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 الباب األول 

 ادلقدمة

 
 خلفية البحث . أ

قراءة وقرآان"، كما  –يقرأ  –تعريف القرآن الكرًن لغة "القراءة" ىو مصدر من "قرأ 
َنا ِان  قال تعاىل:   (.١ٔ-7ٔ)القيامة ۚ   فَا ت ِبْع ق  ْرٰا نَو   َذا قَ َرْأٰنو  فَاِ  ۚ   ق  ْرٰانَو   وَ  ََجَْعو   َعَلي ْ

القرآن الكرًن اصطبلحا أبنو كبلم هللا تعاىل الذي أنزلو على رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، ادلتعبد بتبلوتو، 
ادلبتدئ بسورة الفاربة، وادلختتم تواتر، وادلكتوب ابدلصاحف، ادلعجز لفظا ومعىن، ادلنقول دب

القرآن ىو كتاب ادلسلم وادلتعبد، ادلكتوب يف ادلصاحف من أول سورة الفاربة  ٔبسورة الناس.
إىل سورة الناس. إّن قراءة القرآن ىو العبادة األفضل، القرآن مفيد جدا لقرائو. الفوائد قراءة 

 القرآن كما يلي:
  .يكرم هللا. ٔ
 .الرسول.زلبوب من ٕ
 .ؽلكن أن يوفر الشفاعة للعائلة. ٖ
 .ال يعذب قلوب القرّاء، وحافظ القرآن. ٗ
 .قراءة القرآن و حفظو ىو أفضل حكم لآلخرة. ٘
 .القراءة وحافظ القرآن ىم من عائلة هللا. ٙ
 .لو موقع يف الدنيا واآلخرة. ٚ
 ٕ.فئة من الناس الذين غلب احرتامهم.ٛ

د ادلعريفة عن القرآن الكرًن مع الرتكيز على العلم أن تزي يدىذا ىو السبب الباحثة تر 
 يف سورة ادلائدة.  النحو فصل "إّن وأخواهتا"

                                                           
1
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 ابللغة الكتب الكبلسيكيٌن العلماء ، وأعمالابللغة العربية رآن واحلديثالق ينزل
 لعامل كمقدمة أيًضا مفيدة اجملتمع. اللغة بيئة يف مهمة اتصال أداة ىي العربية أيضا. اللغة

التعليم. اللغة يف ألفاظ يعرب هبا كل قوم عن مقاصدىم. اللغة العربية ىي الكلمات اليت يعربىا 
ِإَّن  أَنْ َزْلَناه  تعلم اللغة خصة العربية مهم لفهم القرآن. كما قال تعاىل:  ٖالعرب عن أغراضهم.

  (.ٕق  ْرآَّنا َعَربِيًّا َلَعل ك ْم تَ ْعِقل ْوَن )يوسف : 
العلوم، العلوم كثًن يف القرآن الكرًن، كعلوم اللغة، العقيدة، الفقو، القرآن مصدر 

وغًنىا. فالعلوم العربية ىي العلوم اليت يتوصل هبا إىل عصمة اللسان والقلم عن اخلطأ. وىي 
ثبلثة عشر علما: الصرف والنحو والرسم وادلعاين والبيان والبديع والعروض والقوايف وقرض 

واحد من ادلهم علم النحو، اللغة العربية  ٗبة واتريخ األدب ومنت اللغة.واخلطا الشعر واإلنشا
 لديها قواعد األساسية أو الئحة الكتابة تسمى علم النحو.

 اإلعراب حيث من العربية الكلمات أحوال هبا تعرف أبصول علم ىو النحو إن
 الكتابة، يزاول من لكل ضرورية تركيبها. ومعرفتو حال يف ذلا يعرض ما حيث من والبناء. أي
وقال فؤاد النعمة يف كتابو النحو يعرف هبا وظيفة كل   ٘العربية. اآلدب ومدارسة واخلطابة،

كما ذكر يف تعريف علم  ٙكلمة داخل اجلملة، وضبط أواخر الكلمات، وكيفية إعراهبا.
علينا  سهليالكلمات يف العربية، جبانب ذالك النحو، فوائد علم النحو لتحديد احلركة األخر 

