم لعمل اجلر.

 9حرف الباء ألربعة ع ر معٌت :  
قتصر عليو سيبويو، مث . اإللصاد، قيل: وىو معٌت ال يفارقها، فلهذا ا1

إذ قبضت على شيء من جسمو  بزيدأمسكت لصاد حقيقي   اإل
 و ثوب و رموه.أو على ما حيبسو من يد أ

و كما . التعدية ىي الىت يستعان هبا يف تعدية الفعل الالزم إىل مفعول ب1
 دبعٌت أذىبتو.  ،إىل الطبيب بادلري ذىبت  رمو: تعديو  زة النقل،

 . بالقلموىي الداخلة على آلة الفعل رمو: كتبت  االستعانة،. 3
   كما قال   قبلها،علقة فيما م ما بعدىا سببا و . السببية ىي اليت يكون1

  51: 1سورة البقرة/اهلل تعلى يف 
        ( ...51.) 

( وألخرى )ماإحدا ا أن حيسن يف مواعها  ذلا عالمتان، . ادلصاحبة5
كما قال اهلل تعلى يف سورة   أن يغٍت عنها و عن مصحوهبا احلال،

   .171: 1النساء/
        ….    

                                                           
 36احلسن بن قاسم ادلرادى, ادلرجا الساب , ص. 8

م(, ص. 1113اجلزء األول: )بَتوت: ادلكتبة العصرية . مغٍت البيب عن كتب األعاربألنصرى, ابن ى ام إمام 9
118   
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 أى ما احل . 
كما قال اهلل تعلى يف الظرفية عالمتها أن حيسن يف مواعها "يف"  . 6

  113: 3سورة آل عمران/
                     

 احلرب" يف بدر. ديكن مواعها يف، أي تدل على "مكان 
: احلماسي كقول  المتها أن حيسن يف مواعها البدل. البدل و ع7

 . الباء يف كلمة "هبم" دبعٌت البدل.ركبوا إذا قوما هبم فليتلي
و األعواض.   لى األشبانقال ابن مالك ىي الباء الداخلة ع ،. ادلقابلة8

 .31: 16كما قال اهلل تعلى يف سورة النخل/
         

العمل اخلَت  العوض ألن عملهم يفاحلرف الباء يف ىذه اآلية دبعٌت 
        لذلك اهلل يأمرىم لدخول إىل اجلنة.

كما لك كوَت بعد السؤال  و ذ. اجملاوزة وعرب بعضهم عن ىذا دبوافقة عن 9
  59: 15قال اهلل تعلى يف سورة الفرقان/

                        

        
 قبلو سأل. يف ىذه اآلية الباء دبعٌت عن ألن الكلمة  
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كما قال اهلل تعلى يف  "على". االستعالء و عرب بعضهم عنو دبوافقة 11
 . 31: 83سورة ادلطففُت/

        

 مرون على. دبعٌت على أي  حرف الباء يف كلمة هبم 
لك األصمي و الفارسي و القتيب و ابن أثبت ذ . التبعي  دبعٌت من11

يف سورة  تعلى كما قال اهلللك. واستدلوا على ذلك  ما
  .6: 76اإلنسان/
               

. القسم وىو أصل أحرفو, ولذالك خص ت جبواز ذكر الفعل معو, رمو 11
 "بك ألفعلن"و دخوذلا على الضمَت رمو  "أقسم باهلل لتفعلن"

أي أسألك " باهلل ىل قام زيد"ذلا يف القسم االستعطا يف رمو واستعا
 باهلل مستحلفا. 

كما قال اهلل تعلى يف سورة  "إىل"أن تكون دبعٌت  . الغاية13
     ...  .111: 11يوسف/

 إيل. وقيل امن أحسن معٌت لطف.يف ىذه اآلية   دبعٌت 
 11ادهتا يف ستة موااا :. التوكيد و ىي الزا دة, وزي11

                                                           
10

 22د. علي نايف بقاعي, المرجع السبق, ص.  
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  6: 1كما قال اهلل تعلى يف سورة النساء/األول: يف الفاعل,  ادلواوة 
     .... (6)  

: 1كما قال اهلل تعلى يف سورة البقرة/: يف ادلفعول,  ادلواوة الوا 
195. 

