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 مّلخص


احلركة و اجلملة اإلعراب موقع دلعرفة العربية اللغة قواعد علم يف مهّم جزء ىو النحو علم
 موصول اسم عن الباحثة تناقش البحث ىذا يف الكلمة. من علماألخرية يف األجزاء أىم من وىو

 اسم و خاص موصول اسم قسمني، إىل موصول اسم ينقسم مشرتك.النحو. ادلشكلةموصول صياغة
 وظيفة كيف ىي: البحث ىذا تدريسها؟ وتصميم مرمي سورة يف ادلوصول البحثأمساء ىذا استهدف

أمساءادلوصوليفسورةمرميوتصميمتدريسها.إىلحتليلوظيفة

ىذا ىو الوثائقيالبحث البحث باستخدام. الوصفي احملتوى حتليل البحث ىذا يستخدم
ال أربعنوعية.الطريقة خالل من الوثائقي البحث ىي البحث ىذا يف ادلستخدمة البيانات مجع أساليب

ترتيب ادلعدات، إعداد يعين للبحث، العمل،خطوات مراجع ، الوقت إدارة وتدوينالقيام بقراءة
ادلالحظاتالبحثية

 بعد مرمي سورة يف موصول اسم أن هتر البحث ىذا منٕٙنتائج تتكون اليت موصول، أمساء
اخلاص ادلوصول  االسم ادلشرتك. ادلوصول االسم و اخلاص، ادلوصول لواالسم )الَِّذي( َوِىَي أَلَفاٌظ َلُو

لشرحصّلةادلوصولعلىشكل ِر،و)الَّيِت(لووظيفة وظيفةلشرحصّلةادلوصولعلىشكلادلفَرِدادلذَكَّ
َؤن َّثَِة،وَ

ُ
ِر،َو)اللََّتاِن(لووظيفةلشرحصّلةادلوصولعلىشكل)اللََّذاِن(لواْلُمفَرَدِةادل اْلُمذَكَّ وظيفةاْلُمثَ َّنَّ

َؤنَِّث،َو)الَِّذيَن(لولشرحصّلةادلوصولعلىشكل
ُ

ادل مجعوظيفةلشرحصّلةادلوصولعلىشكلاْلُمثَ َّنَّ
ِت(لو شكلوظيفةلشرحصّلةادلوصولمذّكرسامل،َو)الالَّ االسمادلوصولمجعمؤنثسامل.أّماعلى

أّما غريالعاقل.وظيفةلشرحادلعَّنالعاقل،و)َما(لووظيفةلشرحادلعَّنَلُولفظانمها)َمْن(لوادلشرتك،
 سورة يف موصول أمساء التدريس طريقةتصميم باستخدام بقريقة مرمي تسمى أو القياسية

على تشمل الطريقة ىذه األمثلة. و تطبيق القواعد و موصول، أمساء وحفظ ، ادلادة فهم
 أمساءموصوليفسورةمرمي.

 الكلماتادلفتاحية:اسمموصول،صّلةادلوصول،سورةمرمي.
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 تصديق لجنة المناقشة



 ه
 

 

" ادلوضوع: حتت العلمي البحث على ادلناقشة مرميدتت سورة يف ادلوصول أمساء حتليل
"وتصميمها

سودأمرية:اإلسم
ٕٙٙٔٓٓٔٔٙٔ:رقمالتسجيل

:قسمالّلغةالعربّيةالقسم
:كليةالرتبيةوالتعليمجبامعةرادينإنتاناإلسالميةاحلكوميةالمبونجالكلية



 ٕٕٓٓيوينٜالثالثاء،للحصولعلىالدرجةاجلامعيةاألوىليفعلمالرتبيةوالتعليميوم
 المناقشة لجنة

______()____  : رئيس المناقشة

______()____   : ةسكرتير 

_______()___  : األولالمناقش 

_______()___  : الثانيالمناقش 

________()__ :  الثالثة ةالمناقش

عميدةكليةالرتبيةوالتعليم



 ٕٕٖٜٕٜٓٓٓٛٛٔٛٛٓٗٙٔالدكتورةاحلاجةنريفاديانا،ادلاجستريةرقمالتوظيف:
 الشعار

 



 و
 

                   

2. Sesungguhnya Kami menurunkannya berupa Al Quran dengan berbahasa Arab, 

agar kamu memahaminya (QS. Yusuf: 22)  
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ىذاالبحثمعروحالنشاطوبعزميةقوية،والدعاء،حصلتالباحثةعلىادتامكتابة
علىالعلمي الباحثة دّتت ىدايتو و بنعمتو هلل احلمد ولكن وادلصاعب العوائق من .عديد
 العلميكتابة البحث بالنسبةىذا مدىشة جتربة الباحثة، لدي قيمة ذو ىي األمور وىذه ،

باحثةلل الباحثة قّدمت لذلك العلمي، البحث ىذا كتابة يف يشجعون الذين ىؤالء ىذاإىل
 :العلميالبحث

احملبوب .ٔ والدي سينوالسيد و احملبوبة داعباينوصيلةوالدِت و ربياين قد حيث
الرسالة ىذه العلمية.قدمت الرسالة ىذه ادتام يف شجيعاين و دعواين و أرشداين

 لكما الدعاء و وحبالعلمية بإخالص أثارين ، اإلخالص ، التضحية ،  .للخدمة
 .شكراأميوأيبأحبكمايفاهلل

األسرة .ٕ أعضاء مجيع و مكرمة رمحة دوي احملبوبة لكأخيت الكثريمشكرا تقدمي على
 اهللمينحكالصحةوالقوةدائما .منالدعموالدعاءوالدافع

الباحثة .ٖ أعطا قد اليت الثانية كادلشرفة ادلاجسترية يوسف، جهييت الدكتورة السيدة
 ىذاالبحثالعلميالتسجيعواالقرتاحاتواألوقاتيفإدتامكتابة

الزىرة،احملبوبةزمالئ .ٗ فاطمة يوستيكا محدا، فاريس حممد ساري، وحيونيتا
 كريسمادايانيت،حسنأملية،نورإينداحووالندار

 زمالئاألعزائجامعةرادينانتاناإلسالميةاحلكوميةالمبونج .٘
  

 ترجمة الباحث



 ح
 

وىيٜٜٛٔأكتوبرٓٔيفالتاريخسومبريكاتونولدتيفسودأمريةاسمالباحثة
 .وصيلةوالسيدةسينوالبنتاألوىلمنادلتزوجالسيد

 األطفال روضة من الباحثة تربية كاتونبدأت سومبري ابا  السنة واصلتٖٕٓٓيف
 احلكومية االبتدائية ادلدرسة يف كاتونٕدراستها سومبري  السنة يف خترجت مثٕٓٔٓو ،

م يف دراستها واصلت درسة حمّمدية سورابايأادلتوسطة سيفوتح  خترجت السنةو يف
مدرسةٖٕٔٓ يف دراستها واصلت مث حمّمدية. ؤالثانوية الشرقية المبونج فروبولنجوا،

.ٕٙٔٓيفالسنةخترجت

 السنة يف اإلسالميةٕٙٔٓو انتان رادين اجلامعة إىل الباحثة دراسة واصلت ،
ب المبونج بندار الباحثةفرقةاحلكومية اشتكت و العربية. اللغة التدريسبقسم كليةالرتبيةو

اللغةوفرقةالصالواتوفرقةبافينداجبامعةرادينانتاناإلسالميةاحلكوميةبندارالمبونج.
احلقيقة العمل حماضرة الباحثة  أجرى جايايف كارنج ، ماتارممنطقة المبونج،مربو

 .اجلنوبية الباحثة أجرى العمليةو اخلربة  يف ممارسات مبدرسة الثانوية بنارٖحمّمدية
 المبونج. العربية اللغة تعليم قسم يف بكالوريوس على الباحثة ستحصل ، اهلل جبامعةوبإذن

رادينانتاناإلسالميةاحلكوميةبندارالمبونج

 

 كلمة شكر و تقدير



 ط
 

احلمدهللربالعادلنيوالشكرلوالذيقدأعطايننعمووىدايتوحّّتأقدرعلىإهناءكتابة
األوىل اجلامعية الدرجة على للحصول الشروط بعض إلستيفاء البسيط العلمي البحث ىذا
المبونج. احلكومية اإلسالمية إنتان رادين جبامعة العربية اللغة بقسم التعليم و الرتبية علم يف

."حتليلأمساءادلوصوليفسورةمرميوتصميمها"وموضوعىذاالبحثالعلمي:
و آلو و السلم و عليو اهلل صلى حمّمد ادلصطفى النيب على السالم و الصالة
احلياة كزاد العلم لطلب الناس يفضل و الكاملة. للحياة رسالتو محل قد الذي أصحابو

 لنفعهايفمجيعجوانباحلياة.
 يف مجيعو من ادلعاونات و ادلساعدات الباحثة وجدت العلمي البحث ىذا كتابة

األطراف,ومنالالئققدمتالباحثةجزيلالشكروتقديرعلىمجيعجهةالذينشجعوا
وساعدواالباحثةلكتابةحبثهازوباخلصوصإىل:

ٔ.  رادين جامعة كمدير ادلاجستري مكر، حممد احلاج الدكتور األستاذ انتانالسيد
 اإلسالميةاحلكوميةالمبونج.

الدكتو .ٕ ديياناالسيد نريفا احلاجة رادينرة جبامعة الرتبية كلية كعميدة ادلاجسترية ،
 انتاناإلسالميةاحلكوميةالمبونج.

الدكتور .ٖ السيد و العربية اللغة قسم كرئيسة ادلاجسترية ىجرية أمي الدكتورة السيدة
 اللغة قسم كسكرتري داين احلكوميةإيروان اإلسالمية انتان رادين جامعة العربية

 المبونج.



 ي
 

ةالسيد .ٗ  سغاالالدكتورة ادلاجستريةرمضاين كادلشرف، األوىلة، و الدكتورالسيد
ادلاجستري الثاينذواحلنان، االقرتاحاتكادلشرف و التسجيع الباحثة أعطا قد الذان

 يفكتابةىذاالبحثالعلمي
ومجيعادلوظفنيبكليةالرتبيةوالتدريسالتدريسباجلامعةاحملاضرونواحملاضرات .٘

ادلعرفة تقدمي يف أخلصوا قد و المبونج، بندار احلكومية اإلسالمية انتان رادين
 للكاتبخصوصعنتربيةاللغةالعربية.

ادلركزية .ٙ ادلكتبة كرئيس ادلاجستري عفيف، الدكتور السيد الكتبالذين وسائط وفر
 لكتابةىذهالرسالةالعلميةالدائمة

 زمالئاألعزائجامعةرادينانتاناإلسالميةاحلكوميةالمبونج .ٚ
 مجيعاألطرافالذينقداشرتكوايفادتامىذاالبحثالعلمي. .ٛ



طلبت بذلك و العيوب، من عديد العلمي البحث ىذا أن الباحثة أدركت و
الباحثةاالنتقاداتواإلرساداتحلسنىذاالبحثالعلمي.عسىاهللأنيعطيهمبأحسن

اجلزاء.رجتالباحثةعلىأنينفعبعثهالنفسهاونفسالقارئني.




ٕٕٓٓيوينٕٓبندارالمبونج,
الباحثة,



أمريةسود
ٕٙٙٔٓٓٔٔٙٔرقمالتسجيل:
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 الباب األّول
 المقدمة

 توضيح الموضوع .أ 
  .ىو أىم شيء جيب ربديده ادلوضوعيف كتابة الرسالة العلمية ، فإن توضيح 

 ألنو شيء مهم من الرسالة العلمية لوصف ادلوضوع الذي سيتم مناقشتو. 
 "ربليل أمساء ادلوصول يف سورة مرمي وتصميمها  : "أما ادلوضوع ذلذه الرسالة ىو:

ليفهم  توضح ادلصطلحات اليت ذبد يف موضوع ىذه الرسالة بالتفاصلمن أجل 
سوء الفهم عن قراءة ىذه يؤدي إلىتجنب األشياء غَت ادلرغوب فيها أو اليت ل والقارئ 

 الباحثة وصف ادلودا اليت سيتم مناقشتها يف ىذا الرسالة العلمية.عتزم ، تالرسالة العلمية
وضوع، يعٍت اسم ادلوصول ادلواد الواردة يف ادلتصف الباحثة ادلصطلحات ادلتعلقة ب

 و ىو ضربان: نٌص و مشًتكٌ  ٔ و عائد. ىو ما افتقر إىل صلة
فالنص شبانية ألفاظ يعٍت، )الذي( للمفرد ادلذكر، )اليت( للمفرة ادلؤنثة. )الذان( 

حالة النصب للمثٌت ادلذكر، )اللتان( للمثٌت ادلؤنث يف حالة الرفع و )اللَذْين و اللَتُت( يف 
يف بالواو(  -جلمع ادلذكر و قد يقال )اللذون بالياء مطلقا(  - األىل و الذينو اجلر. )

الالئى و الاليت و يقال : اللوات( جلمع ادلؤنث و قد ربذف ياؤىا حالة الرفع. و )
 ٕ فتكون )الالء و الالت(.

و  ٖ صلة.اسم معرفة يتعُت ادلقصود منو جبملة بعده تسمى  االسم ادلوصول ىو
 وجدن اسم ادلوصل كثَتا يف القرآن الكرمي منو الصورة مرمي.
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جزء  اسم ادلوصول االعتبار أن باألمر السهل ، اسم ادلوصول ليس   أن دراسة
ىي اللغة الثانية يف ىذا  والعربية اللغة ال ميكن فصل كليهما عن  النحو. و من علم

 .البلد
فهمها بشكل  طلبةحبيث ميكن للاسم ادلوصول  يف إذان، لتسهيل عملية التدريس

تصميم  باحثةتاج اللذا يف ىذه احلالة رب .الصحيحدريس الت تصميمتطلب حيح، فإنو يص
 .اسم ادلوصول التدريسيف عملية  ادلناسب الستخدامو دريسالت

موضوع ىذه أن ادلقصود من  استنادا إىل توضيح ادلوضوع استنتجت الباحثة
على  .ربليل أمساء ادلوصول يف سورة مرمي وتصميمهاىو دراسة تناقش  الرسالة العلمية

 .جيداً  يف القرآن اسم ادلوصولأمل أن يتمكن القارئ من فهم 
 أسباب اختيار الموضوع .ب 

 أما األسباب اليت تدفع الباحثة إىل اختيار موضوع ىذه الرسالة ىي:
 أسباب موضوعية .ٔ

معظم القراء عند قراءة القرآن الوظيفة  هتتم الباحثة هبذه ادلشكلة ألن ال يفهمون
 عند قراءة القرآن الب أن يهتم القارء ليس رلرد طريقة لقراءتو، .الواردة فيها

 قراءة القرآن مهم جًدا. ولكن أيًضا الفهم عندما عنها حيث أن اخلشوع عند
لذا من خالل احلصول على ما يكفي من ادلراجع ، من ادلأمول أن يتمكن القارئ بعد 
ىذا البحث من فهم كيفية قراءة القرآن بشكل أوضح ، ليس فقط االىتمام بالقراءة 

العوامل اليت تدفع  .الوارد يف القرآن الذي نقرأىا النحو  ولكن أيًضا االنتباه إىل معٌت
 الباحث يف اختيار اسم ادلوصول كموضوع ىذه الرسالة العلمية ىي:
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أمساء ادلوصول ألهنا جزء من القرآن  من الطبيعي أن يعرف الكثَت من القراء  ( أ
حيتاج كل قارئ ، وخاصة ادلسلمُت ، إىل معرفة  .كدليل حلياة ادلسلمُت يف العامل

