
 الباب األول
 املقّدمة

 
. يشتمل هذا الباب على خلفية البحث والتحديد اإلجرائي, وأسئلة البحث 

وأهداف البحث, وأمهية البحث, وأسباب اختيار املوضوع, والدراسات السابقة, ومنهج 
 البحث, وهيكل البحث.

 خلفية البحث .أ
خفاء أن اللغة لكل لغة من اللغات اإلنسانية خصائص متتاز هبا عن غريها. وال 

العربية أمنت تركيبا, وأوضح بياان, وأعذب مذاقا عند أهلها. يقول ابن خلدون : " وكانت 
امللكة احلاصلة للعرب من ذالك أحّق امللكات وأوضحها بياان عن املقاصد ". وقد رآها 
ابن فارس أهنا أفضل اللغات وأوسعها, إذ يكفي ذالك دليال أن رب العاملني اختارها 

ف رسله وخامت رساالته, فأنزل هبا كتابه املبني. ولذالك ال يقدر أحٌد من الرتاجم أن ألشر 
عن السراينّية إىل احلبشية و  ينقل القرآن الكرمي إىل اللغات األخرى, كما نقل اإلجنيل

الرومية, وترمجت التوراة والزبور وسائر كتب هللا عز وجل ابلعربية. والسبب يف ذالك يعود 
 1جم مل تتسع يف اجملاز اتساَع العرب.إىل أن الع

وإذا كانت بعض اللغات تعتمد إضافة مقاطع على مفرداهتا للحصول على معان 
جديدة، فإن األمر أكثر يسرا يف لغتنا إذ مبقدوران احلصول على املعاين املختلفة، ال عن  

طريق زايدة حرف أو أكثر على األصل فحسب، بل بتحريك األصل بال زايدة أو 
 2...اخل. لَ م  ، عَ لَ م  ع  َل, م  . فمن األصل )عمل(: عَ لواصق
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  -وكذالك تتغري الدالالت بتغري مباين الكلمات، و يربز مع كل تغيري معىن جديد، حنو: قلم 
كاتبات. وتزاد بعض احلروف يف األفعال الثالثية والرابعية اجملردة،   -كاتبة   -أقالم . كاتب  -قلمان 

 . ويفيد املشاركة إذامَ ر  ، كَ  مَ رَ ك    أَ  - مَ ر  فتأيت يف كل زايدة مبعىن جديد، فالالزم يتحول متعداي، حنو :  كَ 
الَعَب. ويشتّق من األصل أوزان جديدة, فتأيت مبعاٍن جديدة,   – جاء على وزن )فاَعَل(, حنو: لع بَ 

 3)صيغة مبالغة( . . . اخل. حنو: عل َم, عامل  )اسم فاعل(, معلوم )اسم مفعول(, عالّمة
ليست حلية  –كما الحظ ابن جين   –ومن خصائص العربية ظاهرة اإلعراب, وهذه الظاهرة 

كما الحظ ابن   –لفظية أو عالماٍت تفيد معىن, إذ هناك ارتباٌط وثيٌق بني اإلعراب واملعىن. وهو 
الذي هو أصل الكالم, ولوال  الفارق بني املعاين املتكافئة يف اللفظ, وبه يعرف اخلرب)  –فارس 

اإلعراب ما مّيز فاعٌل من مفعول وال مضاف من منعوت وال تعّجب من استفهام, وال نعت من 
توكيد(. وقد هيأ اإلعراب للمتكلم احلرية, فله التقدمي والتأخري, اعتمادا على ظهور املعىن, كتقدمي 

َن (, وتقدمي املفعول به على عامله, كقوله اخلرب يف مثل قوله تعاىل: ) َويف  الس َماء  ر ز ق ك م    َوَما ت  و َعد و 
َتع ني  (. َك َنس   4تعاىل : ) إ ايََّك نَ ع ب د  َوإ اي 

وال تقتصر وظيفة اإلعراب على أواخر الكلمات فحسب, بل تشمل أوائلها وأوساطها أيضا 
 5نَ َعم (. –س ر َق, ن ع َم  –أ ك َل, َسَرَق  –)َأَكَل 

