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 الباب األول

المقدمة 

 

خلفية المشكالت - أ 

وىي سلتلفة .  ، واللغات كثًنة 1اللغة ىي ما يعرب هبا كل قوم عن أغراضهم

أي أن ادلعىن الواحد الذي خياجلُ ضمائَر , متحدة من حيث ادلعىن , من حيث اللفظ 

 2ولكن كل قوم يعربون  عنو بلفظ غًن لفظ اآلخرين. الناس الواحد

إن اللغة العربية ذلا مكانة خاصة بٌن أبناء ادلسلمٌن بصفاهتا لغة الدين 

ىي اللغة أنزل هبا القرآن وحدث هبا الرسول صلى اهلل عليو . والعبادة والثقافة واحلياة

 3وسلم وكتب هبا كثًن من العلوم اإلسالمية والثقافة اإلنسانية

تعّلم اللغة يعين يدرس استعمال اللغة يف ادلواصالت  إما باللسان           

واللغة العربية ىي اللغة اليت تستعمل للمواصالت يف العامل واللغة . أو بالكتابة 

إِنَّا أَنْ زَْلَناُه قُ ْرَآنًا َعرَبِيِّا َلَعلَُّكْم  :" تعاىل قال كما . اإلحتادية إما للوطين أوللمسلمٌن 

 و العربية بٌن الوثيقة الصلة تدرك ادلنطلق ىذا من و .  (2 : يوسف)    تَ ْعِقُلونَ 

 تيمية إبن ومنهم العلماء أقوال من كثًنٍ  عددٍ  يف العالقة تلك بيننْ  كما اإلسالم،
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 أيضا وقال ". الكفاية على فررٌ  العربية تعليم و العربية تعلم أن معلوم: " يقول حٌن

 السنة و الكتاب فهم فإن واجب، فرر ومعرفتها الدين، من العربية اللغة إن" 

 ، "واجب فهو بو، إال الواجب يتم وماال العربية، باللغة إال يفهمها ال و ،فررٌ 

 وال الناس، جهل ما " الدين يف االبتداع عن حديثو معرر يف الشافعي اإلمام ويقول

 الدين علوم إحياء كتابو يف الغزايل إمام قال وقد .4العرب لسان لرتكهم إال اختلفوا

 بسنة مث تعاىل اهلل بكتاب فابتدئ فيها التدريج وراع الكفايات بفرور فاشتغل:" 

 الناسخ علم من القرآن علوم وسائر التفسًن بعلم مث وسلم عليو اهلل صلى رسولو

. 5 وادلتشابو واحملكم ادلوصول و وادلفصول وادلنسوخ

وتعلم لغة . تعلم اللغة العربية شْرٌط من شروٍط لفهم ما يتضمنو القرآن الكرمي

وكذلك أمهية اللغة العربية من جهات آالت للتكلم . القرآن ىو تعلم اللغة العربية 

واإلرتباط بٌن اإلنسان مث اإلرتباِط بٌن ادلؤمنٌن و خالقهم واخلصوص يف الصالة 

. والدعاء وادلناجات وغًنىا

لغة القرآن ىي اللغة الفصحى اليت يسهل ادلسلمون فهمها ، عن األحكام      

. و القصص و اإلميان واألخالق وادلعاشرة بٌن الناس والرتبية وغًنىا 
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قواعد و تعلُّم اللغة العربية وسيطة للوصول اىل التفهيم كما شرح مؤلف 

َولِْلَوَساِئِل َأْحَكاُم : " حيث قال 73األحكام يف مصاحل األنام اجلزء األول صفحة 

". اْلَمَقاِصدِ 

فالعلوُم .واللغة العربية ىي الكلمات اليت يعرب هبا العرب عن أغراضهم 

وىي ثالثة . ىي العلوم اليت تتوصُل هبا على عصمة اللسان والقلم عن اخلطأ: العربية

، والرسُم، وادلعاين، والبيان، (وجيمعهما اسُم النحو)الصرُف، واإلعراُب : "عشر علماً 

