
 أ

 اإلستهالل 
قالهللاتعاىليفكتابهالكرمي:

 ﴾ 27﴾ َويَْبقَى وَْجُه رَب َِّك ُذو اْلَجَللِّ وَاْْلِّْكرَامِّ﴿٢٦ُكلُّ َمْن عَلَْيَها فَ اٍن ﴿ 

 ( 27-26:  رحمن  )سورة  ال  

  



 ب

 اإلهداء 
أقدمهذاالبحثإليكممجيعا:

الصغريإىلالكبريومنالصباحإىلالليلومنينمنتحفظاحملبوبةاليتقد.امي1
طني.اهرإىلالباالظ

.أيبالكرميالذيقدأخرججهدهلنيلتربيةابنهمنالصغريحىتالكبريومناإلبتداء2
 حىتاجلامعة.

أخىكبرياحملبوبالذىقدحتمسىنألنأتبعوأدرسالدراسةاجلامعية..3

وأساتيذيوحماضريوعميدكلييتومديرجامعيتاليتكانوامنأعطاين.مجيعمعلمي4
النصيحاتوالبياانتحىتعرفتالفرقبنياأللفاملمدودةواللّينة.

.كلأصحايبيفجامعةسواننغريياإلسالميةببوجونغاراخصوصايفقسماللغة5
الذينقدأعطوينمحاسةوالعربيةوأدهباالذينالميكنأنأذكرأمسائهمواحدافواحدا

اعتمادالنفسحىتكنتكمااآلن.ايأصحايبلعّلهللايسرأموركموابركخطواتكم.
آمني!

.القارئنيوالقارائتاألعزّاء.6

  



 ج

 الشعار 
 

ُ َنْفًسا إَِّله ُوْسَعَها  ﴾ 286﴿َل ُيَكل ُِّف اَّلله
﴿: رة  ق   ﴾286الب 

  



 د

كلمة الشكر  
واملرسلني،سيداناحلمدهللرب األنبياء والسالمعليأشرف والصالة العاملني،

وموالانحممدوعلىالهوصحبهأمجعني،احلمدهللالذيأحياانبعدماأماتناوإليهالنشور

وجعلناهللاوإايكممنالعائدينوالفائزين،أّمابعد!

سو يف الوصل املوضوع: حتت اجلامعي البحث هذا انتهتكتابة الرمحنقد رة

)دراسةحتليليةبالعية(.واعرتفالباحثأنهذاالبحثاليزالمنالنقصواخلطأفلذالك

رجىالباحثالنقدواإلقرتاحاتمنكمالقارئني.

وهذاالبحثليسكمااآلنإالّمبساعدةاألسايتالكرامواإلخواناألحباء.ولذالك

قدمأعلىاإلحرتاموخالصالثناءإىل:

حممدجوهراملعارف،املاجسرتاحلاجمديراجلامعةسواننغريياإلسالميةببوجونغارا..1

.الدوكتورةامرؤةالعزيزة،املاجسرتعميدكليةاألدب.2

.نوراملشفعة،املاجسرترئيسشعبةاللغةالعربيةوأدهبا3

.نوراملشفعة،املاجسرتمشرفنايفكتابةهذاالبحثاجلامعي4

أقولهلمشكراجزيالعلىكلمساعدهتم،وجعلناهللاوإايهممنأهلالعلموالعمل

ويرمحنامنيفاألرضومنيفالسماء.



 ه

ولعّلهذهالكتابةالصغريةكونهتعطياملنفعةواملصلحةيفالّدينوالدنيا
نامنواآلخرةللباحثخصوصاوسائرالقرّاءعموما.اهدانالصراطاملستقيموالتكتب

اخلاسرين.آمني!

















2018يوليو 23وجونغارا،بب
الباحث

 
    أغوس حريص 
رقمالقيد:

201455130025







 و

 شهادة اإلقرار 


أفيدكمعلماأبنينالطالب:

اغوسحريص:  اإلسم

201455130025:  رقمالقيد

ة(ي)دراسة حتليلية بالغ الوصل يف سورة الرمحن:  موضوعالبحث



اّدعىأحديف وإذا اوأتليفاألخر. إبداعغريي زادتهمن بنفسيوما حضرتهوكتبته
املستقبلأنهمنأتليفهوتبنيأنهفعالمنحبثيفأانأحتملاملسؤوليةعلىذلكولنتكون

معةسواننغريياملسؤوليةعلىاملشرفةأومسؤويلقسماللغةالعربيةوأدهباكليةاألدبجا
اإلسالميةبوجونغارا.





