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 كلمة التمهيد
احلمد هلل الذي أنعم علينا بنعمة اإلميان واإلسالم والصالة والسالم على أشرف 
األانم سيدان حممد وعلى اله وأصحابه مصابيح األمة يف الظلم، أشهد أن ال إله إال 
هللا وحده ال شريك له وأشهد أن حممدا عبده ورسوله. وبعد، فأان أشكر هللا جزيل 

أدامين الصحة والتوفيق واهلداية واملعرفة والفهم حىت متكنت من إهناء  الشكر الذي 
كتابة هذه الرسالة العلمية البسيطة ابملوضوع "اسم "أّي" يف القرآن الكرمي )دراسة 
حتليلية حنوية(" كشرط من شروط املطلوبة للحصول على درجة سرجاان الرتبية 

ء الدين ة وشؤن التدريس جبامعة عالاإلسالمية بقسم اللغة العربية يف كلية الرتبي
 اإلسالمية احلكومية مكاسر.

لقد واجه الباحثة مشكالت كثرية يف هذه الرسالة، لكن بفضل وخدمة خمتلف 
األقوام استطاع الباحث يف معاجلتها حىت انتهت كتابة هذه الرسالة ابجلودة. ولذلك، 

ني واملشرفني واملشجعودا الباحث أن يقدم الشكر اجلزيل على هؤالء املساعدين 
 منهم:
فضيلة والدّي الكرمني العزيزين احملبوبني، األب "حممد رسلى" واألم "مشسدر"  .1

اللذان قد ربياين تربية حسنة صاحلة منذ صغري إىل سن الرشد وساعداين 
 سأل هللا أن ميد يف عمرمها وأن يرزق هلاابقدر طاقتهما على إمتام دراسيت و 

 ا صراطا سواي.الصحة والعافية ويهديهم



 ذ
 

مدير جامعة عالء الدين   فضيلة األستاذ الدكتور احلاج مسافر،. م. س. إ. .2
اإلسالمية احلكومية مكاسر ونوابه فضيلة األستاذ الدكتور مردان، م. أ. غ.  
كنائب املدير األول، وفضيلة األستاذ الدكتور لنبا سلطان، م. أ. كنائب املدير 

قد  ئشة، م. أ. كنائب املدير الثالثة، الذينالثاين، وفضيلة األستاذة سيت عا
بذلوا جهودهم وأفكارهم يف توجيه جامعة عالء الدين اإلسالمية احلكومية 

 مكاسر.
فضيلة الدكتور احلاج حممد أمري،. م. أ. غ. عميد كلية الرتبية وشؤون  .3

التدريس ونوابه فضيلة الدكتور موليونو دموفويل، م. أ. غ. انئب العميد األول، 
فضيلة الدكتورة مشكاة مالك إبراهم، م. س. إ. انئب العميد الثانية، وفضيلة و 

األستاذ الدكتور احلاج شهر الدين عثمان، م. فد. انئب العميد الثالث، الذين 
قد بذلوا جهودهم وأفكارهم يف توجيه كلية الرتبية وشؤون التدريس جبامعة 

 عالء الدين اإلسالمية احلكومية مكاسر.
دكتور محكا، م. تح إ. رئيس قسم التدريس اللغة العربية، والدكتورة فضيلة ال .4

ة سيت عائشة خالق، م. فد. كسكرترية قسم التدريس اللغة العربية يف كلية الرتبي
 وشؤون التدريس ومها اللذان ساعداين بتقدمي بعض املواد املتعلقة هبذه الرسالة.

 ول وفضيلة األستاذفضيلة الدكتورندوس هدينغ، م. أ. غ. كاملشرف األ .5
الدكتور محكا، م. تح إ. كاملشرف الثان اللذان ساعداين وأرشداين حىت 

 انتهيت من كتابة هذه الرسالة، عسى هللا أن يتم نعمه عليهما، اللهم آمني.



 ر
 

مجيع األستاذة واملدرسني الذين بذلوا جهودهم وطاقاهتم يف ترقية ما عندي  .6
 ىل املرحلة اجلامعية.من أفكار منذ املرحلة اإلبتدائية إ

مجيع األصدقاء واإلخوان من طالب كلية الرتبية وشوؤن التدريس بوجه خاص  .7
والطالب األخرى بوجه عام الذين ساعدوين وأعاروين الكتب املتعلقة هبذه 

 الرسالة وأمدوين مبا لديهم من أفكار وآراء يف إعداد هذه الرسالة.
زايدة الة إال أن تكون هلا منفعة و وأخريا إين ال أرجوا بعد كتابة هذه الرس

وعوان بني لدي القراء وال سيما القواعد املتعلقة هبذه الرسالة، وأسأل هللا 
 التوفيق واهلداية يف تنظيم هذه الرسالة، آمني اي رب العاملني.

       
 ه 27احملرم  1431مكاسر،       

م  2112سبتمرب  27
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 جتريد البحث

 فامهة الذكية : اسم الباحث

 12122220259 : الرقم اجلامعي

 )دراسة حتليلية حنوية( القرآن الكرمي و إعراهبا يف"أّي"  : موضوع الرسالة

هذا  )دراسة حتليلية حنوية(. وأهداف اإلسم "أّي" يف القرآن اكرميهذه الرسالة العلمية عن  ةالباحث تقدم 
 .القرآن الكرمي أّي" يفملعرفة إعراب "و  القرآن الكرمي أّي" يفأنواع "ملعرفة البحث هي 

هذا حبث مكتيب، يعين مجع البياانت من الكتب املتعلقة ابملوضوع. وهذا البحث بتحليل العلوم النحوية، وشرح 
 .م القرآنو علأنواعها ابستخدام التحليل ابلنظر إىل الكتب النحوية املتعلقة يف هذا البحث العلمي والكتب 

:  يف اللغة العربية تنقسم إىل مخسة أجزاء منها "أّي" هي من إحدى كلمة اإلسممن هذه الرسالة قد عرفنا أن 
  طلق عليهلذلك ي. اإلستفهامية، املوصولية، اسم دال على معىن الكمال ووصلة إىل نداء مافيه ال )الوصلّية( الشرطية،

( اسم "أّي" 3ثالثة )اسم "أّي". آية اليت فيها  (951) وتسعون سةمخمائة وجدت الباحثة ىف القرآن "اسم "أّي" ".
( اسم 901( اسم "أّي" املوصولية، ومائة مثانية )5، ومخسة )اسم "أّي" اإلستفهامية( 43ن )و وأربع ثالثو الشرطية، 

العمران، سورة ( ىف 6( يف سورة البقرة، وستة )1مثانية )القرآن. يف  سورة (41يف تسعة وأربعني )جدت "أّي" الوصلية. و 
( 1( ىف سورة األنعام وسورة األعراف، ومثانية )9، وواحدة )املائدة سورة ىف (90) ( يف سورة النسآء، وعشرة1ومثانية )

( ىف 4وأربعة )( ىف سورة هود، 9( يف سورة يونس، وواحدة )2( ىف سورة التوبة، وإثنتان )5يف سورة األنفال، ومخسة )
( ىف سورة الكهف، و وإثنتان 3( يف سورة اإلسرآء، وثالثة )2( ىف سورة احلجر، وإثنتان )9سورة يوسف، وواحدة )

الشعراء و ىف سورة لقمن،  املؤمنون و ىف سورة ( ىف سورة9احلج، وواحدة ) ( ىف سورة3مرمي، وثالثة ) ىف سورة (2)
( ىف سورة 3( ىف سورة األحزاب، وثالثة )99( ىف سورة النمل، وإحد عشرة )5)( ىف سورة النور، ومخسة 2وإثنتان )

( 2( ىف سورة يس وىف سورة الزمر وىف سورة الزخرف وىف سورة اجلاثية وىف سورة الذارايت، وإثنتان )9وواحدة )فاطر، 
( ىف سورة الواقعة 9حدة )( ىف سورة الرمحن، ووا33ثالثة وثالثون )احلجرات، و  ( ىف سورة5ىف سورة حممد، ومخسة )
 ( ىف سورة املمتحنة، وإثنتان3( ىف سورة احلشر، وثالثة )9اجملادلة، وواحدة ) ( ىف سورة2) وىف سورة احلديد، وإثنتان

امللك،  ( ىف سورة2) التغابن، وإثنتان املنافقون ىف سورة ( ىف سورة9اجلمعة، وواحدة ) الصف وىف سورة ( ىف سورة2)
ورة التكوير، عبس وىف س سورة القلم وىف سورة املزمل وىف سورة املدثر وىف سورة املرسالت وىف سورة( ىف 9وواحدة )
 ( ىف سورة الفجر وىف سىرة الكافرون.9اإلنفطار، وواحدة ) ( ىف سورة2وإثنتان )
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 الباب األول
 مقدمة

 خلفيات البحثالفصل األول : 
 ةاملنزل على الرسول املكتوب يف املصاحف املنقول كالم هللا القرآن الكرمي هو
اى والقرآن الكرمي عند اهل التحقيق هو العلم اللدين اإلمج ،عنه نقال متواترا بال شبهة

اللفظ العريب  : القرآن الكرمي هو كذلكوفقا للدوائر الفقهية. و  1اجلامع حلقائق كلها،
سالم وهو بواسطة جربيل عليه ال صلى هللا عليه وسلماملعجز، املوحى به إى حممد 

 2املنقول ابلتواتر، املتعبد بتالوته، املبدوء يسورة الفاحتة واملختوم بسورة الناس.
هو:  و  ويف املصادر األخرى هناك احد عشر  عنصار يتصل ابلقرآن الكرمي

كالم هللا بواسط جربيل عليه السالم، املنزل على حممد، املعجز، املكتوب يف 
املصاحف، املنقول  ابلتواتر، املتعبد بتالوته، املبدؤ بسورة الفاحتة واملختتم 

 3بسورةالناس، اللدين اإلمجإى، اجلامع للحقائق كلها، بلسان عريب مبني.
القرآن الكرمي هو كالم هللا الذي يتكون من مائة أربع عشرة سورة أقسام إى  

ثالثني جزء، هناك سورة مكية وسورة مدنية، املكي مانزل قبل اهلجرة وان كان بغري 
اهلجرة وان كان بغري مدينة، فما نزل بعد اهلجرة ومل يكن مكة واملدين ما نزل بعد 

4مبكة أو عرفة مدين.

                                                             
 2.ص( 2003)يغياكرات، غما مداي،  an Kompherensif’Study Qur  خماطب محزة،1
 11(ص.م 1991ه/ 1411 اإلنسانيةحالبوىن، دار العموم -دمشق) الواضع يف علوم القرآن.الدكتور مصطفى ديب البغا2 
 22.ص an Kompherensif’Study Qurخماطب محزة،  3 
  102ص. an’Ulum AlQur، رسحا أنوار4  
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إن اللغة العربية هي من إحدى لغات العامل اليت استعملها أكثر من مائة ستة  
وتسعون دول، الدولة العربية خصوصا واستعملها املسلمون يف العامل عموما، ومن 

اللغة العربية هي من اسس اللغات لفهم معاين املعلوم لدى كثري من علماء األمة أن 
 القرآن الكرمي الكرمي حيث أنه انزل على حممد ص.م بلسان عريب مبني.

اللغة العربية هي الكلمات اليت يعرب هبا العرب عن أغراضهم. وقد وصلت إلينا  
من طريق النقل وحفظها لنا القرآن الكرمي واألحاديث الشريفة وما رواه الثقات من 

 1نثور العرب ومن طهومهم. م
ملا كان القرآن الكرمي الكرمي أنزل على لسان العريب مبني ليسهل فهم على معانية 
وليتدبر أولو العلم واألبصار، فجاء دور العلوم العربية من الناحية النحوية الىت تبني 
عن حاالت إعراب ألفاظ القرآن الكرمي الكرمي من وجه تغيري احلركات من مجيع 

 .احيها، ومن الناحية الصرفية لتبني حاالت تغيري األلفاظ وتصريفهانو 
رأت الباحثة أن القرآن الكرمي مهم جدا يف كافة احلياة خصوصا للمسلمني ألنه 
أساس الدين اإلسالم وقد عرفنا أن لفظ القرآن الكرمي هي اللغة العربية فكان تعلمها 

رآن كرمية الشهرية يف العامل ونزل القمهما أيضا. اللغة العربية هي إحدى اللغات ال
    2:12ابالعربية واستدل بقول هللا تعاى يف سورة يوسف/

ا لََّعلَُّكۡم َتۡعقِلُوَن   نَزۡلَنَُٰه قُۡرَٰءنًا َعَربِي ّٗ
َ
  ٢إِنَّآ أ

                                                             
   7ص..جامع الدروس العربية اجلزء األولالشيخ مصطفى الغاليي، 1 
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نفهم أن تعلم اللغة العربية وقواعدها لدي مجيع املسلمني تنبغى على كل حال، ألن 
اعدها هي وسيلة بديهية إى فهم معاين القرآن الكرمي الكرمي من ال لغة العربية وقو 

بيان أو تفسري أو أتويل واستنباط أحكام منه.  قال شح يف األزهر "اللغة العربية 
 6أوسع اللغات وأغناها وأدقها تصويرا".

ولذالك، جيب  7قال عبد عليم ابراهم : اللغة العربية هي لغة العروبية واإلسالم. 
على املسلمني الذين يريدون فهم احكام الدين إلسالمي أن حياولوا تعلم اللغة العربية. 
وكان قواعد اللغة العربية يتكون من اثنني :القواعد النحوية و الصرفية. و الفرق بني 
النحو و الصرف هو :أما قواعد النحوية هو قواعد يعرف هبا أحوال أو أخر الكلمات 

.و أما  1اليت حصلت برتكيب بعضها مع بعض من إعراب وبناء وما يتبعهما العربية
قواعد الصرف هو فتختص بنية كلمة اللغة العربية و ما يطرأ عليها من تعبري ابلزايدة 

لتعلم اللغة األجنبية اخلاصة اللغة العربية ليس سهال ألن كل لغة عندها  9أو النقص.
لى  م الذي لتكون يف التعلم اللغة العربية. جيب عقواعدها. النحو من إحدى فرع العلو 
للغة أساسا العلم للدخول يف تعّلم ا أن يكوناملتعلم العريب أن يفهم قواعد اللغة 

  العربية.

                                                             
 1( ص.2011جامعة عالءالدين فرس   :)مكاسر an’Analisis Linguistik dalam bahasa arab al qurعائشة خالق، 6 
 7.ص( 2003)يغياكرات، فستك فلغر،   Bahasa Arab dan Metode Pengajarannyaأزهر أرشاد،7 

 1943-1171ه/ 1362-1291". )بريوت :دار الكتب العلمية،  القواعد األساسية اللغة العربيةالسيد أمحد اهلامشي، " 1 

 .6م(، ص. 

    .3". )بريوت :دار الثقافة اإلسالمية(، ص.  اللغة العربيةخملص قواعد فؤد نعمة، " 9  
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يف القرآن الكرمي هناك االسم "أّي" وال بد على طالب ليتعلمها ألهنا عنصر  
سوس( يئ )حمسوس أو غري حممن عناصار اللغة العربية، االسم هو ما دل بذاته على ش

يف اللغة العربية تنقسم إى مخسة  "أّي" من إحدى كلمة اإلسم 10غري مقرتن بزمن،
وصلة  ،اسم دال على معىن الكمال، املوصولة، اإلستفهامية، الشرطية : 11يعين أنواع

  إى نداء مافيه ال. 
مجع سور ىف القرآن الكرمي ألهنا فيها حتتوي على "أّي" اليت  اختارتسبب  

 تدل على معىن ووظيفتة خمتلفات. 

"أّي"  " ة ختتار املوضوع: واستنادا إى الوصف أعاله، فإن الباحثة مهتم 
 " يف القرآن الكرمي وإعراهبا 

 مشكالت البحثالفصل الثاين : 
 اما املشكالت اليت سيجعلها الباحثة أساسا للبحث يف هذه الرسالة 

 فيما يلى:فهي 
 ؟ ما أنواع "أّي" يف القرآن الكرمي  .1
 ؟  يف القرآن الكرميكيف إعراب "أّي"   .2

 

 
                                                             

     46(ص. 1992)لباانن، دار الكتب العلمية املنفصل املعجم يف علوم اللغة، حممد التوجني، 10 
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 توضيح معاين املوضوعالفصل الثالث :  
وّضحت الباحثة فيما يلي املصطلحات اّليت تكون منهاصياغة عنوان هذا  

 البحث، وهي :
 "أّي" .أ

 يعين: يف اللغة العربية تنقسم إى مخسة أجزاء "أّي" من إحدى كلمة اإلسم
 الشرطية .1
 اإلستفهامية .2
 املوصولية .3
 اسم دال على معىن الكمال .4
 وصلة إى نداء مافيه ال .1

 "إعراب" .ب
 12ما يتغري آخره بتغري العوامل اليت تسبقة.

 "يف" .ت
 13الظرفية.حرف جر مبين على السكون ومما تدل عليه 

 " القرآن الكرمي " .ث
القرآن الكرمي هو املنزل على الرسول املكتوب يف املصاحف املنقول عنه 

 نقال متواترا بال شبهة
 

                                                             
  . 11(ص.1994 بريوت: منشورات املكتبة العصرية.-)صيداجامع الدروس العربية اجلزء األول الشيخ مصطفى الغاليي، 12 12 
 0601(، ص: 1916)بريوت: دار املشروق،  املنجد يف اللغة واالعالم، لويس معلوف،13 
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  فوائدهأهداف البحث و الفصل الرابع :  
 أهداف البحث .1

 األهداف العامة يف هذا البحث هي:
 القرآن الكرمي أّي" يفملعرفة أنواع " .أ

 القرآن الكرمي أّي" يفملعرفة إعراب " .ب
 البحثفوائد  .2

 من املتوقع أن تقدم نتائج هذه الدراسة فوائد ، نظرايا وكذلك عمليا.
 فوائد النظرية  .أ

من الناحية النظرية، يرجَى أن يكون هذا البحث سهماا يف معرفة "أّي" 
يف القرآن الكرمي، كما يرجى منه أن يكون أساسا للبحوث املماثلة القادمة يف  

 "أّي" ومجيع األمور املتعلقة هبا يف تعلم اللغة العربية.كشف وظائف 
 فوائد عملية  .ب

البحث ميكن أن تقدم وصف على  امن وجهة نظر عملية ، هذ
لها يف حم ميكن للقراء حقا فهم أنواع أّي مع يف املستقبلالقارئ عن "أّي"، 

 القرآن الكرمي حىت ال يفسر تفسريها يف املستقبل.

 للمتعلمني من املتوقع يفيرجَى أن يكون هذا البحث تساعد آخر، 
لكي أن يكون يعلم حمتوايت القرآن الكرمي و أن الكرمي دراسة القرآن الكرمي 

 يكون ميارس تعاليم اإلسالم يف احلياة اليومية.
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 املناهج املستعملة يف كتابة الرسالةالفصل اخلامس : 
ق للرسالة انتهجت الكاتبة عددا من الطر يف إجراء البحث عن املواد املطلوبة 

البحثية، وهي تستعمل طريقة مجع املواد وطريقة تنظيم املواد وحتليلها. لتوضيح ذلك 
 تقدم الكاتبة الشرح املوجز لكل منها على حدة.

 . طريقة مجع املواد. 1
م ديف هذا الصدد تنتهج الكاتبة الطريقة املكتبية، وهي طريقة مجع املواد الىت تق 

على عناصر الكتب مبطالب الرسالة من املواد و املعطيات وعلى مهارة اإلقتباس من 
 هذه املصادر األمينة مباشرة وغري مباشرة. 

 . طريقة تنظيم املواد وحتليلها. 2
 أما الطريقة الىت تستخدمها الكاتبة يف هذه الكتابة : 
 الطريقة القياسية : .أ

 ابصدار اخلالصة من األمور اجلزئية إى وهي طريقة تنظيم املواد الىت جترى
 األمور الكلية، أو بعبارة أخرى من اخلاصة إى العامة.

 : الطريقة التحليلية .ب
إذا وجدت مسألة مل يظهر معناها ومل يتبني مقصودها فتحاول الكاتبة أن حتلل 

 املسألة على الطريقة التحليلية. 
 الطريقة االستقرائية : .ت

 د الىت جترى ابصدار اخلالصة من األمور الكلية إى األموروهي طريقة تنظيم املوا
 اجلزئية. أو بعبارة أجرى من العامة إى اخلاصة.
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 الباب الثاين
 الدراسة النظرية 

 تعريف "أيّ"الفصل األول : 
:  يف اللغة العربية تنقسم إىل مخسة أجزاء منها "أّي" من إحدى كلمة اإلسم

الشرطية، اإلستفهامية، املوصولية، اسم دال على معىن الكمال ووصلة إىل نداء مافيه 
 14.ال )الوصلّية(

"أّي" كالشرطية وهي اسم شرط معرب، جيزم فعلني يسمى األول فعل الشرط 
أو بني  و"أّي" كاملوصولية هو اسم مبهم يربط بني مجلتني 15والثاين جواب الشرط،

، و "أّي" اسم 17أو الكثري 2من  1سلل كاإلستفهامية ال و"أّي" 16جزأي مجلة،
و "أّي" كالوصلية  18دال على معىن الكمال  هو اسم معرب يفسد معىن الكمال،

( التنبيهية ــــ ))ها(يستعمل وصلة لنداء األمساء املعرفة بـــــ ))ال(( وتتصل ب اسم مبهم
19دائما.

                                                             
   13مصلحا، Kamus Nahwu، ص. 53-53  

 97( .. جدة : احليمني-)سنقافوراإلعراب  يف لصاملعجم املف ،طاهر يوسف نطيب 13 
  44، ..اإلعراب يف لصاملعجم املف ،طاهر يوسف نطيب 16 

  https://www.nahwu.top>Nahwu (2118أغسطس  19) 17:15الساعة : 17

 282.. املعجم املفصل يف النحو العرب عزيزة فوال اببيت، 18 

  111 ، ..اإلعراب يف لصاملعجم املف ،طاهر يوسف نطيب 19 
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 أنواع "أّي" يف العربيةالفصل الثاين : 
 "أّي" االستفهامية  .1

االستفهام هو طلب يوجه إىل املخاطب، يستفهم به عن حقيقة 
أمر أو شيء معني، بواسطة أداة من أدوات االستفهام. وتقسم أدوات 

 : 21االستفهام إىل قسمني
مىت، أّّين، أّّن، أين، كيف، أّي،   أمساء وهي : من، ما، ماذا، منذا، .أ

 كم
 حرفان مها : اهلمزة، هل .ب

اقل الىت تفيد االستفهام عن العاقل وغريه العهي :  "أي" االستفهامية
ويتلب هبا تعيني الشيء، وتضاف دائما ليزال إهبامها، ألهنا من األنواع 

  21املبهمة وصاحلة لكل شيء من األمور احلسية واملعنوية ابملضاف إليه.

وتضاف ))أّي((  إلزالة اإلهبام، إما إىل النكرة أو إىل املعرفة، وفيما 
 يلي أصنافها :

أوال : إىل النكرة تضاف ))أّي(( إىل النكرة مطلقا سواء أكانت متعددة 
أم غري متعددة وتشمل النكرة الدالة على مفرد، أو مثىن، أو مجع، مثل : 

))أّي  تلميذين فاز اب املسابقة ؟(( و))أّي تلميذ جنح يف املسابقة؟(( و ))أّي 

                                                             
   44جدة : احليمني( .. -)سنقافوراملعجم املفصل يف اإلعراب  طاهر يوسف نطيب, 21
    281-281م(..  1992ار الكتاب، لبنان : د-)بريوتاملعجم املفصل يف النحو العرب عزيزة فوال اببيت، 21 
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تالميذ فازوا ابالمتحان ؟(( وكقول الشاعر : "أجتزع مما حيدث الدهر للفىت 
 وأّي كرمي مل تصبه القوارع"

حيث أضيفت ))أّي(( االستفهامية إىل املفرد املذكر ))كرمي((، وكقول 
 د ماضيها ملالشاعر : "اها هلا من ليال !! هل تعود كما كانت؟ وأّي ليال عا

 أنسها مذ أنت عين ببهجتها وأّي أنس من األّّيم ينسيها؟

))أّي(( إىل مجع ))ليال(( يف البيت األول  وإىل النكرة   حيث أضيفت
 املفردة أنس يف البيت الثاين. 

