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 ب االولالبا
 املقدمة

 
 خلفية البحث  -أ

القرآن لغة اجلمع والقراءة. واصطالحا الكالم املنزل على سيدان دمحم صلى 
السورة لغة  1هللا عليو وسلم لقصد االعجازوبيان االحكام وغَت ذلك املتعبد بتالوتو.

املنزل. واصطالحا الطائفة من اايت القرآن املًتجم ابسم خاص هلا أول وأخَت. واقل 
السورة ثالث اية كسورة الكوثر وىي  أقصر اية من القران وأطول سورة فيو سورة 

بعة البقرة.وأما القرآن الكرمي ىو كتاب هللا املختوم املنزل على سيدان دمحم يف ليلة س
عشر من شهر رمضان املبارك. القرآن الكرمي قد تيقنو املسلمون و املسلمات يف أي 
جهة من املشرق و املغرب كالما مطالقا صدقو، جير مدى الزمان  و يشمل اهلدى 

 و التوفيق الذي حيمل اإلنسان إىل رضا هللا عّز و جّل ويدخل جنتو بغَت حساب.
مدى الزمان أو أبد األبدين حىت جاء  وقد حفظو هللا القرآن العظيم أبصلو

ُن ن حزالنحا  ِإانا لحوُ ٱيوم القيامة. وقد جاء واضحا يف قولو تعاىل: ِإانا َنح  2.ِفظُونح لححح  ۥلذِّكرح وح
أن القرآن معجزة لنبينا دمحم ملسو هيلع هللا ىلص، مصدر أول يف الدين، وكتاب طاىر هلذه األمة 

ل كثَتة املباحث كاملة. بذلك فال بد من أن يتعمق املسلمون واملسلمات استما
فيو، ألن مصدر علوم الدين. إمنا من يتعمق يف القران فليتعلم علوما صارت وسيلة 

 لتفهم فيو.
كانت لللغة العربية إحدى العلوم  الىت صارت وسيلة لتفهم ذلك القرآن. 

اًن عحرحبِيّا ِإانا أحنزحلُو قُرءحح  لى ىذا يف قولو تعاىل:ألن القرآن نزول ابللغة العربية. وقد جت
                                                           

(، ن سنةدو  املعهد درالسالم :، )مرتفورادروس علم من أصول التفسريإمساعل عثمان زين البمٌت املكى، 1
   .5 ص.

2
 .9 :األية الحجر سورة 



2 
 

وقد قال اإلمام جماىد يف مباحث يف علوم القرآن لشيخ مناع  .لاعحلاُكم تحعِقُلونح 
القطان: الحيل  ألحد يؤمن ابهلل  واليوم األخَت أن يتكلم يف كتاب هللا إذا مل يكن 

وإن القرآن يشمل سورا كثَتة، مجلتها مائة و أربعة سورة  3عاملا بلغات العرب.
 أحدىا سورة امللك. 

استغنت الّلغة العربّية ابلقواعد النحويّة اّليت ىي عاملة لتعيُت مقام الكلمة يف 
د األساسّية لّلغة العربّية" أّن اجلملة كما قال الّسّيد أمحد اهلامشي يف كتابو "القواع

الّنحو لغة معان كثَتة أمهها القصد واجلهة كنحوت َنو املسجد. و املقدار كعندى 
َنو ألف دينار. واملثل و الشبو كسعد َنو سعيد )أي مثلو أو شبهو(. ويف 
اصطالح العلماء ىو قواعد يعرف هبا أحوال أواخر الكلمات العربّية اّليت حصلت 

ويرى فؤاد نعمة أن الّنحو  4ضها مع بعض من إعراب وبناء وما يتبعهما.بًتكيب بع
ىو قواعد يعرف هبا وظيفة كل كلمة داخل اجلملة، وضبط أواخر الكلمات، 

النحو قواعد يعرف هبا صيغ الكلمات ويف الكتاب اآلخر، أّن  5وكيفية إعراهبا.
العربية واحواهلا حُت افرادىا وحُت تركيبها. وتنحصر الكلمات ىف ثالثة أنواع: فعل 

