
  الفصل األول

  أساسیات البحث

  مقدمة. أ

ي الكالم و الكتابة و إن اللغاِت في العالم لھا قواعد مخصوصة ف
القراءة و اللغة العربیة لھا قواعد متنوعة منھا علم النحو و الصرف و 

علم النحو ھو علم من علوم العربیة تعرف بھ احوال . البالغة و غیرھا
الكلمات العربیة من حیث اإلعراب و البناء و ما یعرض لھا من االحوال 

مات فھو یبحث ما یجب أن في حال تركیبھا و عالقتھا  بغیرھا من الكل
النحو قواعٌد  1.یكون علیھ آخر الكلمات من رفع أو نصب أو جر أو جزم

یُعرف بھا ِصیَُغ الكلمات العربیة و احوالھا حین إفرادھا و حین 
و الكلمة عند النحاة ھي قوٌل مفرد و أقسامھ ثالثة اسم و فعل  2.تركیبھا

و حرف جاء لمعنًى و االسم یعرف بالخفض و التنوین و دخول األلف و 
في و و رب و  االم و حروف الخفض و ھي من و إلى و عن و على و

. الباء و الكاف و السالم و حروف القسم و ھي الواو و الباء و التاء
و الحرف ماال . الفعل یعرف بقد و السین و سوف و تاء التأنیث الساكنة

   3.یصلح معھ دلیل االسم و ال دلیل الفعل كھل و في و لم

وفي ھذا البحث ستبحث الباحثة عن النعت الذي یتضمنھ علم    
النعت ھو ما یُذكر بعد اسم لیُبَین بعض احوالھ أو احوال ما یتعلق . النحو

  .المجتھد غالمھ جاء الرجل, جاء التلمیذ المجتھد: نحو  4,بھ

قد ". النعت في سورة الكھف أنواع"موضوع ھذا البحث و 
استعمال النعت  باحثة ھذا الموضوع ألنھا قد نظرت الباحثةاختارت ال

  .كثیرا في سورة الكھف و ترید الباحثة أن تبحثھ

                                                             
 .10: ص ) دون السنة. دار الفكر. بیروت. (المرجع في اللغة  العربیة نحوھا و صرفھا. علي رضا 1
2 Abubakar Muhammad,( Ilmu Nahwu Tata Bahasa Arab), Surabaya : Karya 

Abditama, 1996. Hal : 1 

 3 أحمد زیني دحالن. متن االجرومیة. (سورابایا : الھدایة. 1941). ص : 4- 5
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  أسئلة البحث. ب

  :لي یأما أسئلة البحث التى ستحاول الباحثة اإلجابة علیھا فھي ما 

   یف استعمال النعت في سورة الكھف؟ك. 1

  ما أنواع النعت في سورة الكھف؟ .2

  أھداف البحث. ج

  :أما االھداف التي تسعى الباحثة إلى تحقیقھا فھي ما یلي 

  .لمعرفة استعمال النعت في سورة الكھف. 1

  .أنواع النعت في سورة الكھفلمعرفة . 2
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  أھمیة البحث. د

حثة من ھذا البحث أن تتكاثر بیانات ترجو البا:  نظریةاألھمیة ال
  .النعت بالخصوص النحو و علم في علوم اللغة و الخاصة لبیان

العلم  تُكثِرترجو الباحثة من ھذا البحث أن : األھمیة التطبیقیة    
للقارئي أو الطالب في كلیة اآلداب خصوصا لطالب قسم اللغة العربیة 

ن مراجعا للباحثین في أن یكوو . و أدبھا و الذین یحبون العربیة
   .المستقبل فیھا یتعلق بھذا الموضوع أو البحث

 توضیح المصطلحات. ه

  : كما تليستُبیُن الباحثة المصطلحات من الموضوع 

ما یُذكر بعد اسم لیُبَین بعض أحوالھ أو أحوال ما یتعلق : النعت 
  .جاء الرجل المجتھد غالمھ, جاء التلمیذ المجتھد: نحو  5.بھ

ھذه سورة تتكون من . ھو سورة من القرآن الكریم: سورة الكھف 
  .آیات و یسمى سورة المكیة و عشرمائة 

  حدود البحث. و

 ھنا ترید الباحثة أن تحّدد البحث المستخدمة في ھذا البحث ھو أنّ 
كثیٌر، و لكن تركز الباحثة بحثھا و النعت  أنواعكریم القرآن الفي 

  .حددْتھا ھو في سورة الكھف
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  السابقة الدراسات. ز

قد وجدت الباحثة الموضوعات التي تتعلق بسورة الكھف قد كتبھا 
طالب كلیة اآلداب جامعة سونن أمبیل اإلسالمیة الحكومیة سورابایا 