ىذه ادلسألة حىت يفهموا عند قراءة القرآن ما ىي أنواع اسم ادلوصول ادلوجودة 
 .فيو

حىت  قارئال تزيد معرفةميكن أن  أمساء ادلوصولبحث عن الباإلضافة إىل وجود  ( ب
اليت سبت دراستها من اسم ادلوصول   يتمكنوا بعد ذلك من التمييز بُت أنواع

 .خالل ىذا البحث
 

 .فيما يتعلق دبشكلة القراءة و الرؤية، مها أحد اجلهود لتوسيع اخلزينة يف العلوم
حقيقة أن البشرىي سللوق  .من خالل القراءة والرؤية ميكننا أن نعرف ما مل نعرفو من قبل

يريدون أن يفهموا بطرق سلتلفة، كذلك حول ادلسائل اللغوية سواء شفهًيا أو نطًقا عاقٌل 
و تطبيق األشياء اليت  لذلك تناقش الباحثة مدى قدرة القارئ على الفهم .أو مسعًيا

 .قدمتها الباحثة يف ىذه الرسالة العلمية
 

 أسباب ذاتية .ٕ
قسم من كلية الًتبية و التعليم بتعتزم الباحثة شلارسة ادلعرفة اليت تعلْمها الباحثة 

ادلراجع  ربليل أمساء ادلوصول يف سورة مرمي وتصميمها.من خالل  تعليم اللغة العربية
االباحثة أن أمل ت هبذا البحث، باإلضافة إىل ادلعلومات األخرى ادلتعلقة وادلؤلفات ادلناسبة

 .مت ربديد وقتوإكمال ىذا البحث يف الوقت الذي  علىتمكن ت
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 خلفية البحث .ج 
القرآن الكرمي ىو دليل حلياة ادلسلمُت ، وقد مت الكشف عنو كوحي من اهلل 
سبحانو وتعاىل للنيب زلمد صلى اهلل عليو وسلم كمصدر لإلرشاد سلوك كل إنسان، 

يشجع ىذا دليل حياة ادلسلمُت العقل وىو من أحد جهود البحث عن  .فرديا وصباعيا
إنسان أن يراقب كل معرفة اليت تُنتج خربة يف كل رلال ادلعرفة. لذلك يصبح واجب لكل 

 ٗمن رلاالت اخلربة اإلنسانية. 
، مثل ادلوجودة م اليت ربتوي على القيم الًتبويةيف القرآن ىناك العديد من التعالي

الًتبية اإلسالمية، دبا يف ذلك  منالسورة ىناك عدة قيم ىذه يف  مرمي.سورة القرآن يف 
صلى اهلل عليو  تعاليم النيب عيسى فيما يتعلق بالصالة والزكاة ، وكذلك تعاليم النيب زلمد

ىذه إحدى الواجبات النبوية للنيب عيسى اليت جيب أن تُنقل للبشرية كدليل حلياة  .وسلم
 ٘ .شعبو

لة يف سورة مرمي ىي واحدة يف زلاولة لتحقيق أىداف الًتبية اإلسالمية، فإن الرسا
من العديد من الرسائل الواردة يف القرآن و ىي األكثر اكتماال لتوجيو وربقيق 
الشخصيات البشرية كمخلوقات ذكية وذكية كما ذكر يف سورة مرمي ، ىناك ثالثة 

  .ٙعناصر أساسية دلفهوم الًتبية اإلسالمية ، وىي العقيدة والشريعة واألخالق
يف سورة مرمي سيقوم كموضوع ىذا البحث. يف كتاب علم  يوجد اسم موصول

النحو ترصبة متممة اجلرومية يذكر أّن اسم موصول ىو اسم حيتاج إىل صلة و عائد يعٍت 
ضمَت ظاىر أو مستًت. اسم موصول نوعان اسم و حرف. اسم موصول من اسم ىو 
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يت(، أمأ اسم اسم موصول خاص يتكون من )الذي, الذان, الذين, اليت, التان, الال
موصول مشًتك يتكون من )من, ما, ال, ذو, ذا, أي(. اسم موصول من حرف كما 

 ٚ ذكر ابن مالك ىو ) أن ادلصدرية, أّن, كي, لو, ما ادلصدرية, ما الظرفية(.
إن العامل الرئيسي يف دراسة أمساء ادلوصول الواردة يف سورة مرمي وتصميمها 

باإلضافة  .سورة مرمي كمصدر للبحث يف التعليميرجع إىل البحث السابق الذي فحص 
يف السور  تصميم التدريسإىل ذلك، فإن العديد من الدراسات السابقة اليت تدرس 

غَت اليت دراسة سورة مرمي  على اولالباحثة رب األخرى اليت تعترب مألوفة سباًما ذبعل
من الباحثُت يف دراسة سيبدأ العديد يف البحث، بقصد بعد أسبام ىذه الدراسة ادلألوفة 

سات السابقة اليت فحصت على الرغم من ادلزيد من التحديد يف بعض الدرا .سورة مرمي
  .نوع البحث الذي يناقش أجزاء من علم النحو يف سورة مرمي ذبد الباحثة، مل سورة مرمي

باالعتبار أن يف ىذه الدراسة، قامت الباحثة بفحص تصميم التعّلم أمساء 
مث يف إجراء عملية التعلم، ىناك حاجة بالتأكيد دلفهوم  وجودة يف سورة مرمي،ادلوصول ادل

ولكن يف  .زبطيط التعلم القادر على ادلساعدة يف إدارة عملية التعلم على النحو األمثل
جوىرىا ال ميكن فصل العملية عن ادلشكالت ادلختلفة اليت ربدث عند حدوث أنشطة 

ادلشكالت اليت ربدث غالًبا يف أنشطة التعلم من عوامل سلتلفة، عادًة ما ُتستمد  .التعلم
وعوامل الوسائط غَت الصحيحة سباًما والعديد  طلبةدبا يف ذلك عوامل ادلعلم وعوامل ال

 .من العوامل األخرى
كما عرب اخلصَتي عن أن تعلم اللغة العربية غالًبا ما يواجو عقبات سلتلفة ، شلا 

عادة ما يأيت ىذا من افتقار ادلعلم إىل االحًتاف يف  .األمثل جيعل نتائج التعلم ليست
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على التعلم ، وتعلم وسائل اإلعالم األقل تأىياًل ، وادلواد  طلبةالتدريس ، وضعف قدرة ال
 ٛ غَت الكافية ، والبيئة الداعمة أقل والتقييم الذي ال يستهدف بشكل جيد.

كما  اسم ادلوصولi على مادةلذلك، كمحاولة أولية لتحقيق عملية تعلم جيدة 
 أن يكونوا قادرين على طلبةىو مذكور يف موضوع ىذه الرسالة العلمية، يُتوقع من ال

إتقان اللغة واللغة من أجل احلصول على أربع مهارات من إتقان اللغة وىي ؛ مهارات 
  ٜ االستماع، ومهارات القراءة، ومهارات الكتابة، ومهارات الكالم.

ربليل أمساء ادلوصول يف  " عن لدراسة قامت الباحثةذه اجلوانب اسنتادا إىل ى
  ."سورة مرمي وتصميمها 

 

 تركيز المشكلة .د 
لتوضيح نطاق البحث الذي ستتم مناقشتو حبيث ميكن إجراء البحث بطريقة 
أكثر توجيًها والًتكيز على جذر ادلشكلة، حدت ادلشكلة يف ىذه الدراسة على جوانب 

باستخدام البحث الوصفي بنهج  .أمساء ادلوصول يف سورة مرمي وتصميمها وظيفة ربليل
 .الوصفي النوعي

 

 صياغة المشكلة .ه 
 اعتمادا إىل تركيز البحث ادلذكور, فقررت الباحثة مشكالت البحث التالية:

 ؟ هاتدريس أمساء ادلوصول يف سورة مرمي وتصميمكيف وظيفة 
 

 أهداف البحث .و 
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ربليل وظيفة استهدف ىذا البحث إىل إضافة إىل صياغة ادلشكالت السابقة, 
 أمساء ادلوصول يف سورة مرمي وتصميم تدريسها.

 

 الدراسة السابقة .ز 
 :السابقة ادلتعلقة دبوضوع ىذا البحث وىي دراسةأما بعض ال

 التعليم اإلندونيسية سبت بقسم تعليم اللغة العربية جبامعةطالبة إيكا نور جنة  .ٔ
على كتابة البحث العلم دبوضوع "ربليل صفة موصوف يف القرآن السورة يس و 

 تطبيقها يف علم النحو"
ىذا البحث أّوال، يهدف دلعرفة كيفية أنواع ومعاين صفة موصوف يف القرآن 
السورة يس، ثانيا، دلعرفة كيفية شكل صفة موصوف يف سورة يس، ثالثا، التطبيق 

 .يف علم النحو
، و صفة موصوف ٜٕمن ادلفردة  لبحث تظهر أن صفة موصوفتنائج ىذا ا

.  أمأ شكل من الصفة يعٍت ٕ، صفة موصوف من صبلة ٕمن شبو اجلملة 
، الصفة يف شكل اسم ٛ، الصفة يف شكل مشبهة ٔٔالصفة يف شكل الفاعل 

، ٘، اسم ادلصر ٔ، اسم ادلوصول ٔ، اسم التفضيل ٖ، اسم جامد ٗادلفعول 
ناحية ادلعٌت كثَت من صفة موصوف تدل على صفة. و بعضها  . أّما منٕالفعل 

 ال تدل على صفة خاصة صفة ادلوصوف من شبو اجلملة و اجلملة.
التعليم  طالب بقسم تعليم اللغة العربية جبامعة ٕ٘ٔٓمستجب م. ماكينج  .ٕ

على كتابة البحث العلم دبوضوع " استخدام حرف الباء يف  اإلندونيسية مت
القرآن الكرمي و تطبيقو يف تدريس الًتصبة )ربليل وظيفة و معٌت حرف الباء يف 

 سورة البقرة(
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تطبيقو يهدف ىذا البحث إىل معرفة وفهم أنواع ووظائف ومعاين حرف الباء ، و 
 .على تعلم الًتصبة

معاين  ٗحرف الباء  ٕٚٔرة البقرة يوجد أن يف سو  تظهر نتائج ىذا البحث
حرف الباء يعٍت الباء للسببية، و الباء للزائدة، و الباء للتعدية، و الباء 
لالستعانة. كما حصل الباحث آثار ىذه الدراسة على تعلم الًتصبة وىي: معرفة 
أنواع واستخدامات حرف الباء ، شلا يؤثر على معٌت النص ، وأكثر من ذلك 

 .تطبيق ادلعٌت الوارد سيؤثر على
التعليم  طالبة بقسم تعليم اللغة العربية جبامعة ٕٗٔٓسييت ليلى جانية،  .ٖ

اإلندونيسية سبت على كتابة البحث العلم دبوضوع " استخدام حرف الالم يف 
 القرآن الكرمي و تطبيقو يف تدريس الًتصبة".

هتدف ىذه الدراسة إىل معرفة وفهم أنواع ووظائف ومعاين احلروف الالم يف اجلزء 
 .وتطبيقو على تعلم الًتصبةاألول ، 

حرف الالم اليت تتكون من نوعُت: األول،  ٕٙٔنتائج ىذا البحث تظهر على 
أنواع: الم  ٚربتوي من  ٜٗاليت تتكون من قسمُت الم اجلرة  ٜٗالالم العاملة 
،  ٗ، الم زبصيص يُظهر خصوصية  ٜٔأن ينقل شيًئا، ىناك دبعٌت  االستحقاق

مرة ، والم  ٕٚلتعية الفعل يذكر للتعدية، الم  ٕالم جار تعليل يعٍت السبب 
يبة فهناك نوعان منها: الم تعليل أما الم النصمعاين ؛  ٘كمضخم من   للتقوية

على التأثَت مرة  اليت تدل على معٌت السبب تدعى مرة واحدة ، والم عقيبة تدل
 بعدمكونة من: الم  ٕٖوعددىا  عائلةوالفئة الثانية ىي الم غَت  .واحدة

 ، الم ٖ أكيدتال، الم مزاليقة تعٍت  ٔ كتأكيد أقطعة ، الم ابتد ٙٔإلظهار 
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. ٔ موطعة ، والم  ٛالقسام  جوابالم ،  ٔ لوال جواب، الم  ٕ جواب لو
وىي: معرفة أنواع  ى تعلم الًتصبة ،وجد الباحث أيضًا آثار ىذه الدراسة عل

الم ، حبيث يؤثر ذلك على معٌت النص ، حىت تؤثر على الف واستخدامات حر 
 .تطبيق ادلعٌت الوارد

التعليم اإلندونيسية طالبة بقسم تعليم اللغة العربية جبامعة  ٕ٘ٔٓعنية ادلعرفة، .ٗ
سورة البقارة  سبت على كتابة البحث العلم دبوضوع "وظائف ومعاين إّن و أّن يف

 ."و طريقة تدريسها
هتدف ىذه الدراسة إىل وصف وظائف ومعاين إّن و أّن يف سورة البقارة و طريقة 

 .تدريسها
مهزة إّن جيب أن تدفع ،   :اليت تشمل إنّ  ( متغَتاتٔنتائج ىذه الدراسة ىي )

 إنّ  جيب أن تكون فتحة ، لفظ إّن ميكن الكسرة أو الفتحة ، نطق مهزة إنّ 
على أنو يف. من بُت ادلتغَتات اخلمسة  إنّ  ، يتم تفسَت نطق ما مرتبط حبرف

( تنقسم أمناط ٕلفظا. ) ٘ٚاألكثر ىيمنة، جيب رفع مهزة إّن ، ما يصل إىل 
 إسماجلملة يف سورة البقرة إىل أربعة ، وىي األوىل إّن + إسم + خرب ، وإّن + 

. من بُت األمناط األربعة سمإ+ خرب +  أنّ  ، و إسم+ خرب +  إنّ  + خرب ، و
، وىو ما يصل إىل إّن + إسم + خرب اليت يسيطر عليها أكثر من ذلك ىو منط

( ادلعٌت الذي ينقسم إىل ثالثة موضوعات ، وىي معٌت عالقتها بالنحو ٖ. )ٙٛ
، ومعٌت عالقتها بالًتصبة. من بُت الفئات الثالث األكثر لنحو، ومعٌت عالقتها با

اليت تشمل  طريقة تدريسها( ٗ. )ٜٔٔ، وىي  النح العالقة معىيمنة ىو معٌت 
 .وسائل اإلعالم واألساليب على
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يف قسم األدب العريب جبامعة ماالنج احلكومية سبت على  ٕٛٔٓزىرة ادلفيدة،  .٘
 كتابة البحث العلم دبوضوع" اسنثناء يف سورة األنعام و تطبيقو يف تريس النحو"

يف القرآن الكرمي سورة  اسنثناءأشكال  ( وصفٔ: هتدف ىذه الدراسة إىل
( وكذلك معٌت ٖيف القرآن الكرمي سورة األنعام ،  اسنثناء( وظائف ٕاألنعام ، 

 .النحوبعلم  لغةال( لوصف تنفيذه يف تعلم ٗيف القرآن الكرمي ،  اسنثناء
يف سورة األنعام على أساس  اسنثناءصبلة  قسمت الباحثةنتائج ىذه الدراسة ىي 

الذي يعمل  صلمتاسنثناء  (ٔ، وىي:  ٖشكلهم ووظيفتهم مقسمة إىل 
( اسنثناء  ٖالعبارة( ،  ٕ) اسنثناء "إلدراك( ٕعبارات( ،  ٕٔ) صيصالتخ

ذلا معٌت حنوي: "عدا " و نعام " يف سورة األالّ عبارة(. "إ ٕٛ) للحسر فرغم
ذلا معٌت معجمي: "خبالف"  اسم ي علىألهنا ربتو  "غَت" "فقط". يف حُت أن

  "عند مقارنتها دبعٌت أو ترصبةٌت النحوي: "اآلخر" ، فإن عبارات استثناء وادلع
ذلا معٌت "خبالف" ، "باستثناء" و "لكن" إذا كانت واردة "أداوة استثناء إاّل " 

ميكن أن تعٍت  مفرغ صبلة استثناء. يف حُت أن تثناء متصل ومنقطعيف عبارة اس
اليت ذلا  ن أداة استثناء "غَت"فقط" ، ليست سوى )مع( أمناط معينة. وبادلثل فإ"

منطًا مطبقة  ٗٔسلتلفة مع أمناط صبل سلتلفة. تداعيات ىذا البحث ىي  ٌتمع
ال + فعل + مفعول بو  :" "استثناء( ذات مغزى "ٔمنها:  ٕم النحو ، يف تعل

اسم + الّ ( + إ)مبتدأ نفي( + اسم"فقط": يف )حرف  دبعٌت( ٕو + إالّ، 
 )خرب(.