 6واسم و حرف.
والفعل كلمة دلت على معٌت يف نفسها واقًتنت أبحد األزمنة الثالثة وىي    

الال َنو: يقوم. واالستقبال َنو: قم. واملاضي َنو: قام. واالسم كلمة دلت على 

                                                           
 .331. (، صدون سنة، ، )بَتوت: دار الفكريف علوم القرآنمباحث  ،مناع القطان3

 .6 .ص ،(2009، )لبنان: دار الكتب العلمية، القواعد األساسية للغة العربيةأمحد اهلامشي، 4

 ،، الطبعة التاسعة، اجلزء األول )دمشق: دار الكمة، دون سنة(للغة العربيةملخص قواعد افؤاد نعمة، 5
 .17. ص

)حقوق  ،قواعد الّلغة العربيّة لتالميذ املدارس الثانوية ،روند و آخحضرات حفٌت بك انصف و حممّ 6
 .1 ص. ،وزارة(الطبع حمفوظة لل
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ن أبحد األزمنة الثالثة. الرف كلمة مل تدل على معٌت ىف معٌت يف نفسها غَت مقًت 
 7نفسها بل يف غَتىا ومل تقًتن بزمن. مسي بذلك لوقوعو حرفا.

ملفيدة يف اللغة العربية تنقسم إىل قسمُت وىي اجلملة كما عرفها أن اجلملة ا
 -يكتب الطالب -اإلمسية واجلملة الفعلية ىى الىت تبدأ بفعل مثل: حضر الرجال

فعلى ىذا اجلملة اإلمسية البد املبدوء ابسم أو ضمَت، واجلملة الفعلية البد  أدرس.
أو جار وجمرور كما املبدوء بفعل وشبة اجلملة البد تتكون من بعد مضاف إليو،  

يف األمثلة السابقة. وكما يف الشرح السابق أن تعريف اجلملة الفعلية عموما ىي اليت 
تبدأ بفعل يف أي أعتبار كان وسواء كان فاعلة صرحيا، مضمرا أو أتويال أو انئبا عن 

 الفاعل.
وأما مقصود الباحث ابجلمل يف ىذا البحث ىي اجلملة اإلمسية و اجلملة 

اليت تتكون من املبتدأ و اخلرب الفعل والفاعل فقط، وخيتار الباحث سورة من الفعلية 
القرآن الكرمي ىي سورة امللك، ألن القرآن مصدر العلوم ورغبة بتلك السورة ،ألّّنا 
توجد اجلمل يف أواخر أايت. وأما سورة امللك ىي سورة يعمل اجملتمعة يف بالد 

اجلنوبية. وىم يقرؤون ىذه السورة كل يوم و اإلندونسيا خصوصا يف جمتمع كاملنتان 
 ليلة يف بيوهتم، ألّنا عملية السلف املاضي يف بالدىم حىت األن.

أما يف ىذا البحث، يبحث الباحث ما يتعّلق ابجلملة اإلمسية واجلملة 
الفعلية يف أواخر أايت من سورة امللك. مثال مجلة إمسية يف آخر األية " تربك الذي 

" وتسّمى مجلة امسية ألن فيها مبتدأ واخلرب.  ىو على كّل شيئ قديرو بيده امللك 
ومثال مجلة فعلية يف آخر األية " تكاد متّيز من الغيظ كّلمآ القي فيها فوج سأهلم 

 " تسمى مجلة فعلية ألّن فيها فعل و فاعل امل أيتكم نذيرخزنتهآ 

                                                           
لبنان: دار –)بَتوت ،اجلزء األّول ،الكواكب الّدرّيّةالشيخ حمّمد بن أمحد بن عبد الباري األىدال، 7

 .29 ص. ،(2010مية، الكتب العل
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اجلملة الفعلية السيما  يف القران العزيز أايت كثَتة الىت فيها اجلملة اإلمسية و
األايت الىت يف سورة امللك كما املثال تقدم. وليس كل إنسان عاملا بو. وبنسبة 

اجلمل يف ذلك، يريد الباحث أن يبحثها ويكتبها الرسالة العلمية  ابملوضوع " 
 "أواخر أايت سورة امللك

 
 أسئلة البحث -ب

يف ىذا البحث ومن خلفية البحث املذكورة وجد الباحث أن املشكلة 
 وىي كما ايىل:ما أنواع اجلمل يف أواخر أايت سورة امللك ؟ 

 
 التحديد اإلجرائى -ج

للشرح  وترك اخلطاء يف تفسَت ىذا املوضوع ، سيأكد الباحث املوضوع 
 حتديدا هلذ املوضوع مبا يلى :