والبديع، والَعرور، والقوايف، َوقْرُر الشعر، واإلنشاء، واخلطابة، وتاريُخ األدب، 

. 6(وأىم ىذه العلوم الصرف واإلعراب".وَمنُت اللغة

ومعرفة علم النحو يعين علم بأصول تعرف هبا أحوال الكلمات العربية من 

حيث اإلعراب والبناء أي من حيث ما يعرر ذلا يف حال تركيبها ضروريٌة لكل من 

فبو يعرف  أقسام الكلمة و ىي  . 7يزاول الكتابة واخلطابة ومدارسة اآلداب العربية

. 8وىي ثالثة أقساٍم ىي اسٌم وفعٌل وحرفٌ . لفٌظ يدل على معىن مفردٍ 
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ُز الباحث على فروع الفعل باعتبار معناه الذي  أما يف ىذا البحث العلمي يُركِّ

ىو : ما ال يتم فهمو بغًن ما وقع عليو، وقيلأما ادلتعدي ىي . قسمان، متعد والزم

.  والفعل ادلتعدي إما متعٍد بنفسو وإما متعٍد بغًنه9ما نصب ادلفعول بو

َأي بغًن واسطِة )  فادلتعدي بنفسو ىي ما يصل إىل ادلفعول بو مباشرًة 

". صرراً "ومفعولو يسمى ". برين القلمَ : "، مثل(حرف اجلر

ذىبُن : "وادلتعدي بغًنه ىو ما يصل إىل ادلفعول بو بواسطة حرف اجلر، مثل

ينقسم الفعل ادلتعدي إىل ". غًن صريح"ومفعولو يسمى ". أَذىبُتكَ : "مبعىن" بكَ 

ثالثة أقسام كما يلي 

متعٍد إىل مفعول بو واحد،  -1

  ومتعد إىل مفعولٌن، -2

.  ومتعد إىل ثالثة مفاعيل -3

كتب وأخذ وغفر : "واألفعال ادلتعدية إىل مفعوٍل بو واحٍد كثًنة، وذلك مثل

:  واألفعال ادلتعدية إىل مفعولٌن قسمان". وأكرم وعّظم

أَعطى وسأل :  قسم ينصب مفعولٌن ليس أصلهما مبتدأ وخرباً، مثل-1

كسوت . منحن ااتهد جائزةً . أَعطيتك كتاباً : "، تقول"ومنح  وكسا وأَلبس وعلَّم

". أَلبسن ااتهدة وساماً، عّلمن سعيداً األدب. الفقًن ثوباً 
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 :وىذا  نوعان. وقسم ينصب مفعولٌن أصلهما مبتدأ وخربٌ  -2

رأى وعلم ودرى وَوجَد وألفى وتعَلم : "أفعال القلوب ىي - أ

. 10"وونَّ وخاَل وحسَب وجعل وَحجا وعدَّ وَزعَم وَىبْ 

رَ )وأما أفعال التحويل ىي ما تكون مبعىن  - ب : و ىي سبعة .(َصي َّ

ذ وجعل و وىب"  ". صًنَّ وردَّ وترك و ختذ و اختَّ

لتسهيل الفهم .ومعرفة ىذا ادلباحث ضرورية دلن يريد أن يفهم  اللغة العربية

فيلزم أن يعرف أحوال األفعال أ ىي من  أعمال يف اجلوارح أم , على القرآن الكرمي

 وما ):يف القلوب ، مثل كلمة أونُّ يف قولو تعاىل 

   

    

   (الكهف : )  .

ليعرف مفهوم كلمة أون وعملها ومعانيها يف اآلية،رتاج  أن يعرف وويفتها يف 

القواعد مبراجعة     إىل كتب النحو والصرف مث يبحث عن تفسًنىا يف كتب التفسًن 

ىنا ، ىومن  " أون"أما كلمة وتطبيقها      يف احلياة  لسعادة العاجل واآلجل ، 

فعل مضارع تنصب ادلبتدأ واخلرب على "أون"أما كلمة . تعدية إىل ادلفعولٌن امل األفعل

.  مفعول ثان"قائمةً "مفعول أول والكلمة "الساعةَ "و الكلمة .11أهنما مفعوالن ذلا
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ويف القرآن الكرمي أمثلة كثًنة عن أفعال القلوب و اليفهمها كثًن       من 

