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 الفصل األول
 البحث اتأساسي

 مقدمة . أ
غة ة، والل  اللغة العربي   وىيغة اجلميلة الل  ب مكتوب نآالقر  قد علمنا أن  

العروض واللغة والقرض واإلنشاء النحو والصرف و  ذلا اثنا عشر فروعا :ة العربي  
غة الل  ب اليت تسم ى اآلن ه، وىذواخلط والبيان وادلعاين واإلشتقاق والبديع والقافية

ها وأوسعها وأكثرىا تأدية للمعاين اليت تقوم نوأبي اتغأفصح الل   ىي ةالعربي  
بالنفوس، فأنزل أشرف الكتب بأشرف اللغات على أشرف الرسل بوسيلة أشرف 

)) و 2.(( ن  و  ل  ق  ع  ت    م  ك  ل  ع  ا ل  ي  ب  ر  ا ع  آنً ر  ق    اه  ن  ل  ز  ن   ا أ  ن  )) ا  فقد قال هللا تعاىل  .1ادلآلئكة
ل ك   ًرا و ك ذ  ن ا ف يو  م ن  ال و ع يد  ل ع ل ه م  ي  ت  ق ون  أ و  ُي  د ث  ذل  م  ذ ك   أ ن  ز ل ن اه  ق  ر آنًا ع ر ب ي ا و ص ر ف  

لو كان بعض كلماتو و  القرآن نزل باللغة العربي ة ان اآليتان أن  ، فشرحتا ىات3((
 من األجنبية ادلقرتضة فصارت العربية.

 فسورة. ومدني ة مك ي ة اىل قسم و سورة 114 من يتكو ن للقرآن وادلصحف
 بعد نزلت أي ادلنورة ادلدينة يف نزلت ال يت القرآن يف السور أمساء إحدى من النساء

 عد يف وسبعون وست ومائة الكوفيٌن عد يف وسبعون ومخس مائة آياهتا وعدد اذلجرة،
عليو يدل على أهنا  وأن ما اشتملت 4.الشاميٌن عد يف وسبعون وسبع ومائة البصريٌن

نزلت بعد أن كان لإلسالم دولة تنظم عالقاهتا بغًنىا، وبعد أن من  هللا تعاىل على الذين 
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وسورة النساء ىي سورة  است ضع ف وا يف األرض وجعلهم أئمة يهدون بأمر هللا تعاىل فيها.
اس بعضهم ببعض، اإلنسانية، ففيها ع ٌن  القرآن الكرًن العالقات اإلنسانية اليت تربط الن

وما ينبغي أن تنهجو اجملتمعات الفاضلة يف جعل العالقة اإلنسانية األصيلة تسًن يف 
 سورة واما السيوطي، وقال 5.رلراىا الطبيعي الذي رمسو رب العادلٌن دبقتضى الفطرة

:  نوعان وىي. اختالفهم على الناس بٌن اليت والروابط األسباب أحكام فتضمنت النساء
ْْٱتَّقُىاْْ) بقولو افتتحت وذلذا والصهر كالنسب ذلم ومقدورة هلل سللوقة ْٱلَِّذيَربَُّكُن

َْزۡوَجَها ِْهۡنَها َْوَخلََق ِحدَٖة َْوَٰ ْنَّۡفٖس ن ّْهِ َْْٱتَّقُىاْْوَْ: ) قال مث (َخلَقَُكن ْٱلَِّذيْٱّللَّ

ْبِهِْ  اإلستهالل ةوبراع اإلفتتاح يف العجيبة ادلناسبة ىذه فانظر (ٱۡۡلَۡرَحامَْوَْْۦتََسآَءلُىَن
 وزلرماتو النساء نطاح من أحكامو يف السورة أكثر ما هبا ادلفتتح األية تضمنت حيث

 بث مث منو زوجو خلق مث آدم خبلق كان األمر ىذا إبتداء وأن باألرحام ادلتعلقة ومواريثو
 6.الكثرة غاية يف ونساء رجاال منهما

ون ولكن هم مقاصدىم عن ومق كل   هبا يعب    ألفاظ ىي الل غة أن   الغاليٌن رأى  يعب 
.  مقاصدىم عن العرب هبا يعب   اليت الل غة ىي العربي ة فالل غة ،7األخرين لفظ غًن بلفظ