 وفيها أضيفت ))أّي(( إىل املفرد املذكر ))حديث(( .

اثنيا : وتضاف ))أّي(( إىل معرفة بشرط أن تدل املعرفة على متعدد حقيقي، 
  2:67مثل : ))أّي الرجال أحق ابلتقدير((، وكقوله تعاىل ىف سورة امللك/ 

ُلوَُكۡم   ٱۡلَعزِيُز  َوُهوَ  ا  ٗ  َملُكۡم َأۡحَسُن عَ أَي  ٱلَِّذي َخَلَق ٱۡلَمۡوَت َوٱحۡلَيَـٰوَة لِيَـبـۡ
  2ٱۡلَغُفوُر 

أو تدل على متعدد تقديري أو ابلعطف ابلوو، أو هو ما يضل لفظه 
على مفرد له أجزاء متعددة، أو أنواع متعددة، بعضها هو املقصود ابالستفهام 
عنه اإلضافة، فيكون املضاف إليه مفردا يف الظاهر متعددا يف التقدير فكلن 

أحسن؟(( ))أّي(( مضافة إىل معرفة مفردة مدذوفة، مثل : ))أّي الكسب 



11 
 

والتقدير : أي نوع من أنواع الكسب أحسن، أو كلهنا مضافة إليه أجزاء 
 املعرفة مثل : ))أّي الشجرة أكرب؟(( والتقدير : أّي أجزا الشرة أكرب. 

 اسم "أّي" استفهام معرب، يستفهم به عن أمر يطلب من املخاطب 
 :22اإلجابة عليه، وتعرب حبسب ما تضاف إليه فهي 

أضيفت إىل اسم بعده فعل الزم، أو فعل متعّد  مبتدأ، إذا - .أ
ر؟(( وحنو ))أّي قلم 1استوىف مفعوله، حنو : )) أّي معلم حض

 اشرتيته((، واجلملة بعده يف حمل رفع خرب. 
 وتعرب مبتدأ أيضا إذا أتى بعدها شبه اجلملة، أي متعلق -

الظرف أو اجلار واجملرور، حنو : ))أّي دفرت أمامك((، وحنو : 
 مدرس يف الصف؟(())أّي 

"أّي" : مبتدأ مرفوع ابلضمة الظاهرة. وهو مضاف 
"مدرس" : مضاف إليه جمرور ابإلضافة"يف" : حرف جر 

 مبين على السكون ال حمل له من اإلعراب

"الصف" : اسم جمرور ابلكسرة الظاهرة. واجلار واجملرور           
 متعلقان خبري حمذوف تقديره : كائن.

 د االسم املضاف إليها اسم معرفة، حنو : خرب، إذا وقع بع .ب
 ))أي  التجار أنتم((

                                                             
 99-98جدة : احليمني( .. -)سنقافوراملعجم املفصل يف اإلعراب  طاهر يوسف نطيب, 22 
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 مفعول به، إذا وقع بعدها فعل مل يستوف مفعوله، حنو : .ت
 ))أيَّ شعر حتفظ((؟

مفعول مطلق، إذا أضيفت إىل مصدر من لفظ الفعل أو معناه،  .ث
 حنو : ))أيَّ درٍس درسته((

كتاب اسم جمرور، إذا سبقت حبرف جّر، حنو : ))يف أيِّ   .ج
 درست ؟((.

انئب ظرف، إذا أضيفت إىل ظرف، حنو : ))أيَّ ساعة عدت  .ح
 من املدرسة ((؟

وتضاف إىل املعرفة وإىل النكرة، حنو : ))أيَّ الطالب  
كا فلت؟(( وحنو : ))أي  تالميذ عندك؟(( فــ ))أيَّ(( يف املثل 
 األول مفعول به لــ ))كافلت(( و ))أي (( يف املثال الثاين مبتدأ،

 ةاخلرب متعلق الظرف.
وقد تقطع ))أّي(( عن اإلضافة فتنون، وتعرب إعراب  

 كما لو كانت مضافة، حنو : ))أّيا من الطالب تكلم؟((
 أّي الكمالية .2

اصطالحا : وهو اسم معرب يفيد معىن الكمال وتقع نعتا لنكرة،        
ملعرفة، امثل : ))مسري خملص ذو طبع كرمي أّي طبع كرمي(( أو حاال بعد 

 .24مثل ))هو  الناصح أّي انصح أمني((

                                                             
 282م(..  1992لبنان : دار الكتاب، -)بريوتاملعجم املفصل يف النحو العرب عزيزة فوال اببيت، 24 
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وتدل على معىن الكمال، وأتيت صفة لنكرة أو حال من معرفة         
حنو : ))مررت برجل أّي  24وهي يف احلالتني مالزمة لإلضافة إىل نكرة،

رجل(( أّي كامل يف صفات الرجولة. "أّي" : نعت "رجل" : جمرور 
جل(( : مضاف إليه جمرور ابلكسرة ابلكسرة الظارة. وهو مضاف ))ر 

الظارة ، وحنو : ))مررت خبالد أيَّ بطل((، "أّي" : حال من )خالد( 
 منصوبة ابلفتحة الظاهرة.

 أّي الوصلية .3
اسم مبهم، يستعمل وصلة لنداء األمساء املعرفة بـــــ ))ال(( وتتصل بــــ       

بفعل  ول بهمفعىن على الضم يف حمل نصب ))ها(( التنبيهية دائما، وتب
النداء احملذوف، وأييت االسم الواقع بعدها نعتا إذا كان مشتقا، أو بدال 
أو عطف بيان، إذا كان جامدا، حنو : ))ّي أيّها املعلم كن قدوة 

 لطالبك((.
 "ّي" : حرف نداء مبين على السكون ال حمل له من اإلعراب

ل على الضم يف حم "أيّها" : أّي : اسم مبهم أّي وصلية وهو منادى  مبين
 نصب مفعول به مفعول به لفعل النداء احملذوف والتقدير : أاندي.

 "ها" : حرف تنبيه مبين على السكون ال حمل له من اإلعراب.
"املعلم" : نعت ))أّي(( مرفوع ابلضمة الظاهرة، وحنو : ))ّي أيّها الرجل 

 اعمل خريا كّل يوم((.

                                                             
    111جدة : احليمني( ..-)سنقافوراملعجم املفصل يف اإلعراب  طاهر يوسف نطيب, 24
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 25ان مرفوع ابلضمة الظاهرة."الرجل" : بدل من ))أّي(( أو عطف بي
هي حرف نداء وتستعمل لنداء القريب والبعيد، وبعضهم يقول :         

 إهنا لنداء القريب فقط، وقد تستعمل لنداء املتوسط
إذا أريد نداء ما فيه ))ال(( يؤيت قبله بكلمة ))أيّها((            
ظ واحد، بلف ))أيّتها(( للمؤنث. وتبقيان مع التثنية واجلمع للمذكر،و

فاألول : كقول تعاىل  مراعى فيهما التذكري والتلنيث، أويؤيت ابسم اإلشارة.
 28- 27:89 الفجر/ اإلنفطار وسورة يف سورة

َها    يُّ
َ
َٰٓأ نَسَٰن  ٱيَ ِ

َك بَِرب َِك  ۡلإ َكرِيمِ ٱَما َغرَّ
  ٦ لإ

ت َهاوقوله يف اآلّيت :  يَّ
َ
َٰٓأ س  ٱ يَ َمئِنَّة  ٱ نلَّفإ طإ إم  إََِلَٰ َرب ِِك َراِضَيٗة  رإِجِعي ٱ  ٧٢ ل

رإِضيَّٗة  َيـ َها ٧٢مَّ   1ٱلنَّاُس ٱتَـُّقواْ رَبَُّكُم.. ..... وقوله : أيَٰأ
والثاّن : حنو : ))ّي هذا الرجل. ّي هذه املرأة(( إاّل إذا كان األّي           

 وصلية وهو منادى  لفظ اجلاللة. لكن تيقى ))أل(( وتقطع مهزهتا وجواب، حنو
: ))ّي هللا((. واألكثر معه حذف حرف النداء والتعويض منه مبيم مشددة 
مفتوحة، للد اللة على التعظيم، حنو : ))اللهم ارمحنا((. وال جيوز أن توصف 
))اللهم((، العلى اللفظ وال على احملل، على الصحيح، ألنه مل يسمح وأما، 

تِ قوله تعاىل  وَٰ فهو على أنه نداء آخر، أي  46َوٱأۡلَۡرِض...  : ُقِل ٱللَُّهمَّ فَاِطَر ٱلسَّمَٰ
 : قل : اللهم، ّي فاطر السموات.

                                                             
 98-99.. املعجم املفصل يف اإلعراب  طاهر يوسف نطيب, 25 
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وإذا انديت علما مقرتان أبل وضعا حذفتها وجواب فتقول يف نداء العباس       
 والفضل والسموأل : ))ّي عباس. ّي فضل. ّي مسوأل((.

 تستعمل ))اللهم(( على ثالثة أحناء : فائدة :       
 األول : أن تكون للنداء احملض، حنو : اللهم اغفرىل((.      
 الثاّن : أن يذكرها اجمليب متكينا للجواب يف نفس السامع، كلن يقال لك:       

 ))أخالد فعل هذا ؟(( فتقول : ))اللهم نعم((.              
لبخيل                                         ل الثالث : أن تستعمل للدالمل على الندرة وقلة وقوع املذكور معها، كقولك     

 26:))إن األمة تعظمك، اللهم إن بذلت شطرا من مالك يف سبيلها((.
 "أّي" الشرطية  .4

اصطالحا : تكون اسم شرط معرب جازم فعلني، وهي يف داللته عام      
مبهم يزيل إهبامه ابإلضافة إىل ما بعده، وجتب إضافته لفظا ومعىن، مثل 

)أّي تلميذ تصادق أصادق(( أو معىن فقط، مثل : ))أّي... تصادق : )
أصادق((. وجيوز إضافتها إىل النكرة مطلقا، مثل : ))أّي فقري تساعد 
أساعد((. وإبضافتها إىل النكرة يكون كدلوهلا هو املضاف إليه كله وهلذا 

 تكون ))أّي(( مبعىن : ))كّل(( وكقول الشاعر:
 شئت من اخلري فاختذين خليالأي حني تلم يب تلق ما 

                                                             
 544-544م(..  1986)القاهرة : دار املشرقني، جامع الدروس العربية، الشيخ مصطفى الغاليني, 26 
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كما جتوز إضافتها إىل املعرفة بشرط أن تدل املعرفة على متعدد حقيقي 
أو تقديري، مثل : ))أّي اجلنود أشجع يف ساحة القتال يكن بطال((. 
))اجلنود(( مضاف إليه هو متعدد حقيقي ومثل : ))أّي الشجرة تعجبك 

 28عراب حبسب ما تضاف إليهت 27فتلرجح(( والتقدير : أّي أجزاء الشجرة.
: 
مبتدأ : إذا وقع بعدها فعل الزم أو انقص، حنو : ))أّي رجل يسبح  -أ

 يف التيار يغرق((
) ))أّي(( اسم شرط جازم، مرفوع ابالضمة على أنه          

 مبتدأ. وهو مضاف. ))رجل(( مضاف إليه جمرور ابلكسرة الظاهرة 
))يسبح(( : فعل مضارع جمزوم على أنه فعل الشرط، وفاعله         

ضمري مسترت فيه جوازا تقديره : هو. ))يغرق(( : فعل مضارع 
جمزوم على أنه جواب الشرط. وفاعله ضمري مسترت فيه جوازا تقديره 
: هو. ومجلتا فعل الشرط وجوابه يف حمل رفع خرب املبتدأ(، وحنو : 

 يعا للنظام يكسب احرتام معلميه((.))أّي طالب يكن مط
) ))أّي(( : اسم شرط جازم مرفوع ابالضمة على أنه مبتدأ      

إذا وقع بعدها فعل متعد استوىف مفعوله، حنو : ))أّي كتاب تقرأه 
 تستفد منه(.

                                                             
 282م(.  1992لبنان : دار الكتاب، -)بريوتفصل يف النحو العرب املعجم املعزيزة فوال اببيت، 27 
 97-98.. اإلعراب  يف لصاملعجم املف طاهر يوسف نطيب, 28 
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مفعوال به : إذا وقع بعدها فعل متعد مل يستوف مفعىله، حنو :  -ب
 ))أيَّ قصة تقرأْ أقرأْ ها((.

يَّ(( : اسم شرط جازم منصوب ابلفتحة على أنه مفعول به ) ))أ
 لفعل ))تقرأ(( (.

انئب ظرف : إذا أضيفت إىل ظرف، حنو : ))أّي ساعة تعْد  -ت
 أعْد((.

) ))أّي(( : انئب ظرف زمان منصوب على أنه مفعىل فيه جلواب 
الشرط. وهو مضاف. ))ساعٍة(( : مضاف إليه جمرور اب لكسرة 

 الظاهرة(.
إليه : إذا وقعت بعد مضاف، حنو : ))شعر أيِّ  حتفْظ مضافا   -ث

 أحفْظ((.
(( : اسم شرط جازم جمرور اب لكسرة على أنه مضاف  ) ))أيِّ

 إليه(.
جمرور حبرف اجلّر : إذا سبقها حرف جر، حنو : ))على أيِّ طائرة  -ج

 تسافْر أسافْر((.
(( : اسم شرط جازم جمرور حبرف اجلر وعالمة جره الكسرة  ) ))أيِّ

 الظاهرة(.
مفعوال مطلقا : إذا أضيفت إىل مصدر فعل الشرط، حنو : ))أيَّ  -ح

 لعٍب تلعْب ألعْب معك((
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) ))أيَّ(( : مفعول مطلق منصوب ابلفتحة الظاهرة. ألنه أضيف 
 إىل مصدر فعل الشرط(.

وقد تلحقها ))ما(( الزائدة للتوكيد، حنو : ))أّّيا كتاٍب تطالْع     
 تستفْد((.

((  إىل النكرة كما تضاف إىل املعرفة وتؤنث مع وتضاف ))أيّ 
املؤنث لكن تذكريها معه هو األفصح واألكثر  استعماال، وقد 
تقطع عن اإلضافة فتنون، دون أن بتغري إعراهبا، حنو : قوله تعاىل 

(، على تقدير املضاف إليه  اٗ  َأيّ  :)) مَّا َتۡدُعوْا فـََلُه ٱأۡلَمۡسَاأُء ٱحۡلُۡسىَنٰ
 احملذوف.

 "أّي املوصولية" .5
اسم معرب "أي"  29املوصول هو اسم مبهم يربط بني مجلتني.        

ابحلركات الثالث ابلرفع والنصب واجلر، ويكون بلفظ واحد مع املفرد 
واملثىن واجلمع للعاقل وغريه، ويضاف دائما إىل اسم معرفة واندرا ما يضاف 

عل ))يفوز(( مرفوع إىل نكرة، حنو : ))يفوز أيهم جمّد(( ) ))أّي(( فا
ابالضمة الظاهرة( وحنو : ))سلمت على أّي هو مذهب(( ) ))أّي(( : 

 اسم جمرور ابلكسرة الظاهرة(.
وجيوز أن تبىن ))أّي(( املوصولية على الضم يف حمل نصب مفعول به،      

إذا أضيفت حذف صدر صلتها، ))شجعت أيّهم أكثر نشاطا((، فصدر 
                                                             

 44.. املعجم املفصل يف اإلعراب  طاهر يوسف نطيب, 29 
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والتقدير : هو أكثر نشاطا، وتعرب : الصلة حمذوف وهو املبتدأ، 
 41))نشاطا(( : متييز منصوب ابلفتحة الظاهرة.

أّي كما وأعربت مامل تصف وصدر وصلها ضمري احنذف، يعىن أن      
))أّي(( مثل ))ما(( يف أهنا تكون بلفظ واحد : للمذكر، واملؤنث، مفردا  

)أّي(( م((. مث إن )حنو : ))يعجبين أي هم هو قائ -كان، أو مثىن، أو جمموعا
 هلا أربعة أحوال :

 األول : أن تضاف ويذكر صدر صلتها، حنو : ))يعجبين أيّهم هو قائم((
 الثاين : أن ال تضاف وال يذكر صدر صلتها، حنو : ))يعجبين أي  قائم((

 الثالث : أن ال تضاف ويذكر صدر صلتها، ))يعجبين أي  هو قائم((
ة تكون معرفة ابحلركات الثالث، حنو : ويف هذه األحوال الثالث     

))يعجبين أي  هو قائم، ورأيت أيّهم هو قائم، ومررت أبيهم هو قائم(( 
وكذلك : ))أّي قائم، وأّّي قائم، وأّي قائم(( وكذا، أّي هو قائم، وأّّيهو 

 قائم، وأّي هو قائم((.
 (الرابع : أن تضاف وحيذف صدر الصلة، حنو : ))يعجبين أي هم قائم(

فقي هذه احلالة تبىن على الضم، فتقول : ))يعجبين أي هم قائم، ورأيت 
 : 41أي هم قائم، ومررت أبيهم هو قائم(( وعليه قوله تعاىل

  69 اٗ  مُثَّ لََننزَِعنَّ ِمن ُكلِّ ِشيَعٍة أَيـ ُهۡم َأَشد  َعَلى ٱلرَّمۡحَِٰن ِعيِتّ 

                                                             
 99-111جدة : احليمني( .. -)سنقافوراملعجم املفصل يف اإلعراب  طاهر يوسف نطيب, 41 
  87، )احياء الكتب اإلسالمية(..شرح ابن عقيل على الفية ابن مالكحممد جعفر،الشيخ إبراهم الكرابسي، الشيخ41 
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(( إىل آخر البيت –وهذا مستفاد من قوله : ))وأعربت ما مل تضاف      
أي : وأعربت )أي ( إذا مل تضاف يف حالة حذف صدر الصلة : فدخل 

 : 42يف هذه األحوال الثالثة السابقة وهي
 ما إذا أضيفت وذكر صدر الصلة     
 أو مل تضف ومل يذكر صدر الصلة     
 لصلةأو مل تضف و ذكر صدر ا     

وخرج احلالة الرابعة وهي : ما إذا أضيفت وحذف صدر الصلة          
 فإهنا ال تعرف حينئذ.

 
 

 

                                                             
  88،..شرح ابن عقيل على الفية ابن مالكالشيخ حممد جعفر،الشيخ إبراهم الكرابسي، 42
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 الثالث بابال
 تصور القرآن الكرمي

 احلكمة من إنزال القرآن الكرمي ابللغة العربية :الفصل األول 
اصطفى هللا ص.م. ليكون الرسول اخلامت بني يدي الساعة، واختار هللا قومه 

الرسالة ودعاة اإلسالم إىل اإلنسانية مجعاء، وكانت األمة العربية العرب ليكونوا محلة 
عند انبثاق فجر اإلسالم تعيش جاهلية جهالء يف معتقداهتا وعاداهتا وحروهبا، ولكنها 

جز بلساهنا، عملوصلت إىل حضارة لغوية متميزة، جتعلها أهال لنزول الوحي اإلهلي ا
 1: 41قال تعاىل يف سورة إبراهيم / 

  1َوَمآ أَۡرَسۡلَنا ِمن رَُّسوٍل ِإَّلَّ بِِلَساِن قَ ۡوِمِهۦ...  
ومن هنا كانت معجزة الرسول الكربى القرآن الكرمي، من جنس ما هشتهر  

به قومه من الفصاحة والبالغة، فجاء بتحداهم يف نفس بضاعتهم، وأبرز أسباب 
 لاللغة لقرآن الكرميشهرهتم وتفوهم. ونستطيع أن حنّدد احلكمة من اختيار إنزال ا

 العربية أبمرين :
األول : ما تتمتع به اللفة العربية من مقومات اللفت احلية وعناصر قوهتا  

از. جملواستمرارها، وذلك من حيث وفرة مفرداهتا لاألصالة واَّلشتقاق، أو لاحلقيقة وا
بوهلا للتطور والتقدم احلضاري، أومن حيث مرونة أساليبها، وصالحيتها أو من حيث ق

لكل ما يراد منها، أو من حيث فصاحة ألفاظها وبالغة تراكيبها.
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نزل على رسول هللا ص.م. حسب اختالف ألسنة ملالثاين : لو تنةع النظم ا 
نزل، بل ملاألمم، ألدى هذا إىل اَّلختالف والتنازع، ولطرق التحريف إىل الكتاب ا

نزل مع تعدد اللغات، وتنوع اللهجات، وتعدد ملال أن يّتحد هذا احمليقرب من ا
حلدود، نحج، ومعرفة املاخلصائص والد َّلَّلت، لالنسبة َّل ستنباط األحكام، ورسم ا

 وإحكام مجيع العبادات والتشريعات.
راقية، لتنال لفاحلمدهلل على إزالة هذا التناكر والتدابر، لاختيار اللغة العربية ا 

شرف نزول الوححي اإلهلّي هبا، ولرتتقي وحدها إىل حتمل إعجازة الذي َّل يتسع 
حددها هللا سبحانه  33سوؤلية وفخار لألمة صاحبة اللغة واللسان،ملله غريها، وإهنا 

  11: 13بقوله ىف السورة الزخرف/ 
ُت ۡسُُۥِإَونَّهُ  وۡفذ وذسذ َُۖ ۡوِمكذ لِقذ ُوذ ِۡكٞرُلَّكذ َُلذ ٤٤ُُوُل و ذ

 
 أثر القرآن الكرمي على اللغة العربية  :لفصل الثاين ا

 بينت كما،  م اللغات على اإلطالققدهي أ العربيةالراجح أن اللغة من و 
 نةالجأهلوهي لغة ، كلها األمساءآدم  هبااهللا  لمعاللغة التي  أهناو احلديثة الدراسات

 مكالو، عريبالقرآن و، عريب ألينلثالث :  العرب أحبواََ  : "حلديثورد في ا كما
 " عريب أهل

                                                             

م(ص.  9914ه/  4141حلبىن دار العوم اَّلنسانية -)دمشقالواضع يف علوم القرآن، ديب البغا، الدكتور مصطفى، 22 

851-852 
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 فيقول تعبرياللغة أبلغ  هذهعن  يعرب يبنجد الثعالنطلق ملمن هذا او 
" : من العربية وسر الشهير فقه اللغةمقدمة كتابه الشهير فقه في مقدمةكتابه في

منأجب و، العربأجب  العريبمن أجب الرسول وأحب هللا تعاىل أحب رسوله حممد 
، ليهاه إ مته وصرف، عليها واثبر، هبا ىنع العربيةمنأجب و، العربيةأجب  العرب

واعتقد أن  فيه سريرة حسن آاتهو، وشرح صدره لإليمان لإلسالمهداه اهللا منو
 حممد خري الرسل.