 



 ٔٔ 

ختلف ىذا البحث عن البحث السابق ألن صياغة مشكلة ىذا البحث ىي  
أمساء ادلوصول يف سورة مرمي وتصميم تدريسها؟. هتدف ىذه الدراسة إىل كيف وظيفة 

 أمساء ادلوصول يف سورة مرمي وتصميم تدريسها.وظيفة ربليل 
تركز ىذه  .باستخدام هنج الوصف النوعيىذا البحث ىو البحث الوصف نوع  

أمساء ادلوصول يف سورة مرمي وتصميم تدريسها. حيث يكون وظيفة الدراسة على مناقشة 
يف ىذه الدراسة ىي آيات القرآن يف  (. بيانات)الصك البشري انفسه ةاجلهاز ىو الباحث

الدراسة ىو  بينما مصدر البيانات يف ىذهاسم ادلوصول. سورة مرمي اليت ربتوي على 
خطوات يف صبع البيانات ىي:  .مرمي و تفسَت سورةآية  ٜٛ بعدد، القرآن يف سورة مرمي

 أساليبيف حُت أن   .( الفهم٘( التجميع ، ٗ( الوسم ، ٖ( البحث ، ٕ( القراءة ، ٔ
( ٗ( عرض البيانات ، ٖ( تقليل البيانات ، ٕ( صبع البيانات ، ٔربليل البيانات ىي: 

 .االستنتاج
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 الباب الثاني
 اإلطار النظري

 مفهوم التحليل . أ
باإلضافة إىل ذلك ، فإف  .ف التحليل ىو نشاط للبحث عن منطأكفقا لسرباديل 

كالعبلقة بُت التحليل ىو طريقة تفكَت تتعلق باالختبار ادلنهجي لشيء ما لتحديد اجلزء ، 
التحليل ىو زلاكلة لتحليل مشكلة أك تركيز الدراسة  .األجزاء كعبلقتها مع مجيع األجزاء

ىيكل شكل شيء متحلل بوضوح كبالتايل  أك إىل أجزاء )التحلل( ْتيث يظهر ترتيب
  ُ ديكن أف يكوف معٌت أكثر كضوحنا أك حالة جلوس أكثر كضوحنا.

الذم كتبو بيًت سامل كييٍت سامل أكضح أف يف القاموس اإلندكنيسي ادلعاصر 
التحليل ىو ٖتقيق يف حدث أك فعل أك مقاؿ للحصوؿ على احلقائق الصحيحة بدءنا من 

ٔتعٌت آخر ، ييذكر أيضنا أف التحليل ىو شكل من  .األصل كاألسباب كاألسباب الفعلية
بُت األجزاء من أشكاؿ كصف ادلشكلة الرئيسية لؤلجزاء ، كمراجعة لؤلجزاء كالعبلقة 

  ِ أجل احلصوؿ على الفهم الصحيح مع الفهم الشامل.
يف ىذه احلالة ديكن استنتاج أف التحليل ىو كصف دلوضوع يف مناقشة منظمة يف 

كالعبلقة الشاملة من أجل احلصوؿ على الفهم  ٖتديد اجلزء ، كالعبلقة بُت األجزاء
 .الصحيح
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ُّ 

 موصولاسم  . ب
 موصول تعريف اسم  .1

ىو أٌما االسم اصطبلحا  العبلمة توضع على الشيء يعرؼ ّٔا. االسم لغة
،  لكل زيد شجاعادلثاؿ:  ّ الكلمة اليت تدؿ على معٌت يف نفسها كال تقًتف بزماف.

مسيت باسم زيد، أٌمأ  ذاتٌؿ على دمعٌت يف نفسهما. فكلمة زيد ي على منهما يدؿٌ 
 ّٔذه الصفة. ةادلوصوف ذاتيدٌؿ على جاع ش

كلمة دٌلت على معٌت ىف نفسها كمل تقًتف   :ىو األخرل ، االسميف ادلراجع 
 ْ .بزماف كضعا

من خبلؿ تعريف "اإلشارة إىل معٌت داخل الكلمة نفسها" فإف احلرؼ ال ينتمي 
كبتعريف "ال عبلقة للوقت"  .حرؼ ىي كلمة تظهر معٌت باإلضافة إىل الكلمة .إليها

الفعل ىو مجلة تظهر معٌت داخل الكلمة نفسها ألف  .فإف الفعل الفيلم ال ينتمي إليو
 ىي ؛ االسم ادلدرجة يف عبلمة .كيرتبط بالزمن

  ٓفاالسم يعرؼ باخلفض كالتنوين كدخوؿ االلف كالبلـ كحركؼ اخلفض
لىةو أىكًشبًههىا تيذكىري بىعدىهي  و ًبوىاًسطىًة مجي وصيوؿي فػىهيوى مىا دىؿَّ عىلىى ميعىُتَّ

ى
كىأىمَّا االسمي ادل

بىاشىرىةن.مي 
وصيوؿي ىو االسم حيتاج إىل صلة ك عائد  ٔ

ى
ك التعريف الآلخر يذكر أف االسمي ادل

 ٕ )ضمَت ظاىر مستًت(.
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ُْ 

  ٖ ّتملة بعده تسٌمى صلة.رفة يتعُت ادلقصود منو االسم ادلوصوؿ : اسم مع
إذا رأينا إليها من حيث كضوح ادلعٌت الذم سيتم تناكلو ، االسم ادلوصوؿ الذم 

يوضح االسم الواضح باستخداـ  االسم صفة فهو من االسم ادلعرفة ألف ىذايدؿ على 
االسم  كذلك ألف .االسم ادلوصوؿ شلا يعٍت العطف أك الكلمات موصلة مجلة تقع بعد

 ٗ .الوحدةادلوصوؿ يعمل كحلقة كصل بُت عدة مجل أك نقاط فكر لتصبح 
سم موصوؿ اسم موصوؿ نوعاف اسم موصوؿ نوعاف اسم موصوؿ من اسم ك ا

 اسم موصوؿ من اسم ىو:  ُُ اسم موصوؿ ىو اسم حيتاج إىل صلة ك عائد.  َُ حرؼ.
: االسم ادلوصوؿ  لىوي أىلفىاظه كىًىيى
 )الًَّذم( لًلميفرىًد ادلذىكًَّر، 
يؤىنػَّثىًة، 

)الَّيًت( لًلميفرىدىًة ادل  كى
يذىكًَّر، 

اًف( لًلميثػىٌتَّ ادل )اللَّذى  كى
)اللَّتىاًف(  يؤىنًَّث،كى

 لًلميثػىٌتَّ ادل
)الًَّذينى( جلًىمًع الذُّكيوًر،   كى
ِت( جلًىمًع اإًلنىاثً  )البلَّ  كى

 ك)مىٍن( للعاقل
ك)مىا( لغَت العاقل.

 ُِ 
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ُٓ 

 اسم موصوؿ من حرؼ ىو اسم موصوؿ الذم صلة موصوؿ منو مصدرا.

 منها:ُّ
يدخل على فعل ادلاضي ك الفعل ادلضارع ك الفعل األمر.  ادلصدرية  أف .أ 

 ادلثاؿ: عجبت أف من قاـ زيد
 أٌف، ادلثاؿ : جئت من أف زيدا قائم .ب 
 كي، ادلثاؿ: جئت لكي تكـر زيدا .ج 
  لو، ادلثاؿ : كددت لو قاـ زيد  .د 
ما ادلصدرية الظرفية، ادلثاؿ: ال اصحبك , ما دمت منطلقا. ك ما ادلصدرية  .ق 

 غَت الظرفية، ادلثاؿ: عجبت شلا ضربت زيدا.
 

 

  اسم الموصول المشترك .2
، ، كادلثناةيشًتؾ فيو مجيع األنواع ادلفردة كل اسم موصوؿاسم ادلوصوؿ ادلشًتؾ )

ذك، ، : من، ما، أم، أؿوصولة ادلشًتكة ستة. كاألمساء ادل(كآّموعة ، كادلذكرة ، كادلؤنثة
 .ذا

ادلفردة، كادلثناة، كآّموعة ، يتم تضمُت مجيع ىذه األلفاظ الستة يف شكل 
على سبيل من للعاقل ، كما لغَت العاقل  يكوف بناء على استخداموكادلذكرة ، كادلؤنثة. 

  ُْ .ادلثاؿ األشياء أك احليوانات
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ُٔ 

لغَت يستخدـ  لفظ "من"يف بعض األحياف يتم استخداـ ذلك على العكس، أم 
 :الكرًنيف القرآف اهلل سبحانو كتعاىل  قاؿكما   ُٓ،العاقل

فىًمنػٍهيٍم مىٍن ديىًٍشي عىلىٰى بىٍطًنًو كىًمنػٍهيٍم مىٍن ديىًٍشي  ۖ  كىاللَّوي خىلىقى كيلَّ دىابَّةو ًمٍن مىاءو 
ًإفَّ اللَّوى عىلىٰى كيلّْ شىٍيءو  ۖ  خيىٍليقي اللَّوي مىا يىشىاءي  ۖ  عىلىٰى رًٍجلىٍُتً كىًمنػٍهيٍم مىٍن ديىًٍشي عىلىٰى أىٍربىعو 

 ُٔ (ْٓقىًديره )سورة النور: 
 كما قاؿ اهلل سبحانو كتعاىل يف القرآف الكرًن: ُٕللعاقل.أٌما لفظ "ما" يستخدـ 

   ُٖ.أىٍستىٍكبػىٍرتى أىـٍ كينتى ًمنى ٱٍلعىاًلُتى  ۖ  قىاؿى يٰىًإٍبًليسي مىا مىنػىعىكى أىف تىٍسجيدى ًلمىا خىلىٍقتي بًيىدىلَّ 
". "ما" ًلمىا خىلىٍقتي بًيىدىلَّ  من ىذه اآلية اجلملة اليت فيها اسم ادلوصوؿ ىي "

  صٌلة ادلوصوؿ مع اتصالو بضمَت مستًت تقدره أنىا." خىلىٍقتي . ك كلمة "اسم ادلوصوؿ
 ُٗ للعاقل ك لغَت العاقل.يستخدـ أٌم, أؿ, ذك, ذا أٌما األلفاظ األربعة 

 قاـ ادلثاؿ من لفظ "أم" : يعجبٍت أم
يف ىذه اجلملة، كلمة "أم" ىو اسم ادلوصوؿ للعاقل، ك لفظ "أم" ديكن استخدامو 

 للعاقل أك غَت العاقل
 َِلفظ "اؿ" يكوف اسم ادلوصوؿ إذا كاف اسم الفاعل أك اسم ادلفعوؿ

 (ٓ)التور:   ادلثاؿ من لفظ "اؿ" : كالسقف ادلرفوع
 موصوؿ لغَت العاقليف ىذه األية لفظ "اؿ" من كلمة " السقف" ىو اسم 
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ُٕ 

 ُِلفظ "ذك" يقـو  كاسم موصوؿ بشرط أف يستخدـ لغة الطيٌ 
 ادلثاؿ من لفظ "ذك" : جاءين ذك قاـ

 يف ىذه اجلملة، كلمة "ذك" ىو اسم ادلوصوؿ لغَت العقر يعٍت كلمة "قاـ"
 لفظ "ذا" يقـو  كاسم موصوؿ بشرط سبقو لفظ "ما أك من" )االستفهاـ(

 ِِاذا ينفقوفم -ادلثاؿ: من ذا جاءؾ 
 االسم الموصول الذي يحتاج إلى صلة و العائد .3

هي ميبىاشىرىةن، ك الرأم  صلة ىي لىةو أىكًشبًههىا تيذكىري بىعدى و ًبوىاًسطىًة مجي مىا دىؿَّ عىلىى ميعىُتَّ
اآلخر يذكلر أٌف الصلة ىي اجلملة يذكر بعد االسم ادلوصوؿ لتكميل ادلعٌت من االسم 

 العائد : ىو الضمَت الذم يعود على ادلوصوؿ. أٌما  ِّ ادلوصوؿ.
  ِْ حيتاج مجيع أمسا ادلوصوؿ إىل الصلة ك العائ اليت يذكر بعده.

 ادلثاؿ:
 ِٓغلبت اٌلذل غلبٌت

من تلك مجلة يظهر أف لفظ " الذم" يقـو كاالسم ادلوصوؿ، ك لفظ "غلب" 
اجلملة ك ىو عائد يقـو كصلة ادلوصوؿ، أما لفظ " ىن " ىو الضمَت لتوضوح معٌت 

 ادلوصوؿ.
 

 أنواع صلة الموصول .4
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ُٖ 

تكوف الصلة من اجلملة أك شبو اجلملة. الصلة من اجلملة ىي عبارة تتكوف من 
 ِٔ الفعل ك الفاعل تسمى مجلة فعلية. أك تتكوف من مبتدأ ك اخلرب تسمى مجلة امسية.

 :ادلثاؿ
 (ُِأعبدكا ربكم الذم خلقكم ) البقرة: 

صٌلة ادلوصوؿ من اجلملة الفعلية، يعٍت "الذم" : اسم موصوؿ ك " ىذه اآلية من نوع 
 خلقكم" : مجلة فعلية فيها صٌلة ادلوصوؿ ك عائد ادلوصوؿ بضمَت تقره "أنتم"

 (ُٔأتستبدلوف الذم ىو أدىن بالذم ىو خَت )البقرة : 
"ىو ىذه اآلية من نوع صلة ادلوصوؿ من اجلملة االمسية، يعٍت "الذم": اسم ادلوصوؿ ك 

 أدىن" : صلة ادلوصل من نوع اجلملة االمسية ك ىي مبتدأ ك كلمة "أدىن" خرب.
 

 صلة الموصول من شبو الجملة .5
صلة ادلوصوؿ من شبو اجلملة تتكوف من ثبلثة أنواع يعٍت الظرؼ ك اجلار ك 

 ادلثاؿ اسم موصوؿ من ظرؼ : ِٕ.آّركر. الصلة بشكل جار رلركر تسمى شبو اجلملة
( ما : اسم موصوؿ، عنكم : صلة ادلوصوؿ من شبو ٔٗينفد )النحل : ما عندكم 

 .اجلملة ظرؼ
 جاء الذم عندؾ : الذم : اسم موصوؿ، عندؾ : صلة ادلوصوؿ

جاء الذم يف الٌدار، الذم : اسم موصوؿ، يف  ادلثاؿ اسم موصوؿ من جار رلركر :
 الٌدار : صٌلة ادلوصوؿ ) يف : حرؼ اجلار، الٌدار : رلركر(

 

 صلة الموصول بصفة صارحة .6
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ُٗ 

صلة ادلوصوؿ الثالثة ىي شبو اجلملة من صفة صارحة. يقصد ّٔا اسم الفاعل ك 
ادلثل: الناصر, ادلنصور, اسم ادلفعوؿ ك سلتصة )صفة صارحة( باستخداـ الف االـ.

