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 الباب األول

 المقدمة

وأىداف  ، وأسئلة البحث،اإلجرائيوحتديد  ،خلفية البحثعلى  يشتمل ىذا الباب
البحث، والدراسات السابقة، ومنهج البحث،  أمهيةوأسباب اختيار ادلوضوع، و ، البحث

 بحث.البحث، وىيكل ال تصميموأسلوب مجع البيانات، و 

  خلفية البحث .أ

يم علم النحو، ألن علم النحو صعب ىذا الزمان كثَت من بعض الطلبة اليريدون تعل
وقال الشيخ ، علم النحو ىو شيء ختويف يف تعليم اللغة العربية يف تعليمو حىت يعتربوا

وحينما رمن نتعلم علم  ٔابن عثيمُت رمحو ا: " النحو يف أولو صعب ويف آخره سهل".
ومن الصعوبات يف تعليم علم النحو ىي تذكَت مجيع  النحو أولو صعب يف مفهومو

 يف علم النحو ولكن يف أخره علم النحو سهل و مفرّح. القواعد ادلوجودة

كما عرفنا أن تعليم اللغة العربية ومفهومها ىي مهمة، خاصة جليل ادلسلم اآلن يف 
ثَت موجود قواعد النحوية ألن ويف القرآن ك  ٕتعليم القرآن و احلديث و علوم االسالم.

وغَتىا. وقد القرآن الكرًن مصدر العلوم، كعلوم اللغة العربية والقواعد وشعائر اإلسالم 
حث اإلسالم على تعلم العربية لفهم القرآن الكرًن والعمل على امتثال أوامره واالنتهاء
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وكان البد من وضع قواعد اللغة  ٖبنواىيو وفهم بيان رسول ا صلى ا عليو وسلم.
  و يف القرآن كثَت من قواعد اللغة العربية. العربية

ال من الناس يقرؤون القرآن فقط، ولكنهم بعض ولكن حينما نظرنا ىذا الزمان 
رمن  ألىداف ومعناه من ذلك آيات القرآن. وننبغييفهمون و اليعلمون ادلقصود وا

علم النحو دلفهوم القرآن و األسرار الذين ذمد يف القرآن و نستطيع أن نعلم  نتعّلم
 حمتويات القرآن.

اليت تتعلق هبا، يعٍت العلوم  ستويل على اللغة العربية و العلوملذلك جيب علينا أن ن
اليت يتوّصل إىل عصمة اللسان والقلم عن اخلطأ، وىي ثالثة عشر علما: الصرف، 
واإلعراب )وجيمعها اسم النحو(، والّرسم، وادلعاين، والبيان، والبديع، والعروض، والقوايف، 

العلوم وقرض الشعر، واإلنشاءـ، واخلطابة، وتاريخ األدب، ومنت اللغة و أىّم ىذه 
 ويف ىذه الرسالة العلمية سأحبث علم النحو فقط. ٗالصرف واإلعراب.

وقال شيخ مقبل رمحو ا: علم النحو من العلوم اإلسالمية ادلهمة اليت جيب على 
علم النحو علم مهم ىف اللغة العربية ألن فيو قواعد تثبت  ٘ادلسلمُت أن يعطوه اىتماما.
 الفرد يسهِّل فبذلك، نفهمها، فمعرفة الكلمة العربية مهّمة.وظائف الكلمة الىت نريد أن 

 من كلمة فمثل. القرآن غَت العربية الكتب ىف أو القرآن ىف ادلوجودة الكلمة معاين مفهوم

: "الكرًن كتابو يف تعاىل قولو            " [حممد:ٜ .]لفهم 

                                                           
م ( ٖٜٜٔىـ/ ٗٔٗٔ) بَتوت : دار الفكر,  قطر الندى وبل الصدى،مجال الدين عبد ا بن ىشام األنصاري,   ٖ

 .ٖص. 
 ٚمصطفى الغالييٍت، جامع الدروس العربية، )بَتوت: دار الفكر(، ص:   ٗ

 ٘ص:  مراجع السابق،مالك بن سامل بن مطر ادلهذري، ٘



ٖ 
 

 

 " كلمة مقصود  "رمن النستطيع دون نتعّلم  اآلية، ىذه ىف حركاهتا فهم مع

القاعدة اللغة العربية أّوال ألنو يف اللغة العربية أنواع "ما" كثَتة وكل "ما" ادلوجودة يف 
القرأن ذلا معاين متنوعة، إذا رمن خطأنا يف ترمجة ىذه "ما" فتغَت ادلقصود يف تلك اآلية. 

