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 الباب األول
 المقدمة

 خلفية البحث وتحديد االجرئي -أ
. القرآن هو كالم نزل على 1أصبح متعقدتنا إن القرآن هو توجيهي أساسي علينا

 مفرق بني احلق. وقد كان الغرض نزل القرآن هدى للناس 2نبينا حممد صلى اهلل عليه وسلم
 والباطل كما قوله تعاىل : "هدى للناس وبينات من اهلدى والفرقان"

وقال حممد بن أمحد بن جزي الكلىب فاعلم إن املقصود بالقرآن دعوة اخللق إىل 
عبادة اهلل وإىل الدخول يف دينه، مث إن هذا املقصد يقتضى أمرين، البد منهما، وإليهما 

 3مها بيان العبادة اليت دعى اخللق إليها.ترجع معاين القرآن كله: أحد

وهذا امر مهم للناس الن غرض الرئيسي نزل القرآن الكرمي هو لتوجيه الناس إىل 
غري أن القرآن الكرمي . 4الطريق املستقيم الذي يؤدي إىل حتقيق السعادة يف الدنيا واآلخرة

 . 5رسوخا يف اإلعجازمعجزة اإلسالم اخلالدة اليت اليزيدها التقدم العلمي إال 

وملعرفة والتعلم واستكشاف حمتويات القرآن، وجب علينا عرف اللغة العربية. ألن 
ويف سورة  6اللغة العربية لغة القرآن، كما قال اهلل تعاىل: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون.

اهلل: من أحب اهلل وقال الثعاليب رمحه  7اآلخر قال: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون.

                                                           
1Ahmad Sunarto, Ilmu Shorof Lengkap Dan Praktis, (Jakarta: Pusataka Amani), hal: 5 

  16. ص: (احلرمني )إندونسيا: ،فيض الخبير وخالصة التقرينالسيد علوى بن السيد عبا، 2
. (ر السالمفرجيتاكن دا :مرتفورا) ،كتاب التسهيل لعلوم التنزيلحممد بن أمحد بن جزى الكلىب، 3

 5ص: 
4Abu Anwar, Ulumul Qur’an, )Jakarta: Amzah(, hal: 1 

 9(. ص: 1991)بريوت: منشورت العصر احلديث، في علوم القرآن،  مباحثمناع القطان، 5 
 2سورة يوسوف: 6

 3سورة الزخروف: 7



2 
 

 
 

أحب رسوله املصطفى، ومن أحب النيب العريب أحب العرب، ومن أحب العرب أحب 
فإذا بدون اللغة العربية ال  8العربية اليت هبا نزل أفضل الكتب على أفضل العجم والعرب.

 نستطيع ليفهم القرآن. وهي توجيهية أساسية علينا لتوجيه حياتنا إىل الطريق الصحيح.

. وليفهم اللغة العربية 9العربية هي الكلمات اليت يعرب هبا العرب عن أغراضهمواللغة 
الصرف "حيتاج علم الصرف واإلعراب، ألهنما مصدر للعلم اآلخر كما قال بعض العلماء: 
. فمن 11ام العلوم والنحو ابوها". يذكر علم الصرف ام العلوم ألنه أجنب شكل كل الكلمة

أم و أب فال يوجد  دونأهتم جدا، كما الوالد للولد، ب هذا القول قد يفهم إن علمني
 الولد.

قواعد يعرف هبا وظيفة كل كلمة داخل اجلملة، وضبط أواخر  ختتص علم النحو على
وختتص قواعد الصرف ببنيه الكلمة العربية وكل ما يطرأ عليها  11الكلمات، وكيفية إعراهبا.

يف العربية تنقسم اىل ثالثة أقسام : اسم  الكلمة. أما 12من تغيري سواء بالزيادة أو بالنقص
 . 13وفعل وحرف

اللغة  ةخاصّ  ومن حيث أن من بالغته أو من قواعده خاّصةاللغة العربية هي لغة 
 علقواعدها توجد كلمة االسم تعمل عمل الفمن ناحية  اليت إذا ينظريوجد الكلمة  العربية
كما عرفنا إن الكلمة اليت يرفع الفاعل وينصب املفعول هي الفعل فقط. لكن إذا   مع أن

ينظر مرتدد فتجد كلمة االسم اليت تعمل عمل الفعل. يقال تعمل عمل الفعل ألن يف حمل 
 خمصص هو يرفع الفاعل وينصب املفعول وهذا استعمل العرب يف زمان طويل.