لًلمىوصيوًؿ يف اإًلفرىاًد كىالتَّثًنيىًة كىاجلىمًع كىالتَّذًكًَت  ضىًمَت ميطىاًبقأٌما العائد ىو  الفاتح, ادلفتوح.
 ِٖ ك لكن أحيانا ٖتذؼ عائد ادلوصوؿ. ادلثل: جاء الذم أبوه قائم.كىالتَّأنًيًث.

االسم ادلوصوؿ مفيد للغاية  كن االستنتاج أفاستنادا إىل البيانات السابقة دي
اجليد، ك إحدل الفائدة من الفوائد اليت ديكن كيلعب دكرنا يف عملية تطوير اللغة العربية 

االسم ادلوصوؿ يعٍت أنو يربط عددنا من اجلمل مع مجل أخرل ْتيث يصبح  تعلمها من
 .نقطة كاحدة ذلا معٌت

 

 تفسير سورة مريم . ج
 .زلمد صلى اهلل عليو كسلممنذ تسليم القرآف للنيب  بدأ تفسَت القرآف الكرًن
أكؿ مرة  .احلقائق التارخيية اليت ال ديكن ألحد أف ينكرىا بالنسبة لشعبو ، ىذه كاحدة من

 آيةبأجزاء أخرل من  فسرٌ اهلل على الفور. أم أف بعض اآليات  نزؿ فيها القرآف فسرىا
  .ِٗاآليات تلكحىت يتمكن ادلستمع كالقارئ من فهم ادلعٌت بناءن على  القرآف

محد بن حنبل عن كقد ركل زلمد بن إسحاؽ يف السَتة من حديث أـ سلمة كأ
ابن مسعود يف قصة اذلجرة إىل أرض احلبشة من مكة أف جعفر بن أيب طالب رضي اهلل 

 .عنو قرأ صدر ىذه السورة على النجاشي كأصحابو
 
 
 

 ( 29)  قَاُلوا َكْيَف ُنَكلُّْم َمن َكاَن ِفي اْلَمْهِد َصِبيِّا ۖ  فََأَشاَرْت ِإلَْيِو 
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َِ 

 في تفسير ابن كثير:
أم : إهنم دلا فأشارت إليو قالوا كيف نكلم من كاف يف ادلهد صبيا(  كقولو )

اسًتابوا يف أمرىا كاستنكركا قضيتها، كقالوا ذلا ما قالوا معرضُت بقذفها كرميها بالفرية، 
ذلك صائمة، صامتة فأحالت الكبلـ عليو، كأشارت ذلم إىل خطابو  كقد كانت يومها

كيف نكلم من كاف ) ككبلمو ، فقالوا متهكمُت ّٔا ، ظانُت أهنا تزدرم ّٔم كتلعب ّٔم
، قالت : كلموه . فقالوا : على ما ( فأشارت إليو قاؿ ميموف بن مهراف)يف ادلهد صبيا( 

كقاؿ السدم : دلا أشارت  !اف يف ادلهد صبياجاءت بو من الداىية تأمرنا أف نكلم من ك
 إليو غضبوا ، كقالوا : لسخريتها بنا حُت تأمرنا أف نكلم ىذا الصيب أشد علينا من زناىا

أم : من ىو موجود يف مهده يف حاؿ  ( )قالوا كيف نكلم من كاف يف ادلهد صبيا.
 صباه كصغره ، كيف يتكلم ؟

 :يفي تفسير السعد
كإمنا أشارت لذلك، ألهنا أمرت عند سلاطبة  .أم: كلموهفأشارت ذلم إليو، 

لّْمى اٍليػىٍوـى ًإٍنًسيِّاٍ (الناس ذلا، أف، تقوؿ: ) فلما أشارت  ًإينّْ نىذىٍرتي لًلرَّمٍحىًن صىٍومنا فػىلىٍن أيكى
ٍهًد صىًبيِّاٍ (  إليهم بتكليمو، تعجبوا من ذلك كقالوا: ) ألف  كىٍيفى نيكىلّْمي مىٍن كىافى يف اٍلمى

 .ذلك مل ٕتر بو عادة، كال حصل من أحد يف ذلك السن
 

ِلَك ِعيَسى اْبُن َمْرَيَم   ( 34)  قَ ْوَل اْلَحقّْ الَِّذي ِفيِو َيْمتَ ُرونَ  ۖ  ذََٰ
 

 في تفسير ابن كثير:
يقوؿ تعاىل لرسولو زلمد صلى اهلل عليو كسلم : عليو ذلك الذم قصصنا عليك 

أم : خيتلف ادلبطلوف كاحملقوف شلن آمن  " قوؿ احلق الذم فيو ديًتكف "من خرب عيسى ، 
برفع قوؿ . كقرأ عاصم ، كعبد اهلل بن  " قوؿ احلقبو ككفر بو; كذلذا قرأ األكثركف: "

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura19-aya34.html


ُِ 

كالرفع  ذلك عيسى ابن مرًن قاؿ احلق".مسعود أنو قرأ: "(. كعن ابن قوؿ احلقعامر)
( آؿ عمراف : احلق من ربك فبل تكن من ادلمًتينأظهر إعرابا ، كيشهد لو قولو تعاىل)

ٓٗ  ،َٔ. 
 في تفسير السعدي:

أم: ذلك ادلوصوؼ بتلك الصفات، عيسى بن مرًن، من غَت شك كال مرية، بل 
منو قيبل، كال أحسن منو حديثا، فهذا اخلرب  قوؿ احلق، ككبلـ اهلل، الذم ال أصدؽ

اليقيٍت، عن عيسى عليو السبلـ، كما قيل فيو شلا خيالف ىذا، فإنو مقطوع 
ٍتػىريكفى ٍ : )ببطبلنو،.كغايتو أف يكوف شكا من قائلو ال علم لو بو، كذلذا قاؿ ( الًَّذم ًفيًو ديى
: إنو اهلل، أك ابن اهلل، أم: يشكوف فيماركف بشكهم، كجيادلوف ٓترصهم، فمن قائل عنو

 .أك ثالث ثبلثة، تعاىل اهلل عن إفكهم كتقوذلم علوا كبَتا
 

 فَ َوْيٌل لّْلَِّذيَن َكَفُروا ِمن مَّْشَهِد يَ ْوٍم َعِظيمٍ  ۖ  فَاْختَ َلَف اْْلَْحَزاُب ِمن بَ ْيِنِهْم 
(37) 

 في تفسير ابن كثير:
أم : اختلفت أقواؿ أىل الكتاب يف ) فاختلف األحزاب من بينهم (كقولو

عيسى بعد بياف أمره ككضوح حالو ، كأنو عبده كرسولو ككلمتو ألقاىا إىل مرًن كركح منو 
على أنو كلد زنية ، كقالوا  -كىم مجهور اليهود ، عليهم لعائن اهلل  -، فصممت طائفة 

كبلمو ىذا سحر . كقالت طائفة أخرل : إمنا تكلم اهلل . كقاؿ آخركف : ىو ابن اهلل : 
، كقاؿ آخركف : ثالث ثبلثة . كقاؿ آخركف : بل ىو عبد اهلل كرسولو . كىذا ىو قوؿ 
احلق ، الذم أرشد اهلل إليو ادلؤمنُت. كقد ركم ضلو ىذا عن عمرك بن ميموف ، كابن 

 . من السلف كاخللف جريج ، كقتادة ، كغَت كاحد

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura19-aya37.html


ِِ 

هتديد ككعيد شديد دلن كذب فويل للذين كفركا من مشهد يـو عظيم(  (كقولو
على اهلل ، كافًتل ، كزعم أف لو كلدا . كلكن أنظرىم تعاىل إىل يـو القيامة كأجلهم حلما 

 " : كثقة بقدرتو عليهم; فإنو الذم ال يعجل على من عصاه ، كما جاء يف الصحيحُت
مث قرأ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم  " ليملي للظامل حىت إذا أخذه مل يفلتوإف اهلل 

 .َُِىود : (  ككذلك أخذ ربك إذا أخذ القرل كىي ظادلة إف أخذه أليم شديد)
 في تفسير السعدي:

دلا بُت تعاىل حاؿ عيسى بن مرًن الذم ال يشك فيها كال ديًتل، أخرب أف 
اليهود كالنصارل كغَتىم، على اختبلؼ طبقاهتم األحزاب، أم: فرؽ الضبلؿ، من 

اختلفوا يف عيسى عليو السبلـ، فمن غاؿ فيو كجاؼ، فمنهم من قاؿ: إنو اهلل، كمنهم 
من قاؿ: إنو ابن اهلل.كمنهم من قاؿ: إنو ثالث ثبلثة.كمنهم من مل جيعلو رسوال، بل رماه 

م فاسدة، مبنية على الشك بأنو كلد بغي كاليهود..ككل ىؤالء أقواذلم باطلة، كآراؤى
كالعناد، كاألدلة الفاسدة، كالشبو الكاسدة، ككل ىؤالء مستحقوف للوعيد الشديد، كذلذا 

باهلل كرسلو ككتبو، كيدخل فيهم اليهود كالنصارل، القائلوف ( فػىوىٍيله لًلًَّذينى كىفىريكا : )قاؿ
ًد يػىٍوـو عىًظيمو ٍ . )بعيسى قوؿ الكفر يـو القيامة، الذم يشهده  أم: مشهد (ًمٍن مىٍشهى

األكلوف كاآلخركف، أىل السماكات كأىل األرض، اخلالق كادلخلوؽ، ادلمتلئ بالزالزؿ 
كاألىواؿ، ادلشتمل على اجلزاء باألعماؿ، فحينئذ يتبُت ما كانوا خيفوف كيبدكف، كما كانوا 

 .يكتموف
َنا ي ُ  َها َوِإلَي ْ  (44ْرَجُعوَن )ِإنَّا َنْحُن َنِرُث اْْلَْرَض َوَمْن َعَلي ْ

  

 في تفسير ابن كثير:



ِّ 

خيرب تعاىل أنو اخلالق  إنا ضلن نرث األرض كمن عليها كإلينا يرجعوف(  كقولو )
ادلالك ادلتصرؼ، كأف اخللق كلهم يهلكوف كيبقى ىو ، تعاىل كتقدس كال أحد يدعي 

فبل تظلم ملكا كال تصرفا، بل ىو الوارث جلميع خلقو ، الباقي بعدىم ، احلاكم فيهم ، 
 . نفس شيئا كال جناح بعوضة كال مثقاؿ ذرة

 في تفسير السعدي:
اإلنذار ىو: اإلعبلـ بادلخوؼ على كجو الًتىيب، كاإلخبار بصفاتو، كأحق ما 
ينذر بو كخيوؼ بو العباد، يـو احلسرة حُت يقضى األمر، فيجمع األكلوف كاآلخركف يف 

، كاتبع رسلو، سعد سعادة ال يشقى موقف كاحد، كيسألوف عن أعماذلم،.فمن آمن باهلل
بعدىا،.كمن مل يؤمن باهلل كيتبع رسلو شقي شقاكة ال سعادة بعدىا، كخسر نفسو 
كأىلو،. فحينئذ يتحسر، كيندـ ندامة تتقطع منها القلوب، كتنصدع منها األفئدة، كأم: 

ن حسرة أعظم من فوات رضا اهلل كجنتو، كاستحقاؽ سخطو كالنار، على كجو ال يتمك
من الرجوع، ليستأنف العمل، كال سبيل لو إىل تغيَت حالو بالعود إىل الدنيا؟! فهذا 
قدامهم، كاحلاؿ أهنم يف الدنيا يف غفلة عن ىذا األمر العظيم ال خيطر بقلؤّم، كلو خطر 
فعلى سبيل الغفلة، قد عمتهم الغفلة، كمشلتهم السكرة، فهم ال يؤمنوف باهلل، كال يتبعوف 

 .ذلتهم دنياىم، كحالت بينهم كبُت اإلدياف شهواهتم ادلنقضية الفانيةرسلو، قد أ
فالدنيا كما فيها، من أكذلا إىل آخرىا، ستذىب عن أىلها، كيذىبوف عنها، كسَتث اهلل 
األرض كمن عليها، كيرجعهم إليو، فيجازيهم ٔتا عملوا فيها، كما خسركا فيها أك رْتوا، 

 .جد غَت ذلك، فبل يلومن إال نفسوفمن فعل خَتا فليحمد اهلل، كمن ك 
 

 ِإْذ قَاَل ِْلَبِيِو يَا أََبِت ِلَم تَ ْعُبُد َما اَل َيْسَمُع َواَل يُ ْبِصُر َواَل يُ ْغِني َعنَك َشْيئًا
(42)  

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura19-aya42.html
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ِْ 

 في تفسير ابن كثير:
زلمد صلى اهلل عليو كسلم : كاذكر يف الكتاب إبراىيم كاتلو يقوؿ تعاىل لنبيو 

على قومك ىؤالء الذين يعبدكف األصناـ ، كاذكر ذلم ما كاف من خرب إبراىيم خليل 
–مع أبيو -الرمحن الذين ىم من ذريتو ، كيدعوف أهنم على ملتو ، كىو كاف صديقا نبيا 

ما ال يسمع كال يبصر كال يغٍت  يا أبت مل تعبد كيف هناه عن عبادة األصناـ فقاؿ)
 . أم : ال ينفعك كال يدفع عنك ضررا عنك شيئا(

 في تفسير السعدي:
أجل الكتب كأفضلها كأعبلىا، ىذا الكتاب ادلبُت، كالذكر احلكيم، فإف ذكر فيو 
األخبار، كانت أصدؽ األخبار كأحقها، كإف ذكر فيو األمر كالنهي، كانت أجل األكامر 

كأعدذلا كأقسطها، كإف ذكر فيو اجلزاء كالوعد كالوعيد، كاف أصدؽ األنباء كالنواىي، 
كأحقها كأدذلا على احلكمة كالعدؿ كالفضل،. كإف ذكر فيو األنبياء كادلرسلوف، كاف 
ادلذكور فيو، أكمل من غَته كأفضل، كذلذا كثَتا ما يبدئ كيعيد يف قصص األنبياء، الذين 

كأعلى أمرىم، بسبب ما قاموا بو، من عبادة اهلل  فضلهم على غَتىم، كرفع قدرىم،
كزلبتو، كاإلنابة إليو، كالقياـ ْتقوقو، كحقوؽ العباد، كدعوة اخللق إىل اهلل، كالصرب على 
ذلك، كادلقامات الفاخرة، كادلنازؿ العالية،. فذكر اهلل يف ىذه السورة مجلة من األنبياء، 

إظهار الثناء على اهلل كعليهم، كبياف فضلو  يأمر اهلل رسولو أف يذكرىم، ألف يف ذكرىم
كىاذٍكيٍر يف : )كإحسانو إليهم،. كفيو احلث على اإلدياف ّٔم كزلبتهم، كاالقتداء ّٔم، فقاؿ

يقنا نىًبيِّا ٍ   .مجع اهلل لو بُت الصديقية كالنبوة(اٍلًكتىاًب ًإبٍػرىاًىيمى ًإنَّوي كىافى ًصدّْ
أقوالو كأفعالو كأحوالو، ادلصدؽ بكل  كثَت الصدؽ، فهو الصادؽ يف :فالصديق

ما أمر بالتصديق بو،.كذلك يستلـز العلم العظيم الواصل إىل القلب، ادلؤثر فيو، ادلوجب 



ِٓ 

لليقُت، كالعمل الصاحل الكامل،. كإبراىيم عليو السبلـ، ىو أفضل األنبياء كلهم بعد 
ىو الذم جعل اهلل زلمد صلى اهلل عليو كسلم، كىو األب الثالث للطوائف الفاضلة، ك 

يف ذريتو النبوة كالكتاب، كىو الذم دعا اخللق إىل اهلل، كصرب على ما نالو من العذاب 
العظيم، فدعا القريب كالبعيد، كاجتهد يف دعوة أبيو، مهما أمكنو، كذكر اهلل مراجعتو 