  :منھا 

بإعداد . دراسة النحویة، "قعةلنعت و الحال في سورة الواا" .1
سوسنتي من قسم اللغة العربیة وأدبھا كلیة اآلداب جامعة سونن 

تستعمل الباحثة . 2008أمبیل اإلسالمیة الحكومیة سورابایا 
و الخالصة من ھذا . المدخل الكیفي و نوعھ التحلیلي بالغیة

البحث ھي بناء على ما قدمة الباحثة من فروض البحث و إھدافھ 
الباب األول و البحث النظري في البحث الثاني و نتائج البحث في 

: یأخذ التلخص، ھي كما یلى  أن في الباب الثالث فیستطیع البحث
النعت ھو ما یذكر بعد اسم لیبیِّن بعض أحوال أو أحوال ما . )1

و الحال ھو وصف فضلة یذكر لبیان ھیئة االسم الذي . یتعلّق بھ
 -: صر المختلفة بین النعت و الحال لعنا. )2. یكون الوصف لھ

اعرابھ متعلق بالمنعوت، و كل مذكر أو مؤنث و المعرفة : النعت 
الحال یكون منصوبا ولو كان : الحال  –. و النكرة في النعت

صاحب الحال مرفوعا أو مجرورا، و الحال النكرة ولو كان 
إّن األیات التي تتضمن على النعت . )3. صاحب الحال المعرفة

، 14، 13، 7، 6، 2: في سورة الواقعة عددھا أربعون نعتًا، ھي 
15 ،17 ،18 ،22 ،23 ،26 ،27 ،28 ،29 ،30 ،31 ،32 ،
34 ،37 ،39 ،40 ،43 ،44 ،46 ،48 ،50 ،51 ،52 ،56 ،
و إّن . 96، 93، 92، 79، 78، 77، 76، 74، 71، 68، 62

سة األیات التي تتصمن على الحال في سورة الواقعة عددھا خم
، 42، 37، 27، 19، 18، 17، 16، 12، 3: عشر حاال، ھي 

61 ،65 ،69 ،78 ،84 ،85. 
بإعداد نعمة خیرة ، دراسة النحویة "النعت و الصفة المقارنة بین" .2

من قسم اللغة العربیة وأدبھا كلیة اآلداب جامعة سونن أمبیل 
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تستعمل الباحثة المدخل . 2006اإلسالمیة الحكومیة سورابایا 
و الخالصة من ھذا البحث ھو . كیفي و نوعھ التحلیلي بالغیةال

النعت ھو : فجد أن یأخذ بضع فھي . مبني على أساس حال مقدم
اللفظ الذي تبع إلى اللفظ الذي یسكط قبلھ لیكمل منعوتھ بأن یبیّن 

و الصفة . واحد من صفاتھ، أو واحد من صفات اللفظ المتصل بھ
فقد ظھر أّن النعت و الصفة . شيءھو ما دل على الصفة أو حالة 

بل إذا النعت  ال بّد أن یتبع منعوت في رفع و النصب و الجر و 
النحاة اتفقوا . بدون منعوت فنعت ال معنى لھ. النكرة و المعرفة

أنّھ لیس من الالزم في التابع أن یكزن مفردا فحسب، بل قد یكون 
األسماء فحسب، جملة أو شبیھ جملة، فلذالك ال یقتصد التابع على 

النعت ینقسم إلى أقسام ، و ھما . بل یستمل أیضا على األفعال
الحقیقي وسببي، فالحقیقي ھو یدل على معنى في نفسر منعوتھ 

و السببِي ھو الذي . األصلي أو فیما ھو بمترلتھو حكمھ معنوى
و . و لھ صلة و ارتباط بالمنعوت. یدل على معنى في شیئ بعده

صار . یقوم بنفس ألّن النعت یأخذ من الصفة إذا صفة یستطیع أن
اذا : و اختالف بینھما ھي . اختالف بین النعت و الصفة رقیق جدا
و إذا صفة یستطیع أن یقوم . النعت بغیر المنعوت فھي ال معنى لھ

الصفة و النعت یدل على صفة : و التشابھ بینھما ھي . بنفسھا
 .شیئ، و غیر رابط بوقت

، "بحرف و فوائدھا في سورة الكھفثیة المزیدة األفعال الثال" .3
بإعداد زائدة رحمواتي فوزي من  قسم اللغة . دراسة صرفیة

العربیة و أدبھا كلیة اآلداب الجامعة سونن أمبیل اإلسالمیة 
تستعمل الباحثة المدخل الكیفي و . 2014الحكومیة سورابایا 

عد ان و الخالصة من ھذا البحث ھي ب  .نوعھ تحلیل الصرفیة
تبحث الباحثة في البحث و بعد أن تعبّر البحث من الباب األول 