 العربية القاعدة إىل رمتاج ودلعرفتها اآلية، تلك ىف وظيفتها نعرف أن علينا جيبولذلك، 
 نصب حمل يف السكون على مبٍت موصول" ما" فهي تقدم، ما مثل أما. فيها تبحث اليت

" :الكلمة أيضا ومثل ٙ.بو مفعول           [ "يونس:ٖ .]أما 

ٚ.السكون على مبٍت نافية" ما" تسمى اآلية تلك يف" ما"
 

 او حجازية أو نافية أو موصول نقوذلا أن اليصح" ما" فيهنّ  توجد يف الال اآليات
ومثل كلمة  . الصحيحة" ما" أنواع لتعيُت الصحيح والتحليل القاعدة إىل ورمتاج غَتىا،

 كقولو تعاىل:               . اآلية "ما": اسم ويف ىذه

مبٍت ، وىي ٛة ىي اليت تفيد فيما ال يعقل بعاّمة، وقد تفيد العاقل وغَت العاقلموصول

  على السكون يف حمل نصب مفعول بو للفعل "يـَْعُبُدْوَن". ومثال اآلخر يف قولو تعاىل:

          .:"وىي اليت  حرف نفي ويف ىذه اآلية "ما

وىذا  ٓٔمبٍت على السكون الحمّل لو من اإلعراب. ،ٜتفيد النفي يف ادلعٌت وال عمل ذلا
، يف ادلثال األول مسي من نوعهما خمتلفانادلثالن ذمد أداة "ما" اليت تقع يف اجلملة ولكن 

                                                           
 ٜٖ٘ٗ، )دار ادلعرفة اجلامعية(،  ص: إعراب القرأن الكرًنحممود سليمان ياقوت،   ٙ
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آية  "ما" موصول ومثال الثاين مسي "ما" نفي. والكثَت منا اليستطيع أن يفرق "ما" يف
 القرآن و احلديث و ادلثال األخرى.

 وقد خيتلف أىل النحو يف تعيُت"ما" رمو يف سورة البقرة ﴿      ﴾ 

وقال الزجاج: "ما" حرف زائد للتوكيد عند مجيع البصريُت ويف قراءة ابن مسعود 
و))بعوضة(( بدل وقيل: "ما" اسم نكرة صفة ))مثال(( أو بدل و))بعوضة(( عطف 

 ٔٔبيان.

أنواع "ما" ومعانيها ألن إذا نقرأ القرآة أواحلديث ورمن  إذن، مهمة لنا لنعرف
أو احلديث فيسبب تغَت ادلعٌت وادلقصود واذلدف يف  النعرف معٌت "ما" يف كلمة القرآن

 تلك الكلمة  

"ما" دون  أنواع دلعرفة نظرياتال يبحثذلك يف ىذا البحث، أراد الكاتب أن ول
يعلم معناه يف القرآن الكرًن. ألن "ما" إحدى احلروف اليت وجد الكاتب يف سورة البقرة  

"ما" دون يعلم معناه يف أنواع  عرفةدل نظرياتاليبحث  ّدا ولذلك أراد الكاتبكثَت ج
 سورة البقرة.

