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 الباب الثالث

 تقديم البيانات وتحليلها
 عن اإلضافة ومعانيها في سورة النور

 نبذة عن سورة النور -أ
سورة النور مدنية وهي من المثاني )أي اآليات التي ت تلى تكرر ويكثر في 
الصالة(. عدد آياتها أربعة وستون آية وترتيبها الرابعة وعشرون. نزلت بعد سورة 

" 07أنرلناها"، تتحدث عن حديث اإلفك. تقع في الجزء "الحشر وبدأت ب"سورة 
 "8، 0، 1، 1" ، الربع "00، 01، الحزب "

األحكام بتشـــــريع الرباني النور إشـــــعاعات من فيها لما النور ســـــورة س ميت 
من يض وفعباده على الله نور من قبس هي التي اإلنســـــــانية والفضـــــــائل واآلداب 
كتابك بنور قلوبنا نوّ ْر اللهم " واألرض السموات ر نو الله " وجوده حمته ر فيوضات 

مّ يت بهذا االســـم  لقول الله  18.العالمينرب يا المبين  اللَّه  فيها: ) -تعالى-وقد ســـ 
(، والنور اسٌم من أسماء الله الحسنى  .ن ور  السََّماَوات  َواأْلَْرض 

  

                                                           
 ”, http://www.e0101, 00accessed April ,-تعريف سورة النور المصحف اإللكتروني18

quran.com/tareef-01.html. 
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 تقديم البيانات وتحليلها  -ب
 التي تتضمن في سورة النور اإلضافات وتعريب اآليات تقديم .0

وجد الباحث اإلضافات الكثيرة آيات التي تتضمن باإلضافة في سورة النور كما 
 يلي:

 ر وَن س وَرٌة أَنزَْلَناَها َوفـََرْضَناَها َوأَنزَْلَنا ف يَها آيَاٍت بـَيّ َناٍت لََّعلَّك ْم َتذَكَّ  (0
ٍد الزَّان َية  َوالزَّان ي فَاْجل د وا   (0 نـْه َماك لَّ َواح  اَئَة َجْلَدٍة َوال تَ  مّ  َما رَْأَفٌة م  ْأخ ْذك م ب ه 

ر  َوْلَيْشَهْد  اللَّه   د ين  ف ي  طَائ َفٌة  َذابـَه َماعَ إ ن ك نت ْم تـ ْؤم ن وَن ب اللَّه  َواْليَـْوم  اآلخ 
ن ينَ  َن اْلم ْؤم   مّ 

ٍد(، فالمضاف )ك لَّ (  اإلضافة في هذه اآلية لفظ )ك لَّ َواح 
ٍد( مضاف إليه. وكانت اإلضافة في هذا اللفظ من نوع اإلضافة  و)واح 

ذه اآلية لفظ اإلضافة في هو  البيانية. معنى علىالمعنوية وتفيد  للتخصيص 
إلضافة في ا)د ين  اللَّه  (، فالمضاف )د ين  ( و) اللَّه  ( مضاف إليه. وكانت 

 الالمية. ىمعن علىهذا اللفظ من نوع اإلضافة المعنوية وتفيد  للتعريف 
اإلضافة في هذه اآلية لفظ )َعَذابـَه َما (، فالمضاف )َعَذاَب( و)ه َما ( و 

مضاف إليه. وكانت اإلضافة في هذا اللفظ من نوع اإلضافة المعنوية وتفيد  
 الالمية. معنى علىللتعريف 

ر ٌك َوح رّ َم الزَّان ي ال يَنك ح  إ الَّ زَان َيةً أَْو م ْشر َكةً َوالزَّان َية  ال يَنك ح َها إ الَّ زَاٍن أَْو م شْ  (0
ن يَن   َذل َك َعَلى اْلم ْؤم 

ْلَدًة َمان يَن جَ َوالَّذ يَن يـَْرم وَن اْلم ْحَصَنات  ث مَّ َلْم يَْأت وا ب َأْربـََعة  ش َهَداء فَاْجل د وه ْم ثَ  (1
ق وَن   َوال تـَْقبَـل وا َله ْم َشَهاَدًة أََبًدا َوأ ولَئ َك ه م  اْلَفاس 

يٌم  (1  إ الَّ الَّذ يَن تَاب وا م ن بـَْعد  َذل َك َوَأْصَلح وا فَإ نَّ اللََّه َغف وٌر رَّح 
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 َشَهاَدة  َأَحد ه مْ فَ  ه مْ أَنف س  َوَلْم َيك ن لَّه ْم ش َهَداء إ الَّ  ْزَواَجه مْ َوالَّذ يَن يـَْرم وَن أَ  (0
 أَْرَبع  َشَهاَداٍت ب اللَّه  إ نَّه  َلم َن الصَّاد ق يَن 

اإلضافة في هذه اآلية لفظ )أَْزَواَجه ْم(، فالمضاف )أَْزَواَج( و)ه ْم( 
مضاف إليه. وكانت اإلضافة في هذا اللفظ من نوع اإلضافة المعنوية وتفيد  

 (، في هذه اآلية لفظ ) أَنف س ه مْ اإلضافة و  الالمية. معنى علىللتعريف 
( و)ه ْم ( مضاف إليه. وكانت اإلضافة في هذا اللفظ  فالمضاف ) أَنف س 

اإلضافة في و  الالمية. معنى علىمن نوع اإلضافة المعنوية وتفيد  للتعريف 
هذه اآلية لفظ )َشَهاَدة  َأَحد ه ْم(، فالمضاف )َشَهاَدة  ( و) َأَحد ه ْم( مضاف 

انت اإلضافة في هذا اللفظ من نوع اإلضافة المعنوية وتفيد  إليه. وك
 الالمية. معنى علىللتعريف 

 إ ن َكاَن م َن اْلَكاذ ب يَن  عليه َلْعَنَت اللَّه  َواْلَخام َسة  َأنَّ  (8
اإلضافة في هذه اآلية لفظ )َلْعَنَت اللَّه  (، فالمضاف )َلْعَنَت( 
و)اللَّه  ( مضاف إليه. وكانت اإلضافة في هذا اللفظ من نوع اإلضافة 

 .بيانيةال معنى علىالمعنوية وتفيد  للتعريف 

َها اْلَعَذاَب َأْن َتْشَهَد أَْرَبَع َشَهاَداٍت ب اللَّه  إ نَّه  لَ  (7  َن اْلَكاذ ب يَن م  َوَيْدرَأ  َعنـْ
 ا إ ن َكاَن م َن الصَّاد ق يَن عليه َغَضَب اللَّه  َواْلَخام َسَة َأنَّ  (1

اإلضافة في هذه اآلية لفظ )َغَضَب اللَّه  (، فالمضاف )َغَضَب( 
و) اللَّه  ( مضاف إليه. وكانت اإلضافة في هذا اللفظ من نوع اإلضافة 

 .بيانيةال معنى علىالمعنوية وتفيد  للتعريف 

 َوَأنَّ اللََّه تـَوَّاٌب َحك يمٌ  َرْحَمت ه  ْم وَ عليكَفْضل  اللَّه  َوَلْوال  (01
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 اإلضافة في هذه اآلية لفظ )َفْضل  اللَّه  (، فالمضاف )َفْضل (
( مضاف إليه. وكانت اإلضافة في هذا اللفظ من نوع اإلضافة و)اللَّه  

ه اآلية لفظ اإلضافة في هذو  البيانية. معنى علىالمعنوية وتفيد  للتعريف 
( مضاف إليه. وكانت اإلضافة في هذا  )َرْحَمت ه (، فالمضاف )َرْحَمتة ( و)ه 

  .يانيةبوتفيد  للتعريف على معنى ال اللفظ من نوع اإلضافة المعنوية

نك ْم ال َتْحَسب وه  َشرًّا لَّك م َبْل ه َو خَ  (00 يـٌْر إ نَّ الَّذ يَن َجاؤ وا ب اإل ْفك  ع ْصَبٌة مّ 
ْثم  َوالَّذ ي تـََولَّى  ك لّ  اْمر ٍئ لَّك ْم ل   نـْه م مَّا اْكَتَسَب م َن اإل  َره  ك  مّ  نـْه ْم لَه  َعَذاٌب  بـْ م 
 َعظ يمٌ 

 (كلّ (، فالمضاف ) كّل امرئٍ اإلضافة في هذه اآلية لفظ )
ة اإلضاف ( مضاف إليه. وكانت اإلضافة في هذا اللفظ من نوعامرئٍ و)

هذه اآلية  ضافة فياإلو  على معنى البيانية. خصيصالمعنوية وتفيد  للت
( مضاف إليه. وكانت اإلضافة في كبر(، فالمضاف )كبرهلفظ ) ( و)ه 

  .ميةالهذا اللفظ من نوع اإلضافة المعنوية وتفيد  للتعريف على معنى ال

َنات  َلْوال إ ْذ َسم ْعت م وه  َظنَّ اْلم ْؤم ن وَن َواْلم   (00 ه مْ ب  ْؤم  رًا َوقَال وا َهَذا إ ْفٌك  أَنف س  َخيـْ
 مُّب يٌن 

( و)ه ْم(  ه ْم(، فالمضاف )أَنف س  اإلضافة في هذه اآلية لفظ )أَنف س 
مضاف إليه. وكانت اإلضافة في هذا اللفظ من نوع اإلضافة المعنوية وتفيد  

 الالمية. معنى علىللتعريف 

أ ولَئ َك ع نَد اللَّه  ه م  فَإ ْذ َلْم يَْأت وا ب الشَُّهَداء فَ  ْربـََعة  ش َهَداءب أَ  عليهَلْوال َجاؤ وا  (00
 اْلَكاذ ب وَن 
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( بعةر (، فالمضاف )أَ ربعة شهداءاإلضافة في هذه اآلية لفظ )أَ 
( مضاف إليه. وكانت اإلضافة في هذا اللفظ من نوع اإلضافة شهداءو)

 .بيانيةعلى معنى ال خصيصالمعنوية وتفيد  للت

رَة  َلَمسَّ  َرْحَمت ه  ْم وَ عليك َفْضل  اللَّه  َوَلْوال  (01 نـَْيا َواآلخ  ك ْم ف ي َما أََفْضت ْم ف ي الدُّ
 ف يه  َعَذاٌب َعظ يٌم 

اإلضافة في هذه اآلية لفظ )َفْضل  اللَّه  (، فالمضاف )َفْضل ( و)اللَّه  
ية فة المعنو ( مضاف إليه. وكانت اإلضافة في هذا اللفظ من نوع اإلضا