 اتنفهمهعلى ل لاواإلق، نةاللغات واأللس خري العربيةو، األمم خري العربو
ش ملعاح اصالإ وسببالدين، ح التفقه في اتومف، إذ هي أداة العلم، الدنيا من

، رفهامصاو يهارجماقوف على الوو، خبصائصهاة   طحاي اإل ن فكلم ي لوو، دملعاوا
 زايدةو، آنالقر عجازفة إمعري  ف ني إَّل قوة اليق ئقهاودقا ئلهاجالفي  حروالتب

 عجازفة إمعري  ف ضال ف هباى  فكل، اإلميانة مدهي عت النبوة التي ثباة في إلبصريا
  ضالف هباى  فكل، اإلميانة مدت النبوة التي هي عثباة في إلبصريا زايدةو، آنالقر

انية النورة القداس العربيةتسبت اللغة كا انهمنوحيسن أثره، ويطيب يف الدارين مثره ،
ي  فه، العربية اللغة حيفظكتابه   تعاىلاهللا  فيحفظ. تعاىلاهللا ل قا، يالسرمدا اخللودو
 31.يوم الدينإلى  بقائهة  قيلا

لة الضالبني هلية حياة جا العربعاش ، العربة جبزيرة ماالبقعة المستلك في 
 الذلةمن فنقلهم  اإلسالمء ، حىت جاالفرس والرومل دو عليهم، تسيطر والخالفات

                                                             

 481ص. ،آثر القرآن الكرمي يف اللغة العربية والتحدايت املعاصرةحممد يوسف،  الشرجبي22 
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إىل سادة ىف األرض، وحتقق هذا بشكل ر لها قدذليلة َّل مة أمن  فعهمور، إلى العزة
القرآن نزل هبا أفيبة؛ العرشبة اجلزيرة أهللغة فعلى، عندما اختار هللا تعاىل،  العربية 

يدة رالفخبصائصها ومال، تكايفة، مبا بلغته من الشر اللغة  هذهكانت و، الكرمي
هللا عز وجل تنزيله العزيز، كما قال هللا أودعه الذي  عجازلإلحبق هلة ،  مؤالمتميزة

  8:48تعاىل ىف سورة يوسف/ 
 ُُ ۡمُتذۡعقِوُل و ذ وُلَّك  اُلَّعذ بِي ّٗ رذ ُق ۡرَٰءنًاُعذ َٰه  ۡلنذ نزذ

ذ
٢ُُإِنَّآُأ

ار رقفي إالدعائم ى أقوبية من للغة العرالذكر احلكيم لاآي ل ونزن كا  هكذاو
 ،فظ بية ما حالعرحافظ هو الكرميالقرآن و، مماألسائر لغات بني  الرفيعة هتالمنز

فوظة حمفهى  ،ء اهللاما شاإلى ترتقى و ،تقوىوستظل تنمو وبية العرظلت  انهمن و
 العزيز.به تاكلتعاىل اهللا حبفظ 

يرجع وسالمية، ولة اإللدن اسالبية جعلها في اللغة العرالقرآن من أثر إن 
حمبوسة ة اللغلبقيت ه لوَّل"و، ذهانفوتوسيع والعربية اللغة نشر في الفضل للقرآن 

هتيمن على شعب. إن القرآن هو الذي أخرج وَّل أمة، على تتسلط َّل جزيرهتا، في 
 35يد، ومهد للغتهم سبيل السؤدد.جملالعرب فعال، وشّق هلم طريق ا

من التغري الذي قد ينشأ عن اختالط لغة حفظ على القرآن دور يقتصر  مل
 غريمم ألاسريعة بني ة انتشار العربية بصورعلى اعد امتزا اجها فقط، بل سومم األ

على فهم دينهم، وكذلك حرصوا ص هؤَّلء على حرفسالم، في اإلالعربية الداخلة 
كل ذلك دفعهم وشئة، لناولة اهذه الدأو إداري في منصوب سيايسي إلى الوصول 

                                                             

   444-448م(ص.  8144)جامعة ميوتغ جي أتثري القرآن يف اللغة العربية، تشوى، حامد و جتوى خلف،  22 
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هللا اتباط العربية حبب الرسول الكرمي . فمن أجب فضال إلى ارلعربية، ا لمتعدفعا إلى 
من أجب الرسول العريب أجب العربية اليت هبا نزل أفضل وأجب رسوله حممدا، لى تعا

العربية خري  ومن أجب العربية عين هبا واثبر عليها... والكتب على العجم والعرب، 
التفقه في مفتاح و، لمالعإذ هي أداة ؛ من الداينة عليهال لاواإلق، نةاللغات واأللس

 الدين.
ل قا، يالسرمدد ااخللودانية والنورالقداسة العربية اللغة لكتسبت  انه منو

يوم الدين، إلى ة ببقائة  قيلاي  فهالعربية، اللغة تعاىل كتابه حيفظ اهللا  حبفظف لىتعااهللا 
  : 36يلى فيماالعربية من آثر في اللغة الكرميالقرآن ميكننا ذكر أهم ما أحدثه و

 عايلضالعربية من اللغة افظة على حملاا .4
من  عليهاد اللغة والحفاظ خلووراء من اكال السرأن فيما سبق رت كذ

 هلا تويحتوحياة األمة العربية، في من أثر لالغ له الكرمي مبا كان القرآن هو نداثر اَّل
 ،نفوسهم صقلالذي  الكتاب هبذابتمسكها  قويةعزيزة أمة إلى من أمة اتئهة 

 هبملو قبني  ألفو، هليةاجلان عطو ثنيةالو  جسرمن  هلموطهر عقو، عهملاب طهذو
،  هلمو وأر مهجممن أجلها ا لووبذ، غليلتهم فيها توحدتة حدواة لمكعلى  مجعهمو

 ،األحقادو ئنوالضغا حناإل صدورهممن ع نزو، ستعبادواَّل ظلما بينهممن ورفع 
ات رمات والمؤاثرالمؤيتحدى كل  مخشاد اللطوكا يزالوَّل  الكرميالقرآن فقد كان 

                                                             

 481-486ص. ، والتحدايت املعاصرةآثر القرآن الكرمي يف اللغة العربية ، حممد يوسف، الشرجبي22
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 أمساعهم يقرأ، حياضهاعن ويذود ، هناافع عيد القرآنة  لغ ضد حتاكت وكالتي حي
 .هنار ليلو، مساء صباح

أقبلوا عليه ودافعوا  ملسلمنيالمنزلة َّلجرم أن ال بهذهالكرميالقرآن ا كان لمف
 النيلوأن العربية، ى اللغة  دوان عل هو عالقرآن عدوان على كل وا أن اعتربو، عنه

ىل وإ اليومإلى العربية اللغة  بقاءفإن  لذلكو، آنالقرل من هو نيالعربية اللغة من 
ماشا ءهللا راجع إىل الدفاع عن القرآن. ألن الدفاع عنه لكونه أصل الدين ومستقى 

 أبن اإلميانلى إ السبيل ألهنا بل، إلى فهمه بيلالس ألهنا هنافاع علدا يستتعالعقيدة 
ما  العربيةوفياللغة ، أحد وضعمن اهللا َّل من عند القرآن وأن ، اهللا دين اإلسالم

راة توأن اللوو، يخراتإلى ذمة ال صارت مقدص كتابوهي لغة  هنافإ، هذاد كيؤ
ألن  بلغتهم حتفظواَّل ىنآالقرت اليهود على النحو حدفتالقرآن ء جا كما جاءت

 عليه السالم.  موسىلغة  نرىأن  ممكنا فكان ،بينهم مبعجزة احتفاظا ذلكفي 
ر وانشطا انقساممن له  ضتتعر ما اللغات و تتبع نملواضحا  مراأل هذاويبدو 

 عيدةب انعتينة اللغة الال ليستو، صناعيةو حمكية مليةلغة عابعد أن كانت واندثار 
 .عنيبعد  أثرا فبقيتة وقوة سطورة وحضالغة وكانت   فقد

، المنعة هذهالقوة و هذهلها تكن ملالعربية فإن اللغة  ذلكمن  العكسوعلى 
 ئةبي تفرضهما  بكل ،أميةو صحراءلغة ، إمناكانت صناعةو حضارةلغة  ليستو

 قد العربإن  مث، املعرفو العلومبعد عن و،  عيش ضيقةو بساطةمن  الصحراء
 حليويةلاتنبض  ساطعة قويةلغتهم زالتما  لكنو، كغريهمر الدماوب وحرا للتعرضو

به ظففح، حبفظهاهللا   تكفل، الذي القرآن الكرمي بفضلإَّل  ذلكما و، طلنشاوا
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ي  الت ة اللغ فبادت املقدسةمن الكتب ه غري حبفظ يتكفل ملوبه،  نزلتاللغة التي 
 اندثرت.و فيها نزلت

 الكماللرقي بها نحوواللغة اتقوية  .8
 القرآن لوَّلإليه  لتصلما كانت قوة ورقيًا العربية اللغة  الكرميالقرآن  من

، جلديدةا الرتكيبو املتطورة واأللفاظ، الفياضة املعاينمن اهللا  هباو مبا،  الكرمي
ط انم نهام اَّلقتباسو، األنظار مجيع حمط بذلك صبحتفأ، الرفيعةالعالية  األسليبو

زت اح مبااللغات من ها غريعلى  تتباهىو تتألقالعربية وغدت اللغة ، العز والفخار
اهللا"  رمحهة الرافعي  العالّ م يقول هذاوفي ل، الكمالاعنووأاجلمالسن حمامن عليه 

 يءش شبةفكاأن،معا كثريهقليله و يعجزاللغة على نمط  هبذه الكرميالقرآن : نزل 
، بيعتهطمن جه خرَّل يعتبارلايتجزأ إمناو، ةحدوامجلة  النورإذ  نسقهمجلة في  لنورللا

، ءالسما غري مساء خلقتإَّل إذا  بشيءَّل يعارض مجلة  أجزائهمن جبزءكل وهو في 
اها أجرو، دارهاكأمن اللغة  صفى نهأل، ذلك كانإمنا و، األرض غرياألرض  بدلتو

على القرآن ولغة  : "تنورسارج جو يقولارها. سرفي ظاهره على بواطن أ
 لتهاجع مرونةها الرسول وهب قدو، كلمة التجديد هبذاكانت   العربلغة أهناعتبار ا

وأن ، نيه ولغاتهمعا دقائق جبميع ينوتد حسناإللهي  أ الوحيون تدقادرة على أن 
رفع اللغة  ى علالقرآن  يساعد هكذاو، متانة فيهاطالوة و عليها بعبارات عنه يعرب

 فضلبن" : مالكوبر يقولوالمقاصد عن  تعبرياألعلى في ال املثل مقامإلىالعربية 
لغات من ى  خرفه أي لغة أتعرتكاد ى َّل مدع تسااَّلالعربية من  بلغتالقرآن 

 هلم حلأالذي  للسانها احدهي والعربية اللغة  أبن مؤمنون مجيعا املسلمونو، الدنيا
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 قتفا رفيعة طويلن ماز منذالعربية تسبت اللغة كا هبذاو، هتماصلوه في يستعملوأن 
 أمثالفيه أن اعتراف  شكَّل مما و إسالمية تنطى التي خراأل الدنيالغات  مجيع

 مهلاأقو انركذإمناو، ى الرفعة أو يأخذ بيدها إلالعربية اللغة  وضعمن ي يقوَّل ، هؤَّلء
 يتأيوبه من وتهذيل القو نةزابرن لعومو  هنماألعداء ألبه  شهدتل ما أن الفضبني لن

 علم:  : أ لعربيةي إمام العربية يف عصره، ليقول عن اللغة اهلنديالعالّمة الفراهي ال
 نةزابرن لعومو  هنمألبه،  دت تعودمنكالماألمم الذي أعلى   منطله ك العربكالمأن

ول عن عصره، ليقي إمام العربية يف هلنديالعالّمة الفراهي ال أييتو به منوتهذيل القو
ه،  بت تعودمنكالماألمم الذي أعلى   منطله ك العربكالمأن علمأاللغة العربية : 

ل من ك مهمالكفهم يجردون ، سخيفةر موأمن هتذيبة ول القو نةزابرن لعومو  هنمأل
بذ كائة، فلذلك  الروابط  يفهم نهفإ، لسامععارًا على ا كان ذلكفعلوا  لوو، رابطة

 كثر فيم احلذف..."
 اهلجات تخليصها من وبية رة ثيركلاللغة ت اجاتوحيد له .3

على الفصيح  حتتوي، مختلفةالعربية كانت المعلوم أن لجهات اللغة من 
ن إ حىت هتابلهج معتدةلقبائل العربية اكانت و، رهكرديء والمست وال، واألفصح

 اءقرفي  العربعلى  التخفيف أجلمن ف أحر سبععلى نزل  الكرميالقرآن 
نجد  لذلكو، والبالغة  حةصا ي الف ة ف متفاوت العربأن لغات  شكوَّل ، تالوتهوته

عية" لاالر نةللجل ا وق، للقرآن مجعهنب في اجلا هذاراعى  قد عنهاهللا  ضين رعثما
إَّل ألن  ذلكما "  و بلغتهمإمنانزل  نهفإ يشقر  بلسانتبوه ك:  إذا اختلفتم أنتم فا

غات ل كثرعلى أ حتتويكانت و، بينهاوأوضحها وأ هبااللغات وأعذ سهلأ يشقر ة  لغ
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، رةجاالحج أو الت أجلمن د لايأوي الع يهمز البالد وإلكمر  هنمو كل نظراو، العرب
، ينخر اآلل معاك والتعامكاَّلحت بسبب العرببمعظم لغات  علما على نواك فقد

 اسطي قوله : "...الوعن سيوطي  ال ينقل، رتكذ كمااللغات سهلألغتهم لكنو
 عليهاانطبعت  هتمأن ألسن لووودوا ، منهااَّلقتراب  العرب:  سهل يشقر كالمألن

وحشي  العرب كالمو، واضح لوحا لذلكو ، سنًا دها ح يزيالقرآن  هذارأوا  حني
ا على لوفقا، ن إليهيستمعو الكرميالقرآن فأقبلوا على ، عذوبة عليهاب ويفيض  غري

 نيستمعو الكرميالقرآن فأقبلوا على ، عذوبة عليهاه ويفيض  " : إن لنفهمأمن الرغم 
ليعلو وَّل  إنهو، وأسفله لمغدق، مرلمثثمر" ملحلالوة وإن عليه لطالوة، وإن أعاله 

 افطروأ لليلء اانآ تالوته حق نهيقبلون عليه" ويتلو املسلمونل يز مليعلى عليه و
ة حدينطقون لغة وا، سانجت للخرأأمة  خريالقرآن  بفضلصاروا  حىت، هنارال

 اهبيقارما و يشقر على لغة  ملسلمنيللعرب وال معاجا بذلك كانو، مهموعج عرهبم
، آنالقرل ،  زو ن قبل كان كماتجاالتفاوت واَّلختالف في الله هذا بينهموليس 

 بعضهمني ب فيما هتموألسنلغتهم حدتو هي  فريدة خييةراتمرحلةا في خلود بذلكو
   .هورلدر اكالعصور و مروعلى  بلالبعض 

 يةملحتويل اللغة العربية إىل اللغة عا .1

 قبل العربو، هبا ينطقلناة ا ايوف أن اللغة هي صورة صادقة لحمعرالمن 
 لبتق حىتآنذاك بني األمم قع موأو يذكر شأن و هلمن كيمل، القرآن الكرميل زو ن

ليس  كذلكو، فةمعرو علملغة  لغتهم فليست معهموالتعاون ، لغتهم تعلمعلى األمم 
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د عودتح إَّل لبرفال ت جزيرهتافي  تقعاللغة  جعل ذلك، كل صناعةأو  حضارة يهملد
 .ليهاإ

 ةالبشريف تعرما  مسىأ حيمل، القرآن الكرميء جا حىت، ذلككظلوا  قدو
فيه أن  شكَّل مما و، هنمإلى دي ينخر إلى دعوة اآل العربفدعا ، ليمتعادئ ومبامن 

 ةصحو، دينهإلقامة العربية اللغة  تعلمهو  اإلسالمي  ف يدخلمن يجب على ل ما أو
القرآن  لوَّلو، القرآن الكرميلغة العربية اللغة   تعلمعلى  جاس أفوالناا قبلفأ، دتهلاع

 الشهرة.  هذهر وشااَّلنت هذاالعربية ن للغة كيمل الكرمي

 حىتجدًا العربية ر اللغة شااتسع انت قدعتر" : والدين  لنورأ .د . يقول
من نعلمه ما  ذلكهدًا على شا انوحسب، ناتوأفغانس ينوالص هلنديتغلغلت في ال

جه بن ماوا، ئيساوالن، مسلماري و البخ ل بالد مث المن تلك ء ماهير العلمشا
 . همغري و همغري و، ىنالقزوي

في أن معتطة ما كانت العربيقوري" :أن اللغة لاال يقول كمالوخالصة القو 
 حضارةن الحضافي أ منتعلى لغات  الذلةفتضرب ، جزيرهتا  سلطاهنادى  يتع

ما   لكاممفي  مسىاأل كانلملا هنادو ثرتستأو، هابصروملدينة ا مسعبني ت  ععروتر
القرآن  لكنو، فيهاون  السيد المتصرف  كأن يعن فضًال ، هبايحلم  العريب كان

منه تأخذ ، ءجاسيح األر ًا ف كح لها ملاتوأ، الصحراءأحضان من انتزعها الكرمي
ن  أ فبعد، ته البدويةايحمنه  نهاكتممل، ما هباسلو وأ ضهاوأغرا، معانيهاأللفاظها و
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 ليهاعس لناا قبلفأحياةن النوفكل غنية في  صبحتأ، هتاود بيئحدفي  هتاوثركانت 
 . اإلسالمت لاوأداء واجالدين، م حكافة أمعرى "  إل عنيفومد

 حتويل اللغة العربية إىل لغة تعليمية ذات قواعد منضبطة .5

كالمهم ا يجرون في نواكالقرآن ل نزو قبل العربوف أن معرالثابت المن 
 كذلو، اآلن مفروفةالقواعد التلك  لغتهم فليس، على السليقة هبموخط هموأشعار

ء ماالعلمن ثير كعن  انثحدي يخراتأن المن  ذلكعلى ل وَّل أد، ليهاجة إحالعدم ال
ة العربياللغة  تعلمل  الصحراءإلى  هبمذُهب ما استقامت للغتهمصرحوا أن  الذين

ك  عبد الملبن ليد الووأن ، فعيشام الماهؤَّلء اإلمن و، ئبةشا هباتشملالنقية التي 
 اوي الصافي.حرالص العريبالينبوع من يغترف لغته مل نهأل، حنثير اللك كان

، جااهللا أفوا دينس في لناا دخلو، اإلسالموانتشر ، حتواتسعت الفما ول
 كانالذي  ن مااليبن حذيفة  طراض، مما لغتهم عليهملعرب فأفسدوا لام  احتك العج

 ملدينةإلى ا يرجعأن ، العراقأهلمعن جاوأذربي ة تح إرميني ي ف م فشاالأهلزي يغا
 والنصارى.." هذهأدرك   املؤمننير ا أمي اي" : " عنهاهللا  ضين رمالعث يقولة ولنورالم

ن ع مفروفةاءات الثابتة الالقرعلى  مجعهمقصده أن ي كانو، آنالقرمعن يجعثمافأمر 
بعد  أييتمن د والشبهة على ساالفل بقرآن خشية دخوص.م وإلغاء ما ليس  يبالن

، آنالقراءة قرفي  حنالل شام فاياأل، ورمرمعضعفت اللغة  فقد، حصلما  هذاو
التي ، قواعد النحو وضعل يستجيب جعلهؤلي ولدد  اسواأل لازع أ أفالذي  مراأل
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 حفمصاال ضبطعلى  لعملا مثمن و، تلكلماوف واحرت الكاحر  ضبطس ساهي أ
 .والخطأ حناللمن القرآن اءة قرعلى  ظاحفاكل لشلا

حفظ للعرب  نهفي   أالكرميللقرآن ل الفض يرجع بل، فحسب هذاوليس 
إمالء  ختالفا قدى خرأن اللغات األ حنيعلى ، ة إمالئهم يفيكو، هتملماك سمر

 وفها.حروعدد ، المهاك

العربية، بة تاكأصًال لل جعلالقرآن  سمأن ر ذلكفي  السرد .عتر: "وا يقول
 د  تطورت قواع مث

من  لكلمةا سممزيد الضبط وتقريب رمعسب انيت مباالعربية إمالء 
 سمرعن اَّلنفصام عن  لكلمةارسم في حفظ ل الفضالكرميرآن  للقفكان،نطقها

 القدماء"

 العربيةألفاظ اللغة تنمية وهتذيب والقرآن  .6

ف على الفور على البون تعرياإلسالمي هلي واألدب اجلااألدب  يقرأمن 
ما و اإلسالمصدر اإلسالمي ( مرحلة فى اللغة. ففي األدب  ينحلتمرالبني سع شاال

مفردات العن فضال ، هاسررات ويلافي سهولة الع ايمانتتطور متجند ها) بعد
 من معاينألفاظ ومن القرآن به ء جاما  بفضلالعربية ت معجم ثرالتي أ اجلديدة

بني محصورة العربية لغته كانت هلي فاجلااألدب ما عن أالعربية. أضافت للغة 
 الصحراءو لليلوال ء واألطالجاح والهمدالمفردات ثابتة في تكادتكون قوالب 

 إلخ.   ،بلواإل
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 ذلك  1،أو اإلسالمي، هلي واجلاالشعر بني  نةالمقارمن  ذلكعلى ل وَّل أد
القرآن بيرا أن كوالفارق ، سعاشالتجد البون اإلسالمي، هلي واجلااألدب ،

، فأقبلوا إليه يزفون، اتهكحماعلى  العربأغرى  قدبفصاحته وروعة ألفاظه الكرمي
، نمولكنيه يقتبسون ويتمعاألفاظ ومن و، ضه يستقون وينهلونايه ورحربمن و

 علمل إذا أغفاإلنسان اشترط على  "إن  فقد، قواعد علوم البالغة بذلكفوضعوا 
اختصه اهللا ما جهة من القرآن  إبعجازيقع علمه مل، حةفة الفصامعربل البالغة وأخ

البديع واَّلختصار ز جااإليبه من  نهشحما و، يبكاعة التربرو، التأليف حسنبه من 
لمه كسهولة ، مع رونق الطالوةمن وجلله ، الحالوةمنه من وض، اللطيف

ذلك من حماسنة اليت عجز عنها، وحتري  غريإلى ، هتاوسالس هتاوعذوب، هتاوجزال
مي من الكر القرآن في ما على  فيها ينئكبعلم البالغة مت العربعقوهلم فيها لذا اهتم 

 از.طرحلة وأحلى ل أجممنه  ينسجان، عجازأوجه اإل

 ةكالملل ر أن حصوقرأن بعد  فيقول، ذلكخلدون شواهد على بن ايذكر و 
تقرر ما و الفصل هذامن  لكدته( :ويظهر جودته بجوو، المحفوظ بكثرهنية ساالل

أعلى طبقة في  العربمن  منياإلسال كالمفي أن السبباء عطوهو إ، خرآ سرفيه 
ن حسانجد شعر .فإان  مهمومنظو همفي منثور، هليةاجلام منكالالبالغة وأذواقها 

ير والفرزدق ونصيب وغيالن ذي ربيعة والحطيئة وجر يبأبن  مرثابت وعبن 
من ية وصدرا موولة األلدفي ا العربمن السلف  كالممث، رشاواألحوص وب الرمةا
للملوك أرفع طبقة في البالغة  هتموراحماوترسيلهم و هبمفي خط، سيةلاولة العلدا
من كالم و، العبدبن فة طرلثوم وزهير  وكبن بغة وعنترة والناشعر امن ثير كب
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 اإلسالم كواأدر الذينأن هؤَّلء  ذلكفي  السبب. وهتموراحماو همهلية في منثوراجلا
ن اياإلتعن عجز البشر  الذين، حلديثواالقرآن في  كالمالمن الطبقة العالية  مسعوا

 همعلاط ضتفنه، نفوسهم هباليساونشأت على أ هبمقلو ولجت في  هناوكلما، بمثليه
 هذهمعيس ملمن ، هليةجلاأهالمن  قبلهممن  ملكاتفي البالغة على  هتماكوارتقت مل

 رونقا صفىجة وألادي حسنأ ثرهمو مهمظفي  مهمال كفكان،عليهاالطبقة وَّل نشأ 
واألدب العربية ثها في اللغة أحدالكرميللقرآن  ذلك غريآثر ك انأولئك.  وهمن 

 ،أسواقهم المشهورة هلمكانت   العربأن  ذلكو، يبة النقد األدك"مل ميةتنك، العريب
غاف وَّلمس ش، القرآن الكرميا نزل لم، فمفروفةال ايهتمرمباو، المنظومة هتمومعلقا

من فنقلهم ، هنموقواني مهماكفتغيرت أح، مشاعرهمسيسهم وحاله أ قتور، هبمقلو 
 كانفإذا ، هإبعجازالقرآن هو  ذلك، دجوالجيد إلى األمن و، الفصيح إلى األفصح

من قلهم فنلغتهمو العربالتأثير على  هبذاو، نةاكالم هبذهالمنزلة و بهذهالكرميالقرآن 
التقوقع من و، الرفعة والسؤددوالهوان إلى ل الذمن و، حضارةالبداوة إلى ال

