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 الباب األول

 املقدمة

يشمل ىذا الباب من خلفية البحث،وأسئلة البحث، والتحديد اإلجرائي،       
وأىداف البحث، وأمهية البحث، وأسباب إختيار اظتوضوع، والدراسات السابقة، 

 وىيكل البحث، ومنهج البحث. 

 خلفية البحث          .أ

وعند عبد  ٔالّلغة عند ابن جٍت ىي أصوات يعرب هبا كل قوم عن أغراضهم.       
ابستخدام الّلغة يستطيع  ٕاطتَت الّلغة ىي آلة كالمّية اليت تستخدم لالّتصال

اإلنسان أن يّتصلوا مع اإلنسان الغَت سواء كانوا من جيل أو بالد متساو أم من 
جيل أو بالد متفّرق. وىذا يّتجو إذل البيان أن وظيفة الّلغة ػتتاج جّدا ألن كل 
اإلنسان ال يستطيعون أن يتعاملوا ْتسن الّتعامل من غَت استخدامهم الّلغة.متعّلق 

ة الّلغة اظتذكورة، فالّلغة العربّية خاّصة سهم مهم ُب اضتياة ألهنا لغة القرآن بوظيف
الكرصل واألحاديث الّشريفة كما قال اواألحاديث الّشريفة كما قال الّشيخ مصطفى 
الغالييٍت بقولو "الّلغة العربّية ىي الكلمات اليت يعرّب هبا العرب عن أغراضهم. وقد 

قل. وحفظها لنا القرآن الكرصل  واألحاديث الّشريفة، وما وصلت إلينا من طريق النّ 
وقد حّث هللا على اظتسلم أن يقرأ  ٖرواه الثّقات من منثور العرب ومنظومهم".

القرآن ويفهم معانيو ليكون عاقال مناسبا بقولو تعاذل ُب القرآن الكرصل: " )  

                                                           
 .ٖ( ص. ٜٕٓٓأوريل ْتر الدين، فقو اللغة العربية،  )  جامعة مالنج: مالنج،  ٔ

ٕAbdul Chaer, Psikologi Kajian Teoritik, Rineka Cipta, Jakarta: ٕٜٓٓ.hal: ٖٓ 
 .ٚ( ص. ٕٚٓٓ)لبنان: دار الفكر، جامع الدروس العربية، مصطفى الغالييٍت،  ٖ
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الّسهم يطلب إلينا لفهم وذلك .ٗإان انزلناه قرأان عربيا لعلكم تعقلونٕ)  )يوسف: 
ُب الّلغة العربّية سواء كانت من جهة اظتفردات أو األصوات أو األشكال  العناصر

 . أو الًتاكيب أو من جهة اظتعاشل

ومن جهة الًتاكيب، استغنت الّلغة العربّية ابلقواعد النحويّة اّليت ىي عاملة         
أزتد اعتامشي ُب كتابو "القواعد  لتعيُت مقام الكلمة ُب اصتملة كما قال الّسّيد

اصطالح العلماء ىو قواعد يعرف هبا أحوال أواخر ساسّية لّلغة العربّية" األ
الكلمات العربّية اّليت حصلت بًتكيب بعضها مع بعض من إعراب وبناء وما 

ويرى فؤاد نعمة أن الّنحو ىو قواعد يعرف هبا وظيفة كل كلمة داخل  ٘يتبعهما.
 ٙواخر الكلمات، وكيفية إعراهبا.اصتملة، وضبط أ

وتلك األقسام ٚوأقسام اإلعراب أربعة وىي رفع ونصب وخفض وجزم.        
تنقسم إذل ثالثة أقسام وىي قسم يشًتك فيو االسم والفعل وىو الرفع والنصب ؿتو 

إن زيدا لن يقوم. وقسم خيتص ابالسم وىو اصتر ؿتو مررت بزيد.  —زيد يقوم 
واالسم ابلنظر إذل حركات أو ٛوىو اصتزم ؿتو دل يضرب. وقسم خيتص ابلفعل

 أحوال أواخر الكلمات ينقسم إذل قسمُت ومها معرب ومبٍت. 