رة ىذه خلفية ادلشكالت، فتقّدم الكاتب الرسالة العلمية أن فقنظرنا على ما كان ىف 
 "ما" في سورة البقرة". معانى ادلوضوع ذلذه الرسالة ىي "

 

 

                                                           
 ٓٚٙم(، ص: ٕٙٓٓ)دار احلديث: الربىان يف علوم القرآن، بدرالدين بن الزرطشي،  ٔٔ
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 تحديد اإلجرائي .ب

ادلوضوع حيسن بو أن وقبل أن يبحث الكاتب حبثا تفصيليا عن األشياء ادلتعلقة هبذا 
يبحث أوال عن بعض ادلعاىن ادلصطلحات الواردة ىف ىذا ادلوضوع ليفهم القارؤون 

 معانيها كما يقصدىا الكاتب، وأما ادلصطلحات الىت يريد الكاتب شرحها فهي :

أي رّد الشيء إىل   ٕٔحتليال :دلا ال يبالغ فيو.  -حيّلل  –: مصدر من حّلل حتليل .ٔ
يقيس التباين الفروق الفردية  وىو Analysis عناصره، وىو يف اللغة اإلذملزية مبعٌت

واجلماعية حبساب مدى ارمراف كل فرد عن متوسط االفراد، أو مدى ارمراف مجاعة 
 ٖٔعن متوسط اجلماعات، أو مدى ارمراف كل عينة عن األصل الذي تنتمي إليو.

 ن أنواع "ما" ومعانيها وىو حتليل النحوية م
 عاىنويقصدىا الباحث مب 14معٌت وىو ما يدل عليو اللفظ.من كلمة  مفرد: معاىن .ٕ

 . يف سورة البقرة "ما"
 سورة البقرة: اآليات الىت تتضمن "ما" ادلوجودة يف سورة البقرة .ٖ

إذن، فادللخص من ىذا البحث الذي سيقوم بو الباحث، ىو يبحث اآلياِت اليت 
اليت سُيَحلُِّلها الباحث باستخدام قواعِد النحو وكتِب التفاسَت  أنواعها، و "ما"تتضمن 

يبحث ة البقرة. إذن يف سور  أنواع "ما"ادلتعلقة هبا عند ادلفسرين. وحتديد ىذا البحث عن 
 .فقط "ما" يف سورة البقرة الكاتب ىذه الرسالة العلمية من حتلييل أنواع

 
                                                           

 ٜٗٔم(، ص: ٜٜٗٔ)بَتوت : دار الفكر، عجم الوسيط، مإبراىيم آنيس وغَته،   ٕٔ
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 أسئلة البحث . ج

 : ث ىياألسئلة من ىذه البح

 ورة البقرة ومعانيها ؟سما اآليات الالتى يتضمّن "ما" يف  .ٔ
 ف البحثهد .د

 الوصول إىل معرفة: ىوف من ىذا البحث، و دواذل

 ورة البقرة ومعانيهاسعرفة اآليات الالتى يتضمّن "ما" يف دل .ٔ
 أسباب اختيار الموضوع .ه

 خيتار الكاتب ىذا ادلوضوع مؤسسا على عدة أسباب:

 عليها يبٌت فيما متعددة كلمات فهم ىلإ يؤدي واستخدامها النحو علم من" ما" .ٔ
فهمو  علينا ينبغي الذي اإلسالم مصادر علوم من القرآن الكرًن كمصدر أساسي .ٕ

 دقيقا.فهما 
ويف  واختار الكاتب سورة البقرة يف ىذا البحث، ألهنا أطول سورة يف القرآن الكرًن. .ٖ

جيد الباحث كثَت "ما" فيها. وجيعل الباحث سؤرة البقرق عينة للسورة  ةسورة البقر 
 اآلخر يف القرآن الكرًن.

 أنواع "ما" يف سورة البقرة كثَت ولكل "ما" ذلا معان خمتلفة .ٗ
 أهمية البحث .و
 أمهية النظرية .1

 .وتوسيع مستوى فهم اللغة العربية خاصة على "ما" "ما" معاىنليعرف 
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 "ما" يف اللغة العربية واختالف معاىن "ما" معاىنلزيادة فهم 

 أمهية التطبيقية .2

لزيادة العرفان على فهم القرآن وما فيو من العلوم و القواعد ولتطبيق اللغة العربة 
 خاصة على أنواع "ما" يف علوم النحو.

