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 رسالة

 قدمت الستيفاء بعض الشركط ادلطلوبة للحصوؿ على درجة سرجانا
 شؤكف التدريسكلية الًتبية ك   اللغة العربية يفالًتبية بقسم تدريس 

 ّتامعة عالء الدين اإلسالمية احلكومية مكاسر
 بقلم
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 كلمة التمهيد
احلمد هلل الذم أنعم علينا بنعمة اإلدياف كاإلسالـ كالصالة كالسالـ على 
أشرؼ األناـ سيدنا زلمد كعلى آلو كأصحابو كمصابح األمة يف الظلم، أشهد أف 
ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لو كأشهد أف زلمد عبده كرسولو. كبعد،  فأنا أشكر 

ية كادلعرفة كالفهم حىت متكنت من إهناء  اهلل جزيل الشكر الذم أدامٍت الصحة كاذلدا
كتابة ىذه الرسالة العلمية البسيطة ادلوضوع " دراسة عن اسم ادلوصوؿ كصلتها يف 
اجلزء األكؿ من القرآف الكرًن )دراسة ٖتليلية ضلوية( كشرط من الشركط ادلطلوبة 

كلية   على درجة سرجانا الًتبية اإلسالمية بقسم تدريس اللغة العربية يفللحصوؿ 
 الًتبية كشؤكف التدريس ّتامعة عالء الدين اإلسالمية احلكومية مكاسر.

لقد كاجهت الباحثة مشكالت كثَتة يف كتابة ىذه الرسالة، لكن بفضل 
كخدمة سلتلف األقواـ استطاعت الباحثة يف معاجلتها حىت انتهت كتابة ىذه الرسالة 

يل على ىؤالء ادلساعدين باجلودة. كلذلك، كدت الباحثة أف تقدـ الشكر اجلز 
 كادلشرفُت كادلشجعُت منهم:

فضيلة كلدم الكرمُت العزيزين احملبوبُت، األب "زلمد سيدل" كاألـ  .ُ
"سنندم" اللذاف  قد ربياف تربية حسنة صاحلة منذ صغرم إىل سن 



 
 

 و
 

الرشد كساعدين بقدر طاقتهما على إمتاـ دراسيت كأسأؿ اهلل أف ديد يف 
 لصحة كالعافية كيهدمها صراطا سويا.عمرمها كأف يرزؽ ذلما ا

فضيلة األستاذ الدكتور احلاج مسافر، ـ. س. إ مدير جامعة عالء الدين  .ِ
اإلسالمية احلكومية مكاسر كنوابو األستاذ الدكتور مرداف ـ.أغ، كنائب 
مدير األكؿ، كاألستاذ الدكتور لنبا سلطاف، ـ.أ. كنائب ادلدير الثاين، 

. ؼ ح.د كنائبة ادلدير الثالثة، الذين قد كاألستاذة سيت عائشة، ـ.أ
بذلوا جهودىم كأفكارىم يف توجيو جامعة عالء الدين اإلسالمية 

 احلكومية مكاسر.
فضيلة الدكتور احلاج زلمد أمرم، ؿ س. ـ.أغ. عميد كلية الًتبية  .ّ

أغ. نائب  ـ. ،ملجونوا داموفوليئكتور د كشؤكف التدريس كنوابو فضيلة ال
كالفضيلة الدكتورة مشكاة مالك إبراىيم، ـ.س.إ. نائبة العميد األكؿ 

العميد الثانية كفضيلة األستاذ الدكتور احلاج شهر الدين عثماف، ـ.ؼ 
د. نائب العميد الثالث، الذين قد بذلوا جهودىم كأفكارىم يف توجيو  
كلية الًتبية كشؤكف التدريس ّتامعة عالء الدين اإلسالمية احلكومية 

 مكاسر.
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الدكتور محكا. ـ.ت ح إ. رئيس قسم تدريس اللغة العربية، فضيلة  .ْ
كالدكتورة سيت عائشة خالق، ـ.ؼ د. كسكرتَتة قسم تدريس اللغة 

 العربية كمها اللذاف ساعداين بتقدًن بعض ادلواد ادلتلقة هبذه الرسالة.
كفضيلة احلاج  مرة قاسم، ـ.أ. كادلشرفة األكىلعفضيلة الدكتورة احلاجة  .ٓ

.، ـ.أ. كادلشرؼ الثاين اللذين ساعداين كأرشداين حىت مشسورم،س.س
انتهيت من كتابة ىذه الرسالة، عسى اهلل أف يتم نعمو عليهما، اللهم 

 آمُت.
مجيع األساتذة كادلدرسُت الذين بذلوا جهودىم كطاقاهتم يف ترقية ما  .ٔ

 عندم من أفكار منذ ادلرحلة اإلبتدائية إىل ادلرحلة اجلامعية.
ء كاإلخواف من طالب كلية تربية بوجو خاص كالطالب مجيع األصدقا .ٕ

اآلخرين من الكلية األخرل بوجو عاـ الذين ساعدكين كأعاركين الكتب 
ادلتعلقة هبذه الرسالة كأمدكين ٔتا لديهم من أفكار كآراء يف إعداد ىذه 

 الرسالة
 



 
 

 ح
 

كزيادة كأخَتا إين ال أرجوا بعد كتابة ىذه الرسالة إال أف تكوف ذلا منفعة 
إمتاـ تنظيم ىذه الرسالة، آمُت  كعونا بُت لدم القراء، كأسأؿ اهلل التوفيق كاذلداية يف

 يا رب العادلُت.
 

 ق َُْْ صفر ُْ غوكا،-مسات
 ـ َُِٖأكتوبر  ِّ  
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 نور نفيانيت
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 اسم ادلوصوؿالفصل األكؿ: 
 ُُ .......................................... تعريف اسم ادلوصوؿ. أ
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 البحث تجريد

 : نور نفيانتي  اسم الباحثة

 12122220212:   رقم الّتسجيل

الموصول وصلتها في الجزء األول من القرآن  :"دراسة عن اسم البحثموضوع 

 الكريم )دراسة تحليلية نحوية("
ىذه الرسالة تبحث عن اسم ادلوصوؿ كصلتها يف اجلزء األكؿ من القرآف الكرًن )دراسة ٖتليلية 

ة اليت ٖتتوم يف ىذه الرسالة تبُت عن تعريف اسم ادلوصوؿ ك صلة ادلوصوؿ، كتبُت عن السور ضلوية(. 
ما كوف ىذه الرسالة من مشكالت: تكت على اسم ادلوصوؿ ك صلتها يف اجلزء األكؿ من القرآف الكرًن.

ىي اسم ادلوصوؿ كأجزائو ؟ ما ىي اآليات اليت ٖتتول على اسم ادلوصوؿ كصلتها يف اجلزء األكؿ من 
 ؟ القرآف الكرًنيف اجلزء األكؿ من  تهاصلاسم ادلوصوؿ ك  ات؟ كيف تطبيقالقرآف الكرًن
البحث ىو البحث ادلكتيب. يشمل ىذا البحث ّتمع البيانات كٖتليل البيانات. الطريقة  ىذا

مها الباحثة يف مجع البيانات عن طريقة قراءة الكتب ادلتعلقة البحث، ك يسجل يف مذكرة ااستخد
منفصلة كمصدر للقراءة يف كتابة ىذه الرسالة. قد عرفنا اسم ادلوصوؿ ىو االسم الذم توصل بو لفظا 

كعائد  ناه،اليت تذكر بعد ادلوصوؿ دلعرفية كبياف معبآخر أك ألفاظا بأخرل، حيتاج اسم موصوؿ إىل صلة 
 ك زلل من اإلعراب.

. ُُْ-ُسورة البقرة من آية سورة الفاٖتة ك ىو جزء الذم فيو  القرآف الكرًناجلزء األكؿ من 
الذم يتكوف من سبع  القرآف الكرًن، ىي أعظم سورة يف أـ الكتاب أك السبع ادلثاين أك سورة الفاٖتة

 القرآف يف سورة أطوؿ البقرة سورة .القرآف كىي مدنيةسورة البقرة ىي اسم السورة الثانية من آيات. ك 
 سورة آيات عدد أٌما القرآف.  إليها قسم جزءا من ثالثُت تقريبا جزء كنصف جزئُت استغرقت فقد الكرًن
  .ادلدينة إىل اذلجرة بعد السور من نزؿ ما أكائل من كمثانُت آية. كالبقرة كست مائتُت إىل فبلغ البقرة

آيات  70كقد كجدت الباحثة أف اسم موصوؿ ك صلتها يف اجلزء األكؿ من القرآف ، ىناؾ 
اسم ادلوصوؿ كصلتها يف كل آيات متفرؽ، يف أية  اليت ٖتتوم على اسم ادلوصوؿ ك صلتها. ك عدد

اليت تتكوف من اسم ادلوصوؿ خاص  107اسم ادلوصوؿ كصلتها، لذلك عدد كلها  ّ-ُٖتتوم على 
 مجلة امسية.ك  من مجلة فعلية تتكوف صلة ادلوصوؿ ك مشًتؾ، ك
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 األول الباب
 مقدمة

 البحث ة: خلفي الفصل األّول
 أما كظائف اللغة ما يلي: ُىي أصوات يعرب هبا كل قـو عن أغراضهم.اللغة 

اللغة أداة التفكَت، كما أهنا كسيلة التعبَت عما يدكر يف خاطر اإلنساف من  .ُ
 أفكار، كما يف كجدانو من مشاعر. 

 اللغة كسيلة االتصاؿ ك التفاىم بُت الناس.  .ِ
 اللغة أداة التعليم، لوالىا دلا تتم عملية التعلم كالتعليم. .ّ
الثقايف، ك نشاطها  إهنا اخلزانة اليت ٖتفظ لألمة عقائدىا الدينية، كتراثها .ْ

 ِالعلمي، كفيها صور اآلماؿ كاألماين لألجياؿ الناشئة.
كاللغة العربية ىي الكلمات اليت يعرب هبا العرب عن أغراضهم. كقد كصلت  

اللغة العربية  ّإلينا من طريق النقل. كحفظها لنا القرآف الكرًن كاألحاديث الشريفة.
لغات األجنبية الىت يدرسها اجملتمع اإلندكنيسي. كلذلك كاحدة من عديد ال

أصبحت دراسة اللغة العربية ضركرية، كديكن أف يتم تعليم للغات أجنبية، كمنها 
                                                           

(، َُُِ؛ مكاسر: جامعة عالءالدين بريس، ُ)ط. قواعد اللغة العربية ك ريلفنسي يف فهم آيات القرآفعبد الكرًن حافظ، ُ
 .ٗص.

 ْ(، ص.َُِِ)مكاسر: مطبعة عالءالُت اإلسالمية احلكومية: الطرؽ تدريس اللغة العربيةأزىر أرشد،  ِ
 ٕ(،ص.ََِٓ)القاىرة: داراحلديث، جامع الدركس العربيةمصطفى الغالييٍت،  ّ



2 
 

 

ركفة أيضا باسم اللغة الدينية الىت متيز كمع ْاللغة العربية بطرؽ كأساليب سلتلفة.
ذلك ىي لغة القرآف، كما الدين اإلسالمي كىي أيضان لغة العلم. كاللغة العربية ك

  ِ: ُِسورة يوسف /يف  قاؿ اهلل تعاىل يف كتابو الكرًن
 إنٌاى أىنٍػزىٍلنىوي قػيٍرآننا عىرىبًيَّا لَّعىلَّكيٍم تػىٍعًقليٍوفى    

يىفهم الناس القرآف فهما  العربية كي باللغة القرآف أنزؿ أف اهلل ادلذكورة ييفهم اآلية
 القرآف احملتول قادرين على فهم لنكوف زلتواه.لفهم مجيع ادلسلمُت جيدا كطبعا 

 ك جزء ال يتجزأ من لغة القرآف  للغة العربيةألف ا العربية اللغة ينبغى لنا أف نتعلم
إف للغة العربية مكانة خاصة بُت لغات العامل، كما أف أمهية ىذه بعضهما بعض. 

العربية إىل األسباب  اللغة تزيد يوما بعد يـو يف عصرنا احلاضر، كترجع أمهية اللغة
 اآلتية: 
إهنا لغة القرآف، كىي بذلك اللغة اليت حيتاجها كل مسلم ليقرأ، أك يفهم  .ُ

 ىي كاألحكاـ الشرعية.  القرآف الذم يستمد منو ادلسلم األكامر كالنوا
إهنا لغة الصالة. إف كل مسلم يريد أف يؤدم الصالة عليو أف يؤديها  .ِ

بالعربية، كلذالك فإف العربية مرتبطة بركن أساسي من أركاف اإلسالـ 
 فيصبح تعلم العربية بذلك كاجبا على كل مسلم. 

                                                           

، تعليم مفردات اللغة العربية، ْ    http://nanoazza.wordpress.com/2008سوحـر
/07/03/pembelajaran-kosakata-bahasa-arab(ُ  َُِٕأكتوبر) 

http://nanoazza.wordpress.com/2008%20/07/03/pembelajaran-kosakata-bahasa-arab(1
http://nanoazza.wordpress.com/2008%20/07/03/pembelajaran-kosakata-bahasa-arab(1
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إهنا لغة احلديث الشريف، فإف كل مسلم يريد قراءتو كاستيعابو عليو أف  .ّ
 ٓيعرؼ العربية.

تألٌفت الٌلغة العربٌية من فركع العلـو من بينها يعٍت ضلو، صرؼ، بالغة،  
نظاـ تعلم اللغة العربية ىو أضافة مثالية ألهنا قادره على مفردات، ك غَت ذالك. 