 النحو منها بعلوم مسيت األقسام فهذه باألخر واحد بٌن متعل قة مرت بة أقسام وذلا
 بنية تغيًن عن قواعد فيو أن   الصرف قسم الغاليٌن وعر ف. ذلك وغًن والبالغة والصرف

 علم فإنو النحو وكذلك والبناء، باعراب ليست اليت وأحواذلا العربية الكلمة صيغ او
 ادلاضي الفعل وام ا 8.والبناء اإلعراب حيث من العربي ة الكلمة أحوال هبا تعرف بأصول
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 يف شيئ حصول على تدل كلمة ىو ادلاضي والفعل النحو، علم يف الرتاكيب إحدى من
 تاء أو ،(ذىبت: ) مثل. الساكنة التأنيث تاء يقبل أن وعالمتو وانقضى، ماضي زمان

،: ) مثل الضمًن، ، ذىبت   احلرف وتغيًن احلرف زيادة حيث من لكن 9(.ذىبت   ذىبت 
 منها والزيادة التغيًن وتنوع. الصرف اىل احلالة ىذه فدخل ادلاضي الفعل يف البنية او

 ادلاضي الفعل أن   دبعىن فادلزيد وادلزيد، اجملرد اىل فرع مث واخلماسي والرباعي  الثالثي الفعل
 إنفعل وحبرفٌن يفعل – أفعل وىو حبرف ادلزيد مثل أكثر او حرفا إما حروفو يف زيادة لو
 .  ذلك وغًن يستفعل – استفعل أحرف وبثالثة ينفعل –

 علالف استخدام فوائد"  البحث موضوع الباحثة فاختارت السابق، البيان من نظرا
 تعليم وفيو األول احلياة ومصدر هللا كتاب القرآن بأن" النساء سورة يف ادلزيد ادلاضي

 .وتدبره قراءتو مسلم كل على وجب كما ذلك وغًن وحكاية

 البحث أسئلة . ب
 : امسوف حتاول الباحثة اإلجابة عليه ذانللالبحث ا سؤاالأما 

 ؟ النساءرة يف سو دلزيد الذي وجد الثالثي ا ادلاضيالفعل  ما أوزان .1
 ؟ النساءيف سورة الثالثي ادلزيد  ادلاضيما فوائد الفعل  .2

 البحث أهداف .ج
 :همايسعى ىذا البحث اىل حتقيقها ف ذانلال ىدفا البحثأما 
  .نساءاليف سورة  الثالثي ادلزيد ادلاضي الفعل أوزاندلعرفة  .1
 .نساءاليف سورة الثالثي ادلزيد  فعل ادلاضيالدلعرفة فوائد  .2
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 مهية البحثد.  أ
 : ومهاالتطبيقية النظرية و  تتكون منالباحثة أما أمهية البحث اليت تسعى 

او  الصرفية القرآنية إن  ىذا البحث تكون مصدرا للبيانات .1
تفيد منو عما ، فيمكن للقارئ أن يسبكون ادلكتبية ادلعلومات

 .نساءالورة ي او الصرف او سالفعل ادلاضب يتعلق
ميكن أن يكون ىذا البحث مصدرا عما يتعلق بدراستو او مضمونو  .2

و استمرار ا الصريف للباحثة نفسها او الباحثٌن األخرى يف زيادة
 العامة كم يا كما فعل الطالبٌناو حبثهم إما مباشرا اوالوإما كيفيا 

 .البحثإلقامة 

 ه.  توضيح املصطلحات
 .… use, usefull, avail, benefitىي دبعىن و فوائد : مجع الفائدة.  .1

أن   كلمة الفائدة تفيد  11ادلعجم ادلعاصرةذكر يف و  10،يف اإلجنليزية
kemanfaatan, faedah, bunga, premi أما من نظر معجم ادلعاىن ، و

اجلامع أهنا تفيد ادلال الثابت او ما يستفاد من علم او علم او مال 
 12او غًنه.