          ( ...195) 
: 68كما قال اهلل تعلى يف سورة القلم/دأ,  الوالث: يف ادلبت ادلواوة

6 
     (6) 

 17: 11كما قال اهلل تعلى يف سورة يونس/ادلواوة الرابا: يف اخلرب,  
                     (17) 

كما قال اهلل تعلى و الغُت يف باب التوكيد,   ادلواوة اخلامس: النسف
 118: 1يف سورة البقرة/

         (118) 
كما قال اهلل تعلى ادلواوة السادس: احلل ادلنفيية, ألهنا شبيهة باخلرب,  

 117: 11يف سورة ىود/
                 (117) 
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 علم الداللةو  م علم النحوو فهمج. 

أو نظام تركيب اجلمل ىو من أصول اللغة علم النحو أو علم النظم  
العربية و قد واعو النحوي ادل هور أبو األسود الدؤيل، بأمر من اخلليفة على 

 فعل وسم و عنو حيث أمره بتقسيم الكلمة إىل ابن أ   الب راي اهلل 
حو، فلهذا مسي رموا، و سنتعرف معا على نحرف، وقال لو: وانح ىذا ال

11فوا د علم النحو و تعريفو عند اللغويُت و أىل النحو
.    

أما علم الداللة ىي علم يهتم بدراسة ادلعٌت، و يعرف أيضا بأنو العلم  
 الذي يهتم بدراسة ال روط الواجب توفرىا يف الرمز حىت يكون قادرا على

 و قال أضبد خمتار عمر علم الداللة ىي: دراسة ادلعٌت أو العلم . 11ضبل ادلعٌت
الذي يدرس ادلعٌت أو ذالك الفرة من علم اللغة الذي يدر ال روط الواجب 

  13.توافرىا يف الرمز حىت يكون قادرا على ضبل ادلعٌت
 أقسام ادلعٌت يف علم الداللة : 

 ادلعٌت الصول .1

                                                           
11

  .(1118 مايو 18)/http://www.mawdoo3.comتعريف_النحو_لغة_واصتالحا  

         
12

   .(1118 مايو 18)/http://www.mawdoo3.comعلم_الداللة_يف_اللغة_العربية  
13

 مايو tulisanterkini.com/artikel/artikel-ilmiah/11605-ilmu-dilalah- (18 الداللة-علم 
1118).   
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عٌت الذي يرتكز على  بيعة اللغة اليت ربتوي على ادلعٌت الصول ىو ادل
يف  العديد من الفونيمات. إذا حدث ذلك يف كلمة واحدة فسوف يتسبب

 معٍت خمتلف. 
 ادلعٌت ادلرفولوجيا .1

ادلعٌت ادلرفولوجيا ىو ادلعٌت الذي يرتكز على  بيعة اللغة اليت ربتوي 
عٌت تسبب يف ميف كلمة واحدة فسوف يعلى العديد مرفيم. إذا حدث ذلك 

 خاص. 
 النحوي ادلعٌت .3

الذي ين أ بسبب استخدام الكلمات يف النحوي ىو ادلعٌت  ادلعٌت
   تركيب اجلمل، كل من الكالم و الكتابة.

 ادلع مي ادلعٌت .1

الذي ديتلكو يف أي سياد. ادلعٌت ادلمع مي  ادلع مي ىو ادلعٍت ادلعٌت
 ادلناسبة على حبث احلاشة على أهنا ادلعٍت احلقيقي، دبعٍت ديكن تفسَته أيضا

 أو ادلعٌت ذلا.
 السياقية ادلعٌت .5

ادلعٌت السياقية ىي ادلعا  اليت يساعدىا سياد اللغة احمليطة هبا، سواء  
 كانت الكلمات أو اجلمل أو الكالم.
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 الفصل الثاني : نظرة عامة عن سورة آل عمران 
 سورة آل عمران  مفهومأ. 

آن ادلدنية اليت تقا يف اجلزء الوالث إحد سور القر  ىي سورة آل عمران 
من القرآن وىي سورة الوالوة منو, وىي تتكون من ما تُت آلية, وتقا متوسطة 

 بُت سورة البقرة و النساء. 
مسيت ىذه السورة بسورة آل عمران ألهنا تضمنت قصة آل عمران  

اليت يذكر فيها ميالد عيسى عليو السالم ومساوتو ما آدم عليو السالم. 
أن  ،جبانب ىذا البتول و ابنها عيسى عليو السالم،ويذكر أيضا ميالد مرمي 

 ىذه السورة تسمى بسورة الطيبة اليت ذكر امسها يف التوراة.