)َرْحَمت ه (،  اإلضافة في هذه اآلية لفظو  البيانية. معنى علىوتفيد  للتعريف 
( مضاف إليه. وكانت اإلضافة في هذا اللفظ من  فالمضاف )َرْحَمتة ( و)ه 

  .بيانيةال معنى علىنوع اإلضافة المعنوية وتفيد  للتعريف 

َنت ك مْ إ ْذ تـََلقَّْونَه  ب   (01 َس َلك م ب ه  ع ْلٌم َوَتْحَسب ونَه  َهيّ نًا مَّا لَيْ  أَفـَْواه ك مَوتـَق ول وَن ب   أَْلس 
 َوه َو ع نَد اللَّه  َعظ يٌم 

َنة ( و)ك ْم(  َنت ك ْم(، فالمضاف )أَْلس  اإلضافة في هذه اآلية لفظ )أَْلس 
مضاف إليه. وكانت اإلضافة في هذا اللفظ من نوع اإلضافة المعنوية وتفيد  

اإلضافة في هذه اآلية لفظ )أَفـَْواه ك م(، و  الالمية. معنى علىتعريف لل
فالمضاف )أَفـَْواه ( و)ك ْم( مضاف إليه. وكانت اإلضافة في هذا اللفظ من 

 .وتفيد  للتعريف على معنى الالميةنوع اإلضافة المعنوية 

َهَذا بـ ْهَتاٌن  ْبَحاَنكَ س  َوَلْوال إ ْذ َسم ْعت م وه  قـ ْلت م مَّا َيك ون  لََنا َأن نَـَّتَكلََّم ب َهَذا  (00
 َعظ يٌم 
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 (سبحان(، فالمضاف )سبحانكاإلضافة في هذه اآلية لفظ )
( مضاف إليه. وكانت اإلضافة في هذا اللفظ من نوع اإلضافة كَ و)

 عنى الالمية.تفيد  للتعريف على مالمعنوية و 

ن يَن  (08 ْثل ه  أََبًدا إ ن ك نت م مُّْؤم   يَع ظ ك م  اللَّه  َأن تـَع ود وا ل م 
 َحك يٌم  عليمَويـ بَـيّ ن  اللَّه  َلك م  اآليَات  َواللَّه   (07
َشة  ف ي الَّذ يَن آَمن وا َله ْم َعَذاٌب أَل   (01 يَع اْلَفاح  بُّوَن َأن َتش  يٌم ف ي إ نَّ الَّذ يَن ي ح 

َرة  َواللَّه  يـَْعَلم  َوأَنت ْم ال تـَْعَلم وَن  نـَْيا َواآلخ   الدُّ
يٌم  َرْحَمت ه  ْم وَ عليك َفْضل  اللَّه  َوَلْوال  (01  َوَأنَّ اللَّه َرؤ وٌف َرح 

اإلضافة في هذه اآلية لفظ )َفْضل  اللَّه  (، فالمضاف )َفْضل ( و)اللَّه  
( مضاف إليه. وكانت اإلضافة في هذا اللفظ من نوع اإلضافة المعنوية 

)َرْحَمت ه (،  اإلضافة في هذه اآلية لفظو  البيانية. معنى علىوتفيد  للتعريف 
( مضاف إليه. وكانت اإلضافة في هذا اللفظ من  فالمضاف )َرْحَمتة ( و)ه 

  .بيانيةال معنى علىنوع اإلضافة المعنوية وتفيد  للتعريف 

 الشَّْيطَان   خ ط َوات  ن يـَتَّب ْع َومَ  خ ط َوات  الشَّْيطَان  يَا أَيُـَّها الَّذ يَن آَمن وا ال تـَتَّب ع وا  (00
َما زََكا م نك م  َرْحَمت ه  ْم وَ يكعل َفْضل  اللَّه  فَإ نَّه  يَْأم ر  ب اْلَفْحَشاء َواْلم نَكر  َوَلْوال 

يٌع  ْن َأَحٍد أََبًدا َوَلك نَّ اللََّه يـ زَكّ ي َمن َيَشاء َواللَّه  َسم   ليمعمّ 
(، فا اف لمضاإلضافة في هذه اآلية لفظ )خ ط َوات  الشَّْيطَان 

( مضاف إليه. وكانت اإلضافة في هذا اللفظ من  )خ ط َوات  ( و)الشَّْيطَان 
اإلضافة و  مية.البيانية/ الال معنى علىنوع اإلضافة المعنوية وتفيد  للتعريف 

في هذه اآلية لفظ )َفْضل  اللَّه  (، فالمضاف )َفْضل ( و)اللَّه  ( مضاف إليه. 
وكانت اإلضافة في هذا اللفظ من نوع اإلضافة المعنوية وتفيد  للتعريف 
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اإلضافة في هذه اآلية لفظ )َرْحَمت ه (، فالمضاف و  البيانية. معنى على
( مضاف إليه. وكانت اإلض افة في هذا اللفظ من نوع )َرْحَمتة ( و)ه 

 البيانية. معنى علىاإلضافة المعنوية وتفيد  للتعريف 

َواْلَمَساك يَن  ق ْرَبىأ ول ي الْ م نك ْم َوالسََّعة  َأن يـ ْؤت وا  أ ْول وا اْلَفْضل  َوال يَْأَتل   (00
ر يَن ف ي بُّ َسب يل  اللَّه   َواْلم َهاج  َأن يـَْغف َر اللَّه  َلك ْم  ونَ َوْليَـْعف وا َوْلَيْصَفح وا َأال ت ح 

يٌم   َواللَّه  َغف وٌر رَّح 
ل وا( فالمضاف )أ وْ (، ه اآلية لفظ )أ ْول وا اْلَفْضل  اإلضافة في هذ

( مضاف إليه. وكانت اإلضافة في هذا اللفظ من نوع اإلضافة و)اْلَفْضل  
لفظ ه اآلية اإلضافة في هذو  البيانية. معنى علىالمعنوية وتفيد  للتعريف 

ضافة اْلق ْرَبى( مضاف إليه. وكانت اإلي اْلق ْرَبى(، فالمضاف )أ ول ي( و))أ ول  
 البيانية. معنى علىفي هذا اللفظ من نوع اإلضافة المعنوية وتفيد  للتعريف 

اإلضافة في هذه اآلية لفظ )َسب يل  اللَّه (، فالمضاف )َسب يل  ( و)اللَّه ( و 
يد  ذا اللفظ من نوع اإلضافة المعنوية وتفمضاف إليه. وكانت اإلضافة في ه

 الالمية. معنى علىللتعريف 

نـَْيا وَ  (00 َنات  ل ع ن وا ف ي الدُّ َرة  إ نَّ الَّذ يَن يـَْرم وَن اْلم ْحَصَنات  اْلَغاف الت  اْلم ْؤم  اآلخ 
 َوَله ْم َعَذاٌب َعظ يمٌ 

  

نَـتـ ه مْ ْم عليهيـَْوَم َتْشَهد   (01  َكان وا يـَْعَمل وَن   ب َما أَْرج ل ه موَ  أَْيد يه مْ وَ  أَْلس 
َنة ( و)ه ْم  نَـتـ ه ْم (، فالمضاف )أَْلس  اإلضافة في هذه اآلية لفظ )أَْلس 
( مضاف إليه. وكانت اإلضافة في هذا اللفظ من نوع اإلضافة المعنوية 
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ْيد يه ْم(، اإلضافة في هذه اآلية لفظ )أَ و  الالمية. معنى علىوتفيد  للتعريف 
)أَْيد ي( و)ه ْم( مضاف إليه. وكانت اإلضافة في هذا اللفظ من  فالمضاف

ضافة في هذه اإلو  الالمية. معنى علىنوع اإلضافة المعنوية وتفيد  للتعريف 
اآلية لفظ )أَْرج ل ه م(، فالمضاف )أَْرج ل ( و)ه م( مضاف إليه. وكانت 

على معنى  فوتفيد  للتعرياإلضافة في هذا اللفظ من نوع اإلضافة المعنوية 
 .الالمية

 َو اْلَحقُّ اْلم ب ين  اْلَحقَّ َويـَْعَلم وَن َأنَّ اللََّه ه   د ينَـه م  يـَْوَمئ ٍذ يـ َوفّ يه م  اللَّه   (01
اإلضافة في هذه اآلية لفظ )د ينَـه م (، فالمضاف )د يَن( و)ه م ( 

مضاف إليه. وكانت اإلضافة في هذا اللفظ من نوع اإلضافة المعنوية وتفيد  
 الالمية. معنى علىللتعريف 

ب وَن يّ ب يَن َوالطَّيّ  اْلَخب يثَات  ل ْلَخب يث يَن َواْلَخب يث وَن ل ْلَخب يثَات  َوالطَّيّ َبات  ل لطَّ  (00
 ل لطَّيّ َبات  أ ْولَئ َك م بَـرَّؤ وَن م مَّا يـَق ول وَن َله م مَّْغف َرٌة َور ْزٌق َكر يٌم 

رَ يَا أَيُـَّها الَّذ يَن آَمن وا ال َتْدخ ل وا بـ ي وتًا  (08 تَّى َتْسَتْأن س وا َوت َسلّ م وا حَ  بـ ي وت ك مْ  َغيـْ
ٌر لَّك ْم َلَعلَّ  َأْهل َهاَعَلى   ك ْم َتذَكَّر وَن َذل ك ْم َخيـْ

اإلضافة في هذه اآلية لفظ )بـ ي وت ك ْم (، فالمضاف )بـ ي وت  ( و)ك ْم( 
مضاف إليه. وكانت اإلضافة في هذا اللفظ من نوع اإلضافة المعنوية وتفيد  

اإلضافة في هذه اآلية لفظ )أَْهل َها (، و  الالمية. معنى علىللتعريف 
( و)َها ( مضاف إليه. وكانت اإلضافة في هذا اللفظ من  فالمضاف )أَْهل 

 الالمية. معنى علىنوع اإلضافة المعنوية وتفيد  للتعريف 
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د وا ف يَها َأَحًدا َفال َتْدخ ل وَها َحتَّى يـ ْؤَذَن َلك ْم َوإ ن ق يَل لَ  (07 ع وا ك م  افَإ ن لَّْم َتج  ْرج 
ع وا ه َو أَزَْكى َلك ْم َواللَّه  ب َما تـَْعَمل وَن    عليمفَاْرج 

َر َمْسك ونَةٍ ْم ج َناٌح َأن َتْدخ ل وا بـ ي وتًا عليكلَّْيَس  (01 يَها َمَتاٌع لَّك ْم َواللَّه  يـَْعَلم  ف   َغيـْ
 َما تـ ْبد وَن َوَما َتْكت م وَن 