من و، سرإلى السهولة والي الغريبحشي والومن و، رشاواَّلنت مليةوالتشرذم إلى العا
 رالسع:  إن اايالضالعربية من على اللغة  حيافظالقرآن   -إلى الفصحى ب لعلميةا

له  كان بماالكرميالقرآن اَّلندثار هو من  عليهاد اللغة والحفاظ خلووراء من اكال
 قويةعزيزة أمة ئهة إلى اتمن أمة  لهاحتويوحياة األمة العربية، لغ في ثر لاأمن 

من  هلموطهر عقو، عهملاب طهذو، نفوسهم صقلالذي  الكتاب هبذا بتمسكها
 تتوحدة حدواة لمكعلى  مجعهمو هبمقلو بني  ألفو، هليةاجلان عطثنية والو جسر

، دلاستعواَّل ظلما بينهممن ورفع ، وهلموأر هبمقلو من أجلها ا لووبذ، غليلتهم فيها
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 دلطواكا يزالوَّل الكرميالقرآن  كان فقد، األحقادو ئنالضغا صدورهممن ع نزو
، آنالقرك ضد لغة جتات وكالتي حيات امرات والمؤاثرالمؤكل ى حديت لشمخا

 تعاىله لبقو هنار ليلو، مساء صباح أمساعهمع يقرأ، ضهاايحعن ويذود ، هناافع عيد
 -85: 8يف سورة /

ِۡثوُلِهُِ  ِنُم  ةُٖم  ورذ ُْبِس  ت وا
ۡ
ۡبِدنذاُفذأ ُعذ َٰ ذ ۡۡلذاُلَعذ اُنذزَّ ِمَّ ۡيٖبُم  نت ۡمُِِفُرذ ُۦِإَو ُك 

ُْٱوُذ وا ِنُد وِ ُُۡدع  مُم  آءذك  دذ هذ ُِٱش  ُُّللَّ َِٰدقنِيذ نت ۡمُصذ لذنُُفذإِ ٢٢ُإِ ُك  وُل واُْوذ َّۡمُتذۡفعذ ل
وُل واُْفذُ ُْٱتذۡفعذ وا اُُلَِّتُٱُۡلَّارُذٱُتَّق  ق ود هذ ُٱوذ َُۖٱوُذُۡلَّاس  ارذة  ُُۡۡلِجذ َٰفِرِينذ

ۡتُلوُِۡلكذ ِعدَّ
 
٢٤ُُأ

 النيلوأن العربية، هو عدوان على اللغة القرآن عدوان على كل وا أن اعتربو
ما لى وإ اليومإلى العربية اللغة  بقاءفإن  لذلكو، آنالقرل من هو نيالعربية اللغة من 

 مستقىوالدين  صلأ نهوكال  عنهفاع لدألن ا، آنالقرعن فاع لدء اهللا راجع إلى اشا
 اإلميانلى إ السبيل ألهنا بل، إلى فهمه – السبيل ألهنا هنافاع علدا يستتع -العقيدة

 مراأل هذا.  ويبدو أحد وضعمن اهللا َّل من عند القرآن وأن ، اهللا دين اإلسالم أبن
ت كانأن بعد وانشطار واندثار  انقساممن له  تعرضتما اللغات و تتبع نمل ضحاوا

 ضارةحلغة وكانت   فقد بعيدة اناللغة الالتينية ع ليستو، صناعيةو حمكية مليةلغة عا
 ملالعربية فإن اللغة  ذلكمن  العكس.  وعلى عنيبعد ا ثرة وقوة فبقيت أسطوو

لغة كانت  ، إمناصناعةو حضارةلغة  ليستو، المنعة هذهالقوة و هذهلها تكن 
 .أميةو صحراء

 ومالعلبعد عن و، عيش ضيقةو بساطةمن  الصحراءبيئة  تفرضهبكل ما 
 غتهمل زالتما  لكنو، كغريهمر الدماوب وحرا للتعرضو قد العربإن  مث، املعرفو
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 تكفلذي ، الالقرآن الكرمي بفضلإَّل  ذلكما و، طلنشاوالاحليويةتنبض  ساطعة قوية
 املقدسةلكتب من اه غري حبفظ مليتكفلوبه،  نزلتاللغة التي به فحظف، حبفظهاهللا 

 نهم:  هباوتقوية اللغة والرقي القرآن   -ت.  ج ثرواند فيها نزلتاللغة التي  فبادت
 هباوه مبا ،القرآن الكرمي لوَّلإليه  لتصلما كانت  ايقوة ورقالعربية اللغة الكرميالقرآن 

 بالرتكيو،  حمط بذلك صبحتفأ  املتطورة واأللفاظ، الفياضة املعاينمن اهللا 
، والفخار ط العزمنا منها اَّلقتباسو، األنظار مجيع الرفيعةالعالية  األسليبو، اجلديدة

سن حما منزت عليه حا مبااللغات من ها غريعلى  تتباهىو تتألقالعربية وغدت اللغة 
 النورلا ءشي أشبة فكاناللغة   بهذهالكرميالقرآن "نزل  حيثل، الكمال اعنووأ اجلمال

تجزأ ي إمناو، ةحدوامجلة  النورإذ  نسقه معا كثريهقليله و يعجز منطعلى مجلة ، في 
 بشيءَّل يعارض مجلة  أجزائهمن  جبزءكل وهو في ، طبيعتهمن جه خرَّل يعتبارلا

 األرض. غرياألرض  بدلتو، السماء غري مساء خلقتإَّل إذا 

ل، الكما ت فجأة في غايةفبدأ، دئ بدءلا مفروفة غرياللغة  هذهكانت 
ي أ هذا يومناإلى  عليها يدخل مل حبيث كلمة،  غنية أي غنى، سالسةأي سلسلة 

 ،مستحكوة اتمةها أمرل ظهرت ألو، شيخوخةلها طفولة وَّل  فليس، مهم تعديل
ل الكمال درجةإلى  تصلو ميةاللغة القوتلك ت أن تنبت شاهمدأغرب المن 

 مفرداهتاة كاثرب هتاأخوا قتاللغة التي فاعند أمة من الرجل، تلك رى حاالصسطو
وم من يوعند األمم،  جمهولةاللغة  هذهكانت و، مبانييها نظام حسنو، معانيهاودقة 

 إنه ىتحيذكر،  يتغريأي  تتغري مل أهنا درجةإلى ل كمالحاللفي  لناظهرت  علمت
ا شأهنمن  نعلمد نكاوَّل ، شيخوخةَّل طفولة وَّل  حياهتاأطوار كل لها في يعرف مل
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 ارعتبعلى االقرآن ت" :ولغة نورسارج جو يقول. والتي َّل هتاوانتصارا حاهتاتو إَّل ف
اهللا  صلى الرسول هباوه قدو، كلمة التجديد هبذاكانت   العربرى تبا"9لغة أهنا

 عجبمي ينوتد حسناإللهي أ الوحيون تدقادرة على أن  جعلتها مرونة) سلمعليه و
 هكذاو، متاان فيهاطالوة. و عليها بعبارات عنه يعربوأن ، نيه ولغاتهمعا دقائق

 قاصد.ملاألعلى يف التعبري عن ا املثل مقامإلىالعربية على رفع اللغة القرآن  يساعد

الكرمي و العلومالقرآن  :  الفصل الثالث  
 هلمويشجع على تع لمالقرآن الكرمي ميجد موقف الع (4

قارنة مله أبداً لايتم العثور علي ملبتمجيد  لمالع يرفع القرآن إىل حد كبري موقع
كدليل على ذلك ، فإن القرآن يعطي الطبيعة  .قدسة األخرىملمع الكتب ا

 .للعرب يف أوقات ما قبل اإلسالم مع لقب اجلهيلة )فرتة اجلهل(
 95:5تذكري البشرية لاهلدااي اليت أعطيت له ، يقول هللا يف سورة التني/

ُ َٰفِوُلنِيذ ُسذ لذ ۡسفذ
ذ
ُأ َٰه  ُرذدذۡدنذ ٥ُُث مَّ

 51:44ادلة /جمليف سورة ا و
ا هذ يُّ

ذ
َٰٓأ ِينُذٱُيذ واُِِْفَُُلَّ ح  سَّ ۡمُتذفذ ُلذك  ن ٓواُْإِذذاُقِيلذ َٰوُلِِسُٱءذامذ ُْٱفذُُلۡمذجذ وا ح  ۡفسذ ُِِيُذُۡفسذ
ُ ٱ ُُّللَّ قِيلذ ِإَوذذُا ۡمَُۖ ُْٱلذك  وا ُْٱفذُُنُش   وا ُ ٱيذۡرفذِعُُنُش   ِينُذٱُّللَّ ۡمُوُذَُلَّ ن واُِْمنك  ُِٱءذامذ ُينُذَلَّ

وت واُْ
 
ُوُذُۡلعِوُۡلمُذٱأ َٰٖتٖۚ جذ ُ ٱدذرذ برِيُُّٞللَّ ُخذ وُل و ذ اُتذۡعمذ ١١ُُبِمذ

 ُ 39:9يف سورة الزمر/ و
  11نَّ نَ َبأَُهۥ بَ ۡعَد ِحنيِِۢ لمَولَتَ عۡ 

 هالموصى هبا من القرآن لتعملالعلوم ا (8
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والنجوم  السماء ،القرآن جيلب التأمل )التفكري( على عالمات هللا يف 
 .دهشة ، ومسارها الذي َّل يتغريملشعة ، وترتيباهتا املا

لا اخلصوص ، يدعو القرآن إىل دراسة العلوم الطبيعية والرايضيات 
إن اقرتاح  .والفلسفة واألدب وكل العلوم اليت ميكن حتقيقها لالفكر اإلنساين

 .بشريالقرآن لدراسة العلوم هو من أجل رفاهية وسعادة اجلنس ال
وت مفهوم كامل لاله لميع لمالقرآن الذي يشجع الناس على دراسة الع

 .بادئ العامة لألخالق والشريعة اإلسالميةمل، وا
 علوم حمددة تتعلق لالقرآن (3

بدأ  .ون بعض العلوم اليت يكون موضوعها هو القرآنلمسمليدرس ا
عام ، تنقسم  بشكل .بكرة لرتاجع القرآنملاتريخ ظهور هذه العلوم من الفرتة ا

 عاينملهذه العلوم إىل جمموعتني: دراسة النطق )النطق( والعلوم اليت تتعامل مع ا
 قراءة : التجويد و لمنطق( هو عملنطق )املالذي يناقش ا لمالع

كيفية نطق احلروف واألحكام اخلاصة اليت جيب تطبيقها على   لمع .أ
، إبدل، وقوانني  إدغام احلروف عندما تكون وحدها أو مرتبة ، مثل

 .الوقف ، إبتدأ ،واألخرى 
معرفة إتقان وتوجيهات القراءة السبع ، وثالثة قُ رَاسات أخرى  .ب

 .، لاإلضافة إىل غريهم من القراءات واألصدقاء غري العاديني
  .ات واحلروف يف القرآنلمعدد السور واآلايت والك لمع .ت

 .ات واحلروفلموالعدد اإلمجايل للسور واآلايت والك
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عرفة خاصة عن إلتقان كتابة القرآن واختالفه مع كتابة اخلات م .ث
 ستخدم يف الكتابة العاديةملعروف واملا

 :العلوم اليت تناقش معاين القرآن هي
 ، ظهر ، أتول تنزيل عاين العامة ، مثل معىنملالذي يناقش ا لمالع .أ

 ، ومنصوخ ، نصخ ، متشبه ، بت، حمكام
هو يف الواقع  لمهذا الع .الذي يناقش اآلايت القانونية لمالع .ب

 ناقشات الفقهيةملفرع من ا
 التفسري لمعروف بعملالذي يناقش معاين القرآن ، ا لمالع .ت

 العلوم اليت ولدها القرآن (1
يت من ني اليوم أيلمسملستخدمة من قبل املاتريخ منو العلوم الدينية ا

تلقى الصحابة والتابعني هذه العلوم  .وقت إرسال الرسول ونزول القرآن الكرمي
عرفة جبميع مليف القرن األول اهلجرة بشكل غري منتظم بسبب حظر تسجيل ا

اليوم هي من خالل التالوة والتسليم  لمطريقة تلقي ودراسة هذا الع .فروعها
ري، الحظات على الفقه ، والتفسملالشفهي ، لاستثناء عدد قليل جدا من ا

 .واحلديث
ون لمسملالقرن الثاين للهجرة ، عندما مت إلغاء احلظر ، بدأ ا يف بداية

بتسجيل احلديث. مث يقومون بتفصيل كتب عن العلوم األخرى ، وإنشاء نظام 
 .للكتابة والتأليف
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ء ني لدراسة العلوم العقالنية ، الفيزايلمسلمالقرآن هو أول عامل قيادة ل
م األخرى ، يف البداية ، مث هوالرايضيات ، عن طريق اَّلقتباس من اللغات 

مستقلون ، يف دراسة وصنع نظرايت جديدة فيما يتعلق مبوضوع مناقشة هذه 
 .همةملناقشات امليصف القضااي ويفحص بعمق بعض ا .العلوم

 هلا بعد وفاة رسول هللا ملاحلضارة اإلسالمية اليت تغطي اآلن معظم العا
ستمائة  ني أكثر منلمسملا أتثري كبري ومتزايد حىت اآلن ، حيث بلغ عدد

إذن هناك  .هذه احلضارة هي واحدة من منتجات القرآن .مليون شخص
 .رآن الكرمياليوم هو أتثري الق لمذهلة يف العملاعتقاد أبن سبب أحد التطورات ا
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 الرابع لبابا
 ايت احملتوية إسم "أّي" يف القرآن الكرمياآل الفصل األول :

إقامة الباحثة ابلبحث عن دراسة "إسم أّي" ىف القرآن الكرمي، وجدت  سحر
وقعت تسعة  ( آية اليت فيها اسم "أّي".951الباحثة ىف القرآن مائة مخسة وتسعون )

 املقصودة فكما يلى :( سورة يف القرآن. أّما اآلايت 91وأربعني )
، 911، 961، 951، 909، 19ىف سورة البقرة يوجد ىف اآلايت : 

، 901، 900 ،99، وىف سورة ال عمران يوجد ىف اآلايت : 171، 159، 101
، 79، ، 11، 99يوجد ىف اآلايت :  النسآءوىف سورة ، 100، 991، 910
يوجد ىف اآلايت  املائدةوىف سورة ، 979، 970، 999، 916، 915

 االنعاموىف سورة ، 906، 905، 15، 19، 10، 17، 57، 59 15،99،9:
رة ، وىف سو 915يوجد ىف اآلايت :  االعراف، وىف سورة 91يوجد ىف اآلايت : 

، وىف سورة 65، 69، 95، 11، 17، 19، 10، 95يوجد ىف اآلايت :  االنفال
يوجد  يونس، وىف سورة 919، 911، 991، 71، 11التوبة يوجد ىف اآلايت : 

 يوسف، وىف سورة 7، وىف سورة هود يوجد ىف اآلايت : 901، 57ىف اآلايت : 
، 57ىف اآلايت : يوجد  احلجر، وىف سورة 71، 70، 96، 91يوجد ىف اآلايت : 

يوجد ىف اآلايت  الكهف، وىف سورة 990، 57يوجد ىف اآلايت :  اإلسراءوىف سورة 
يوجد  احلج، وىف سورة 71، 61يوجد ىف اآلايت :  مرمي، وىف سورة 91، 91، 7: 

، وىف سورة 59يوجد ىف اآلايت :  املؤمنون، وىف سورة 77، 91، 9ىف اآلايت : 
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، 117يوجد ىف اآلايت :  الشعراء، وىف سورة 19، 17يوجد ىف اآلايت :  النور
يوجد ىف النملوىف سورة 
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، 19يوجد ىف اآلايت :  لقمنوىف سورة ، 11، 11، 11، 91، 96اآلايت : 
، 56، 51، 50، 91، 95، 99، 1، 9يوجد ىف اآلايت :  األحزابوىف سورة 

 يس، وىف سورة 95، 5، 1يوجد ىف اآلايت :  فاطروىف سورة ، 70، 61، 51
 الزخرف، وىف سورة 69يوجد ىف اآلايت :  الزمر، وىف سورة 51يوجد ىف اآلايت: 

 حممد، وىف سورة 6يوجد ىف اآلايت :  اجلاثية، وىف سورة 91يوجد ىف اآلايت : 
، 6، 1، 9يوجد ىف اآلايت :  احلجرات، وىف سورة 11، 7يوجد ىف اآلايت : 

يوجد ىف  الرمحن، وىف سورة 19يوجد ىف اآلايت :  الّذارايت، وىف سورة 91،91
، 16، 19، 11، 19، 10، 11، 15، 11، 19، 91، 96، 91اآلايت : 

11 ،90 ،91 ،95 ،97 ،91 ،59 ،51 ،55 ،57 ،51 ،69 ،61 ،65 ،
، وىف سورة 59يوجد ىف اآلايت :  الواقعة، وىف سورة 77، 75، 71، 79، 67

، وىف 99، 1يوجد ىف اآلايت :  اجملادلة، وىف سورة 11د ىف اآلايت : يوج احلديد
، 90يوجد ىف اآلايت : املمتحنة ، وىف سورة 91يوجد ىف اآلايت :  احلشرسورة 

يوجد  اجلمعة، وىف سورة 90، 1يوجد ىف اآلايت :  الصف، وىف سورة 91، 91
 التغابن، وىف سورة 1يوجد ىف اآلايت :  املنافقون، وىف سورة 1، 6ىف اآلايت : 

 القلم، وىف سورة 1يوجد ىف اآلايت :  امللك، وىف سورة 99يوجد ىف اآلايت : 
املدثر ، وىف سورة 9يوجد ىف اآلايت :  املزمل، وىف سورة 90يوجد ىف اآلايت : 
، وىف سورة عيس 50يوجد ىف اآلايت :  املرسالت، وىف سورة 9يوجد ىف اآلايت : 
 الفجر، وىف سورة 1يوجد ىف اآلايت :  التكويروىف سورة  ،91يوجد ىف اآلايت : 
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، وىف سورة 1، 6يوجد ىف اآلايت :  اإلنفطار، وىف سورة 17يوجد ىف اآلايت : 
 9يوجد ىف اآلايت :  الكافرون

أنواع "أّي" يف القرآن الكرمي –الفصل الثاين   
 

 سورة رقمال
 اآلايت

"أّي" 
 "أّي" االستفهامية الشرطية

"أّي" 
 "أّي" الكمالية "أّي"  الوصلّية املوصولية

 البقرة 1
   19،909،951 ،

961،911 ،
101 ،159 ،
171 

 

  99   العمران 1
900 ،901 ،
910 ،991 ،

100 

 

  99  النسآء 1
11 ،79 ،915 ،

916 ،999 ،
970 ،979 

 

، 15، 99، 9    املائدة 9
59 ،57 ،
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17 ،10 ،
19 ،15 ،
905 ،906 

    91  االنعام 5

    915  االعراف 6

    االنفال 7

95 ،19 ،
10 ،17 ،
11 ،95 ،
69 ،65 

 

، 71، 11  919  التوبة 1
991 ،911 

 

  901، 57    يونس 1

    7  هود 90

    يوسف 99
70،91،96 ،

71 
 

  57    احلجر 91
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   57  990 اإلسراء 91

   91 91، 91، 7  الكهف 99

   71، 61   مرمي 95

  77، 91، 9    احلج 96

  59    املؤمنون 97

  19، 17      النور 91

    117  الشعراء 91

    النمل 10
96 ،91 ،
11 ،11 ،

11 

 

     19 لقمن 19

    األحزاب 11
9 ،1 ،99 ،

95 ،91 ،
56 ،51 ،
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61 ،
70،50،51 

  95، 5، 1    فاطر 11

  51    يس 19

  69    الزمر 15

  91     الزخرف 16

    6  اجلاثية 17

  11، 7    حممد 11

، 6، 1، 9    احلجرات 11
91،91 

 

  19    الّذارايت 10

  الرمحن 19

91 ،96 
،91،19 ،11 ،

15  ،10 ،11 
 ،11 ،19 ،
11 ،90 ،16 ،

 19 
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95 ،97 ،91 ،
91 ،59 ،51 ،
55 ،57 ،51 ،
69 ،61 ،65 ،
67 ،79،71 ،

75 ،77  

  59    الواقعة 11

  11    احلديد 11

  1، 99    اجملادلة 19

  91    احلشر 15

، 90، 91    املمتحنة 16
91 

 

  1، 90    الصف 17

  1، 6    اجلمعة 11

  1    املنافقون 11
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  99    التغابن 90

    1  امللك 99

    90  القلم 91

  9    املزمل 91

  9    املدثر 99

    50  املرسالت 95

    91  عبس 95

    1  التكوير 96

  27    الفجر 47

  6   1 اإلنفطار 48

  9    الكافرون 49
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 يف القرآن الكرمي"أّي"  إعراب: الفصل الثالث 

9) ۡ يۡ ي  ۡۡقُل 
 
اأ َٰفُِرونۡ ٱۡه   ١ۡۡل ك 

 نكرة مقصودة مبين على الضم يف حمل نصب أّي وصلية وهو منادىإعراب : 

يۡ ي  ۡ (1
 
اأ َٰنُۡٱۡه  نس  ِ

ۡۡۡل  ب ِك  ۡبِر  اۡغ رَّك  رِيمِۡٱم 
 ٦ۡۡل ك 

 نكرة مقصودة مبين على الضم يف حمل نصب أّي وصلية وهو منادىإعراب : 
ي ِِِۡفٓۡ (1

 
ُۡصورۡ ۡأ ب ك  كَّ آء ۡر  اۡش   ٨ةٖۡمَّ

اجلار واجملرور بفي و عالمته جره الكسرة ألن اسم  وهو أّي الشرطيةإعراب : 
 مفرد

9) ِۡ ي ِۡب
 
ۡۡأ  ٩ۡذ ۢنٖبۡقُتِل ت 

اجلار واجملرور بب و عالمته جره الكسرة ألن االستفهامية وهو  أيّ إعراب : 
 اسم مفرد

5) ۡ ي ِِۡمن 
 
هُۡۡأ ل ق  ٍءۡخ   ١٨ۡۡۥَش  

 اجلار واجملرور مبن و عالمته جره الكسرة ألن اسم مفردإعراب : 
ي ِۡف بِۡ (6

 
هُۡۡأ د  ۡب ع  ِديثِۢ ۡۡۥح  مُِنون   ٠٥ۡيُؤ 

ن عالمته جره الكسرة أل اجلار واجملرور مبن واالستفهامية وهو  أيّ إعراب : 
 اسم مفرد

يۡ ي  ۡ (7
 
اأ ث ِرُۡٱۡه   ١ۡۡل ُمدَّ

 نكرة مقصودة مبين على الضم يف حمل نصب أّي وصلية وهو منادىإعراب : 
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يۡ ي  ۡ (1
 
اأ ُِلۡٱۡه   ١ۡۡل ُمزَّم 

 أّي وصلية وهو منادى نكرة مقصودة مبين على الضم يف حمل نصبإعراب : 
ل ُهمۡ  (1 يۡ ۡس 

 
ۡز ِعيٌمۡهُۡأ َٰلِك   ٠٥ۡمۡبِذ 

 مبتدأ مرفوع ابلضمةاالستفهامية وهو  أيّ إعراب : 

ِيٱ (90 َّۡۡلَّ ل ق  و ت ۡٱخ  ة ۡٱوۡ ۡل م  ۡۡۡل  ي وَٰ ُكم  ي ِِۡل ب لُو 
 
ۡأ ۡو ُهو  ۚ ٗلا م  ۡع  ُن س  ح 

 
ۡأ ُكم 

زِيزُۡٱ ُفورُۡٱۡل ع   ٢ۡۡل غ 

 مبتدأ مرفوع ابلضمة االستفهامية وهو أيّ  إعراب :