ثالثة  وين علىوعلماء التفسَت يسمون سورة آل عمران و البقرة بالزىرا 
ا يزىر لو الزىرة. ف ما ذلدايتها قار ها دب األول أنو النَتتان مأخوذ من ،أسباب

من أنوار  ا أي من معانيهما. الوا  أن ترتب على قرا تهما من النور التام 
كتا فيما تضمنو اسم اهلل يف يوم القيامة. الوالث مسيتا بذلك ألهنما اشًت 

أمساء بنت يذيد أن رسول اهلل صلى  كما ذكر أبو داود وغَته عن  األعظم،
يف ىاتُت اآليتُت "وإذلكم إلو واحد  اهلل عليو وسلم قال: إن اسم اهلل األعظم
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ال إلو إال ىو الرضبان الرحيم" و اليت يف آل عمران "اهلل ال إلو إال ىو احلي 
 11القيوم".

 سورة آل عمرانبعض اآليت في ب نزول اسبأب. 
نزل منظما على رسول اهلل صلى عليو  الكرميال يكفي علينا أن القرآن  

كل آية منو حلكمة و غاية صبيا ىذه وسلم يف ثالثة و ع رين سنة، نزل  
لك ديكن اعتبار ذو  آلخرةاحلكمة ت رة ما فيو سعادة اإلنسان يف الدنيا و ا

إىل  اسببا عاما لنزول كل آيات من آيات القرآن الكرمي ولكن العلماء قصدو 
ام، فتتبعوا ما نزل ىذا ادلقصود الع اقصدا أولياء بعد عن عرفو أسباب اخلاصة 
أو حادثة خبصوصها أو نزل دفعا ل بهة أو اجابة عن  ،على سبب معُت

مشويل  امث نظرو  ،الالسؤال ورمو ذالك ففسروا ىذه اآلية ألسباب نزوذلا أو 
 احكامها جلميا ادلخابُت و عدم مشوليها.

بناء على ىذا فتتكلم على الكاتبة عن أسباب نزول بع  اآليات يف  
و يف  نزلت بسب من أسباب، الرواية اليت سورة آل عمران على سبيل ذكر

 ىذه الرسالة تذكر الكاتبة بع  منها فهي كما يلي:
 11: 3قال اهلل تعلى يف سورة آل عمران/ .1

 .( 11. ).. و رب   ر ون   س ت غل ب ون ق ل  ل ل ذ ين  ك ف ر وا

                                                           
ألفيان الرزد, "األفعال ادلزيدة يف سورة آل عمران )دراسة ربليلية صرفية(", رسالة )ماكسر: كلية اآلداب و 11

   15(, ص. 1111سالمية احلكومية, اإلنسانية جبامعة عال الدين اإل
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 او لان يهود أىل ادلدينة قإصاٌف، عن ابن عباس: قال الكليب عن أ   
و ا واهلل النيب األمي الذي ب رنا بيوم بدر: ىذدلا ىزم اهلل ادل ركُت 

فأرادوا ، وإنو ال ترد لو راية. موسى، وذمده يف كتابنا بنعمتو و صفتو
ظر إىل وقعو نع . ال ذبعل حىت نمث قال بعضهم لب تصديقو واتباعو،

. فلما كان يوم أحد ونكب أصحاب رسول اهلل صل اهلل و أخرىل
بو. وغلب عليهم ال قاء فلم   ما ىو: الواهللشكوا وقالوا عليو وسلم

عهد إىل  ،يسلموا، وكان بينهم وبُت رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم
راكباً يف ستُت  فكعب بن األشر  وانطل ، العهد ضوا ذلكقمدة، فن

أمرىم،  ، وأصبعوافوافقوىم أ  سفيان و أصحابوإىل أىل مكة: 
، فأنزل اهلل تعاىل دينةإىل ادل اواحدة. مث رجعو  وقالوا: لتكونن كامتنا

 ة.ىذه اآلي فيهم

وقال حممد بن إسحاد بن يسار: دلا أصاب رسول اهلل صلى  
صبا اليهود فقال: يا مع ر  ،اهلل عليو وسلم، قري ا ببدر، فقدم ادلدينة

وأسلموا قبل أن  ،احذروا من اهلل مول ما نزل بقريش يوم بدر اليهود،
لك يف  ذبيدون ذ ، نيب مرسلفقد عرفتم أ  ما نزل هبم، مكينزل ب