                                                           
 .ٕ) يوسف(     ٕٔالقرأن، ٗ

  
 .ٙ( ص. ٜٕٓٓ)لبنان: دار الكتب العلمية، القواعد األساسية للغة العربية، أزتد اعتامشي، ٘ 
 .ٚٔص.   اصتزء األول، بَتوت: دار الثقافة اإلسالمية، دون سنة(,ملخص قواعد اللغة العربية، فؤد نعمة، ٙ 
الطبعة الثانية، )سورااباي:  دار التقريرات البهية على منت األجرومية، دمحم رشاد بن أزتد بن عبد الرزتن البييت، ٚ 

 .ٖ٘-ٖٗ( ص. ٕٗٓٓالعلوم اإلسالمية، 
)مراتفورا: توكوكتاب توضيح اظتسالك ُب ألفية بن مالك،، دمحم شكري بن أنوس بن علي الرشيدي البنجري، ٛ 

 .ٜ( ص. ٕٜٜٔعلم"، "بركة 
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. فاظتعرب ىو الكلمة اليت تتغَت حركة آخرىا مهما تغَت موقعها ُب اصتملة       
ىو ينقسم إذل ثالثة أقسام وىي مرفوعات األشتاء ومنصوابت األشتاء وغترورات ٜ

 األشتاء.

أما مرفوعات األشتاء سبعة وىي الفاعل واظتفعول الذي دل يسم فاعلو         
)انئب الفاعل( واظتبتدأ وخرب اظتبتدأ واسم كان وأخواهتا وخرب إن وأخواهتا والتابع 

 ٓٔ.للمرفوع وىو أربعة أشياء النعت والعطف والتوكيد والبدل

األشتاء منها انئب الفاعل الذي وُب القرآن الكرصل كثَت من مرفوعات       
ُب ىذا البحث. انئب الفاعل ىو االسم اظترفوع الذي دل يذكر  الباحث سيبحث

ولو أيضا ْتوث واسعة ال سيما ابلنظر إذل التغيَت ُب أصل الكلمة أن ٔٔمعو فاعلو.
عتا فاعل حىت ليس عتا فاعل بل انئب الفاعل. وكل انئب الفاعل الذي يوجد ُب 

و صل لو  كثَت، منها ُب آية من اآلايت اليت توجد فيها من سورة يس القرآن الكر 
 اظتلك.الواقعة و 

منها ُب قولو تعاذل "ال ُتْظَلُم نَ ْفٌس" الباحث ه اليت وجد فنائب الفاعل       
،ألن ُب ىو ْفٌس" انئب الفاعل صارحاففي ىذه اآلية أن كلمة "ن َ ٕٔ{.ٗ٘}يس: 

انئب  فيذكر ىذه األية انئب من موضع الفاعلاألية فاعلو حيذف،فكلمة نفس ُب 
ُب تلك وتفسَته ،لإلهبامُب إخفائو  رغبةألنو ، ية حيذف فاعلوالفاعل، ُب ىذه األ

وأيضا مثل ٖٔعلى سيئات أحد. وال يزاد دىو ال ينقص من حسنات أح األية

                                                           

 .ٜٓٔ( ص. ٜٜٓٔ)عمان: دار غتد الوي،  الواضح ُب قواعد النحو والصرف، دمحم عبد الرحيم عدس، ٜ 
 .ٕ٘)سورااباي: اعتداية، دون سنة( ص. شرح حاشية لعشماوي، عبد هللا ابن الفاضل الشيخ العشماوي، ٓٔ 
م( ص. ٖٜٜٔلبنان: مؤسسة الكتب الثقافية، -)بَتوتالطبعة األول، متممة األجرومية، دمحم بن دمحم الرعيٍت، ٔٔ 

ٕٙٚ. 
 .ٗ٘)يس(  ٖٙالقرأن، ٕٔ

( ٕٙٓٓاجمللد الثاشل، )لبنان: دار الكتب العلمية، مراح لبيد لكشف معٌت القرأن اجمليد، دمحم بن عمر نواوي، ٖٔ 
 .ٕٜٕص. 
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َُقرَّبوَن" }الواقعة:
"اظتقرَّبون" {. ُب ىذه اآلية أن ُب كلمة ٔٔقولو تعاذل "أولئَك اظت

انئب الفاعل مضمرا وىو ضمَت ىم الذي يعود إذل " أولئَك "، وليس قبلو فعل 
 غتهول ولكن اسم مفعول الذي يعمل عمل فعل غتهول.