فيميل الباحث أن يبحثها حبثاعميقا عن أفعال القلوب يف القرآن . الناس غًن العرب

الكرمي خصوصا يف سورة الكهف ويعرف أميا  عملها و معانيها وتفسًنىا يف بعض 

آيات من سورة الكهف يف القرآن الكرمي ، ويقدمها الباحث على البحث العلمي 

حتن ادلوضوع  

" أفعال القلوب في سورة الكهف "

 

 الفهم على العنوان السابق واجتناب  عن اخلطأ والغلط يف الشرح ولتيسًن

  يعين البحث ىذاعنو، فاالحسن للباحث أن يقدم البيان إلصطالحات عنوان من 

  

  القلوب أفعال -1

ىي من األفعال ادلتعدية إىل مفعولٌن وىي ينصب مفعولٌن أصلهما مبتدأ   

مسين بأفعال القلوب ألهنا تدرك باحلس الباطن ، فمعانيها قائمة . و خرب

. 12بالقلب
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 الكهف سورة -2

      بدئن اليت مخس سورٍ  إحدى  من وىي ، ادلكية السور من الكهف سورة

( . فاطر و سباء ، الكهف ، األنعام ، الفاحتة )وىي السور وىذه( هلل احلمد)ب 

 قصة وىي ، القرآن قصص روائع من القصص لثالث الكرمية السورة تعرضن

 سورة )مسين. القرنٌن ذي قصة و اخلضر مع موسى قصة و الكهف أصحاب

 أصحاب قصة الغريبة  العجيبة القصة تلك يف ، الربانية ادلعجزة من فيها دلا ( الكهف

 وىي 16 اجلزء أول ويف 15 اجلزء آخر جزء يف الكهف سورة وتقع.13الكهف

. ادلصحف يف السور ترتيب من عشر الثامنة السورة

 

 باحلس معنها يدرك اليت أفعال يعين الكهف سورة يف القلوب بأفعال وادلراد

 عن الباحث سيبحث مث ، الكهف سورة  من آيات  يف ادلفعولٌن ويتعدى الباطن

 السالم عليو موسى اهلل نيب قصة يف واخلصوص فيها القصص تعرب أن وميكن  تفسًنه

. ومعلمو العلم طالب عن األدب وتربية ادلوعظة تتضمن اليت اخلضر و

 المشكالت تنظيم -  ب

 : ىي البحث ىذا يف الباحث سيبحثها اليت الرئيسية ادلسائل

 ؟ الكهف سورة يف القلوب أفعال تضمن آيات أي- 1
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  ؟   الكهف سورة يف القلوب أفعال  أنواع ما- 2

 ؟  ادلفسرين عند القلوب بأفعال ادلضتمنة اآليات يف ماادلعاين -3

 

 الموضوع اختيار أسباب - ج

 : فهي البحث ذلذا ادلوضوع اختيار على الباحث دفعن اليت األسباب أما

 عليو اهلل صلى زلمد لرسولو عظمى باقية خالدة معجزة الكرمي القرآن أن -1

 فيو .      ذلك وغًن حروفو و ألفاوو و آياتو يف إعجازه وجوه ومن وسلم

 احلكيم اهلل من وإرشاد ىداية أيضا وفيو ، ادلسلمٌن حلياة وقانون دستور

 . اإلنسانية ادلشكالت دلعاجلة

 يسمى النحو علم ويف ادلفعولٌن اىل ادلتعدية األفعال من القلوب أفعال -2

  .باحلس إال القلوب أفعال معىن يدرك وال وأخواهتا، ون يعين النواسخ

 عليو اهلل صلى اهلل رسول من احلديث جيد ألن الكهف سورة الباحث خيتار -3

َمْن : قَاَل - صلى اهلل عليو وسلم - َعْن َأِِب َسِعيٍد اخْلُْدرِىِّ َأنَّ النَِّبَّ :  وسلم

قَ رَأَ ُسورََة اْلَكْهِف ِِف يَ ْوِم اجلُُْمَعِة َأَضاَء َلُو ِمَن النُّوِر َما بَ ٌْنَ اجلُُْمَعتَ ٌْنِ ، ففيو 