يغرنك أنك لقيت قوما  ال ،فقالوا: يا حممد ،كتابكم وعهد اهلل إليكم
يف احلرب فأصبت فيهم فرصة, أما واهلل لو قاتلنا  أغمارا ال علم ذلم 
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ين  ك ف ر وا" يعٌت اليهود ق لِّ ال ذ  فأنزل اهلل تعلى " ا رمن الناس.لعرفت أن  
وىذه رواية عكرمة، يف اآل خرة.    ر ون  إ ىل  ج ه ن م  س ت غل ب ون  هتزمون و رب  
  عن ابن عباس.  وسعيد بن جبَت،

 18: 3قال اهلل تعلى يف سورة آل عمران/ .1
 (18...) اهلل ال  إ   و  ل  إ   ال   و  ن  أ   اهلل   د  ه  ش  
قال الكلىب: دلا  هر رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم، بادلدينة، قدم  

ار أىل ال ام، فلما أبصر ادلدينة قال أحد ا عليو حربان من أحب
لصاحبو: ما أشبو ىذه ادلدينة بصفة مدينة النيب الذي خيرج يف آخر 
الزمان، فلما دخال على النيب صلى اهلل عليو وسلم، عرفاه بالصفة 
 والنعت، فقاال لو: أنت حممد؟ قال: نعم، قاال: وأنت أضبد, قال: 

, ف ن أنت أخربتنا هبا آمنا بك نعم، قاال: إنا نسألك عن شهادة
اهلل صلى اهلل عليو وسلم: سال ،  ذلما رسولوصدقنا . فقال: 

شهادة يف كتاب اهلل. فأنزل اهلل تعلى على ن أعظم فقاال: أخربنا ع
فأسلم إال ىو وادلال كة وأولوا العلم( نبيو: )شهد اهلل أنو ال إلو 

  .15الرجالن وصدقا رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم
 

                                                           

15  111 اإلمام أ  احلسن على بن أضبد الواحدي، أسباب نزول القرآن. الطبعة األوىل: )بَتوت: دار الكتب العلمية(، ص 
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 الباب الثالث 

 منهج البحث العلمي

ستحُت أن يعرف و من ادل تناقش و تعرض الباحوة على حبوها، قبل أن 
 منحج البحث العادلي حلصول األحداف التامة. ىي كما يلي :

 مدخل البحث الفصل األول: 

كان منحج البحث نوعان: ادلنحج الكمي و ادلنحج الكيفي. أما  
. و البحوث ها ىي ربليل إحصا ي للبياناتصا صالبحوث الكمية يف خ

لك، كان ىذا البحث من حوث اليت ال تستخدم األرقام. فلذالكيفية ىي الب
ث نوعو لبحث ال يستخدم األرقام. أم من حيث الكيفي، ألن يف ىذاحالب

     التحليلية النحوية.فهذا البحث من نوة حبث ثحليل النص للدراسة 

 و مصدره بيانة البحث الفصل الثاني:

إن بياناة ىذا البحث ىي اآليات القرآنية اليت تنص يف صورة آل  
عمران. وأما مصدر ىذه البيانات فهي القرآن الكرمي، خصوصا يف صورة آل 

 عمران. و مصادر البيانات يف ىذا البحث ىي:
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. مصدر البيانات األساسية: البيانات األساسية ىي البيانات اليت 1 
من ادلصادر األوىل. و أما مصادر األوىل ىي تنبطها ذبما الباحوة و تس

 مأخوذة من القرآن الكرمي. 

. مصدر البيانات الوانوية: ىي أخذت الباحوة من ادلراجا األخرى 1 
بحث ىي كتب لاو تستنبطها يف ن رة العلمية. و أما الصادر الوانوية يف ىذا 

 كتب األخرى.النحوية، و ادلع م و ال

 وات جمع البياناتأد الفصل الثالث:

. تنااأدوات صبا البينات ىي آلة اليت تستخدمها الباحوة يف صبا البي 
 أما يف صبا البيانات اليت استخدمت الباحوة فهي:

 نات متعل  دبواوة البحثاالقلم، ىو آلة اليت يعمل على الكتابة البي .1

الكراسة، ىي آلة اليت تعمل على صبا البيانات اليت وجدت الباحوة  .1
 ادلراجا البحث.من 

احلسوب، ىو آلة اليت يعمل على حبث ادلراجا، آلة لكتاية الرسالة، و  .3
 آلة لتحرير البيانات اليت متعلقة بالبحث.  
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 المناىج المستعملة في كتابة الرسالة الفصل الرابع:

ت الكاتبة عددا من يف إجراء البحث عن ادلواد ادلطلوبة للرسالة انته  
تستعمل  ريقة صبا ادلواد و ريقة تنظيم ادلواد وربليلها. ىي  ،الطرد البحوية

 لتوايح ذلك تقدم الكاتبة ال رح ادلوجز لكل منها على حدة.
 صبا ادلواد.  ة.  ريق1
يف ىذا الصدد تنتهج الكاتبة الطريقة ادلكتبية, وىي  ريقة صبا ادلواد  

طيات وعلى الىت تقدم على عناصر الكتب دبطالب الرسالة من ادلواد و ادلع
 مهارة اإلقتباس من ىذه ادلصادر األمينة مباشرة وغَت مباشرة. 

 .  ريقة تنظيم ادلواد وربليلها. 1
 :يف ىذه الكتابة  تستخدمها الكاتبةأما الطريقة الىت  

 أ. الطريقة القياسية 
وىي  ريقة تنظيم ادلواد الىت ذبرى باصدار اخلالصة من األمور اجلز ية  

 كلية, أو بعبارة أخرى من العامة إىل اخلاصة.إىل األمور ال
 ب. الطريقة ادلقارنة 

ىذه الطريقة ىي الطريقة اليت تستعمل الكاتبة دلقارنة م كالت اليت  
 وجدت الكاتبة يف إحد الكتب إىل كتب األخرى. 
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 الباب الرابع
 حرف الباء في سورة آل عمرانفعال 

 آل عمران حرف الباء في سورة ستعمالاالفصل األول: 
ف علتها  أما اآليات اليت ربتوي علي حرف الباء يف سورة آل عمران 

 حرف الباء:الكاتبة ربت الكلمة اخل  داللة على أن ربتوي على 
 استعمال اآليات رقم اآلية رقم
1. 3       

               

 
 

 ادلصاحبة

1. 1               

      

      

 الغاية

3. 7   ...              

    …  

 الغاية

1. 11 ...       

        . 

 
 السببية

5. 13 …    …     ادلصاحبة 

6. 15        /اجملاوزة 
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 زيادة اخلرب

7. 17          

     

     

 الظرفية

8. 18                

     …     

 ادلصاحبة

9. 11 …           

           

               

      

 اجملاوزة  

11 11      

    

       

     

     

زيادة  / الغاية
 اجملاوزة  ادلفعول /
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11. 11        

   …      

 بيةالسب

11. 16 …        

 

 االستعانة

13. 31   …         

     

 الغاية

11. 36                

      

…       

 الغايةاجملاوزة /  

15. 37       

        ....…    

 ادلصاحبة

16. 39 …      

         

       

 اجملاوزة 

17. 11 …     

      

 الظرفية

18. 15 …      

       …      

 اجملاوزة
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19. 19 …       

         

       

        

       

       ...       

 ادلصاحبة

11. 51 …      

       

 ادلصاحبة

11. 51  …         

         

 الغاية

11. 53      … 

    

 الغاية

13. 63           الغاية 

11. 61 …        

             

       

     

 ادلصاحبة 
 

 اجملاوزة
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15. 66       

           

  …     

 اجملاوزة

16. 68    …    الغاية 

17. 71      

     

 زيادة ادلفعول

18. 71      

             

 ادلصاحبة

19. 71             

      

             

    

 اجملاوزة

31. 73 …       

…      

 االستعانة

31. 71        

        

 زيادة ادلفعول

31. 75        االستعالء الغاية / 
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  …     

33. 76        

       

 زيادة ادلفعول

31. 77       

             

…     

 الغاية

35. 78              

 …     

 زيادة ادلفعول

36. 81               

       

      

 زيادة ادلفعول

37. 81 …         

   …     

 الغاية

38. 81      …      الغاية 
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39. 91  …        

    …     

 ادلصاحبة

11. 91 …        

     

 اجملاوزة

11. 93 …       

      

 زيادة ادلفعول

11. 96        

             

 الظرفية

13. 98       

              

 زيادة ادلفعول

11. 99 …         زيادة اخلرب 

15. 113        

                       

   …     

 ادلصاحبة

16. 111          

     

…      

 الغاية

17. 116   …        السببية 
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18. 111             

    

 …      

 الغاية

19. 111              

       

      

       

       

           

 الغاية
 ادلصاحبة
 السببية

51. 111     

 …  

 الغاية

51. 115               

      

 زيادة ادلفعول

51. 119             

     

           