تقدًن الطالب إلتقاف فركع العلـو أعاله ، كقادره أيضا على تقدًن شخص ما لديو 
مهارة القراءة ك مهارة  مهارة الكالـ ك اع كما يلي: مهارة اإلستم ادلهارات اللغوية

 الكتابة. إحدل منها اليت تبُت يف ىذا البحث ىو علم النحو.
كمن فركع علـو اللغة العربية هتتم الباحثة بالنظر كادلراجعة كادلناقشة ٓتصوص 

علم النحو ىو علم من علـو اللغة العربية يبحث عن أحواؿ الكلمات  علم النحو.
العربية من ناحية اإلعراب كالبناء كما يطرأ عليها من احواؿ يف حاؿ ترتيبها 
كعالقتها بغَتىا من الكلمات كتعرؼ بو أيضا مايلـز أف يكوف عليو آخر الكلمات 

أف نفهم علم النحو فهما  كإلتقاف اللغة العربية ينبغي لنا ٔمن رفع كنصب كجر.
 جيدا.

                                                           

 ْ، ص. الطرؽ تدريس اللغة العربيةأزىر أرشد،  ٓ
    .َُ)اجلزء األكؿ: بَتكت : دار الفكر، دكف سنة(، ص. ادلرجع يف اللغة العربية ضلوىا كصرفها على رضا،  ٔ
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كاحدة من أجزاء علم النحو ىي اسم ادلوصوؿ. اسم ادلوصوؿ ىو االسم 
كاألمساء ادلوصولة قسماف: خاصة  ٕالذم نتوصل بو لفظا بآخر أك ألفاظا بأخرل.

كمشًتكة. فاألمساء ادلوصولة اخلاصة ىي اليت تفرد كتثٌت كٕتمع، كتذكر كتؤنث. 
دلذكر، ك)اللذاف كاللذين( للمثٌت ادلذكر، ك)اللذين( للجمع كىي:)الذم( للمفرد ا

ادلذكر العاقل، ك)اليت( للمفردة ادلؤنثة، ك )اللتاف كاللتُت( للمثٌت ادلؤنث، ك)الاليت 
 كاللوايت كالالئي( للجمع ادلؤنث. )كاألىل( للجمع ادلذكر كادلؤنث.

راد كادلثٌت كاجلمع  كاألمساء ادلوصولة ادلشًتكة ىي اليت تكوف بلفظ كاحد للمف
كادلذكر كادلؤنث. كىي ))من كما((، غَت أف )من( للعاقل، ك)ما( لغَت العاقل، 
مثل:))جاء من أرسلنا مها، كمن أرسلنا ىم، كمن أرسلنا ىن(( ك))اقرأ ما شئت من 
الكتب، كاركب ما شئت من اخليل((. حيتاج االسم ادلوصوؿ إىل صلة، كعائد، 

سم ادلوصوؿ ىناؾ صلة ادلوصوؿ. صلة ادلوصوؿ  احثة االيف مب ٖكزلل من اإلعرب.
ىي اجلملة اليت تذكر بعد ادلوصوؿ دلعرفية كبياف معناه ؛ كيشًتط فيها أف تكوف 
خربية، معركفة للسامع، مشتملة على ضمَت يعود إىل ادلوصوؿ يسمى )بالعائد( 

                                                           

 .ُٖٖ( ص.َُِٓ؛ جيبو تات: غونادرما علم، ِ)ط. العربية ادليسرةزلمد نورل ك حفصة انتاف،  مصفىٕ
 ُّٓ( ص. ََِٕ؛ لبناف: دار الكتب العلمية، ّ)ط.الدركس العربية مصطفى الغاليُت، ٖ
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، كإليك تكوف صلة ادلوصوؿ مجلة أك شبو مجلة ٗكاليكوف ذلا زلل من اإلعراب.
 التفصيل:

 فعلية( -مسيةاصلة ادلوصوؿ مجلة: ) .ُ
 (.مهتو عاليةقد تكوف صلة ادلوصوؿ مجلة امسية، مثل: )يفوز بالنجاح الذم 
يهدم إليك كقد تكوف صلة ادلوصوؿ مجلة فعلية، مثل: )صادؽ الذل 

 (. عيوبك
 ظرؼ(: -صلة ادلوصوؿ شبو مجلة: )جار كرلركر .ِ

 (.ىف ادلكتبةقد تكوف صلة ادلوصوؿ جارا كرلركرا، مثل: )اقرأ الكتب الذل 
 َُ(.بُت يديككقد تكوف ظرفا، مثل: )اقرأ الكتب الذل 

كيف تعليم اسم ادلوصوؿ، احيانا نسينا عن صلة ادلوصوؿ بسب ما عندىا   
زلل يف اإلعراب حيث أف اسم ادلوصوؿ ك صلة ادلوصوؿ مثل جهاف لعملة كاحدة 
ك جزء ال يتجزأ من بعضهما بعض. كلذلك استنادا إىل الوصف أعاله، كتريد 

لذلك الباحثة ادلهتمة الباحثة أف تبحث عن اسم ادلوصوؿ كصلتها يف ىذه الرسالة. 

                                                           

  .ٕٗ( ص.ََِٕ؛لبناف: دار الكتب العلمية، ّ، )ط.القواعداألساسية للغة العربيةأمحد اذلامشي،  ٗ
   .ّّٓ( ص. َُُِ، )القاىرة: دار التوفيقية للًتاث، الكاىف شرح اآلجركميةأدين أمُت عبد الغٍت، َُ



6 
 

 

بإجزاء البحث بادلوضوع " دراسة عن اسم ادلوصوؿ كصلتها يف اجلزء األكؿ من 
 الكرًن". القرآف

 الفصل الثاني: مشكالت البحث 
ىذا ، فإف القضايا األساسية اليت ستناقش يف أعالهكبناء على اخللفية 

 ىي: البحث
 ؟ ئوما ىي اسم ادلوصوؿ كأجزا .ُ
ما ىي اآليات اليت ٖتتول على اسم ادلوصوؿ كصلتها يف اجلزء األكؿ من   .ِ

  ؟القرآف الكرًن
 ؟ القرآف الكرًنيف اجلزء األكؿ من  تهاصلك  ات اسم ادلوصوؿكيف تطبيق   .ّ

 الفصل الثالث : توضيح معانى الموضوع 
أٌف ىذه الرسالة ٖتت ادلوضوع : دراسة عن اسم ادلوصوؿ كصلتها يف اجلزء  

 باحثةك قبل أف ندخل يف ضمن البحث اجلوحرل ترل الك القرآف الكرًنؿ من األك 
من الضركرم أف تقدـ توضيح معاين ادلوضوع لنسهل إلينا أف نفهم عن اسم 

 ادلوصوؿ ك صلتها فهما صحيحا.
 اسم ادلوصوؿ ىو االسم الذم نتوصل بو لفظا بآخر أك ألفاظا بأخرل.. أ
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بعد ادلوصوؿ دلعرفة كبياف معناه؛ صلة ادلوصوؿ ىي اجلملة اليت تذكر . ب
كيشًتط فيها أف تكوف خربية، معركفة للسامع، مشتملة على ضمَت 

 يعود إىل ادلوصوؿ يسمى )بالعائد( كاليكوف ذلا زلل من اإلعراب.
سورة سورة الفاٖتة ك ىو جزء الذم فيو  القرآف الكرًناجلزء األكؿ من . ت

سورة الثانية من القرآف .سورة البقرة ىي اسم الُُْ-ُالبقرة من آية 
 كىي مدنية.

دراسة ٖتليلية ضلوية : ىي طريقة سلكتها الباحثة للقياـ بادلقاربة عن . ث
ٖتليل علم النحو، حصوال على خالصة كاضحة من البحث الذم 

 يبحث فيو.
 و بحث السابق الفصل الرابع: دراسة عن المراجع

إف البحث عن اسم ادلوصوؿ كصلتها تكاد تبحث يف كل كتب قواعد اللغة 
العربية. لو كاف بُت الكتب ادلستقلة يف طريقة ْتثها توجد منها ْتث عاـ كمنها 
ْتث خاص، ٖتقيقا ذلاذ الغرض. استعانت الكاتبة عددا من كتب قواعد اللغة 

الييٍت, كيشتمل ىذا للشيخ مصطفى الغل جامع الدروس العربيةالعربية منها : 
لألستاذ فؤاد نعمة كيشرح ىذا  ملخص قواعد اللغة العربيةالكتاب صلة ادلوصوؿ, 

لألستاذ السيد أمحد  القواعد األساسية للغة العربيةالكتاب عن صلة ادلوصوؿ, 
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للشيخ مصطفى الغلالييٍت عن  الدروس العربية، عن حكم )أم( ادلوصولية اذلامشي
  االسم ادلوصوؿ.

ْتث سابق يبحث عن اسم ادلوصوؿ. كالباحثة اقتشاؼ أطركحة اليت  ككاف
ا البحث يبحث عن اسم ادلوصوؿ كصلتها يف اجلزء ذيبحث عن اسم ادلوصوؿ. كى

اليت قبلها ال يوجاد عن البحث. لو   )دراسة ٖتليلية ضلوية(ألكؿ من القرآف الكرًن 
ا البحث. ذة مع ىم ذلا عالقذالك الباحثة ٖتوؿ أف تستعمل مراجعا الذكاف 

الكهف  سورة ادلوصولة كإستعماالهتا يف األمساءأطركحة يعٍت نالت الباحثة موضوع 
ىناؾ فرؽ بُت دراسة . كلكن سليماف احلميد عبدمن األخ  )ضلوية ٖتليلية دراسة(

 األمساءا الباحث السبق يبحث عن ذه الرسالة. إذسابقة مع ستبحث الباحثة يف ى
ه الرسالة الباحثة خصوصا ذ، ك يف ىالكهف  سورة يف كإستعماالهتاادلوصولة 

يبحث اسم ادلوصوؿ كصلتها، أما سورة اليت يبحث متفرؽ حيث الباحثة سيبحث 
 .)اجلزء األكؿيف  (يف سورة الفاٖتة ك سورة البقرة 

 الفصل الخامس: المناىج المستعملة في كتابة الرسالة
ادلطلوبة للرسالة انتهجت الكاتبة عددا من الطرؽ يف إجزاء البحث عن ادلواد 

البحثية، ىي تستعمل طريقة مجع ادلواد كطريقة تنظيم ادلواد كٖتليلها. لتوضيح ذلك 
 تقدـ الكاتبة الشرح ادلوجز لكل منها على حدة.
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 طريقة مجع ادلواد.  .ُ
ىت يف ىذا الصداد تنتهز الكاتبة الطريقة ادلكتبة، كىي طريقة مجع ادلواد ال 

تقدـ على عناصر الكتب ٔتطالب الرسالة من ادلواد كادلعطيات كعلى مهارة 
 اإلقتباس من ىذه ادلصادر األمينة مباشرة كغَت مباشرة. 

 طريقة تنظيم ادلواد كٖتليلها.  .ِ
 يف ىذه طريقة تستخدمها الكاتبة الطريقة اآلتية : 

باصدار اخلالصة من األمور  كىي طريقة تنظيم ادلواد الىت ٕترل أ. الطريقة القياسية: 
 اجلزئية إىل األمور الكلية، أك بعبارة أخرل من العامة إىل اخلاصة.

ب.الطريقة التحليلية: إذا كجدت مسألة مل يظهر معناىا كمل يتبُت مقصودىا 
 فتحاكؿ الكاتبة أف ٖتلل ادلسألة على الطريقة التحليلية.

ادلواد الىت ٕترل باصدار اخلالصة من ج. الطريقة االستقرائية: كىي طريقة تنظيم 
 األمور الكلية إىل األمور اجلزئية. أك بعبارة أجرل من اخلاصة إىل العامة.

 الفصل السادس: أغراض البحث وفوائده 
فتهدؼ الكاتبة بكتابة ىذه الرسالة إىل  أف لكل األشياء أغراض كفوائده 

 عدة أغراض مهمة، كىي:
 دلعرفة اسم ادلوصوؿ كأجزاء. .ُ
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القرآف    دلعرفة اآليات اليت ٖتتول على اسم ادلوصوؿ كصلتها يف اجلزء األكؿ من  .ِ
 الكرًن.

 القرآف الكرًن.يف اجلزء األكؿ من تها صلات اسم ادلوصوؿ ك دلعرفة تطبيق .ّ
 أما فوائد ادلرجوة من كتابة ىذه الرسالة تتكوف فيما يلي:

بواسطة ىذه الرسالة يسهل علينا أف نفهم كندرس اسم ادلوصوؿ كصلتها يف  .ُ
 القرآف الكرًن.اجلزء ألكؿ من 

 كشلا ال شك فيو أف ىذه الرسالة زادت علومنا كما يتعلق بعلم النحو.  .ِ
لتكوف ادلراد مراجعا على القارئُت اآلخرين الذين يريدكف أف يكتبوا كتابة علمية 

 متعلقة هبذا البحث.
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 لباب الثانيا
 الدراسة النظرية

 الفصل األول : اسم الموصول
 تعريف اسم ادلوصوؿ. أ

إسم ك مجعو أمساء، اسامي، ك اساـ. -يسم-كلمة اسم يأيت من كلمة أسم
اسم ىو ما يعرؼ بو الشيء كيستدؿ بو عليو. ك موصوؿ ىو اسم مفعوؿ من فعل 

 يصل".  -"كصل

ك يف اإلسطالح اسم ادلوصوؿ ىو اسم الذم توصل بو لفظا بآخر أك 
كىو اسم مبٍت يدؿ على معُت بواسطة مجلة بعده تسمى صلة  ُُألفاظا بأخرل.