املزااي اليت تفّردت هبا هذه اللغة ما يدعونه: )املثنيّات اليت ال تفرد( وهي قسمان: األول ومن 
تلقيين والثاين تغلييب, فالتلقيين هو ما إذا أفرد مل يفد املعىن املوضوع له يف التثنية, فال يصح إطالقه 

 ار( قالت اخلنساء:على أحد املسّميني مثل: الثقالن )اإلنس واجلان(, واجلديدان )الليل والنه
 اليَ ف س َدان  َوَلك ن  يَ ف س د  الّناس  إّن اجلديدين مع طول اختالفهما

أما التغلييب فهو ما إذا أفرد صح إطالقه على املتغّلب من االثنني. ومن هذه املثنّ يات: األبوان, 
 6القمران, العمران, املغرابن, املشرقان . . . اخل.

 معناه اإلابنة عن املعاين ابأللفاظ. أعربت عن الشيء:مصدر  –لفظا  –اإلعراب 
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إذا أوضحت عنه, وفالن معرب عما يف نفسه, أي مبنّي له وموّضح عنه. وجاء يف احلديث الشريف: 
  7) الثيّ ب ت عرب عن نفسها (.

 ويرى ابن فارس أن اإلعراب هو الفارق بني املعاين املتكافئة يف اللفظ, وبه يعرف اخلرب الذي هو
أصل الكالم, ولوال اإلعراب مامّيز فاعل من مفعول, وال مضاف من منعوت , وال تعّجب من 

 8استفهام, وال نعت من أتكيد.
ويؤكد ابن جين أمهية اإلعراب حني يقول: " أال ترى أنك إذا مسعت: أكرم سعيداً أبوه. علمت 

اً )نوعاَ( واحداً الستبهم أحدمها برفع أحدمها ونصب اآلخر, الفاعل من املفعول, ولو كان الكالم شرج
 9من صاحبه.

ال شك أن معرفة قوانني النحو ضرورة الميكن االستغناء عنها, فهي اليت جتعل القارئ قادرا على 
 التمييز بني األلفاظ املتكافئة يف اللفظ.

ة استقراٍء وإن ما قّعده النحاة مل يكن عمال عشوائيا ترفيهيا, بل كان عمال منظما وهادفا, جاء نتيج 
طويل وشامل لنصوص اللغة العربية كما وصلت إليهم. فقد رسم هؤالء العلماء خطتهم يف النحو بعد 
أن جعلوا نصب أعينهم اهلدف الذي يرمون إليه. وهو عصمة اللسان من اخلطأ, مث تيسري العربية على 

 10من يرغب يف تعلمها من املسلمني األعاجم.
ا إىل عصمة اللسان والقلم عن اخلطأ تنقسم إىل ثالثة عشر علما و واللغة العربية علوم يتوصل هب

هي: )علم الصرف, واإلعراب ) وجيمعها اسم النحو (, والرسم , واملعاين, والبيان, والبديع, والعروض, 
واإلعراب هو تغيري اواخر  .والقوايف, وقرض الشعر, واإلنشاء, واخلطابة, واتريخ األدب, ومنت اللغة

 11ختالف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا.الكلم ال
ويف مصدر آخر أبن االعراب ) وهو مايعرف ابلنحو ( علم أبصول تعرف هبا أحوال الكلمات 

 العربية من حيث االعراب و البناء. أي من حيث ما يعرض هلا يف حال تركيبها.
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جّر أو جزم, أو لزوم حالة فيه نعرف ما جيب عليه أن يكون آخر الكلمة من رفع, أو نصب, أو 
واحدة, بعد انتظامها يف اجلملة. و معرفته ضرورية لكل من يزاول الكتابة و اخلطابة و مدارسة اآلداب 

 12العربية.
فإحدى قواعد النحو و هي املفعول له و يسمى املفعول ألجله و املفعول من أجله هو مصدر 

إن زماهنما واحد وهو املاضي, وفاعلهما واحد وهو قليب يذكر علة حلدث شاركه يف الزمان و الفاعل. ف
املتكلم . واملراد ابملصدر القليب : ماكان مصدرا لفعل من األفعال اليت منشؤها احلّواس الباطنة : 
كالتعظيم واإلجالل والتحقري واخلشية واخلوف واجلرأة والرغبة والرهبة واحلياء والوقاحة والشفقة والعلم 

ابل أفعال اجلوارح ) أي احلّواس الظاهرة وما يتصل هبا ( كالقراءة والكتابة والقعود ويق واجلهل وحنوها .
 13والقيام والوقوف واجللوس واملشي والنوم واليقظة , وحنوها.