تػىٍعبيدي مىا الى يىٍسمىعي كىالى  يىا أىبىًت مًلى  : )مهجنا لو عبادة األكثاف( ًإٍذ قىاؿى أًلىبًيًو ٍ : )إياه، فقاؿ
ٍيئنا أم: مل تعبد أصناما، ناقصة يف ذاهتا، كيف أفعاذلا، فبل  (يػيٍبًصري كىالى يػيٍغًٍت عىٍنكى شى

تسمع، كال تبصر، كال ٘تلك لعابدىا نفعا كال ضرا، بل ال ٘تلك ألنفسها شيئا من النفع، 
أف عبادة الناقص يف ذاتو كال تقدر على شيء من الدفع، فهذا برىاف جلي داؿ على 

كأفعالو مستقبح عقبل كشرعا. كدؿ بتنبيهو كإشارتو، أف الذم جيب كحيسن عبادة من لو 
 .الكماؿ، الذم ال يناؿ العباد نعمة إال منو، كال يدفع عنهم نقمة إال ىو، كىو اهلل تعاىل

 

 يَا أََبِت ِإنّْي َقْد َجاَءِني ِمَن اْلِعْلِم َما َلْم يَْأِتَك فَاتَِّبْعِني َأْىِدَك ِصَراطًا َسوِيِّا
(43) 

 في تفسير ابن كثير:
يقوؿ : فإف كنت من صلبك (  يا أبت إين قد جاءين من العلم ما مل يأتك )

كترل أين أصغر منك ، ألين كلدؾ ، فاعلم أين قد اطلعت من العلم من اهلل على ما مل 
أم : طريقا  ( فاتبعٍت أىدؾ صراطا سويا )تعلمو أنت كال اطلعت عليو كال جاءؾ بعد ، 

 . مستقيما موصبل إىل نيل ادلطلوب ، كالنجاة من ادلرىوب
 

 في تفسير السعدي:

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura19-aya43.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura19-aya43.html


ِٔ 

أم: يا أبت ال ٖتقرين كتقوؿ: ( أىبىًت ًإينّْ قىٍد جىاءىين ًمنى اٍلًعٍلًم مىا ملٍى يىٍأًتكى ٍ  يىا )
إين ابنك، كإف عندؾ ما ليس عندم، بل قد أعطاين اهلل من العلم ما مل يعطك، 

 أم: مستقيما معتدال، كىو: (فىاتًَّبٍعًٍت أىٍىًدؾى ًصرىاطنا سىوًيِّا ٍ  : )كادلقصود من ىذا قولو
عبادة اهلل كحده ال شريك لو، كطاعتو يف مجيع األحواؿ،.كيف ىذا من لطف اخلطاب 

ليس عندؾ من  "أك  " يا أبت أنا عامل، كأنت جاىل " :كلينو، ما ال خيفى، فإنو مل يقل
كإمنا أتى بصيغة تقتضي أف عندم كعندؾ علما، كأف الذم كصل إيل مل  " العلم شيء

 .لك أف تتبع احلجة كتنقاد ذلايصل إليك كمل يأتك، فينبغي 
 

َوَأْعَتزُِلُكْم َوَما َتْدُعوَن ِمن ُدوِن اللَِّو َوَأْدُعو رَبّْي َعَسىَٰ َأالَّ َأُكوَن ِبُدَعاِء رَبّْي 
 (48)  َشِقيِّا

 

 في تفسير ابن كثير:
أم : أجتنبكم كأتربأ كأعتزلكم كما تدعوف من دكف اهلل كأدعو ريب(  كقولو )

أم : كأعبد ريب كحده ال كأدعو ريب(  )منكم كمن آذلتكم اليت تعبدكهنا من دكف اهلل ، 
ىذه موجبة ال زلالة ، فإنو  عسى""ك  ( عسى أال أكوف بدعاء ريب شقيا )شريك لو ، 

 . صلى اهلل عليو سلمعليو السبلـ ، سيد األنبياء بعد زلمد 
 في تفسير السعدي:

فأجابو اخلليل جواب عباد الرمحن عند خطاب اجلاىلُت، كمل يشتمو، بل صرب، 
ـه عىلىٍيكى ٍ : )كمل يقابل أباه ٔتا يكره، كقاؿ أم: ستسلم من خطايب إياؾ بالشتم ( سىبلى

ًفيِّا ٍ سىأىٍستػىٍغًفري لىكى رىيبّْ ًإنَّوي كىافى يب  )كالسب كٔتا تكره،  أم: ال أزاؿ أدعو اهلل لك  (حى
ًفيِّا ٍ ) باذلداية كادلغفرة، بأف يهديك لئلسبلـ، الذم ٖتصل بو ادلغفرة، فػػ ( إًنَّوي كىافى يب حى
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ِٕ 

أم: رحيما رءكفا ْتايل، معتنيا يب، فلم يزؿ يستغفر اهلل لو رجاء أف يهديو اهلل، فلما تبُت 
  .، ترؾ االستغفار لو، كتربأ منولو أنو عدك هلل، كأنو ال يفيد فيو شيئا

كقد أمرنا اهلل باتباع ملة إبراىيم، فمن اتباع ملتو، سلوؾ طريقو يف الدعوة إىل 
اهلل، بطريق العلم كاحلكمة كاللُت كالسهولة، كاالنتقاؿ من مرتبة إىل مرتبة كالصرب على 

وؿ كالفعل، ذلك، كعدـ السآمة منو، كالصرب على ما يناؿ الداعي من أذل اخللق بالق
 .كمقابلة ذلك بالصفح كالعفو، بل باإلحساف القويل كالفعلي

 

ْن َحَمْلَنا َمَع نُوٍح  ُأولََِٰئَك الَِّذيَن أَنْ َعَم اللَُّو َعَلْيِهم مَّْن النَِّبيّْيَن ِمن ُذرّْيَِّة آَدَم َوِممَّ
َنا  ْن َىَديْ َنا َواْجَتبَ ي ْ ِن  ۚ  َوِمن ُذرّْيَِّة ِإبْ َراِىيَم َوِإْسَرائِيَل َوِممَّ َلىَٰ َعَلْيِهْم آيَاُت الرَّْحمََٰ ِإَذا تُ ت ْ

ًدا َوُبِكيِّا َخرُّوا    (58) ۩ُسجَّ
 

 في تفسير ابن كثير:
يقوؿ تعاىل : ىؤالء النبيوف . كليس ادلراد ىؤالء ادلذكورين يف ىذه السورة فقط ، 

الذين أنعم بل جنس األنبياء عليهم السبلـ ، استطرد من ذكر األشخاص إىل اجلنس )
كابن جرير ، رمحو اهلل : فالذم قاؿ السدم . اآلية(  اهلل عليهم من النبيُت من ذرية آدـ

عٌت بو من ذرية آدـ : إدريس ، كالذم عٌت بو من ذرية من محلنا مع نوح : إبراىيم 
إسحاؽ كيعقوب كإمساعيل ، كالذم عٌت بو من ذرية  : كالذم عٌت بو من ذرية إبراىيم

لك قاؿ ابن جرير : كلذ . إسرائيل : موسى ، كىاركف ، كزكريا كحيِت كعيسى ابن مرًن
فرؽ أنسأّم ، كإف كاف جيمع مجيعهم آدـ ; ألف فيهم من ليس من كلد من كاف مع 

 نوح يف السفينة ، كىو إدريس ، فإنو جد نوح.
كشلا يؤيد أف ادلراد ّٔذه اآلية جنس األنبياء ، أهنا كقولو تعاىل يف سورة األنعاـ:  

ف ربك حكيم عليم كتلك حجتنا آتيناىا إبراىيم على قومو نرفع درجات من نشاء إ)
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ِٖ 

ككىبنا لو إسحاؽ كيعقوب كبل ىدينا كنوحا ىدينا من قبل كمن ذريتو داكد كسليماف 
كأيوب كيوسف كموسى كىاركف ككذلك صلزم احملسنُت كزكريا كحيِت كعيسى كإلياس كل 
من الصاحلُت كإمساعيل كاليسع كيونس كلوطا ككبل فضلنا على العادلُت كمن آبائهم 

أكلئك الذين إىل أف قاؿ: )(  م كاجتبيناىم كىديناىم إىل صراط مستقيمكذرياهتم كإخواهن
 األنعاـىدل اهلل فبهداىم اقتده قل ال أسألكم عليو أجرا إف ىو إال ذكرل للعادلُت( 

ّٖ-َٗ 
إذا تتلى عليهم آيات الرمحن خركا سجدا  كقاؿ اهلل تعاىل يف ىذه اآلية الكردية: )

اهلل ادلتضمن حججو كدالئلو كبراىينو ، سجدكا لرّٔم أم : إذا مسعوا كبلـ كبكيا( 
: مجع كالبكي"" . خضوعا كاستكانة ، كمحدا كشكرا على ما ىم فيو من النعم العظيمة

 باؾ ، فلهذا أمجع العلماء على شرعية السجود ىاىنا ، اقتداء ّٔم ، كاتباعا دلنواذلم. 
أيب معمر قاؿ : قرأ عمر قاؿ سفياف الثورم ، عن األعمش ، عن إبراىيم ، عن 

بن اخلطاب ، رضي اهلل عنو ، سورة مرًن ، فسجد كقاؿ : ىذا السجود ، فأين البكي ؟ 
فيما  " أيب معمر "ركاه ابن أيب حامت كابن جرير ، كسقط من ركايتو ذكر . يريد البكاء

 . رأيت ، كاهلل أعلم
 

 في تفسير السعدي:
 :ادلرسلُت، كذكر فضائلهم كمراتبهم قاؿ دلا ذكر ىؤالء األنبياء ادلكرمُت، كخواص

أم: أنعم اهلل عليهم نعمة ال تلحق، كمنة ال (  أيكلىًئكى الًَّذينى أىنٍػعىمى اللَّوي عىلىٍيًهٍم ًمنى النًَّبيُّْتى )
تسبق، من النبوة كالرسالة، كىم الذين أمرنا أف ندعو اهلل أف يهدينا صراط الذين أنعمت 

اآلية. كأف  ( مىعى الًَّذينى أىنٍػعىمى اللَّوي عىلىٍيًهٍم ًمنى النًَّبيُّْتى  )عليهم، كأف من أطاع اهلل، كاف 
كىًمٍن ذيرّْيًَّة ًإبٍػرىاًىيمى  )أم: من ذريتو  ( ـى كىشلٍَّن محىىٍلنىا مىعى نيوحو ًمٍن ذيرّْيًَّة آدى  )بعضهم 



ِٗ 

فهذه خَت بيوت العامل، اصطفاىم اهلل، كاختارىم، كاجتباىم،. ككاف حاذلم ( كىًإٍسرىائًيلى 
عند تبلكة آيات الرمحن عليهم، ادلتضمنة لئلخبار بالغيوب كصفات عبلـ الغيوب، 

  .اآلخر، كالوعد كالوعيدكاإلخبار باليـو 
ا كىبيًكيِّا) أم: خضعوا آليات اهلل، كخشعوا ذلا، كأثرت يف قلؤّم من (  خىرُّكا سيجَّدن

اإلدياف كالرغبة كالرىبة، ما أكجب ذلم البكاء كاإلنابة، كالسجود لرّٔم، كمل يكونوا من 
( الرمحن)ت إىل امسو كيف إضافة اآليا .الذين إذا مسعوا آيات اهلل خركا عليها صما كعميانا

داللة على أف آياتو، من رمحتو بعباده كإحسانو إليهم حيث ىداىم ّٔا إىل احلق، 
 .كبصرىم من العمى، كأنقذىم من الضبللة، كعلمهم من اجلهالة

 

نََّة َواَل ُيْظَلُموَن ِإالَّ َمن تَاَب َوآَمَن َوَعِمَل َصاِلًحا فَُأولََِٰئَك َيْدُخُلوَن اْلجَ 
  (64ا)َشْيئً 

 في تفسير ابن كثير:
كقولو: )إال من تاب كآمن كعمل عمبل صاحلا(، أم : إال من رجع عن ترؾ 
الصلوات كاتباع الشهوات ، فإف اهلل يقبل توبتو ، كحيسن عاقبتو ، كجيعلو من كرثة جنة 

( كذلك; ألف التوبة ٕتب ما  )فأكلئك يدخلوف اجلنة كال يظلموف شيئا النعيم; كذلذا قاؿ:
كذلذا ال ينقص  ; " التائب من الذنب كمن ال ذنب لو " : قبلها ، كيف احلديث اآلخر

ىؤالء التائبوف من أعماذلم اليت عملوىا شيئا ، كال قوبلوا ٔتا عملوه قبلها فينقص ذلم شلا 
عملوه بعدىا; ألف ذلك ذىب ىدرا كترؾ نسيا ، كذىب رلانا ، من كـر الكرًن ، كحلم 

 . احلليم
كالذين ال يدعوف مع اهلل إذلا : ): ستثناء ىاىنا كقولو يف سورة الفرقافكىذا اال

آخر كال يقتلوف النفس اليت حـر اهلل إال باحلق كال يزنوف كمن يفعل ذلك يلق أثاما 



َّ 

يضاعف لو العذاب يـو القيامة كخيلد فيو مهانا إال من تاب كآمن كعمل عمبل صاحلا 
 .َٕ – ٖٔالفرقاف : (  ف اهلل غفورا رحيمافأكلئك يبدؿ اهلل سيئاهتم حسنات ككا

 في تفسير السعدي:
عن الشرؾ كالبدع كادلعاصي، فأقلع عنها  ( ًإالَّ مىٍن تىابى  : )مث استثٌت تعاىل فقاؿ

باهلل كمبلئكتو ككتبو كرسلو  ( كىآمىنى  )كندـ عليها، كعـز عزما جازما أف ال يعاكدىا، 
كىو العمل الذم شرعو اهلل على ألسنة رسلو، إذا قصد  ( كىعىًملى صىاحلًنا )كاليـو اآلخر، 

( يىٍدخيليوفى اجلٍىنَّةى  )الذم مجعوا بُت التوبة كاإلدياف، كالعمل الصاحل،  ( فىأيكلىًئكى  )بو كجهو، 
( كىالى ييٍظلىميوفى شىٍيئنا )ادلشتملة على النعيم ادلقيم، كالعيش السليم، كجوار الرب الكرًن، 

 .كهنا كاملة، موفرة أجورىا، مضاعفا عددىامن أعماذلم، بل جيد
 

ُن ِعَباَدُه بِاْلَغْيِب    (61ِإنَُّو َكاَن َوْعُدُه َمْأتِيِّا ) ۚ  َجنَّاِت َعْدٍن الَِّتي َوَعَد الرَّْحمََٰ
 

 في تفسير ابن كثير:
 : ( أمجنات عد(يقوؿ تعاىل : اجلنات اليت يدخلها التائبوف من ذنؤّم ، ىي 

اليت كعد الرمحن عباده ( بظهر الغيب ، أم : ىي من الغيب الذم يؤمنوف بو  (إقامة 
تأكيد حلصوؿ ( إنو كاف كعده مأتيا : )كما رأكه; كذلك لشدة إيقاهنم كقوة إدياهنم. كقولو

 ( كاف كعده مفعوال) : ذلك كثبوتو كاستقراره; فإف اهلل ال خيلف ادليعاد كال يبدلو ، كقولو
أم : العباد صائركف إليو ،  (مأتيا) :كقولو ىاىنا. كائنا ال زلالة  أم :. ُٖادلزمل : 
ٔتعٌت : آتيا; ألف كل ما أتاؾ فقد أتيتو ، كما تقوؿ  ( مأتيا: ) كمنهم من قاؿ . كسيأتونو

 العرب : أتت علي مخسوف سنة ، كأتيت على مخسُت سنة ، كبلمها ٔتعٌت كاحد.
 في تفسير السعدي:



