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 للحصول على درجة الالزمةشروط ال أحدقدمته الباحثة الستيفاء 
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2008 
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 البحث الجامعى
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 :إعداد
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 شعبة اللغة العربية وأدبها
 آلية العلوم اإلنسانية و الثقافة

 النـجامعة اإلسالميـة الحكومية بمالجـا
2008 



 تقرير عميد الكلية
 

قد استلمت الجامعة اإلسالمية الحكومية ماالنج البحث الجامعي 
 :الذى آتبته الباحثة

 إنتان ماحناني:    االسم
 04310123:   رقم التسجيل

 اللغة العربية وأدبها :    الشعبة
 يق النحوآفاءة حفاظ القرآن على تطب:  موضوع البحث

د تحفيظ القرأن ليربايا، دراسة تحليلية وصفية في معه(
 ).، آديريالجنوبيةمعهد معونة ساري، بندار آديري و

في شعبة   (S-1)إلتمام دراستها وللحصول على درجة سرجانا 
اللغة العربية وأدبها بكلية العلوم اإلنسانية والثقافة الجامعة 

  .2009-2008لدراسي اإلسالمية الحكومية ماالنج للعام ا
  
    

 م2008يو ليو 20تحريرا بماالنج، 
 عميد آلية العلوم اإلنسانية والثقافة

 
ندوس الحاج دمياطى أحمد االدآتور
 ريالماجست

 150035072: رقم التوظيف
 

 تقرير المشرف
 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم
 السالم عليكم ورحمة اهللا وبرآاته

 :الذى آتبته الباحثةالبحث الجامعي  نقدمكم أّن هذا
 إنتان ماحناني:    االسم



 ٠٤٣١٠١٢٣:   رقم التسجيل
 آفاءة حفاظ القرآن على تطبيق النحو:  موضوع البحث

د تحفيظ القرأن ليربايا، دراسة تحليلية وصفية في معه(
 ).، آديريالجنوبيةمعهد معونة ساري، بندار آديري و

ض التصحيحات وقد نظرنا فيه بأمعان النظر وأدخلنا فيه بع
الستيفاء الشروط أمام لجنة المناقشة إلتمام الدراسة والحصول 

اللغة العربية وأدبها بكلية  شعبةفي   (S-1)على درجة سرجانا 
وتقبل منا . ٢٠٠٩-٢٠٠٨العلوم اإلنسانية والثقافة للسنة الدراسة 

 .فائق االحترام وجزيل الشكر
 والسالم عليكم ورحمة اهللا وبرآاته

 
 م ٢٠٠٨يو ليو١٩، ماالنج

       المشرف   
 

    رحمزوي، الماجستي دآتوراندس، الحاجال
 15021829: رقم التوظيف

 

 اللغة العربية وأدبها شعبةرئيس  تقرير
 

الجامعة اإلسالمية  بهاادآاللغة العربية و شعبة قد استلمت
 :الحكومية ماالنج البحث الجامعي الذى آتبته الباحثة

 احنانيإنتان م:    االسم
 04310123:   رقم التسجيل

 اللغة العربية وأدبها:    الشعبة
 آفاءة حفاظ القرآن على تطبيق النحو:  موضوع البحث

د تحفيظ القرأن ليربايا، دراسة تحليلية وصفية في معه(
 ).، آديريالجنوبيةمعهد معونة ساري، بندار آديري و



 شعبةفي   (S-1)إلتمام دراستها وللحصول على درجة سرجانا 
اللغة العربية وأدبها بكلية العلوم اإلنسانية والثقافة الجامعة 

 .2009-2008اإلسالمية الحكومية ماالنج للعام الدراسي 
 

      
 ولييو 20تقريرا بماالنج، 

 م ٢٠٠٨
اللغة العربية  شعبةرئيس                            

 دبهاآو

 
تا االحاج ولدانا ورغادين

 الماجستير
: التوظيف رقم 

1٥٠٠١٥٠٧٢ 
 
 
 
 

 تقرير لجنة المناقشة
 

 :قد أجريت المناقشة على البحث الجامعي الذى آتبته الباحثة
 إنتان ماحناني:    االسم

 04310123:   رقم التسجيل
 آفاءة حفاظ القرآن على تطبيق النحو:  موضوع البحث

د تحفيظ القرأن ليربايا، دراسة تحليلية وصفية في معه(
 ).، آديريالجنوبيةعهد معونة ساري، بندار مآديري و

فى (s-1) وقررت اللجنة بنجاحها واستحقاقها درجة سرجانا 
اللغة العربية وأدبها بكلية العلوم اإلنسانية والثقافة آما  شعبة