                                                           

 2119 (.ماالنج فريسجامعة االسالمية  ماالنج:)، فقه اللغة العربية، أوريل حبر الدين8 
. ص: 2111. (دار الكتب العلمية :بريوت)، جامع الّدروس العربيّة الجزء الثالثالشيخ مصطفى الغالييىن ، 9

7 
10Muhammad Anwar, Ilmu Sharaf, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1996) 

 17ص :  (.دار الثقافة االسالمية :بريوت) ،جز األول ،ملخص قواعد اللغة العربيةفؤد نعمة، 11
 6ص:  2نفس املرجع جز 12
 19. ص: (املكتبة العلمية :بريوت)، كتاب شذا العرف في فن التصرفأمحد احلمالوي، 13
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 قَاُلوا   َخِليَفة   أَلر ضِ ا يف  َجاِعل   ِإينِ  لِل َمالَِئَكةِ  َربُّكَ  قَالَ  َوِإذ  كما قال اهلل تعاىل: 
ِفكُ  ِفيَها يُ ف ِسدُ  َمن ِفيَها َأََت َعلُ  ِد َ حِبَ  ُنَسِبحُ  َوََن نُ  الِدَماء َوَيس   أَع َلمُ  ِإينِ  َقالَ  َلكَ  َونُ َقِدسُ  م 

 (31)البقرة:  تَ ع َلُمونَ  الَ  َما

نصب على اسم ظاهر "خليفة"، ألهنا إن اسم فاعل "جاعل" ي اآلية يف هذهنظرنا 
 ألنه واضح ما يقصد هبا اهلل. له. وفاعله حمذوف مفعول

ُبوَضة   َفرَِهان   َكاتِبا   َتَُِدوا   وَلَ   َسَفر   َعَلى ُكنُتم   َوِإن  فَ ل يُ َؤدِ  بَ ع ضا   بَ ع ُضُكم أَِمنَ  ِإن  فَ  مَّق 
ُتُموا   َوالَ  رَبَّهُ  الّلهَ  َول َيتَّقِ  أََمانَ َتهُ  اؤ ُتُِنَ  الَِّذي َها َمنوَ  الشََّهاَدةَ  َتك  ُتم   ِبَا َوالّلهُ  قَ ل ُبهُ  آمِث   فَِإنَّهُ  َيك 

 (283)البقرة:  َعِليم   تَ ع َمُلونَ 

اعل على اسم ظاهر"قلب" ألنه ف ونظرنا يف هذه اآلية إن اسم الفاعل "آمث" يرفع
 .له

 الشيخيذكر  على عدده، ءاختالف العلماأما االسم اليت تعمل عمل الفعل 
إهنا مخسة، وهي املصدر، واسم الفاعل ومبالغته، واسم املفعول، وصفة  مصطفى الغالييىن

 املشبهة، واسم التفضيل.

وهي  :وأخذت الباحثة على رأي مجال الدين عبد اهلل يف شرح قطر الندى، قال
 سبعة:

. عليكم : 14َسُكمأَنفُ  َعَليُكم، َنو قوله تعاىل: يَا أيُّها اللِذيَن آَمُنوا اسم الفعل -1
 اسم فعل أمر مبين على الفتح ِبعىن الزموا.