فعلى . افعال المزیدة بحرف و فوائدھا: إلى الرابع تحت عنوان 
ھذا وضعت الباحثة ھنا استنباطات  و االقتراحات في أخیر كتابة 

إّن ھذا . فستعرض الباحثة ھنا خالصة البحث العلمي. ھذه البحث

Edited with the trial version of 
Foxit Advanced PDF Editor

To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping



6 
 

علم الصرف الذي یركز على فوائد الزوائد البحث من دراسة ال
لألفعال الثالثیة المزیدة بحرف بزیادة التضعیف على وزن 

، و بزیادة الھمزة على "فاعل"، و بزیادة األلف على وزن "فعل"
قد وجدت . 1: و أّما نتائج ھذا البحث فیما یلي ". افعل"وزن 

الثیة المزیدة الباحثة كثیرا من ایة القرآنیة تشتمل على األفعل الث
بحرف في سورة الكھف، ھي ثالثة و خمسون آیة، و تحتوى على 

" فّعل"و ثالثة و عشرون كلمة على وزن . ستة و سبعون كلمة
و ثانیة و اربعون كلمة على " فاعل"واحدة عشرة على وزن 

فوائد الزوائد لألفعل على وزن على وزن . 2". أفعل"وزن 
فوائد .) أ: رة الكھف ھي ، في سو"أفعل"، "فاعل"، " فّعل"

 13للتعدیة یوجد  -: ، ھي "فّعل"الزوائد لألفعال على وزن 
و النسبة  -موضوعا،  4والداللة على التكثیر یوجد  -موضوعا، 

و السلب أصل  -موضوعا،  3المفعول إلى أصل الفعل یوجد 
فوائد الزوائد لألفعال .)  ب. موضوعا 3الفعل من مفعول یوجد 

 -المشاركة یوجد موضوعةً واحدة،  -: ، ھي "لفاع"على وزن 
و المعنى  -التي للتكثیر یوجد موضوعین، " فّعل"و المعنى 

المجرد " فعل"و المعنى  -موضوعا،  6للتعدیة یوجد " أفعل"
" أفعل"فوائد الزوائد لألفعال على وزن .  3. یوجد موضوعین

منھ و الوجود ما أشتّق  -موضوعا،  29التعدیة یوجد  -: ھي 
و دخول في شیئ یوجد  -موضوعا،  7الفعل في الفاعل یوجد 

و  -المبالغة یوجد موضوعة واحدة،  -موضوعة واحدة، 
و الحینونة یوجد موضوعة  -موضوعا،  4الصیرورة یوجد 

 .واحدة
بإعداد فیوریتا . دراسة نحویة" النعت في سورة یس أنواع" .4

اآلداب الجامعة سونن  فوتري من  قسم اللغة العربیة و أدبھا كلیة
تستعمل الباحثة . 2014أمبیل اإلسالمیة الحكومیة سورابایا 

و الخالصة من   .المدخل الكیفي و نوعھ البحث الوصفي التحلیلي
 2: ھذا البحث ھي اآلیات التي وردت فیھا النعت في سورة یس 
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 49و  47و  38و  34و  29و  18و  17و  12و  11و  5و  4و 
 عدد. 81و  80و  79و  77و  69و  68و  61و  60و  58و 

انواع النعت في سورة یس   .النعت في سورة یس واحد و عشرین
تابع یذكر بعد اسم لیبیّن صفة من صفاتھ، : ھم النعت الحقیقي ھم 

ما دّل على معنى في منعوتھ نفسھ، تتبع منعوتھ فوق ما تقدم في 
ّم النعت السببي یكون ث. إفراده تثنیتھ و جمعھ و في تذكیره و تأنیثھ

مفردا و یراعى في تذكیره و تأنیثھ ما بعدھا أو ھو ما دّل على ما 
لھ عالقة بمنعوتھ فیرفع اسما ظاھرا یستعمل على ضمیر یعود 
إلى المنعوت، یتبع النعت السببي ما قبلھ في التعریف و التنكیر و 

د ھو ما ثّم النعت المفر. االعراب، و ما بعده في التأنیث و التذكیر
ثّم النعت . كان غیر جملة و ال شبھھا، و ان كان مثنى أو جما

جاء : الجملة ھو ان تقع الجملة الفعلیة أو االسمیة منعوتا بھا نحو 
و أّما فوائد النعت في سورة یس ھم االیضاح . الرجل یحمل كتابا

 .و التخصیص و المدح و الذم و الترحیم و التوكید
. دراسة الصرفیة, "معانیھا في سورة الكھف زیدة واألفعال الم"  .5