االسم ادلوصوؿ إما أف يكوف امسا خاصا، أم يدؿ على مفرد أك مثٌت   ُِادلوصوؿ.
أك مجع، تذكَتا كتأنيثا، ك إما أف يكوف عاما غَتسلتص. كما تعلم أنو حيتاج إىل 
شيئُت ضركريُت؛ صلة ك عائد، كأف الصلة ينبغي أف تكوف مجلة خربية، كأف العائد 

 ُّعبارة عن ضمَت يعود على االسم ادلوصوؿ.




                                                           

 .ّّٕ، ص.العربية ادليسرةزلمد نورل ك حفصة انتاف،  مصفى ُُ
 .ُِّس( ص. .) بَتكت: دار القافة اإلسالمية، دملخص قواعد اللغة العربية  فؤاد نعمة، ُِ
 .ُٓلبناف، د.س( ص.  -؛ بَتكتِ)ط. التطبق النحومعبده الراجحي،  ُّ

11 
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 تقسيم اسم ادلوصوؿ. ب
 يقسم اسم ادلوصوؿ إىل نوعُت إثنُت ، كمها: خاصة ك مشًتكة.

مفردة، كمثناة، كرلموعة، كمذكرة، من . االمساء ادلوصوؿ اخلاصة، ىي: اليت تذكر ُ
 كمؤنثة، كىي سبعة ألفاظ: 

 أ( الذم: للمفرد ادلذكر، عاقال أك غَته.
 ب( اليت: للمفردة ادلؤنث عا قلة أك غَتىا.

ت( اللذاف، كاللذين: للمثٌت ادلذكر ؼ"اللذاف" تستخدـ رفعا، ك"اللذين" 
 تستخدـ نصبا أك جرا.

 ث( اللذين: اجلمع ادلذكر العاقل، كيكوف مالزما "للياء" رفعا كنصبا كجرا.
 ج( اللتاف، كاللتُت: للمثٌت ادلؤنث، كتشدد النوف فيهما جوازا.

 ؤنث مطلقا.ح( الاليت، كاللوايت، كالالئي: للجمع ادل
خ( األيل: جلمع الذكور كإلناث، ضلو:جاءت التالميذ األىل ذىبو، 

 ُْكالتلميذات األىل ذىنب.
كة، ىي: اليت تذكر بلفظ كاحد للمفرد، كادلثٌت، كاجلمع، . االمساء ادلوصولة ادلشًت ِ

 كادلؤنث، كىي:
                                                           

 ّْٔ(، ص.َُِِر كاالنتاج االعالمى:)اجليزة: اطلس للنش السهل يف النحو كالصرؼكامل زلمد زلمد عويضة،  ُْ
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 أ( من: غالبا للعاقل 
 لفظأك مؤنثا، ك تستعمل بسواء كاف مفردا، أك مجعا، أك مثٌت، أك مذكرا،  

 كاحد، مثل: عاد من سافر.
 عاد من سافرات. 

 عاد من سافرا. 
 عاد من سفرتا. 
 عاد من سافركا.
 عاد من سافرف.

سم ادلوصوؿ، ))من(( يستخدـ بلفظ كاحد للمفرد بنوعية، كللمثٌت اف 
يف غَت بنوعية، كللجمع بنوعية، كال يتغَت كما كجدنا باألمثلة، لكن رٔتا  استعملت 

 45:24 يف سورة النور/ العاقل على خالؼ األصل، مثل قوؿ اهلل تعاىل
 

.  
موصوؿ لغَت العاقل. كإذا كاف اسم ادلوصوؿ ))من(( كاسم حيث استخدمت

  ُْ :ٕٔسورة ادللك/ يف عائدا على اهلل، مثل قولو
. 

( اسم ادلوصوؿ للعامل ك ليس للعاقل. من)
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 ب( ما: لغَت العاقل غالبا.
غالبا ما تكوف لغَت العاقل، كذلا لفظ كاحد للمفرد بنوعيو، كادلثٌت بنوعيو،  

 كاجلمع بنوعيو، مثل: 
 سرىن ما فعلو الطالب.
 سرىن ما فعلتو الطالبة.
 سرىن ما فعلو الطالباف.

 سرىن ما فعلتو الطالبتاف.
 سرىن ما فعلو الطالب. 
 سرىن ما فعلو ادلسلموف.

 سرىن ما فعلتو الطالبات. 
فاسم ادلوصوؿ: ))ما(( يستخدـ بلفظ كاحد للمفرد بنوعيو، كللمثٌت بنوعية،  

مذكرا كمؤنثا كما باألمثلة. لكن رٔتا استعملت للعاقل على  كللجمع بنوعية،
  ْ:ّسآء/نال يف سورة  خالؼ األصل، مثل قوؿ اهلل تعاىل
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حيث كرد اسم ادلوصوؿ )ما( للعاقل؛ إذ إنو عائد على النساء، مع أنو يف 
ُٓاألصل لغَت العاقل.



 ج( أم: عامة للعقالء كغَتىم، كمؤنثها ))أية(( 
كتبٌت على الضم. بشرط إضافتها إىل معرفة، كحدفالضمَت الواقع صدر 
صلتها. ضلو: يسرين أيكم مؤدب. )ىذا إذمل توصل بفعل أك ظرؼ( ضلو: أيهم 

 قاـ، أك عندؾ، كإال أعربت كما تعرب يف ادلواضع الثالثة اآلتية، كىي: 
 األكىل: إذا أضيفت كذكر صدر صلتها. ضلو: يسر أيهم ىو مؤدب. 

 الثانية: إذا مل تضف كذكر صدر صلتها. ضلو: يسر ين أم ىو مؤدب. 
 تها. ضلو: يسر ين أم مؤدب. فلفظةالثالثة: إذا مل تضف كمل يذكر صدر صل

  ُٔيف تلك األحواؿ الثالثة حسب العوامل. -)) أم(( ترفع ك تنصب كٕتر
 حكم )أم( ادلوصولية

ـ؛ فاحتاجت إىل ما يفيدىا كجوب إضافتها إىل معرفة، لشدة توغلها يف اإلهبا (ُ
 تعريفا.

كجوب أف يكوف عاملها مستقبال مقدما عليها، كأف تكوف صلتها غَت ماضية؛ 
 ألهنا موضوعة للعمـو كاإلهباـ؛ فكاف ادلستقبل مناسباذلا، كادلاضىي

                                                           

 .ُّٓ، ص. الكاىف شرح اآلجركميةأدين أمُت عبد الغٍت،  ُٓ
 .  ٖٕ، ص.القواعد األساسية للغة العربيةأمحد اذلامشي،  ُٔ
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منافيا. كإمنا أك جبوا تقدًن العامل عليها للفرؽ بينها كبُت ))أم(( الشرطية،  (ِ
عاملها ال يكوف إالمؤخرا عنهما لوجوب تصدر مها يف كاالستفهامية، فإف 

 ُٕأكؿ الكالـ.
 :إعراب اسم الموصول و صلتها

 َُ: ّآؿ عمراف/ يف سورة 

     ….

   :  نسخ.حرؼ 
 : .اسم ادلوصوؿ مبٍت على الفتحة يف زلل نصب اسم إف 
 :عل كىو صلة من اسم ادلوصوؿ قبلهافعل ك فا.ُٖ 

ٕ: ّآؿ عمراف/ يف سورة 
     ...

 :اسم ضمَت مبٍت على الفتحة يف زلل رفع. 
 :ع خرباسم ادلوصوؿ مبٍت على السكوف يف زلل رف. 
 : الفعل ك فاعلصلة ادلوصوؿ مجلة فعلية من.ُٗ 

                                                           

 .ٖٕ، ص. القواعد األساسية للغة العربيةأمحد اذلامشي،  ُٕ
(  ص. ـََِٕ،الدار العربية للعلـو-ط.األكؿ؛ بَتكت(اإلعراب ادلرئي للقرآف الكرًن اجمللد األكؿ أبو فارس الدحداع،  ُٖ

َُّ 
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 ْ:ٖٖالنسآء/يف سورة 

...  ...

:حرؼ نصب.
:فعل مضارع منصوب بأف. 
 .نصب مفعوؿ بو اسم ادلوصوؿ مبٍت على السكوف يف زللمن:

 :فعل ماض مبٍت بالفتحة.

:فاعل مرفوع بالضمة.َِ 
 صلة الموصولالفصل الثاني : 

 تعريف صلة ادلوصوؿ. أ
الصلة ىي اجلملة  اليت تذكر بعد االسم ادلوصوؿ، كتسمى: صلة ادلوصوؿ،

 شتملي ت ك ادلوصوؿ إىل يعود ضمَت ىو كالعائد،اإلعراب من اجلملة ىذه زللَّ  كال
. مثل) احًـت الذل خيلص( فجملة ))خيلص(( صلة ادلوصوؿ. اجلملة ىذه عليو

 ُِأخالقها عظيمة( فجملة: ))أخالقها عظيمة((صلة ادلوصوؿ.كمثل )أقد اليت 

                                                                                                                                                                      
 َُّص.  اإلعراب ادلرئي للقرآف الكرًن اجمللد األكؿ،أبو فارس الدحداع،  ُٗ
 ِّٖص. اإلعراب ادلرئي للقرآف الكرًن اجمللد األكؿ، أبو فارس الدحداع،  َِ
 .ّّٓ، ص. الكاىف شرح اآلجركمية أدين أمُت عبد الغٍت، ُِ
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 أنواع صلة ادلوصوؿ. ب

 صلة ادلوصوؿ يتكوف من أربعة أنواع، كىي : 
 مجلة فعلية .ُ

. مثل: ِِىي ادلكونة من فعل ك فاعل، أك شلا كاف أصلو الفعل ك الفاعل
 .يهدم إليك عيوبكصادؽ الذل 

 مجلة امسية .ِ
يفوز بالنجاح .مثل: ِّكاف أصلو ادلبتدأ اخلربىي ادلكونة من مبتدأ كخرب، أك  

 .مهتو عاليةالذم 
 ظرؼ .ّ

ادلنصوب بتقدير يف" كىو:  االسم" :يف اللغة العربية، ىو النحوعند علماء 
ادلفعوالت، كينقسم إىل: ظرؼ زماف مثل: اليـو كاليلة، كظرؼ مكاف مثل:  أحد

ألفية ابن  :يف منظومتو ادلشهورة باسم ابن مالكأماـ كخلف. كقد ذكره االماـ 

                                                           

ِِ  ،  .َّ( ص.ََِٕ؛ القاىرة: مؤسسة ادلختار ،ُ)ط.اجلملة الفعلية،على أبو ادلكاـر
ِّ  ،  .َّص. اجلملة الفعلية،على أبو ادلكاـر

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AD%D9%88_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83
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اليـو )ظرؼ زماف(، جلست أماـ األستاذ )ظرؼ  مثل: حيضر األستاد ِْ.ماؿ
  ِٓمكاف(.

 جر كرلركر .ْ
ٖتصل حركؼ اجلر يف عددىا إىل كاحد كعشرين حرفا، كقد استطاع العلم 

فقد  اللغوم الكبَت ابن مالك أف جيمع ىذه احلركؼ يف بيتُت، كمها ضمن ألفيتو،
على، مذ، قاؿ: )ىناؾ حركؼ اجلر كىي: من، إىل، حىت، خال، حاش، يف، عن، 

مثل: ينصت ادلسلموف إىل ِٔمنذ، رٌب، الالـ، كي، كاك، كتا، كالكاؼ، كالباء(.
 ِٕالقرآف كاحلديث.

 صلة ادلوصوؿ كالعائد . ج
ضمَت الذم يربط الصلة باادلوصوؿ. كيعود منها إليو لتحل لالعائد ىو ا

الفائدة بشرط أف يكوف ضمَت غيبة. مطابقا لفظا كمعٌت للموصوؿ )يف اإلفراد 
تثنية كاجلمع. كالتذكَت كالتأنيث(.فتقوؿ: جاء الذم أكرمتو، كاليت أكرمتها، كال

                                                           

 (َُِٕأغسطس  ُّ) /https://ar.wikipedia.org/wikiظرؼ_)ضلو(كيكيبيديا،  ِْ
 ِٖ، ٕٗ)سرابيا: أفال لستارم. دس( ص.  ilmu nahwu praktisغزيادين ذفرم،  ِٓ
 (.َُِٖأغسطس  ٔ) /http://www.mawdoo3.comحرؼ_اجلريف_اللغة_العربية زلمد مركاف،ِٔ
 َُٖ، ص.العربية ادليسرةزلمد نورل ك حفصة انتاف،  مصفىِٕ

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/
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كاللذاف أكرمتهما، كالذين أكرمتهم، كاللوايت أكرمتهن. ىذا يف ادلوصوؿ اخلص شلا 
 ِٖيطابق لفظو معناه.