"ما" يف  "ما" يف سورة البقرة ويعرفون فرق معاىن معاىندلساعدة الطلبة يف فهم 
 اللغة العربية ويف الكلمة يف القرآن الكرًن 

 أمهية ادلؤسسة .3
 لزيادة ادلراجع اليت تفيد للطلبة يف قسم تعليم اللغة العربية خاصة وللقارئ عامة

 الدراسات السابقة .ز

وبعد أن تعُت الباحث هبذا ادلوضوع فقد قام بالبحث عن دراسات دماثلة دلا يقوم بو 
ة أو مكتبة اجلامعة جلامعة أنتساري اإلسالمية احلكومي فوجد يف مكتبة القسم

البحث بنجرماسُت كثَتا من الدراسات عن مباحث قواعد النحو، ولكن الباحث مل جيد 
 "ما" يف سورة البقرة. معاىنخصوصا عن 

قّدم الكاتب الرسالة العلمية ذا ادلوضوع ادلختار، قد فتَش الكاتب عدة يو قبل أن 
 ذه الرسالة العلمية وىي :هبؤ ادلراجع و ادلصادر اليت تتعلق 

م  ٕ٘ٔٓوقد وجد كاتب الرسالة العلمية اليت كتبها حممد أولياء سوسنتو يف سنة  .ٔ
همزة وما دراسة تحليلية نحوية عن الاإلستفهام في جزء عم )حتت ادلوضوع: 

، أما يف ىذه الرسالة ىو حبث من ناحية النحوية وىو حبث عن اإلستفهام وكيف(
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عن اذلمزة وما وكيف. ووجد الكاتب "ما" يف ىذه الرسالة العلمية ألهنا من أداة 
 اإلستفهام. وىو حبث عن اإلستفهام يف جز عّم.

م  ٕ٘ٔٓسنة  .وقد وجد كاتب الرسالة العلمية اليت كتبها حممد عُت اليقُت يف .ٕ
، أما يف ىذه الرسالة ىو حبث  حرف "في"ومعانيه في سورة البقرةحتت ادلوضوع: 

ووجد الكاتب مساويا . معاىن "يف" يف سورة البقرةمن ناحية النحوية وىو حبث عن 
يف ىذه الرسالة العلمية وىو حلل حممد عُت اليقُت يف سورة البقرة ولكن يف حبث 

 أنواع "ما" يف سورة البقرة.خمتلف. والكاتب سيبحث عن 
م حتت ادلوضوع: "دراسة  ٕ٘ٔٓالرسالة العلمية اليت كتبها توفيق الرمحن يف السنة  .ٖ

حتليلية على معاين ما يف جزء عّم". وقد وجد كاتب الرسالة العلمية اليت كتبها توفيق 
"دراسة تحليلية على معاني ما في جزء  م حتت ادلوضوع: ٕ٘ٔٓالرمحن يف السنة 

ة وىو حبث عن معاىن "ما" ، أما يف ىذه الرسالة ىو حبث من ناحية النحوي "عم  
 مجلةغَت نعلم معناىا يف كل كلمة و  فرق "ما"فقط ولكن ىو مل يبحث ويذكر كيفة 

والكاتب يف ىذه الرسالة العلمية سيبحث  يف جز عّم.وحلل معاىن "ما"  وىو حبث
   وسيحلل عن أنواع "ما" ومعانىها يف سورة البقرة.