َر اإلضافة في هذه اآلية لفظ ) ( يرغ(، فالمضاف )َمْسك ونَةٍ َغيـْ
افة اإلض ( مضاف إليه. وكانت اإلضافة في هذا اللفظ من نوعمسكونةو)

 .نكير على معنى البيانيةالمعنوية وتفيد  للت

ن يَن يـَغ ضُّوا م ْن  (01 َذل َك أَزَْكى َله ْم إ نَّ اللََّه  ه مْ فـ ر وجَ َوَيْحَفظ وا  أَْبَصار ه مْ ق ل لّ ْلم ْؤم 
 ا َيْصنَـع وَن َخب يٌر ب مَ 

( (، فالمضاف )أَْبَصار   اإلضافة في هذه اآلية لفظ )أَْبَصار ه مْ 
( مضاف إليه. وكانت اإلضافة في هذا اللفظ من نوع اإلضافة و)ه مْ 

ية لفظ اإلضافة في هذه اآلو  الالمية. معنى علىالمعنوية وتفيد  للتعريف 
ي ليه. وكانت اإلضافة ف)فـ ر وَجه ْم(، فالمضاف )فـ ر وَج( و)ه ْم ( مضاف إ

 الالمية. ىمعن علىهذا اللفظ من نوع اإلضافة المعنوية وتفيد  للتعريف 

َنات  يـَْغض ْضَن م ْن  (00  َوال يـ ْبد ينَ  ر وَجه نَّ فـ  َوَيْحَفْظَن  أَْبَصار ه نَّ َوق ل لّ ْلم ْؤم 
َها َوْلَيْضر ْبَن ب  ز ينَـتَـه نَّ  نـْ  ز ينَـتَـه نَّ َوال يـ ْبد يَن  ج ي وب ه نَّ  َعَلى خ م ر ه نَّ إ الَّ َما َظَهَر م 

 أَوْ  أَبـَْناء بـ ع ولَت ه نَّ َأْو  َنائ ه نَّ أَبْـ أَْو  آبَاء بـ ع ولَت ه نَّ أَْو  آبَائ ه نَّ أَْو ل بـ ع ولَت ه نَّ  إ الَّ 
 أَْيَمانـ ه نَّ ْو َما َمَلَكْت أَ  ه نَّ ن َسائ  أَْو  بَن ي َأَخَوات ه نَّ أَْو  بَن ي إ ْخَوان ه نَّ أَْو  إ ْخَوان ه نَّ 

ْربَة  َأو  التَّاب ع يَن َغْير   َن َلْم َيْظَهر وا َعَلى الرّ َجال  أَو  الطّ ْفل  الَّذ ي م نَ  أ ول ي اإل 
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َوت وب وا إ َلى  ز يَنت ه نَّ   م نل يـ ْعَلَم َما ي ْخف ينَ  َأْرج ل ه نَّ َوال َيْضر ْبَن ب   َعْورَات  النّ َساء
يًعا أَيُـَّها اْلم ْؤم ن وَن لََعلَّك ْم تـ ْفل ح وَن   اللَّه  َجم 

اإلضافة في هذه اآلية لفظ )أَْبَصار ه نَّ(، فالمضاف )أَْبَصار ( 
و)ه نَّ( مضاف إليه. وكانت اإلضافة في هذا اللفظ من نوع اإلضافة 

اآلية لفظ  فة في هذهاإلضاو  الالمية. معنى علىالمعنوية وتفيد  للتعريف 
)فـ ر وَجه نَّ(، فالمضاف )فـ ر وَج( و)ه نَّ( مضاف إليه. وكانت اإلضافة في 

 الالمية. ىمعن علىهذا اللفظ من نوع اإلضافة المعنوية وتفيد  للتعريف 
اإلضافة في هذه اآلية لفظ )ز ينَـتَـه نَّ (، فالمضاف )ز يَنة( و)ه نَّ ( مضاف و 

إليه. وكانت اإلضافة في هذا اللفظ من نوع اإلضافة المعنوية وتفيد  
اإلضافة في هذه اآلية لفظ )خ م ر ه نَّ(، و  الالمية. معنى علىللتعريف 

من  في هذا اللفظفالمضاف )خ م ر ( و)ه نَّ( مضاف إليه. وكانت اإلضافة 
ضافة في هذه اإلو  الالمية. معنى علىنوع اإلضافة المعنوية وتفيد  للتعريف 

( و)ه نَّ ( مضاف إليه. وكانت  اآلية لفظ )ج ي وب ه نَّ (، فالمضاف )ج ي وب 
 معنى لىعاإلضافة في هذا اللفظ من نوع اإلضافة المعنوية وتفيد  للتعريف 

( و)ه نَّ( ة لفظ )بـ ع ولَت ه نَّ(، فالمضاف )بـ ع ولَةاإلضافة في هذه اآليو  الالمية.
مضاف إليه. وكانت اإلضافة في هذا اللفظ من نوع اإلضافة المعنوية وتفيد  

اإلضافة في هذه اآلية لفظ )آبَائ ه نَّ (، و  الالمية. معنى علىللتعريف 
 فالمضاف )آبَاء ( و)ه نَّ ( مضاف إليه. وكانت اإلضافة في هذا اللفظ من

ضافة في هذه اإلو  الالمية. معنى علىنوع اإلضافة المعنوية وتفيد  للتعريف 
اآلية لفظ )آبَاء بـ ع ولَت ه نَّ (، فالمضاف )آبَاء ( و)بـ ع ولَت ه نَّ ( مضاف إليه. 
وكانت اإلضافة في هذا اللفظ من نوع اإلضافة المعنوية وتفيد  للتعريف 

(، في هذه اآلية لفظ )أَبـَْنائ ه نَّ اإلضافة و  الالمية/ البيانية. معنى على
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فالمضاف )أَبـَْناء ( و)ه نَّ( مضاف إليه. وكانت اإلضافة في هذا اللفظ من 
ضافة في هذه اإلو  الالمية. معنى علىنوع اإلضافة المعنوية وتفيد  للتعريف 

ليه. إ اآلية لفظ )أَبـَْناء بـ ع ولَت ه نَّ (، فالمضاف )أَبـَْناء( و) بـ ع ولَت ه نَّ ( مضاف
وكانت اإلضافة في هذا اللفظ من نوع اإلضافة المعنوية وتفيد  للتعريف 

اإلضافة في هذه اآلية لفظ )إ ْخَوان ه نَّ (، و  الالمية/ البيانية. معنى على
( و)ه نَّ ( مضاف إليه. وكانت اإلضافة في هذا اللفظ  فالمضاف )إ ْخَوان 

اإلضافة في و  الالمية. معنى علىمن نوع اإلضافة المعنوية وتفيد  للتعريف 
هذه اآلية لفظ )بَن ي إ ْخَوان ه نَّ (، فالمضاف )بَن ي ( و)إ ْخَوان ه نَّ ( مضاف 

إليه. وكانت اإلضافة في هذا اللفظ من نوع اإلضافة المعنوية وتفيد  
بَن ي اإلضافة في هذه اآلية لفظ )و  الالمية/ البيانية. معنى علىللتعريف 

، فالمضاف )بَن ي( و) َأَخَوات ه نَّ ( مضاف إليه. وكانت اإلضافة َأَخَوات ه نَّ (
الالمية/  معنى علىفي هذا اللفظ من نوع اإلضافة المعنوية وتفيد  للتعريف 

 اإلضافة في هذه اآلية لفظ )ن َسائ ه نَّ (، فالمضاف )ن َساء ( و)ه نَّ و  البيانية.
 وع اإلضافة المعنوية( مضاف إليه. وكانت اإلضافة في هذا اللفظ من ن

ْيَمانـ ه نَّ اإلضافة في هذه اآلية لفظ )أَ و  الالمية. معنى علىوتفيد  للتعريف 
(، فالمضاف )أَْيَمان ( و)ه نَّ ( مضاف إليه. وكانت اإلضافة في هذا اللفظ 

اإلضافة في و  الالمية. معنى علىمن نوع اإلضافة المعنوية وتفيد  للتعريف 
ْربَة  (، هذه اآلية لفظ )أ ول ي ْربَة   اإل  ضاف إليه. ( مفالمضاف )أ ول ي ( و)اإل 

وكانت اإلضافة في هذا اللفظ من نوع اإلضافة المعنوية وتفيد  للتعريف 
اإلضافة في هذه اآلية لفظ )َعْورَات  النّ َساء(، و  .بيانيةال معنى على

( و) النّ َساء( مضاف إليه. وكانت اإلضافة في هذ  افالمضاف )َعْورَات 
 لالمية.ا معنى علىاللفظ من نوع اإلضافة المعنوية وتفيد  للتعريف 
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( و)ه نَّ( و  اإلضافة في هذه اآلية لفظ )أَْرج ل ه نَّ (، فالمضاف )أَْرج ل 
مضاف إليه. وكانت اإلضافة في هذا اللفظ من نوع اإلضافة المعنوية وتفيد  

ت ه نَّ (، ظ )ز ينَ اإلضافة في هذه اآلية لفو  الالمية. معنى علىللتعريف 
( و)ه نَّ ( مضاف إليه. وكانت اإلضافة في هذا اللفظ  فالمضاف )ز يَنت 

 .وتفيد  للتعريف على معنى الالميةمن نوع اإلضافة المعنوية 

يَن م ْن  (00 إ ن َيك ون وا فـ َقرَاء  إ َمائ ك مْ وَ  ع َباد ك مْ َوأَنك ح وا األَيَاَمى م نك ْم َوالصَّال ح 
ٌع  َفْضل ه  يـ ْغن ه م  اللَّه  م ن    عليمَواللَّه  َواس 

اإلضافة في هذه اآلية لفظ )ع َباد ك ْم (، فالمضاف )ع َباد ( و)ك ْم( 
مضاف إليه. وكانت اإلضافة في هذا اللفظ من نوع اإلضافة المعنوية وتفيد  

(، ه اآلية لفظ )إ َمائ ك مْ اإلضافة في هذو  الالمية. معنى علىللتعريف 
فالمضاف )إ َماء ( و)ك ْم( مضاف إليه. وكانت اإلضافة في هذا اللفظ من 

ضافة في هذه اإلو  الالمية. معنى علىنوع اإلضافة المعنوية وتفيد  للتعريف 
( مضاف إليه. وكانت اإلضافة  ( و)ه  اآلية لفظ )َفْضل ه (، فالمضاف )َفْضل 

 البيانية. معنى علىضافة المعنوية وتفيد  للتعريف في هذا اللفظ من نوع اإل

د وَن ن َكاًحا َحتَّى يـ ْغن يَـه ْم اللَّه  م ن  (00 َوالَّذ يَن  ْضل ه  فَ َوْلَيْستَـْعف ف  الَّذ يَن ال َيج 
تَـغ وَن اْلك َتاَب م مَّا َمَلَكتْ  رًا َوآت وه م َفَكات ب وه ْم إ ْن َعل   أَْيَمان ك مْ  يـَبـْ ْمت ْم ف يه ْم َخيـْ

