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 الباب األكؿ

 ادلقدمة

 خليفة البحث - أ

ؿ على خاًب األنبياء ك اؼبرسلُت، بواسطة األمُت جربيل عليو القرآف ىو كالـ اهللا اؼبعجز اؼبنزٌ        
اؼبختتم  بسورة الفاربة، اؼببدكء ،السالـ اؼبكتوب ُب اؼبصاحف، اؼبنقوؿ إلينا ابلتواتر، اؼبتعٌبد بتالكتو

 ليخرج الناس من الظلمات إىل النور، كيهديهم إىل صراط قرآف إىل رسولنا ملسو هيلع هللا ىلصنزؿ ال ُ.بسورة الناس
 .كىو القرآف منبع صبيع العلـو كاؼبعرفة ينفع للناس ُب حيااهم دينية كاجتماعية كشخصية ِ.اؼبستقيم

اإلرشاد كالتعليمات اليت اىتدل لنيل السعادة ُب فالشك إف اؼبسلمُت حيتاج إىل ما علمو القرآف من 
أمامنا ُب عصران اغباضر كؼبا جاء القرآف الكرًن منز ال معجزا ابللغة العربية ظهرت  .الدنيا كاألخرة
اؼبألفات عن القرآف الكرًن من عدة النواحي إما من انحية أحكامو أك من انحية قصصو أك البحوث ك 

  ّ.من انحية لغاتو

                                                           
  ٖ ـ(، صََِّ)بَتكت: دار الكت ب االسالمية، التبياف ُب علـو القرآف، دمحم على الصابوين، 1
 َٗاغبديث، ؾبهوؿ السنة(،  ص  )دكف اؼبكاف: منشورات العسر مباحث ُب علـو القرآف، مناع القطاف،  ِ
 َِِٗ)لبناف: دار اعبليل، ؾبهوؿ السنة(، ص النحو كالصرؼ كاإلعراب، اضبد قيش،  ّ
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كاليت شهدت تطورات  إندكنيسيا،شع ب  ىدراستها عل اكثراللغة العربية ىي لغة أجنبية 
تتماشى مع التطور االجتماعي للمجتمع كالعلـو اليت لديها العديد من اؼبيزات كاػبصائص اليت ديكن 

 ْ.أف سبيزىا عن اللغات األخرل
يشك أحد ُب مسامهة اللغة ال .معركفة ارتباطها الوثيق ابإلسالـ لتواصللغة ا اللغة العربية ىي 

اللغة  .القرآف الكرًن كاغبديث كالكت ب العربية امألكخاصة ُب فهم  اإلسالمية،العربية ُب تطوير العلـو 
مطلوب منا  كمسلمُت،ألننا  . ال ديكن فصلها عن بعضها البعض عملتُتل مثل كجهافالعربية كالقرآف 

، كمصادر رئيسية للتعاليم اإلسالمية اليت جي ب أف القرآف كالسنة يبحثأف نكوف قادرين على 
 ٓ.كبملها
ا حيث ديكننا تعلم اللغة العربية بسهولة. النحو  ، يعد علمُب تعلم اللغة العربية  مهمنا جدن

ألنو بدكف ىذه اؼبعرفة ستصبح اللغة العربية  رؼصك  حوال ديكن ذباىل علم الن ذلك،ابإلضافة إىل 
 .ملةالصياغة كاعبفوضوية كلن يتم تنظيم 

 علم: منها، جي ب تعلمها ؼبن يريد أف يفهم اللغة العربية الذم العربية اللغةالعلـو  بعض وجودم 
دراستها ؼبعرفة موضع الكلمات ُب اعبمل  سبتىي اللغة العربية اليت . النحو الصرؼ ك النحو

.  ُب حُت علم الصرؼ ىو علم أبصوؿ تعرؼ هبا صيغ الكلمات العربية النهائيكالتغيَتات ُب السطر 
استخداـ ىذين اللغويُت دائمنا للحصوؿ على مهارات اللغة  ٍب .كأحواؽبا اليت ليست إبعراب كال بناء

 ٔ.كلتجن ب األخطاء ُب القراءة كالتحدث كالكتابة ،ية بشكل صحيح كفقنا لقواعد اللغةالعرب
ملة اليت من بُت عناصر اعباحد من علم الصرؼ منها: األفعاؿ اؼباضية ك األفعاؿ اؼبضارع.  