 / السببية اجملاوزة
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53. 111          

        

       

     

 اجملاوزةالسببية / 

51. 113      …  

    

 الظرفية

55. 111           

      

  

 ادلصاحبة

56. 115              

     

              

 ادلصاحبة

57. 116              

 …      

 السببية

58. 115        

    …     

 ادلصاحبة
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59. 151          

       

              

       

/  اجملاوزةالسببية / 
 ادلصاحبة

61. 151       

 …      

 ادلصاحبة

61 153          

          

     

            

       

 

 االستعالء / اجملاوزة

61. 151 …          

      … 

…          

           

      

 االستعالء/ اجملاوزة

63. 155             السببية 
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            …     

61. 156  …           

       

   

 اجملاوزة

65. 161         … 

    

 ادلصاحبة

66. 161        

      …      

 ادلصاحبة

67. 163         

    

 اجملاوزة

68. 166       

          

 ادلصاحبة

79. 167 …      

         

 اجملاوزةاالستعانة /  

81. 171            

      

          

 / السببية االستعالء
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71. 171        

            

 ادلصاحبة

71. 171       

               

        

 ادلصاحبة

73. 177       

             

 ادلصاحبة

71. 179 …      

          

 الغاية

75. 181       

             

        

        

        

 اجملاوزةالظرفية /   
 / ادلصاحبة

76. 181        

      

زيادة  السببية / 
 اخلرب
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77. 183              

     

              

     

              

 / ادلصاحبة الغاية

88. 187               

            

       

        

 ادلصاحبة

89. 188       

       

      

       

 ادلصاحبة

91. 193               

  …     

 الغاية

91. 199        

              

        

/ زيادة  الغاية
 ادلفعول
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  : معاني حرف الباء في سورة آل عمران الفصل الثاني

  االستعانة  . أ
 اآليات رقم اآليات رقم
1 16 ...     ...    
1. 73  ...           

     

3. 167 …         

         

حاجة دبساعدة وسيلة من  االستعانة ىي الوصول إىل : هاربليل
الوسا ل، يف ىذه اآلية تقول "يقولون بأفواىهم" أي فم ىو آلة الوصول 

ىذه اآلية دبعٍت يف ربليل داللة الكالم و ىو مواوة خروج الكالم. و 
 مع مي.
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 السببية  . ب
 اآليات رقم اآليات رقم
1 11  ...   …     

1 11          

             

3 111                     

              

        

                  

        

 

1 119 ...                

           

        

5 116         
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6 111          

 …     

7 116                

…     

8 151        

              …     

9 155                  

      …     

11 171        …    

11 181         

      

ىؤالء اآليات اليت ربتها خ  يف ربليل رموي كلها باء : ربليلها 
أي  11 السببية  ألن تكون ما بعدىا سببا و علة فيما قبلها. رمو يف اآلية

تلك  151الكافرون الذين يكذبون بآيات اهلل، و يف اآلياة بسبب ذنوهبم 
ة يضمن ادلعٌت سببا من الكفار الذين ي ركون باهلل، إذا يلقي اهلل يف اآلي
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أي بسبب بعضهم قد كسبوا من قبل.  155 قلوهبم الرعب، و يف اآليات
 مرفولوجيا.أما يف ربليل داللة دبعٌت 

 . المصاحبة ت
 اآليات رقم اآليات رقم
1 3         

          

1 13 …          

        

3 18                     

             

 

1 37     …    

5 19          

             

         

     …     

6 51 …        
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7 61 …        

    

8 71       

             

 

9 91              

        

                  

 

11 113         

               

   ...    

 

11. 111           

        

       ...     

 

11. 111            
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13. 115                 

       

    

11. 115          

                     

                 

 

15. 151              

      …     

16. 151       … 

     

17. 161         …  

18. 161          

              

19. 166         

       

11. 171     …  
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11. 171      …    

11. 177      …    

13. 181          

      …      

11. 183 …         

               

15. 187               

               

  …      

16. 188                

    …    

اآليات  اليت ربتها خ  يف ربليل رموي كلها دبعٍت  ىؤالء: ربليلها 
وهبا ادلصاحبة أي ألن حيسن يف مواعها )ما( أو أن يغٍت عنها و عن مصح

 183، 161، 161مع مي إال يف آيات احلال. و يف ربليل داللة ديعٌت 
 مرفولوجيا.ىؤالء اآليات يف ربليل داللة دبعٌت 
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 الظرفية . ث
 اآليات رقم اآليات رقم
1 17          

