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األولالفصل

أساسيات البحث

مقدمة)أ

فإن النحو يهتم بآخر .هايأم العلوم والنحو أبمشهور بعلم الصرفعلمنا أنقد 
علم بأصول ) النحوبوهو ما يعرف اليوم (واإلعراب ١.الكلمة والصرف يهتم ببنيتها

ا أحوال الكلمات العربي ة من حيث اإلعراب والبناء أي من حيث ما يعرض هلا تعرف 
ه نعرف ما جيب عليه أن يكون آخر الكلمة من رفع، أو نصب، أو فبها تركيبيف حال 

٢.جر أو جزم، أو لزوم حالة واحدة، بعد انتظامها يف اجلملة

نادرافيهاالبحثكانلكنالنحو،علميفالرتاكيبإحدىمنهياإلضافة
يف،أوالالم،اجلرحبرفمنهامعاينثالثةعلىتشتملواإلضافة.التكميليبحثاليف
اإلضافةتطبيقمثالكرمي،القرآنيفمعانيهاو اإلضافةلتطبيقالباحثةتريدحىتمنأو

تفيد الباحثة وغريها من وسفيف سورة ياإلضافةإن دراسة و . يوسفسورةيففيهاوما
.ية يف القرآن بأسلوب علميالباحثني كيف دراسة املالمح النحو 

ومن إحدى سوره سورة .اجزءثالثنيسور ترتتب يف١١٤القرآن حيتوى على 
عشرة السورة إثنتا عشرة على الرتتيب وهي مكية اليت تناولت مائة وإحدى هي.فسو ي

.منها وجود قصة جمذوبة فيها ووجود نوع اإلضافة فيها وما إىل ذلكهلا مميزات.آية

.  ١٤: ص, )م١۹٥۷, دار الكيان: الرياض(, شذ العرف يف فن الصرف, شيخ أمحد بن حممد بن أمحد احلمالويال١
.٨: ص, )١٩٩٤: العصریةالمكتبة: بیروت(, األولجزءالالدروسجامع, الغلیینمصطفى٢

١



٢

،يف سورة يوسف من أهم املباحثاإلضافةإعتمادا على ذلك كله يبدو أن 
إلضافة ومعانيها ا"حتت املوضوع أرادت الباحثة أن تبحثها يف هذا البحث التكميليف

"في سورة يوسف

أسئلة البحث)ب

؟يوسفسورةىفاإلضافةنواعأهيما. ١

؟يوسفسورةىفاإلضافةمعاىنهيام. ٢

أهداف البحث) ج

يوسفسورةىفاإلضافةنواعأمعرفة. ١

يوسفسورةىفاإلضافةمعاينمعرفة. ٢

أهمية البحث)د
: يليمماالبحثأمهيةتأيت

مما يعين أن دراستها ة،ة من حيث اإلضافمكونفسو إن بعض اآليات يف سورة ي. ١
.سوف تؤدي إىل اكتشاف ومعرفة ما فيها

رسائل القرآنية سوف تساعد على اكتشاف الفسو ية يف سورة يإن دراسة حنو . ٢
. مبفهوم معاين اإلضافة فيها



٣

الباحثني كيف دراسة تفيد الباحثة وغريها من وسفيف سورة ياإلضافةإن دراسة .٣
.بأسلوب علميية يف القرآناملالمح النحو 

توضيح المصطلحات)ه

عنوانصياغةمنهاتتكوناليتاملصطالحاتيليفيماةالباحثوضيحت
: وهيهذاالبحث،

: حنو. بداأجرالثاينتوجب،جرحرفتقديرعلىامسنيبنينسبةهي: اإلضافة. ١
٣.فضةٍ خامتلستُ التلميِذ،كتابهذا

إىليعودواهلاء. ٤مدلوهلاالكلمة،معىنبشيئ،يقصدمااملعىن،منمجع: معانيها. ٢
.اإلضافةلفظ