،وتفسَتىا ُب ُب إخفائو لإلهبام رغبةو ألنحيذف ُب ىذه األية انئب الفاعل       
إذل هللا تعاذل. وأيضا ُب قولو تعاذل "وِقيَل ىَذا الذي كنتم بو  األية ىو تلك 

ُب ىذه اآلية أن ُب كلمة "ِقْيَل" انئب الفاعل مضمرا، ٗٔ{.ٕٚتدَّعوَن" }اظتلك: 
يتعلق بذكره ال ألنوالفاعل ُب ىذه األية ٍب يوضع انئب الفاعل حيذف .

 ٘ٔأي قال عتم اطتزنة توبيخا. تفسَتىاومعٌت فائدة.

األية ُب اي حال كثَت من فقط،  إذل ىنا قدم الباحث أمثال انئب الفاعل       
لبحث األايت اليت تشمل انئب ،ولذلك يريد الباحث اليت تشمل انئب الفاعل

الباحث ابىتمام لبحث فيشعر ابلنظر إذل تصوير اظتذكور السابق، ، و اكثرالفاعل 
لبحث العلمي ُب ا ويكتبوانئب الفاعل ومعانيو ُب القرآن الكرصل عميقا  وعلم عن

 من القرأن الكرمي.  امللكو والواقعة  يسة سور انئب الفاعل يف "حتت العنوان: 

 البحثأسئلة .ب

أن اظتشكلة ُب ىذا البحث وىي   ومن خلفّية البحث اظتذكورة وجدالباحث      
 كما يلي:

يس والواقعة واظتلك ة انئب الفاعل ُب سور  اليت يوجد فيهاما األايت القرآنية -ٔ
 من القرآن الكرصل؟

                                                           

 .ٕٚ)اظتلك(  ٚٙالقرأن، ٗٔ 
 .ٛٗ٘ص. اظتراجع السابق،  ٘ٔ 
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جدفيها يو  اليتالقرأنية ايت األفي وأسباب حذف الفاعل ع انئب الفاعلوا أنما -ٕ
 ؟من القرأن الكرصل اظتلك والواقعة ويس ة سور  ُب انئب الفاعل

س ة يسور ُب انئب الفاعل فيها جديو اليت القرأنية األايت  معٌت األية منما  -ٖ
 ؟ من القرأن الكرصل والواقعة واظتلك

 لتحديد اإلجرائيا .ج

انئب الفاعل ُب ىذا البحث  ث الكاتب عنحسيب
 ولنظر ومعانيو باب حذف الفاعلأسو وأنواعهاأليةمناألايتفيسورةيسوالواقعةواظتلكلنظر 
وينوع  اجملهولةواظتضارعة  اجملهولة اظتاضية األفعالن م افعالو ينوعالذي  ألفاظورتيع 
 . اسم اظتفعول من

 أهداف البحث, د

 مناسبا أبسئلة البحث فأىداف ىذا البحث ىو:  

يس والواقعة واظتلك  سورةانئب الفاعل ُب األايت القرآنية اليت توجد فيها ظتعرفة -ٔ
 من القرآن الكرصل

يس ة سور ت اليت توجد فيها من انئب الفاعل ُب آية من اآلايظتعرفة  انواع -ٕ
ُب أية من  ظتعرفة اسباب حذف الفاعلو  الكرصل القرآنمن  اظتلك والواقعة و 

 س والواقعة واظتلك من القرأن االكرصل.ة يمن سور  اليت توجد فيها أايت

انئب الفاعل ُب آية من اآلايت اليت توجد  توجد فيهااألايت اليت  ظتعرفة معاشل-ٖ
 الواقعة واظتلك. ويس  سورةفيها من 

 أمّهية البحث . ه

 يرجى أن عتذا البحث كثَت اظتنفعة منها التالية: 
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 النظرية-ٔ

ىذا البحث يرجى أن يعطي الفائدة نظراي، وأنقصها أنو كان ينفع ُب إعطاء الفكر 
 لعادل الًتبية خصوصا تربية الّلغة العربّية.