األفعاؿ اؼباضية ىو كٌل فعل يدٌؿ على حصوؿ عمل َب الٌزمن  .ةاضياؼب عاؿفاألسيتم كصفها ىنا ىو 
 ٕاؼباضية.
فعاؿ اؼباضية ُب األالي، سيحاكؿ الباحثة فحص  ىذا البحثكستحاكؿ الباحثة من خالؿ  
ربليلية الصرفية.  اتمن خالؿ دراس إلجياد معاين التحليلية فيها سورة الكهف كمعانيها الكرًن القرآف

عرفة معاين ؼبك  ُب سورة الكهف ةالوارد ةاضياؼبؿ عافاأل ؼبعرفةُب ىذا البحث العلمي كأىداؼ البحث 
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كاختارت الباحثة سورة الكهف ؼبوضوع  .الواردة ُب سورة الكهفاألية اليت تتضٌمنها ك  ةاضياؼبؿ عافاأل
ىذا البحث ألف فيها تتضمن على األشياء اؼبهمة يعٍت عن القصص كألف فيها أفضل سورة من سورة 

معاين األفعاؿ " ربت اؼبوضوع البحث ىذا ُب ةالباحث تكاختار كالفضائل لقرائها. القرآف الكرًن 
 ". ادلاضية ىف سورة الكهف من القرآف الكرمي

 
 البحث أسئلة - ب

  :كمن خلفية البحث اؼبذكورة كجد الباحثة أف اؼبشكلة ُب ىذا البحث كىي كمايلي
 ؟ ماىي األفعاؿ اؼباضية اليت توجد ُب سورة الكهف .ُ
 ؟ ُب سورة الكهف تتضٌمنها اليت األيةك  مامعاين األفعاؿ اؼباضية .ِ
 

 أىداؼ البحث  -ج
 أما األىداؼ اليت يسعى ىذا البحث إىل ربقيقها فهي مايلي:

  ُب سورة الكهف ةالوارد ةاضياؼبؿ عافاأل ؼبعرفة .ُ
 الواردة ُب سورة الكهفكاألية اليت تتضٌمنها  ةاضياؼبؿ عافاألعرفة معاين ؼب 

 
 اإلجرائي التحديد - د

ع حيسن بو أف يبحث قبل أف يبحث الباحثة حبثا تفصيليا عن األشياء اؼبتعلقة هبذا اؼبوضو 
بعض معاين اؼبصطلحات الورادة ُب عذا اؼبوضوع ليفهم القارئوف معانيها كما كحيدد أكال عن 

 يقصيدىا الباحثة، فيقدـ الباحثة ربديدا إجرائيا كاآلٌب:
 معاين  .ُ

معاين ىو مفرد من كلمة معٌت كىو مايدؿ عليو اللفظ. كاؼبقصود بكلمة معٌت اعبملة اليت 
 ي معٌت األفعاؿ اؼباضية الذم كرد ُب علم الٌصرؼ كعلم الٌتفسَت.ستناقش ىنا ى

 األفعاؿ اؼباضية  .ِ
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اما اؼبناقشة األفعاؿ .ؿ على حصوؿ عمل ُب الزمن اؼباضيةاألفعاؿ اؼباضية ىو كل فعل يد
معاين اآلايت ك  اؼباضية ُب ىذه الدراسة حوؿ اؼبعاين اؼبوجودة ُب األفعاؿ اؼباضية ُب سورة الكهف

 القرآنية اليت تتضمن األفعاؿ اؼباضية ُب سورة الكهف.
 سورة الكهف  .ّ

ىي اسم سورة من القرآف الكرًن، اليت توجد ُب السورة الثامنة عشر، ُب اعبزء اػبامس عشر 
 كالسادس عشر، كتتكوف من مئة كعشر آية.