 فهم لنا كتاب مكشوف.يالقراءة و 
 الكلمة أواخر ًنتغي ىو واإلعراب  العلم. كل دركي بو العربية، العلوم أنفع النحو علم
أوسكوان.  الكبلم حركة آخر لزوم والبناء ٚأوتقديرا. لفظا عليها الداخلة العوامل الختالف

 وغايتو اللسان يف عن اخلطأ بو ليحرتز خطئو من الكبلم صواب وفائدة ىذا العلم معرفة
 فلهذا واآلخرة، الدنيا خًني إىل ادلوصل رسولو وأحاديث هللا كبلم معاين فهم على االستعانة

                                                           
 ٚ(، ص. ٕٚٓٓ، )لبانن: دار الفكر، جامع الدروس العربية جزء األولمصطفى الغبلييين، ٖ
 ادلرجع نفسو4
 ٜ(، ص. ٕٚٓٓ، )لبانن: دار الفكر، جامع الدروس العربية جزء األولمصطفى الغبلييين، ٘
 ٚٔ(، ص. ٕٔٔٓ)بًنوت: دار الثقافة اإلسبلمية،   ،ملخص قواعد اللغة العربية، فؤاد النعمةٙ
 ٓٔ(، ص. ، دون السنة)مراتبورا: سبيل األنوار ادلبارك ،إسعاف الطالبني دمحم شكري أونس،ٚ
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 الكبلم ألن العلوم سائر على الطلب يف تقدؽلو واألوىل معرفتهما إىل ليتوصل معرفتو وجبت
 ٛإال بو. أصبل اليفهم وقد الفهم حق يفهم ال النحو بدون

 
 البحثأسئلة  . ب

 ما ىي أنواع اإلسم إّن وأخواهتا يف القرآن الكرًن سورة ادلائدة؟  .ٔ
 ما ىي أنواع اخلرب إّن وأخواهتا يف القرآن الكرًن سورة ادلائدة؟  .ٕ
 إّن وأخواهتا يف القرآن الكرًن سورة ادلائدة؟ حرف ما ادلعاين .ٖ

 
 التحديد اإلجرائي . ج

: يعين أخوات إنّ  ٜاإلسم وترفع اخلرب. صبنإّن وأخواهتا : إّن وأخواهتا ىي صبلة مفيدة، ت .ٔ
 إّن، أّن، كأّن، لكّن، لعّل، ليت.

يف الكلمات أو اجلملة. الباحثة  ، أي لشرح شيئ الذي يتضمنٓٔمعاين : ىي صبع ادلعىن .ٕ
 "إّن وأخواهتا". حرف رج ما ىو ادلعىن الذي يتضمن يفزبريد أن ت

. تتكون ىذه السورة من مائة الكرًنسورة ادلائدة : ىي واحد من اسم السورة يف القرآن  .ٖ
ن اآلية وتنتمي اىل سورة ادلدينة، وتقع يف اجلزء الرابع، بعد سورة النساء قبل سورة يوعشر 

 سباما.  ٕٓٔ-ٔاألنعام. وتبحث الباحثة ىذه السورة من آية 
 سورة يفومعانيها  وأخواهتا إنّ "  من ادلقصود فأن التحديد ىذا من فنتيجة

 خربىاونوع امسها و  وأخواهتا إنّ  حرف معاىن عن حبث أو التحليل نشاط ىو "ائدةادل
 .السورة تلك يف ادلعاين عن العلم لزايدة ابذلدف ائدةادل سورة يف

 
 

                                                           
، دون )سورااباي: دارالعابدين الكواكب الدرية شرح متممة اآلجرومية اجلزء األولدمحم بن أضبد بن عبدالبارئ, ٛ

 ٘(، ص. السنة
  ٙٚ (، ص.، دون السنة)مراتبورا: سبيل األنوار ادلبارك ،إسعاف الطالبني ،أونس دمحم شكريٜ

10
https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar//تعريف و معىن معىن يف معجم ادلعاين اجلامع  diakses pada 12 juli 

2020. 
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 .أىداف البحثد
 ا يف القرآن الكرًن سورة ادلائدةدلعرفة أنواع اإلسم إّن وأخواهت .ٔ
 سورة ادلائدةا يف القرآن الكرًن دلعرفة أنواع اخلرب إّن وأخواهت .ٕ
 .ا يف القرآن الكرًن سورة ادلائدةإّن وأخواهتحرف دلعرفة ادلعاين   .ٖ