َلَفَسَدِت  اهلِل الَناَس بَ ع ُضُهم  بِبَ ع ض َدف عُ َنو قوله تعاىل: َوَلو اَل  ،املصدر -2
َر ضَ   باضافة.يدفع، وهو جير فاعله -. دفع مصدر من دِفع15األ 

                                                           

 105 املائدة:14 

 251البقرة: 15 
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خليفة منصوب  16ة  فَ ي   لِ خَ  ضِ ر  األ َ  يف   ل  اعِ جَ  ينَّ  إِ  :، َنو قوله تعاىلاسم الفاعل -3
 مفعول السم الفاعل جاعل

 مفعول من وبمنص الدَُّعاءَ  .اهُ عَ دَ  ن  مَ  اءَ عَ الدُّ  ع  ي  سَِ واهلل  :، َنوأمثلة املبالغة -4
 سيع أمثلة املبالغة

 ا  وَ  ، َنو قوله تعاىل:اسم املفعول -5
ُ
قلوهبم17م  هُ ب ُ و  لُ ق ُ  ةُ فَ لَّ ؤَ مل نائُب فاعل   مرفوع . 

 .السِم املفعولِ 
صفة مشبهة  شديد .18 ال ِعَقابِ  َشِديدُ  الّلهَ  َأنَّ  :، َنو قوله تعاىلالصفة املشبهة -6

 وهي مضاف، و العقاب مضاف إليه فاعل لصفة مشبهة شديد
أفصح اسم تفضيل  .19ِميِن ِلسانا   أَف َصحُ ُهَو  ، َنو قوله تعاىل:اسم التفضيل -7

 .وفيه ضمري مسترت يرجع إىل هو

إذا ينظر يف األمثلة فيظهر االساء هذا يرفع وينصب اسم بعدها وهذا توجد يف القرأن 
 بحثرغبة لتفلذلك َتذب وهو أحد من خصائص اللغة العربية من قواعدها الكرمي. 

 سورة البقرة سماء التي تعمل عمل الفعل فياأل

وهي  سورة ثانية من  القرآن الكرمي سورة البقرة يف هذا البحث هيحتديد اإلجرائي و 
وهي سورة مدنية أو مكية مئتان وسبع ومثانون آية،  القرآن الكرمي. سور أطول سورة من

 21.وكلماهتا ثالث أالف ومائة، وحروفها مخس وعشرون ألفا ومخسمائة

                                                           

 31البقرة: 16 
 196البقرة:  17
 26األنبياء: 18 
 34القصص :19 

 3)بريوت: دار الفكر، دون السنة(، ص:  اجلزء األولمراح لبيد تفسير النووي، حممد نووي اجلاوي، 21 
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أما االساء اليت تعمل عمل الفعل سبعة، وهي اسم الفعل، واملصدر، واسم الفاعل، 
ل خمصوص حموأمثلة املبالغة، واسم املفعول، والصفة املشبهة، واسم التفضيل. اليت هي يف 

 .امفعوهلوينصب  ايرفع فاعله

 

 أسئلة البحث -ب
 أسئلة من هذا البحث هي:

 رةسورة البقيف  تعمل عمل الفعلساء اليت األيات اليت تتضمن اآلما  -1
 سورة البقرةساء اليت تعمل عمل الفعل يف األما أوجه  -2

 
  أهداف البحث -ج

 واهداف البحث من هذه البحث هي:

 ة البقرة سور يف ملعرفة آيات اليت تتضمن االساء اليت تعمل عمل الفعل  -1
 سورة البقرةساء اليت تعمل عمل الفعل يف األأوجه ملعرفة  -2

 
 البحثفوائد  -د

 وفوائدة البحث من هذه البحث هي:

 نظريا -1

مل الفعل االساء اليت تعمل عان تكون وسيلة ملعرفة آيات اليت تتضمن أوال 
 السورة البقرة من القرآن الكرمييف 

وصا يف خصاالساء اليت تعمل عمل الفعل، حث عن زيادة خلزائن البا نيثا
 ما يبىن عليها من هذا البحث.
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 تطبيقيا -2

املعرفة على فهم القرآن وما فيه من العلوم والقواعد ولتطبيق اللغة لزيادة 
 العربية خاصة عن االسم اليت تعمل عمل الفعل يف علم النحو.