 ىذا البحث ىي اجلملة اإلمسية مل يف أوخر أايت من سورة  امللكواملراد ابجل -1
واجلملة الفعلية، اجلملة اإلمسية الىت تتكّون من املبتدء و اخلرب كان خربه مفردا 
أو غَت مفرد. واجلملة الفعلية الىت تتكّون من الفعل وفاعلو كان فعلها ماضيا 

 معلوما أو جمهوال.
سورة امللك ىي اسم سورة يف القرآن الكرمي اليت توجد يف سورة السابعة  -2

 التاسع وعشرين وتتكون من ثالثُت آبة. وىي مكية. والتسعُت يف اجلزء
إذن املقصود ابجلمل يف أواخر أايت يف ىذ البحث ىي اجلملة اإلمسية و   

اجلملة الفعلية، اجلملة اإلمسية اليت تتكّون من املبتدأ واخلرب كان خربه مفرد أو 
اضيا غَت مفرد واجلملة الفعلية اليت تتكّون من الفعل وفاعلو كان فعلها م

 معلوما أو جمهوال.
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 أسباب اختيار املوضوع -د
 خيتار الباحث ىذا املوضوع مئسسا على األسباب ، وىي :

علم النحو علم مّهم جّدا للتعليم وألن علم النحو علم يبحث عن تركيب  -1
الكلمة وملن يريد االستطاع يف تركيب كلمةاللغة العربية ويفهمها يف القرآن 

 يتعلمو. والديث فال بد أن 
اجلملة اإلمسية واجلملة الفعلية قسم من علم النحو الذي يبحث يف اللغة العربية  -2

 الىت أفضل اللغات.
القرآن كتاب أمة املسلمُت وفيو سورة كثَتة ،ومنها سورة امللك هلا الفضائل  -3

، شفعت منهما كما قال ملسو هيلع هللا ىلص " إن سورة من كتاب هللا، ماىي إاّل ثالثون آية
 8لرجل يوم القيامة، فأخرجتو من الّنار وأدخل اجلّنة ، وىي سورة تبارك".

 توجد كثَت اجلمل يف أواخر أايت من السورة امللك. -4
و غَتىا مل يعرفوا ومل يفهموا ابجلمل يف أواخر  ألّن أكثر الطلبة يف اجلامعة -5

 أايت سورة امللك.
 

 أهداف البحث -ه
 أما أغرض البحث فهي :

 .امللك يف أواخر أايت من سورة  اجلملة  ملعرفة
 
 
 
  أمّهية البحث -و

                                                           
(، 2009 ،وت: دار الكتاب العلمية)بَت  ،حاشية الصاوي على تفسري اجلاللني أمحد بن حمّمد الصاوي،8

 . 229 ص.
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 نتائج ىذا البحث ترجى أن يكون :
 األمهية النظرية -1

فع يف إعطاء الفكر لعامل الًتبية ىذا البحث يرجى أن يعطي الفائدة نظراي، وين
 خصوصا تربية اللغة العربية. 

 األمهية التطبقية -1
للكاتب، ىذا البحث يزيد بصَتة للباحث يف معرفة من اجلملة اإلمسية  ( أ

 واجلملة الفعلية يف أواخر أايت الىت من سورة امللك.
 لطالبة قسم اللغة العربية ( ب

 حتليل املوضوع املتساوي إما يف يرجى ىذا البحث أن يكون مرجعا يف
 علم النحو والتفسَت أو غَت ذلك.

 للعلوم ( ج
زايدة العلم الذي يتعلق من اجلملة اإلمسية واجلملة الفعلية يف أواخر  (1

 أايت الىت توجد فيها من سورة امللك.
ملكتبة كلّية الًتبّية و مكتبة املركز جبامعة أنتساري اإلسالمّية الكومية  (2

 رماسُت.بنج
 
 الدرسات السابقة -ز

بعد أن يطالع الباحث دراسات موجودة يف املكتبات جبامعة أنتساري اإلسالمية 
 الكومية بنجرماسُت، فوجد الباحث الدراسات املتعلقة هبذا البحث وىي :

األمساء املبنية حتت املوضوع "  2016الرسالة العلمية اليت كتبها حمّمد رمالن  -1
" ومن البحث السابقة مل يوجد حبث عميق عن اجلمل يف لكيف سورة امل