ولعل بعض املتعلمني مل يعرفوا أبنواع األمساء املنصوابت معرفة جّيدة بل ظن أن كل األمساء 
كل اسم منصوب هو املفعول به و ميكن أن يكون املفعول فيه   املنصوابت هي املفعول به و حقا ليس

أو احلال أو خرب كان أو اسم إّن أو املفعول ألجله. و ألجل ذالك أراد الباحث أن يبحث إحدى 
 األمساء املنصوابت حبثا دقيقا وهي املفعول ألجله.

 عز و جل: ) َأو  وسيبحث أيضا يف هذا البحث معىن املفعول ألجله, على سبيل املثال قال هللا
َو ت  َكَصيّ ٍب م َن الس َماء  ف ي ه  ظ ل َماٌت َوَرع ٌد َوبَ ر ٌق جَي َعل و َن َأَصاب َعه م  يف  آَذاهن  م  م َن الص َواع ق  َحذَ 

(  َر امل
مثل جلعل املنافقني أصابعهم يف آذاهنم كيال يسمعوا القرآن خمافة ميل القلب إىل  ]19سورة البقرة : [

  14رآن فيؤدي ذالك إىل اإلميان مبحمد صلى هللا عليه وسلم وذالك عندهم كفر و الكفر موت.الق
فلماذا اختار الباحث سورة البقرة هلذا البحث ؟ ألن األمثلة اليت ترتبط مببحث املفعول ألجله 

 بعضها متوافرة يف هذه السورة.
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سالة العلمية حتت املوضوع : وبعد  أن نظر و راجع الباحث إىل ذالك فيوّد أن يبحث الر 
 "املفعول ألجله ومعانيه يف سورة البقرة )دراسة حتليلية تفسريية("   

 التحديد اإلجرائي .ب
ابتعادا عن اخلطااي يف فهم املوضوع السابق حدد الباحث املصطلحات املوجودة يف هذا 

 املوضوع:
 املفعول ألجله: .1
 15إثباات أو نفيا, والتغري ألجله صورة الفعل. املفعول: اسم دل على شيئ وقع عليه فعل الفاعل, -
  16ألجله: اسم منصوب يبني سبب الفعل أي علة حصوله. -
 17املفعول ألجله : هو مصدر قليب يذكر علة حلدث شاركه يف الزمان و الفاعل.  -
سورة البقرة: وهي مجيعها مدنية بال خالف, وهي من أوائل مانزل, وآايهتا مائتان ومثانون وست آايت.  .2

وهي سورة من أطول سور القرآن على اإلطالق, وهي من السور املدنية اليت تعىن جبانب التشريع, 
شأهنا كشأن سائر السور املدنية, اليت تعاجل النظم و القوانني التشريعية اليت حيتاج إليها املسلمون يف 

 18حياهتم اإلجتماعية.
 دراسة حتليلية حنوية: .3
يدرس, وأما يف املعجم لسان  العرب إلبن منظور فهي األعمال  -دراسة: و هي مصدر من فعل درس  -

 املدرسية, أي القراءة وحتصيل العلوم واملعارف.
حيّلل, والياء ايء النسبة. وأما يف املعجم لسان  العرب إلبن  –حتليلية: و هي مصدر من فعل حّلل  -

 منظور فهي الوصول إىل معرفة عناصر املواّد وخصائصها.
يفسر, و الياء ايء النسبة. و أما يف املعجم لسان  العرب إلبن -مصدر من فعل فسر تفسريية: و هي -

 منظور فهي اسم منسوب إىل التفسري يعين الكشف عن شيئ وتوضيحه. 
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دراسة حتليلية تفسريية: املراد هبا أن يقرأ الباحث سورة البقرة و حيدد اآلايت اليت تتضمن فيها املفعول  -
جله ومعانيه وهي تفاسري اآلية املتعلقة ابملفعول ألجله أساسا على القواعد ألجله وحيلل املفعول أل

 النحوية والتفسريية.
 أسئلة البحث .ج

أساسا على ما شرح الباحث يف خلفية البحث السابقة فتوجد هناك األسئلة تتعلق هبذا البحث  
 و هي:

 ما اآلايت اليت تتضمن املفعول ألجله الصريح يف سورة البقرة  .1
 اآلايت اليت تتضمن املفعول ألجله غري صريح يف سورة البقرة ؟ما  .2
 وما معاين املفعول ألجله يف سورة البقرة ؟ .3
 أهداف البحث .د

 قدم الباحث هذا البحث ألهداف تتعلق أبسئلة البحث كما تقدمت وهي:
 معرفة اآلايت اليت تتضمن املفعول ألجله الصريح يف سورة البقرة  .1
 ن املفعول ألجله غري صريح يف سورة البقرةمعرفة اآلايت اليت تتضم .2
 معرفة معاين املفعول ألجله يف سورة البقرة .3
 أمهية البحث .ه

 أما النتائج من هذا البحث املكتيب ترجي أن تصبح مفيدة كما يلي وهي:  
 نظراي  .1
يرجو الباحث أبن يصبح هذا البحث زايدة و ثروة املعرفة للباحث نفسه خصوصا و للقارئني الذين  (أ

يريدون أن يستفهموا مباحث تتعلق ابملفعول ألجله من خالل  حتليله و زايدة املعرفة مما يتعلق ابملفعول 
      ألجله اليت تتوافر يف سورة البقرة.

وأن يكون هذا البحث مصدرا يف البحث املكتيب للطالب الباحثني املشبهة حبوثهم هبذا البحث أو ملن  (ب
 يما بعد.أراد أن يستفيد من هذا البحث ف

ج( وأن يصبح هذا البحث زايدة و ثروة خلزينة العلوم و معارف اللغة العربية خاصة ملكتبة جامعة أنتساري 
 اإلسالمية احلكومية بنجرماسني.

 د( وأن يصبح هذا البحث مكسبا تطويرات و تسهيالت يف جمرى تعلم اللغة العربية خاصة يف تعليم القواعد.



 . تطبيقيا2
 أبن حيصبح هذا البحث زايدة املعرفة دقيقيا و إيضاحيا لطالب العلم كلهم خاصةويرجو الباحث  (أ

 لتعليم القواعد يف مسألة املفعول ألجله.
 وأن يصبح مساعدا لكل من تعلم وعلم و ملن أراد أن حيّلل نفس البحث للرسالة العلمية فيما بعد. (ب

 و التصانيف العربية ترتبط ابملفعول ألجله. ج( وأن يصبح مفيدا للكاتبني أو املصنفني يف تصنيف الكتب أ
 أسباب اختيار املوضوع .و

 اختار الباحث هذا املوضوع أساسا على األسباب العديدة وهي:
يف  قرر الباحث اختيار هذا املوضوع أي املفعول ألجله, ألن الباحث مل جيد حبثا من البحوث السابقة .1

هرت يف ذهن الباحث مهة الختيار هذا املوضوع مكتبة جامعة أنتساري الذي يبحث ذاك املوضوع, فظ
 والقيام ببحثه.

ألن رمبا بعض املتعلمني مل يعرفوا  ابملفعول ألجله معرفة جيدة, فألجل ذالك ود الباحث أن يعّرف  .2
 هذا البحث حبسن ما ميكن.

جعا هلذا وألن القرآن الكرمي هو املصدر األساسي لسائر العلوم اإلسالمية فاختار الباحث القرآن مرا .3
 البحث.

واختار الباحث سورة البقرة مصدرة هلذا البحث ألن األمثلة اليت تتعلق ابملفعول ألجله بعضها متوافرة  .4
 يف هذه السورة.

 ز. الدراسات السابقة
وجد الباحث مصدرين للدراسات املشاهبة ببحث الباحث وأحدمها يف جامعة أنتساري اإلسالمية 

 عالء الدين اإلسالمية احلكومية مكاسر:احلكومية واآلخر يف جامعة 
طالب قسم تعليم اللغة العربية جبامعة أنتساري اإلسالمية حممد رودينشاه الرسالة العلمية اليت كتبها  .1

حتت املوضوع: املفعوالت يف سورة يس. فيها يذكر ويبحث كل  2015احلكومية وهو املتخرج سنة 
فمن هناك وجد الباحث فرقا عميقا بني الرسالة العلمية اليت  املفعوالت ومل يركز يف املفعول ألجله فقط.