بإعداد مولیدا من قسم اللغة العربیة و أدبھا كلیة اآلداب الجامعة 
یستعمل . 2013سونن أمبیل اإلسالمیة الحكومیة سورابایا 
و الخالصة في . الباحث المدخل الكیفي و نوعھ التحلیلي الصرفیة

یدة في سورة الكھف ھذا البحث ھي االیات التي فیھا األفعال المز
لفعل المزید ) أ: ھي إثنا و أربعین كلماتٍ من إثنا و ثالثون أیةً 

الفعل للمزید بحرفین سبع و ) بحرٍف ھي اثنة عشر كلمةً، ب
كانت فائدةُ األفعال المزیدِة في سورة الكھف ) عشرون كلمةً، ج

ثمانیة فوائد و ھم للمزید بحرف ھي ثالثة فوائد الذي بمعنى 
: ، نزل 29: ، عند 21: ، أعثر 1: أنزل ( ھي تسعةَ كلمٍة  للتعدیة

: ، أتبع 85: ، أتبع 59: ، اھلكنا 47: ، عرض 47: ، قدمت45
و معنى األخر لدخول شیئ ھي كلمةٌ واحدة ) 102:، أعندنا 92

: أغفلنا (و معنى األخر للضرورة ھي كلمةٌ واحدةٌ ) 42: أنفق (
بمعنى فََعَل و ھي : ، و ھم ثّم للمزید بحرفین ستة فوائد). 28
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: ، اتّبع 17: ، تزاور 16: ، اعتزلتمو 15: افترى (سبعة كلمٍة 
و بمعنى اصلھ و ). 77: ، اتّبعتني 66: ، اتّبع 57: ، یھتدو 28

، 21: ، نتخذّن 15: ، اتخذوا 4: اتخذ . (ھي خمسة عشر كلمةٍ 
، 71: ، انطلق 63: ، اتخذ 61: ، اتّخذ 56: ، اتّخذوا 50: تتّخذ 

: ، اتّخذوا 102: ، یتّخذ 86: ، تتّخذ 77: ، انطلق 74: انطلق 
و ). 64: ارتّدى ( و بمعنى االجتھاد و ھي كلمة واحدة ). 106

و بمعنى ). 77: ینقّض (بمعنى ُمطاوعة فََعَل و ھي كلمةٌ واحدة 
و بمعنى المشاركة و ). 19: لینلطف (التكلُّف و ھي كلمةٌ واحدة 

ثّم للمزیدة بئالئھ ). 21: ، یتترعوا 19: ألوا یتس(ھي كلمتان 
، : احُرٍف ثالثةُ فوائد، و ھي  بمعنى الطالب و ھي اربعةُ كلمٍة

، )77: ، استطعما 29: ، یستغیثوا 55: ، ستُغفرون 22: تستفت (
، 67: ، تستطیع 41: تستطیع (و بمعنى التَّعدیة ھي عشرة كلمٍة 

، 82: ، یستخرج 78: ، تستطیع 75:، تستطیع 72: تستطیع 
، و بمعنى )101: ، یستطیعون 97: ، استطاعوا 82: تستطیع 

 ).52:یستحسبوا (فََعَل ھي كلمةٌ واحدةٌ 
بإعداد . بدراسة بالغیة, "الجناس و الطباق في سورة الكھف"  .6

فوزي فرضینشة من قسم اللغة العربیة و أدبھا كلیة اآلداب 
. 2013میة سورابایا الجامعة سونن أمبیل اإلسالمیة الحكو

و  .یستعمل الباحث المدخل الكیفي و نوعھ التحلیلي بالغیة
الخالصة في ھذا البحث ھي الجناس أحد من أنواع المحسنات 

و كانت البالغة في سورة الكھف من حیث . اللفظیة في علم البدیع
كان أنواع الجناس في سورة الكھف . الجناس و الطباق كثیرا

و كان أنواع الجناس في سورة الكھف . ر التامالجناس التام و غی
كان ). المقرون(الجناس التام المماثل و الجناس التام المتشابھ 

أنواع الجناس غیر التام في سورة الكھف ھو الجناس الناقص و 
و أّما الطباق أحد من أنواع المحسنات المعنویة . الجناس اإلشتقاق

سورة الكھف یعني  في علم البدیع و یجد الباحث الطباق في
طباق اإلیجاب مالم یختلف فیھ . الطباق اإلیجاب و الطباق السلب
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الضدان إیجابا، و أّما طباق السلب ما اختلف فیھ الضدان إیجابا و 
 44: آیة، و اآلیة التي یتعلّق بالجناس  110سورة الكھف . سلبا

ة التي و اآلی 29: ، و الجناس غیر التام 15: آیة، أّما الجناس التام 
، و الطباق 13: آیة، أّما الطباق اإلیجاب  14: یتعلّق بالطباق 

 .1: السلب 
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