 

 ختيار الموضوعإسباب أ -ه
 ختتار الباحثة هذا املوضوع مأسسا على اسباب وهي:

ب القرآن الكرمي هو املصدر األول من مصادر أحكام االسالم اليت منها األد -1
 والقواعد ولذالك ينبغي دراستهما من القرآن مصدر أوهلما

وجد وقليل مّنا نعرفها، ول ن قسم من علم قواعداالساء اليت تعمل عمل الفعل  -2
 البحث عنها. وهي توجد يف القرآن الكرمي

تريد الباحثة لتبحثها لتعلم صوغها ومعنها، هل هي تبدل معىن فعلها أم ال، أو  -3
 حتملها معىن اآلخر

 
 الدراسات السابقة -و

 ةالباحث تجدو بعد أن استعلمت يف مكتبة قسم اللغة العربية و جامعة أنتساري 
 تتعلق بالرسالة العلمية وهي:البحث اليت 

م "الدراسة التحليلية 2115رافعة النجاح قمرية: ه تالبحث العلمي  الذي كتب -1
غة " قسم التعليم اللعن اإلسم الذي الينصرف يف سورة البقرة ويوسوف

الفرق ما أالعربية كلية الرتبية والتعليم جامعة أنتساري األسالمية احلكومية. 
بني رساليت ورافعة النجاح قمرية يف وموادها عن الدراسة التحليلية عن اإلسم 

مة وحاصل هذا البحث توجد الكلالذي الينصرف يف سورة البقرة ويوسوف 
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رف مثانية وأربعني كلمة. وأنا أحبث عن اإلسم الذي الينص ضمناليت تت
 .االساء اليت تعمل عمل الفعل

م "نائب الفاعل يف القرآن 2116سيت رمحة: البحث العلمي  الذي كتبته  -2
الكرمي )دراسة يف سورة الكهف وسورة يس وسورة الواقعة وسورة امللك(" 

ألسالمية ا التعليم اللغة العربية كلية الرتبية والتعليم جامعة أنتساريقسم 
تحليلية يف وموادها عن الدراسة ال وسيت رمحةاحلكومية. أما الفرق بني رساليت 

 يف سورة الكهف وسورة يس وسورة الواقعة وسورة امللك نائب الفاعلعن 
ثني  نائب الفاعل مخسا وثالوحاصل هذا البحث توجد الكلمة اليت تتضمن 

 .الفعلاالساء اليت تعمل عمل كلمة. وأنا أحبث عن 
م "الدراسة التحليلة على األساء 2116: البحث العلمي  الذي كتبه حممد -3

عليم جامعة التعليم اللغة العربية كلية الرتبية والتاملؤنثة يف سورة البقرة" قسم 
ادها عن يف ومو وحممد أنتساري األسالمية احلكومية. أما الفرق بني رساليت 

لبحث وحاصل هذا ا يف سورة البقرة، األساء املؤنثةالدراسة التحليلية عن 
االساء كلمة. وأنا أحبث عن 146 األساء املؤنثةتوجد الكلمة اليت تتضمن 

 .اليت تعمل عمل الفعل
 
 
 
 
 
 

 منهج البحث -ح
 نوع البحث -1
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الذي . (library Research)كتيب املبحث النوع  هذ البحث هو 
 يتكون من اخلطوات اآلتية:

 ا.املتعلقة هبذا املوضوع ككتب النحو والتفسري وغريهأوال مجع بعض الكتب 

ثانيا تقدمي األسس العامة عن األساء اليت تعمل عمل الفعل يف سورة البقرة 
 باستخدام الكتب املتعلقة

ثالثا حتليل اآليات من القرآن الكرمي يف سورة البقرة اليت تتضمن األساء اليت 
 وي.تعمل عمل الفعل باستخدام التحليل النح

 أما تصميم البحث فهو يتكون من مراحل البحث التالية: -2
 أوال املرحلة األوىل للبحث، وهذه تتضمن اخلطوات األتية:

 توجه املوضوع إىل املشرف مع اسرتشاده عن موضوع املختار (أ
 ختطيط اخلطوات البحث (ب

ج( مجع كتب املتعلقة باملوضوع لتكون مصادرا للبيانات كالقرآن الكرمي وكتب 
 النحو وكتب التفسري وغريها

قراءة الكتب اليت تتعلق باألساء اليت تعمل عمل الفعل وفهمها مع حتليل  د(  
آية يف القرآن الكرمي يعين يف سورة البقرة اليت تتضمن األساء اليت تعمل عمل 

 الفعل بالنظر إىل قواعد النحوية والتفاسري

 ( كتابة خطة البحثه 

  رف عن خطة البحث مث تسجيلها إىل جلنة مناقشة ( االسرتشاد إىل املشو 
 خطة البحث.

