
أراء ابن قيم الجوزية النحوية المختلفة مع جمهور النحاة في تفسير 
 اآلية القرآنية 

 بحث تكميلي
 

 
 )S. Hum(الستيفاء الشروط لنيل الدرجة األولى  مقدم

 في اللغة العربّية وأدبها
 
 :إعداد

 طاهرين
 :رقم القّيد

81210141A 
 

 شعبة اللغة العربية وأدبها
 َواْلُعُلْوِم اْلِإْنَساِنيَِّة آّلّية اآلداب

 ندونيسياٳ -سالمّية الحكومّية سورابايا إلمبيل اأجامعة سونن 
 م 2014/ هـ  1435



 ب 
 

 َتْقِرْيُر اْلُمْشِرِف

اْلَعاَلِمْيَن َوالصََّلاُة َوالسََّلاُم َعَلى  الرَِّحْيِم اْلَحْمُد ِهللا َربِبْسِم اِهللا الرَّْحمِن 
 .َأْشَرِف اْلَأْنِبَياِء َواْلُمْرَسِلْيَن َوآِلِه َوَصْحِبِه َأْجَمِعْيَن

 :لَِّذْي أْحَضرُه الطَّاِلبَبْعَد اْلِاْطَلاِع َعَلى اْلَبْحِث التَّْكِمْيِلّي ا

 طاهرين:   االْسُم

 81210141A:   َرْقُم اْلَقْيِد

أراء ابن قيم الجوزية النحوية المختلفة مع جمهور النحاة في :  ُعْنَواُن اْلَبْحِث
  تفسير اآلية القرآنية

 .وافق المشرف على تقديمه إلى مجلس المناقشة
 اْلُمْشِرُف

 
 الماجستيرأحمد شيخوالدُّْآُتْوَراْنُدوْس
 196806082001121001: رقم التوظيف

 
 َيْعَتِمُد،

 رئيس شعبة اللغة العربية وأدبها 

 قسم اللغة واألدب

 آلية اآلداب والعلوم اإلنسانية

 

 عتيق محّمد رمضان الماجستيرالدُّْآُتْوَراْنُدوْس 

 19671221199503100:َرْقُم التَّْوِظْيِف

 

 اْلُمَناَقَشِةاْعِتَماُد َلْجَنِة 

 :العنوان

 أراء ابن قيم الجوزية النحوية المختلفة مع جمهور النحاة في تفسير اآلية القرآنية



 ج 
 

ِفْي ُشْعَبِة اللَُّغِة ) S. Hum(َبْحٌث َتْكِمْيِليٌّ ِلَنْيِل َشَهاَدِة الدََّرَجِة اْلَجاِمِعيَِّة اْلُأْوَلى 
َواْلَأَدِب ُآلِّيَِّة اْلآَداِب َواْلُعُلْوِم اْلِإْنَساِنيَِّة َجاِمَعِة ُسْوَنْن َأْمِبْيل  اْلَعَرِبيَِّة َوَأَدِبَها ِقْسِم اللَُّغِة

 .اْلِإْسَلاِميَِّة اْلُحُكْوِميَِّة

 طاهرين:  ِإْعَداُد الطَّاِلب

 81210141A:  َرْقُم اْلَقْيِد 

ه َشْرًطا ِلَنْيِل َشَهاَدِة َقُبْول المناقشة َوَقرََّرَم َلْجَنِة َعْن َهَذا اْلَبْحِث َأَما َقْد َداَفَعالطَّاِلب
ِفْي ُشْعَبِة اللَُّغِة اْلَعَرِبيَِّة َوَأَدِبَها، وذلك في يوم ) S1(الدََّرَجِة اْلَجاِمِعيَِّة اْلُأْوَلى 

 . م 2014يوليو 18الجمعة 

 :اْلُمَناَقَشِة ِمَن السَّاَدِة اْلَأَساِتَذِة َوتَتَكوَّن َلْجَنة

 (  رئيسا ومشرفا الماجستير أحمد شيخولدُّْآُتْوَراْنُدوْس .1
 ( 

 (   مناقشا الماجستير في الدينحارس ص .2
 ( 

 (    ةمناقش همة الخيرة الماجستيرة  .3
 ( 

 )  (    سكرتيرا الماجستير صادقين .4
 
 

 عميد آّلّية اْلآداب والعلوم اِإلنسانّية جامعة سونن أمبيل اإلسالميَّة الحكومّية

 

 الدآتور إمام غزالي سعيد الماجستير

 196002121990031002: رقم التوظيف

 

 

 

 



 د 
 

 اْلِاْعِتَراُف ِبَأَصاَلِة اْلَبْحِث

 :أنا الموقع أدناه

 طاهرين:  االْسُم اْلَكاِمُل

 81210141A:  َرْقُم اْلَقْيِد

مع جمهور النحاة أراء ابن قيم الجوزية النحوية المختلفة " ُعْنَواُن اْلَبْحِث التَّْكِمْيِليِّ 
 " في تفسير اآلية القرآنية

 .S(ِلَتْوِفْيِر َشْرٍط ِلَنْيِل َشَهاَدِة الدََّرَجِة اْلَجاِمِعيَِّة اْلُأْوَلى  اْلَبْحَث التَّْكِمْيِلي ُأَحقُِّق ِبَأنَّ
Hum (االَِّذْي ُذِآَر َمْوُضْوُعُه َفْوَقُه ُهَو ِمْن َأَصاَلِة اْلَبْحِث َوَلْيَس ِاْنِتَحَوَلْم َيْنَتِشْر . اِلي

 –َيْوًما َما  -َوَأَنا َعَلى اْسِتْعَداٍد ِلَقُبْوِل َعَواِقَب َقاُنْوِنيٍَّة، ِإَذا َثَبَتْت . ِبَأّيِة ِإْعَلاِميٍَّة
 .َهَذا اْلَبْحِث التَّْكِمْيِليِاْنِتَحاِليٌَّة 

 

 

 2014 وليوي 18سورابايا، 

 
 

 طاهرين
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