م2018يوليو 23تقريراببوجونغارا،

الباحث

 
 اغوس حريص 

201455130025رقمالقيد
 



 ز

 وزارة الشؤون الّدينّية
 قسم الّلغة العربّية وأدهبا 

 كلّية األدب
 بوجونغارا جامعة سوانن غريي اإلسالمية



 تقرير املشرف 
اجلامعياّلذيقدمه:إنهذاالبحث

اغوسحريص:اإلسم

201455130025:رقمالقيد

الوصل يف سورة الرمحن )دراسة حتليلية بالغية(:موضوعالبحث


قدنظراندقيقاوأدخلنافيهبعضالتعديالتواإلصالحاتالالزمةليكونعلىالشكل
الدراسة املناقشةإلمتام )املطلوبالستيفاءشروط الدرجةسرجاان على (S1واحلصول

م.2018/2019لكليةاألدبيفقسماللغةالعربيةوأدهباللعامالدراسي


م2018يوليو 23تقريراببوجونغارا،
ةاملشرف

 


 نور املشّفعة املاجست 
196904251998031022رقمالتوظيف:



 ح

 
 وزارة الشؤون الّدينّية

 قسم الّلغة العربّية وأدهبا 
 كلّية األدب

 بوجونغارا جامعة سوانن غريي اإلسالمية

 

 تقرير رئيس شعبة اللغة العربية وأدهبا 
 

تسلمترئيسةشعبةاللغةالعربيةوأدهبالكليةاألدبجامعةسواننغريياإلسالمية
الباحث:جونغاراالبحثاجلامعياّلذيكتبهبو

اغوسحريص:اإلسم

201455130025:رقمالقيد

اللغةالعربيةS1إلمتامالدراسةواحلصولعلىالدرجةسرجاان) (لكليةاألدبيفقسم
م.2018/2019وأدهباللعامالدراسي


م2018يوليو 23تقريراببوجونغارا،

شعبةاللغةالعربيةوأدهباةرئيس
 


 نور املشّفعة املاجست 
196904251998031022رقمالتوظيف:



 ط

 وزارة الشؤون الّدينّية
 قسم الّلغة العربّية وأدهبا 

 كلّية األدب
 بوجونغارا جامعة سوانن غريي اإلسالمية

 

 تقرير عميد كلية األدب
 بسم هللا الرمحن الرحيم

تسلمترئيسةشعبةاللغةالعربيةوأدهبالكليةاألدبجامعةسواننغريي
هالباحث:جونغاراالبحثاجلامعياّلذيكتباإلسالميةبو

اغوسحريص:اإلسم

201455130025:رقمالقيد

اسة حتليلية بالغية(ر الوصل يف سورة الرمحن )د: املوضوع
اللغةالعربيةS1إلمتامالدراسةواحلصولعلىالدرجةسرجاان) (لكليةاألدبيفقسم

م.2018/2019الدراسيوأدهباللعام


م2018يوليو 23تقريراببوجونغارا،

عميدكليةاألدب



 الدوكتورة إمرأة العزيزة املاجست 
195108081983031001رقمالتوظيف:



 ي

 وزارة الشؤون الّدينّية
 قسم الّلغة العربّية وأدهبا 

 كلّية األدب
 بوجونغارا جامعة سوانن غريي اإلسالمية

 

 املناقشة بنجاح البحث اجلامعي تقرير جلنة 

لقدمتتمناقشةهذاالبحثاجلامعياّلذيقدمه:
اغوسحريص:اإلسم

201455130025:رقمالقيد
 اسة حتليلية بالغية(ر الوصل يف سورة الرمحن )د: املوضوع

(لكليةاألدبيفقسمS1وقررتاللجنةجناحهاواستحقاقهاعلىالدرجةسرجاان)
اللغةالعربيةوأدهبالكليةاألدبجامعةسواننغريياإلسالمية.

 ) .............(  (ة)الرئيس الدوكتورةإمرأةالعزيزةاملاجسرت .1
 ) .............( (األوىلناقش)امل مفتاحاملفيداحلجاملاجسرت .2
 ) .............( (ناقشةالثاىنامل) نوراملشّفعةاملاجسرت .3
) .............()الكاتب(األنواراملاجستريسيف .4

م2018يوليو 23،تقريراببوجونغارا
عميدكليةاألدب

 


 الدوكتورة إمرأة العزيزة املاجست 
195108081983031001رقمالتوظيف:



 ك

 املستخلص

حريص  حتليلية 201455130025،  أغوس  )دراسة  الرمحن  سورة  يف  الوصل   ،
، كلية األدب، جامعة سوانن غريي  اجلامعي. قسم اللغة العربية وأدهبا. البحث  بالغية(

 عة، املاجست. ، حتت اإلشرافة: نور املشفّ 2017اإلسالمية ببوجونغارا 
 الكلمة الرئيسي: الوصل، سورة الرمحن. 