يۡ ي  ۡ (99
 
اأ ِينۡ ٱۡه  َّۡۡلَّ ۡلَُّكم  ا ُدو ا ۡع  َِٰدُكم  ل  و 

 
أ ۡو  َِٰجُكم  و  ز 

 
ۡأ ِۡمن  ۡإِنَّ ْ ُنٓوا ء ام 

ُروُهم ۚۡٱف ۡ ذ  ۡۡح  ِفُرواْۡف إِنَّ ت غ  ُحواْۡو  ف  ت ص  ُفواْۡو  ۡ ٱِإَونۡت ع  ُفورٞۡرَِّحيٌمّۡۡللَّ  ١٠غ 
 نكرة مقصودة مبين على الضم يف حمل نصب أّي وصلية وهو منادىإعراب : 

يۡ ي  ۡ (91
 
اأ ِينۡ ٱۡه  رَِّۡۡلَّ

نۡذِك  ۡع  َُٰدُكم  ل  و 
 
ۡأ ٓ َل  ۡو  َٰلُُكم  و  م 

 
ۡأ ۡتُل ِهُكم  َْۡل  ُنوا ء ام 

ِۚۡٱ ُۡهُمّۡۡللَّ ْول  ئِك 
ُ
ۡف أ َٰلِك  ۡذ  ع ل  ف  نۡي  ونۡ ٱو م  َِِٰسُ  ٩ۡۡل خ 

 نكرة مقصودة مبين على الضم يف حمل نصب أّي وصلية وهو منادىإعراب : 
91)  ۡ يۡ ي  ۡۡقُل 

 
اأ ِينۡ ٱۡه  ِِۡمنُۡدوِنَّۡۡلَّ ِِل آءُّۡلِلَّ و 

 
ۡأ نَُّكم 

 
ۡأ ُتم  م  اُدٓواْۡإِنۡز ع  ۡنلَّاِسۡٱه 

نَُّواْۡ ت م  و ت ۡٱف  ۡۡل م  َِٰدقنِي  ۡص   ٦ۡإِنُۡكنُتم 
 نكرة مقصودة مبين على الضم يف حمل نصب أّي وصلية وهو منادىإعراب : 

يۡ ي  ۡ  (99
 
اأ ِينۡ ٱۡه  ةِِۡمنۡي و ِمَّۡۡلَّ ل وَٰ ۡلِلصَّ ُنٓواْۡإِذ اۡنُودِي  ةِۡٱء ام  ُُمع  ْۡٱف ۡۡۡل  ا و  ع  َٰۡۡس  ۡإِل 

رِۡ
ِۡٱذِك  ذ ُرواّْۡۡللَّ ۡۡۡل  ي ع ۚۡٱو  ل ُمون  ۡت ع  ۡإِنُۡكنُتم  ٞۡلَُّكم  ۡي  ۡخ  َٰلُِكم   ٩ذ 
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نكرة مقصودة مبين على الضم يف حمل  أّي وصلية وهو منادىإعراب : ۡ
 نصب

يۡ ي  ۡۡ  (95
 
اأ ِينۡ ٱۡه  َّۡۡلَّ لُون  ع  ۡت ف  اَۡل  ۡم  ۡت ُقولُون  ُنواْۡلِم   ٢ۡء ام 
 نكرة مقصودة مبين على الضم يف حمل نصب أّي وصلية وهو منادىإعراب : 

يۡ ي  ۡ  (96
 
اأ ِينۡ ٱۡه  اٍبَّۡۡلَّ ذ  ۡع  ِن  ةٖۡتُنِجيُكمۡم  َٰر  ۡتِج  َٰ ۡلَع   ُدل ُكم 

 
ۡأ ل  ُنواْۡه  ء ام 

ِِلٖمۡ
 
 ١٥ۡأ

 نكرة مقصودة مبين على الضم يف حمل نصب أّي وصلية وهو منادىإعراب : 
يۡ ي  ۡ  (97

 
اأ ۡۡنلَِّبۡ ٱۡه  آء ك  َُٰتۡٱإِذ اۡج  ِمن  ِۡۡل ُمؤ  ۡب ن  ِك  ۡيُۡش  نَۡلَّ

 
ۡأ ۡلَع    ن ك  ِۡٱُيب ايِع  ّۡللَّ

ۡ ي  َٰٖنۡش   ٰ ۡبُِبه  تنِي 
 
ۡي أ َل  ۡو  ُهنَّ َٰد  ل  و 

 
ۡأ ُتل ن  ۡي ق  َل  ۡو  ننِي  ۡي ز  َل  ۡو  ن  ِن  ۡي ِس  َل  ۡو  ا

ِي َت  ر ُجلِهِۡۡۥن هُۡي ف 
 
أ ۡو  ي ِديِهنَّ

 
ۡأ ۡۡنَّۡب ني   ُهنَّ ب ايِع  ۡف  ُروٖف ع  ۡم  ِِۡف ِصين ك  ع  ۡي  َل  و 

فِرۡ ٱوۡ  ت غ  ۡۡس  ۚۡٱل ُهنَّ ّۡۡللَّ  ۡ ٱإِنَّ ُفورٞۡرَِّحيٞمّۡۡللَّ  ١٢ۡغ 
 نكرة مقصودة مبين على الضم يف حمل نصب أّي وصلية وهو منادىإعراب : 

يۡ ي  ۡ (91
 
اأ ِينۡ ٱۡه  َّۡۡلَّ اْۡق و ًماۡغ ِضب  َّو  ل ۡت ت و  ُنواَْۡل  ُۡٱء ام  ّۡۡللَّ ۡي ئُِسواِْۡمن  ۡق د  ل ي ِهم  ع 

ةِۡٱ ۡۡٓأۡلِخر  اۡي ئِس  م  ارُۡٱك  َِٰبۡۡل ُكفَّ ح  ص 
 
ۡأ  ١١ۡۡل ُقُبورِۡٱِمن 

 نكرة مقصودة مبين على الضم يف حمل نصب أّي وصلية وهو منادىإعراب : 
يۡ ي  ۡ (91

 
اأ ِينۡ ٱۡه  آء ُكُمَّۡۡلَّ ْۡإِذ اۡج  ُنٓوا َُٰتۡٱء ام  ِمن  َٰٖتۡف ۡۡل ُمؤ  َِٰجر  ت ِحُنوُهنَّ ۡٱُمه  ۡم 

ُۡٱ ّۡۡللَّ ۡإِل  ۡت ر ِجُعوُهنَّ َٰٖتۡف ٗل  ِمن  ُۡمؤ  ُتُموُهنَّ لِم  ۡع  ف إِن   ۡ َٰنِِهنَّ ل ُمۡبِإِيم  ع 
 
ارِۡ ٱأ ۡۡل ُكفَّ َۡل 

ۡ ِل ون  َۡي  ُۡهم  َل  ۡو  َُّهم  ۡل ٞ ِۡحل  نۡۡل ُهنَّ ُۡهنَّ
 
ۡأ ل ي ُكم  ۡع  ُۡجن اح  َل  ۡو  ْۚ ُقوا نف 

 
آۡأ و ء اتُوُهمۡمَّ
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ۡ ِم ْۡبِعِص  ِسُكوا ُۡتم  َل  ۡو  ۚ ُجور ُهنَّ
ُ
ۡأ ٓۡء ات ي ُتُموُهنَّ ۡإِذ ا و افِرِۡٱت نِكُحوُهنَّ ۡۡل ك  س  لُواْۡو 

ۡ ل ي س  ۡو  ُتم  ق  نف 
 
آۡأ ُمۡم  ُۡحك  َٰلُِكم  ۡذ  ْۚ ُقوا نف 

 
آۡأ ِۡٱلُواْۡم  ُۡٱُكم  ۡوۡ ب ي نۡ ۡمَُۡي  كُّۡۡللَّ ّۡللَّ

ِكيٞمۡ لِيٌمۡح   ١٥ۡع 
 نكرة مقصودة مبين على الضم يف حمل نصب أّي وصلية وهو منادىإعراب : 

يۡ ي  ۡ (10
 
اأ ِينۡ ٱۡه  ُنواَّْۡۡلَّ ْۡٱء ام  ۡ ٱۡتَُّقوا وۡ ّۡللَّ ۡلِغ دٖۡ  م ت  اۡق دَّ ٞسۡمَّ ۡن ف  ۡل  نُظر  ْۡتَّقُۡٱو  ۡوا

ۚۡٱ ّۡۡللَّ  ۡ ٱإِنَّ ّۡۡللَّ لُون  م  اۡت ع  بِم  ُۡۢ بُِۡي  ١٨خ 
 نكرة مقصودة مبين على الضم يف حمل نصب أّي وصلية وهو منادىإعراب : 

يۡ ي  ۡ (19
 
اأ ِينۡ ٱۡه  َِّۡۡلَّ ۡب ْ ا و  َٰج  ۡت ت ن  ۡف ٗل  ي ُتم  َٰج  ۡت ن  ۡإِذ ا ْ ُنٓوا ام  ث مِۡٱء  ِ

َٰنِۡٱوۡ ۡۡل  و  ۡل ُعد 
ِصي ِتۡ ع  ِۡۡلرَُّسولِۡٱو م  اْۡب و  َٰج  ت ن  ِۡٱو  ِب 

ۡ ٱوۡ ۡل  ىَٰ و  ْۡٱوۡ ۡۡلَّق  ۡ ٱۡتَُّقوا ِيٓۡٱّۡللَّ ۡإِِل  هُِۡتۡ َّۡلَّ ون  ُ ۡش 
٩ۡ 

 نكرة مقصودة مبين على الضم يف حمل نصب أّي وصلية وهو منادىإعراب : 
يۡ ي  ۡ (11

 
اأ ِينۡ ٱۡه  ُحواِِْۡفَّۡۡلَّ سَّ ۡت ف  ۡل ُكم  ُنٓواْۡإِذ اۡنِيل  َٰلِِسۡٱء ام  حُۡٱف ۡۡل م ج  ْۡف س  ۡوا

ِحۡ س  ُۡٱي ف  ّۡۡللَّ ِإَوذ اۡنِيل   ۡ ْۡٱل ُكم  وا ْۡٱف ۡۡنُُشُ وا ف ِعۡۡنُُشُ ُۡٱي ر  ِينۡ ٱّۡللَّ ُنواْۡمَِّۡۡلَّ ۡء ام  نُكم 
ِينۡ ٱوۡ  وتُواَّْۡۡلَّ

ُ
ۡوۡ ۡل عِل مۡ ٱأ َٰٖتٖۚ ج  ُۡٱد ر  بِۡيّٞۡۡللَّ ۡخ  لُون  م  اۡت ع  أّي وصلية إعراب : ١١ۡبِم 

 نكرة مقصودة مبين على الضم يف حمل نصب وهو منادى
يۡ ي  ۡ (11

 
اأ ِينۡ ٱۡه  ي ُتُمَّۡۡلَّ َٰج  ُنٓواْۡإِذ اۡن  ۡۡلرَُّسول ۡٱء ام  َُٰكم  ى َۡن  و  ي  ۡي د  ُمواْۡب ني   ِ د  ق  ف 

ۡ ُِدواْۡف إِنَّ
َۡت  َّم  ُرۚۡف إِنۡل ه  ط 

 
أ ۡو  ٞۡلَُّكم  ۡي  ۡخ  َٰلِك  ۚۡذ  ق ةا د  ۡ ٱص  ُفورٞۡرَِّحيٌمّۡۡللَّ  ١٢غ 

 ۡبنكرة مقصودة مبين على الضم يف حمل نص أّي وصلية وهو منادىإعراب : 
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يۡ ي  ۡ (19
 
اأ ِينۡ ٱۡه  ُنواَّْۡۡلَّ ْۡٱء ام  ۡ ٱۡتَُّقوا ِۡمنۡۡۦو ء اِمُنواْۡبِر ُسوِلِّۡۡللَّ ِ ل ني  ۡكِف  تُِكم  يُؤ 

ۡبِهِۡۡۦرَّۡح  تِهِۡ ُشون  اۡت م  ۡنُورا ع لۡلَُّكم  ي ج  ۡوۡ ۡۦو  ۚ ۡل ُكم  فِر  ي غ  ُۡٱو  ۡرَِّحيٞمّۡۡللَّ ُفورٞ غ 
٢٨ۡ 

 ۡنكرة مقصودة مبين على الضم يف حمل نصب أّي وصلية وهو منادىإعراب : 
ُۡۡثمَّۡ  (15 يۡ إِنَُّكم 

 
اۡأ آل ونۡ ٱه  بُونۡ ٱۡلضَّ ِ ذ   ٠١ۡۡل ُمك 

 نكرة مقصودة مبين على الضم يف حمل نصب أّي وصلية وهو منادىإعراب : 
ي ِۡف بِۡ  (16

 
ب اِنۡۡأ ِ ذ  اۡتُك  ب ُِكم  ٓءِۡر   ١١ۡء اَل 

 بب و عالمته جره الكسرة ألناجلار واجملرور  االستفهامية وهو أيّ  إعراب :
 اسم مفرد

17) ۡۡ ُرُغۡل ُكم  ن ف  ي ۡس 
 
ۡأ نِۡٱه  ٗل   ١١ۡۡثلَّق 

نكرة مقصودة مبين على الضم يف حمل نصب  أّي وصلية وهو منادى إعراب :
 ، حمذوف منه حرف النداء

11)  ۡ ُبُكم  ط  اۡخ  م  ۡف  يۡ ق ال 
 
اۡأ لُونۡ ٱه   ١١ۡۡل ُمر س 

 مقصودة مبين على الضم يف حمل نصبۡنكرة أّي وصلية وهو منادىإعراب : 
يۡ ي  ۡ  (11

 
اأ ِينۡ ٱۡه  ِيَّۡۡلَّ ۡي د  ُمواْۡب ني   ِ د  ُۡتق  ُنواَْۡل  ِۡٱء ام  ر ُسوِلِّۡۡللَّ ۡو  ْۡٱوۡ ۡۦ  ۚۡٱۡتَُّقوا ّۡللَّ 

ۡ ۡ ٱإِنَّ لِيٞمّۡۡللَّ ِميٌعۡع   ١ۡس 
 ۡنكرة مقصودة مبين على الضم يف حمل نصب أّي وصلية وهو منادىإعراب : 
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يۡ ي  ۡ (10
 
اأ ِينۡ ٱۡه  َّۡۡلَّ و ِت ۡص  ق  ۡف و  َٰت ُكم  و  ص 

 
ۡأ ْ ُعٓوا ف  ۡت ر  َۡل  ْ ُنوا ۡۡنلَِّب ِۡٱء ام  َل  و 

ُۡ ُرواْۡل  ِۡۡۥَت  ه  لِۡٱب و  ۡۡل ق  َۡل  نُتم 
 
أ ۡو  َٰلُُكم  م  ع 

 
ۡأ نۡت  ب ط 

 
ٍضۡأ ِۡۡل ع  رِۡب ع ِضُكم  ه  ج  ك 

ۡ ُعُرون   ٢ت ش 
 ۡۡصبن نكرة مقصودة مبين على الضم يف حمل أّي وصلية وهو منادىإعراب : 

يۡ ي  ۡۡ (19
 
اأ ِينۡ ٱۡه  ُۢاَّۡۡلَّ نۡتُِصيُبواْۡق و م 

 
ت ب يَُّنٓواْۡأ ۡف اِسُقُۢۡبِن ب إٖۡف  آء ُكم  ُنٓواْۡإِنۡج  ء ام 

ۡ َِٰدِمني  ۡن  ل ُتم  ع  اۡف  ۡم  َٰ بُِحواْۡلَع   ُتص  َٰل ةٖۡف   ٦ِِۡب ه 
 ۡنكرة مقصودة مبين على الضم يف حمل نصب أّي وصلية وهو منادىإعراب : 

يۡ ي  ۡ (11
 
اأ ِينۡ ٱۡه  ُنواَّْۡۡلَّ ام  ْۡٱء  ت نُِبوا ۡۡج  ِن  اۡم  ثِۡيا ن ِۡٱك  ۡۡلظَّ ۡب ع ض  ن ِۡٱإِنَّ ۡإِث ۡۡلظَّ و  ٞمۡ 

ۡ ۡۡل  م  ُكل 
 
نۡي أ

 
ۡأ ُدُكم  ح 

 
ۡأ َُيِب 

 
ًضاۚۡأ ت بۡبَّع ُضُكمۡب ع  غ  ۡي  َل  ُسواْۡو  َۡت  سَّ َل 

ُتُموهُۚۡوۡ  رِه  اۡف ك  ي تا ِخيهِۡم 
 
ْۡٱأ ۚۡٱۡتَُّقوا ّۡۡللَّ  ۡ ٱإِنَّ  ١٢ۡت وَّاٞبۡرَِّحيٞمّۡۡللَّ

 ۡنكرة مقصودة مبين على الضم يف حمل نصب أّي وصلية وهو منادىإعراب : 
يۡ ي  ۡۡ (11

 
اأ اۡۡنلَّاُسۡٱۡه  ُۡشُعوبا َُٰكم  ل ن  ع  ۡو ج  َٰ نَث 

ُ
أ ۡو  رٖ

ۡذ ك  ِن ۡم  َُٰكم ن  ل ق  ۡخ  إِنَّا
ۡ ِۡعند  ُكم  ر م  ك 

 
ۡأ ۡإِنَّ ْۚ ار فُٓوا ِۡۡل ع  ب آئِل  ِۡٱو ن  ّۚۡۡللَّ َُٰكم  ى ت ق 

 
ۡأ ۡ ٱإِنَّ بِۡيّٞۡۡللَّ لِيٌمۡخ   ١١ۡع 

 ۡنكرة مقصودة مبين على الضم يف حمل نصب أّي وصلية وهو منادىإعراب : 
يۡ ي  ۡۡ (19

 
اأ ِينۡ ٱۡه  واَّْۡۡلَّ ُنٓواْۡإِنۡت نُُصُ ۡ ٱء ام  ّۡۡللَّ ُكم  ام  ق د 

 
ۡأ ُيث ب ِت  ۡو   ٧ي نُُص ُكم 

 ۡنكرة مقصودة مبين على الضم يف حمل نصب أّي وصلية وهو منادىإعراب : 
يۡ ۡ (15

 
ۡأ ا ِينۡ ٱه  َّۡۡلَّ ْ ِطيُعوا

 
ۡأ ْ ُنٓوا ۡ ٱء ام  ّۡۡللَّ ْ ِطيُعوا

 
أ ُۡتب ِطلُٓواْۡۡلرَُّسول ۡٱو  َل  و 

ۡ َٰل ُكم  م  ع 
 
 ١١ۡأ
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نكرة مقصودة مبين على الضم يف حمل نصب  أّي وصلية وهو منادى إعراب :
  وحرف النداء حمذوف منه

ۡۡتِل ك ۡ  (16 َُٰت ِۡٱء اي  ِّۡۡللَّ ۡب ل ي ك  ۡع  ا ۡ ٱن ت لُوه  ِ ي ِۡف بِۡۡۡل  ق 
 
ۡۡأ د  ۡب ع  ِديثِۢ ِۡٱح  ّۡللَّ

َٰتِهِۡ ۡۡۦو ء اي  مُِنون   ٦ۡيُؤ 
اجلار واجملرور بب و عالمته جره الكسرة ألن االستفهامية وهو  أيّ إعراب : 
 ۡاسم مفرد

ْۡ ق الُوا ي ۡي  ۡۡو 
 
ۡأ اِحرُۡٱه  ت ُدونۡ ۡد عُۡٱۡلسَّ ۡإِنَّن اۡل ُمه  ك  ِۡعند  ِهد  اۡع  ۡبِم  بَّك  ۡنل  اۡر 

نكرة مقصودة مبين على الضم يف حمل  أّي وصلية وهو منادىإعراب : ۡ
 نصب

17) ۡ ۡۡقُل  غ ۡي   ف 
 
ِۡٱأ ُبُدّۡۡللَّ ع 

 
ٓۡأ ِ

ُمُرٓوّن 
 
يۡ ت أ

 
اۡأ َِٰهلُونۡ ٱه   ٦٠ۡۡل ج 

نكرة مقصودة مبين على الضم يف حمل  أّي وصلية وهو منادىإعراب : 
 نصب ، حمذوف منه حرف النداء

ْۡٱوۡ  (11 َُٰزوا  ٰ يۡ ِۡل  و مۡ ٱۡم 
 
اۡأ رُِمونۡ ٱه   ٠٩ۡۡل ُمج 

نكرة مقصودة مبين على الضم يف حمل نصب  أّي وصلية وهو منادىإعراب : 
 ، حمذوف منه حرف النداء

يۡ ي  ۡ (11
 
اأ ْۡٱۡنلَّاُسۡٱۡه  ۡۡذ ُكُروا م ت  ِۡٱنِع  ّۡۡللَّ ُ َٰلٍِقۡغ ۡي  ۡخ  ِۡمن  ل  ۡه  ۚ ل ي ُكم  ِۡٱع  ّۡللَّ

ۡ ِن  زُقُُكمۡم  آءِۡٱي ر  م  ۡرِضٖۚۡٱوۡ ۡلسَّ
ۡۡۡل   ف ُكون  ۡتُؤ  َٰ َّنَّ

 
ف أ  ۡ ُۡهو  ۡإَِلَّ َٰه  ٓۡإِل   ١َل 
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نكرة مقصودة مبين على الضم يف حمل  أّي وصلية وهو منادىإعراب : ۡ
 نصب

يۡ ي  ۡ (90
 
اأ ۡۡنلَّاُسۡٱۡه  د  ۡو ع  ِۡٱإِنَّ ّۡۡللَّ نَُّكُم ۡت ُغرَّ ف ٗل   ۡ ٞ ق  ةُۡٱح  ي اٱۡۡل  ي وَٰ ن  ۡۡدل  َل  و 

ِۡ نَُّكمۡب ُغرَّ ِۡٱي  ُرورُۡٱّۡللَّ  ٠ۡۡل غ 
 نكرة مقصودة مبين على الضم يف حمل نصب أّي وصلية وهو منادىإعراب : 

يۡ ي  ۡ (99
 
اأ نُتُمۡۡنلَّاُسۡٱۡه 

 
آءُۡٱأ ر  ۡۡل ُفق  ِ ۡٱإِل  ُۡٱوۡ ّۡللَّ ّۡۡللَّ ِنۡ ٱُهو   ١٠ۡۡل  ِميدُۡٱۡل غ 

نكرة مقصودة مبين على الضم يف حمل  أّي وصلية وهو منادىإعراب : ۡ
 نصب

يۡ ي  ۡ (91
 
اأ ِينۡ ٱۡه  ُنواَّْۡۡلَّ ْۡٱء ام  ۡ ٱۡذ ُكُروا اّۡۡللَّ ثِۡيا اۡك  را  ٠١ۡذِك 
 نكرة مقصودة مبين على الضم يف حمل نصب أّي وصلية وهو منادىإعراب : 

يۡ ي  ۡ (91
 
اأ اۡۡنلَِّبۡ ٱۡه  ن ِذيرا اۡو  ا ِ اۡو ُمب ۡش  َِٰهدا ۡش  َٰك  ل ن  ر س 

 
 ٠٠ۡإِنَّآۡأ

 ۡنكرة مقصودة مبين على الضم يف حمل نصب أّي وصلية وهو منادىإعراب : 
يۡ ي  ۡ (99

 
اأ ِينۡ ٱۡه  ُتُمَّۡۡلَّ ح  ُنٓواْۡإِذ اۡن ك  َِٰتۡٱء ام  ِمن  ب ِلۡۡل ُمؤ  ِۡمنۡن  ُتُموُهنَّ لَّق  ۡط  ُثمَّ

ۡ س  ُِحوُهنَّ ۡو  ت ُِعوُهنَّ م  ف   ۡ ا ون ه  ت د  ةٖۡت ع  ِۡعدَّ ِۡمن  ل ي ِهنَّ ۡع  اۡل ُكم  ۡف م  وُهنَّ نۡت م س 
 
أ

ۡ ِيٗلا اَۡج  احا  ٠٩س  
 ۡنكرة مقصودة مبين على الضم يف حمل نصب أّي وصلية وهو منادىإعراب : 