 .14فضيلة عظيمة دلن قرأىا

                                                 
 823. ، ص3.السنن الكربى للبيهقي، مجاع أبواب اذليئة للجمعة ج ، "كتب متون" (ادلكتبة الشاملة)14
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 مفعول اىل ادلتعدية األفعال و القلوب أفعال  بٌن  تفرقة الصعوبات ومن -4

  واحد

 وغًنىا العلوم لطالب  اآلدب وتربية مواعظ فيها الكهف سورة من آيات ويف -5

 .واآلجل العاجل لسعادة

 البحث أهداف - د

 : ىي  العلمي البحث ذلذا واألمهية

 .الكهف سورة يف القلوب أفعال تضمن آيات معرفة -1

  .الكهف سورة يف القلوب أفعال أنواع معرفة -2

  . ادلفسرين عند القلوب بأفعال ادلضتمنة اآليات يف ادلعاين معرفة -3

  البحث أهمية-  ه

 : فوائد  ذلا تكون أن العلمي البحث ىذا نتائج من الباحث يرجو

 من مبحثا تكون اليت القلوب أفعال عن عاما والقارئٌن خاصا الباحث معرفة زيادة -1

  القواعد علم مباحث

 .القلوب أفعال مبناسبة الكهف سورة على القرآن عن الفهم زيادة -2

  .العلمي البحث ىذا استمرار يف اآلخرين والباحثٌن الطالب حلث -3

  .بنجرماسٌن احلكومية اإلسالمية أنتساري جامعة مكتبة خلزائن تربعة لتكون -4
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 المكتبي البحث- و

 البحث )رجيحة حلاجة البحث منها ، األفعال عن سابقا حبثا الباحث وجد

 تكون الليل سورة يف ادلزيد الثالثي الفعل معاين دراسة ادلوضوع حتن( 2007 العلمي

 معرفة البحث ىذا وأىداف ، معانيها تأثر اليت مزيد حرف لزيادة األفعال تغًنُّ  يف حبثا

 . الليل سورة يف ادلزيد الثالثي فعل فيها اليت األيات بعض معاين

 أفعال يعين ادلفعولٌن إىل ادلتعدية األفعال عن فيها خاصا حبثا اليوجد ، ولكن

 كتب إىل مبراجعة القلوب أفعال يف عميقا حبثا يبحثها أن الباحث فيميل . القلوب

 . التفاسًن كتب إىل مبراجعة القلوب أفعال فيها اليت اآليات معاين يبحث مث القواعد

 البحث طريقة  -ز

  البحث نوع  -1

 باصطالح يشتهر الذي مكتيب حبث ىو الباحث يستعمل البحث نوع

Library Research والصرفية النحوية العلوم من وادلطالعة بالتحليل ،ىوالبحث ، 

 اآليات دلعرفة والتحليل بالبحث القرآن بآيات تلحق مث . القلوب أفعال عن خاصة

 . القلوب أفعال فيها اليت

أما طريقة اليت سلكها الباحث يعين مجع البيانات احملتاجة يف سورة الكهف 

بالدراسة "، أو " التحليل اللغوي" أفعال القلوب بطريقة  ورللها الباحث عن
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عن إعراب الكلمة ادلتعلقة بالبحث مث سيقدم الباحث عن تفسًن "التحليلية النحوية

:  اآليات ادلتضمنة بأفعال القلوب ،  ورّللها الباحث على خطوات آتية 

 .مجع بعض كتب علم النحو والصرف والتفاسًن ادلتعلقة بالبحث-  أوال

 تقدمي النظرية العامة عن األفعال القلوب مبراجعة إىل كتب القواعد- ثانيا

أفعال القلوب يف سورة الكهف مجع وتعيٌن  اآليات ادلتضمنة على –ثالثا 

بإعراب ألفاوها  

حتليل ألفاظ أفعال القلوب اليت تفيد الييقٌن و تفيد الظن يف سورة - رابعا

الكهف 

كتب التفاسًن اليت حتليل مضمون  اآليات ومعانيها  مبراجعة إىل - خامسا

 .تتعلق بالبحث

. إستنباط النتائج من ادلباحث اليت قدمها الباحث -  سادسا

 ومصدرها البيانات - 2

 البحث بيانات(- أوال

 اآليات بعض ىي العلمي البحث ىذا كتابة يف احملتاجة  البيانات

رأى وعلم ودرى وَوجَد وألفى وتعَلم وونَّ وخاَل  )القلوب أفعال على ادلشتملة

  الكهف  سورة يف (وحسَب وجعل وَحجا وعدَّ وَزعَم وَىبْ 
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 البيانات مصادر(- ثانيا