ُّ 

كعدىم بدخلوذلا، ليست كسائر اجلنات، كإمنا ىي جنات مث ذكر أف اجلنة اليت 
عدف، أم: جنات إقامة، ال ظعن فيها، كال حوؿ كال زكاؿ، كذلك لسعتها، ككثرة ما 

أم: اليت  ( الَّيًت كىعىدى الرَّمٍحىني ًعبىادىهي بًاٍلغىٍيبً ) .فيها من اخلَتات كالسركر، كالبهجة كاحلبور
ألف فيها من الرمحة كاإلحساف، ما ال عُت  ( الرَّمٍحىني  )كعدىا الرمحن، أضافها إىل امسو 

كىأىمَّا  : )كمساىا تعاىل رمحتو، فقاؿ(. بشر)رأت، كال أذف مسعت، كال خطر على قلب 
كأيضا ففي إضافتها إىل رمحتو،  ( الًَّذينى ابٍػيىضٍَّت كيجيوىيهيٍم فىًفي رىمٍحىًة اللًَّو ىيٍم ًفيهىا خىاًلديكفى 

استمرار سركرىا، كأهنا باقية ببقاء رمحتو، اليت ىي أثرىا كموجبها، كالعباد يف ما يدؿ على 
ىذه اآلية، ادلراد: عباد إذليتو، الذين عبدكه، كالتزموا شرائعو، فصارت العبودية كصفا ذلم  

كضلوه، ٓتبلؼ عباده ادلماليك فقط، الذين مل يعبدكه، فهؤالء  ( كىًعبىادي الرَّمٍحىنً  : )كقولو
انوا عبيدا لربوبيتو، ألنو خلقهم كرزقهم، كدبرىم، فليسوا داخلُت يف عبيد إذليتو كإف ك

العبودية االختيارية، اليت ديدح صاحبها، كإمنا عبوديتهم عبودية اضطرار، ال مدح ذلم 
 .فيها

فيكوف ادلعٌت  ( كىعىدى الرَّمٍحىني  )حيتمل أف تكوف متعلقو ب  ( بًاٍلغىٍيبً  : )كقولو
على ىذا، أف اهلل كعدىم إياىا كعدا غائبا، مل يشاىدكه كمل يركه فآمنوا ّٔا، كصدقوا 
غيبها، كسعوا ذلا سعيها، مع أهنم مل يركىا، فكيف لو رأكىا، لكانوا أشد ذلا طلبا، 
كأعظم فيها رغبة، كأكثر ذلا سعيا، كيكوف يف ىذا، مدح لو بإدياهنم بالغيب، الذم ىو 

ف النافع. كحيتمل أف تكوف متعلقة بعباده، أم: الذين عبدكه يف حاؿ غيبهم كعدـ اإلديا
رؤيتهم إياه، فهذه عبادهتم كمل يركه، فلو رأكه، لكانوا أشد لو عبادة، كأعظم إنابة، كأكثر 
حبا، كأجل شوقا، كحيتمل أيضا، أف ادلعٌت: ىذه اجلنات اليت كعدىا الرمحن عباده، من 

ركها األكصاؼ، كال يعلمها أحد إال اهلل، ففيو من التشويق ذلا، األمور اليت ال تد



ِّ 

 : )كالوصف آّمل، ما يهيج النفوس، كيزعج الساكن إىل طلبها، فيكوف ىذا مثل قولو
انيوا يػىٍعمىليوفى  و جىزىاءن ٔتىا كى كادلعاين كلها  ( فىبلى تػىٍعلىمي نػىٍفسه مىا أيٍخًفيى ذلىيٍم ًمٍن قػيرًَّة أىٍعُتي

البد  ( ًإنَّوي كىافى كىٍعديهي مىٍأتًيِّا : )ثابتة، كلكن االحتماؿ األكؿ أكىل، بدليل قولو صحيحة
 .من كقوعو، فإنو ال خيلف ادليعاد، كىو أصدؽ القائلُت

 

 (63)ِعَباِدنَا َمن َكاَن َتِقيِّاتِْلَك اْلَجنَُّة الَِّتي نُوِرُث ِمْن 
 في تفسير ابن كثير:

أم : ىذه اجلنة (  تلك اجلنة اليت نورث من عبادنا من كاف تقيا )كقولو تعاىل 
 -اليت كصفنا ّٔذه الصفات العظيمة ىي اليت نورثها عبادنا ادلتقُت ، كىم ادلطيعوف هلل 

كالعافوف عن الناس ، ككما قاؿ تعاىل يف السراء كالضراء ، كالكاظموف الغيظ  -عز كجل 
 إىل أف قاؿ:(  قد أفلح ادلؤمنوف الذين ىم يف صبلهتم خاشعوفيف أكؿ سورة ادلؤمنُت: )

  ُُ - ُادلؤمنوف :  )أكلئك ىم الوارثوف الذين يرثوف الفردكس ىم فيها خالدكف(
 في تفسير السعدي:

أم:  ( ًمٍن ًعبىاًدنىا مىٍن كىافى تىًقيِّاالَّيًت نيوًرثي  )فتلك اجلنة اليت كصفناىا ٔتا ذكر 
نورثها ادلتقُت، كصلعلها منزذلم الدائم، الذم ال يظعنوف عنو، كال يبغوف عنو حوال، كما 

نَّةو عىٍرضيهىا السَّمىاكىاتي كىاأٍلىٍرضي أيًعدٍَّت  : )قاؿ تعاىل كىسىارًعيوا ًإىلى مىٍغًفرىةو ًمٍن رىبّْكيٍم كىجى
 ( لًٍلميتًَّقُتى 

 

ِلَك  ۚ  َوَما نَ تَ نَ زَُّل ِإالَّ بَِأْمِر رَبَّْك  َوَما   ۚ  َلُو َما بَ ْيَن أَْيِديَنا َوَما َخْلَفَنا َوَما بَ ْيَن ذََٰ
 ( 64َكاَن رَبَُّك َنِسيِّا )

 

 في تفسير ابن كثير:

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura19-aya63.html


ّّ 

قاؿ اإلماـ أمحد : حدثنا يعلى كككيع قاال : حدثنا عمر بن ذر ، عن أبيو ، عن 
ما  " : ابن عباس قاؿ : قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم جلربيلسعيد بن جبَت ، عن 

إىل آخر  ( كما نتنزؿ إال بأمر ربك)قاؿ : فنزلت  " دينعك أف تزكرنا أكثر شلا تزكرنا ؟
 . اآلية

انفرد بإخراجو البخارم ، فركاه عند تفسَت ىذه اآلية عن أيب نعيم ، عن عمر بن ذر بو 
بو كعندمها زيادة يف آخر  كابن جرير ، من حديث عمر بن ذر. كركاه ابن أيب حامت 

 . ، فكاف ذلك اجلواب حملمد صلى اهلل عليو كسلماحلديث
كقاؿ العويف عن ابن عباس : احتبس جربيل عن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم 
، فوجد رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم من ذلك كحزف ، فأتاه جربيل كقاؿ : يا زلمد ، 

 ( كما نتنزؿ إال بأمر ربك لو ما بُت أيدينا كما خلفنا كما بُت ذلك كما كاف ربك نسيا )
كقاؿ رلاىد : لبث جربيل عن زلمد صلى اهلل عليو كسلم اثنيت عشرة ليلة ، كيقولوف قلي 

كما : )فلما جاءه قاؿ : يا جربيل لقد رثت علي حىت ظن ادلشركوف كل ظن . فنزلت
قاؿ :  ( ما بُت أيدينا كما خلفنا كما بُت ذلك كما كاف ربك نسيانتنزؿ إال بأمر ربك لو 

ككذلك قاؿ الضحاؾ بن مزاحم ، كقتادة ، كالسدم ، . كىذه اآلية كاليت يف الضحى
  . كغَت كاحد : إهنا نزلت يف احتباس جربيل

كقاؿ احلكم بن أباف ، عن عكرمة قاؿ : أبطأ جربيل النزكؿ على رسوؿ اهلل 
ما  " : كسلم أربعُت يوما ، مث نزؿ ، فقاؿ لو النيب صلى اهلل عليو كسلم صلى اهلل عليو

فقاؿ لو جربيل : بل أنا كنت إليك أشوؽ ، كلكٍت مأمور ،  " نزلت حىت اشتقت إليك
اآلية . ركاه ابن أيب حامت ،  ( كما نتنزؿ إال بأمر ربك : )فأكحي إىل جربيل أف قل لو

 . رمحو اهلل ، كىو غريب
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حدثنا أبو معاكية ، حدثنا كقاؿ ابن أيب حامت : حدثنا أمحد بن سناف ، 
، عن رلاىد قاؿ : أبطأت الرسل على النيب صلى اهلل عليو كسلم ، مث أتاه األعمش

جربيل فقاؿ لو : ما حبسك يا جربيل ؟ فقاؿ لو جربيل : ككيف نأتيكم كأنتم ال تقصوف 
كما  : )كف شواربكم ، كال تستاكوف ؟ مث قرأأظفاركم ، كال تنقوف برامجكم ، كال تأخذ

 . إىل آخر اآلية ( نتنزؿ إال بأمر ربك
كقد قاؿ الطرباين : حدثنا أبو عامر النحوم ، حدثنا زلمد بن إبراىيم الصورم ، 
حدثنا سليماف بن عبد الرمحن الدمشقي حدثنا إمساعيل بن عياش ، أخربين ثعلبة بن 

عباس ، عن ابن عباس عن النيب صلى اهلل عليو كسلم : مسلم ، عن أيب كعب موىل ابن 
أف جربيل أبطأ عليو ، فذكر ذلك لو فقاؿ : ككيف كأنتم ال تستنوف ، كال تقلموف 

 . أظفاركم ، كال تقصوف شواربكم ، كال تنقوف ركاجبكم
 . كىكذا ركاه اإلماـ أمحد ، عن أيب اليماف ، عن إمساعيل بن عياش ، بو ضلوه

 -أمحد : حدثنا سيار ، حدثنا جعفر بن سليماف ، حدثنا ادلغَتة بن حبيب  كقاؿ اإلماـ
حدثٍت شيخ من أىل ادلدينة ، عن أـ سلمة قالت : قاؿ يل  -خنت مالك بن دينار 

أصلحي لنا آّلس ، فإنو ينزؿ ملك إىل األرض ، مل  " : رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم
 " ينزؿ إليها قط
قيل : ادلراد ما بُت أيدينا : أمر الدنيا ، كما ( يدينا كما خلفنالو ما بُت أ: )كقولو

ما بُت النفختُت . ىذا قوؿ أيب العالية ، (  كما بُت ذلك )خلفنا : أمر اآلخرة ، 
كعكرمة ، كرلاىد ، كسعيد بن جبَت . كقتادة ، يف ركاية عنهما ، كالسدم ، كالربيع بن 

 . أنس
أم : ما مضى من  ( كما خلفنا )ما نستقبل من أمر اآلخرة ، (  ما بُت أيدينا) :كقيل
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أم : ما بُت الدنيا كاآلخرة . يركل ضلوه عن ابن عباس ،  ( كما بُت ذلك )الدنيا ، 
كسعيد بن جبَت ، كالضحاؾ ، كقتادة ، كابن جريج ، كالثورم . كاختاره ابن جرير أيضا 

 . ، كاهلل أعلم
 . اؿ رلاىد كالسدم معناه : ما نسيك ربكق ( كما كاف ربك نسيا: ) كقولو

كالضحى كالليل إذا سجى ما كدعك ربك كما  : )كقد تقدـ عنو أف ىذه اآلية كقولو
كقاؿ ابن أيب حامت : حدثنا يزيد بن زلمد بن عبد الصمد  . ّ - ُالضحى : ( قلى

،  حدثنا إمساعيل بن عياش -يعٍت أبا اجلماىر  -الدمشقي ، حدثنا زلمد بن عثماف 
ما أحل اهلل  " : حدثنا عاصم بن رجاء بن حيوة ، عن أبيو ، عن أيب الدرداء يرفعو قاؿ

يف كتابو فهو حبلؿ كما حـر فهو حراـ كما سكت عنو فهو عافية ، فاقبلوا من اهلل 
 (.كما كاف ربك نسيا: ) مث تبل ىذه اآلية " عافيتو ، فإف اهلل مل يكن لينسى شيئا

 في تفسير السعدي:
 :استبطأ النيب صلى اهلل عليو كسلم جربيل عليو السبلـ مرة يف نزكلو إليو فقاؿ لو

فأنزؿ اهلل  -تشوقا إليو، كتوحشا لفراقو، كليطمئن قلبو بنزكلو- " لو تأتينا أكثر شلا تأتينا "
شيء، إف أم: ليس لنا من األمر  ( كىمىا نػىتػىنػىزَّؿي ًإالَّ بًأىٍمًر رىبّْكى  : )تعاىل على لساف جربيل

الى يػىٍعصيوفى اللَّوى مىا أىمىرىىيٍم كىيػىٍفعىليوفى : )أمرنا، ابتدرنا أمره، كمل نعص لو أمرا، كما قاؿ عنهم
ٍلفىنىا كىمىا بػىٍُتى ذىًلكى  )فنحن عبيد مأموركف،  ( مىا يػيٍؤمىريكفى  أم: لو  ( لىوي مىا بػىٍُتى أىٍيًدينىا كىمىا خى

كاحلاضرة، يف الزماف كادلكاف، فإذا تبُت أف األمر كلو هلل، كأننا األمور ادلاضية كادلستقبلة 
ىل تقتضيو احلكمة اإلذلية فينفذه؟ أـ ال تقتضيو  " :عبيد مدبركف، فيبقى األمر دائرا بُت

أم: مل يكن لينساؾ كيهملك، كما قاؿ  ( كىمىا كىافى رىبُّكى نىًسيِّا: )؟ كذلذا قاؿ " فيؤخره
بل مل يزؿ معتنيا بأمورؾ، رلريا لك على أحسن  ( رىبُّكى كىمىا قػىلىى مىا كىدَّعىكى  : )تعاىل



ّٔ 

أم: فإذا تأخر نزكلنا عن الوقت ادلعتاد، فبل حيزنك  .عوائده اجلميلة، كتدابَته اجلميلة
 .ذلك كال يهمك، كاعلم أف اهلل ىو الذم أراد ذلك، دلا لو من احلكمة فيو

 

 (74)ثُمَّ لََنْحُن َأْعَلُم بِالَِّذيَن ُىْم َأْوَلىَٰ ِبَها ِصِليِّا
 في تفسير ابن كثير:

ىاىنا لعطف اخلرب على  " مث)مث لنحن أعلم بالذين ىم أكىل ّٔا صليا( " كقولو:
تعاىل أعلم ٔتن يستحق من العباد أف يصلى بنار جهنم كخيلد فيها ، اخلرب ، كادلراد أنو 

)قاؿ لكل ضعف كلكن ال  كٔتن يستحق تضعيف العذاب ، كما قاؿ يف اآلية ادلتقدمة:
 (. تعلموف

 في تفسير السعدي:
أكىل صليا أم: علمنا زليط ٔتن ىو  ( مثيَّ لىنىٍحني أىٍعلىمي بًالًَّذينى ىيٍم أىٍكىلى ًّٔىا ًصًليِّا )

 .بالنار، قد علمناىم، كعلمنا أعماذلم كاستحقاقها كقسطها من العذاب
 

ي الَِّذيَن ات ََّقوا وََّنَذُر الظَّاِلِميَن ِفيَها ِجِثيِّا  (72)ثُمَّ نُ َنجّْ
 

 في تفسير ابن كثير:
أم : إذا مر اخلبلئق كلهم على النار ، كسقط ( )مث ننجي الذين اتقوا كقولو:

فيها من سقط من الكفار كالعصاة ذكم ادلعاصي ْتسبهم ، صلى اهلل تعاىل ادلؤمنُت 
ادلتقُت منها ْتسب أعماذلم . فجوازىم على الصراط كسرعتهم بقدر أعماذلم اليت كانت 