ْدَن َتَحصًُّنا الَّذ ي آتَاك ْم َوال ت ْكر ه وا فـَتَـَيات ك ْم َعَلى اْلب َغاء إ ْن أَرَ مَّال  اللَّه  مّ ن 
تَـغ وا  نـَْيا َوَمن ي ْكر ههُّنَّ فَإ نَّ اللََّه م ن بَـ  َعَرَض اْلَحَياة  لّ تَـبـْ َغف وٌر  إ ْكرَاه ه نَّ ْعد  الدُّ

يٌم   رَّح 
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 ) ( و)ه  اإلضافة في هذه اآلية لفظ )َفْضل ه (، فالمضاف )َفْضل 
مضاف إليه. وكانت اإلضافة في هذا اللفظ من نوع اإلضافة المعنوية وتفيد  

(، اإلضافة في هذه اآلية لفظ )مَّال  اللَّه  و  البيانية. معنى علىللتعريف 
ه ( مضاف إليه. وكانت اإلضافة في هذا اللفظ من فالمضاف )مَّال  ( و)اللَّ 

ضافة في هذه اإلو  الالمية. معنى علىنوع اإلضافة المعنوية وتفيد  للتعريف 
اآلية لفظ )َعَرَض اْلَحَياة  (، فالمضاف )َعَرَض ( و)اْلَحَياة  ( مضاف إليه. 

ف يوكانت اإلضافة في هذا اللفظ من نوع اإلضافة المعنوية وتفيد  للتعر 
اإلضافة في هذه اآلية لفظ )إ ْكرَاه ه نَّ(، فالمضاف و  الالمية. معنى على

)إ ْكرَاه ( و)ه نَّ( مضاف إليه. وكانت اإلضافة في هذا اللفظ من نوع 
 الالمية. معنى علىاإلضافة المعنوية وتفيد  للتعريف 

َن الَّذ يَن َخَلْوا م ن قـَْبل ك   (01 ْم َوَمْوع ظًَة َوَلَقْد أَنزَْلَنا إ لَْيك ْم آيَاٍت مُّبَـيّ َناٍت َوَمَثال مّ 
 لّ ْلم تَّق يَن 

َباٌح اْلم ْصَباح  ف ي َكم ْشَكاٍة ف يَها م صْ   ن ور ه  َواأَلْرض  َمَثل   ن ور  السََّماَوات  اللَّه   (01
ونٍَة اّل َشْرق يٍَّة نَـَّها َكوَْكٌب د رّ يٌّ ي وَقد  م ن َشَجَرٍة مَُّبارََكٍة زَيـْت  ز َجاَجٍة الزَُّجاَجة  َكأَ 

ى ن وٍر يـَْهد ي اللَّه  ي ض يء  َوَلْو َلْم َتْمَسْسه  نَاٌر نُّوٌر َعلَ  َزيـْتـ َهاَوال َغْرب يٍَّة َيَكاد  
  عليم ك لّ  َشْيءٍ َواللَّه  ب   َمن َيَشاء َوَيْضر ب  اللَّه  اأَلْمثَاَل ل لنَّاس   ن ور ه  ل  

اإلضافة في هذه اآلية لفظ )ن ور  السََّماَوات  (، فالمضاف )ن ور  ( 
و)السََّماَوات  ( مضاف إليه. وكانت اإلضافة في هذا اللفظ من نوع اإلضافة 

ه اآلية لفظ اإلضافة في هذو  .ظرفيةوتفيد  للتعريف على معنى ال المعنوية
( مضاف إليه. وكانت اإلضافة في هذا ها( و)زيت(، فالمضاف )زيتها)

 لالمية.ا معنى علىاللفظ من نوع اإلضافة المعنوية وتفيد  للتعريف 
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( مضاف إليه. و  اإلضافة في هذه اآلية لفظ )ن ور ه (، فالمضاف )ن ور ( و)ه 
وكانت اإلضافة في هذا اللفظ من نوع اإلضافة المعنوية وتفيد  للتعريف 

اف (، فالمضكّل شيءٍ اإلضافة في هذه اآلية لفظ )و  ية.الالم معنى على
( مضاف إليه. وكانت اإلضافة في هذا اللفظ من نوع شيء( و)كلّ )

 .بيانيةمعنى ال على خصيصمعنوية وتفيد  للتاإلضافة ال

 ال  وّ  َواآلصَ َسبّ ح  لَه  ف يَها ب اْلغ د  ي   اْسم ه  ف ي بـ ي وٍت أَذ َن اللَّه  َأن تـ ْرَفَع َوي ْذَكَر ف يَها  (00
 ) اإلضافة في هذه اآلية لفظ )اْسم ه (، فالمضاف )اْسم ( و)ه 

مضاف إليه. وكانت اإلضافة في هذا اللفظ من نوع اإلضافة المعنوية وتفيد  
 الالمية. معنى علىللتعريف 

إ يَتاء الزََّكاة  وَ  الصَّالة  إ قَام  ر َجاٌل اّل تـ ْله يه ْم ت َجاَرٌة َوال بـَْيٌع َعن ذ ْكر  اللَّه  وَ  (08
 َيَخاف وَن يـَْوًما تـَتَـَقلَّب  ف يه  اْلق ل وب  َواألَْبَصار  

اإلضافة في هذه اآلية لفظ )إ قَام  الصَّالة (، فالمضاف )إ قَام  ( 
و)الصَّالة ( مضاف إليه. وكانت اإلضافة في هذا اللفظ من نوع اإلضافة 

افة في هذه اآلية اإلضو  لبيانية.الالمية/ ا معنى علىالمعنوية وتفيد  للتعريف 
لفظ )إ يَتاء الزََّكاة  (، فالمضاف )إ يَتاء ( و)الزََّكاة  ( مضاف إليه. وكانت 

 معنى لىعاإلضافة في هذا اللفظ من نوع اإلضافة المعنوية وتفيد  للتعريف 
 الالمية.

ل وا َويَز يَده م مّ ن  (07 َغْير  َواللَّه  يـَْرز ق  َمن َيَشاء ب   ه  َفْضل  ل َيْجز يـَه م  اللَّه  َأْحَسَن َما َعم 
َسابٍ   ح 
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( ( و)فضل(، فالمضاف )فضلهاإلضافة في هذه اآلية لفظ )و   ه 
مضاف إليه. وكانت اإلضافة في هذا اللفظ من نوع اإلضافة المعنوية وتفيد  

(، ير حسابغاإلضافة في هذه اآلية لفظ )و  .بيانيةال معنى علىللتعريف 
( مضاف إليه. وكانت اإلضافة في هذا اللفظ حساب( و)غيرفالمضاف )

 .بيانيةال معنى على نكيرمن نوع اإلضافة المعنوية وتفيد  للت

َذا َجاَءه  َوالَّذ يَن َكَفر وا َأْعَمال ه ْم َكَسَراٍب ب ق يَعٍة َيْحَسب ه  الظَّْمآن  َماًء َحتَّى إ   (01
ًئا َوَوَجَد اللََّه ع نَده  فـَوَ  ْده  َشيـْ َسابَه  فَّاه  َلْم َيج  َساب  اللَّه  وَ  ح   َسر يع  اْلح 

 ) َساَب( و)ه  َسابَه (، فالمضاف )ح  اإلضافة في هذه اآلية لفظ )ح 
مضاف إليه. وكانت اإلضافة في هذا اللفظ من نوع اإلضافة المعنوية وتفيد  

سَ و  الالمية. معنى علىللتعريف  (، اإلضافة في هذه اآلية لفظ )َسر يع  اْلح  اب 
( مضاف إليه. وكانت اإلضافة في هذا  َساب  فالمضاف )َسر يع  ( و)اْلح 

  لظرفية.ا معنى علىاللفظ من نوع اإلضافة المعنوية وتفيد  للتعريف 

يٍّ يـَْغَشاه  َمْوٌج مّ ن فـَْوق ه  َمْوٌج مّ ن (11 ْوق ه  َسَحاٌب فَـ  َأْو َكظ ل َماٍت ف ي َبْحٍر لُّجّ 
 َيْجَعل  اللَّه  فـَْوَق بـَْعٍض إ َذا َأْخرََج َيَده  َلْم َيَكْد يـَرَاَها َوَمن لَّمْ  بـَْعض َهاظ ل َماٌت 

 َله  ن ورًا َفَما لَه  م ن نُّوٍر 
( و)َها (  اإلضافة في هذه اآلية لفظ )بـَْعض َها(، فالمضاف )بـَْعض 

يد  لفظ من نوع اإلضافة المعنوية وتفمضاف إليه. وكانت اإلضافة في هذا ال
 الالمية. معنى علىللتعريف 

ٍت ك لٌّ َقْد أََلْم تـََر َأنَّ اللََّه ي َسبّ ح  لَه  َمن ف ي السََّماَوات  َواأَلْرض  َوالطَّيـْر  َصافَّا (10
 ب َما يـَْفَعل وَن  عليمَواللَّه  َتْسب يَحه  وَ  َصالَته   َعل مَ 
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 ) اإلضافة في هذه اآلية لفظ )َصالتَه  (، فالمضاف )َصالَت( و)ه 
مضاف إليه. وكانت اإلضافة في هذا اللفظ من نوع اإلضافة المعنوية وتفيد  

َتْسب يَحه  اإلضافة في هذه اآلية لفظ )و  الالمية/ البيانية. معنى علىللتعريف 
( مضاف إليه. وكانت اإلضا اللفظ  فة في هذا(، فالمضاف )َتْسب يَح( و)ه 

 بيانية.الالمية/ ال معنى علىمن نوع اإلضافة المعنوية وتفيد  للتعريف 

ير   م ْلك  السََّماَوات  َول لَّه   (10  َواأَلْرض  َوإ َلى اللَّه  اْلَمص 
اإلضافة في هذه اآلية لفظ )م ْلك  السََّماَوات  (، فالمضاف )م ْلك  
( و)السََّماَوات  ( مضاف إليه. وكانت اإلضافة في هذا اللفظ من نوع 

 الظرفية. معنى علىاإلضافة المعنوية وتفيد  للتعريف 

ي َسَحابًا ث مَّ يـ َؤلّ ف   (10 َنه  أََلْم تـََر َأنَّ اللََّه يـ ْزج  ْجَعل ه  ر َكاًما فـَتَـَرى اْلَوْدَق مَّ يَ ث   بـَيـْ
الل ه  َيْخر ج  م ْن  َباٍل ف يَها م ن بـََرٍد فـَي ص   خ  َن السََّماء م ن ج  يب  ب ه  َمن َويـ نَـزّ ل  م 