                                                           
 َٖص. العربية،القواعد األساسية للغة أمحد اذلامشي،  ِٖ
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 الباب الثالث
الجزء األول من القرآن الكريم عامة دراسة تحليل  

سورة البقرة سورة الفاٖتة ك  م فيوىو جزء الذ الكرًن القرآفاجلزء األكؿ من 
 كىي مدنية. من القرآف .سورة البقرة ىي اسم السورة الثانيةُُْ-ُمن آية 

 الفصل األول: تعريف سورة الفاتحة
 تسمية سورة الفاٖتة .ُ

 القرآف ىي أعظم سورة يف أـ الكتاب أك السبع ادلثاين أك سورة الفاٖتة
احلمد هلل رب العادلُت ىي السبع ادلثاين، كالقرآف العظيم : »النيب زلمد الكرًن، لقوؿ
، كذلك ألهنا افتتح هبا ادلصاحف يف الكتابة، كألهنا تفتتح هبا الصالة «الذم أكتيتو
  ِٗيف القراءة.

لك كقد أمجع مجهور العلماء على أف آيات سورة الفاٖتة سبع آيات كذ
كقاؿ أهنن  احلسن البصرم: باتفاؽ القراء كادلفسرين، كمل يشذ عن ذلك إال ثالثة

                                                           
ِٗ

الفاتحةب مبارك، سيد بسورة وتعريف شبكة األلوكة الشرعية،  ،يان
/َُٕٕٗ/َhttp://www.alukah.net/sharia/ (َُ  َُِٖسبتمبَت)
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كاحلسُت اجلعفي أهنن ست آيات، كاستدؿ  عمرك بن عبيد مثاف آيات، كقاؿ
أينزلت قبل ىجرة  مكية كتعد السورة سورة«. السبع ادلثاين»اجلمهور بقوؿ الرسوؿ: 

ككاف ترتيبها يف النزكؿ خامسنا على مكة، كىو قوؿ أكثر العلماء،  الرسوؿ من
 َّكسورة ادلدثر. كسورة ادلزمل سورة العلق كسورة القلم بعد بدر الدين الزركشي قوؿ

الفاٖتة أمساء كثَتة ذكرىا العلماء يف كتبهم منهم  سورة
كغَتىم، حيث تدؿ كثرة األمساء على شرؼ  كالسيوطي كالقرطيب الرازم اإلماـ

سمَّى كمكانتو. التس
ي
مية الرئيسية للسورة ىي الفاٖتة، كالفاٖتة يف اللغة: مشتقة ادل

فىتحنا كافػىتىتحو كىفتَّحو فانػىفىتح كتػىفىتَّح.  من الفتح كىو نقيض اإلغالؽ، فىتح يفتح
كفاٖتة الشيء أكلو، كفواتح القرآف ىي أكائل السور، كالواحدة فاٖتة. كأـ الكتاب 

كزف )فاعلة(، تطلق على أكؿ كل شيء  لقرآف. كالفاٖتة اسم علىيقاؿ ذلا: فاٖتة ا
باإلضافة السم الفاٖتة، مسيت السورة بأمساء عديدة بعضها أمساء  ُّفيو تدريج.

ة أنو مل يثبت يف السن ابن عاشور توقيفية كالبعض اآلخر أمساء اجتهادية، فقد ذكر

                                                           

 ftnْ#_ُّْٓىدل القرآف،  ترتيب نزكؿ سور القرآف ادلباركة ،زلمد ىادل، َّ 
=http://www.hodaalquran. com/details.php?id (َُ  َُِٖسبتمبَت) 

باجلامعة اإلسالمية غزة،  )فلسطُت: كلية أصوؿ الدين سورة الفاٖتة دراسة موضوعية، رسالة ماجستَتبساـ رضواف ،  ُّ
 ق(، ص.  ُِْٗ
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أك أـ  الصحيحة كادلأثور من أمسائها إال فاٖتة الكتاب أك السبع ادلثاين أك أـ القرآف
 ِّ.الكتاب

 اختالؼ اإلعراب كالقراءات يف سورة الفاٖتة .ِ
 اختالؼ اإلعراب. أ

 خلاص هبا، حيث إهنا ال تقتصر علىللعالمة اإلعرابية معناىا الداليل ا
كظيفتها النحوية فقط، بل تقـو بوظائف مزدكجة بُت الوظيفة النحوية كادلعٌت 

آيات القرآف شلا أدل إىل تعدد الداليل، كقد اختلف النحويوف كثَتنا يف إعراب 
ادلعاين النامجة عن اختالفاهتم. كيعدكف اختالؼ اإلعراب إىل سببُت األكؿ: أسلوب 
القرآف ادلعجز، ْتيث ال يستطيع أحد اإلحاطة ّتميع مراميو كأىدافو، فاحتمل كثَتنا 

قديس ال يعرفوف احلجر على اآلراء، كال ت النحويُت من ادلعاين كالوجوه. الثاين: إف
آراء الغَت، فاحتفظوا ألنفسهم ْترية الرأم كالتعبَت. كقد أضيف سببنا ثالثنا كىو أف 
االختالؼ يف اإلعراب دليل على صالحية القرآف لكل العصور كاألزماف كاألمكنة.  
كما أف اختالؼ اإلعراب يرجع لعدة عوامل منها: اختالؼ يف القراءات القرآنية 

                                                           

ادلكتبة اإلسالمية،   ،التحرير كالتنوير سورة الفاٖتةالطاىر بن عاشور، حملمدِّ
http://library.islamweb.net/new library/ 

display_book.php?idfrom=18&idto27&bk_no=61&id=21 (َُ  َُِٖسبتمبَت) 
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معٌت، كاحتماؿ الكلمة القرآنية ألكثر من كجو إعرايب كإف كاليت يًتتب عليها إثراء لل
  ّّمل تتغَت عالمتها اإلعرابية.

 ٕ-ٔ: ُمن أمثلة اختالؼ اإلعراب يف سورة الفاٖتة/
                       

        

يف إعراب )غَت( على قولُت: األكؿ: اجلر على  النحاة اختلف :اإلعراب
البدؿ من )الذين( أك من الضمَت يف )عليهم(. الثاين: اجلر على الصفة 

 )الذين(.
ادلعٌت األكؿ: أفاد أف ادلنعم عليهم من النبيُت  :معاني اإلعراب

الذين قد سلموا شلا يسبب غضب كالصديقُت كالشهداء كالصاحلُت ىم أنفسهم 
اليهود، كسلموا أيضنا من  اهلل تعاىل من الكفر كالفساد يف األرض كما فعل

يف  الطربم النصارل، فعبد ىؤالء رهبم حق العبادة. قاؿ الضالؿ الذم كقع فيو
كانت )غَت(   –يعٍت البدؿ–توجيو ادلعٌت على ىذا اإلعراب: كإذا كجو إىل ذلك 

                                                           

، رسالة أثر اختالؼ اإلعراب يف تفسَت القرآف دراسة تطبيقية يف سورة الفاٖتة كالبقرة كآؿ عمراف كالنساءىديل زلمد عطية،  ّّ
 .ِّق(، ص.  َُّْباجلامعة اإلسالمية غزة،  ماجستَت )فلسطُت: كلية أصوؿ الدين
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الصراط الذم خيفض الذين عليها، فكأنك قلت: صراطى  سلفوضة بنية تكرير
 ّْالذين أنعمت عليهم، صراطى غَت ادلغضوب عليهم.

ادلعٌت الثاين: أفاد أف ىؤالء ادلنعم عليهم من اهلل بنعمو عديدة، منها ما 
ىو كارد يف اآلية من نعمة اإلدياف كاذلداية، ككذلك نعمة السالمة من غضب 

اإلدياف ادلطلق كالسالمة من الغضب  ةوا بُت نعم. فكأف ىؤالء قد مجعاهلل
كالضالؿ، كىذه يف حقيقتها نعمة عظيمة جليلة. كعليو فإف ادلؤمن دلا سأؿ اهلل 
أف يهديو الصراط ادلستقيم، بُت أنو الصراط الذم أنعم اهلل بو على النبيُت 

ذلك  كالصديقُت كالشهداء كالصاحلُت، كيف ىذا مبالغة منو يف طلب اذلداية إىل
أيب  الطريق ادلستقيم، طريق احلق الذم يوصل إىل رضا اهلل. كقد رجح كل من

ا القوؿ األكؿ مرجوحنا،  كأيب حياف السعود كوف )غَت( رلركرة على الصفة، كعدَّ
ا من التأكيد  كذلك ألف البدؿ من شأنو أف يفيد متبوعو ادلبدؿ منو مزيدن

كالتقرير، كمزيدان من اإليضاح كالبياف، كليس ىو كذلك ىنا، فهما يرجحاف جر 
  ّٓ)غَت( على الصفة.

 
                                                           

: دار ىجر القاىرة، اجلزء األكؿ )الطبعة األكىل؛ تفسَت الطربم جامع البياف عن تأكيل آم القرآف، زلمد بن جرير الطربم ّْ
 .ُُٖق(،  ُِِْللطباعة كالنشر كالتوزيع كاإلعالف، 

، رسالة آؿ عمراف كالنساء، أثر اختالؼ اإلعراب يف تفسَت القرآف دراسة تطبيقية يف سورة الفاٖتة كالبقرة ك ىديل زلمد عطيةّٓ
 .ّٖماجستَت، ص. 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF_%D8%A3%D9%81%D9%86%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF_%D8%A3%D9%81%D9%86%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF_%D8%A3%D9%81%D9%86%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%AD%D9%8A%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%AD%D9%8A%D8%AF%D9%8A
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 أسباب نزكؿ سورة الفاٖتة  .ّ
 اختلفوا فيو : فعند األكثرين : ىي مكية من أك ائل ما نزؿ من القرآف.  

أمحد الزاىد، أخربنا جدم، أخربنا أبو عمر ك أخربنا أبو عثما سعيد بن زلمد بن 
احلَتم، حدثنا إبراىيم بن احلارث كعلي بن سهل بن ادلغَتة قاؿ: حدثنا حيِت بن 
أيب بكَت، حدثنا إسرا ئيل عن أيب إسحاؽ عن أيب ميسرة: أف رسوؿ اهلل ص.ؿ  

لو  كاف إذ برز مسع مناديا يناديو: يا زلمد، فإذا مسع الصوت انطلق ىاربا، فقاؿ
كرقة بن نوفل: إذا مسعت النداء فا ثبت حىت تسمع ما يقوؿ لك. قاؿ: فلما برز 
مسع النداء: يا زلمد، فقاؿ: لبيك، قاؿ: قل: أشهد أف ال إلو إال اهلل ك أشهد أف 
زلمدا رسوؿ اهلل، مث قاؿ: قل: )احلمد هلل رب العادلُت. الرمحن الرحيم مالك يـو 

 اب. كىذا قوؿ علي بن أيب طالب.الدين( حىت فرغ من فاٖتة الكت
أخربنا أبو إسحاؽ أمحد بن زلمد ادلفسر، أخربنا احلسن بن جعفر الفسر، 
قاؿ: أخربنا أبو احلسن بن زلمد بن زلمود ادلركزم، حدثنا عبد اهلل بن زلمود 
السعدم، حدثنا أبو حيِت القصرم، حدثنا مركا بن  معاكية، عن العالء بن 

عمرك، عن علي بن أيب طالب قاؿ: نزلت فاٖتة الكتاب  ادلسيب، عن الفضيل بن
 ٔتكة من كنز ٖتت العرش.
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كهبذا اإلسناد عن السعدم: حدثنا عمرك بن صاحل، حدثنا أيب، عن 
الكليب، عن أيب صاحل، عن ابن عباس قاؿ: قاـ النيب ص.ؿ ٔتكة فقاؿ: بسم اهلل 

اهلل فاؾ أك ضلو ىذا، قالو  الرمحن الرحيم، احلمد هلل رب العادلُت. فقالت قريش: دؽ
كقاؿ احلسُت بن الفضل: لكل  ّٔاحلسن كقتادة. كعند رلاىد: أف الفاٖتة مدنية.

عليم ىفوة، كىذا نادر من رلاىد ألنو تفرد هبذا القوؿ ك العلماء على خالفو، كشلا 
  ُٓ:ٕٖيقطع بو على أهنا مكية قولو تعاىل يف سورة احلجر/

  ّٕيعٍت الفاٖتة. )آتيناؾ سبعا من ادلثاين كالقرآف العظيم كلقد(

 الفصل الثاني: تعريف سورة البقرة
 تسمية سورة البقرة .ُ

  ُِٖ: ِالبقرة/يف  تعاىل قولو اال ادلدينة يف نزلت البقرة سورة كانت

            

    

 اآلية ىذا ختمت . كقدِِٖ ذلا اليت يف القرآف سورة أطوؿ البقرة كسورة
 ابن قاؿ الشديد، العصيب اليـو العباد بذلك تذكَت كفيها اجلامعة اآلية هبذه الكردية

                                                           

 .ِّ-ُِ( ص.ُُٗٗبَتكت، –؛ لبناف: دار الكتب العلمية ُ. )ط.النزكؿ القرآف أسبابعلي بن أمحد الواحدم ،  ّٔ
( ََِٗ؛ لبناف: دار ابن حـز ُ. )ط.أسباب النزكؿ كالناسخ كادلنسوخ كادلتشابو كٕتويد القرآفعطية بن عطية األجهورم،  ّٕ  

 ّٖص. 
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 عليو اهلل صلى النيب عاش العظيم كقد القرآف من نزؿ ما آخر اآلية كثَت: ىذه
 نزؿ ما أكائل من كالبقرة ّٖاألعلى. الرفيق إىل انتقل مثٌ  لياؿ تسع نزكذلا بعد كسلم

  .ادلدينة إىل اذلجرة بعد السور من
 جزء كنصف جزئُت استغرقت فقد الكرًن القرآف يف سورة أطوؿ البقرة سورة

 إىل فبلغ البقرة سورة آيات عدد أٌما القرآف.  إليها قسم جزءا من ثالثُت تقريبا
 ّٗآية. كمائتا كمثانوف سبع كقيل كمثانُت آية كست مائتُت
 نزؿ ما أٌكؿ كىي الكرًن القرآف يف سورة أطوؿ البقرة سورة أفٌ  ىو ذكر ما كنتيجة

 سبق ىو النزكؿ،  من بل كاحدة دفعة غَت نزكذلا ككاف ادلدينة يف القرآف من سور
 آيات مثل، القرآف من نزؿ ما آخر فيها كجد ال مجيعها، ككذا أكائلها فقط نزكؿ
 رسوؿ من توقيفي فهو آياهتا كترتيب البقرة سورة ٕتميع بيانو كأٌما ذكر كما .الربا

 . كسلم عليو اهلل صلى
كبعض العلماء يقوؿ أف جزء األكؿ يسمى جزء آمل كاختالؼ النخاة عن 

 موقعو يف اإلعراب. 