 
 البحث يةأمه. ه

 أعلية النظرية .ٔ
 لزايدة الفهم إّن وأخواهتا ومعانيها يف سورة ادلائدة. ( أ

 لزايدة خزائن علم النحو ولتكون مرجعا للباحثٌن الذي غلرون دراسات شلاسلة. ( ب
 أعلية التطبيقية .ٕ

للباحثة : لزايدة العلوم واخلربة يف تتعلم اللغة العربية الذي يتعلق بعلم النحو خاصة ( أ
 إّن وأخواهتا يف القرآن الكرًن. 

للقراء : لزايدة علوم يتعلق دبعاين إّن وأخواهتا من حيث علم النحو، والتفسًن يف  ( ب
 القرآن الكرًن سورة ادلائدة. 

 
 السابقة اتدراس. الو

"إّن وأخواهتا يف كتاب األخبلق للبنٌن جزء الثاين، رسالة حبثية لنيل إمام سوكاجي،  .ٔ
 م.ٕ٘ٔٓيف اجلامعة احلكومية مسارنج، سنة  سرجاانالشهادة ال

إمام سوكاجي يف البحثو يبحث إّن وأخواهتا يف كتاب األخبلق الفرق بٌن الباحثة وحبث 
نيها يف القرآن الكرًن سورة للبنٌن جزء الثاين. بينما الباحثة تبحث إّن وأخواهتا ومعا

 ادلائدة. أّما ادلساوة ىي الغرض ادلباحث إّن وأخواهتا.
نور رضبتية، "معاين حرف إّن وأخواهتا يف سورة الكهف" رسالة حبيثة لنيل شهادة  .ٕ

 م.ٕٚٔٓيف اجلامعة أنتساري اإلسبلمية احلكومية بنجرماسٌن، سنة   السرجاان
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ة يف البحثها تبحث إّن وأخواهتا ومعانيها يف سورة نور رضبتيالفرق بٌن الباحثة وحبث 
الكهف. بينما الباحثة تبحث إّن وأخواهتا ومعانيها يف سورة ادلائدة. أّما ادلساوة ىي 

 .الغرض ادلباحث إّن وأخواهتا
سوتوفو، "ربليل احلرف إّن وأخواهتا وطريقة الدروسو يف القرآن  الڠگيڠ اجمللة الكتب .ٖ

ربليل احلرف إّن وأخواهتا وطريقة تبحث  .البحث يف ىذه اجمللةالكرًن سورة الدخان"
الدروسو يف القرآن الكرًن سورة الدخان. بينما الباحثة تبحث إّن وأخواهتا ومعانيها يف 

 أّما ادلساوة ىي الغرض ادلباحث إّن وأخواهتا.القرآن الكرًن سورة ادلائدة. 
 

 أسباب اختيار ادلوضوع  . ز
 يف تعلم اللغة العربية، خاصة علم النحو. إّن وأخواهتا واحد من القواعد مهمة  .ٔ
 القاعدة والنموذج فقط. نتعلم إّن وأخواهتا من حيث ألّن كل ىذا الوقت ضلن  .ٕ
 اليت ربتوي إّن وأخواهتا. من اآلايت  كثًنألّن فيها  الباحثة زبرت سورة ادلائدة  .ٖ
 فوائد كثًنة كما ذكر يف خلفية البحث. العلوم الذي يوجد فيو، لو قراءة القرآن ويعّمق  .ٗ

 
 البحث ىيكل . ح

 الباب األول : ادلقدمة .ٔ
التحديد اإلجرائي، أىداف البحث،  ،أسئلة البحث توي على خلفية البحث،رب
منهجيةالبحث، ،ادلوضوع، تصميم البحثأسباب اإلختيار  الدراسة السابقة،البحث، ةأعلي

 البياانت ومصادرىا، وأساليب البياانت وربليلها.نوع البحث، 
 الباب الثاين: اإلطار النظري .ٕ

ػلتوي على تعريف إّن وأخواهتا، وأنواع معانيها وأنواع اإلمسواخلرب، وأحكامها ودبا 
 تتعلق هبا، 