ومن البحوث السابقة مل يوجد حبث خاص يف أنواع " ما" ولذلك، أراد الكاتب أن 
يبحثو حبثا عميقا حتت ادلوضوع : أنواع "ما" يف سورة البقرة ، وأما البحث الذي 

"ما" اآليات القرآنية فهي مهمة جدا عند حسب  أنواعستقدمو الكاتب اآلن يف تعريف 
 الكاتب.معرفة 
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 منهج البحث . ح
 حث و مدخلونوع الب .1

الذي   (Research Library)قوم بو الكاتب ىو البحث ادلكتيب ينوع البحث الذي 
 يتكّون من اخلطوات اآلتية:

 مجع العديد من الكتب ادلتعلقة هبذا ادلوضوع . أ
 "ما" باستخدام كتب النحو. معاىنتقدًن األسس العامة من  . ب

وشرح إعراهبا باستخدام  ج. حتليل اآليات يف سورة البقرة اليت تتضّمن حروف "ما"
 التحليل النحوية.

 البيانات و مصادرىا. .2
 بيانات البحث . أ

  و معانيها. "ما"كلمة  البيانات اتاجة ىي

 مصادر البيانات . ب

من القرآن  ادلتضمنة حرف "ما" فيها مصدر البيانات األساسية ىي سورة البقرة
 :الكرًن ومصادر للنظريات ىي

 :منها العربيةالكتب من قواعد اللغة 

 جامع الدروس العربية، مصطفى الغاليُت -

 ادلعجم ادلفّصل يف علم النحو، راجي األمسر -
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 أدوات اإلعراب -

 :الكتب من التفاسَت

 إعرا ب القرآن، حمي الدين الدرويش -

 َت ادلنَت، وىبة الزحيليسالتف -

 أسلوب جمع البيانات . ط

 يف الكاتب جلمع ىذه البيانات، ىي بتحديد اآليات القرآنية سلكهاوالطريقة اليت 
ذا هباليت تتعلق النحوية  دخلمب أنواعها" ما"، مّث حيّلل حرف اليت تتضمن  سورة البقرة

 البحث العلمي.

 تصميم البحث .ي

 : طو الكاتب خطوات متدرجة يف عمل البحث العلمي، ىيخي

 البيانات كالقرآن الكرًن و كتب ذا البحث لتكون مصادرهبمجع الكتب ادلتعلقة  .1
علم النحو و التفاسَت و ادلعاجم اللغة العربية و كتب أخرى اليت تتعلق بو، إما من 

 .العامة أو ادلكتبة األىلية، أو ادلكتبة الشاملة ادلكتبة
سورة  قراءة كتب علم النحو و التفاسَتو ادلعاجم اللغة العربية، وحتليل آية بعد آية يف .2

 سم " ما" وحتليل أنواعها باستخداميُت اآليات اليت تتضمن احلروف أو االالبقرة لتع
 .التتحليل النحوية وبالنظر إىل شروح التفسَت اليت قّدمها ادلفسرون يف كتبهم

 .ستشارة عن البيانات إىل ادلرشداال .3
 تقدًن البيانات بكتابتها يف البحث العلمي. .4



ٔٔ 
 

 

 هيكل البحث . ك

 : أربعة أبواب فيما يليىذا البحث العلمي يشتمل على 

الباب األّول : ادلقدمة، وىي تتكّون من خلفية البحث و حتديد ادلوضوع، وأسئلة 
وأسباب اختيار ادلوضوع، و أىداف البحث، و فوائد البحث، والدراسات  البحث،

السابقة، و منهج البحث، و أسلوب مجع البيانات، و إجراءات البحث، و منهج 
نوع البحث والبيانات ومصادرىا وأسلوب مجعها وأسلوب  البحث اليت تشتمل على

 .حتليلها وإجراءات البحث و ىيكل الكتابة

الباب الثاين : الدراسة النظرية عن "ما"، وىي تتكّون من أنواع معاين احلروف أو 
 .اإلسم " ما" ومسائلها يف اللغة العربية

يف سورة البقرة وتقدًن الباب الثالث : ىو عرض نتائج البحث، و يتكّون من نبذة 
 .اآليات اليت تتضمن احلروف " ما" فيها و حتليل البيانات عن احلروف " ما"

 الباب الرابع : اإلختتام، يتكّون من اخلالصة واإلقًتاحات.
 