 ثانيا مرحلة االستعداد للبحث، وهذه تتضمن اخلطوات اآلتية:
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تقدم خطة البحث إىل جلنة مناقشة خطة البحث مث تناقشها الباحثة  (أ
 مناقشة

طلب رسالة االستئذان للبحث وذلك لبحث الكتب املتعلقة هبذا البحث  (ب
املوجودة يف جامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية خمتلف الكتبات 

 بنجرماسني.

 اخلطوات اآلتية: ثالثا مرحلة تنفيذ البحث، وهذه تتضمن

 مجع البيانات األساسية املتعلقة هبذا البحث (أ
 متابعة عملية اإلشراف من املشرفني باجلد  (ب

 ج( عرض اليانات وحتليلها

 رابعا مرحلة تقوم البحث العلمي

املرحلة تقوم الباحثة بكتابة نتائج البحث على شكل البحث ويف هذه 
إشراف وإرشاد املشرفني. وتكتبها الباحثة بعد أن يصحها املشرف  العلمي حتت

 بتصحيح كل خطاء أو نقصان الذي يوجد يف البحث

 هامصادر  و البيانات -3

 .فعلاالساء اليت تعمل عمل الالبيانات يف هذا البحث العلمي تتكون على 

 ومصادر البيانات يف هذا البحث هو آيات القرآن الكرمي يف سورة البقرة وكتب
 التفاسر وهي كالتايل:و  املتعلقة هبذا البحث ككتب النحو

 شرح قطر الندى، مجال الدين عبد اهلل أوال 
 ملخص قواعد اللغة العربية، فؤد نعمةثانبا 
 جامع الّدروس العربّية، مصطفى الغالييىنثالثا 
 شرح ابن عقيل، هباء الدين عبداهلل ابن عقيلرابعا 
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 املعجم املفصل يف اإلعراب، يوسف اخلطيب
 قواعد األساسية للغة العربية، سيد امحد اهلاسي

 الكتب من التفاسري، منها:و 

 د سليمان ياقوتو حمم، الكرمي إعراب القرآن
 

 أساليب مجع البيانات  -4
ات القرآنية اآلي تبحث هذا الباينات،ها الباحثة جلمع واألساليب اليت تسلك

ا باستخدام أوجه معموهللل حت، مث االساء اليت تعمل عمل الفعل اليت تتضمن 
تعلق قواعد اللغة العربية وكتبت التفسري املتعلقة هبا عند املفسرين وكتب أخرى اليت ت

 هبذا البحث العلمي.
 النحوية.وموعة البيانات بأسلوب الدراسة تقدم الباحثة جمو 

 أما حتليلها تتضمن اخلطوات اآلتية:

م حتليل النحو بالرجوع إىل الكتب النحوية اليت تبحث فيها الصفة املشبهة باس (أ
 الفاعل

القرآن  من آيات القرآنية يف االساء اليت تعمل عمل الفعلاستنباط التنائج  (ب
 الكرمي.

 

 

 

 هيكل البحث -ز
 أما هيكل البحث فهي كالتايل:
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املقدمة، وحتتوي على خلفية البحث وحتديد االجرائي، وأسئلة البحث،  :الباب االول
أهداف البحث، أمهية البحث، أسباب إختيار املوضوع، الدراسات السابقة، هيكل 

 البحث، منهج البحث، وقائمة املراجع
وم . وهي حتتوي على مفهوم اللغة العربية وعلومها ومفهاإلطار النظري :الباب الثاين

ومفهوم االساء اليت تعمل عمل عىن العمل والعامل واملعمول، ، وموقواعدها علم النحو
 الفعل.

مل تقدمي البيانات وحتليلها عن األساء اليت تعمل عحتتوي على : الباب الثالث 
 .الفعل يف سورة البقرة

 ختتام، خالصة البحث، ومقرتحات البحثالباب الرابع هو اإل
 
 
 

 