 األَْبَصار  َيْذَهب  ب   َسَنا بـَْرق ه  َيَشاء َوَيْصر ف ه  َعن مَّن َيَشاء َيَكاد  
( مضاف ه  ( و)بينفالمضاف )(، بينهاإلضافة في هذه اآلية لفظ )

إليه. وكانت اإلضافة في هذا اللفظ من نوع اإلضافة المعنوية وتفيد  
(، اللهخاإلضافة في هذه اآلية لفظ )و  البيانية. معنى علىللتعريف 

( مضاف إليه. وكانت اإلضافة في هذا اللفظ من ( و)ه  حاللفالمضاف )
في هذه افة اإلض .الميةى المعن علىنوع اإلضافة المعنوية وتفيد  للتعريف 

وكانت  ( مضاف إليه.اآلية لفظ )َسَنا بـَْرق ه(، فالمضاف )َسَنا( و)بـَْرق ه  
معنى  لىعاإلضافة في هذا اللفظ من نوع اإلضافة المعنوية وتفيد  للتعريف 

 البيانية.
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َرًة  (11   األَْبَصار  ول ي ألّ   يـ َقلّ ب  اللَّه  اللَّْيَل َوالنـََّهاَر إ نَّ ف ي َذل َك َلع بـْ
اإلضافة في هذه اآلية لفظ )أ ول ي األَْبَصار (، فالمضاف )أ ول ي ( 
و)األَْبَصار ( مضاف إليه. وكانت اإلضافة في هذا اللفظ من نوع اإلضافة 

 الالمية. معنى علىالمعنوية وتفيد  للتعريف 

ي َعلَ  ك لَّ َدابَّةٍ َواللَّه  َخَلَق   (11 نـْه م مَّن َيْمش  ي  ْطن ه  بَ  ىم ن مَّاء َفم  نـْه م مَّن َيْمش  َوم 
ي َعَلى أَْرَبٍع َيْخل ق  اللَّه  َما َيَشاء إ نَّ اللَّ  نـْه م مَّن َيْمش  َه َعَلى  َعَلى ر ْجَلْين  َوم 

 ك لّ  َشْيٍء َقد يرٌ 
اإلضافة في هذه اآلية لفظ )ك لَّ َدابٍَّة(، فالمضاف )ك لَّ ( و)َدابٍَّة( 

مضاف إليه. وكانت اإلضافة في هذا اللفظ من نوع اإلضافة المعنوية وتفيد  
(، اإلضافة في هذه اآلية لفظ )َبْطن ه  و  البيانية. معنى علىللتخصيص 

( مضاف إليه. وكانت اإلضافة في من  هذا اللفظ فالمضاف )َبْطن ( و)ه 
  الالمية. معنى علىنوع اإلضافة المعنوية وتفيد  للتعريف 

رَاٍط مُّْسَتق ي (10  ٍم َلَقْد أَنزَْلَنا آيَاٍت مُّبَـيّ َناٍت َواللَّه  يـَْهد ي َمن َيَشاء إ َلى ص 
نـْه م (18 مّ ن بـَْعد  َذل َك َوَما  َويـَق ول وَن آَمنَّا ب اللَّه  َوب الرَّس ول  َوَأطَْعَنا ث مَّ يـَتَـَولَّى َفر يٌق مّ 

ن يَن   أ ْولَئ َك ب اْلم ْؤم 
نَـه مْ ل َيْحك َم  َرس ول ه  َوإ َذا د ع وا إ َلى اللَّه  وَ  (17 نـْه م مُّْعر ض وَن إ َذا َفر يقٌ  بـَيـْ   مّ 

 ) ( و)ه  اإلضافة في هذه اآلية لفظ )َرس ول ه (، فالمضاف )َرس ول 
فيد  ن نوع اإلضافة المعنوية وتمضاف إليه. وكانت اإلضافة في هذا اللفظ م

نَـه ْم(، اإلضافة في هذه اآلية لفظ )و  الالمية/ البيانية. معنى علىللتعريف  بـَيـْ
فالمضاف )بـَْيَن( و)ه م( مضاف إليه. وكانت اإلضافة في هذا اللفظ من 

 البيانية. معنى علىنوع اإلضافة المعنوية وتفيد  للتعريف 
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 َوإ ن َيك ن لَّه م  اْلَحقُّ يَْأت وا إ لَْيه  م ْذع ن يَن  (11
يَف اللَّه  قـ ل وب ه م  أَف ي (11 َبْل  َرس ول ه  ْم وَ ليهعمََّرٌض أَم  اْرتَاب وا أَْم َيَخاف وَن َأن َيح 

 أ ْولَئ َك ه م  الظَّال م وَن 
( و)ه م(  اإلضافة في هذه اآلية لفظ )قـ ل وب ه م(، فالمضاف )قـ ل وب 

مضاف إليه. وكانت اإلضافة في هذا اللفظ من نوع اإلضافة المعنوية وتفيد  
ه(، فظ )َرس ولاإلضافة في هذه اآلية لو  الالمية. معنى علىللتعريف 

ن م( مضاف إليه. وكانت اإلضافة في هذا اللفظ فالمضاف )َرس ول( و)ه
 انية.الالمية/ البي معنى علىنوع اإلضافة المعنوية وتفيد  للتعريف 

ن ينَ إ نََّما َكاَن  (10 نَـه مْ َيْحك َم ل   َرس ول ه  إ َذا د ع وا إ َلى اللَّه  وَ  قـَْوَل اْلم ْؤم  َأن يـَق ول وا  بـَيـْ
ْعَنا َوَأطَْعَنا َوأ ولَئ َك ه م  اْلم ْفل ح وَن   َسم 

ن يَن(، فالمضاف )قـَْوَل ( اإلضافة في هذه اآلية ل فظ )قـَْوَل اْلم ْؤم 
ن يَن( مضاف إليه. وكانت اإلضافة في هذا اللفظ من نوع اإلضافة  و)اْلم ْؤم 

فظ ية لاإلضافة في هذه اآلو  الالمية. معنى علىالمعنوية وتفيد  للتعريف 
( مضاف إليه. وكانت اإلضافة في هذا )َرس وله(، فالمضاف )َرس ول( و)ه

 لالمية/ البيانية.ا معنى علىمن نوع اإلضافة المعنوية وتفيد  للتعريف اللفظ 
نَـه ْم(، فالمضاف )بـَْيَن( و)ه م( مضاف و  اإلضافة في هذه اآلية لفظ )بـَيـْ

إليه. وكانت اإلضافة في هذا اللفظ من نوع اإلضافة المعنوية وتفيد  
 البيانية. معنى علىللتعريف 

 ْلَفائ ز ونَ َوَيْخَش اللََّه َويـَتـَّْقه  َفأ ولَئ َك ه م  اَرس وَله  َوَمن ي ط ع  اللََّه وَ  (10



35 
 

 

 (فظ )َرس وله(، فالمضاف )َرس ول( و)هاإلضافة في هذه اآلية ل
مضاف إليه. وكانت اإلضافة في هذا اللفظ من نوع اإلضافة المعنوية وتفيد  

  الالمية/ البيانية. معنى علىللتعريف 

م وا طَاَعٌة لَئ ْن أََمْرتـَه ْم لََيْخر ج نَّ ق ل اّل  َجْهَد أَْيَمان ه مْ َوأَْقَسم وا ب اللَّه   (10  تـ ْقس 
 مَّْعر وَفٌة إ نَّ اللََّه َخب يٌر ب َما تـَْعَمل وَن 

اإلضافة في هذه اآلية لفظ )َجْهَد أَْيَمان ه ْم (، فالمضاف )َجْهَد  ( 
وكانت اإلضافة في هذا اللفظ من نوع اإلضافة و)أَْيَمان ه ْم( مضاف إليه. 
 البيانية. معنى علىالمعنوية وتفيد  للتعريف 

َل وَ  ليهعق ْل َأط يع وا اللََّه َوَأط يع وا الرَّس وَل فَإ ن تـََولَّْوا فَإ نََّما  (11 م مَّا عليكَما ح مّ 
ْلت ْم َوإ ن ت ط يع وه  تـَْهَتد وا َوَما َعَلى الرَّس ول  إ الَّ اْلَبالغ  اْلم ب ين    ح مّ 

أَلْرض   َوَعَد اللَّه  الَّذ يَن آَمن وا م نك ْم َوَعم ل وا الصَّال َحات  لََيْسَتْخل َفنـَّه م ف ي ا (11
الَّذ ي اْرَتَضى َله ْم  م  د ينَـه  َله ْم  َكَما اْسَتْخَلَف الَّذ يَن م ن قـَْبل ه ْم َولَي َمكّ َننَّ 

ًئا َوَمن َكَفَر بـَْعَد أَْمًنا يـَْعب د ونَن ي ال ي ْشر ك ونَ  َخْوف ه مْ  بـَْعد   َولَيـ َبدّ لَنـَّه م مّ ن  ب ي َشيـْ
ق ونَ   َذل َك َفأ ولَئ َك ه م  اْلَفاس 

( مْ ( و)هدين(، فالمضاف )دينهماإلضافة في هذه اآلية لفظ )
ليه. وكانت اإلضافة في هذا اللفظ من نوع اإلضافة المعنوية وتفيد  مضاف إ
َخْوف ه ْم اإلضافة في هذه اآلية لفظ )و  الالمية/ البيانية. معنى علىللتعريف 

( و)ه ْم( مضاف إليه. وكانت اإلضافة في هذا اللفظ  (، فالمضاف )َخْوف 
  بيانية.الالمية/ ال معنى علىمن نوع اإلضافة المعنوية وتفيد  للتعريف 

 َوأَق يم وا الصَّالَة َوآت وا الزََّكاَة َوَأط يع وا الرَّس وَل َلَعلَّك ْم تـ ْرَحم وَن  (10
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ز يَن ف ي اأَلْرض  وَ  (18 ير   َمْأَواه م  ال َتْحَسَبنَّ الَّذ يَن َكَفر وا م ْعج   النَّار  َولَب ْئَس اْلَمص 
لمضاف )َمْأَوا( و)ه م( اإلضافة في هذه اآلية لفظ )َمْأَواه م (، فا

مضاف إليه. وكانت اإلضافة في هذا اللفظ من نوع اإلضافة المعنوية وتفيد  
  الالمية. معنى علىللتعريف 