 
 البحث أمهية   -ق   

  أٌما أمهية البحث يرجوىا الباحثة من ىذا البحث فهي:
 :النظريةأمهية  .ُ
 :يلي كما البحث ىذا من نظرية أمهية

 .ُب سورة الكهف عاؿ اؼباضيةفاألزايدة فهم ل (ُ
 .ُب سورة الكهف كاألية اليت تتضٌمنها عاؿ اؼباضيةفاأل معاين زايدة فهمل (ِ
 :التطبيقٌية أمهية .ِ
 :يلي كما البحث ىذا من تطبيقية أمهية
لتحسُت  ، أم توفَت اػبربة ُب التعليمبقواعد اللغة زايدة الفهم كزايدة معرفة الباحثُتلللباحث:  (ُ

.كهفُب سورة الاألفعاؿ اؼباضية   مهارااهم ُب مناقشة معٌت

 .كمعناه ُب سورة الكهف عاؿ اؼباضيةفاألللقراء: أف خيربىم عن  (ِ
 

 الدراسةالسابقة - ز
 السابقة، اؼبراجع الكت ب أك درست أف ةلباحثل البدٌ  لذلك  مكتبية دراسة البحث ىذه كانت 

 اؼبوضوعات كجد خرلاأل من اعبامعات العلمية البحوث ةالباحث تكعندماقرأ.األفكار منها خذأتك
 :فهي البحث، ىذا دبوضوع تتعلق اليت

 العربية اللغة تعليم قسمكلية الًتبية  "الواقعة سورة اؼباضية األفعاؿ داللةألفيا النور ىادم، "  .ُ
 انحية من مساكيتا الرسالة ىذه ككانت .َُِٖبنجرماسُت، سالمية اغبكومية أنتسارم اإل
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بينما ، الواقعة سورة اؼباضية األفعاؿ داللةيبحث  رسالتوُب  كلكن األفعاؿ اؼباضية الدراس
 .سورة الكهف  األفعاؿ اؼباضية ُبمعاينالباحثة تبحث 

 كأدهبا العربية اللغة شعبة" النساء سورة ُب اؼبزيد اؼباضي الفعل استخداـ فوائدنور أصفية، " .ِ
 ،اغبكومية اإلسالمية أمبيل سونن جامعة اإلنسانية كالعلـو آلداب كليةاقسم اللغة كاألدب  

رسالتها ُب  كلكن األفعاؿ اؼباضية الدراس انحية من مساكيتا الرسالة ىذه ككانت .َُِٔ
 معاينبينما الباحثة تبحث ، النساء سورة ُب اؼبزيد اؼباضي الفعل استخداـ فوائدبحث ت

 .سورة الكهف األفعاؿ اؼباضية ُب
 ة الكهف"،ؾبراد ُب القرآف الكرًن سورة الوقية كسور  الثالثياضي اؼبل عربليل ف"كيرا فًتا،  .ّ

. َُِٗكلية العلـو الثقافية، برانمج دراسة األدب العريب، جامعة مشاؿ سومطرة ميداف، 
ربليل  يبحثرسالتو ُب  كلكن األفعاؿ اؼباضية الدراس انحية من مساكيتا الرسالة ىذه ككانت

 معاين األفعاؿ اؼباضية ُب بينما الباحثة تبحث، ة الكهفسورة الوقية كسور ُب  اضياؼبل عف
 .سورة الكهف

 
 وضوعأسباب اختيار ادل - ك
  :كمايلي ىي العنواف ىذا اختيار إىل ةالباحث دفعت اليت األسباب أٌما

. من علم الصرؼاحد األفعاؿ اؼباضية ىو  .ُ  األساسيُّ اؼبًهمًٌ
حتوائها على أشياء مهمة ُب القصة الحتوائها على أفضل كهف السورة ال ةالباحث تختار ا .ِ