يۡ ي  ۡ (95
 
اأ ۡإِنَّۡۡنلَِّبۡ ٱۡه  ك  َٰج  و  ز 

 
ۡأ ۡل ك  ل ل ن ا ح 

 
ۡأ ٓ َِٰتٓۡٱا اۡۡلَّ م  ۡو  ُجور ُهنَّ

ُ
ۡأ ء ات ي ت 

ۡ ف آء 
 
آۡأ ِۡممَّ ۡي ِميُنك  ت  ل ك  ُۡٱم  ب ن اِتّۡۡللَّ ۡو  تِك  َٰ مَّ ب ن اِتۡع  ۡو  ِك  م  ب ن اِتۡع  ۡو  ل ي ك  ع 

ۡ َٰتِك  َٰل  ب ن اِتۡخ  ۡو  الِك  َِٰتۡٱخ  ع ك ۡۡلَّ ۡم  ن  ر  اج  ةۡاٱوۡ ۡه 
 
أ ر  اۡۡم  ه  س  ۡن ف  ب ت  ِمن ًةۡإِنۡو ه  ؤ  م 
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ۡ اد  ر 
 
ۡأ ۡإِن  ِ ۡۡنلَِّبۡ ٱلِلنَِّب  ُۡدوِن ِۡمن ۡلَّك  ةا الِص  ۡخ  ا ه  ت نِكح  ۡي س  ن

 
نۡٱأ ِمننِي  ۡق دۡ ۡل ُمؤ 

ۡ ۡي ُكون  ي ٗل  ۡلِك  َُٰنُهم  ي م 
 
ۡأ ت  ل ك  اۡم  ۡو م  َِٰجِهم  و  ز 

 
ۡأ ِِۡفٓ ل ي ِهم  ن اۡع  اۡف ر ض  ن اۡم  لِم  ع 

ل ۡ ٞجۡنۡي ك ۡع  ر  ۡح  ن  َك  ُۡٱو  اّۡۡللَّ اۡرَِّحيما ُفورا  ٠٥ۡغ 
 نكرة مقصودة مبين على الضم يف حمل نصب أّي وصلية وهو منادىإعراب : 

يۡ ي  ۡ (96
 
اأ ِينۡ ٱۡه  َّۡۡلَّ ُخلُواُْۡبُيوت  ۡت د  ُنواَْۡل  ۡۡنلَِّب ِۡٱء ام  َٰ ۡإِل  ۡل ُكم  ذ ن  نۡيُؤ 

 
ٓۡأ إَِلَّ

ۡف ۡ ۡإِذ اُۡدِعيُتم  َِٰكن  ل  َُٰهۡو  ۡإِن ى َِٰظرِين  ۡن  اٍمۡغ ۡي   ع  ْۡٱط  ُخلُوا ۡف ۡۡد  ُتم  عِم  ْۡنت ۡٱف إِذ اۡط  وا ِۡۡشُ
ۡ ت  ُۡمس  َل  َٰلِۡو  ۡذ  ۡإِنَّ ِۡۡل ِديٍثٖۚ ذِيُۡۡكمۡ نِِسني  ۡيُؤ  ن  ِۡۡنلَِّبَّۡٱَك  ت ح  ۡ ِمنكُۡۡۦف ي س  م 

ُۡٱوۡ  ۡي ّۡۡللَّ َِۡل  ت ح  ۡۡۦس  ٖۚۡٱِمن  ِ ۡۡۡل  ق  ۡف س  ا َٰعا  ٰ ۡم  ُُموُهنَّ ۡل 
 
أ ۡس  آِءِۡإَوذ ا ر  ۡو  ِۡمن لُوُهنَّ

ذُواْۡر ُسول ۡ نۡتُؤ 
 
ۡأ ۡل ُكم  ن  اَۡك  ۚۡو م  قُلُوبِِهنَّ ۡو  ُرۡلُِقلُوبُِكم  ه  ط 

 
ۡأ َٰلُِكم  ۡذ  اٖبٖۚ ِۡحج 

ِۡٱ هُّۡۡللَّ َٰج  و  ز 
 
ْۡأ ۡت نِكُحٓوا ن

 
ۡأ ٓ َل  ِدهِۡۡۥو  ۡب ع  ب ًداۚۡۡۦِٓۡمنُۢ

 
ۡۡأ ِۡعند  ن  َۡك  َٰلُِكم  ۡذ  ِۡٱإِنَّ ّۡللَّ

ِظيًماۡ  ٠١ۡع 
 نكرة مقصودة مبين على الضم يف حمل نصب أّي وصلية وهو منادىإعراب : 

97) 
ۡ ٱۡإِنَّۡ ت هُّۡۡللَّ ل  ئِك  م  ۡۥۡو  ۡلَع   ل ون  ۚۡٱيُص  ِ يۡ ي  ۡۡنلَِّب 

 
اأ ِينۡ ٱۡه  ل واْۡعۡ َّۡلَّ ُنواْۡص  ل ي هِۡء ام 

لِيًماۡ ل ُِمواْۡت س   ٠٦ۡو س 
 نكرة مقصودة مبين على الضم يف حمل نصب أّي وصلية وهو منادىإعراب : 

يۡ ي  ۡ (91
 
اأ ۡۡنلَِّبۡ ٱۡه  آءِ نِس  ۡو  ب ن اتِك  ۡو  َِٰجك  و  ز 

 
ِ ِمننِيۡ ٱقُلۡۡل  ل ي ِهنَّۡۡل ُمؤ  ۡع  ننِي  ۡيُد 

ۡ ن  َك  و  ۡن ن  ذ ي  ۡيُؤ  ۡف ٗل  ن  ر ف  نُۡيع 
 
د َّن  ۡأ

 
ۡأ َٰلِك  ذ  ۚۡ َٰبِيبِِهنَّ ل  ُۡٱِمنۡج  اۡرَِّحيمۡاّۡللَّ ُفورا  ٠٩ۡاۡغ 

 نكرة مقصودة مبين على الضم يف حمل نصب أّي وصلية وهو منادىإعراب : 
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يۡ ي  ۡ (91
 
اأ ِينۡ ٱۡه  ۡت ُكونُواْۡكۡ َّۡلَّ ُنواَْۡل  ِينۡ ٱء ام  هَُّۡۡلَّ

 
أ َّ ۡف ب  َٰ اُْۡموَس  ُۡٱء اذ و  اِۡممَّّۡۡللَّ

ۡ ِۡعند  ن  َك  ۡو  ْۚ ِۡٱق الُوا اّۡۡللَّ  ٦٩ۡو ِجيها
 نكرة مقصودة مبين على الضم يف حمل نصب ة وهو منادىأّي وصليإعراب : 

يۡ ي  ۡ (50
 
اأ ِينۡ ٱۡه  ُنواَّْۡۡلَّ ْۡٱء ام  ۡ ٱۡتَُّقوا اّۡۡللَّ ِديدا ۡس  َلا  ٧٥ۡو قُولُواْۡق و 
 نكرة مقصودة مبين على الضم يف حمل نصب أّي وصلية وهو منادىإعراب : 

يۡ ي  ۡ (59
 
اأ ۡ ٱۡتَّقِۡٱۡنلَِّبۡ ٱۡه  ّۡۡللَّ ۡتُِطِع َل  َٰفِرِينۡ ٱو  ۚۡٱوۡ ۡل ك  َٰفِقِني  ۡۡل ُمن  ۡ ٱإِنَّ َۡكۡ ّۡللَّ ن 

اۡ ِكيما لِيًماۡح   ١ع 
 ۡنكرة مقصودة مبين على الضم يف حمل نصب أّي وصلية وهو منادىإعراب : 

يۡ ي  ۡ (51
 
اأ ِينۡ ٱۡه  ُنواَّْۡۡلَّ ْۡٱء ام  ۡۡذ ُكُروا ة  م  ِۡٱنِع  ُۡجُنودّٞۡۡللَّ آء ت ُكم  ۡج  ۡإِذ  ل ي ُكم  ع 

ۡ ن  َك  اۚۡو  و ه  ۡت ر  َّم  اۡل اۡو ُجُنودا ۡرِيحا ل ي ِهم  ل ن اۡع  ر س 
 
ُۡٱف أ ۡب ِصًۡياّۡۡللَّ لُون  م  اۡت ع   ٩ۡبِم 

 ۡنكرة مقصودة مبين على الضم يف حمل نصب أّي وصلية وهو منادىإعراب : 
ۡ ٱۡإِنَّۡ  (51 هُّۡۡللَّ ةِۡٱِعل ُمۡۡۥِعند  اع  ُِلۡۡلسَّ ُين   ي ث ۡٱو  اِِۡفۡۡل غ  ل ُمۡم  ي ع  اِمۡ ٱو  ر ح 

ۡۡل  
ِۡ ۡب ُسُۢ رِيۡن ف  اۡت د  م  و  اۡ  دا ِسُبۡغ  اذ اۡت ك  ٞسۡمَّ رِيۡن ف  اۡت د  م  ي ِۡو 

 
ۡرٖضۡت ُموُتۚۡۡأ

 
أ

ۡ ۡ ٱإِنَّ ُّۢۡۡللَّ بُِۡي لِيٌمۡخ   ١٠ۡع 
ظرفية مبعىن : ))يف أّي(( اجلار واجملرور بب وعالمة  وهو أّي الشرطيةإعراب : 

 جره الكسره
رِث ۡ (59 و  اوُۡۡو  َُٰنۡد  ۡۡد  ۡۥُسل ي م  ق ال  يۡ ي  ۡو 

 
اأ ۡۡنلَّاُسۡٱۡه  نِطق  ن اۡم  ِۡٱُعل ِم  ۡي  وتِيۡلطَّ

ُ
أ ن اۡو 

ۡ اۡل ُهو  َٰذ  ۡه  إِنَّ ٍءۡ  َۡش   ِ
ُلۡٱِمنُۡك  ض   ١٦ۡۡل ُمبنِيُۡٱۡل ف 

 ۡنكرة مقصودة مبين على الضم يف حمل نصب أّي وصلية وهو منادىإعراب : 
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55)  ۡ تَّ ۡۡح  ادِ ۡو  َٰ ۡلَع   ْ ا ت و 
 
ۡأ ٓ لِۡٱإِذ ا ۡۡنلَّم  ل ةٞ ۡن م  يۡ ي  ۡق ال ت 

 
اأ ُلۡٱۡه  ْۡٱۡنلَّم  ُخلُوا ۡد 

َُٰنۡو ُجُنوُدهُۡ ُۡسل ي م  نَُّكم  َۡي  ِطم  َۡل  َِٰكن ُكم  س  ۡۡۥم  ُعُرون  ۡي ش  َۡل   ١٨ۡۡۡو ُهم 
 ۡنكرة مقصودة مبين على الضم يف حمل نصب أّي وصلية وهو منادىإعراب : 

56) ۡ يۡ ي  ۡۡق ال ت 
 
اأ ْۡٱۡه  ل ُؤا رِيٌمۡۡل م 

َٰٞبۡك   ٰ ۡكِ َّ ۡإِل  ل ِِق 
ُ
ٓۡأ  ٢٩ۡإَِّن ِ

 ۡنكرة مقصودة مبين على الضم يف حمل نصب أّي وصلية وهو منادىإعراب : 
57) ۡ يۡ ي  ۡۡق ال ت 

 
اأ ْۡٱۡه  ل ُؤا ۡۡل م  َٰ تَّ ۡح  ًرا م 

 
ۡأ ًة ۡق اِطع  ُۡكنُت ا ۡم  رِي م 

 
ۡأ ِِۡفٓ ُتوِّن ف 

 
أ

ُدوِنۡ ه   ١٢ۡت ش 
 ۡنكرة مقصودة مبين على الضم يف حمل نصب وصلية وهو منادىأّي إعراب : 

يۡ ي  ۡۡق ال ۡ (51
 
اأ ْۡٱۡه  ل ُؤا ي ۡۡل م 

 
ۡأ لِِمني  تُوِّنُۡمس 

 
نۡي أ

 
ۡأ ب ل  اۡن  ر ِشه  تِيِنۡبِع 

 
ۡي أ  ١٨ُۡكم 

 ۡنكرة مقصودة مبين على الضم يف حمل نصب أّي وصلية وهو منادىإعراب : 
51) ۡ ِينۡ ٱۡإَِلَّ َّْۡۡلَّ ِملُوا ْۡو ع  ُنوا َِٰتۡٱء ام  لِح  َٰ ْۡۡلصَّ ُروا ذ ك  ۡ ٱو  اۡوۡ ّۡللَّ ثِۡيا واْۡٱك  ُ ۡنت ُص 

ل ُمۡ ي ع  ۡو س  ْن اُۡظلُِموا ِدۡم  ۡب ع  ِينۡ ٱِمنُۢ ل ُمٓواَّْۡۡلَّ يَّۡظ 
 
ۡۡأ لُِبون  ل ٖبۡي نق   ٢٢٧ُۡمنق 

 مفعول مطلق منصىب ابلفتحة، ألن أاي تعرباالستفهامية وهو  أيّ إعراب : 
يۡ ي  ۡ (60

 
اأ ِينۡ ٱۡه  نُِسواَّْۡۡلَّ

 
ت أ ۡت س  َٰ تَّ ۡح  ُۡبُيوتُِكم  ُخلُواُْۡبُيوتًاۡغ ۡي   ۡت د  ُنواَْۡل  ء ام 

ۡ ُرون  كَّ ۡت ذ  لَُّكم  ۡل ع  ٞۡلَُّكم  ۡي  ۡخ  َٰلُِكم  اۚۡذ  لِه  ه 
 
ۡأ ل ُِمواْۡلَع    تُس  أّي إعراب : ٢٧ۡو 

 نكرة مقصودة مبين على الضم يف حمل نصب وصلية وهو منادى
ۡل ِل ُمؤۡ ۡو قُل (69 َل  ۡو  ُهنَّ ۡفُُروج  ن  ظ  ف  ي ح  ۡو  َٰرِهِنَّ ب ص 

 
ۡأ ِۡمن  ن  ۡي غ ُضض  َِٰت مِن 

ۡ َل  ۡو  ُۡجُيوبِِهنَّ  َٰ ۡلَع   ِِۡبُُمرِهِنَّ ِب ن  ِل  ۡض  ا ۡو  ِۡمن ه  ر  ه  ۡظ  ا ۡم  ۡإَِلَّ ۡزِين ت ُهنَّ ُيب ِدين 
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ۡء اب آئِهِۡ و 
 
ۡأ ِِهنَّ ِۡۡلُُعوۡل  ۡإَِلَّ ۡزِين ت ُهنَّ ٓۡۡنَُّۡيب ِدين  ۡء اب ا و 

 
ۡأ

 
ۡأ ب ن آئِِهنَّ

 
ۡأ و 

 
ۡأ ِِهنَّ ُۡبُعوۡل  ۡءِ و 

ۡ و 
 
ۡأ آئِِهنَّ ۡنِس  و 

 
ۡأ َٰتِِهنَّ و  خ 

 
ۡأ ۡب ِنٓ و 

 
ۡأ َٰنِِهنَّ و  ۡإِخ  ۡب ِنٓ و 

 
ۡأ َٰنِِهنَّ و  ۡإِخ  و 

 
ۡأ ِِهنَّ ن آءُِۡبُعوۡل  ب 

 
أ

وِۡ
 
ۡأ َُٰنُهنَّ ي م 

 
ۡأ ت  ل ك  م  ۡا َٰبِعِنيۡ ٱم  ْوِِلۡۡۡلَّ

ُ
ِۡأ ب ةِۡٱغ ۡي  ر  ِ

ۡۡۡل  الِۡٱِمن  وِۡۡلر ِج 
 
لِۡٱأ ف  ِ ِينۡ ٱۡلط  َّۡلَّ

َِٰتۡ ر  و  ۡع  َٰ ُرواْۡلَع   ه  ۡي ظ  آءِ ۡٱل م  ِۡمنۡۡلن ِس  اُُۡي فِني  ۡم  ل م  ِِۡلُع  ر ُجلِِهنَّ
 
ۡبِأ ِب ن  ۡي ۡض  َل  و 

ۡ تُوُبٓواْۡإِل  و  ۚۡ ِۡٱزِين تِِهنَّ ِيًعاّۡۡللَّ ي َۡج 
 
مُِنونۡ ٱۡهۡ أ ۡۡل ُمؤ  لُِحون  ُۡتف  لَُّكم   ١١ۡل ع 

نكرة مقصودة مبين على الضم يف حمل نصب  وهو منادىأّي وصلية  إعراب :
  وحرف  النداء حمذوف منه

يۡ ي  ۡ (61
 
اأ ۡۡلر ُسُلۡٱۡه  ِْۡمن  َٰتِۡٱُُكُوا ي ِب  ْۡٱوۡ ۡلطَّ لُوا م  ۡۡع  لُون  م  ۡت ع  ا ۡبِم  إَِّن ِ  ۡ َٰلًِحا ص 

لِيٞمۡ  ٠١ۡع 
  نكرة مقصودة مبين على الضم يف حمل نصب أّي وصلية وهو منادىإعراب : 

يۡ ي  ۡ (61
 
اأ ِينۡ ٱۡه  ُنواَّْۡۡلَّ ْۡٱء ام  ُعوا ك  ْۡٱوۡ ْۡۤاوُدُجۡسٱوۡ ۡر  ُبُدوا بَُّكم ۡوۡ ۡع  ْۡٱر  لُوا ع  ۡ ٱۡف  ۡۡل  ۡي 

ۡ۩ لُِحون  ُۡتف  لَُّكم   ٧٧ۡل ع 
  نكرة مقصودة مبين على الضم يف حمل نصب أّي وصلية وهو منادىإعراب : 

69) ۡۡ يۡ ي  ۡقُل 
 
اأ بنِٞيۡۡنلَّاُسۡٱۡه  ۡن ِذيٞرۡم  ن ا۠ۡل ُكم 

 
آۡأ  ٠٩ۡإِنَّم 

 نكرة مقصودة مبين على الضم يف حمل نصب أّي وصلية وهو منادىإعراب : 
يۡ ي  ۡ (65

 
اأ ْۡٱۡنلَّاُسۡٱۡه  ۡۡتَُّقوا ل ة  ل ز  ۡز  ۚۡإِنَّ بَُّكم  ةِۡٱر  اع  ِظيٞمۡۡلسَّ ٌءۡع   ١َش  

نكرة مقصودة مبين على الضم يف حمل  أّي وصلية وهو منادىإعراب : ۡ
 نصب

ٍةُۡۡثمَّۡ (66 ِۡشيع  ِ
ِۡمنُۡك  نَّ يۡ نل  نِع 

 
ۡأ ۡلَع   د  ش 

 
ۡأ ِنَٰمۡحٱُهم  اۡۡلرَّ  ٦٩ِۡعتِي ا
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 نكرة مقصودة مبين على الضم يف وهو منادى واملوصولية أّي وصليةإعراب : 
  حمل نصب

ِۡۡإَوذ ا (67 َٰٖتۡق ال  ِن  َٰتُن اۡب ي  ۡء اي  ل ي ِهم  ۡع  َٰ ِينۡ ٱُتت َل  ُنٓواَّْۡۡلَّ ۡء ام  ِين  ُرواْۡلَِّلَّ ف  ۡك 
 
ۡيۡ أ

ِۡٱ ني  رِيق  ُنۡن ِدي ااۡۡل ف  س  ح 
 
أ اۡو  اما ق  ٞۡمَّ ۡي   ٧١ۡخ 

 ميتدأ مرفوع ابلضمة أّي املوصولية وهوإعراب : 
ۡۡإِنَّا  (61 اۡلَع   ل ن اۡم  ع  ۡرِضۡٱج 

ۡۡۡل   اۡنِل ب لُو ُهم  َّه  ۡل يۡ زِين ةا
 
ۡأ م ٗلا ُنۡع  س  ح 

 
ۡأ  ٧ُۡهم 

 ميتدأ مرفوع ابلضمة االستفهامية وهو أيّ  إعراب :
ُۡۡثمَّۡ (61 ل م  ۡنِل ع  َُٰهم  ث ن  يۡ ب ع 

 
ِۡٱۡأ ب ني  ِز  اۡۡۡل  دا م 

 
ُِثٓواْۡأ اۡۡل  ۡلِم  َٰ َص  ح 

 
 ١٢ۡأ

 ميتدأ مرفوع ابلضمة االستفهامية وهو أيّ  إعراب :
َٰلِك ۡ (70 ذ  ك  ق الُواْۡۡو   ۡ ِث ُتم  ۡۡل  م  ۡك  ِن ُهم  ۡق آئِٞلۡم  ۡق ال  ۚ آء لُواْۡب ي ن ُهم  ِِۡل ت س  َُٰهم  ث ن  ب ع 

ۡف ۡ ِث ُتم  ۡۡل  ا ۡبِم  ل ُم ع 
 
ۡأ ب ُكم  ۡر  ْ ۡق الُوا ٖمٖۚ ۡي و  ۡب ع ض  و 

 
ۡأ ۡي و ًما ِث ن ا ْۡٱۡل  ُثوٓا حۡ ۡب ع 

 
ُكمۡأ د 

َِٰذهِۡ ۡه  رِقُِكم  ۡۡۦٓۡبِو  ِدين ةِۡٱإِل  يۡ ۡف ل ي نُظرۡ ۡل م 
 
ُهۡأ ِن  ٖقۡم  تُِكمۡبِرِز 

 
اۡف ل ي أ اما ع  َٰۡط  َك  ز 

 
آۡأ ه 

ًداۡ ح 
 
ۡأ ۡبُِكم  نَّ عِر  ۡيُش  َل  ۡو  ف  ِل  ت ل طَّ  ١٩ۡو 

 ميتدأ مرفوع ابلضمة االستفهامية وهو أيّ  إعراب :
ْۡٱۡقُلِۡ (79 ُعوا ۡ ٱۡد  وِّۡۡللَّ

 
ْۡٱأ ُعوا َٰن  ۡٱۡد  م  ي ااۡلرَّح 

 
ُعواْۡف ل ُهۡۡأ اۡت د  آءُۡٱمَّ م  س 

ٖۚۡٱۡۡل   َٰ ن  ُس  ۡۡل 
اۡوۡ  ۡبِه  ُُۡت افِت  َل  ۡو  تِك  ٗل  ۡبِص  ر  َۡت  ه  َل  ۡۡب ت غِۡٱو  بِيٗلا ۡس  َٰلِك  ۡذ   ١١٥ۡب ني  

منصوب بتدعو على أهنا مفعول مقدم وعالمة  وهو أّي الشرطيةإعراب : 
 نصبه الفتحة
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ْول  ئِك ۡ (71
ُ
ِينۡ ٱۡأ ب ِِهُمَّۡۡلَّ ۡر  َٰ ۡإِل  ۡي ب ت ُغون  ُعون  يۡ ۡل و ِسيل ةۡ ٱي د 

 
ي رۡ هُۡأ ق ر ُبۡو 

 
ۡم ۡأ ُجون 

اب هُۡۡۥر ۡح  ت هُۡ ذ  ۡع  افُون  ي خ  اۡۡۥٓۚۡو  َۡم  ُذورا ن  َۡك  ب ِك  ۡر  اب  ذ  ۡع   ٠٧ۡإِنَّ
ۡالضمةۡي ب ت ُغونۡ بدل من فاعل  وهو أّي املوصوليةإعراب :  ۡبا ۡمرفوع

ۡۡ(الموصولة) ۡتكون ۡأن ۡباۡۡ(اۡلستفهامية)ويجوز ۡمرفوع ۡمبتدأ فهو
 الضمة

ۡۡق ال ۡ (71 ُبُكم  ط  اۡخ  م  يۡ ف 
 
اۡأ لُونۡ ٱه   ٠٧ۡۡل ُمر س 

نكرة مقصودة مبين على الضم يف حمل نصب  أّي وصلية وهو منادىإعراب : 
  وحرف النداء حمذوف منه

ا (79 ۡۡف ل مَّ ع ل  ۡج  ازِهِم  ز ُهمِِۡب ه  هَّ اي ةۡ ٱج  ق  ِ ذ ٌِنۡۡلس  ُۡمؤ  ذَّن 
 
ۡأ ِخيهُِۡثمَّ

 
ِلۡأ ِِفۡر ح 

ۡ
 
تُۡأ اۡيَّ ۡۡمۡ إِنَّكُۡۡل عِۡيُۡٱه  َٰرِقُون   ٧٥ۡل س 

نكرة مقصودة مبين على الضم يف حمل نصب  أّي وصلية وهو منادىإعراب : 
  وحرف النداء حمذوف منه