َوالَّذ يَن َلْم يـَبـْل غ وا  ك مْ أَْيَمان  يَا أَيُـَّها الَّذ يَن آَمن وا ل َيْسَتْأذ نك م  الَّذ يَن َمَلَكْت  (17
يَن َتضَ  َصالة  اْلَفْجر  رَّاٍت م ن قـَْبل  م نك ْم َثالَث مَ  اْلح ل مَ  ع وَن ث َياَبك م مّ َن َوح 

يَرة  َوم ن  ْم عليهْم َوال ليكعَثالث  َعْورَاٍت لَّك ْم لَْيَس  بـَْعد  َصالة  اْلع َشاءالظَّه 
 يـ بَـيّ ن  اللَّه  َلك م  َعَلى بـَْعٍض َكَذل كَ  بـَْعض ك مْ  معليكَطوَّاف وَن بـَْعَده نَّ ج َناٌح 

 َحك يٌم  عليماآليَات  َواللَّه  
اإلضافة في هذه اآلية لفظ )أَيمان كم(، فالمضاف )أيمان( و)كم( 

مضاف إليه. وكانت اإلضافة في هذا اللفظ من نوع اإلضافة المعنوية وتفيد  
ْلَفْجر  (، ة لفظ )َصالة  ااإلضافة في هذه اآليو  الالمية. معنى علىللتعريف 

فالمضاف )َصالة   ( و)اْلَفْجر ( مضاف إليه. وكانت اإلضافة في هذا اللفظ 
اإلضافة في و  الظرفية. معنى علىمن نوع اإلضافة المعنوية وتفيد  للتعريف 

هذه اآلية لفظ )بـَْعد  َصالة  (، فالمضاف )بـَْعد   ( و)َصالة ( مضاف إليه. 
ذا اللفظ من نوع اإلضافة المعنوية وتفيد  للتعريف وكانت اإلضافة في ه

 اإلضافة في هذه اآلية لفظ )َصالة  اْلع َشاء(، فالمضافو  البيانية. معنى على
)َصالة  ( و)اْلع َشاء( مضاف إليه. وكانت اإلضافة في هذا اللفظ من نوع 

افة في هذه اإلضو  الظرفية. معنى علىاإلضافة المعنوية وتفيد  للتعريف 
آلية لفظ )بـَْعَده نَّ(، فالمضاف )بـَْعَد( و)ه نَّ( مضاف إليه. وكانت ا

 معنى لىعاإلضافة في هذا اللفظ من نوع اإلضافة المعنوية وتفيد  للتعريف 
( و)ك ْم و  البيانية. اإلضافة في هذه اآلية لفظ )بـَْعض ك ْم (، فالمضاف )بـَْعض 
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( مضاف إليه. وكانت اإلضافة في هذا اللفظ من نوع اإلضافة المعنوية 
 البيانية. معنى علىوتفيد  للتعريف 

قـَْبل ه ْم   نَوإ َذا بـََلَغ اأَلْطَفال  م نك م  اْلح ل َم فـَْلَيْسَتْأذ ن وا َكَما اْسَتْأَذَن الَّذ يَن م   (11
 َحك يٌم  عليمَواللَّه   آيَات ه   َكَذل َك يـ بَـيّ ن  اللَّه  َلك مْ 

 ) اإلضافة في هذه اآلية لفظ )آيَات ه  (، فالمضاف )آيَات  ( و)ه 
مضاف إليه. وكانت اإلضافة في هذا اللفظ من نوع اإلضافة المعنوية وتفيد  

 البيانية. معنى علىللتعريف 

نَّ ج َناٌح َأن َيَضْعَن ليهعالنّ َساء الَّالت ي ال يـَْرج وَن ن َكاًحا فـََلْيَس  َواْلَقَواع د  م نَ  (01
َر م تَـبَـرّ َجاتٍ  َيابـَه نَّ ث   ٌر لَّ  َغيـْ يٌع ب ز يَنٍة َوَأن َيْستَـْعف ْفَن َخيـْ   عليمه نَّ َواللَّه  َسم 

اإلضافة في هذه اآلية لفظ )ث َيابـَه نَّ(، فالمضاف )ث َياَب( و)ه نَّ( 
مضاف إليه. وكانت اإلضافة في هذا اللفظ من نوع اإلضافة المعنوية وتفيد  

َر م تَـبَـ و  الالمية. معنى علىللتعريف  رّ َجاٍت(، اإلضافة في هذه اآلية لفظ )َغيـْ
َر( و) م تَـبَـرّ َجاٍت( مضاف إ ا ليه. وكانت اإلضافة في هذفالمضاف )َغيـْ

 بيانية.ال معنى علىاللفظ من نوع اإلضافة المعنوية وتفيد  للتنكير 

ال لَْيَس َعَلى اأَلْعَمى َحرٌَج َوال َعَلى اأَلْعرَج  َحرٌَج َوال َعَلى اْلَمر يض  َحرٌَج وَ  (00
ك مْ َعَلى  أَْو  بـ ي وت  أ مََّهات ك مْ ْو أَ  بـ ي وت  آبَائ ك مْ َأْو بـ ي وت ك ْم َأن تَْأك ل وا م ن  أَنف س 

أَْو  بـ ي وت  َعمَّات ك مْ ْو أَ  بـ ي وت  أَْعَمام ك مْ َأْو  بـ ي وت  َأَخَوات ك مْ أَْو  بـ ي وت  إ ْخَوان ك مْ 
لَْيَس  َصد يق ك مْ َأْو  َحه  مََّفات  َأْو َما َمَلْكت م  بـ ي وت  َخاالت ك مْ َأْو  بـ ي وت  َأْخَوال ك مْ 

يًعا أَْو َأْشَتاتًا فَإ َذا َدَخْلت م بـ ي وتًا َفَسلّ  ْم ج َنا عليك م وا َعَلى ٌح َأن تَْأك ل وا َجم 
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ك مْ  ْن ع ند  اللَّه  م َبارََكًة طَيّ َبًة َكَذل َك يـ بَـيّ ن  اللَّه   أَنف س  يًَّة مّ   َلك م  اآليَات  َلَعلَّك ْم َتح 
 تـَْعق ل ون 

ك مْ  ( و)اإلضافة في هذه اآلية لفظ )أَنف س  ك ْم( (، فالمضاف )أَنف س 
مضاف إليه. وكانت اإلضافة في هذا اللفظ من نوع اإلضافة المعنوية وتفيد  

 اإلضافة في هذه اآلية لفظ )بـ ي وت ك ْم(،و  الالمية. معنى علىللتعريف 
( و)ك ْم( مضاف إليه. وكانت اإلضافة في هذا اللفظ  فالمضاف )بـ ي وت 

اإلضافة في و  الالمية. معنى علىيد  للتعريف من نوع اإلضافة المعنوية وتف
( و) آبَائ ك ْم ( مضاف  هذه اآلية لفظ )بـ ي وت  آبَائ ك ْم (، فالمضاف )بـ ي وت 

إليه. وكانت اإلضافة في هذا اللفظ من نوع اإلضافة المعنوية وتفيد  
ات ك ْم اإلضافة في هذه اآلية لفظ )بـ ي وت  أ مَّهَ و  الالمية. معنى علىللتعريف 

( و) أ مََّهات ك ْم ( مضاف إليه. وكانت اإلضافة في هذا  (، فالمضاف )بـ ي وت 
 لالمية.ا معنى علىاللفظ من نوع اإلضافة المعنوية وتفيد  للتعريف 

( )بـ  اإلضافة في هذه اآلية لفظ )بـ ي وت  إ ْخَوان ك ْم (، فالمضاف و  ي وت 
إ ْخَوان ك ْم ( مضاف إليه. وكانت اإلضافة في هذا اللفظ من نوع اإلضافة )و

ية لفظ اإلضافة في هذه اآلو  الالمية. معنى علىالمعنوية وتفيد  للتعريف 
( و) َأَخَوات ك ْم ( مضاف إليه. وكانت  )بـ ي وت  َأَخَوات ك ْم (، فالمضاف )بـ ي وت 

 معنى لىعمعنوية وتفيد  للتعريف اإلضافة في هذا اللفظ من نوع اإلضافة ال
اف (، فالمضآلية لفظ )بـ ي وت  أَْعَمام ك مْ اإلضافة في هذه او  الالمية.

( و) أَْعَمام ك ْم ( مضاف إليه. وكانت اإلضافة في هذا اللفظ من  )بـ ي وت 
ضافة في هذه اإلو  الالمية. معنى علىنوع اإلضافة المعنوية وتفيد  للتعريف 

 (، فالمضاف )بـ ي وت  ( و)َعمَّات ك ْم ( مضافَعمَّات ك مْ  اآلية لفظ )بـ ي وت  
إليه. وكانت اإلضافة في هذا اللفظ من نوع اإلضافة المعنوية وتفيد  
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ال ك ْم اإلضافة في هذه اآلية لفظ )بـ ي وت  َأْخوَ و  الالمية. معنى علىللتعريف 
في هذا  ضافة(، فالمضاف )بـ ي وت  ( و)َأْخَوال ك ْم ( مضاف إليه. وكانت اإل

 لالمية.ا معنى علىاللفظ من نوع اإلضافة المعنوية وتفيد  للتعريف 
( المضاف )بـ ي  اإلضافة في هذه اآلية لفظ )بـ ي وت  َخاالت ك ْم (، فو  وت 

( مضاف إليه. وكانت اإلضافة في هذا اللفظ من نوع اإلضافة و)َخاالت ك مْ 
ية لفظ إلضافة في هذه اآلاو  الالمية. معنى علىالمعنوية وتفيد  للتعريف 

( مضاف إليه. وكانت اإلضافة في  )مََّفات َحه (، فالمضاف )مََّفات َحه ( و)ه 
 الالمية. ىمعن علىهذا اللفظ من نوع اإلضافة المعنوية وتفيد  للتعريف 

( و)ك ْم( و  اإلضافة في هذه اآلية لفظ )َصد يق ك ْم(، فالمضاف )َصد يق 
د  في هذا اللفظ من نوع اإلضافة المعنوية وتفيمضاف إليه. وكانت اإلضافة 

 الالمية. معنى علىللتعريف 

ٍع َلْم َوإ َذا َكان وا َمعَ  س ول ه  رَ إ نََّما اْلم ْؤم ن وَن الَّذ يَن آَمن وا ب اللَّه  وَ  (00 ه  َعَلى أَْمٍر َجام 
م ن وَن ب اللَّه  َيْذَهب وا َحتَّى َيْسَتْأذ ن وه  إ نَّ الَّذ يَن َيْسَتْأذ ن وَنَك أ ْولَئ َك الَّذ يَن يـ ؤْ 