 : فهما, قسمٌن إىل تنقسم السابقة للبيانات مصادر أما

  الكرمي القرآن وىو ، األساسي ادلصدر-  (1

 : وادلصادر الثانية ، منها -  (2

جامع الدروس العربية للشيخ ادلصطفى الغالييين - (أ)

فوائد الظرف يف قواعد الصرف لألستاذ أمحد ديرويب ادلاجستًن - (ب)

شرح شذور الذىب للشيخ مجال الدين عبد اهلل بن ىشام - (ج)

األنصاري 

قواعد العربية البسيطة ألمحد ديرويب ادلاجستًن وأصحابو - (د)

إعراب القرآن الكرمي لألستاذ زلي الدين الدرويش - (ه)

التعريفات للجرجاين - (و)

صفوة التفاسًن لشيخ زلمد علي الصابوين - (ز)

 ، ادلثاين والسبع العظيم القرآن تفسًن يف ادلعاين روح تفسًن -(ح)

 وغًنىا األلوسي، زلمد الدين لشهاب

 

 

 . طريقة جمع البيانات (ثالثا
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الطريقة اليت سلكها الباحث جلمع البيانات ، ىي مجع اآليات ادلتضمنة 

بأكمل التأمل على أفعال القلوب يف سورة الكهف مث يشرحها بنظر وتأمل 

والكتب األخرى مبراجعة إىل كتب القواعد وكتب التفاسًن  ويبينها ببيان واضح

.  بالبحث ادلتعلقة

طريقة تحليل البيانات  (رابعا

 يعين جبمع "حتليل اللغوي"البيانات ااموعة  قدمها الباحث بطريقة 

البيانات احملتاجة مث رللها مبراجعة إىل كتب اللغة والتفاسًن ادلتنوعة ادلتعلقة 

: مث يقدم الباحث إجراءات البحث كما يلي . بالبحث

مقدمة البحث - أوال

حبث الباحث يف الكتب ادلتعلقة بالبحث  -1

 جعل الباحث تصميم البحث عن أفعال القلوب -2

 اسرتشاد إىل احملاضر ادلرشد -3

 تقدمي تصميم البحث إىل مركز البحث العلمي -4

مرحلة اإلعداد - ثانيا

مناقشة تصميم البحث  -1

 تقدمي خطاب البحث إىل ادلكتبة  -2

مرحلة تطبيق البحث - ثالثا
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مجع البيانات من الكتب ادلتعلقة بالبحث وكتب التفاسًن  -1

يعين مصدر األسسي و مصادر الثانية 

قدم الباحث البيانات مث رللها مبراجعة إىل الكتب  -2

 .ادلتعلقة بالبحث

3-  

خطة الكتابة  . ح

: خطة الكتابة ذلذا البحث العلمي تشتمل على أربعة أبواب كما تايل 

ادلقدمة ، تتكون من خلفية ادلشكالت  و تنظيم ادلشكالت         : الباب األول

 طريقة و ادلكتيب البحث و البحث أمهية و البحث أىداف  و ادلوضوع اختيار أسبابو 

.  خطة الكتابةو  البحث

 أفعال  النظرية عن أفعال القلوب  وىي تتكون من  تعريف: الباب الثاني  

.  القلوب وأنواع أفعال القلوب و حاالت أفعال القلوب  و أفعال التصيًن

حبث يف أفعال القلوب يف سورة الكهف  وىي تتكون عن النبذة عن : الباب الثالث 

 مجلة سورة الكهف  و رلموع اآليات ادلتضمنة  على أفعال القلوب يف سورة الكهف  و

تقدمي وحتليل البيانات عن أفعال   واآليات وحتليلها على أفعال القلوب يف سورة الكهف

. القلوب يف سورة الكهف

.   اإلختتام وىي تتكون من اخلالصة واإلقرتاحات  : الباب الرابع 