 سورة من القرآف كفيها الكثَت من األفعاؿ.
اؼبسلموف  يد من الفوائد كالفضائل إذا أرادسورة الكهف ىي من القرآف الكرًن اليت ؽبا العد .ّ

 .حىت إذا أرادكا حفظها اؼبمارسة أك القراءة
 

 منهج البحث  - م
 كنوعو مدخل البحث -ُ

نوع البحث الذم يقـو بو الباحثة ىو البحث اؼبكتيب حث النوعي. ك بكاف ىذا البحث من ال
(Library Research ،)  ورًد اؼبكتبة للحصوؿ على البياانت كنقتصر

ى
كىي البحث الذم يستخدـ اؼب
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كاؼبصادر اؼبكتوبة، اؼبتعلقة ابؼبوضوع، اؼبوجودة  كمراجعة الكت بعلى ؾبموعات اؼبكتبة فقط، ابلقراءة 
 ُب مكت ب اعبامعة، كمكت ب الكلية، كغَتىا، عربية أك إندكنيسية.

 
 البحث تصميم -ِ

 اػبطوات اليت يسلكها الباحثة ُب عملية البحث كما يلي: 
كالقرآف الكرًن، حبث الكت ب كالرسائل العلمية اؼبتعلقة هبذا البحث لتكوف مصادر البياانت   ( أ

 كالكت ب األخرل اليت تتعلق هبذا البحث العلمي. ككت ب علم النحو كجميع الدركس العربية،
 البحث عن أشكل األفعاؿ اؼباضية الواردة ُب سورة الكهف ( ب

 ؾبموعة أنواع كأشكاؿ األفعاؿ اؼباضية )كزاف ثالثي ؾبٌرد ك ثالثي مزيد(  ج(  
    التحليل   ابستخداـ الكهفُب سورة  اليت تتضٌمنها أليةا معاين األفعاؿ اؼباضية ك ربليل ربليلد(   

 ككت ب التفسَت. النحوم كابلنظر اىل كت ب االعراب القرآين
 االستشارة إىل ااضر اؼبرشد عن البياانت كمضموف البحث.ق(    
 التصحيح من ااضر اؼبرشد.ك(    
 .كمضموف البحث كنتيجتو بكتابة البحث العلميتقدًن البياانت ز(    

 
  كمصادرىا البياانت -ّ

البياانت الألساسية اليت حيتاج إليها الباحثة ىي كل آية من القرآف ُب سورة الكهف من آية 
. كالبياانت الفرعية اليت حيتاج إليها الباحثة ىي معاين األفعاؿ اؼباضية اؼبوجوداف ُب كت ب َُُ-ُ

 علم النحو كغَتىا.
فأما مصدر البياانت األساسي ىو اآلايت القرآنية ُب سورة الكهف. كأما مصادر البياانت 

  الفرعية منها:
 جامع الدركس العربية ؼبصطفى الغالييٍت -
 الصرؼ العريب أحكاـ كمعاين لفاضل الٌساٌمرائي -
 اؼبنهاج ُب قواعد كاإلعراب مد األنطاكي -
 ابوينالتبياف ُب علـو القرآف مد علي الصٌ  -
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 البياانت صبع الي بأس -ْ
سورة  ُب القرآنية اآلايت بتحديد ىو البياانت عبمع الباحثة استخدمتو الذم كاألسلوب 
 اؼبكتبية اؼبواد ك اؼبراجع ك الكت ب استخداـ بطريقة أيضا ك األفعاؿ اؼباضية من تتضمن اليت الكهف
 ربليل ٍب البحث، ُب النظرم اإلطار لتقوية الكت ب تلك الباحثة تطالع ك تقرأ أبف ابلبحث، اؼبناسبة

 اليت الكت ب ابستخداـ كأيضا معاين عن النحوية ك الصرفية قواعد ابستخداـ ألفعاؿ اؼباضيةا
 .هبا تتعلق