أواخر أايت، ولذلك اراد الباحث أن يبحث حبثا عميقا حتت املوضوع " 
 ". اجلمل يف أواخر أايت سورة امللك
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 منهج البحث -ح

منهج البحث الذي يستعملو الباحث ىو البحث املكتيب الذي يكون من 
لق ابللغة العربية خصوصا الكتب  اليت تتعلق عملّيات وىي جبمع الكتب الىت تتع

بعلم النحو، مّث يطلبالباحث فيها مايتعلق ابجلملة اإلمسية واجلملة الفعلية مّث يفهمها 
فهما  عميقا. وبعد ذلك حيلل الباحث اجلملة اإلمسية واجلملة الفعلية يف القرآن 

مل يف أواخر أايت الكرمي خصوصا يف سورة امللك. وأخَتا يستننج من  الباحث اجل
 من السورة امللك.

 
 تصميم البحث -ط

أما تصميم البحث ىنا وىو تنظّم الباحث الذي يوجد فيو الباب األول 
والباب الثاين والباب الثالث والباب الربيع. وأيضا يوجد عملّيات منها قراءة الكتب 

ة بعد سورة مّث آية اليت تتعلق ابجلملة اإلمسية واجلملة الفعلية، وفهمها مع حتليل سور 
بعد آية القرآن الكرمي يعٌت يف سورة  امللك الىت تتضمن اجلمل يف أواخر أايت 

 ابلنظر إىل قواعد َنوية.
 
 البينات ومصادرها  -ي

 أوال بياانت البحث 
اجلمل يف أواخر أايت من القرآن الكرمي   حتتاج يف ىذا البحث ىيالبياانت الىت

 يعٌت سورة امللك.
 صادر البياانتاثنيا م 

مصادر البياانت يف ىذ البحث ىي املراجع من الكتب الىت يبحث فيها عن 
 اجلمل، وىي تنقسيم إىل قسمُت ومها :
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 األايت يف سورة امللك من القران الكرمي.مصدر البياانت األساسي ىو  ( أ
مصادر البياانت الفرعية كتب النحو منها : النحو الواضح لعلي اجلارم و  ( ب

فى أمُت، وجامع الدروس للشيخ مصطفى الغالييٌت و امللخص قواعد مصط
اللغة العربية لفوائد نعمة و لفوداة األساسية للغة العربية ومعجم قواعد اللغة 

 العربية للدكتور جورج مًتي عبد املسيح .
 أساليب مجع البياانت  ( ج

ت القرآنية اليت والطريقة الىت يسلكها الباحث جلمع الباايانت ىي بتحديد اآلاي
تتضمن مجلة امسية ومجلة فعلية يف القرآن الكرمي يعٌت سورةامللك، مث حتليل 

 ابستخدام قواعد النحو عن اجلملة اإلمسية و الفعلية.
 أساليب حتليل البياانت  ( د

تقّدم الباحث جمموعة البياانت أبسلوب حتليل علوم النحو. وىي األسلوب  
وال يف القرآن الكرمي مّث أتخذ سورة يعٍت سورة اليت حتّلل الباحث اجلمل أ

 امللك وحتّلل ىناك مجلة امسية ومجلة فعلية .
 
 هيكل البحث  -و

 أما ىذا البحث سيكتب هبيكل البحث كما اييل : 
( يتكون من صفحة التأييد و صفحة الشعار Preliminatariesيف الوجو ) -1

توايت البحث وقائمة وصفحة امللخص وصفحة العرض وصفحة املقّدمة وحم
 التعلق.

 ( يتكون من أربعة أبواب ، وىي : Contentيف قسم احملتوي ) -2
 الباب األول :

حيتوي ىذا الباب عن  خلفية البحث و التحديد اإلجرائي وأسئلتو وأسباب 
اختيار املوضوع و أىدفو وأمهّيتو والدراسات السابقة  و ىيكل البحث ومنهج 
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نوع البحث وتصميمو والبياانت ومصادرىا وأساليب البحث الذي يشمل علي 
 مجع البياانت وأساليب حتليل البياانت مثّ األخَت قائمة املراجع .

 الباب الثاين : اإلطار النظري 
 حيتوي ىذا الباب عن تعريف اجلملة اإلمسية و اجلملة الفعلية .

 الباب الثالث : حتليل البياانت ومناقشتها
 متة.الباب الرابع : اخلا

 