 قاؿ العكربل: "كيف موضع امل ثالثة أكجو: 

                                                           

 .ُٗٓ-ُٖٓ(، ص. ََُِالفكر،  دار بَتكت:( األٌكؿ  اجلزءالتفاسَت،  صفوة ،الصابوين علي زلمدّٖ
 .ِٕ(، ص. ُٕٗٗهنضة،  دار :القاىرة(  الكرًن القرآف الوسيط التفسَت طنطاكل،  سٌيد زلمدّٗ
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ؼ ألنو مراد فهو كادللفوظ بو  ذكبقى عملو بعد احل ؼذأحدىا: اجلر على القسم زل
 كما قالوا اهلل لتفعلن يف لغة من جر. 

ؼ القسم كما ذىو على تقدير ح -كالثاين: موضعها نصب كفيو كجهاف أحدمها
كؼ تقديره التزمت اهلل أم اليمُت بو كالثاين ذتقوؿ: اهلل  ألفعلن كالناصب فعل زل

 ىي مفعوؿ بو تقديره اتل امل. 

 كالثالث: موضعها رفع  بأهنا مبتدأ كما بعدىا اخلرب.

كر ثالثة أكجو دلوضع "امل" كىي اجلر على ذ ا النص نرل  العكربل يذمن ى
ؼ القسم أك ىي مفعوؿ بو لفعل ذؼ حرفو، كالنصب على تقدير حذالقسم ْت

 كؼ تقديره "اتل". كالرفع على أهنا مبتدأ كما بعدىا اخلرب. ذزل

اـ كقوع فواتح السور رلركرا بالقسم ْترؼ القسم كقد اعًتض ابن ىش
الك قوؿ كثَت من ادلعربُت كادلفسرين يف ذكؼ، قاؿ يف معٌت اللبيب: "كمن ذاحمل

 فواتح السور: إنو جيوز كوهنا يف موضع جر بإسقاط حرؼ القسم.

لك سلتص عند البصريُت باسم اهلل سبحانو كتعاىل كبأنو ذا مردكد بأف ذكى
يف سورة البقرة كآؿ عمراف كيونس كىود كضلوىن كال يصح أف يقاؿ  ال أجوبة للقسم

 يف  آؿ عمراف جوابا. )اهلل ال إلو إال ىو(يف البقرة ك )ذلك الكتاب(قدر 
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لك ذؼ حرؼ القسم من غَت عوض مع بقاء عملو ك ذكأجاز الكوفيوف ح
لك ذ ىبوف إىل عدـ جوازذكره العكربل يف الوجو األكؿ: أما البصريوف فيذ ضلو ما 

ا كاف مع اسم اهلل خاصة كىو على خالؼ القياس عندىم كإمنا لكثرة ذإال إ
 استعمالو. 

ىب الكوفيوف إىل أنو جيوز اخلفض يف ذقاؿ: األنبارل يف اإلنصاؼ: "
لك ذىب البصرين إىل أنو ال جيوز ذالقسم بإضمار حرؼ اخلفض من غَت عوض.ك 

ا، أك ىاء التنبيو ذآهلل ما فعلت كإال بعوض ضلو ألف اإلستفهاـ ضلو قولك للرجل: 
 ضلو: ىا اهلل.....

ا ذلك مع ىذبقوذلم "أهلل ألفعلن" فإمنا جاز  )الكوفيُت(أما احتجاجهم 
االسم خاص على خالؼ القياس لكثرة استعمالو.أما موضوع النصب  بفعل 

 كؼ تقديره اتل أك اقرأ فقد ماؿ إليو ابن كيساف كما نقلو عنو النحاس: ذزل

نحاس: "قاؿ ابن كيساف: امل يف موضع نصب ٔتعٌت اقرأ "امل" أك قاؿ ال
كؼ تقديره ذعليك "امل". كما جييز أف يكوف موضعها رفعا على أهنا خرب دلبتدأ زل

 كره العكربل بكوهنا مبتدأ كما بعدىا اخلرب.ذ ا امل كليس كما ذى
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 قاؿ ابن كيساف على ما نقلو عنو النحاس: "كجيوز أف يكوف موضعها رفعا
 َْاؾ.ذا امل أك ىو أك ذٔتعٌت ى

 أسباب نزكؿ سورة البقرة .ِ
 أكؿ سورة أنزلت بادلدينة سورة البقرة.

 ِ-ِ:ُيف سورة البقرة /  قولو تعاىل
    

نا أبو عثما ) الثقفي( الزعفراين، أخربنا أبو عمر كبن مطر، أخربنا جعفر بن أخرب 
زلمد بن الليث، حدثنا أبو حذيفة، حدثنا شبل، عن ابن أيب صلح، عن رلاىد 
قاؿ: أربع آيات من أكؿ ىذا السورة نزلت يف ادلؤمنُت، كآيتاف بعدىا نزلنايف 

: ِ:ٔيف سورة البقرة/ قولو تعاىل. الكافرين، كثالث عشرة بعدىا نزلت يف ادلنافقُت

    ...

 الضحاؾ: نزلت يف أيب جهل كمخسة من أىل بيتة. كقاؿ الكليب: يعٍت اليهود.قاؿ 

  ِ:ُْيف سورة البقرة/ قولو تعاىل

                                                           
األزىر كلية الدراسات اإلسالمية جامعة ( القضاياالنحوية كالصرفية يف كتاب التبياف اعراب يف القرآفعمرة زلمد كاسم،  َْ

 .88ٖٔ-ـ(، ص. ُٓٗٗفرع البنات الدراسات العليا قسم اللغويات،  -كالعربية
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      ...

أخربنا أمحد بن زلمد بن إبراىيم، أخربنا شيبة بن زلمد، حدثنا علي بن زلمد بن 
قرة، حدثنا أمحد بن زلمد بن نصر، حدثنا يوسف بن بالؿ، حدثنا زلمد بن 

عن صاحل، عن ابن عباس:  مركاف عن الكليب،

يـو نزلت ىذه اآلية يف عبد اهلل بن أيب كأصحابة، كذلك: أهنم خرجوا ذات 
فاستقبلهم نفر من أصحاب رسوؿ اهلل ص.ؿ، فقاؿ عبد اهلل بن أيب: انظركا كيف 
أرد ىؤالء السفهاء عنكم، فذىب فأخد بيد أيب بكر الصديق رضي اهلل عنو فقاؿ: 
مرحبا بالصديق سيد بٍت تيم، كشيخ اإلسالـ، كثاين رسوؿ اهلل يف الغار، الباذؿ 

عنو فقاؿ: مرحبا بسيد بٍت عدم بن   نفسو كمالو. مث أخد بيد عمر رضي اهلل
كعب، الفاركؽ القوم يف دين اهلل، الباذؿ نفسو كمالو لرسوؿ اهلل. مث أخد بيد علي  
كـر اهلل كجهو فقاؿ: مرحبابابن عم رسوؿ اهلل كختنو، سيد بٍت ىاشم ماخال رسوؿ 

م اهلل. مث افًتقوا. فقاؿ عبد اهلل ألصحابو: كيف رأيتموين فعلت؟ فإذا رأيتموى
فافعلوا كما فعلت فأثنوا عليو خَتا. فرجع ادلسلموف إىل النيب ص.ؿ، كأخربكه 

 ُْبذلك. فأنزؿ اهلل ىذه اآلية.
 

                                                           

 .ِٓ-ِْ. ص.النزكؿ القرآف أسبابعلي بن أمحد الواحدم ،  ُْ
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  ِ:ُِقولو تعاىل يف سورة البقرة/

     ...

الواحدم عن علقمة قاؿ: كل شيء نزؿ فيو )أخرج       ، فهو مكى(
(       )مدين يعٍت: أف ) فهو     ) أىل مكة، ك  باخط

((      ) ادلدينة أىل خطاب. 
كقولو: )      دلشركي أىل مكة إىل قولو خطاب (

كىذه اآلية نزلت يف ادلؤمنُت، كذلك أف اهلل تعاىل دلا ذكر جزاء )كبشر الدين آمنوا( 
الكافرين بقولو: ) فاتقوا النار اليت كقودىا الناس كاحلجارة أعدت للكافرين( ذكر 

 ِْجزاء ادلؤمنُت.
 مساء إىل زادة يف سورة البقرةاال .ّ

 االمساء إىل زادة يف سورة البقرة،  أما بينها اسم نكرة ك اسم معرفة.

ىي االسم الذم يدؿ على مسٌمى عاـ )شائع غَت معٌُت(، مثل: رجل،  النكرة
 .امرأة، دكلة

                                                           

 ْٔ. ص. أسباب النزكؿ كالناسخ كادلنسوخ كادلتشابو كٕتويد القرآفعطية بن عطية الالمجورم،  ِْ



34 
 

 

كمثلو  يف  دخوؿ األلف كالالـ: رجل/ الرجل، كتاب/ الكتاب.كمتتاز بأهنا تقبل 
، صيمٌّ، بيٍكمه، سورة البقرة ما يلي:  ، نىارنا، ظيليمىاتو ، مىرىضه سىوىاءه، ًغشىاكىةه، عىذىابه

، رىٍعد، بػىٍرؽه عيٍميه،    .صىيِّبو

 :ىي االسم الذم يدؿ على مسٌمى معٌُت، كتشمل المعرفة
 االسم العىلىم مثل: زلمد، ىند، مكة، مصر -
 ...أنا، أنت، ىو :الضمَت مثل -
 .اسم اإلشارة )االسم ادلبهم(: ىذا، ىذه، ىؤالء -
 ...االسم ادلوصوؿ: الذم، اليت، مىنٍ  -
 .التعريف مثل: الغالـ، الطالب، الًعلماالسم ادلسبوؽ بأداة  -

 ّْ.كتب زيد، كتابك، كتاب النحو  :ادلضاؼ إىل اسم معرؼ مثل االسم
، اآلًخر، ، قػيليوهًبًمٍ كمثلو يف سورة البقرة ما يلي:  أىٍبصىارًًىٍم، ىيٍم، النَّاًس، اٍليػىٍوـً

، طيٍغيىاهًنًٍم، الضَّاللىةى، اذٍليدىل، أىنٍػفيسىهيٍم، األٍرًض، اٍلميٍفًسديكفى، السُّفىهىاءي، شىيىاًطيًنًهمٍ 
ًٕتىارىتػيهيٍم، مىثػىليهيٍم، نيورًًىٍم، السَّمىاًء، أىصىابًعىهيٍم، آذىاهًنًٍم. 

ْْ 



                                                           
43

 (َُِٖ نوفمبَت ِٓ )   /https://learning.aljazeera.net/en/generallanguage كادلعرفة-النكرة 
44

 نوفمبَت ِٓ ) https://adinawas.com/contoh-isim-marifat-dalam-ayat-al-quran.html ،عدم ناكس 
َُِٖ) 

https://adinawas.com/contoh-isim-marifat-dalam-ayat-al-quran.html#ixzz5cDgLHIG6
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 اىبعد كما قبلها دلا البقرة سورة مناسبة .ْ
أك ٔتعٌت آخر أف  آؿ عمرافكسورة الفاٖتة ىي سورة كاقعة بُت سورة  بقرةسورة ال
صلد  النظر إليها . كبعدآؿ عمرافكقبل سورة   الفاٖتةكاقعة بعد سورة  بقرةسورة ال

ْتثا  سنقدـ ىذا الفصل كيف .بعدىا كما قبلها دلا كثيقة مناسبات ذلا بقرةال سورة
 :فيما يلي كىو كما بعدىا قبلها ذلا بقرةال سورة مناسبات كجوه عن خاصا
 ادلناسبة دلا قباذلا: . أ

 دين يف إليها بالربوبية  االقرار الفاٖتة سورة تضمنت : األئمة بعض قاؿ
 تضمنت البقرة كسورة كالنصارل اليهود  دين عن اإلسالـ، كالصيانة

 ْٓدلقصود ىا. مكملة عمراف كآؿ الدين قواعد

البقرة.  يف سورة أية أكؿ كبُت الفاٖتة سورة يف فقرة آخر بتي  علة الباحثة انتبهت
 معلما  ُ:ٔيف سورة الفاٖتة/ تعاىل اهلل بقوؿ الفاٖتة سورة يف الفقرة األخَتة تبدأ
  :لنا

          
 2:2-1يف سورة البقرة/ تعاىل اهلل بقوؿ سورة البقرة كتبدأ

                     

                                                           