ْئتَ بَـْعض  َشْأن ه ْم ل  فَإ َذا اْسَتْأَذن وَك َرس ول ه  وَ  نـْه ْم َواْستَـغْ َفْأَذن لّ َمن ش  ف ْر َله م   م 
يٌم   اللََّه إ نَّ اللََّه َغف وٌر رَّح 

 ) ( و)ه  اإلضافة في هذه اآلية لفظ )َرس ول ه (، فالمضاف )َرس ول 
مضاف إليه. وكانت اإلضافة في هذا اللفظ من نوع اإلضافة المعنوية وتفيد  

بـَْعض  اإلضافة في هذه اآلية لفظ )و  الالمية/ البيانية. معنى علىللتعريف 
ن ه ْم (، فالمضاف )بـَْعض   ( و)َشْأن ه ْم( مضاف إليه. وكانت اإلضافة َشأْ 

 الالمية. معنى علىفي هذا اللفظ من نوع اإلضافة المعنوية وتفيد  للتعريف 
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ك م بـَيـَْنك ْم   د َعاء الرَّس ول  ال َتْجَعل وا  (00 ا َقْد يـَْعَلم  اللَّه  الَّذ يَن بـَْعضً َكد َعاء بـَْعض 
َنٌة أَْو ْمر ه  أَ م نك ْم ل َواًذا فـَْلَيْحَذر  الَّذ يَن ي َخال ف وَن َعْن يـََتَسلَّل وَن  يبَـه ْم ف تـْ َأن ت ص 

يبَـه ْم َعَذاٌب أَل يٌم   ي ص 
( ءالرَّس ول  (، فالمضاف )د َعا اإلضافة في هذه اآلية لفظ )د َعاء

( مضاف إليه. وكانت اإلضافة في هذا اللفظ من نوع اإلضافة  و)الرَّس ول 
افة في هذه اآلية اإلضو  الالمية/ البيانية. معنى علىالمعنوية وتفيد  للتعريف 

ك م (، فالمضاف )د َعاء( و) بـَْعض ك م ( مضاف إليه.  لفظ )د َعاء بـَْعض 
عريف عنوية وتفيد  للتوكانت اإلضافة في هذا اللفظ من نوع اإلضافة الم

اف اإلضافة في هذه اآلية لفظ )أَْمر ه (، فالمضو  الالمية/ البيانية. معنى على
( مضاف إليه. وكانت اإلضافة في هذا اللفظ من نوع اإلضافة  )أَْمر ( و)ه 

 الالمية. معنى علىالمعنوية وتفيد  للتعريف 

َويـَْوَم يـ ْرَجع وَن  ليهعَقْد يـَْعَلم  َما أَنت ْم  َأال إ نَّ ل لَّه  َما ف ي السََّماَوات  َواأَلْرض   (01
 عليم ب ك لّ  َشْيءٍ َواللَّه  إ لَْيه  فـَيـ نَـبّ ئـ ه م ب َما َعم ل وا 

( كلّ (، فالمضاف )كّل َشيءٍ اإلضافة في هذه اآلية لفظ )
ظ من نوع اإلضافة ( مضاف إليه. وكانت اإلضافة في هذا اللفشيءٍ و)

 البيانية.على معنى  خصيصللت المعنوية وتفيد
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 تحليل البيانات  .0

 البيانات التي تتضمن في سورة النور، فيقوم الباحث بحث الباحثبعد أن ي
 ي كما يلي:كبها في الجدول التال، فير بتحليل اإلضافة ومعانيها في سورة النور

معنى  االية
 اإلضافة

نوع  فائدة
 ضافةاإل

مضاف 
 إليه

تركيب  ضافمال
 اإلضافة

 النمرة

دٍ  ك لَّ  واحد المعنوية للتخصيص البيانية 0   .0 ك لَّ واح 

  .0 د ين  اللَّه   د ين   اللَّه   المعنوية للتعريف الالمية 0

  .0 َعَذابـَه َما َعَذابَ  ه َما المعنوية للتعريف الالمية 0

  .1 أَْزَواَجه مْ  أَْزَواجَ  ه مْ  المعنوية للتعريف الالمية 0

  .1 أَنف س ه مْ  أَنف س   ه مْ  المعنوية للتعريف الالمية 0

  .0 َشَهاَدة  َأَحد ه مْ  َشَهاَدة   َأَحد ه مْ  المعنوية للتعريف الالمية 0

  .8 َلْعَنَت اللَّه   َلْعَنتَ  اللَّه   المعنوية للتعريف البيانية 8

  .7 َغَضَب اللَّه   َغَضبَ  اللَّه   المعنوية للتعريف البيانية 1

0/ 
00 

ه مْ  أَنف س   ه مْ  المعنوية للتعريف الالمية   .1 أَنف س 
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01/ 
01/ 
01 

  .01 َفْضل  اللَّه   َفْضل   اللَّه   المعنوية للتعريف البيانية

01/ 
01/ 
01 

  .00 َرْحَمت ه   َرْحَمتة   ه   المعنوية للتعريف الالمية

  .00 كّل امرئ كل  امرئ المعنوية للتخصيص البيانية 00

  .00 كبره كبر ه المعنوية للتعريف الالمية 00

  .01 أربعة شهداء أربعة شهداء المعنوية للتخصيص البيانية 00

َنة   ك مْ  المعنوية للتعريف الالمية 01 َنت ك مْ  أَْلس    .01 أَْلس 

  .00 أَفـَْواه ك م أَفـَْواه   ك مْ  المعنوية للتعريف الالمية 01

  .08 سبحانك سبحان ك المعنوية للتعريف الالمية 00

00 
البيانية/ 
 الالمية

 خ ط َوات   الشَّْيطَان   المعنوية للتعريف
خ ط َوات  
 الشَّْيطَان  

07.  

  .01 أ ْول وا اْلَفْضل   أ ْول وا اْلَفْضل   المعنوية للتعريف البيانية 00

  .01 أ ول ي اْلق ْرَبى أ ول ي اْلق ْرَبى المعنوية للتعريف البيانية 00

  .00 َسب يل  اللَّه   َسب يل   اللَّه   المعنوية للتعريف الالمية 00
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َنة   ه مْ  المعنوية للتعريف الالمية 01 نَـتـ ه مْ  أَْلس    .00 أَْلس 

  .00 أَْيد يه مْ  أَْيد ي ه مْ  المعنوية للتعريف الالمية 01

  .01 أَْرج ل ه م أَْرج ل   ه م المعنوية للتعريف الالمية 01

  .01 د ينَـه م   د ينَ  ه م   المعنوية للتعريف الالمية 01

  .00 بـ ي وت ك مْ  بـ ي وت   ك مْ  المعنوية للتعريف الالمية 08

  .08 أَْهل َها أَْهل   َها المعنوية للتعريف الالمية 08

  .07 غير مسكونة غير مسكونة المعنوية للتنكير البيانية 01

  .01 أَْبَصار ه مْ  أَْبَصار   ه مْ  المعنوية للتعريف الالمية 01

  .01 فـ ر وَجه مْ  فـ ر وجَ  ه مْ  المعنوية للتعريف الالمية 01

  .00 أَْبَصار ه نَّ  أَْبَصار   ه نَّ  المعنوية للتعريف الالمية 00

  .00 فـ ر وَجه نَّ  فـ ر وجَ  ه نَّ  المعنوية للتعريف الالمية 00

  .00 ز ينَـتَـه نَّ  ز يَنة ه نَّ  المعنوية للتعريف الالمية 00

  .01 خ م ر ه نَّ  خ م ر   ه نَّ  المعنوية للتعريف الالمية 00

  .01 ج ي وب ه نَّ  ج ي وب   ه نَّ  المعنوية للتعريف الالمية 00
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  .00 بـ ع ولَت ه نَّ  بـ ع وَلة ه نَّ  المعنوية للتعريف الالمية 00

  .08 آبَائ ه نَّ  آبَاء   ه نَّ  المعنوية للتعريف الالمية 00

00 
/ الالمية
 البيانية

  .07 نَّ آبَاء بـ ع ولَت ه   آبَاء بـ ع ولَت ه نَّ  المعنوية للتعريف

  .01 أَبـَْنائ ه نَّ  أَبـَْناء   ه نَّ  المعنوية للتعريف الالمية 00

00 
/ الالمية
 البيانية

  .11 ه نَّ أَبـَْناء بـ ع ولَت   أَبـَْناء بـ ع ولَت ه نَّ  المعنوية للتعريف

  .10 إ ْخَوان ه نَّ  إ ْخَوان   ه نَّ  المعنوية للتعريف الالمية 00

00 
/ الالمية
 البيانية

  .10 بَن ي إ ْخَوان ه نَّ  بَن ي إ ْخَوان ه نَّ  المعنوية للتعريف

00 
/ الالمية
 البيانية

  .10 نَّ بَن ي َأَخَوات ه   بَن ي َأَخَوات ه نَّ  المعنوية للتعريف

  .11 ن َسائ ه نَّ  ن َساء   ه نَّ  المعنوية للتعريف الالمية 00

  .11 أَْيَمانـ ه نَّ  أَْيَمان   ه نَّ  المعنوية للتعريف الالمية 00

ْربَة   المعنوية للتعريف البيانية 00 ْربَة  أ ول ي  أ ول ي اإل    .10 اإل 

  .18 َعْورَات  النّ َساء َعْورَات   النّ َساء المعنوية للتعريف الالمية 00

  .17 أَْرج ل ه نَّ  أَْرج ل   ه نَّ  المعنوية للتعريف الالمية 00
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  .11 ز يَنت ه نَّ  ز يَنت   ه نَّ  المعنوية للتعريف الالمية 00

  .11 ع َباد ك مْ  ع َباد   ك مْ  المعنوية للتعريف الالمية 00

  .10 إ َمائ ك مْ  إ َماء   ك مْ  المعنوية للتعريف الالمية 00

00/ 
00/ 
07 

  .10 َفْضل ه   َفْضل   ه   المعنوية للتعريف البيانية

00 
/ الالمية
 البيانية

  .10 مَّال  اللَّه   مَّال   اللَّه   المعنوية للتعريف

  .11 َعَرَض اْلَحَياة   َعَرضَ  اْلَحَياة   المعنوية للتعريف الالمية 00

  .11 إ ْكرَاه ه نَّ  إ ْكرَاه   ه نَّ  المعنوية للتعريف الالمية 00

  .10 ن ور  السََّماَوات   ن ور   السََّماَوات   المعنوية للتعريف الالمية 01

  .18 ن ور ه   ن ور   ه   المعنوية للتعريف الالمية 01

  .17 اْسم ه   اْسم   ه   المعنوية للتعريف الالمية 00

  .11 زيتها زيت ها المعنوية للتعريف البيانية 01

08 
/ الالمية
 البيانية

  .01 إ قَام  الصَّالة   إ قَام   الصَّالة   المعنوية للتعريف
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  .00 إ يَتاء الزََّكاة   إ يَتاء الزََّكاة   المعنوية للتعريف البيانية 08

  .00 غير حساب غير حساب المعنوية للتنكير البيانية 07

َسابَ  ه   المعنوية للتعريف الالمية 01 َسابَه   ح    .00 ح 

َساب   المعنوية للتعريف الظرفية 01  َسر يع   اْلح 
َسر يع  

َساب    اْلح 
01.  