 وربليلهاتقدًن البياانت  الباب الثالث: .ٖ
عن "إّن وأخواهتا" يف  لهاوربليتقدًن البياانت  حملة عن سورة ادلائدة و توي علىرب

 سورة ادلائدة وجدوذلا.
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 :اإلختتام الباب الرابع .ٗ
 نتائج البحث ومقرتحة البحث.توي على رب

 
 منهجية البحث ط. 
 مدخل البحث  .ٔ

 يتم ال ثالبح ىو النوعي البحث البحث النوعي. يستخدمكان ىذا البحث 
 البياانت صبع خبلل من ولكن اإلحصاء، استخدام من حبثها نتائج على احلصول
 فهم إىل يهدف حبث ىو النوعي البحث فإن ، دلوليونغ وفًقا ٔٔ.تفسًنىا مث وربليلها
 واألفعال والدوافع والتصورات السلوك مثل البحث موضوعات تفهمو ما حول الظواىر

 وابستخدام خاص طبيعي سياق يف ، ولغة كلمات شكل يف الوصف خبلل من
 إىل وؽليل وصفي حبث ىو النوعي البحث فإن ، روكٌنل وفًقا ٕٔ.سلتلفة علمية أساليب
 ٖٔ.للتحليل استقرائي هنج استخدام

 نوع البحث  .ٕ
 :يب الذي يتكون من اخلطوات اآلتيةنوع البحث يف ىذا البحث العلمي ىو البحث ادلكت

 أوال : صبع العديد من الكتب ادلنطقة هبذا ادلوضوع ككتب النحو والتفسًن، وغًنىا. 
 اثنيا : تقدًن األسس العامة عن ِإن  وأخواهتا ابستخدام الكتب النحوية. 

 ِإن  وأخواهتا مّث شرح معانيها اثلثا : ربليل اآلايت من السورة ادلائدة اليت تتضمن
 ابستخدام التحليل النحو والتفسًن.

 البياانت ومصادرىا .ٖ
 بياانت البحث ( أ

تاج إليها البحث ىي كل إّن وأخواهتا يف سورة ادلائدة لتعيٌن معانيها ربالبياانت اليت 
 اليت تتضمن فيها. 
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 مصادر للبياانت ب( 
مصادر البياانت يف ىذا البحث ىي مرجع الكتب اليت تتكلم عن ِإّن وأخواهتا. 

 :وىي تنقسم على قسمٌن 
ليت تتضمن "إّن ادلصادر األساسية : كّل آايت سورة ادلائدة يف القرآن الكرًن ا -

 وأخواهتا".
 .ادلصادر الفرعية: عديدة من الكتب النحوية والتفسًنية -

 أساليب اجلمع البياانت .ٗ
أساليب اجلمع البياانت ىي أىم خطوة يف عملية البحث، ألن الغرض الرئيسي من 

األسلوب الذي استخدامو الباحثة جلمع البياانت ىو  ٗٔالبحث ىو احلصول على البياانت.
أسلوب صبع البياانت بطريقة استخدام الكتب،  يالكتابة. وأسلوب الكتابة ىأسلوب 

وادلراجع، وادلواد ادلكتبية ادلناسبة ابلبحث، أبن تقرأ وتطالع الباحثة تلك الكتب لتقوية اإلطار 
النظري يف البحث. ويف ىذا البحث قد سلكها الباحثة جلمع البياانت بتحديد اآلايت 

إِبّن وأخواهتا يف سورة ادلائدة، مث ربليل معانيها ابستخدام الكتب اليت القرآنية اليت تتضمن 
 تتعلق هبا.

 ل البياانتيساليب ربلأ .٘
األسلوب الذي استخدامو الباحثة لتحليل البياانت ىو أسلوب ربليل ادلضمون، 

امها بتحليل مضمون كل أية يف سورة ادلائدة اليت تتضمن إبّن وأخواهتا، مث بتعيٌن إعراهبا وأقس
وأنواعها ابستخدام كتب علم النحو والكتب األخرى اليت تتعلق هبذا البحث. فتقدم الباحثة 

 رلموعة البياانت ادلنسبة دبوضوع البحث وػللل الباحثة أيضا بتحليل النحوية والتفسًنية.
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