 .ّٔ(، ص. ُٖٔٗ؛ بَتكت: دار ادلكتب العلمية، ُ)ط. تناسق الدرر يف تناسب السورجالؿ الدين السيوطى، ْٓ
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 أف تعاىل اهلل أف علمنا فبعد  )ىدل للمتقُت( إىدنا( كبُت (بُت   الحظ الصلة 
  ْٔىو زلل اذلدل. القرآف ىذا أف عرفنا الصراط ادلستقيم إىل منو اذلداية نطلب

 البقرة. سورة كبداية الفاٖتة بُت خامتة  أقواىا على الصلة صلد كىكذا
 ادلناسبات دلا بعدىا:. ب

يقدـ ادلناسبة أك  رضا يف كتابو تفسَت القرآف احلكيم  رشيد األستاذ قاؿ
  ْٕاالتصاؿ بُت سورة البقرة كآؿ عمراف كيقـو باخلالصة فيما يأيت:

 بو. االىتداء يف  الناس كشأف الكتاب بذكر بدئ أما كالمهما (ُ
أف كالمهما قد حاج أىل الكتاب كلكن األكؿ أفاضت يف زلاجة اليهود  (ِ

 كالثانية بالعكس.كاختصرت يف زلاجة النصارل 
 .القتاؿ كأحكاـ مشًتكة أحكاما كالمهما أف (ّ

 

                                                           

 .ُٓص. ؛ القاىرة: دار السالـ، د.س(، ْ، اجلزء األكؿ )ط.األساس يف التفسَتسعيد حول، ْٔ
 ُّٓ؛ بَتكت: دار الفكر: دس(، ص. ِ، اجلزء الثالث )ط.تفسَت القرآف الكرًنرشيد رضا، ْٕ
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 الباب الرابع
 تحليل اسم الموصول وصلتها في الجزء األول من القرآن الكريم

الموصول وصلتها في الجزء اآليات التي تحتوي على اسم :  الفصل األول
 .األول من القرآن الكريم

من القرآف  اسم ادلوصوؿ كصلتها يف اجلزء األكؿ أما اآليات اليت ٖتتوم على
 الكرًن فجعلتها الكاتبة ٖتت الكلمة اخلط اليت فهي :

اسم  صلة الموصول
 الموصول

  سورة و اآليات
 رقم اآلية

 رقم

  

...    
  



 

الفاٖتة: 
ٕ 

ُ 

     ،
   

  ، 



 

 ِ ّالبقرة: 

   ،

  ،

 ،   



 ّ ْالبقرة: 
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 ْ ٔالبقرة: 

    

      

  

 ٓ ٖالبقرة: 

    



  

 ٔ ٗالبقرة: 

      …



 

البقرة: 
َُ 

ٕ 

    

   

  ... 

البقرة: 
ُْ 

ٖ 

    البقرة:  ٗ 
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    ... ُٔ 

     

... 

البقرة: 
ُٕ 

َُ 

         



 

البقرة: 
ُِ 

ُُ 

     

        

         

… 

البقرة: 
ِِ 

ُِ 
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 صلة الموصول في الجزء األول من القرآن الكريم اتقيتطب:  الفصل الثاني

يقدـ  أف باحثةالك أراد الفصل ىذا يفكبناء على نتائج البحث أعاله، 
 :يلي فيما كىي .اجلزء األكؿيف  ك صلتها ادلوصوؿتطبيقات اسم 

  سورة و اآليات تطبيقات
 رقم اآلية

 رقم

" "اخلاصة  ىو اسم ادلوصوؿ
كموقعو جمع ادلذكر العاقل. لكيستعمل ل

 مضاؼ إليو. "  صلة ادلوصوؿ "
 مجلة فعلية مكونة من فعل ك فاعل.  









 

 ُ ٕالفاٖتة: 

" "اخلاصة  ىو اسم ادلوصوؿ
كموقعو كيستعمل للجمع ادلذكر العاقل. 

بدؿ. " "  صلة ادلوصوؿ مجلة فعلية
 مكونة من فعل ك فاعل.  

"  "كيستعمل  كةادلشًت  اسم ادلوصوؿ ىو
كموقعو رلركر. "لغَت العاقل.  " 







 

 ِ ّالبقرة: 
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من فعل،  مكونةصلة ادلوصوؿ مجلة فعلية 
 فاعل ك مفعوؿ بو.

" "اخلاصة  ىو اسم ادلوصوؿ
كموقعو كيستعمل للجمع ادلذكر العاقل. 

" معطوؼ. "  صلة ادلوصوؿ مجلة
 فعلية مكونة من فعل ك فاعل.  

" "كيستعمل  كةادلشًت  اسم ادلوصوؿ ىو
يف اجلملة )  "لغَت العاقل. "

  ) موقعو رلركر ك"" يف اجلملة  
()...  .موقعو معطوؼ
""  مكونةصلة ادلوصوؿ مجلة فعلية 

 من فعل ك فاعل.







  

   

 ّ ْالبقرة: 

"  "اخلاصة اسم ادلوصوؿ ىو 
كموقعو . لجمع ادلذكر العاقلكيستعمل ل
اسم إف. " "  صلة ادلوصوؿ مجلة

 من فعل ك فاعل.   مكونةفعلية 



    



 

   

 ْ ٔالبقرة: 
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" "كيستعمل  كةادلشًت  اسم ادلوصوؿ ىو
كموقعو مبتدأ . ادلذكر العاقل للمفراد

مؤخر. " "  صلة ادلوصوؿ مجلة فعلية
 من فعل ك فاعل.   مكونة





       

  

 ٓ ٖالبقرة: 

" "اخلاصة اسم ادلوصوؿ ىو 
كموقعو . جمع ادلذكر العاقلللكيستعمل 

معطوؼ. " "  صلة ادلوصوؿ مجلة
 من فعل ك فاعل.   مكونةفعلية 

 





  

 

 ٔ ٗالبقرة: 

" "ادلشًتكة كيستعمل  ىو اسم ادلوصوؿ
رلركر. " كموقعولغَت العاقل.  "  صلة

مجلة امسية مكونة من فعل ك  ادلوصوؿ
 فاعل.

…





 

 ٕ َُالبقرة: 

"  "اخلاصة اسم ادلوصوؿ ىو 
كموقعو . لجمع ادلذكر العاقلكيستعمل ل

صلة ادلوصوؿ مجلة  "مفعوؿ بو. "





   

 ٖ ُْالبقرة: 
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 من فعل ك فاعل.   مكونةفعلية   ... 

" "اخلاصة اسم ادلوصوؿ ىو 
كموقعو . لجمع ادلذكر العاقلكيستعمل ل

خرب. " "  صلة ادلوصوؿ مجلة فعلية
 من فعل ك فاعل.   مكونة





... 

 ٗ ُٔالبقرة: 

"  "اخلاصة اسم ادلوصوؿ ىو 
كموقعو . ادلذكر العاقل كيستعمل للمفراد

مضاؼ إليو. "  "  صلة ادلوصوؿ
 من فعل ك فاعل.   مكونةمجلة فعلية 



... 

 َُ ُٕالبقرة: 

" "اخلاصة  ىو اسم ادلوصوؿ
كموقعو كيستعمل للمفراد ادلذكر العاقل. 

صلة ادلوصوؿ مجلة فعلية  "نعت. "
 من فعل، مفعوؿ بو ك فاعل. مكونة 

    

 





 

 ُُ ُِالبقرة: 

" " اخلاصة اسم ادلوصوؿ ىو 
كموقعو . ادلذكر العاقل كيستعمل للمفراد

صلة ادلوصوؿ مجلة فعلية "نعت. "



   

      … 

 ُِ ِِالبقرة: 
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 من فعل ك فاعل.   مكونة

"  "كيستعمل  كةادلشًت  اسم ادلوصوؿ ىو
كموقعو رلركر. "لغَت العاقل.  "  صلة

من فعل ك  مكونةادلوصوؿ مجلة فعلية 
 فاعل.  





   … 

 ُّ ِّالبقرة: 

"  "اخلاصة  اسم ادلوصوؿ ىي
كموقعها كتستعمل للمفراد ادلؤنث العاقل. 

نعت. "    "  صلة ادلوصوؿ
مجلة فعلية مكونة من مبتدأ، مضاؼ إليو 

 كخرب .  

   

     



    

… 

 ُْ ِْالبقرة: 

" "اخلاصة اسم ادلوصوؿ ىو 
كموقعو . لجمع ادلذكر العاقلكيستعمل ل

صلة ادلوصوؿ مجلة  "مفعوؿ بو. "
" من فعل ك فاعل. مكونةفعلية  " 

كيستعمل  اخلاصة اسم ادلوصوؿ ىو
كموقعو خرب. . ادلذكر العاقل للمفراد

"  "  مكونةصلة ادلوصوؿ مجلة فعلية 





   

  

    ...



… 

 ُٓ ِٓالبقرة: 
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 من فعل ك فاعل. 

" "اخلاصة  ىو اسم ادلوصوؿ
كموقعو كيستعمل للجمع ادلذكر العاقل. 

مبتدأ. " " " ك  " صلة
ادلوصوؿ مجلة فعلية مكونة من فعل ك 

 فاعل.
 

…



   



  

   

... 

 ُٔ ِٔالبقرة: 

" "اخلاصة  ىو اسم ادلوصوؿ
 كموقعوكيستعمل للجمع ادلذكر العاقل. 

نعت. " "  صلة ادلوصوؿ مجلة
 فعلية مكونة من فعل ك فاعل.

" ادلشًتكة كيستعمل  " ىو اسم ادلوصوؿ
كموقعو مفعوؿ بو. "لغَت العاقل.  " 

صلة ادلوصوؿ مجلة فعلية مكونة من فعل 
 ك فاعل.



 

    

… 

 ُٕ ِٕالبقرة: 
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" اخلاصة  " ىو اسم ادلوصوؿ
 كموقعوكيستعمل للمفراد ادلذكر العاقل. 

صلة ادلوصوؿ مجلة فعلية  "خرب. "
 مكونة من فعل ك فاعل.





 … 

 ُٖ ِٗالبقرة: 

" "ادلشًتكة كيستعمل  ىو اسم ادلوصوؿ
كموقعو مفعوؿ للمفراد ادلذكر لغَت العاقل. 

صلة ادلوصوؿ مجلة فعلية  "بو. "
 مكونة من فعل ك فاعل.

" "ادلشًتكة كيستعمل  ىو اسم ادلوصوؿ
كموقعو مفعوؿ بو. " لغَت العاقل.

 "  صلة ادلوصوؿ مجلة فعلية مكونة
 من فعل ك فاعل.

 

...    



     

  



   

 

 ُٗ َّالبقرة: 

" "ادلشًتكة كيستعمل  ىو اسم ادلوصوؿ
"بدؿ.  كموقعولغَت العاقل.  "  صلة

ادلوصوؿ مجلة فعلية مكونة من فعل، 
 فاعل ك مفعوؿ بو.

    





     

 َِ ِّالبقرة: 
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" "ادلشًتكة كيستعمل  ىو اسم ادلوصوؿ
) ملةاجل" يف"لغَت العاقل. 

 ) " ،موقعو مفعوؿ بو "  صلة
ادلوصوؿ مجلة فعلية مكونة من فعل ك 

) ملةاجليف""فاعل. ك

   )" ،موقعو معطوؼ"  صلة
ادلوصوؿ مجلة امسية مكونة من فعل ك 

 اسم.
 

…  

   

 

    





 

 ُِ ّّالبقرة: 

" "كيستعمل  كةادلشًت  اسم ادلوصوؿ ىو
كموقعو رلركر. "لغَت العاقل.  "  صلة

من فعل ك  مكونةادلوصوؿ مجلة امسية 
 اسم.

     

    

... 

 ِِ ّٔالبقرة: 

" "اخلاصة اسم ادلوصوؿ ىو 
 كموقعو. ادلذكر العاقللجمع كيستعمل ل

مبتدأ. " "  صلة ادلوصوؿ مجلة فعلية
 من فعل ك فاعل. مكونة



    … 

 ِّ ّٗالبقرة: 
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"  " اخلاصة اسم ادلوصوؿ ىي 
كموقعها  .العاقل ؤنثادل كتستعمل للمفراد

صلة ادلوصوؿ مجلة فعلية  "نعت. "
 من فعل ك فاعل. مكونة

   



… 

 ِْ َْالبقرة: 

" "ادلشًتكة كيستعمل  ىو اسم ادلوصوؿ
كموقعو رلركر. "لغَت العاقل.  "  صلة

ادلوصوؿ مجلة فعلية مكونة من فعل ك 
 فاعل.



   

  

   … 

 ِٓ ُْالبقرة: 

" "اخلاصة اسم ادلوصوؿ ىو 
كموقعو . لجمع ادلذكر العاقلكيستعمل ل

نعت. " "  صلة ادلوصوؿ مجلة فعلية
 من فعل ك فاعل. مكونة



     

     

 ِٔ ْٔالبقرة: 

"  " اخلاصة اسم ادلوصوؿ ىي 
كموقعها . العاقل ؤنثادل كتستعمل للمفراد

صلة ادلوصوؿ مجلة فعلية  "نعت. "
 من فعل ك فاعل. مكونة

   





 

   

 ِٕ ْٕالبقرة: 
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" "كيستعمل  كةادلشًت  اسم ادلوصوؿ ىو
كموقعو مضاؼ إليو. لغَت العاقل. 

"  "  صلة ادلوصوؿ مجلة فعلية
 من فعل، فاعل كمفعوؿ بو. مكونة

...  