 التطبيقّية-ٕ

 للمؤّسسة العلمّية أوال

مدلول إجيايّب لرفع جودة اظتؤّسسة العلمّية القائمة، ويتضّمن خاّصا ىو      
 الطالب الذين ىم فيها واضتكومة عاّما.

 للعلوم اثنيا

 العلميّ اظتاّدة اإلخباريّة للكاتب مستقبال ُب اظتشكلة اظتشاهبة للبحث اظت ( أ

نائب الفاعل ومعانيو اليت وجدت ُب آية من زايدة العلم الذي يتعلق ب ( ب
 اظتلك.اليت توجد فيها من سورة يس والواقعة و اآلايت 

 خزنة ظتكتبة كلّية الًتبّية ومكتبة اظتركز ّتامعة أنتساري اإلسالمّية اضتكومّية  ( ج

 أسباب اختيار املوضوع .و

 اظتوضوع ُب ىذا البحث ألسباب اآلتية:اختارالباحث 

مباحثة ػتّمسة ألن ُب اصتملة إذا وجد فلم يوجد الفاعل ألن انئب  لنائب الفاعل
 الفاعل انب عنو وفيو أسباب خاصة.

اظتلك اليت  والواقعة و  القرآن كتاب أمة اظتسلمُت وفيو سور كثَتة منها سورة يس
يقرأىا اظتسلمون ُب حياهتم بل ُب كل يوم، ومن األحسن أهنم يفهمون قراءهتم 

 ا.ليحصل التدبر فيه
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اظتلك من سور ُب القرآن الكرصل اليت عتا فضيالت كثَتة  سورة يس و الواقعة و     
 ُب حياة اإلنسان ُب الدنيا واآلخرة. منها كما يلي:

قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: "إن لكل  -أوال من فضيالت سورة يس أهنا قلب القرآن، 
ة أعطي يسر تلك الليلة ومن شيء قلبا وإن قلب القرآن يس ومن قرأىا ُب ليل

 قرأىا

ُب يوم أعطي يسر ذلك اليوم وإن أىل اصتنة يرفع عنهم القرآن فال يقرءون شيئا  
 ٙٔ.-إال طو ويس "

كل ليل سيسلم من الفقر ُب اثنيا من فضيالت سورة الواقعة أن من يقرأىا  
 ٚٔحياتو.

قال أزتد: حدثنا حجاج بن دمحم وابن جعفر قاال  –اثلثا من فضيالت سورة اظتلك 
هللا صلى حدثنا شعبة، عن قتادة، عن عباس اصُتَشمي، عن أيب ُىَريرة، عن َرُسول 

هللا عليو وسلم قال: "إن سورة ُب القرآن ثالثُت آية َشَفعت لصاحبها حىت ُغفر 
 ٛٔ.ْلُمْلُك "لو: " تَ َباَرَك الَِّذي بَِيِدِه ا

 الدراسات السابقة . ز

الرسالة العلمية اليت كتبها رجال حلمي ابللغة العربية حتت اظتوضوع  
"الفاعل وانئب الفاعل ُب سورة لقمان". ىذه الرسالة يبحث عن الفاعل وانئب 

 الفاعل ُب سورة لقمان ومعاشل الًتبية اإلسالمية اليت توجد فيها.

                                                           
 .ٖٖ٘م(، ص. ٖٜٜٔاجمللد األول،  بَتوت: دار الفكر، الًتغيب والًتىيب، القوي اظتنذري، عبد العظيم بن عبد  ٙٔ
 .ٖٕٔأبو زكراي حيِت بن شرف النووي، اظترجع السابق، ص.  ٚٔ
 .ٖٕٔاظترجع النفس، ص. ٛٔ
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م ابللغة العربية  ٕ٘ٔٓكتبها خَت الفؤادي ُب سنة الرسالة العلمية اليت   
حتت اظتوضوع "انئب الفاعل ومعانيو ُب جزء عم". ىذه الرسالة يبحث عن انئب 

 الفاعل ومعانيو ُب جزء عم.