75) ْۡ يۡ ي  ۡۡق الُوا
 
اأ زِيزُۡٱۡه  ُۡۡل ع  ۡل  ن هُۡۡۥٓۡإِنَّ َك  ن اۡم  د  ح 

 
ۡأ اۡف ُخذ  بِۡيا اۡك  ي خا بااۡش 

 
نَّاۡإِۡۡۥٓۡ أ

ۡ ِۡمن  َٰك  ى ِسننِيۡ ٱن ر   ٧٨ۡۡل ُمح 
 نكرة مقصودة مبين على الضم يف حمل نصب أّي وصلية وهو منادىإعراب : 

ِيٱۡو ُهوۡ  (76 َّۡۡلَّ ل ق  َٰتِۡٱخ  َٰو  م  ۡٱوۡ ۡلسَّ ۡرض 
ر ُشهُۡۡۡل   ۡع  ن  َك  يَّاٖمۡو 

 
ۡأ ۡۡۥِِفِۡستَّةِ لَع  

آءِۡٱ ۡۡل م  ُكم  ي ِِۡل ب لُو 
 
ِدۡأ ۡب ع  ِۡمنُۢ ب ُعوثُون  ۡإِنَُّكمۡمَّ ل ئِنۡقُل ت  و  ۡن ٗلا م  ُنۡع  س  ح 

 
ۡأ ُكم 

و تِۡٱ ۡۡل م  ِينۡ ٱِل  ُقول نَّ آۡإَِّۡۡلَّ َٰذ  ۡه  ُرٓواْۡإِن  ف  ۡك  بنِٞيَۡۡلَّ ٞرۡم   ٧ِسح 
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 مبتدأ مرفوع ابلضمةاالستفهامية وهو  أيّ إعراب : ۡ
ق ال ۡ (77 لُِكۡٱۡو  اٞفۡۡل م  ِۡعج  ب ٌع ۡس  ُكلُُهنَّ

 
ۡي أ اٖن ِۡسم  َٰٖت ر  ۡب ق  ب ع  ۡس  ر ىَٰ

 
ۡأ ٓ إَِّن ِ

َٰٖت ۡ ۡي ابِس  ر  خ 
ُ
أ ٖۡو  ٍَٰتُۡخۡض  ُۡسۢنُبل  ب ع  يۡ ي  ۡو س 

 
اأ ۡٱۡه 

ُ ۡإِنۡكُۡۡل م ل  َٰي  ي  ُتوِّنِِۡفۡرُء  ف 
 
ۡأ نتُم 

ۡ ون  ُبُ ي اۡت ع   ٠١ۡلِلر ء 
 نكرة مقصودة مبين على الضم يف حمل نصب أّي وصلية وهو منادىإعراب : 

يۡ ۡيُوُسُفۡ (71
 
ۡأ ا يقُۡٱه  ِ د  ِ ب ٌعۡۡلص  ۡس  ُكلُُهنَّ

 
ۡي أ اٖن ِۡسم  َٰٖت ر  ۡب ق  ب ِع ۡس  ِِۡف ف تِن ا

 
أ

ۡ ر ِجُعۡإِل 
 
ۡأ ٓ ِ

َٰٖتۡلَّع َل  ۡي ابِس  ر  خ 
ُ
أ ٖۡو  ٍَٰتُۡخۡض  ب ِعُۡسۢنُبل  اٞفۡو س  ۡل ۡۡنلَّاِسۡٱِعج  لَُّهم  ع 

ۡ ل ُمون  ع   ٠٦ۡي 
نكرة مقصودة مبين على الضم يف حمل نصب  وصلية وهو منادى أيّ إعراب : 

  وحرف النداء حمذوف منه
71) ْۡ يۡ ي  ۡۡق الُوا

 
اأ زِيزُۡٱۡه  ُۡۡل ع  ۡل  ن هُۡۡۥٓۡإِنَّ َك  ن اۡم  د  ح 

 
ۡأ اۡف ُخذ  بِۡيا اۡك  ي خا بااۡش 

 
نَّاۡإِۡۡۥٓۡ أ

ۡ ِۡمن  َٰك  ى ِسننِيۡ ٱن ر   ٧٨ۡۡل ُمح 
 نكرة مقصودة مبين على الضم يف حمل نصب أّي وصلية وهو منادىإعراب : 

يۡ ي  ۡ (10
 
اأ ِِۡفۡۡنلَّاُسۡٱۡه  ا ۡل ِم  آءٞ ۡو ِشف  ب ُِكم  ۡرَّ ِن ۡم  ةٞ و ِعظ  ۡمَّ آء ت ُكم ۡج  ق د 

ُدورِۡٱ ۡۡلص  مِننِي  ر ۡح  ةٞۡل ِل ُمؤ  ىۡو   ٠٧ۡو ُهدا
 نكرة مقصودة مبين على الضم يف حمل نصب أّي وصلية وهو منادىإعراب : 

19) ۡ يۡ ي  ۡۡقُل 
 
اأ آء ُكُمۡۡنلَّاُسۡٱۡه  ۡج  ِنۡۡۡل  قۡ ٱق د  م  ف   ۡ ب ُِكم  ىَٰۡٱِمنۡرَّ ت د  اۡۡه  ف إِنَّم 

ِسهِۡ ت ِديۡنِل ف  ه  ۡي  كِيٖلۡۡۦ  ل ي ُكمۡبِو  ن ا۠ۡع 
 
آۡأ م  و   ۡ ا ل ي ه  ۡع  اۡي ِضل  ۡف إِنَّم  لَّ  ١٥٨ۡو م نۡض 

 نكرة مقصودة مبين على الضم يف حمل نصب أّي وصلية وهو منادىإعراب : 
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ِۡۡإَوذ ا (11 ُقوُل ۡي  ن ۡمَّ ٞۡف ِمن ُهم ُۡسور ة نزِل ت 
ُ
ٓۡأ ا ي ۡم 

 
ِۡأ َِٰذه ۡه  ت ُه ۡز اد  اۚۡۡۦُٓۡكم  َٰنا إِيم 

اۡ مَّ
 
ِينۡ ٱف أ َّۡۡلَّ ون  ت ب ِۡشُ ۡي س  اۡو ُهم  َٰنا ۡإِيم  ت ُهم  اد  ُنواْۡف ز   ١٢٠ۡء ام 

 مبتدأ مرفوع ابلضمةاالستفهامية وهو  أيّ إعراب : 
يۡ ي  ۡ (11

 
اأ ِينۡ ٱۡه  َّۡۡلَّ ْ َٰتِلُوا ۡق  ْ ُنوا ِينۡ ٱء ام  َّۡۡلَّ ِن  ۡم  ارِۡٱي لُون ُكم ِل  ِجُدواْۡۡل ُكفَّ و 

ۚۡوۡ  ةا ِۡغل ظ  ْۡٱفِيُكم  ل ُمٓوا ۡۡع  نَّ
 
ۡ ٱأ ّۡۡللَّ ع   ١٢١ۡۡل ُمتَّقِنيۡ ٱم 

 نكرة مقصودة مبين على الضم يف حمل نصب أّي وصلية وهو منادىإعراب : 
يۡ ي  ۡ (19

 
اأ ِينۡ ٱۡه  ُنواَّْۡۡلَّ ْۡٱء ام  ۡ ٱۡتَُّقوا ّۡۡللَّ ع  ُكونُواْۡم  ِدقنِيۡ ٱو  َٰ  ١١٩ۡلصَّ
 ۡنكرة مقصودة مبين على الضم يف حمل نصب أّي وصلية وهو منادىإعراب : 

يۡ ي  ۡ (15
 
اأ ِينۡ ٱۡه  ۡإِِنَّۡۡلَّ ِِل آء  و 

 
ۡأ َٰن ُكم  و  ِۡإَوخ  ۡء اب آء ُكم  ْ ۡت تَِّخُذٓوا َۡل  ْ ُنوا ء ام 

ْۡٱ ب وا ت ح  رۡ ٱۡس  ۡۡل ُكف  َِٰنٖۚۡٱلَع   يم  ِ
ُۡهُمۡۡۡل  ْول  ئِك 

ُ
ۡف أ ِنُكم  َُّهمۡم  ل ت و  نۡي  لُِمونۡ ٱو م  َٰ ۡلظَّ

٢١ۡ 
 نكرة مقصودة مبين على الضم يف حمل نصب أّي وصلية وهو منادىإعراب : 

يۡ ي  ۡ (16
 
اأ ۡۡنلَِّبۡ ٱۡه  َِٰهِد ارۡ ٱج  َٰفِقِنيۡ ٱوۡ ۡل ُكفَّ ۡٱوۡ ۡل ُمن  لُظ  ۡۡغ  َُٰهم  ى و 

 
أ م  ۡو  ۚ ل ي ِهم  ع 

ۡ بِئ س  و  نَُّمۡ  ه  ِصۡيُۡٱج   ٧١ۡۡل م 
 نكرة مقصودة مبين على الضم يف حمل نصب أّي وصلية وهو منادىإعراب : 

يۡ ي  ۡ (17
 
اأ ۡۡنلَِّبۡ ٱۡه  ُبك  س  ُۡٱح  ِنّۡۡللَّ ۡۡتَّب ع ك ۡٱو م  ِمننِيۡ ٱِمن   ٦٠ۡۡل ُمؤ 
 نكرة مقصودة مبين على الضم يف حمل نصب أّي وصلية وهو منادىإعراب : 
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يۡ ي  ۡ (11
 
اأ ِينۡ ٱۡه  ۡف َّۡۡلَّ ۡفِئ ةا ۡل قِيُتم  ۡإِذ ا ْ ُنٓوا ْۡٱء ام  ْۡٱوۡ ۡث بُُتوا ۡ ٱۡذ ُكُروا ثِۡيۡاّۡللَّ اۡك 

ۡ لُِحون  ُۡتف  لَُّكم   ٠٠ۡلَّع 
 نكرة مقصودة مبين على الضم يف حمل نصب أّي وصلية وهو منادىإعراب : 

يۡ ي  ۡ (11
 
اأ ر ِِضۡۡنلَِّبۡ ٱۡه  ِمننِيۡ ٱح  ۡۡل ُمؤ  ۡۡل قِت اِلٖۚۡٱلَع   ون  ُ ِۡعۡش  ِنُكم  إِنۡي ُكنۡم 

ۡ ِن  ۡم  ا ل فا
 
ۡأ ْ لُِبٓوا غ  ۡي  ِاْئ ةٞ ۡم  ِنُكم ۡم  ۡي ُكن ِۡإَون ٖۚ ِ ِۡماْئ ت ني  ْ لُِبوا غ  ۡي  ون  َِٰبُ ِينۡ ٱص  َّۡلَّ

ۡ ُهون  ق  ف  ۡي  ۡق و مَٞۡلَّ نَُّهم 
 
ُرواْۡبِأ ف   ٦٠ۡك 
 نكرة مقصودة مبين على الضم يف حمل نصب أّي وصلية وهو منادىإعراب : 

يۡ ي  ۡ (10
 
اأ ِينۡ ٱۡه  َّۡۡلَّ ْ ِطيُعوا

 
ۡأ ْ ُنٓوا ۡ ٱء ام  ُّۡۡللَّ ر ُسول  ۡۡۥو  نُتم 

 
أ ۡو  ن ُه ۡع  ْ ا َّو  ل ۡت و  َل  و 

ۡ ُعون  م   ٢٥ۡت س 
 نكرة مقصودة مبين على الضم يف حمل نصب أّي وصلية وهو منادىإعراب : 

يۡ ي  ۡ (19
 
اأ ِينۡ ٱۡه  َّۡۡلَّ ْ ُنوا ْۡٱء ام  ت ِجيُبوا ۡدۡ ۡس  ۡإِذ ا لِلرَُّسوِل ۡو  ِ اّۡلِلَّ ۡلِم  ُكم  َع 

وۡ   ۡ ْۡٱَُي يِيُكم  ل ُمٓوا ۡۡع  نَّ
 
ۡ ٱأ ّۡۡللَّ ُوُلۡب ني   ر ءِۡٱَي  ق ل بِهِۡۡل م  نَّهُۡۡۦو 

 
ونۡ ۡۥٓۡو أ ُ  ٢٠ۡۡإِِل  هُِۡت ۡش 

 نكرة مقصودة مبين على الضم يف حمل نصب أّي وصلية وهو منادىإعراب : 
يۡ ي  ۡ (11

 
اأ ِينۡ ٱۡه  َّۡۡلَّ ۡل قِيُتُم ۡإِذ ا ْ ُنٓوا ِينۡ ٱء ام  ل وُهُمَّۡۡلَّ ۡتُو  ۡف ٗل  ا فا ۡز ح  ْ ُروا ف  ك 

ب ارۡ ٱ د 
 ١٠ۡۡل  

 ۡنكرة مقصودة مبين على الضم يف حمل نصب أّي وصلية وهو منادىإعراب : 
يۡ ي  ۡ (11

 
اأ ِينۡ ٱۡه  َّۡۡلَّ ْ ۡت تَُّقوا ۡإِن ْ ُنٓوا ۡ ٱء ام  ّۡۡللَّ ِر  ف  ُيك  ۡو  ق اناا ۡفُر  ۡلَُّكم  َي  ع ل

ۡ ِ ي  ۡس  نُكم  وۡ ع  ۡن ۡل ُكم  فِر  ي غ  ۡو  ُۡٱاتُِكم  لِۡٱُذوّۡۡللَّ ض  ِظيمِۡٱۡل ف   ٢٩ۡۡل ع 
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 نكرة مقصودة مبين على الضم يف حمل نصب أّي وصلية وهو منادىإعراب : 
يۡ ي  ۡ (19

 
اأ ِينۡ ٱۡه  ُونُواَّْۡۡلَّ ُۡت  ُنواَْۡل  ۡ ٱء ام  ۡۡلرَُّسول ۡٱوۡ ّۡللَّ نُتم 

 
أ ۡو  َٰتُِكم  َٰن  م 

 
ُونُٓواْۡأ ُت  و 

ۡ ل ُمون   ٢٧ۡت ع 
 نكرة مقصودة مبين على الضم يف حمل نصب أّي وصلية وهو منادىإعراب : 

ل مۡ  (15 و 
 
ل ُكوِتۡۡأ َٰتِۡٱي نُظُرواِِْۡفۡم  َٰو  م  ۡرِضۡٱوۡ ۡلسَّ

ۡۡۡل   ل ق  اۡخ  ُۡٱو م  ءّٖۡۡللَّ ِمنَۡش  
ۡق ِدۡ نۡي ُكون 

 
ۡأ ۡع َس   ن 

 
أ ف بِۡۡق َت  ب ۡٱو   ۡ لُُهم  ج 

 
ي ِۡأ

 
هُۡۡأ د  ۡب ع  ِديثِۢ ۡۡۥح  مُِنون   ١٨٠ۡيُؤ 

اجلار واجملرور مبن و عالمته جره الكسرة ألن االستفهامية وهو  أيّ  إعراب :
 اسم مفرد

16) ۡ يۡ ۡقُل 
 
قُِلۡۡأ  ۡ ةا َٰد  ه  ُۡش  ب  ك 

 
ٍءۡأ ُ ۡٱَش   ّۡۡللَّ َّ ۡإِل  وِِح 

ُ
أ و  ۚۡ ب ي ن ُكم  ب ي ِنۡو  هِيُدُۢۡ ش 

اۡ َٰذ  ُكمۡبِهِۡۡل ُقر ء انُۡٱه  نِذر 
ُ
ۡۡۦِۡل ع  ۡم  نَّ

 
ۡأ ُدون  ه  ۡل ت ش  ئِنَُّكم 

 
ۚۡأ ۡب ل غ  نُۢ ِۡٱو م  ًةّۡۡللَّ ء الِه 

اۡهُۡ ۡإِنَّم  ُدۚۡقُل  ه  ش 
 
ٓۡأ ۚۡقُلَۡلَّ ىَٰ ر  خ 

ُ
ۡۡوۡ أ ُِكون  اۡتُۡش  ِمَّ َِٰحٞدِۡإَونَِّنۡب رِٓيءٞۡم  َٰهٞۡو   ١٩ۡإِل 

 ةمبتدأ مرفوع ابالضماالستفهامية وهو  أيّ إعراب : 
يۡ ي  ۡ (17

 
اأ ِينۡ ٱۡه  ۡإِذ اَّۡۡلَّ لَّ ۡض  ن ۡمَّ ۡي ُۡض ُكم ُكم  َۡل  نُفس 

 
ۡأ ل ي ُكم  ْۡع  ُنوا ء ام 

ُتم ۚۡٱ ي  ت د  ۡۡه  ِۡٱإِل  ّۡۡللَّ لُون  م  ۡت ع  اُۡكنُتم  ُين ب ُِئُكمۡبِم  اۡف  ِيعا َۡج  ر ِجُعُكم  إعراب ١٥٠ۡم 
 نكرة مقصودة مبين على الضم يف حمل نصب أّي وصلية وهو منادى: 
يۡ ي  ۡ (11

 
اأ ِينۡ ٱۡه  ُكُمَّۡۡلَّ د  ح 

 
ۡأ ۡض   ۡإِذ اۡح  ةُۡب ي نُِكم  َٰد  ه  ُنواْۡش  و ُتۡٱء ام  ۡۡل م  ِحني 

ن انِۡٱۡل و ِصيَّةِۡٱ ِِۡفۡۡث  ب ُتم  َۡض   نتُم 
 
ۡأ ۡإِن  ُِكم  ۡغ ۡي  اِنِۡمن  ر  ۡء اخ  و 

 
ۡأ ِنُكم  ٖلۡم  د  اۡع  ذ و 

ۡرِضۡٱ
ِصيب ُةۡۡۡل   َٰب ت ُكمۡم  ص 

 
و ِتٖۚۡٱف أ ات  بُِسوۡل م  ِدۡۡن ُهم  ۡب ع  ةِۡٱِمنُۢ ل وَٰ يُۡۡلصَّ اِنۡف  ِسم  ق 
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ِۡ ِۡٱب ّۡۡللَّ ت ب تُمۡ ٱإِِن ِيۡبِهِۡۡر  َت  ۡن ش  ة ۡۡۦَل  َٰد  ه  ُتُمۡش  ۡن ك  َل  ۡو  َٰ َب  ۡقُر  ۡذ ا ن  َۡك  ل و  اۡو  نا ث م 
ِۡٱ ّۡۡللَّ َِّمن  اۡل  ١٥٦ۡۡٓأۡلثِِمنيۡ ٱإِنَّآۡإِذا

 ل نصبحم نكرة مقصودة مبين على الضم يف أّي وصلية وهو منادىإعراب : 
يۡ ي  ۡ (11

 
اأ ِينۡ ٱۡه  اَّۡۡلَّ ُنٓواْۡإِنَّم  رُۡٱء ام  ي ِِسُۡٱوۡ ۡۡل  م  اُبۡٱوۡ ۡل م  نص 

َٰمُۡٱوۡ ۡۡل   ل  ز 
ٞسۡۡۡل   رِج 

ِلۡ م  ۡع  ِن  َٰنِۡٱم  ي ط  ت نُِبوهُۡٱف ۡۡلشَّ ۡۡج  لُِحون  ُۡتف   ٩٥ۡل ع لَُّكم 
 نكرة مقصودة مبين على الضم يف حمل نصب أّي وصلية وهو منادىإعراب : 

يۡ ي  ۡۡ (900
 
اأ ِينۡ ٱۡه  َّۡۡلَّ لَّ ح 

 
ۡأ ٓ ا ۡم  َِٰت ي ِب  ۡط  ْ ُِموا ُۡت ر  َۡل  ْ ُنوا ُۡٱء ام  ّۡۡللَّ َل  ۡو  ل ُكم 

ۡ ۡإِنَّ ْۚ ت ُدٓوا ۡ ٱت ع  ّۡۡللَّ َُۡيِب  ت ِدينۡ ٱَل   ٨٧ۡۡل ُمع 
 نكرة مقصودة مبين على الضم يف حمل نصب أّي وصلية وهو منادىإعراب : 

يۡ ي  ۡ (909
 
اأ ِينۡ ٱۡه  ِۡل  بۡ َّۡلَّ ْ ُنوا ۡء ام  نَُّكُم ُۡٱلُو  ّۡۡللَّ ِن  ۡم  ءٖ ي دِۡٱبَِش   ۡۥٓۡت ن اُلُۡۡلصَّ

ۡ ل م  ِِۡل ع  اُحُكم  رِم  ۡو  ي ِديُكم 
 
ُۡٱأ نُۡي  افُهُّۡۡللَّ ِۡۡۥم  ي ِبٖۚۡٱب ۡۡل غ  ِن م  ىَٰۡٱف  ت د  ۡۡع  د  ب ع 

ۡف ل هُۡ َٰلِك  ِِلٞمۡۡۥذ 
 
اٌبۡأ ذ   ٩٠ۡع 

 نكرة مقصودة مبين على الضم يف حمل نصب أّي وصلية وهو منادىإعراب : 
يۡ ي  ۡ (901

 
اأ ِينۡ ٱۡه  ُتلُواَّْۡۡلَّ ۡت ق  ُنواَْۡل  ي دۡ ٱء ام  ت ل هُۡۡلصَّ نۡن  ُۡحُرمۚٞۡو م  نُتم 

 
أ ُكمِۡمنۡۥو 

ۡ ِۡمن  ت ل  اۡن  ِث ُلۡم  آءٞۡم  ز  اۡف ج  ِدا م  ت ع  ُۢاۡۡۦَي  ُكُمۡبِهِۡۡنلَّع مِۡٱم  ي  د  ۡه  ِنُكم  ٖلۡم  د  اۡع  ذ و 
ۡ َٰلِغ  ب ةِۡٱب  ع  َٰۡۡل ك  س  اُمۡم  ع  ةٞۡط  ر  َٰ فَّ ۡك  و 

 
ِۡۡكنيۡ أ ب ال  ۡو  ِ ُذوق  اِۡل  ِۡصي اما َٰلِك  ُلۡذ  د  ۡع  و 

 
أ

ِۡ رِه م 
 
ۡأ اۡۡۦن ف  ُۡٱع  ي نت قُِمّۡۡللَّ ف  دۡ  َۡع  ن  ۚۡو م  ل ف  س  ۡا مَّ ُۡٱع  ُۡٱِمن ُهۚۡوۡ ّۡللَّ زِيزُٞۡذوّۡۡللَّ امٍۡنٱع  ۡتِق 

٩٠ۡ 
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 نكرة مقصودة مبين على الضم يف حمل نصب أّي وصلية وهو منادىإعراب : 
يۡ ي  ۡ (901

 
اأ ِينۡ ٱۡه  َّْۡۡلَّ ۡت تَِّخُذوا َْۡل  ُنوا ِينۡ ٱء ام  ْۡٱَّۡلَّ ل عِبااُۡۡتَّ ُذوا ۡو  ا ُۡهُزوا دِين ُكم 

ۡ ِن  ِينۡ ٱم  وتُواَّْۡۡلَّ
ُ
ۡٱأ َٰب   ٰ ۡوۡ ۡل ِك ب لُِكم  ارۡ ٱِمنۡن  ِِل آء ۚۡوۡ ۡل ُكفَّ و 

 
ْۡٱأ ۡ ٱۡتَُّقوا مۡإِنُۡكنتُّۡۡللَّ

ۡ ِمننِي  ؤ   ٠٧م 
 ۡب على الضم يف حمل نصنكرة مقصودة مبين أّي وصلية وهو منادىإعراب : 

يۡ ي  ۡ۞ (909
 
اأ ِينۡ ٱۡه  َّْۡۡلَّ ۡت تَِّخُذوا َْۡل  ُنوا ىۡ ٱوۡ ِۡل  ُهودۡ ٱء ام  َٰر  ۡۡنلَّص  ُضُهم  ب ع  َۡۘ ِِل آء  و 

 
أ

ۡف إِنَّهُۡ ِنُكم  ۡم  َُّهم ل ت و  ۡي  ن ۡو م  ٖضٖۚ ۡب ع  ِِل آُء و 
 
ۡۡۥأ ۡإِنَّ ن ۡ ٱِمن ُهم  ّۡۡللَّ ِدي ه  ۡي  و مۡ ٱَل  ۡل ق 
لِِمنيۡ ٱ َٰ  ٠١ۡۡلظَّ