      

1 73 …        …       

3 96        …     

1 113       …     

5 181 …           

…        

 ربليلها :
الظرفية عالمتها أن حيسن يف مواعها "يف" و الظرفية إفادتان )الظرفية  

الزمانية و الظرفية ادلكانية(. اآليات اليت ربتها خ  كلها دبعٌت الظرفية كما 
وال يف صبلة ، كلها تدل على الظرفية الزمانية، ادل113،  17يف آية 

 "باألسحار" أي ادلستغفرون يف وقت السحر.
، كلها تدل على 181، 91، 73، 16أما األخرى يف اآليات  

 الظرفية ادلكانية. ادلوال يف صبلة "ببكة" أي يف بكة.
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  المجاوزة  . ج
 اآليات رقم اآليات رقم
1 15 …                

               

          

1 11  ...                

     

3 11 ...            

        

1 36 …       … 

    

5 39 ...         

             

 

6 15  ...         
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7 61  …               

         

8 66         

         

         

9 71         

               

          

 

11 91                      

           

 

11 119 …          

    

11 111 …                 

         

 

13 151             
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   …    

11 153  …             

         

    

15 151 …                 

          

16 156 …          

17 163          

    

18 167 …                 

       

19 181 …         

       

اآليات تفيد ادلعٌت اجملاوزة أي دبوافقة  ىؤالءحرف الباء يف  ربليلها :
"عن" كما قال األخفش. فقولو تعلى )واهلل بصَت بالعباد( قيل أن معناه واهلل 
بصَت عن عباده. و أيضا يف قولو تعلى )فب رىم بعذاب أليم( أي ب رىم 

 عن عذاهبم   
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 تعالء االس . ح
 اآليات رقم اآليات رقم
1 75          

…    

1 153              

        … 

    

3 151 …        

    …         

1 171             

      …     

 ربليلها :
حرف الباء يف ىؤالء اآليات يعٍت بعضهم عنو دبوافقة "على" كما 
جاء يف قولو تعلى )ومن أىل الكتاب من إن تأمنو بقنطار ...( أي على 

 قنطار.
  .الغايةخ

 اآليات رقم اآليات رقم
1 1                



16 

 

 
 

          

     

1 7 ...                   

           

          

3 11       ...     

1 31 …           

5 36 …        

          

6 51 …        

…    

7 53       …     

8 68          

9 75   …                  

       …    

11 77         ... 
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11 81 …             

 …     

11 81      …      

13 111                

    …      

11 111        

    …      

15 111           

       

16 111      

…  

17 179 …        

        

18 183              

     …     

19 193                   

…     
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11 199        …    

11 63           

 ربليلها : 
حرف الباء يف ىؤالء اآليات تفيد ادلعٌت الغاية أي أن يكون دبعٌت  

"إىل" مول ما جاء يف قولو تعلى ) و اهلل رؤوف بالعباد( أي أن اهلل رؤوف 
 إىل العباده. و أيضا قولو تعلى )ءامن باهلل( أي أننا نؤمن إىل اهلل.

 . زيادة المفعولد
 اآليات آلياترقم ا رقم
1. 11             

        

1. 71        

      

3. 71         

      

1. 76          

    

5. 78       …     

6. 81                  
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7. 93 …        

    

8. 98         … 

    

9. 115 
 

                

     

11. 199 …       …    

 ربليلها : 
عول. وزيادهتا معو حرف الباء يف ىؤالء اآليات يدخل على زيادة ادلف 

 غَت مقيسة ما كورهتا. 
  .زيادة الخبر ذ

 اآليات رقم اآليات رقم
.1 99 …         

1. 15           ...      

3. 181         
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 ربليلها :
حرف الباء يف ىؤالء اآليات تفيد إىل زيادة اخلرب. كما عرفنا أن  

 زيادهتا يف اخلرب اربان و  ا مقيسة و غَت مقيسة. فادلقيسة يف خرب )ليس( 
 (     …رمو قولو تعلى )
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 الباب الخامس
 الخاتمة

 الفصل األول : الخالصة 
حرف اجلر ىي واحدة من أىم أنواة حروف ادلعا  يف اللغة العربية،  .1

وىي من احلروف العملة، وىي حروف مبنية، و احلروف ادلبنية ىي اليت 
 ال تتغَت حركة إعراهبا إذا ما تغَتت مواقعها من اجلمل.