من ادلؤمنُت ، فيشفع ادلبلئكة كالنبيوف يف الدنيا ، مث يشفعوف يف أصحاب الكبائر 
كىي مواضع  -كادلؤمنوف ، فيخرجوف خلقا كثَتا قد أكلتهم النار ، إال دارات كجوىهم 

كإخراجهم إياىم من النار ْتسب ما يف قلؤّم من اإلدياف ، فيخرجوف أكال  -السجود 

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura19-aya70.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura19-aya70.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura19-aya72.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura19-aya72.html
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يو ، مث الذم يليو حىت من كاف يف قلبو مثقاؿ دينار من إدياف ، مث الذم يليو ، مث الذم يل
خيرجوا من كاف يف قلبو أدىن أدىن أدىن مثقاؿ ذرة من إدياف مث خيرج اهلل من النار من قاؿ 

كإف مل يعمل خَتا قط ، كال يبقى يف النار إال من  " "ال إلو إال اهلل : يوما من الدىر
هلل كجب عليو اخللود ، كما كردت بذلك األحاديث الصحيحة عن رسوؿ اهلل صلى ا

 (. مث ننجي الذين اتقوا كنذر الظادلُت فيها جثياعليو كسلم; كذلذا قاؿ تعاىل: )
 في تفسير السعدي:

كىنىذىري  )اهلل تعاىل بفعل ادلأمور، كاجتناب احملظور  ( مثيَّ نػينىجّْي الًَّذينى اتػَّقىٍوا )
ظلمهم ككفرىم، كجب  كىذا بسبب ( ًفيهىا ًجًثيِّا )أنفسهم بالكفر كادلعاصي  ( الظَّاًلًمُتى 

 .ذلم اخللود، كحق عليهم العذاب، كتقطعت ّٔم األسباب
 

َناٍت قَاَل الَِّذيَن َكَفُروا لِلَِّذيَن آَمُنوا َأيُّ اْلَفرِيَقْيِن  َلىَٰ َعَلْيِهْم آيَاتُ َنا بَ ي ّْ َوِإَذا تُ ت ْ
ٌر مََّقاًما َوَأْحَسُن َنِديِّا )   (73َخي ْ

 في تفسير ابن كثير:
عن الكفار حُت تتلى عليهم آيات اهلل ظاىرة الداللة بينة احلجة  خيرب تعاىل

كاضحة الربىاف : أهنم يصدكف عن ذلك ، كيعرضوف كيقولوف عن الذين آمنوا مفتخرين 
)خَت مقاما كأحسن  عليهم كزلتجُت على صحة ما ىم عليو من الدين الباطل بأهنم:

 : ىو رلمع الرجاؿ للحديث ، أمأم : أحسن منازؿ كأرفع دكرا كأحسن نديا ، ك  نديا(
ناديهم أعمر كأكثر كاردا كطارقا ، يعنوف : فكيف نكوف كضلن ّٔذه ادلثابة على باطل ، 
كأكلئك الذين ىم سلتفوف مستًتكف يف دار األرقم بن أيب األرقم كضلوىا من الدكر على 

ف خَتا ما سبقونا كقاؿ الذين كفركا للذين آمنوا لو كااحلق ؟ كما قاؿ تعاىل سلربا عنهم: )
الشعراء : (  أنؤمن لك كاتبعك األرذلوف: ) كقاؿ قـو نوح.  ُُاألحقاؼ : (  إليو
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)ككذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أىؤالء من اهلل عليهم من بيننا ، كقاؿ تعاىل:  ُُُ
 . ّٓ( األنعاـ : أليس اهلل بأعلم بالشاكرين

 في تفسير السعدي:
الكفار آياتنا بينات، أم: كاضحات الداللة على أم: كإذا تتلى على ىؤالء 

كحدانية اهلل كصدؽ رسلو، توجب دلن مسعها صدؽ اإلدياف كشدة اإليقاف، قابلوىا بضد 
ما جيب ذلا، كاستهزءكا ّٔا كٔتن آمن ّٔا، كاستدلوا ْتسن حاذلم يف الدنيا، على أهنم خَت 

يػٍره مىقىامنا )أم: ضلن كادلؤمنوف  ( اٍلفىرًيقىٍُتً أىمُّ : )من ادلؤمنُت، فقالوا معارضُت للحق  ( خى
 أم رللسا.( كىأىٍحسىني نىًديِّا )أم: يف الدنيا، من كثرة األمواؿ كاألكالد، كتوفر الشهوات 

أم: فاستنتجوا من ىذه ادلقدمة الفاسدة، أهنم أكثر ماال كأكالدا، كقد حصلت ذلم 
تهم مزخرفة مزكقة.كادلؤمنوف ٓتبلؼ ىذه احلاؿ، أكثر مطالبهم من الدنيا، كرلالسهم كأندي

فهم خَت من ادلؤمنُت، كىذا دليل يف غاية الفساد، كىو من باب قلب احلقائق، كإال 
فكثرة األمواؿ كاألكالد، كحسن ادلنظر، كثَتا ما يكوف سببا ذلبلؾ صاحبو، كشقائو، 

 .كشره
 

ا ُقْل َمن َكاَن ِفي الضَََّلَلِة فَ ْلَيْمُدْد لَُو ال ُن َمدِّ َحتَّىَٰ ِإَذا رََأْوا َما يُوَعُدوَن  ۚ  رَّْحمََٰ
اَعَة َفَسيَ ْعَلُموَن َمْن ُىَو َشرّّ مََّكانًا َوَأْضَعُف ُجنًدا )  (75ِإمَّا اْلَعَذاَب َوِإمَّا السَّ

 

 في تفسير ابن كثير:
يا زلمد ، ذلؤالء ادلشركُت برّٔم ادلدعُت ، أهنم على احلق (  قليقوؿ تعاىل: )

 فليمدد لو الرمحن مدا( )أم : منا كمنكم ،  ( )من كاف يف الضبللة كأنكم على الباطل:
 ( إما العذاب )أم : فأمهلو الرمحن فيما ىو فيو ، حىت يلقى ربو كينقضي أجلو ، 



ّٗ 

من ىو شر مكانا كأضعف  )حينئذ (  فسيعلموف )بغتة تأتيو ، (  كإما الساعة )، يصيبو
 . احتجوا بو من خَتية ادلقاـ كحسن الندم أم : يف مقابلة ماجندا( 

فليدعو اهلل يف طغيانو . ىكذا قرر (  فليمدد لو الرمحن مداقاؿ رلاىد يف قولو: )
كىذه مباىلة للمشركُت الذين يزعموف أهنم على  . ذلك أبو جعفر بن جرير ، رمحو اهلل

أيها الذين ىادكا إف قل يا ىدل فيما ىم فيو ، كما ذكر تعاىل مباىلة اليهود يف قولو: )
أم  ، ٔاجلمعة : (  زعمتم أنكم أكلياء هلل من دكف الناس فتمنوا ادلوت إف كنتم صادقُت

: ادعوا على ادلبطل منا كمنكم بادلوت إف كنتم تدعوف أنكم على احلق ، فإنو ال يضركم 
مبسوطا ، كهلل  " البقرة "الدعاء ، فنكلوا عن ذلك ، كقد تقدـ تقرير ذلك يف سورة 

حُت صمموا على  " آؿ عمراف "احلمد . ككما ذكر تعاىل ادلباىلة مع النصارل يف سورة 
الكفر ، كاستمركا على الطغياف كالغلو يف دعواىم أف عيسى كلد اهلل ، كقد ذكر اهلل 

فمن حاجك حججو كبراىينو على عبودية عيسى ، كأنو سللوؽ كآدـ ، قاؿ بعد ذلك: )
جاءؾ من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا كأبناءكم كنساءنا كنساءكم  فيو من بعد ما

فنكلوا ،  ُٔآؿ عمراف : كأنفسنا كأنفسكم مث نبتهل فنجعل لعنة اهلل على الكاذبُت( 
 أيضا عن ذلك

 في تفسير السعدي:
دلا ذكر دليلهم الباطل، الداؿ على شدة عنادىم، كقوة ضبلذلم، أخرب ىنا، أف 

الضبللة، بأف رضيها لنفسو، كسعى فيها، فإف اهلل ديده منها، كيزيده فيها من كاف يف 
 (فػىلىمَّا زىاغيوا أىزىاغى اللَّوي قػيليوبػىهيمٍ  : )حبا، عقوبة لو على اختيارىا على اذلدل، قاؿ تعاىل

تػىهيٍم كىأىٍبصىارىىيٍم كىمىا ملٍى يػيٍؤًمنيوا بًًو أىكَّؿى مىرَّةو كىنى )  (ذىريىيٍم يف طيٍغيىاهًنًٍم يػىٍعمىهيوفى كىنػيقىلّْبي أىٍفًئدى
يػٍره مىقىامنا كىأىٍحسىني نىًديِّا : )أم: القائلوف ( حىىتَّ ًإذىا رىأىٍكا) مىا ييوعىديكفى ًإمَّا  () أىمُّ اٍلفىرًيقىٍُتً خى



َْ 

يػىٍعلىميوفى  )اليت ىي باب اجلزاء على األعماؿ  ( كىًإمَّا السَّاعىةى )بقتل أك غَته ( اٍلعىذىابى  فىسى
ا اننا كىأىٍضعىفي جيٍندن أم: فحينئذ يتبُت ذلم بطبلف دعواىم، كأهنا دعول  ( مىٍن ىيوى شىرّّ مىكى

ا )مضمحلة، كيتيقنوف أهنم أىل الشر،  كلكن ال يفيدىم ىذا العلم شيئا،  (كىأىٍضعىفي جيٍندن
 .ألنو ال ديكنهم الرجوع إىل الدنيا، فيعملوف غَت عملهم األكؿ

 

ٌر ِعنَد رَبَّْك ثَ َوابًا  ۚ  َوَيزِيُد اللَُّو الَِّذيَن اْىَتَدْوا ُىًدى  َواْلَباِقَياُت الصَّاِلَحاُت َخي ْ
ٌر مََّردِّا)  (76َوَخي ْ

 

 في تفسير ابن كثير:
دلا ذكر اهلل تعاىل إمداد من ىو يف الضبللة فيما ىو فيو كزيادتو على ما ىو عليو 

كما قاؿ تعاىل: )كإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقوؿ أيكم ، أخرب بزيادة ادلهتدين ىدل  
زادتو ىذه إديانا فأما الذين آمنوا فزادهتم إديانا كىم يستبشركف كأما الذين يف قلؤّم مرض 

 كقولو: .ُِٓ،  ُِْالتوبة :  فزادهتم رجسا إىل رجسهم كماتوا كىم كافركف(
ـ عليها ، كإيراد األحاديث ادلتعلقة ّٔا ( قد تقدـ تفسَتىا ، كالكبل )كالباقيات الصاحلات

( أم : عاقبة كمردا  ( أم : جزاء )كخَت مردا الكهف". )خَت عند ربك ثوابا "يف سورة 
 . على صاحبها

 في تفسير السعدي:
دلا ذكر أنو ديد للظادلُت يف ضبلذلم، ذكر أنو يزيد ادلهتدين ىداية من فضلو 
عليهم كرمحتو، كاذلدل يشمل العلم النافع، كالعمل الصاحل. فكل من سلك طريقا يف 
العلم كاإلدياف كالعمل الصاحل زاده اهلل منو، كسهلو عليو كيسره لو، ككىب لو أمورا أخر، 

دليل على زيادة اإلدياف كنقصو، كما قالو السلف  ال تدخل ٖتت كسبو، كيف ىذا



ُْ 

كىًإذىا تيًليىٍت عىلىٍيًهٍم آيىاتيوي  ( )كىيػىٍزدىادى الًَّذينى آمىنيوا ًإديىاننا )الصاحل، كيدؿ عليو قولو تعاىل 
 ( زىادىتٍػهيٍم ًإديىاننا

كيدؿ عليو أيضا الواقع، فإف اإلدياف قوؿ القلب كاللساف، كعمل القلب كاللساف 
كىاٍلبىاًقيىاتي : )كاجلوارح، كادلؤمنوف متفاكتوف يف ىذه األمور، أعظم تفاكت، مث قاؿ

أم: األعماؿ الباقية، اليت ال تنقطع إذا انقطع غَتىا، كال تضمحل، ىي  ( الصَّاحلًىاتي 
، كحج، كعمرة، كقراءة، كتسبيح، كتكبَت،  الصاحلات منها، من صبلة، كزكاة، كصـو

يػٍره  )اف إىل ادلخلوقُت، كأعماؿ قلبية كبدنية. فهذه األعماؿ كٖتميد، كهتليل، كإحس خى
أم: خَت عند اهلل، ثوأّا كأجرىا، ككثَت للعاملُت نفعها  ( ًعٍندى رىبّْكى ثػىوىابنا كىخىٍَت مىرىدِّا

كردىا، كىذا من باب استعماؿ أفعل التفضيل يف غَت بابو، فإنو ما مث غَت الباقيات 
ال يبقى لصاحبو ثوابو كال ينجع، كمناسبة ذكر الباقيات الصاحلات، عمل ينفع، ك 

أنو دلا ذكر أف الظادلُت جعلوا أحواؿ الدنيا من ادلاؿ كالولد،  -كاهلل أعلم-الصاحلات
كحسن ادلقاـ كضلو ذلك، عبلمة حلسن حاؿ صاحبها، أخرب ىنا أف األمر، ليس كما 

، ىو العمل ٔتا حيبو اهلل زعموا، بل العمل الذم ىو عنواف السعادة كمنشور الفبلح
 .كيرضاه

 

 ( 77َأفَ َرأَْيَت الَِّذي َكَفَر ِبآيَاتَِنا َوقَاَل َْلُوتَ َينَّ َمااًل َوَوَلًدا )
 

 في تفسير ابن كثير:
كقاؿ اإلماـ أمحد : حدثنا أبو معاكية ، حدثنا األعمش ، عن مسلم ، عن 

يل على العاص بن كائل مسركؽ ، عن خباب بن األرت قاؿ : كنت رجبل قينا ، ككاف 
دين ، فأتيتو أتقاضاه . فقاؿ : ال كاهلل ال أقضيك حىت تكفر ٔتحمد فقلت : ال كاهلل ال 
أكفر ٔتحمد صلى اهلل عليو كسلم حىت ٘توت مث تبعث . قاؿ : فإين إذا مت مث بعثت 



ِْ 

كتُت أفرأيت الذم كفر بآياتنا كقاؿ أل : )جئتٍت كيل مث ماؿ ككلد ، فأعطيتك ، فأنزؿ اهلل
أخرجو صاحبا الصحيح كغَتمها ، من غَت كجو ،  (. كيأتينا فرداإىل قولو: ) ( ماال ككلدا

كنت قينا ٔتكة ، فعملت للعاص بن كائل سيفا ،  : عن األعمش بو ، كيف لفظ البخارم
 . قاؿ : موثقا )أـ اٗتذ عند الرمحن عهدا( فجئت أتقاضاه . فذكر احلديث كقاؿ:

كقرأ آخركف بضمها  " كلدا "من  " الواك "قرأ بعضهم بفتح (  ماال ككلدا)ألكتُت  كقولو: 
احلمد هلل العزيز فردا مل يتخذ من كلد شيء كلدا. كقاؿ  : ، كىو ٔتعناه ، قاؿ رؤبة

 كلقد رأيت معاشرا قد ٘تركا ماال ككلدا.: احلارث بن حلزة
 في تفسير السعدي:

أم: أفبل تتعجب من حالة ىذا الكافر، الذم مجع بُت كفره بآيات اهلل كدعواه 
الكبَتة، أنو سيؤتى يف اآلخرة ماال ككلدا، أم: يكوف من أىل اجلنة، ىذا من أعجب 