 
 البياانت ربليل الي بأس -ٓ

سيتم ربليل البياانت البحثية اليت ٍب صبيعها نوعيا خبطوات التحقيق، كصف، كربليل، ترصبة، 
 ابلستخداـ حساابت احصائية بسيطة كىي الًتدد أك النسبة كمعدؿ.كخاسبة ككميا 

يقدـ الباحثة ؾبموعة البياانت أبسلوب الدراسة التحليلية النحوية كالتفسَتية أما ربليلها 
:يتضمن اػبطوات اآلتية  

 َت اليت قدمها اؼبفسركف ُب كتبهمأٌكال التحليل التفسَتم ابلرجوع إىل معاين التفس -
 ل النحو ابلرجوع إىل الكت ب النحوية اليت تبحث فيها األفعاؿ اؼباضية اثنيا التحلي -
اثلثا استنباط النتائج كمعاين األفعاؿ اؼباضية من اآلايت القرآنية ُب القرآف الكرًن يعٍت ُب  -

                   .سورة الكهف

 كل مضموف بتحليل ربليل أسلوب ىو البياانت لتحليل ةالباحث استخدمو الذم كاألسلوب 
 إعراهبا بتعيُت ٍب ،ألفعاؿ اؼباضيةاب تتضمن اؼبضموف  (Content Analysis)اليت، كهفال سورة ُب آية

 فيقٌدـ .البحث هبذا تتعلق اليت األخرل كالكت ب النحو علم كت ب ابستخداـ كأنواعها كأقسامها
 .النحويةالصرفية ك  بتحليل أيضا ةالباحث ٌللكحي البحث دبوضوع مناسبة البياانت ؾبموعة ةالباحث

 
 ىيكل البحث - ط

  :ىذا البحث سيكت ب هبيكل البحث كمايلي 
يتكوف من صفحة اؼبوضوع صفحة التأييد كصفحة الشعار  (Preliminaries)ُب الوجو 

  . كصفحة اؼبلخص كصفحة اؼبقدمة كؿبتوايت البحث كقائمة اؼبتعلق
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  :يتكوف من  أبواب، كىي  (Content)ُب قسم اتوم
 اؼبقدمة : الباب األكؿ .ُ

 ،كالتحديد اإلجرئي البحث، كأىداؼ ،البحث كأسئلة ،حيتوم ىذا الباب عن خلفية البحث
 يشتمل على الذم ، كمنهج البحثاختيار اؼبوضوع كأسباب ة البحث، كالدراسة السابقة،كأمهي

كأسالي ب  ،كأسالي ب صبع البياانت ،كالبياانت كمصادرىا البحث،  كتصميمو، نوعك  مدخل البحث
 خَت قائمة اؼبراجع.ألٍب ا ، كىيكل البحث،ربليل البياانت

 اإلطار النظرم : الباب الثاين .ِ
كأقساـ األفعاؿ اؼباضية، كأقساـ  كتعريف األفعاؿ، ،علم الصرؼ مفهـو ىذا الباب عن حيتوم

ؿ كتعريف األفعا األفعاؿ حبس ب األصل، كمعاين حركؼ الزايدة األفعاؿ اؼباضية اجملٌرد كاؼبزيد،
 اؼباضية، كعالمة األفعاؿ اؼباضية، كحركة األفعاؿ اؼباضية، كأحكاـ األفعاؿ اؼباضية.

 الثاث : تقدًن البياانت كربليلها الباب .ّ
حيتوم ىذا الباب عن  ة عن سورة الكهف، كأسباب النزكؿ سورة الكهف، كمضموف 

ربليلها، اآلايت القرآنية اليت توجد فيها تقدًن البياانت ك  سورة الكهف، ك سورة الكهف، كفضيلة
 األفعاؿ اؼباضية ُب سورة الكهف، كربليل البياانت كمعانيها األفعاؿ اؼباضية ُب سورة الكهف.

 الباب الرابع : اإلختتاـ
حيتوم ىذا الباب عن اػبالصة، كمقًتحة البحث، كقائمة اؼبصادر كاؼبراجع كاؼبالحق السَتة الذانية 

 .للباحثة
 
 