ُب  وصتميل معانيو انئب الفاعلفهو عن  الباحثقدمو يذي سوأما البحث ال
(. فظهر الفرق بُت الدراسة اظتلكالكرصل )دراسة ُب سورة يس والواقعة و  القرآن
ابستخدام أن ُب الدراسة السابقة دمها الباحث ابقة اظتذكورة والدراسة اليت سيقالس

ّتميل  ال عن انئب الفاعل ومعانيو فقطوسي ْتثهما  سورة لقمان وجزء عم
 اظتلك. و الواقعة وُب القرآن الكرصل تعٍت ُب سورة يس  الباحثدم ، ويقمعانيو

 ىيكل البحث .ط

 ىذا البحث سيكتب هبيكل البحث كما يلي:     

( يتكون من صفحة اظتوضوع وصفحة التأييد preliminariesُب الوجو )
وصفحة الشعار وصفحة اظتلخص وصفحة العرض وصفحة اظتقدمة وػتتوايت 

 البحث وقائمة التعلق.

 ( يتكون من أربعة أبواب، وىي:contentُب قسم احملتوى ) 

 : دتهيدي  الباب األول

حيتوي ىذا الباب عن خلفية البحث وأسئلتو وأىدافو وأمهّيتو والتحديد  
اإلجرائي وأسباب اختيار اظتوضوع والدراسات السابقة وىيكل البحث ومنهجو 
الذي يشتمل على نوع البحث وتصميمو والبياانت ومصادرىا وأساليب رتع 

 اظتراجع.البياانت وأساليب حتليل البياانت ٍب األخَت قائمة 

 : اإلطار النظري الباب الثاسل
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حيتوي ىذا الباب عن تعريف انئب الفاعل واألسباب منو وأنواعو وعباراتو 
 واظتعٌت الذي يتضمن فيو.

 : حتليل البياانت ومناقشتها الباب الثالث

 وانئب الفاعل ُب القرآن الكرصل )دراسة ُب سورة يس  حيتوي ىذا الباب عن
 عرض على معانيو. اظتلك( مع والواقعة 

 : اطتادتة  الباب الرابع

 حيتوي ىذا الباب من خالصة البحث وتوصياتو ومقًتحاتو.

 البحث منهج . ي

 نوع البحث-ٔ

ىو البحث اظتكتيب الذي يتكون من  نوع البحث الذي يستعملو الباحث       
 اطتطوات األتية:

النحو أوال رتع العديد من الكتب اظتتعلقة هبذا اظتوضوع ككتب  -ٔ
 والتفسَت وغَتىا.

اثنيا تقدصل األسس العامة عن انئب الفاعل ابستخدام الكتب  -ٕ
 النحوية.

اظتلك اليت القرآن الكرصل ُب سورة يس والواقعة و  اثلثا حتليل األايت من -ٖ
تتضمن انئب الفاعل ٍب تبيُت معانيها ابستخدام التحليل النحوي 

 والتفسَتي.

 تصميم البحث-ٕ

 :هو يتكون من مراحل البحث التاليةالبحث فأما تصميم      
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 أوال اظترحلة األوذل للبحث، وىذه تتضمن اطتطوات األتية:

 توجيو اظتوضوع إذل اظتشرفة مع اسًتشادىا عن موضوع اظتختار - أ
 ختطيط خطوات البحث - ب

رتع كتب اظتتعلقة ابظتوضوع لتكون مصادرا للبياانت كالقرآن الكرصل وكتب _ ج
 البحالتفسَت وغالنحو وكتب 

قراءة الكتب اليت تتعلق بنائب الفاعل وفهمها مع حتليل آية بعد - ح
آية ُب القرآن الكرصل يعٍت ُب سورة يس وسورة الواقعة وسورة اظتلك 

 . اليت تتضمن انئب الفاعل ابلنظر إذل قواعد النحوية والتفاسَت

 البحثكتابة خطة  - خ

 تسجيلها إذل صتنة مناقشة عن خطة البحث ٍب اظتشرفاالسًتشاد إذل 
 خطة البحث.