 .تستحق أن تلتحق بدراستها إلى ما هو أعلى من هذه المرحلة



 :مجلس المناقشة
        ( لماجستيرإمام مسلمين ا الدآتوراندس الحاج .1

( 
(                       أوريل بحر الدين الماجستير الحاج .2

        ( 
        (  حمزوي الماجستير الدآتوراندس الحاج .3

(            
 م2008يو  ليو  30 تحريرا بماالنج،

 عميد آلية العلوم اإلنسانية والثقافة
 

ندوس الحاج دمياطى أحمد االدآتور
 ريالماجست

 150035072: التوظيف رقم



 شهادة اإلقرار
  
 :أنا الموقعة أسفله وبيانتي آاآلتي  
 إنتان ماحناني:  االسم

 04310123:  رقم القيد
 عانجوك، جاوى الشرقية :  العنوان
أقرت بأن هذا البحث الذي حضرته لتوفير شروط النجاح  

للوصول درجة سرجانا شعبة اللغة العربية وأدبها آلية العلوم 
إلنسانية والثقافة الجامعة اإلسالمية الحكومية ماالنج، تحت ا

 : الموضوع
 آفاءة حفاظ القرآن على تطبيق النحو

أن ليربايا، آديري دراسة تحليلية وصفية في معهد تحفيظ القر(
 ).، آديريةمعهد معونة ساري، بندار الجنوبيو

حضرته وآتبته بنفسي وما زورته من إبداع غيري و تأليف 
 .اآلخر
وإذا ادعى أحد استقباال أنه من تأليفه وتبين أنها فعال بحثى  

فأنا أتحمل المسؤولية على ذلك ولن تكون المسؤولية على 
اللغة العربية وأدبها الجامعة  شعبةالمشرفين أومسؤولية 
 .اإلسالمية الحكومية ماالنج

 
 م 2008يو نيو 30 ماالنج،

 الكاتبة                             
 

 )إنتان ماحنـاني(                          



 الشـعار
 

 وآان مطلوبا أشد الطلب     

 من الورى حفظ اللسان العربى

 آى يفهموا معـانى القرآن    

 والسنة الدقيقة المعـانى

 والنحو اولى اوال ان يعلما             

 اذ الكالم دونه لن يفهما

 
)الشيخ شرف الدين يحيى العمريطى(  

 
 
 
 
 
 

 اإلهداء
 

 :البحث الجامعي إلى أهدى هذا
والدتي ستي رحمة ووالدي صفوان المحبوبين، عسى اهللا 

 .أن يسعدهما ويغفر ذنوبهما ويدخلهما إلى داره السالم



أخي الكبير محمد ميكائيل وزوجته اللذين قد رفعا روحي 
المعنوية، ثم إلى أختي الصغيرة وأخي الصغير، خذا حبرة من 

 .ات، فإنها زاد في مستقبلكماآل الخطو
أساتذي وأساتذتي قد عّلمواني علوما آثيرة، خصوصا إلى 

 األستاذ حمزوي الكريم، جزاهم اهللا تعالى ورحمهم
اللغة  قسموجميع أصدقائي بمسكن ومعهد العالي لوهور و

 .العربية وآل من يشجع نفسي لمواجهة الحياة
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 التمهيـد
 

طمئن القلوب وبرحمته تغفر الذنوب، الحمد هللا بذآره ت
 .وبمحمد صلى اهللا عليه وسلم يشفع المخلوق

آفاءة "البحث الجامعي تحت الموضوع  قد تمت آتابة هذا
في معهد تحليلية وصفية دراسة (حفاظ القرآن على تطبيق النحو

تحفيظ القرأن ليربايا، آديري ومعهد معونة ساري، بندار 
ت الباحثة أنها آثيرة النقصان ولحط ، واعترف")، آديريالجنوبية

 .اللغوي رغم أنها قد بذلت جهدها ووسعها إلآمالها



وهذه الكتابة لم تصل إلى مثل الصورة بدون مساعدة 
لذا، تقدم الباحثة فوائق . األساتذة الكرماء واألصدقاء األحباء

 :االحترام خالص الثناء إلى
رئيس الجامعة اإلسالمية الحكومية ماالنج   .1

 .إمام سوفرايوغوالحاج وفسور الدآتور برال
دآتوراندوس العميد آلية العلوم اإلنسانية والثقافة  .2

 .الماجستر ينالحاج دمياطي أحمد
بها دآتوراندوس الحاج ادآاللغة العربية و شعبة رئيس .3