 ابلرسالة العلمية اليت سحللها الباحث.حممد رودينشاه كتبها 
طالب قسم تدريس اللغة العربية كلية الرتبية و شؤون التدريس مستقيم الرسالة العلمية اليت كتبها  .2

م حتت املوضوع: مفعول  2018خرج سنة جبامعة عالء الدين اإلسالمية احلكومية مكاسر وهو املت



ألجله واستعماله يف سورة اإلسراء )دراسة حتليلية حنوية(. فيها يبحث املفعول ألجله مفهومه 
واستعماله يف سورة اإلسراء. أما املنهج الذي سلكه يف هذا البحث يعين منهج الدراسة التحليلية 

اسة املكتبية, حتليلها ابلتحليل الدراسي النحوية, واألسلوب املستخدم يف هذا البحث هو الدر 
 النحوي.

ابلبحث الذي سيحلله  مستقيمأساسا على الدراسة السابقة قد اختلف البحث الذي كتبه 
الباحث يعين املفعول ألجله يف سورة البقرة. ولقد اختلف حبث هذه الرسالة العلمية ببحث الرسالة 

بحث األساسي أي تركيز حبثه هو استعمال املفعول ابلضبط على أن ال مستقيمالعلمية اليت كتبها 
على حتليل اإلعراب و يكتب التفاسري و أسباب نرول اآلايت املتعلقة من مستقيم ألجله يعين رّكز 

كتب التفسري اليت حللها كأنه يقتبس التفاسري فحسب دون إاتحة رأيه هو نفسه أما الرسالة العلمية 
لبحث فيها معاين املفعول ألجله املتضمنة يف سورة البقرة على اليت سيقدمها الباحث كان تركيز ا

سبيل املثال هناك مفعوالن ألجله خمتلفان مها "حذر املوت" )اآلية التاسعة عشر( و "من خشية هللا" 
)اآلية الرابعة والسبعون( فإذا رأينامها من انحية اللفظ وجدانمها كأهنما مشاهبان يف املعين يعين مبعىن 

هذا هو املعىن العام عندان لكن إذا فتحنا كتب التفسري املعينة فوجدانمها خمتلفتني يف املعين اخلوف ف
و مستقيم وما مراد عز وجل املسترت يف اختالف شكل األسلوب بينهما فها هو ذا الفرق بني حبث 

 حث.هذا البحث فسيحلله الباحث استنادا على كتب النحو, وكتب التفاسري أغلبها ما بوسع البا
 منهج البحث .ز
 نوع البحث .1

يتكون من اخلطوات  Library Research) )نوع البحث الذي يقوم به الباحث هو البحث املكتيب 
 التالية: 

 أوال: مجع الكتب العديدة تتعلق هبذا املوضوع كاملعاجم وكتب النحو والتفسري وغريها. -
تتعلق ابملفعول ألجله استنادا إىل كتب اثنيا: تقدمي التعريفات خاصة وعامة مبا حددها الباحث فيما  -

 القواعد النحوية و التفاسري.
اثلثا: حتليل اآلايت من سورة البقرة اليت حتتوي املفعول ألجله مث شرح إعرابه وعناصره وأحواله ومعانيه  -

 ابستخدام منهج التحليل النحوي التفسريي.
 تصميم البحث .2



 وهي:  اخلطوات اليت يسلكها الباحث يف عملية البحث,
البحث عن الكتب املتعلقة هبذا البحث لتكون مصادر البياانت كالقرآن الكرمي وكتب علم النحو منها  (أ

القواعد األساسية للغة العربية وجامع الدروس العربية وشرح التصريح على التوضيح وكتب التفسري منها 
ذا البحث احملتاجة إليها الباحث, صفوة التفاسري و مراح لبيد تفسري النووي وغريها, والكتب املرتبطة هب

 إما من مكتبة اجلامعة أو مكتبة الكلية أو غريها.
إكثار قراءة الكتب املرتبطة ابملفعول ألجله, مث آية بعد آية  من آايت سورة البقرة اليت حتتوي املفعول  (ب

 ألجله وحتليلها بناء على كتب علم النحو والكتب األخرى املتعلقة هبذا البحث.
 ابة خطة البحث.ج( كت

 د( االستشارة واالسرتشادة إىل املشرف عن خطة البحث مث تسجيلها إىل جلنة مناقشة خطة البحث.
 البياانت و مصادرها .3

البياانت احملتاجة إليها هذا البحث هي اآلايت اليت حتتوي املفعول ألجله يف سورة البقرة, اليت 
 سيحللها الباحث ابلتحليل النحوي والتفسريي.