 مرحلة االستعداد للبحث، وىذه تتضمن اطتطوات اآلتية: اثنيا

 مناقشة الباحثناقشها يتقدم خطة البحث إذل صتنة مناقشة خطة البحث ٍب - أ

طلب رسالة االستئذان للبحث وذلك لبحث الكتب اظتتعلقة هبذا البحث  - ب
بنجرما ؼتتلف اظتكتبات اظتوجودة ُب جامعة أنتساري اإلسالمية اضتكومية 

 سُت

 مرحلة تنفيذ البحث، وىذه تتضمن اطتطوات اآلتية: اثلثا

 رتع البياانت األساسية اظتتعلقة هبذ البحث - أ
 ُٕٔت ابصتدمتابعة عملية اإلشراف من اظتشرف - ب

 عرض البياانت وحتليلها  -ج
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 مرحلة كتابة رسالة العلمية رابعا

بكتابة نتائج البحث على شكل البحث العلمي  وُب ىذه اظترحلة يقوم الباحث
بعد أن يصححها اظتشرف  إشراف وإرشاد اظتشرفُت. ويكتبها الباحث حتت

 بتصحيح كل خطإ أو نقصان الذي يوجد ُب البحث.

 

 ومصادرىاالبياانت -ٖ

 أوال بياانت البحث

نائب الفاعلفي القرآن تتضمن تايىي اآلالبياانت اليت حتتاج ُب ىذا البحث 
ومعاشل من  حذف الفاعل واسباب اظتلكو الواقعة و الكرصل يعٍت ُب سورة يس 

 انئب الفاعل الذي فيو.

 اثنيا مصادر البياانت

الكتب اليت تبحث فيها عن مصادر البياانت ُب ىذا البحث ىي اظتراجع من      
 انئب الفاعل، وىي تنقسم إذل قسمُت ومها:

 مصدر البياانت األساسي ىو القرآن الكرصل. - أ

مصادر البياانت الفرعية وىي عديد من كتب النحو والصرف والتفاسَت،  -ب
منها النحو الواضح لعلي اصتارم ومصطفى أمُت وجامع الدروس العربية 
للشيخ مصطفى الغالييٍت وملخص قواعد اللغة العربية لفؤاد نعمة والقواعد 

ربية األساسية للغة العربية للسيد أزتد اعتامشي ومعجم قواعد اللغة الع
للدكتور جورج مًتي عبد اظتسيحوالواضح ُب قواعد النحو والصرف حملمد 
عبد الرحيم عدس حملمد قريص صحاب وصفوة التفاسَت للشيخ دمحم 
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الصابوشل وتفسَت ابن كثَت لإلمام اضتافظ عماد الدين أيب الفداء إشتاعيل 
عالمة بن عمر بن كثَت الدمشقي ومراح البيد لكشف معٌت القرآن اجمليد لل

 الشيخ دمحم بن عمر نواوي اصتاوي.

 أساليب رتع البياانت-ج    

صتمع البياانت ىي بتحديد اآلايت القرآنية يسلكها الباحث والطريقة اليت        
اظتلك ٍب آن الكرصل يعٍت ُب سورة يس والواقعة و اليت تتضمن انئب الفاعل ُب القر 

قواعد النحو عن انئب الفاعل معانيو ابستخدام حذف الفاعل و اسباب حتليل 
 والتفاسَت والكتب اليت تتعلق بنائب الفاعل.

 أساليب حتليل البياانت-د

غتموعة البياانت أبسلوب الدراسة التحليلية النحوية  يقدم الباحث      
 والتفسَتية. أما حتليلها يتضمن اطتطوات اآلتية:

 يت قدمها اظتفسرون ُب كتبهم.أوال التحليل التفسَتي ابلرجوع إذل معاشل التفسَت ال

 اثنيا التحليل النحو ابلرجوع إذل الكتب النحوية اليت تبحث فيها انئب الفاعل.

اثلثا استنباط النتائج ومعاشل انئب الفاعل من اآلايت القرآنية ُب القرآن الكرصل يعٍت 
 اظتلك. والواقعة و يس  سورةُب 