 .تا الماجستراديناولدانا وارغ
حمزوي  الدآتورانداس الحاج فضيلة األستاذ .4

يهاته وإرشاداته الوفيرة الماجستر آمشرف على توج
 .في آتابة هذاالبحث الجامعي

والدي المحترمين اللذين يربيين في حنانهما ويدعوان  .5
ويشجعان على التقدم لنيل همة وتفائل لمواجهة 

 .ال أسكَت اهللا لهما حّسا . الحياة
أخويني المحبوبين محمد ميكائيل وزآي فوزي  .6

 .وأختي الصغيرة المحبوبة على مساعدتهم
يع أساتذي بالجامعة اإلسالمية الحكومية ماالنج جم .7

الذين قد علمواني علوما آثيرة والحبرات لمواجهة 
 .الحياة

اللغة العربية، أنس خيرية، وخيرة  شعبةزمالئي في  .8
المعاونة، وفاريا عزيانتي، ونيل العفة، دين نور 
خاتمة ومن لم تذآر اسمها شكرا على سماحتهن 

 .الحياة النفسية ومصاحبتهن وإعطائهن بقصة
ال قول يجدر لي بالتقديم إال قول الشكر الجزيل الدقيق، 
فحسبي أن أدعو لهم اهللا على أن يجزيهم بأحسن ما عملوا 

 .إياه نسأل الرحمة والتوفيق. ويزيدهم من فضله



اتماما لهذا البحث ترجو الباحثة االنتقادات والتصحيحات 
 .آمين. المستقيمهدنا الصراط ا. واالقتراحات من سماحتكم
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 األولالباب 

 ةالمقّدم
 

 ة البحثيخلف . أ
. هقال ابن خلدون أن اللغة هى عبارة المتكلم عن مقصود

اللغة هى أصوات يعبر بها آل قوم عن : وأما عند ابن جني
للغة ويسمى بعلم  نتكلم عن اللغة، هناك علم خاص 1.أغراضهم

 .اللغة فيهاذن علم اللغة هو العلم الذي يبحث . اللغة
لغة البد من اإلشارة، الى أن هذا علم ال أنآما عرفنا 

 :األخير يدرس اللغة على مستويات أربعة، وهي
األصوات ويسمى بعلم  فيهالمستوى الصوتي، يدرس  .1

 (Phonologie)األصوات 
ويدرس الصيغ  (Morphologie)، فىالمستوى الصر .2

 .ةيفاللغوية والوحدات الصر
ملة ، وميدانه الج(Grammaire, Syntaxe)المستوى النحوي،  .3

 .ودراسة عناصرها وترآيبها
 .وهذا يدرس المعانى (Semantique)علم الداللة،  .4

اإلتصال، فعمل اللغة  فىاذا اللغة هي آاأللة التى تستخدم 
 .واإلنسان فاعل اي مستخدم اللغة. ذلك اإلتصال فىهو العملية 

. تعلمنا آثيرا من فروع علم اللغة، أحدها علم النحو
. اللغة السيما من شعبة اللغة العربية وخاصة نحن آطالب شعبة

                                                 
(  ضوء التراث واللغات السامية فىعلم اللغة العربية مدخل تاريخي مقارن دآتور محمود فهمى حجازي،  1

 ٩. ، صفحة)الكويت



ولذا النتعلم نظرية وحدها لكن ينبغي علينا ان نطبق العلوم التى 
 .انواع المجاالت فىقد تعلمنا 

على تطبيق  القرآنجذبت الباحثة عن بحث آفاءة حفاظ 
علم اللغة، وغايته وفائدته  فىالنحو، ألن علم النحو آاالب 

آالم رسول نة على فهم آالم اهللا وواالستعا التحرز عن الخطاء
 .اهللا صلى اهللا عليه وسلم

ومن ذلك ما أخرجه المرهبى عن أبى جعفر محمد الباقربن 
على بن الحسين بن على بن أبى طالب رضى اهللا عنهم أنه قال، 

أعربواالكالم آى " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
 فىلنحو يحتاج اليه وقد اتفق العلماء على ان ا  2".القرآنتعربوا

آل فن من فنون العلم السيما التفسير والحديث فانه ال يجوز الحد 
عربي  القرآنآتاب اهللا حتى يكون مليا بالعربية ألن  فىأن يتكلم 

 3.وال تفهم مقاصده اال بمعرفة قواعده العربية
على  القرآنوآذا، اختارت الباحثة بحثا عن آفاءة حفاظ 

ف اهللا قارئه عظيم، ولكرمه أشر رآنالقتطبيق النحو  ألن 
 .عاملهوحامله اى حافظه و

موضع عناية المسلمين منذ  القرآنفال غرو أن يكون 
 فىتفسيره و فىأحكامه و فىالقديم، فقد تتابعت أنواع التآليف 