-عطفاملطلقنياجلملةختطيطمعبقوةترتبطالوصلاملعروفةالبالغةعلوميف
حنييف الوصل.أشكالوجودتعريفيناقشالباحثهذهيف .األخرىاجلملةمعاساسه

سورةهوالقرآنيفواخلمسنياخلامسالسورةمنهوحتليلهمتالذيالبحثموضوعأن
 .وتعاىلسبحانههللامتعةعنحتكيآيةوسبعنيمثانمنتتكوننفسهاالرمحنسورة  .الرمحن

سورةيفالوصلحرفوصفيفالرسالةهذهيفدراستهامتتاليتاملشكلةتتمثل 
البحثهذاأخذيتم  السورة،يفالوصلاستخدامسببوشرححتليلمث  ،شكلهوفقالرمحن
الرتمجةجعلطريقعنالبالغةمعرفةدراسةيفالنوعيالوصفياملنهجاستخدامطريقعن

معىنمنوالغرضالغرضعنالتعبريعلىقادرايكونأنإىليهدف  ,إعالموسائلالفورية
اآليةكانتإذامااليقنيوجهعلىنعرفأنميكنناحبيث ،الرمحنسورةيفالواردةاآلايت
.منهماكلعناصرحىتالوأالوصلعلىحتتوي

:وهي،ثالثةإىلالوصلشكلينقسم

 .وصللدىالتشريكيفاإلعراب .أ
ويفاتفاقمعإلتصاليفعقلأويفوهمأوخيال. .ب



1 

 حمتوايت البحث 

 .Error! Bookmark not defined ........... الوصليفسورةالرمحن

 أ ..................................................................... اإلستهالل

 ب ..................................................................... اإلهداء

 ج ...................................................................... الشعار

 د .......................................................... كلمةالشكروالتقدير

 و ................................................................. شهادةاإلقرار

 ز ................................................................. تقريراملشرف

 ح ............................................ تقريررئيسشعبةاللغةالعربيةوأدهبا

 ط ....................................................... تقريرعميدكليةاألدب

1 ............................................................... حمتوايتالبحث

 الباباألول

 .Error! Bookmark not defined ................ أ.خلفيةالبحث

 .Error! Bookmark not defined ............... ب.أسئلةالبحث

 .Error! Bookmark not defined ............. ج.أهدافالبحث

 .Error! Bookmark not defined .فوائدالبحثد

 .Error! Bookmark not defined ................ الفوائدالنظرية.1

 .Error! Bookmark not defined .............. الفوائدالتطبقية.2



2 

 .Error! Bookmark not defined ............... ه.حتديدالبحث

 .Error! Bookmark not defined .............. و.الدراسةالسابقة

 .Error! Bookmark not defined ................ ح.منهجالبحث

 .Error! Bookmark not defined ................. .نوعالبحث1

 .Error! Bookmark not defined ........... .طريقةمجعالبياانت2

 .Error! Bookmark not defined ............... .طريقةمالحظة3

 .Error! Bookmark not defined ............... .طريقةالواثئقية4

 .Error! Bookmark not defined .......... .طريقةحتليلالبياانت5

 .Error! Bookmark not defined .............. .مصادرالبياانت6

.Error! Bookmark not defined ............... .هيكلالبحثد

 البابالثاىن

 .Error! Bookmark not defined .................. اإلطارالّنظريّ

 .Error! Bookmark not defined ................ أ.املبحثاألّول

 .Error! Bookmark not defined ................... مفهومالوصل

 .Error! Bookmark not defined ............... ب.املبحثالثاين

not defined. Error! Bookmark ... مواضعصيغةالوصلمعأمثلتها

 البابالثالث

 .Error! Bookmark not defined .......... عرضالبياانتوحتليلها



3 

 Error! Bookmark not ....... الوصليفسورةالرمحن.واسراره أ.مواضع
defined.

 البابالربيع

 .Error! Bookmark not defined ........................ اإلختتام

 .Error! Bookmark not defined ..................... اخلالصة.أ

 .Error! Bookmark not defined ................. ب.اإلقرتاحات

 .Error! Bookmark not defined .................... قائمةاملراجع

 .Error! Bookmark not defined .................. املراجعالعريب:

 .Error! Bookmark not defined ................. نيب:املراجعاألج

 امللحق
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