    

  

   

 ِٖ ٕٓالبقرة: 

" "اخلاصة  ىو اسم ادلوصوؿ
كيستعمل للجمع ادلذكر العاقل. " " 

موقعو  (يف اجلملة )
يف اجلملة ) ""فاعل ك    

" .موقعو رلركر )"  صلة
ادلوصوؿ مجلة فعلية مكونة من فعل ك 

 فاعل.

" اخلاصة  " ىو اسم ادلوصوؿ
كموقعو كيستعمل للمفراد ادلذكر العاقل. 

صلة ادلوصوؿ مجلة  "مضاؼ إليو. "
 فعلية مكونة من فعل ك فاعل.













 

 ِٗ ٗٓالبقرة: 
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" "ادلشًتكة كيستعمل  ىو اسم ادلوصوؿ
كموقعو رلركر. "لغَت العاقل.  "  صلة

ادلوصوؿ مجلة امسية مكونة من فعل ك 
 اسم.

" "ادلشًتكة كيستعمل  ىو اسم ادلوصوؿ
اجلملة )يف ""لغَت العاقل.

 )  موقعو رلركر ك" " اجلملة يف
( موقعو اسم ) .إف
"   " " ك  "  صلة

ادلوصوؿ مجلة فعلية مكونة من فعل ك 
 فاعل.

" اخلاصة  " ىو اسم ادلوصوؿ
 "كيستعمل للمفراد ادلذكر العاقل. "

اجلملة )يف

 )  موقعو مفعوؿ بو ك" " يف
( موقعو رلركر. اجلملة )

...



    

    

   

  





    



.... 

 َّ ُٔالبقرة: 
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"  " " ك  "  صلة ادلوصوؿ
 مجلة امسية مكونة من مبتدأ ك خرب.

" "اخلاصة  ىو اسم ادلوصوؿ
كيستعمل للجمع ادلذكر العاقل. " " 

( موقعو اسم اجلملة )يف
اجلملة )يف ""إف ك 

       موقعو )
معطوؼ. " " " ك "  صلة

ادلوصوؿ مجلة فعلية مكونة من فعل ك 
 فاعل.







 ... 

 ُّ ِٔالبقرة: 

" "ادلشًتكة كيستعمل  ىو اسم ادلوصوؿ
كموقعو مفعوؿ بو. لغَت العاقل. 

" "  صلة ادلوصوؿ مجلة فعلية
 مكونة من فعل، فاعل كمفعوؿ بو. 

   

   

  





 

 ِّ ّٔالبقرة: 
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" "اخلاصة  ىو اسم ادلوصوؿ
كموقعو كيستعمل للجمع ادلذكر العاقل. 

مفعوؿ بو. " "  صلة ادلوصوؿ مجلة
 فعلية مكونة من فعل ك فاعل.





   

     

 ّّ ٓٔالبقرة: 

" "ادلشًتكة كيستعمل  ىو اسم ادلوصوؿ
كموقعو مفعوؿ بو. لغَت العاقل. 

" "  صلة ادلوصوؿ مجلة فعلية
 مكونة من فعل ك فاعل.

….

 

 ّْ ٖٔالبقرة: 

" "كيستعمل  كةادلشًت  اسم ادلوصوؿ ىو
 "كموقعو مفعوؿ بو. "لغَت العاقل. 

من فعل  مكونةصلة ادلوصوؿ مجلة امسية 
 ك اسم.

    

     



 

 ّٓ ِٕالبقرة: 

" "ادلشًتكة كيستعمل  ىو اسم ادلوصوؿ
كموقعو اسم إف. كلمات لغَت العاقل. 

"     "" ، " " ك " 
صلة ادلوصوؿ مجلة فعلية مكونة من فعل 

... 







 ّٔ ْٕالبقرة: 
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 ك فاعل.
 

    





  

  

" "ادلشًتكة كيستعمل  ىو اسم ادلوصوؿ
مضاؼ إليو. لغَت العاقل. كموقعو 

" "  صلة ادلوصوؿ مجلة فعلية مكونة
 من فعل، فاعل كمفعوؿ بو.

...    







 ّٕ ٕٓالبقرة: 

" "اخلاصة  ىو اسم ادلوصوؿ
كيستعمل للجمع ادلذكر العاقل. كموقعو 

مفعوؿ بو. "  "  صلة ادلوصوؿ مجلة
 فعلية مكونة من فعل ك فاعل.

" "ادلشًتكة كيستعمل  ىو اسم ادلوصوؿ
لغَت العاقل. كموقعو  رلركر. "  " 

صلة ادلوصوؿ مجلة فعلية مكونة من فعل 





   

  



… 

 ّٖ ٕٔالبقرة: 
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 ك فاعل.

" "ادلشًتكة كيستعمل  ىو اسم ادلوصوؿ
"لغَت العاقل.  " يف اجلملة( 

 موقعو مفعوؿ بو ك )""  يف
معطوؼ.  () اجلملة

" " " ك  "  صلة ادلوصوؿ
 مجلة فعلية مكونة من فعل ك فاعل.

 



 

 ّٗ ٕٕالبقرة: 

" "اخلاصة  ىو اسم ادلوصوؿ
 كيستعمل للجمع ادلذكر العاقل. كموقعو

رلركر. "  "  صلة ادلوصوؿ مجلة
 فعلية مكونة من فعل ك فاعل.

" "ادلشًتكة كيستعمل  ىو اسم ادلوصوؿ
لغَت العاقل. كموقعو رلركر. "  

  " " ك "  صلة ادلوصوؿ
 مجلة فعلية مكونة من فعل ك فاعل.









  

    





 

 َْ ٕٗالبقرة: 
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" "ادلشًتكة كيستعمل  ىو اسم ادلوصوؿ
 لغَت العاقل. كموقعو مفعوؿ بو."

"  صلة ادلوصوؿ مجلة فعلية
 مكونة من فعل ك فاعل.

...  



 

 ُْ َٖالبقرة: 

" "اخلاصة  ادلوصوؿ ىو اسم
كيستعمل للجمع ادلذكر العاقل. موقعو 

صلة ادلوصوؿ مجلة فعلية مكونة مبتدأ. 
 من فعل ك فاعل.



   

    

 … 

 ِْ ِٖالبقرة: 

" "ادلشًتكة كيستعمل  ىو اسم ادلوصوؿ
ادلذكر العاقل. موقعو مضاؼ إليو. للمفراد 

"  " صلة ادلوصوؿ مجلة فعلية مكونة
 من فعل ك فاعل.

" "ادلشًتكة كيستعمل  ىو اسم ادلوصوؿ
لغَت العاقل. كموقعو رلركر. " " 

صلة ادلوصوؿ مجلة فعلية مكونة من فعل 
 ك فاعل.

.....





     

…   

 

 ّْ ٖٓالبقرة: 
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" "اخلاصة  ىو اسم ادلوصوؿ
كيستعمل للجمع ادلذكر العاقل. كموقعو 

خرب. "  " صلة ادلوصوؿ مجلة فعلية
 مكونة من فعل ك فاعل.





… 

 ْْ ٖٔالبقرة: 

" "ادلشًتكة كيستعمل  ىو اسم ادلوصوؿ
لغَت العاقل. كموقعو رلركر. "

 "  صلة ادلوصوؿ مجلة فعلية
 مكونة من فعل، فاعل كمضاؼ إليو.

...   





   

   

 

 ْٓ ٕٖالبقرة: 

" "اخلاصة  ىو اسم ادلوصوؿ
كيستعمل للجمع ادلذكر العاقل. كموقعو 

رلركر. "  " صلة ادلوصوؿ مجلة فعلية
 مكونة من فعل ك فاعل.

" " ادلشًتكة كيستعمل  ادلوصوؿىو اسم
لغَت العاقل. كموقعو فاعل. "  " صلة

ادلوصوؿ مجلة فعلية مكونة من فعل ك 

...





.. 

 ْٔ ٖٗالبقرة: 
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 فاعل.
" "ادلشًتكة كيستعمل  ىو اسم ادلوصوؿ

يف اجلملة )""لغَت العاقل. 

  ) " موقعو متييز ك "
 () يف اجلملة

موقعو رلركر.  " " ك "   "
صلة ادلوصوؿ مجلة فعلية مكونة من فعل 

 ك فاعل.

  







   



.... 

 ْٕ َٗالبقرة: 

" "ادلشًتكة كيستعمل  ىو اسم ادلوصوؿ
" لغَت العاقل. كموقعو رلركر. "

مكونة صلة ادلوصوؿ مجلة فعلية " ك"
 من فعل ك فاعل.

 

 







  

    

  

... 

 ْٖ ُٗالبقرة: 
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" "ادلشًتكة كيستعمل  ىو اسم ادلوصوؿ
يف اجلملة )"العاقل. "لغَت 

 )  موقعو مفعوؿ بو ك
"" )يف اجلملة 

 )" .موقعو فاعل  ك "
"   " صلة ادلوصوؿ مجلة فعلية

 مكونة من فعل ك فاعل.
 

   

   

  





 ...





 

 

 ْٗ ّٗالبقرة: 

" "ادلشًتكة كيستعمل  ىو اسم ادلوصوؿ
لغَت العاقل. كموقعو رلركر. " 

  " صلة ادلوصوؿ مجلة فعلية مكونة
 من فعل، فاعل كمضاؼ إليو.

  



    

 َٓ ٓٗالبقرة: 

" "اخلاصة  ىو اسم ادلوصوؿ
كيستعمل للجمع ادلذكر العاقل. موقعو 

رلركر. " "  صلة ادلوصوؿ مجلة فعلية



  

   

 ُٓ ٔٗالبقرة: 
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 مكونة من فعل ك فاعل.

" "ادلشًتكة كيستعمل  ىو اسم ادلوصوؿ
لغَت العاقل. كموقعو رلركر. " " 

صلة ادلوصوؿ مجلة فعلية مكونة من فعل 
 ك فاعل.



...

 

" "اخلاصة  ىو اسم ادلوصوؿ
كيستعمل للجمع ادلذكر العاقل. موقعو 

رلركر. " "  صلة ادلوصوؿ مجلة فعلية
 مكونة من فعل ك فاعل.

  

  

  





  

    

 

البقرة: 
َُُ 

ِٓ 

" "ادلشًتكة كيستعمل  ىو اسم ادلوصوؿ
"لغَت العاقل. موقعو مفعوؿ بو. ك  " يف

اجلملة )





     

البقرة: 
َُِ 

ّٓ 
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   )   .موقعو معطوؼ
كلمات "   " ،""،

"  "ك " " صلة ادلوصوؿ
مجلة فعلية مكونة من فعل ك فاعل.

"  "ادلشًتكة  ىو اسم ادلوصوؿ
كيستعمل للمفراد ادلذكر العاقل. كموقعو 

مبتدأ. " "  صلة ادلوصوؿ مجلة فعلية
 مكونة من فعل، مفعوؿ بو ك فاعل.

 

  

 

   

  





   

 ...

  



     

...
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...

 

" "اخلاصة  ىو اسم ادلوصوؿ
كيستعمل للجمع ادلذكر العاقل. كموقعو 

بدؿ. " "  صلة ادلوصوؿ مجلة فعلية
 مكونة من فعل ك فاعل.





    

   

...

 

البقرة: 
َُْ 

ْٓ 

" "اخلاصة  ىو اسم ادلوصوؿ
كيستعمل للجمع ادلذكر العاقل. كموقعو 

صلة ادلوصوؿ مجلة فعلية  "فاعل. "
 مكونة من فعل ك فاعل.

" "ادلشًتكة كيستعمل  ىو اسم ادلوصوؿ
للمفراد ادلذكر العاقل. كموقعو مفعوؿ بو. 

"  "  صلة ادلوصوؿ مجلة فعلية مكونة
 من فعل ك فاعل. 







  

  

 … 

البقرة: 
َُٓ 

ٓٓ 

" "ادلشًتكة كيستعمل  ىو اسم ادلوصوؿ
" رلركر. "لغَت العاقل. كموقعو 

…

 

البقرة: 
َُُ 

ٓٔ 
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صلة ادلوصوؿ مجلة فعلية مكونة من فعل 
 ك فاعل.

" "ادلشًتكة كيستعمل  ىو اسم ادلوصوؿ
للمفراد ادلذكر العاقل. كموقعو فاعل. 

"  " صلة ادلوصوؿ مجلة امسية مكونة
 من فعل ك اسم.

  





... 

البقرة: 
ُُُ 

ٕٓ 

" "اخلاصة  ىو اسم ادلوصوؿ
كيستعمل للجمع ادلذكر العاقل. كموقعو 

فاعل. " "  صلة ادلوصوؿ مجلة
 فعلية مكونة من فعل ك فاعل.

" "كيستعمل ادلشًتكة  ىو اسم ادلوصوؿ
لغَت العاقل. كموقعو رلركر. "    " صلة

ادلوصوؿ مجلة امسية مكونة من فعل ك 
 اسم.

...   



      

   



 

البقرة: 
ُُّ 

ٖٓ 

" "ادلشًتكة كيستعمل  ىو اسم ادلوصوؿ
للمفراد ادلذكر العاقل. كموقعو رلركر. 





البقرة: 
ُُْ 

ٓٗ 
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" " صلة ادلوصوؿ مجلة فعلية مكونة
 من فعل ك فاعل.

   

   

  … 

" "اخلاصة  ىو اسم ادلوصوؿ
كيستعمل للجمع ادلذكر العاقل. كموقعو 

فاعل. " "  صلة ادلوصوؿ مجلة
 فعلية مكونة من فعل ك فاعل.