 نكرة مقصودة مبين على الضم يف حمل نصب أّي وصلية وهو منادىإعراب : 
يۡ ي  ۡ (905

 
اأ ِينۡ ٱۡه  َّۡۡلَّ ْ ُنوا ْۡٱء ام  ۡ ٱۡتَُّقوا ْۡٱوۡ ّۡللَّ ت ُغوٓا ۡۡب  ِِۡفۡۡل و ِسيل ةۡ ٱإِِل  هِ ْ َِٰهُدوا ج  و 

بِيلِهِۡ ۡۡۦس  لُِحون  ُۡتف  لَُّكم   ١٠ۡل ع 
 نكرة مقصودة مبين على الضم يف حمل نصب أّي وصلية وهو منادىإعراب : 

يۡ ي  ۡ (906
 
اأ ِينۡ ٱۡه  َّۡۡلَّ ْ ُنوا ْۡٱء ام  ۡۡذ ُكُروا م ت  ِۡٱنِع  نّۡۡللَّ

 
ۡأ ۡق و ٌم مَّ ۡه  ۡإِذ  ل ي ُكم  ع 

ۡوۡ  نُكم   ۡع  ي ِدي ُهم 
 
ۡأ فَّ ۡف ك  ُهم  ي ِدي 

 
ۡأ ۡإِِل  ُكم  ْ ْۡٱي ب ُسُطٓوا ۚۡٱۡتَُّقوا ّۡۡللَّ  ِۡٱو لَع   ّۡللَّ

ۡ ِ
ِمُنونۡ ٱف ل ي ت و َّكَّ  ١١ۡۡل ُمؤ 

 نكرة مقصودة مبين على الضم يف حمل نصب أّي وصلية وهو منادىإعراب : 
يۡ ي  ۡ (907

 
اأ اۡۡنلَّاُسۡٱۡه  ۡنُورا نل  آۡإِِل  ُكم  نز 

 
أ ۡو  ب ُِكم  ِنۡرَّ َٰٞنۡم  ه  آء ُكمۡبُر  ۡج  ق د 

اۡ بِينا  ١٧٠ۡم 
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 نكرة مقصودة مبين على الضم يف حمل نصب أّي وصلية وهو منادىإعراب : 
يۡ ي  ۡ (901

 
اأ ِينۡ ٱۡه  َِّۡۡلَّ فُواْۡب و 

 
ُنٓواْۡأ ٖۚۡٱء ام  ُةۡۡل ُعُقودِ ۡل ُكمۡب ِهيم  ِحلَّت 

ُ
َٰمِۡٱأ ن ع 

ۡمۡ ۡۡل   اۡإَِلَّ
ۡ ِ

َُۡمَِل  ۡغ ۡي   ل ي ُكم  ۡع  َٰ ي دِۡٱُيت َل  ۡۡلصَّ إِنَّ ۡن ُۡحُرٌم نُتم 
 
أ ۡ ٱو  اۡيُرِيُدّۡۡللَّ  ١َۡي  ُكُمۡم 

 نكرة مقصودة مبين على الضم يف حمل نصب أّي وصلية وهو منادىإعراب : 
يۡ ي  ۡ (901

 
اأ آء ُكُمۡۡنلَّاُسۡٱۡه  ۡج  ِۡۡلرَُّسوُلۡٱق د  ۡۡۡل  ق ِۡٱب ۡف  ب ُِكم  اِۡمنۡرَّ ا ۡي  اِمُنواْۡخ 

ۡ ِِۡف ا ۡم  ِ ّۡلِلَّ ۡف إِنَّ ْ ُفُروا ۡت ك  ِۡإَون ۚ َٰتِۡٱلَُّكم  َٰو  م  ۡرِضٖۚۡٱوۡ ۡلسَّ
ۡۡۡل   ن  َك  ُۡٱو  لِيًماّۡۡللَّ ع 

اۡ ِكيما  ١٧٥ۡح 
 نكرة مقصودة مبين على الضم يف حمل نصب أّي وصلية وهو منادىإعراب : 

يۡ ي  ۡ (990
 
اأ ِينۡ ٱۡه  ۡت تَِّخُذواَّْۡۡلَّ ُنواَْۡل  َٰفِرِينۡ ٱء ام  ِِل آء ِۡمنُۡدوِنۡۡل ك  و 

 
ۚۡٱأ ِمننِي  ۡل ُمؤ 

بِۡ اۡم  َٰنا ُۡسل ط  ل ي ُكم  ِۡع  نَۡت  ع لُواّْۡلِلَّ
 
ۡأ تُرِيُدون 

 
 ١٠٠ۡيًناۡأ

 نكرة مقصودة مبين على الضم يف حمل نصب أّي وصلية وهو منادىإعراب : 
يۡ ي  ۡ (999

 
اأ ِينۡ ٱۡه  َِّۡۡلَّ ُنٓواْۡء اِمُنواْۡب ِۡٱء ام  ر ُسوِلِّۡۡللَّ َٰبِۡٱوۡ ۡۦو   ٰ ِيٱۡل ِك َّۡۡلَّ َٰ ۡلَع   ل  ن زَّ

َٰبِۡٱوۡ ۦۡر ُسوِلِۡ  ٰ ِيٓۡٱۡل ِك َِّۡۡلَّ ۡب ُفر  نۡي ك  ب ُلۚۡو م  ِۡمنۡن  ل  نز 
 
ِۡٱأ تِهِّۡۡللَّ ل  ئِك  م  ُكتُۡۦۡو  ۡۦبِهِۡو 

رُُسلِهِۡ ۡض ۡۡٓأۡلِخرِۡٱِۡل  و مِۡٱوۡ ۡۦو  د  ۡف ق  ۡب عِيًداۡۡلَّ ُۢ َٰٗل  ل   ١١٦ۡض 
 نكرة مقصودة مبين على الضم يف حمل نصب أّي وصلية وهو منادىإعراب : 

يۡ ي  ۡ۞ (991
 
اأ ِينۡ ٱۡه  َِّۡۡلَّ ۡب ۡق وََِّٰمني  ْ ُۡكونُوا ْ ُنوا ِطۡٱء ام  ۡۡل قِس  ۡلَع    ل و  ۡو  ِ ّۡلِلَّ آء  د  ُشه 

وِۡ
 
ۡأ نُفِسُكم 

 
ي نِۡٱأ َٰدِل  ۚۡٱوۡ ۡل و  بنِي  ق ر 

اۡف ۡۡۡل   ۡف قِۡيا و 
 
نِيًّاۡأ ۡغ  ُۡٱإِنۡي ُكن  ِّۡۡللَّ ۡب َٰ ِل  و 

 
ۡ أ ا ِهم 
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ۡت تَّبُِعواْۡ و ىۡ ٱف ٗل  ُۡۡل ه  ِدل نۡت ع 
 
ْۚۡأ ْۥِٓۡۡإَونۡت ل وُۡۡوا ۡۡا رُِضواْۡف إِنَّ ُۡتع  و 

 
ۡ ٱأ اّۡللَّ ۡبِم  ن  َۡۡك  لُون  م  ت ع 

اۡ بِۡيا  ١١٠ۡخ 
 نكرة مقصودة مبين على الضم يف حمل نصب أّي وصلية وهو منادىإعراب : 

يۡ ي  ۡ (991
 
اأ ِينۡ ٱۡه  ۡف َّۡۡلَّ ُكم  ر  ُنواُْۡخُذواِْۡحذ  ْۡٱء ام  وِۡۡنفُِروا

 
ْۡٱُثب اٍتۡأ اۡنفُِروا ِيعا  ٧١َۡۡج 

 نكرة مقصودة مبين على الضم يف حمل نصب أّي وصلية وهو منادىإعراب : 
يۡ ي  ۡ (999

 
اأ ِينۡ ٱۡه  َِّۡۡلَّ َٰل ُكمۡب ي ن ُكمۡب و  م 

 
ْۡأ ُكلُٓوا

 
ۡت أ َْۡل  ُنوا َِٰطلِۡٱء ام  نۡۡل ب 

 
ۡأ ٓ إَِلَّ

ۡ إِنَّ ۚۡ ُكم  نُفس 
 
ُتلُٓواْۡأ ۡت ق  َل  و  ۚۡ ِنُكم  اٖضۡم  نۡت ر  ةًۡع  َٰر  ۡتِج  ۡ ٱت ُكون  ّۡۡللَّ ۡبُِكم  ن  َك 

اۡ  ٢٩ۡر ِحيما
 نكرة مقصودة مبين على الضم يف حمل نصب أّي وصلية وهو منادى إعراب :

ُۡٱۡيُوِصيُكمُۡ (995 ّۡۡللَّ ِ ظ  ۡح  ِۡمث ُل رِ
ك  ۡلَِّلَّ َِٰدُكم   ل  و 

 
ۡأ ٖۚۡٱِِفٓ ِ نث ي ني 

ُ ۡۡۡل  ُۡكنَّ ف إِن
ۡ ق  ۡف و  آءا ِۡٱنِس  ۡۡث ن ت ني  ا ۡف ل ه  ةا َِٰحد  ۡو  ن ت  َۡك  ۡت ر ك  ِۡإَون ا ۡم  ۡثُلُث ا ُفۚۡٱف ل ُهنَّ ۡنل ِص 

اۡ ِن ُهم  َِٰحٖدۡم  ۡو  ِ
ي هِۡلُِك  ب و 

 
ِۡل ُدُسۡٱو  اۡت رۡ ۡلس  ُۡۡكۡ ِممَّ ۡل  ن  ۡي ُكنۡۡۥإِنَۡك  َّم  ۚۡف إِنۡل ٞ دل  و 

ُۡ رِث هُۡۡۥلَّ و  ۡو  ٞ دل  ِهِۡۡۥٓۡو  م 
ُ
ب و اهُۡف ِل

 
ُۡۡثل لُُثۚۡٱأ ۡل  ن  ِهِۡۡۥٓۡف إِنَۡك  م 

ُ
و ةٞۡف ِل ُدُسۚۡٱإِخ  ۡمِنُۢۡۡلس 

آۡ ِدۡو ِصيَّةٖۡيُوِِصۡبِه  ۡب ع  ُرون  ۡت د  َۡل  ب ن آؤُُكم 
 
أ ۡو  ي ٍنٍۗۡء اب آؤُُكم  ۡد  و 

 
يۡ أ

 
ق ر ُبُۡۡهمۡ أ

 
أ

ۡ ِن  ۡم  ةا اۚۡف رِيض  عا ۡن ف  ِنۡٱل ُكم  ّۡۡللَّ ۡ ٱإِنَّ اّۡۡللَّ ِكيما لِيًماۡح  ۡع  ن   ١١َۡك 
 مبتدأ مرفوع ابالضمةاالستفهامية وهو  أيّ إعراب : 

يۡ ي  ۡ (996
 
اأ ِينۡ ٱۡه  َّْۡۡلَّ ُنوا ْۡٱء ام  وا ِبُ ْۡوۡ ۡص  ابُِطوا ر  ْۡو  ابُِروا ْۡٱو ص  ۡ ٱۡتَُّقوا لَُّكمۡ ّۡللَّ ۡل ع 

ۡ لُِحون   ٢٥٥ُۡتف 



73 
 

 نكرة مقصودة مبين على الضم يف حمل نصب أّي وصلية وهو منادىإعراب : 
يۡ ي  ۡ (997

 
اأ ِينۡ ٱۡه  ُنٓواْۡإِنۡتُِطيُعواَّْۡۡلَّ ِينۡ ٱء ام  َّۡۡلَّ َٰبُِكم  ق  ع 

 
وُكم ۡلَع   ۡأ ُرواْۡي ُرد  ف  ك 

ۡ َِِٰسِين  لُِبواْۡخ  ت نق   ١٠٩ۡف 
 نكرة مقصودة مبين على الضم يف حمل نصب أّي وصلية وهو منادىإعراب : 

يۡ ي  ۡ (991
 
اأ ِينۡ ٱۡه  َّْۡۡلَّ ُكلُوا

 
ۡت أ ُنواَْۡل  ْۡٱء ام  ا ِب و  وۡ ۡلر   ۡ ةا ف  َٰع  ض  اۡم  َٰفا ع  ض 

 
ْۡٱأ ۡ ٱۡتَُّقوا ّۡللَّ

ۡ لُِحون  ُۡتف  لَُّكم   ١١٥ۡل ع 
 نكرة مقصودة مبين على الضم يف حمل نصب أّي وصلية وهو منادىإعراب : 

يۡ ي  ۡ (991
 
اأ ِينۡ ٱۡه  َّۡۡلَّ ْ ُنوا ْۡٱء ام  ۡ ٱۡتَُّقوا اتِهِّۡۡللَّ ُۡتق  قَّ نتُمۡۡۦح 

 
أ ۡو  ۡإَِلَّ ۡت ُموُتنَّ َل  و 

ۡ لُِمون  س   ١٥٢ۡم 
 نكرة مقصودة مبين على الضم يف حمل نصب أّي وصلية وهو منادىإعراب : 

يۡ ي  ۡ (910
 
اأ ِينۡ ٱۡه  َّۡۡلَّ ِن  ۡم  ا ۡف رِيقا ْ ۡتُِطيُعوا ۡإِن ْ ُنٓوا ِينۡ ٱء ام  َّۡۡلَّ ْ وتُوا

ُ
ۡٱأ َٰب   ٰ ۡل ِك

ۡ َٰفِرِين  ۡك  َٰنُِكم  ۡإِيم  د  وُكمۡب ع   ١٥٥ۡي ُرد 
 نكرة مقصودة مبين على الضم يف حمل نصب أّي وصلية وهو منادىإعراب : 

َٰلِك ۡ (919 ۡۡذ  ۢنب آءِ
 
ۡأ ي بِۡٱِمن  ۡۡل غ  ۡيُل ُقون  ۡإِذ  ي ِهم  ۡدل   ُۡكنت  ا م  ۡو  ۚ ۡإِِل  ك  نُوِحيهِ

ۡ ُهم  َٰم  ق ل 
 
يۡ أ

 
ۡهُۡأ ۡإِذ ُۡي  ت ِصُمون  ي ِهم  ۡدل   اُۡكنت  م  ۡو  ي م  ر  ُفُلۡم  ۡي ك   ٠٠ۡم 
 مبتدأ مرفوع ابالضمةمضاف و  أّي املوصولية وهوإعراب : 

يۡ ي  ۡ (911
 
اأ ِينۡ ٱۡه  َّۡۡلَّ ْ ُنوا ْۡٱء ام  ۡ ٱۡتَُّقوا ّۡۡللَّ ِۡمن  ۡب ِِق  ا ۡم  ْ ذ ُروا ْۡٱو  ا ِب و  ُۡكنُتمۡۡلر  إِن
ۡ ِمننِي  ؤ   ٢٧٨ۡم 
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 نكرة مقصودة مبين على الضم يف حمل نصب أّي وصلية وهو منادىإعراب : 
يۡ ي  ۡ (911

 
اأ ِينۡ ٱۡه  َّۡۡلَّ َۡلَّ ۡي و مٞ ِِت 

 
نۡي أ

 
ب ِلۡأ ِنۡن  َُٰكمۡم  ز ق ن  اۡر  ِْۡممَّ نفُِقوا

 
ْۡأ ُنٓوا ء ام 

ۡنوۡ  ةٞ َٰع  ف  ۡش  َل  ُۡخلَّةٞۡو  َل  َٰفُِرونۡ ٱب ي ٞعۡفِيهِۡو  لُِمونۡ ٱُهُمۡۡل ك  َٰ  ٢٠٠ۡۡلظَّ
 نكرة مقصودة مبين على الضم يف حمل نصب أّي وصلية وهو منادىإعراب : 

يۡ ي  ۡ (919
 
اأ ِينۡ ٱۡه  ۡء اَّۡلَّ ْ ُنوا ْۡٱم  ُخلُوا ۡۡد  ل مِۡٱِِف ِ َِٰتۡۡلس  ُۡخُطو  ْ ۡت تَّبُِعوا َل  ۡو  ٓفَّةا َك 

َِٰنٖۚۡٱ ي ط  بنِٞيۡۡۥإِنَّهُۡۡلشَّ ٞۡم  ُدو  ۡع   ٢٥٨ۡل ُكم 
 نكرة مقصودة مبين على الضم يف حمل نصب أّي وصلية وهو منادىإعراب : 

يۡ ي  ۡ (915
 
اأ ِينۡ ٱۡه  ل ي ُكُمَّۡۡلَّ ۡع  ُنواُْۡكتِب  ي امُۡٱء ام  ِ ۡۡلص  ۡلَع   اُۡكتِب  م  ِينۡ ٱك  نۡمَِّۡۡلَّ

ۡ ۡت تَُّقون  لَُّكم  ۡل ع  ب لُِكم   ١٨١ۡن 
رة مقصودة مبين على الضم يف حمل  نك أّي وصلية وهو منادىإعراب : 

 نصب
يۡ ي  ۡ (916

 
اأ ۡۡنلَّاُسۡٱۡه  ِِۡف ا ِْۡممَّ ۡرِضۡٱُُكُوا

َِٰتۡۡۡل   ُْۡخُطو  ۡت تَّبُِعوا َل  ۡو  ا ي ِبا ۡط  َٰٗلا ل  ح 
َِٰنٖۚۡٱ ي ط  بنٌِيۡۡۥإِنَّهُۡۡلشَّ ٞۡم  ُدو  ۡع   ١٦٨ۡل ُكم 

 نكرة مقصودة مبين على الضم يف حمل نصب أّي وصلية وهو منادىإعراب : 
يۡ ي  ۡ (917

 
اأ ِينۡ ٱۡه  ُنواَّْۡۡلَّ ْۡٱء ام  ت عِيُنوا ِۡۡس  ِۡٱب ب  ةِٖۚۡٱوۡ ۡلصَّ ل وَٰ ۡۡلصَّ ۡ ٱإِنَّ ّۡۡللَّ ع  ِبِينۡ لٱم  َٰ ۡصَّ

١٠١ۡ 
 نكرة مقصودة مبين على الضم يف حمل نصب أّي وصلية وهو منادىإعراب : 

يۡ ي  ۡ (911
 
اأ ِينۡ ٱۡه  َّۡۡلَّ ْ ۡو قُولُوا َِٰعن ا ۡر  ْ ۡت ُقولُوا َۡل  ْ ُنوا ن اٱء ام  ْۡنٱوۡ ۡنُظر  ُعوا م  ۡس 

ِِلٞمۡ
 
اٌبۡأ ذ  ۡع  َٰفِرِين  لِل ك   ١٥٠ۡو 
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 نكرة مقصودة مبين على الضم يف حمل نصب أّي وصلية وهو منادىإعراب : 
يۡ ي  ۡ (911

 
اأ ْۡٱۡنلَّاُسۡٱۡه  ُبُدوا بَُّكُمۡۡع  ِيٱر  ۡوۡ َّۡلَّ ُكم  ل ق  ِينۡ ٱخ  َّۡۡلَّ ب لُِكم  ِمنۡن 

ۡ ۡت تَُّقون  لَُّكم   ٢١ۡل ع 
 نكرة مقصودة مبين على الضم يف حمل نصب أّي وصلية وهو منادىإعراب : 

تُۡي  ۡ (910 يَّ
 
اأ ُسۡٱۡه  ئِنَّةُۡٱۡنلَّف  م   ٢٧ۡۡل ُمط 
 نكرة مقصودة مبين على الضم أّي وصلية وهو منادىإعراب : 

 
 
 

ۡ
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 الباب اخلامس

 اخلامتة

 اخلالصة : الفصل األول

واعتمادا على مشكالت البحث السابقة وإجاابهتا يف حبوث بعدها، فيكون 
 الباحثة أن أييت خالصة البحث كما يلي:

يف اللغة العربية تنقسم إىل مخسة أجزاء  "أّي" هي من إحدى كلمة اإلسم .1
لة دال على معىن الكمال ووص: الشرطية، اإلستفهامية، املوصولية، اسم  منها

 . إىل نداء مافيه ال )الوصلّية(
( سورة، وهي 94االسور اليت تكون فيها "أّي" يف القرآن هي تسع وأربعني ) .2

 تكون يف :  
البقرة ، العمران، النسآء، املائدة، االنعام، االعراف، االنفال، يف سورة     

ن، ف، مرمي، احلج، املؤمنو يونس، هود، يوسف، احلجر، اإلسراء، الكهالتوبة، 
النور، الشعراء، النمل، لقمن، األحزاب، فاطر، يس، الزمر، الزخرف، اجلاثية، 
حممد، احلجرات، الّذارايت، الرمحن، الواقعة، احلديد، اجملادلة، احلشر، املمتحنة، 
الصف، جلمعة، املنافقون، التغابن، امللك، القلم، املزمل، املدثر، املرسالت، 

 كوير، الفجر، اإلنفطار، و سورة الكافرون.عبس، الت
 آية.  (954اآلايت اليت تكون فيها "أّي" يف القرآن هي مائة مخسة وتسعون ) .3
يف القرآن يعين :( أنواع "أّي" 9وجدت أربع ) .4
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 39،93، 28( "أّي" الشرطية يف القرآن الكرمي يف سورة : 3ثالثة ) .أ
( "أّي" اإلستفهامية يف القرآن الكرمي يف سورة : 93ثالث وأربعون ) .ب

29 ،28 ،33 ،82 ،83 ،55 ،95 ،88 ،92 
، 92، 94(  "أّي" املوصولية يف القرآن الكرمي يف سورة : 5مخسة ) .ت

93 ،3 
، 984( "أّي" الوصلية يف القرآن الكرمي يف سورة : 982مائة مثانية ) .ث

24 ،28 ،39 ،33 ،89 ،83 ،88 ،89 ،88 ،54 ،52 ،53 ،
58 ،55 ،59 ،94 ،93 ،93 ،34 ،38 ،35 ،33 ،83 ،89 ،
83 ،88 ،95 ،98 ،98 ،4 ،2 ،5 ،9 ،3 ،8 

 االقرتاحات : الفصل الثاين

يع األبواب السابقة بياان موسعا، فاقرتح الباحثة على مجبعد أن بني الباحثة 
طالب قسم تدريس اللغة العربية بكلية الرتبية وشئون التدريس جبامعة عالء الدين 
اإلسالمية احلكومية خاصة ومجيع القارئني عامة أن يفهموا عن "اسم "أّي" "يف القرآن 

لشريف بغري عربية واحلديث االكرمي فهما كامال حىت يستطيعوا ثبوهتا من الكتب ال
 خطإ.

ترجو الباحثة من هذه الرسالة أن يكون نظرية لتعليم علم النحو والعلوم   .9
 اليت تتعلق به.

وترجو الباحثة من هذه الرسالة أن يكون مساعدة لكل مجيع الطالب  .8
 واملعلمني الذين يدرسون ويعلمون اللغة العربية لفهمها.
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شؤون كتبات وهي : يف مكتبة كلية الرتبية و ترجوا الباحثة من كل رؤساء امل .3
التدريس ومكتبة كلية األدب العلوم اإلنسانية ويف املكتبة العامة جلامعة 
عالء الدين اإلسالمية احلكومية مكاسر أن يزيدوا الكتب عن اللغة العربية 
يف املكتبة خاصة عن علم النحو، تسهيال للطالب كتابة الرسالة املتعلقة 

 ابلنحو.
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 والتحدايت املعاصرةآثر القرآن الكرمي يف اللغة العربية ، حممد يوسف، الشرجبي

 م 2100)جامعة ميوتغ جي(.أتثري القرآن يف اللغة العربية، تشوى، حامد و جتوى خلف، 

 م 0999ه/  0109حلبىن دار العوم االنسانية( -)دمشقالواضع يف علوم القرآن، ديب البغا، الدكتور مصطفى، 

 م 2111 -هـ  0120 ف ت. لنرت بسرمتى(.  )جاكرات : Memahami esensi Al Qur’anالطباطبائي، حممد حسني. 

   م 2102)بريوت : دار اإلفاق اجلديدة (.  املعجم الوايف يف النحوالعريب. عليتويف، يوسف جبل الزعي.
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