ادلاضي من الفعل : يرتكب من الكلمتٌن مها فعل ادلاضي: ال .2
 ادلنعوت.تركيب النعت و 
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الفعل : ما دل على معىن يف نفسو مقرتن بزمان كجاء وجييئ 
إذًا ما يعىن بالفعل ادلاضي ىو ما دل على معىن يف  13وجيئ.

 نفسو مقرتن بزمان ماض وانقضى.
لقد اتفق الرواة على أن ىذه السورة مدنية أي سورة النساء :  .3

دية على صاحبها أفضل الصالة وأمت نزلت بعد اذلجرة احملم
التسليم، وأن  ما اشتملت عليو يدل على أهنا نزلت بعد أن كانت 
لإلسالم دولة تنظم عالقاهتا بغًنىا، وبعد أن من  هللا تعاىل على 
الذين استضعفوا يف األرض وجعلهم أئمة يهدون بأمر هللا تعاىل 

 14فيها.

 و. حتديد البحث 
 الفعل ادلاضيخيص ص عن  البحث ىذا موضوع الدراسة يف إن   .1

 الثالثي ادلزيد.
الثالثي  ضياالفعل ادل عن صرفالبحث يركز يف دراسة علم ال إن ىذا .2

 . استخدامو وفوائدادلزيد 
 .على أهنا موضوع البحث يف سورة النساء . إن ىذا البحث يركز3
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 ز. الدراسات السابقة

النحوية وفوائد  ل يف دراسةال تدعى الباحثة أن ىذا البحث ىو األو 
، فقد سبقتها دراسات تستفاد وتؤخذ النساءضي يف سورة ااستخدام الفعل ادل

 : ل الباحثة يف السطور التاليةج  وتسأفكارا.  الباحثة منها

مح ي د ي  "زمن الفعل ادلاضي يف سورة النحل" حبث تكميلي،  .1
لغة دراسة حنحوية قدمها لنيل الشهادة الدرجة األوىل يف ال

العربية وأداهبا يف شعبة اللغة العربية وأداهبا كلية األداب جامعة 
     م .2015 مية احلكومية سورابايا. سنةسونان أمبيل اإلسال

"أسرار استخدام اجملهول يف سورة آل عمران"  لوكي فتموايت .2
حبث تكميلي، دراسة حتليلية بالغية قدمها  لنيل الدرجة األول 

دهبا يف شعبة اللغة العربية كلية األداب جامعة يف اللغة العربية وأ
 م. 2015سونن أمبيل اإلسالمية احلكومية سورابايا, سنة 

حبث تكميلي،  " النساءيف سورة  اإلطناب "زلمد عافن أفندي  .3
دراسة حتليلية بديعية قدمها لنيل الدرجة األول يف اللغة العربية 

ألداب جامعة سونن وأدهبا يف شعبة اللغة العربية وأدهبا كلية ا
  م. 2014أمبيل اإلسالمية احلكومية سورابايا, سنة 

 
ن الفعل اوبعد أن الحظت الباحثة أن البحث األول يبحث عن "زم

ىذا كز الفعل ادلاضي من حيث الزمن، و دبعىن ان و ير  ادلاضي يف سورة النحل"
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 والثاين  .بنظر عامدائرة الفعل ادلاضي ادلوضوع و  خيتلف ببحث الباحثة من حيث
شبو يف فطبعا ال  عن استخدام الفعل اجملهول يف سورة ال عمران، حبث لوكي

 حبثتوالثالث  ىي الفعل اجملهول، ىذا سلتلف ببحث الباحثة.دائرة البحث و 
، فيساوى ىذا " النساءيف سورة  اإلطناب "زلمد عافن أفندي  عن " الباحثة

ا اخالبحث يف دائرة السورة ل يلية دبعىن دراسة تكمتارت السجع و كنو سلتلف بأهن 
 ىي كم لت البحث السابق.ان  سبق البحث حبثو و 

موضوع التان حبثت متعلقة بدراسة و  ادلوضوعاتو  فكل ىذه الدراسات
كذلك يف دائرة لفعل عامة والفعل ادلاضي خاصة و الباحثة بأن تتعلق يف دائرة ا

 السورة ادلبحوثة فمنهن استعملت سورة النساء لبحثها.