كإف كانت -األمور، فلو كاف مؤمنا باهلل كادعى ىذه الدعول، لسهل األمر.كىذه اآلية 
 .كل كافر، زعم أنو على احلق، كأنو من أىل اجلنةفإهنا تشمل   -نازلة يف كافر معُت

 

ِن َعْهًدا َفاَعَة ِإالَّ َمِن اتََّخَذ ِعنَد الرَّْحمََٰ  (87) الَّ َيْمِلُكوَن الشَّ
 

 في تفسير ابن كثير:
أم : (  )ال ديلكوف الشفاعة .أم عطاشا "كرداكنسوؽ آّرمُت إىل جهنم "كقولو 

 ليس ذلم من يشفع ذلم ، كما يشفع ادلؤمنوف بعضهم لبعض ، كما قاؿ تعاىل سلربا عنهم
إال من : ) كقولو . َُُ،  ََُالشعراء : فما لنا من شافعُت كال صديق محيم(  ) :

اٗتذ عند الرمحن عهدا ىذا استثناء منقطع ، ٔتعٌت : لكن من اٗتذ عند الرمحن عهدا( : 
كقاؿ ابن أيب حامت : حدثنا عثماف بن  . ، كىو شهادة أف ال إلو إال اهلل ، كالقياـ ْتقها

خالد الواسطي ، حدثنا زلمد بن احلسن الواسطي ، عن ادلسعودم ، عن عوف بن عبد 

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura19-aya87.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura19-aya87.html


ّْ 

ىذه  -يعٍت ابن مسعود  -اهلل ، عن أيب فاختة ، عن األسود بن يزيد قاؿ : قرأ عبد اهلل 
مث قاؿ : اٗتذكا عند اهلل عهدا ، فإف اهلل يقوؿ  إال من اٗتذ عند الرمحن عهدا( : ) اآلية

قالوا : يا أبا عبد الرمحن ، فعلمنا . قاؿ  " من كاف لو عند اهلل عهد فليقم : " يـو القيامة
: قولوا : اللهم ، فاطر السماكات كاألرض ، عامل الغيب كالشهادة ، فإين أعهد إليك 
يف ىذه احلياة الدنيا أنك إف تكلٍت إىل عمل تقربٍت من الشر كتباعدين من اخلَت ، كإين 
 ال أثق إال برمحتك ، فاجعل يل عندؾ عهدا تؤديو إيل يـو القيامة ، إنك ال ٗتلف ادليعاد

 : قاؿ ادلسعودم : فحدثٍت زكريا ، عن القاسم بن عبد الرمحن ، أخربنا ابن مسعود .
مث ركاه من كجو آخر ،  . : خائفا مستجَتا مستغفرا ، راىبا راغبا إليكككاف يلحق ّٔن 

 . عن ادلسعودم ، بنحوه
 في تفسير السعدي:

ًٍلكيوفى الشَّفىاعىةى  ) أم: ليست الشفاعة ملكهم، كال ذلم منها شيء، كإمنا  ( الى ديى
يعنا )ىي هلل تعاىل  تنفعهم شفاعة الشافعُت، ألهنم كقد أخرب أنو ال  ( قيٍل لًلًَّو الشَّفىاعىةي مجًى

مل يتخذكا عنده عهدا باإلدياف بو كبرسلو، كإال فمن اٗتذ عنده عهدا فآمن بو كبرسلو 
كىالى يىٍشفىعيوفى ًإالَّ ًلمىًن : )كاتبعهم، فإنو شلن ارتضاه اهلل، كٖتصل لو الشفاعة كما قاؿ تعاىل

نو عهد يف كتبو كعلى ألسنة رسلو، كمسى اهلل اإلدياف بو كاتباع رسلو عهدا، أل ( اٍرتىضىى
 .باجلزاء اجلميل دلن اتبعهم

 

ِن َعْبًدا َماَواِت َواْْلَْرِض ِإالَّ آِتي الرَّْحمََٰ   (93) ِإن ُكلُّ َمن ِفي السَّ
 

 في تفسير ابن كثير:

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura19-aya93.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura19-aya93.html


ْْ 

السماكات كاألرض إال آِت الرمحن عبدا لقد أحصاىم كعدىم )إف كل من يف 
أم : قد علم عددىم منذ خلقهم إىل يـو القيامة ، ذكرىم كأنثاىم كصغَتىم  ( عدا

 . ككبَتىم
  في تفسير السعدي:

ا ) غَت أم: ذليبل منقادا،  ( ًإٍف كيلُّ مىٍن يف السَّمىاكىاًت كىاأٍلىٍرًض ًإالَّ آِت الرَّمٍحىًن عىٍبدن
متعاص كال شلتنع، ادلبلئكة، كاإلنس، كاجلن كغَتىم، اجلميع شلاليك، متصرؼ فيهم، 
ليس ذلم من ادللك شيء، كال من التدبَت شيء، فكيف يكوف لو كلد، كىذا شأنو 

 ."كعظمة ملكو؟
 

ُن ُودِّا)  ( 96ِإنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِلَحاِت َسَيْجَعُل َلُهُم الرَّْحمََٰ
 

 في تفسير ابن كثير:
خيرب تعاىل أنو يغرس لعباده ادلؤمنُت الذين يعملوف الصاحلات ، كىي األعماؿ 

يغرس ذلم يف قلوب عباده  -دلتابعتها الشريعة احملمدية  -عز كجل  -اليت ترضي اهلل 
الصاحلُت مودة ، كىذا أمر ال بد منو كال زليد عنو . كقد كردت بذلك األحاديث 

كركاه مسلم من حديث . رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم من غَت كجوالصحيحة عن 
سهيل . كركاه أمحد كالبخارم ، من حديث ابن جريج ، عن موسى بن عتبة عن نافع 

 . موىل ابن عمر ، عن أيب ىريرة رضي اهلل عنو ، عن النيب ، صلى اهلل عليو كسلم بنحوه
بن سناف ، حدثنا عبد الرمحن بن كقاؿ ابن أيب حامت ، رمحو اهلل : حدثنا أمحد 

كاهلل  : مهدم ، عن الربيع بن صبيح ، عن احلسن البصرم ، رمحو اهلل قاؿ : قاؿ رجل
ألعبدف اهلل عبادة أذكر ّٔا ، فكاف ال يرل يف حُت صبلة إال قائما يصلي ، ككاف أكؿ 

ال داخل إىل ادلسجد كآخر خارج ، فكاف ال يعظم ، فمكث بذلك سبعة أشهر ، ككاف 



ْٓ 

فأقبل على نفسو فقاؿ : ال أراين أذكر ".  انظركا إىل ىذا ادلرائي: " دير على قـو إال قالوا
فلم يزد على أف قلب نيتو ، كمل يزد على  -عز كجل  -إال بشر ، ألجعلن عملي كلو هلل 

العمل الذم كاف يعملو ، فكاف دير بعد بالقـو ، فيقولوف : رحم اهلل فبلنا اآلف ، كتبل 
 َّ (. إف الذين آمنوا كعملوا الصاحلات سيجعل ذلم الرمحن كدا احلسن: )

 في تفسير السعدي:
ىذا من نعمو على عباده، الذين مجعوا بُت اإلدياف كالعمل الصاحل، أف كعدىم 
أنو جيعل ذلم كدا، أم: زلبة ككدادا يف قلوب أكليائو، كأىل السماء كاألرض، كإذا كاف 
ذلم يف القلوب كد تيسر ذلم كثَت من أمورىم كحصل ذلم من اخلَتات كالدعوات كاإلرشاد 

إف اهلل إذا أحب عبدا،  " :ذلذا كرد يف احلديث الصحيحكالقبوؿ كاإلمامة ما حصل، ك 
نادل جربيل: إين أحب فبلنا فأحبو، فيحبو جربيل، مث ينادم يف أىل السماء: إف اهلل 

كإمنا جعل اهلل  " حيب فبلنا فأحبوه، فيحبو أىل السماء، مث يوضع لو القبوؿ يف األرض
 .ذلم كدا،ألهنم كدكه، فوددىم إىل أكليائو كأحبابو

 

 تصميم التدريس اْلسم الموصول .د 
حيدث التعلم كالتعليم  .يرتبط مصطلح التعلم ارتباطنا كثيقنا بفهم التعليم كالتعليم

ديكن أف حيدث التعلم بدكف معلم أك بدكف عملية التدريس كأنشطة  .يف كقت كاحد
التدريس كل ما بينما يشمل  .التعلم كما ىو احلاؿ يف بيئة ادلدرسة أك بيئة التعلم الرمسية

يفعلو ادلعلم يف الفصل الدراسي كالذم ينص بشكل أساسي على ما يقـو بو ادلعلم 
يشعركف  طلبةْتيث ديكن أف تتم عملية التدريس كالتعلم بسبلسة كأخبلقية كٕتعل ال

كيف  .بالراحة ، كحياكلوف على كجو التحديد كزلاكلة تنفيذ ادلنهج يف الفصل الدراسي
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التعلم شكبلن من أشكاؿ األعماؿ اليت تتضمن عن قصد كتستخدـ  الوقت نفسو ، يعد
 .ادلعرفة اليت ديتلكها ادلعلموف لتحقيق أىداؼ ادلناىج الدراسية

سيجعل ىذا  .طلبةكشف دجيينج أف التعلم ىو جهد لتعليم ال، خيتلف بالتعٌلم
يف شكل ٖتليل  ديكن بذؿ اجلهود .يتعلموف شيئنا بطريقة أكثر فعالية ككفاءة طلبةاجلهد ال

، كٖتديد  طلبة، كٖتليل مصادر تعلم ال طلبةأىداؼ كخصائص التعلم لدل ال
اسًتاتيجيات ٕتميع التعلم ، كزلتول مواد التعلم ، كٖتديد اسًتاتيجيات تقدًن التعلم ، 

 .ككضع اسًتاتيجيات معاجلة التعلم ، ككضع إجراءات لقياس نتائج التعلم
تابو "الًتبية ك طرؽ التدريس" ، أم "التعلم حقنا ىو كفقان لعبد العزيز ماجد يف ك

  ُّتغيَت يف عقل الطالب ديكن أف حيدث مع خربة سابقة تؤدم إىل تغيَتات جديدة".
يتعلموف بسهولة كحيفزكف  طلبةأك كيفية جعل ال طلبةيتعلق التعلم بكيفية تعليم ال

لذلك ، يف  .طلبةأنفسهم على تعلم ما ىو موجود يف ادلناىج حسب احتياجات ال
عملية التعلم ، يلـز بذؿ جهد لوصف القيم الواردة يف ادلنهج عن طريق ٖتليل األىداؼ 

عبلكة على ذلك ، يتم  .التعليمية كخصائص زلتول رلاالت الدراسة الواردة يف ادلنهج
تنفيذ األنشطة لتحديد كٖتديد كتطوير األساليب ادلناسبة )األساليب كاسًتاتيجيات 

لتحقيق أىداؼ التعلم احملددة كفقنا للظركؼ احلالية ْتيث ديكن استخداـ ادلنهج  التعلم( 
 ِّ كعملية تعلم.

لذلك ،  .أف التعلم ىو نظاـ أك كحدة كاحدة تتكوف من مكونات سلتلفة مًتابطة
ىذه ادلكونات ىي  .سيتم ٖتديد صلاح التعلم من خبلؿ ادلكونات ادلشاركة يف التعلم
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ْٕ 

داؼ التعلم كمواد التعلم كطرؽ كأساليب التعلم ككذلك التقييمات كأى طلبةادلعلمُت كال
كخربات  طلبةك رأل ديفيس أٌف نظاـ التعلم يتضمن تنظيم مزيج من ال .كادلرافق البلزمة

التعلم كمرافق التعلم كصيانة أك التحكم يف األنظمة كاإلجراءات اليت ٖتكم تفاعل سلوؾ 
 ّّ التعلم لتحقيق أىداؼ التعلم.

كذلك  التصميم يف التدريس ، التدريس ىو رلموعة من تصميم التعليم ك ك  
ديكن النظر إىل التصميم كنظاـ ، ْتيث يوجد يف نظاـ التعلم مكونات  .تصميم التعلم

كاألىداؼ كادلواد كادلرافق كاإلجراءات باإلضافة إىل الوسائط اليت جيب  طلبةبُت ال
 .إعدادىا

تبط أنظمة التعلم ٔتجموعات من األشخاص الذين كفقنا دلا عرب عنو ديفيس ، تر 
خيتربكف عملية التعلم كحيصلوف على التسهيبلت كالتحكم كاإلجراءات اليت ٖتكم عملية 

كبادلثل ، فإف نظاـ التدريس ، حيث ترتبط  .للحصوؿ على األىداؼ طلبةتفاعل ال
ألساليب كخطوات ادلكونات يف ٗتطيط التدريس كادلواد التعليمية كاألىداؼ كادلواد كا

ككشف ماير أيضنا أف عملية  .التقييم كالتدريس بأنشطة التعلم يف ٖتقيق أىداؼ التعلم
التعلم بأكملها ٖتتوم بشكل أساسي على أربعة عناصر ، كىي اإلعداد ، كالتسليم ، 

 ّْ كالتدريب ، كعرض النتائج.
تعلم اللغة ديكن تقسيم الغرض من  عند النظر إليها من اجلانب التصنيفي ،

األىداؼ ادلعرفية كاألىداؼ العاطفية  العربية كلغة أجنبية إىل ثبلث فئات ىي؛
األىداؼ ادلعرفية لتعلم اللغة العربية ىي فهم ادلعرفة ادلفاىيمية حوؿ  .كاألىداؼ احلركية

معرفة جيدان عن مفهـو اجلملة اإلمسية، مفهـو اجلملة  تعلم اللغة العربية يف رلاؿ النحو،
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ْٖ 

كاألىداؼ العاطفية من تعلم اللغة العربية كلغة  .علية، مفهـو اإلعراب كما إىل ذلكالف
أجنبية ىو القدرة على تطبيق ادلفاىيم يف اللغة العربية كممارسات لغوية ، على سبيل 

، كتكوف قادرة  اجلملة الفعلية،  ادلثاؿ يف رلاؿ النحو، قادرة على تكوين اجلملة اإلمسية
 تعلم اللغة العربية كلغة أجنبيةمن  أٌما األىداؼ احلركية  .ىيم اليت يفهمهاعلى ٖتليل ادلفا

 ّٓ .اللغة العربيةيف  الظاىرةظهور حساسية ككعي لكل أعراض 
باإلضافة إىل ذلك ، فإف ٖتديد الطريقة ادلستخدمة يف تطوير تصميم التعلم ىي 

الطريقة اجليدة ىي  .التعلماخلطوة التالية اليت جيب إعدادىا يف عملية تطوير تصميم 
الطريقة اليت لديها ٗتطيط شامل كدقيق يتعلق بعرض ادلوضوع بطريقة منظمة كال تتعارض 

 ّٔ كتتوقف على هنج.
ىي طريقة  الطريقة اليت تعتربىا الباحثة مناسبة لتصميم التعلم االسم ادلوصوؿ

رض التقدديي منها على ىذه الطريقة ىي طريقة القاعدة كاألمثلة اليت يركز الع قياسية. 
 ّٕعرض القواعد ، كإعطاء احلفظ مث إعطاء األمثلة أثناء عملية التعلم.

اليت تركز التعلم كالتعليم  تصميممن  موعةلذلك ديكن االستنتاج أف التعلم ىو رل
نظاـ عملية ىذا لذلك يف  .، أم النشاط ادلتزايد دلوضوع ادلعلمعلى اجلمع بُت االثنُت

كاألىداؼ كادلواد لتحقيق أىداؼ التعلم  طلبةمكونات لنظاـ ادلعلم كالالتعلم ، ىناؾ 
 .كادلرافق كاإلجراءات كاألدكات ككسائل اإلعبلـ اليت جيب إعدادىا
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