ومصادر البياانت يف هذ البحث هي املصادر املأخوذة من الكتب اليت تتحدث عن املفعول ألجله, 
 وتنقسم إىل قسمني مها:

 أ(. مصدر البياانت األساسية هو القرآن الكرمي يعين سورة البقرة.
 ي:ب(. مصادر البياانت الفرعية وهي متنوعة من كتب النحو والتفسري وإعراب القرآن, منها كما يل

 النحو الواضح لعلي اجلارم ومصطفى أمني. .1
 املنت اآلجرومية للصنهاجي. .2
 القواعد األساسية ألمحد اهلامشي. .3
 شرح التصريح على التوضيح خلالد بن عبد هللا األزهري. .4
 حاشية ابن محدون ألمحد بن حممد بن محدون بن احلاج. .5
 شرح املكودي لعبد الرمحن املكودي. .6
 ابن مالك لعبد هللا بن عبد الرمحن العقيلي.شرح ابن عقيل على ألفّية  .7
 أوضح املسالك إىل ألفّية ابن مالك جلمال الدين األنصاري. .8
 الكواكب الدرية حملمد بن أمحد بن عبد البارى األهدل. .9



 قطر الندى وبل الصدى جلمال الدين األنصاري. .10
 جامع الدروس العربية ملصطفى الغالييين. .11
 الدين األسرتاابذي.شرح كافية ابن احلاجب لرضي  .12
 شرح شذور الذهب جلمال الدين األنصاري. .13
 القواعد العربية امليسرة ليحىي شامي. .14
 مراح لبيد تفسري النووي لعلي بن أمحد الواحدي. .15
 صفوة التفاسري حملمد علي الصابوين. .16
 خصائص العربية وطرائق تدريسها لنايف حممور معروف. .17
 أساليب مجع البياانت .4
 اجلمع .أ

يعين جبمع البياانت (, dokumentasi)يت سلكها الباحث جلمع البياانت احملتاجة هي التوثيق والطريقة ال
من املصدر األساسي واملصادر الفرعية. يف مجع هذه البياانت حدد الباحث املفعول ألجله يف سورة 

 البقرة.
 التفسري .ب

 بعد أن قسم الباحث مث قام بتحليل معاين املفعول ألجله واحدا فواحدا.
 أساليب حتليل البياانت  .5

 حلل الباحث جمموعة البياانت أبسلوب التحليل النحوي واملعنوي على اخلطوات التالية:  
 أوال: التحليل النحوي: ابلرجوع إىل كتب النحو املتعلقة ابملفعول ألجله.

 ألجله.اثنيا: التحليل املعنوي: ابلرجوع إىل كتب التفسري املعتربة واملتعلقة مبعاين املفعول 
 ط. هيكل البحث

 يشتمل هذا البحث املكتيب على أربعة أبواب كما يلي:
: املقدمة وهي ترتكب من خلفية البحث والتحديد اإلجرائي وأسئلة البحث وأهداف الباب األول

البحث, وأمهية البحث وأسباب اختيار املوضوع والدراسات السابقة ومنهج البحث الذي يشتمل على 
 والبياانت ومصادرها وأساليب مجعها وأساليب حتليلها وهيكل البحث.نوع البحث 



: اإلطار النظري عن املفعول ألجله, وهو يرتكب من تعريفاته وشروط نصبه وأحكامه الباب الثاين
 عن املفعول ألجله.

: تقدمي البياانت ويرتكب من حملة عن سورة البقرة, فضلها, وأسباب نزوهلا وتقدمي الباب الثالث
آلايت اليت حتتوي املفعول ألجله وحتليلها يف سورة البقرة, وجداول اآلايت اليت حتتوي املفعول ألجله ا

 يف سورة البقرة أحواهلا ومعانيها.
 : االختتام وهي ترتكب من خالصة البحث ومقرتحاته.الباب الرابع

 