  .01 بـَْعض َها بـَْعض   َها المعنوية للتعريف البيانية 11

10 
/ الالمية
 البيانية

  .00 َصالتَه   ةَ َصال ه   المعنوية للتعريف

10 
/ الالمية
 البيانية

  .08 َتْسب يَحه   َتْسب يحَ  ه   المعنوية للتعريف

 م ْلك   السََّماَوات   المعنوية للتعريف ظرفيةال 10
م ْلك  

 السََّماَوات  
07.  

  .01 بينه بين ه المعنوية للتعريف لبيانيةا 10

  .81 خالله خالله ه المعنوية للتعريف الالمية 10

  .80 َسَنا بـَْرق ه   َسَنا بـَْرق ه   المعنوية للتعريف لبيانيةا 10

  .80 أ ول ي األَْبَصار   أ ول ي األَْبَصار   المعنوية للتعريف الالمية 11

  .80 ك لَّ َدابَّةٍ  ك لَّ  َدابَّةٍ  المعنوية خصيصللت البيانية 11
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  .81 َبْطن ه   َبْطن   ه   المعنوية للتعريف الالمية 11

17/ 
11/ 
10/ 
10/ 
00 

/ الالمية
 البيانية

  .81 َرس ول ه   َرس ول   ه   المعنوية للتعريف

17/ 
10 

نَـه مْ  بـَْينَ  ه م المعنوية للتعريف البيانية   .80 بـَيـْ

  .88 قـ ل وب ه م قـ ل وب   ه م المعنوية للتعريف الالمية 11

ن ينَ  المعنوية للتعريف الالمية 10 ن ينَ  قـَْولَ  اْلم ْؤم    .87 قـَْوَل اْلم ْؤم 

  .81 َجْهَد أَْيَمان ه مْ  َجْهدَ  أَْيَمان ه مْ  المعنوية للتعريف بيانيةال 10

11 
/ الالمية
 البيانية

  .71 َخْوف ه مْ  َخْوف   ه مْ  المعنوية للتعريف

  .70 َمْأَواه م   َمْأَوا ه م المعنوية للتعريف الالمية 18

  .70 أَيمان كم أيمان كم المعنوية للتعريف الالمية 17

  .70 َصالة  اْلَفْجر   َصالة   اْلَفْجر   المعنوية للتعريف الظرفية 17

  .71 بـَْعد  َصالة   بـَْعد   َصالة   المعنوية للتعريف ـــــــ 17
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  .71 َصالة  اْلع َشاء َصالة   اْلع َشاء المعنوية للتعريف الظرفية 17

  .70 بـَْعَده نَّ  بـَْعدَ  ه نَّ  المعنوية للتعريف ــــــ 17

  .78 بـَْعض ك مْ  بـَْعض   ك مْ  المعنوية للتعريف الالمية 17

  .77 آيَات ه   آيَات   ه   المعنوية للتعريف البيانية 11

  .71 ث َيابـَه نَّ  ث َيابَ  ه نَّ  المعنوية للتعريف الالمية 01

َر م تَـبَـرّ جَ  َغيـْرَ  م تَـبَـرّ َجاتٍ  المعنوية نكيرللت البيانية 01   .11 اتٍ َغيـْ

ك مْ  أَنف س   ك مْ  المعنوية للتعريف الالمية 00   .10 أَنف س 

  .10 بـ ي وت ك مْ  بـ ي وت   ك مْ  المعنوية للتعريف الالمية 00

  .10 ك مْ آبَائ  بـ ي وت   بـ ي وت   آبَائ ك مْ  المعنوية للتعريف الالمية 00

 بـ ي وت   أ مََّهات ك مْ  المعنوية للتعريف الالمية 00
بـ ي وت  
 أ مََّهات ك مْ 

11.  

 بـ ي وت   إ ْخَوان ك مْ  المعنوية للتعريف الالمية 00
بـ ي وت  
 إ ْخَوان ك مْ 

11.  

 بـ ي وت   َأَخَوات ك مْ  المعنوية للتعريف الالمية 00
بـ ي وت  
 َأَخَوات ك مْ 

10.  

 بـ ي وت   أَْعَمام ك مْ  المعنوية للتعريف الالمية 00
بـ ي وت  
 أَْعَمام ك مْ 

18.  
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  .17 ك مْ بـ ي وت  َعمَّات   بـ ي وت   َعمَّات ك مْ  المعنوية للتعريف الالمية 00

 بـ ي وت   َأْخَوال ك مْ  المعنوية للتعريف الالمية 00
بـ ي وت  
 َأْخَوال ك مْ 

11.  

 بـ ي وت   َخاالت ك مْ  المعنوية للتعريف الالمية 00
 بـ ي وت  

 َخاالت ك مْ 
011.  

  .010 مََّفات َحه   مََّفات َحه   ه   المعنوية للتعريف الالمية 00

  .010 َصد يق ك مْ  َصد يق   ك مْ  المعنوية للتعريف الالمية 00

  .010 بـَْعض  َشْأن ه مْ  بـَْعض   َشْأن ه مْ  المعنوية للتعريف الالمية 00

00 
/ الالمية
 البيانية

  .011 د َعاء الرَّس ول   د َعاء الرَّس ول   المعنوية للتعريف

00 
/ الالمية
 البيانية

ك م المعنوية للتعريف ك م د َعاء بـَْعض    .011 د َعاء بـَْعض 

  .010 أَْمر ه   أَْمر   ه   المعنوية للتعريف الالمية 00

01 /
01 

  .018 كلّ  َشيءٍ  ك لّ   َشْيءٍ  المعنوية للتخصيص البيانية

 
اإلضافة، مئة وتسعة ( آية التي تتضمن 11توجد في سورة النور خمسة وأربعون ) 
تفيد الملك على تقدير حرف "الالم"  كون على معنى الميةت( إضافة معنوية. ت001)
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( إضافة، وعلى معنى بيانية تفيد البيان على تقدير حرف "من" ستة  07وستين ) ثمانية
( إضافة، وعلى معنى ظرفية تفيد المكان أو الزمان على تقدير حرف  "في" 00وعشرين )

 ( إضافة.08( إضافات، وعلى معنى المية/بيانية"من" سبعة عشر )1)أربعة 

البيانات السابقة التي ذكرها الباحث، فيمكن الباحث أن يخرج  تحليل منف 
 النتائج كما يلي: 

   00، 01، 01، 01، 00، 01، 1، 8، 0، 0 ةفي آي تكما ذكر اإلضافة الالمية ،
01 ،01 ،08 ،01 ،00 ،00 ،00 ،01 ،00 ،01 ،11 ،11 ،11 ،10 ،
بحجة التي كما جاءت في جامع الدروس  01، 00، 00، 00، 01، 17، 18

صاَص. ما كانت على تقدير "الالم". وت فيد  الم لَك َأو االخت ةَ الالميّ العربية لغالييني أّن 
 يدوتف ذا حصان على". والثاني نحو }أخذت  بل جام  الفرس{.فاألول  نحو "ه

أما إذا كانت اإلضافة المعنوية على معنى المية  .19للتعريف إن كان مضاف إليه معرفة
كلمة وهو قد عرف ل خاص للتعريف فتعريفها أّن مضاف إليه هو مالك أو له حق

 ي أول اآلية.المضاف، مثل : بيوت أمهاتكم أي بيوت ألمهات الذين يذكر ف
  00، 00، 00، 01، 01، 01، 1، 8، 0في آية  كرتْ كما ذ  اإلضافة البيانية   و ،

بالنظر  ةهذه متفق 01، 01، 11، 10، 10، 17، 11، 10، 11، 07، 08، 00
ما كانت على تقدير "م ن". وضابط ها َأن يكون المضاف  والَبيانّيةَ من غالييني أن 

إليه جنسًا للمضاف، بحيث  يكون  المضاف  بعضًا من المضاف  إليه، نحو "هذا 
وار  َذهٍب. هذه أثواب  صوٍف". وتفيد للتخصيص إن كان  باب  خشٍب. ذاك س 

                                                           

 177ص.  .(0100)بيروت: دار الفكر,  جامع الدروس اللغة العربيةمصطفى الغالييني, 19 
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يص صنت اإلضافة المعنوية على معنى البيانية للتخاوإذا ك .01مضاف إليه نكرة
فتعريفها أن مضاف إليه هو بيان متخصص للمضاف، مثل : أربعة شهداء أي أربعة 

 من شهداء خاص الذين يشهدون األحوال التي مذكورة في أول اآلية.
   متقنة بحجة من غالييني أن 17، 10، 01كما ذكالت في آية واإلضافة الظرفية .

رفاً للمضاف. ظ ما كانت على تقدير "في". وضابط ها أن يكون المضاف إليه الظَّرفيةَ 
وتفيد  زماَن المضاف  أَو مكانَه ، نحو "َسَهر  الليل  َمضٍن وق عود  الدار  م ْخم ٌل". ومن 
ذلك َأن تقول "كان فالٌن رفيَق المدرسة ، وإلَف الّصبا، وصديَق األيام الغابرة". قال 

وإذا   .21وتفيد للتعريف إذا كان مضاف إليه معرفة الّسجن {.تعالى }يا صاحَبي 
و الظرفية للتعريف فتعريفها أن مضاف إليه ه كانت اإلضافة المعنوية على معنى

مكان أو زمان للمضاف وهو قد عرف أين هو أو متى، مثل : صالة الفجر أي 
 صالة في وقت الفجر.

 كما قول غالييني أن 01، 07، 01 واإلضافة التي تفيد للتنكير كما ذ كرْت في آية .
عرفة تعريفا. ملإلى ا ه، فال تفيده إضافترةاإلبهام والتنكفي متوغالن  ضافمإذا كان ال

وإذا   .22ك أو مثل سليمير ، نحو : "جاء رجل غ "يرونظ هومثل وشب يرغ"مثل:  وذلك
كانت اإلضافة المعنوية على معنى البيانية للتنكير فتعريفها أن مضاف إليه هو ذكر 

ير ، مثل : غير حساب أي غوابهام معنى كلمة مضاف إليه لبيان التنكرة للمضاف
 .من حساب
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