 

   … 

البقرة: 
ُُٖ 

َٔ 

" " اخلاصة  ادلوصوؿىو اسم
كيستعمل للمفراد ادلذكر العاقل. كموقعو 

مضاؼ إليو. "  "  صلة ادلوصوؿ مجلة
 فعلية مكونة من فعل، مفعوؿ بو كفاعل.

...  

 





  

  

البقرة: 
َُِ 

ُٔ 

" "اخلاصة  ىو اسم ادلوصوؿ
كيستعمل للجمع ادلذكر العاقل. كموقعو 

مبتدأ. "  "  صلة ادلوصوؿ مجلة





   

البقرة: 
ُُِ 

ِٔ 
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 فعلية مكونة من فعل، فاعل ك مفعوؿ بو.    

... 

"  "اخلاصة  اسم ادلوصوؿ يى
كتستعمل للمفراد ادلؤنث العاقل. كموقعها 

صلة ادلوصوؿ مجلة فعلية  "نعت. "
 مكونة من فعل ك فاعل.

   





 

   

البقرة: 
ُِِ 

ّٔ 

" "ادلشًتكة كيستعمل  ىو اسم ادلوصوؿ
للمفراد ادلذكر العاقل. كموقعو بدؿ. 

"  " صلة ادلوصوؿ مجلة فعلية
 مكونة من فعل ك فاعل.

 

   

 

 

     



    … 

البقرة: 
ُِٔ 

ْٔ 

" "ادلشًتكة كيستعمل  ىو اسم ادلوصوؿ
للمفراد ادلذكر العاقل. كموقعو مستثٌت. 

"  " صلة ادلوصوؿ مجلة فعلية مكونة

    



.... 

البقرة: 
َُّ 

ٔٓ 
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 من فعل ك فاعل.

:""اسم  ىو
كيستعمل لغَت العاقل.  كةادلشًت  ادلوصوؿ

كموقعو مبتدأ مؤخر. "   ك "
"  " مكونةصلة ادلوصوؿ مجلة فعلية 

 من فعل ك فاعل.
 :""اسم  ىو

كيستعمل لغَت العاقل.  كةادلشًت  ادلوصوؿ
كموقعو رلركر. "  " صلة ادلوصوؿ مجلة

 من فعل كاسم. مكونةامسية 

…





 

البقرة: 
ُّْ 

ٔٔ 

" "ادلشًتكة كيستعمل  ىو اسم ادلوصوؿ
"،  لغَت العاقل. كموقعو معطوؼ."

"  " ك "   " صلة
ادلوصوؿ مجلة فعلية مكونة من فعل ك 

 فاعل.

    







  



البقرة: 
ُّٔ 

ٕٔ 
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" "ادلشًتكة كيستعمل  ىو اسم ادلوصوؿ
لغَت العاقل. كموقعو مضاؼ إليو. 

" " صلة ادلوصوؿ مجلة فعلية مكونة
 من فعل ك فاعل.

  



 … 

البقرة: 
ُّٕ 

ٖٔ 
  

" "ادلشًتكة كيستعمل  ىو اسم ادلوصوؿ
للمفراد ادلذكر العاقل. كموقعو رلركر. 

" "  صلة ادلوصوؿ مجلة فعلية مكونة
 من فعل ك فاعل.

" "ادلشًتكة كيستعمل  ىو اسم ادلوصوؿ
لغَت العاقل. كموقعو رلركر. " " 

صلة ادلوصوؿ مجلة فعلية مكونة من فعل 

...



 



 

البقرة: 
َُْ 

ٔٗ 
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 ك فاعل.

:""اسم  ىو
كيستعمل لغَت العاقل.  كةادلشًت  ادلوصوؿ

كموقعو مبتدأ مؤخر. "  ك "
"  " مكونةصلة ادلوصوؿ مجلة فعلية 

 من فعل ك فاعل.

 :""اسم  ىو
كيستعمل لغَت العاقل.  كةادلشًت  ادلوصوؿ

كموقعو رلركر. "  " صلة ادلوصوؿ مجلة
 من فعل كاسم. مكونةامسية 

   







 

البقرة: 
ُُْ 

َٕ 
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  الخامس الباب
 الخاتمة

 الخالصة : األول الفصل
االسم ادلوصوؿ ىو االسم الذم توصل بو لفظا بآخر أك ألفاظا بأخرل.  .ُ

 كىو اسم مبٍت يدؿ على معُت بواسطة مجلة بعده تسمى صلة ادلوصوؿ.

ادلوصوؿ،الصلة ىي اجلملة  اليت تذكر بعد االسم ادلوصوؿ، كتسمى: صلة  .ِ

 كت ادلوصوؿ إىل يعود ضمَت ىو كالعائد،اإلعراب من اجلملة ىذه زللَّ  كال
 .اجلملة ىذه عليو شتملي 

 آيات َٕاسم موصوؿ ك صلتها يف اجلزء األكؿ من القرآف ، ىناؾ يوجد  .ّ
يف   اسم ادلوصوؿ كصلتها عددك اليت ٖتتوم على اسم ادلوصوؿ ك صلتها. 

لذلك  اسم ادلوصوؿ كصلتها، ّ-ُعلى ٖتتوم يف أية  كل آيات متفرؽ،
  ة.ك مشًتك ةاليت تتكوف من اسم ادلوصوؿ خاص َُٕعدد كلها 

، تتكوف صلة ادلوصوؿ يف اجلزء األكؿ من القرآفيوجد أنواع صلة ادلوصوؿ  .ْ
 .َُ، صلة ادلوصوؿ مجلة اإلمسية يتعدد ٕٗمجلة فعلية يتعدد 
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 اإلقتراحات : الثاني الفصل
 :يلي فيما اإلقًتاحات بعض الباحث فيقدـ البحث، نتائج على بناء من ك

 اليت ااٍلمعة احدل ىي مكاسر احلكومية اإلسالمية الدين عالء جامعة .ُ
 ك الكرًن القرآف ىي الدينية العلـو ادلصدر ك .الدينية بالعلـو هتتم

 ذلا ينبغي فلذالك العربية، باللغة مكتوباف مها ك .الشريف النبوم احلديث
 .كبَتا اىتماما العربية اللغة هتتم أف

 عالء ّتامعة العربية اللغة قسم من اآلخرين طالب إىل الباحث يرجو .ِ
 علم قواعد عن الرسالة لبحث مكاسر احلكومية اإلسالمية الدين

 قواعد عن فهمهم يزيد لكي يف اجلزء األكؿ القرآف من النحو أك الصرؼ
 .الكرًن القرآف ك النحو أك الصرؼ علم

 ّتامعة ااٍلمعة مكتبة رئيس ك الكلية مكتبة رئيس إىل الباحث يرجو .ّ
 يف الصرفية الكتب يزيدا أف مكاسر احلكومية اإلسالمية الدين عالء

 .الصرؼ بًادة ادلتعلقة الرسالة نكتب أف علينا يسهل لكي ادلكتبة
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 المراجع
، س )القرآف لًتمجتو(مصحف القرآف كزارة شؤكف الدين يف اندكنيسيا  القرآف الكرًن.

 ـ.ََِٗؼ. جبل ركضة اجلنة، بندكغ، 
اجلزء  ،فسَت الطربم جامع البياف عن تأكيل آم القرآفت .زلمد بن ،جرير الطربم
 ُِِْ، كالتويع كاإلعالف : دار ىجر للطباعة كالنشرالقاىرة؛ ُط: .األكؿ

 .ق
؛ ُ. ط.قواعد اللغة العربية ك ريلفنسي يف فهم آيات القرآفحافظ، عبد الكرًن. 

 .ـَُُِمكاسر: جامعة عالءالدين بريس، 
 .دار السالـ، دس: القاىرة ؛ْط..، اجلزء األكؿيف التفسَت األساس .سعيد حول،

ط.األكؿ؛  .اإلعراب ادلرئي للقرآف الكرًن اجمللد األكؿ .أبو فارس الدحداع،
 ـ.ََِٕ  ،الدار العربية للعلـو-بَتكت

 .دس ،سرابيا: أفال لستارم. Ilmu Nahwu Praktis .ذفرم، غزيادين
 ، د.س.: دار النهضة العربيةلبناف .ق النحوميالتطب .عبده ،الراجحي

 .؛ بَتكت: دار الفكر: دسِط. .الثالث، اجلزء تفسَت القرآف الكرًن .رشيد رضا،
: دار  بَتكت ؛اجلزء األكؿ .اللغة العربية ضلوىا كصرفها ادلرجع يف ي. عل ،رضا

   ..سالفكر، د
فلسطُت: كلية . سورة الفاٖتة دراسة موضوعية، رسالة ماجستَت .بساـ، رضواف

 .ق ُِْٗباجلامعة اإلسالمية غزة،  أصوؿ الدين
 -http://nanoazza.wordpress.com - kosakata، مفردات اللغة العربيةتعليم  .سوحـر

pembelajaran-bahasa-arab/2008 /07/03/ (ُ  َُِٕأكتوبر). 
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؛ بَتكت: دار ُط.. يف تناسب السور رتناسق الدر  ، جالؿ الدين.السيوطى
 ـ.ُٖٔٗادلكتب العلمية، 

 ـ.ََُِالفكر،  دار بَتكت: .األٌكؿ اجلزءالتفاسَت،  صفوة .علي زلمد ،الصابوين
 .ُٕٗٗ، هنضة دار :القاىرة .الكرًن القرآف الوسيط التفسَت .سٌيد زلمد طنطاكل،

 https://adinawas.com/contoh-isim-marifat-dalam-ayat-al-quran.htmlعدم ناكس،

 (.َُِٖ نوفمبَت ِٓ ) 
ادلكتبة اإلسالمية،   ،التحرير كالتنوير سورة الفاٖتة .زلمد الطاىر بن ،عاشور

http://library.islamweb.net/new library/   

display_book.php?idfrom=18&idto27&bk_no=61&id=21 (َُ  سبتمبَت
َُِٖ) 

أثر اختالؼ اإلعراب يف تفسَت القرآف دراسة تطبيقية يف  .ىديل زلمد عطية،
فلسطُت: كلية . ، رسالة ماجستَتسورة الفاٖتة كالبقرة كآؿ عمراف كالنساء

 .ق َُّْباجلامعة اإلسالمية غزة،  أصوؿ الدين
اطلس للنشر : اجليزة .السهل يف النحو كالصرؼ ، كامل زلمد زلمد.عويضة

 .َُِِ،االعالمىكاالنتاج 
: القاىرة: دار التوفيقية للًتاث. الكاىف شرح اآلجركمية .عبد أدين أمُت ،الغٍت

َُُِ. 
 .ََِٓالقاىرة: داراحلديث،. جامع الدركس العربية .مصطفى ،الغالييٍت
 .ََِٕ: دار الكتب العلمية، لبناف؛ ّ:ط .الدركس العربية .مصطفى ،الغاليُت

https://adinawas.com/contoh-isim-marifat-dalam-ayat-al-quran.html#ixzz5cDgLHIG6
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 .القضاياالنحوية كالصرفية يف كتاب التبياف اعراب يف القرآف .عمرة زلمد كاسم،
فرع البنات الدراسات  -جامعة األزىر كلية الدراسات اإلسالمية كالعربية

 ـ.ُٓٗٗالعليا قسم اللغويات، 
شبكة األلوكة الشرعية،  ،ياف كتعريف بسورة الفاٖتةب ، سيد.مبارؾ

/َُٕٕٗ/َhttp://www.alukah.net/sharia/ (َُ  َُِٖسبتمبَت) 

 أغسطس ٔ) /http://www.mawdoo3.comحرؼ_اجلريف_اللغة_العربية .زلمد ،مركاف
َُِٖ.) 

 .ََِٕ؛ القاىرة: مؤسسة ادلختار، ُط.اجلملة الفعلية.  .على أبو ،ادلكاـر
 نوفمبَت ِٓ )https://learning.aljazeera.net/en/generallanguage كادلعرفة-النكرة

َُِٖ.) 

 بَتكت: دار القافة اإلسالمية، د س.. ملخص قواعد اللغة العربية .فؤاد ،نعمة
. جيبو تات: غونادرما علم، العربية ادليسرة ك حفصة انتاف. زلمد فىطمص ،نورل

َُِٓ. 
؛ لبناف: دار الكتب  ُط.. القرآف النزكؿ أسباب .علي بن أمحد ،الواحدم

 .ُُٗٗ ،العلمية
 (.َُِٕأغسطس  ُّ) /https://ar.wikipedia.org/wikiظرؼ_)ضلو(كيكيبيديا، 

 ftnْ#_ُّْٓىدل القرآف،  ، ترتيب نزكؿ سور القرآف ادلباركة .زلمد ىادل،

=http://www.hodaalquran. com/details.php?id (َُ  َُِٖسبتمبَت) 
 .ََِٕ. لبناف: دار الكتب العلمية، للغة العربيةاألساسية  القواعد ، أمحد.اذلامشي
أسباب النزكؿ كالناسخ كادلنسوخ كادلتشابو كٕتويد  ، عطية بن عطية.ورماألجه

 .ََِٗ؛ لبناف: دار ابن حـز ُ. ط.القرآف

https://ar.wikipedia.org/wiki/
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ين اإلسالمية دمكاسر:مطبعة عالءال.ؽ تدريس اللغة العربيةالطر  .أزىر، أرشد
 .َُِِمكاسر،  احلكومية