الواردة يف إثنتا عشرة على الكرميالقرانيفسورحدىإمناسم: يوسفسورة. ٣
٥.وهي سورة املكية. الرتتيب اليت تناولت مائة وإحدى عشرة آية

تحديد البحث)و

ددته الباحثة يف لكي يركز حبثه فيما وضع ألجله وال يتسع إطارا وموضوعا فح
:ضوء ما يلي

.١۵٧: ص............... , الدروسجامع,الغالیینمصطفى. ٣
.٧۱۳: ص.)م١٩٨٤الطبعة السابعة والعشرون , دار املشرق: بريوت(. املنجد يف اللغة واألعالم. لويس معلوف, .٤
.۵۷۰: ص.)ل السنةجمهو , دار الفكر: بريوت(. صفوة التفاسري.الصبوينحممد علي . ٥



٤

كلها أي من من القرآن الكرمييوسفسورةهوالبحثهذايفالدراسةموضوعإن. ١
.أوهلا إىل أخريها

.معانيهاو نواعهاأكلمنضافةاإلعلىالنحوعلمدراسةيفيركزالبحثهذاإن. ٢

.أيةكليفيالتفصغريجمماالومعانيهااإلضافةحنويفيركزالبحثهذاإن. ٣

الدراسات السابقة )ز

فقد اإلضافة ومعانيها،ال تدعى الباحثة أن هذا البحث هو األول يف دراسة 
وتسجل الباحثة يف السطور . سبقتها دراسات تسستفيد منها وتأخذ منها أفكارا

ه التالية تلك الدراسات يف هذا املوضوع وإبراز النقاط املميزة بني هذا البحث وما سبق
:من الدراسات

سورةىفهايناومعبعاالتو "وعنوان حبثها التكميليحليمةسيتاسم الباحثة
اوالعربيةاللغةىفs1دةاشهلنيلتكميلىحبث" يوسف أمبيلسونانجامعةأد

مساوة من وكان هذا البحث .م٢٠٠٣سنةإندونسياسوراباياكوميةاحلاإلسالمية
البحث الذي ستبحث الباحثة فيه سوف تبحث يف يف فخمتلناحية املوضوع، ولكن

.معاين اإلضافة

اجلرأحرفبنيرنةااملق"التكميليوعنوان حبثهخشعنيالباحثةسماوالثاين
اوالعربيةاللغةىفs1دةاشهلنيلتكميلىحبث" العربيةالكلماتىفواإلضافة أد

وكان .م١٩٩٥سنةإندونسياسورابايااحلكوميةاإلسالميةأمبيلسونانجامعة
الذي ستبحث يف املوضوعخمتلفمساوة من ناحية الدراسة، ولكنهذا البحث 

.سورة يوسفالباحثة فيه سوف تبحث يف 



٥

هايمعانواإلضافة"التكميليوعنوان حبثهسنطاسأكوغالباحثةاسموالثالث
اوةالعربياللغةىفs1دةاشهلنيلتكميلىحبث" امللكسورةىف سونانجامعةأد

وكان هذا البحث .م٢٠٠٩سنةإندونسياسورابايااحلكوميةاإلسالميةأمبيل
الذي ستبحث الباحثة فيه يف املوضوعخمتلفمساوة من ناحية الدراسة، ولكن

.سورة يوسفسوف تبحث يف 

دراسةجوانبمنيوسفسورةتناولاألولالبحثاهذأنالباحثةحظتال
اإلضافةناحيةمنالباحثةتناوهلاو التوابعناحيةمناألولالبحثتناوهلاحيثخمتلفة

من دراسة اإلضافةتناوالاآلخرين والحظت الباحثة أن هذين البحثني . فيهاومعانيها
من الكلمات العربية، وتناوهلا الثاين حيث تناوهلا البحث األولموضوع خمتلفجوانب 

أوسعهيالىتفسو حيث سورة يمن ي تقوم به الباحثة والبحث الذ. من سورة امللك
.الدراسةإذن فكل هذين البحثني خيتلفان ىف املوضوع ويتفقان ىف. مضىمماوإطاراجماال