فوية ألن خمرجها من بُت ال فتُت، الباء من احلروف ال فوية، ومسيت ش .1
 ال تعمل ال فتان يف شيء من احلروف إال فيها ويف الفاء و ادليم.

اآليات اليت ربتوي على حرف الباء يف سورة آل عمران من اآليات الىت  .3
 يف سورة آل عمران اليت ربمل حرف الباء و معانيو.

باء حروف ال 86يف سورة آل عمران كوَت من حروف الباء، توجد  .1
فيها. ولن ليس كل معا  حرف الباء توجد فيها، أما معا  حرف الباء 

 –السببية  –االستعانة  –اليت توجد يف سورة ىل عمران ىي : التعدية 
باء  –الغاية  –االستعالء  –اجملاوزة  –ادلقابلة  –الظرفية  –ادلصاحبة 

 . الزا دة ) يف ادلفعول، يف اخلرب( 
 احاتالفصل الثاني : اإلقتر 
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 ومن بناء على نتا ج البحث، فتقدم الباحوة بع  اإلقًتاحات فيما يلي:
جامعة عالء الدين اإلسالمية احلكومية مكاسر ىي احد اجلامعة اليت  .1

هتتم بالعلوم الدينية خصوصا يف العلوم اإلسالمية. و ادلصدر العلوم 
عربية، مكتوبان باللغة الاإلسالمية ىي القرآن و احلديث النبوي، و  ا 

 فلذالك ينبغي ذلا أن هتتم باللغة العربية اسباما كبَتا. 
جبامعة عالء الدين اإلسالمية  ترجو الباحوة لقسم تدريس اللغة العربية .1

 احلكومية مكاسر أن يرفا شغف الطالب يف رغبة اللغة العربة.
لقسم تدريس اللغة العربية جبامعة عالء الدين   البالباحوة إىل ترجو  .3

ية احلكومية مكاسر أن يرفعوا شغفهم يف قراءة الكتب عن اإلسالم
 اللغة العربية. 

ترجو الباحوة إىل ر يس مكتب الكلية و ر يس مكتب اجلامعة جبامعة  .1
اإلسالمية احلكومية عالء الدين مكاسر أن يزيدا الكتب النحوية 
 خصوصا الكتب عن احلرف لكي يسهل علينا أن نكتب رسالة 

         .العلمية
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 قائمة المرجع

 القرآن الكرمي 

. الطبعة  أسباب نزول القرآن ،اإلمام أ  احلسن على بن أضبد الواحدي

 (بَتوت: دار الكتب العلمية ) ; األوىل

عرفان. "النعت و ادلنعوت يف سورة يس )دراسة التحليلية النحوية(".  أضبد،

ء الدين عةعالالرسالة. مكاسر: كلية األداب والعلوم اإلنسانية جام

  1111 اإلسالمية احلكومية،

ادلع م الوايف يف النحو العر .  احلمد، د على توفىي و يوسوف صبيل لزعيب،

 م( 1981 )ادلغرب:دار اإلفاد اجلديدة، ; -الطبعة 

 http:// www.archive.org.pdfلسان العرب.  ،اإلمام بن منظور ،اإلفري 

 (1117أكتوبَت  11)

http://www.archive.org.pdf/
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الطبعة األوىل;  .اجلٌت الدا  يف حروف ادلعا  ،ادلرادي, احلسن بن قا م

  ( ه1113 ،حلقود حمفو ةصبيا ا:َتوت)ب 

 ;إمام بن ى ام, مغٍت اللبيب عن كتب األعاريب. اجلزء األول األنصارى،

 م( 1113 )بَتوت: ادلكتبة العصرية،

ى بن أضبد، أسباب النزول القرآن. الواحدي، االمام أ  احلسن عل

//:http.www.archive.org.pdf (15  1118مارس) 

د علي نايف, دالالت ع رة حروف معا  وأثرىا يف اختالف  بقاعي،

 م(  1118)بَتوت: دار الب ر اإلسالمية,  ;العلماء. الطبعة األوىل

  http:// www.archive.org.pdf فقو اللغة.. على الواىف ،عبد الواحد

 (.1117أكتوبَت  9) 

 "ما واستعماذلا يف سورة آل عمران". الرسالة. مكاسر: كلية ،نصر الدين

 احلكومية، اإلسالمية الدين عالء باجلامعة اإلنسانية العلوم و األداب 
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http://www.archive.org.pdf/
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 /http://www.mawdoo3.comتعريف_النحو_لغة_واصتالحا
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