الثقافة  فىإعرابه حتى لقد ازدهرت  فىلغته و فىبالغته و
 .و تحت رايته آنالقراإلسالمية ضروب من العلوم والفنون حول 

اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه، أن النبي صلى اهللا  عن عبد
من قرأ حرفا من آتاب اهللا فله به حسنٌة : "عليه وسلم قال

والحسنُة بعشر أمثالها ال أقول الم حرٌف ولكن ألٌف حرٌف والٌم 
 القرآنوتكفل اهللا سبحانه وتعالى بحفظ   4".حرٌف وميٌم حرٌف

  : وقال اهللا تعالىدون سائر الكتب، 

                                                 
  ٣. ، صفحة)سمارع( شرح مختصر جدا على متن اال جرميةالسيد احمد  بن زينى دحالن،  2
 ٣. ، صفحةنفس المرجع 3
 ٤٠٩. ، صفحة)جدة( رياض الصالحين مام حافظ الفاقه أبي زآريا محيدين النواوي،ا 4



   

 معجزات ألعظم إجالال 5.  
 .صلى اهللا عليه وسلم محمد النبي

سهل الحفظ والفهم حتى نعرف آثيرا  القرآنمن إعجاز و 
 : قال اهللا تعالى  .القرآنمن الطالب أوالطالبات يحفظون 

   

    .6  
بلغة العرب ويراد من ذلك أن يفهمه  القرآنوبجانب ذلك أنزل 
 .ويؤمن به أهل مكة

الحفظ مختلفة وتنقص بزيادة  فىآانت آفاءة آل شخص 
تعلمنا علم اللغة النفسي وعرفنا . المخ فىتقع قدرة الذاآرة . العمر

ولذا، سيحفظ الشحص سهال اذا له . للغةأن فائدة المخ مرتبطة با
 .فهم المقروء فىآفاءة 

على  القرآنآفاءة حفاظ " قدمت الباحثة بحثا تحت عنوان
خاصة  القرآنحفظ  فىلمعرفة تطبيق علم النحو " تطبيق النحو

 معونة ساريمعهد  فىليربايا، آديري، و القرآن تحفيظمعهد  فى
 .، آديريالجنوبيةبندار 

 
 لة البحثأسئ . ب

 :البحث، وهي أسئلة ة البحث فقدمت الباحثةفىنظرا إلى خل
 معهد فى على تطبيق النحو القرآنما آفاءة حفاظ  .1

 ؟تحفيظ القرآن ليربايا، آديري
معهد  فى على تطبيق النحو القرآنما آفاءة حفاظ  .2

 ، آديري؟الجنوبيةبندار  ساري معونة
 

 أهداف البحث . ج

                                                 
 ٩، سورة الحجر الكريم القرآن 5
 ١٧ سورة القمر المرجع نفسه، 6



 :ة، وهيأهدافا مختلف تهدف الباحثة لهذا البحث
 فى على تطبيق النحو القرآنلمعرفة آفاءة حفاظ  .1

 .ليربايا، آديري القرآن تحفيظ معهد
 فى على تطبيق النحو القرآنلمعرفة آفاءة حفاظ  .2

 .، آديريالجنوبيةبندار  ساري معهد معونة
 
 فوائد البحث . د

 :توزع الفوائد هذاالبحث الى أقسام آما يلي
 للباحثة  .1

محي القواعد اللغة أن يكون هذاالبحث صالحا ل 
 .العربية خاصة بتطبيق النحو

لوم والمعرفة، وتطبيق ما تعلمتها خاصة فى زيادة الع 
 .حفظ القرآن

 لمجتمع البحث  .2
 .معرفة ظواهراللغوي خاصة بتطبيق علم النحول 
 .لزيادة المعارف عن بعض فوائد علم النحو 
 .فى تسهيل حفظ القرآن علم النحو استخدام 

 
 للجامعة  .3

المراجع فى المكتبة وخاصة لشعبة اللغة العربية  لزيادة
وآدابها، ويكون هذاالبحث وسيلة من وسائل المعلومات فى 

 .إطار إرتقاء خزانة العلمية للبحث المستقبل
 

 تحديد البحث.  هـ
تدقيقا على ما ستبحثه الباحثة إلى حدود القدرة فإنها تعتقد 

 :هو أما تحديده. من اإلنسان أن تحدد هذاالموضوع



المرفوعات (ن جهة النحوية استخدام قواعد اللغة العربية م
 ).اءاألسم

 
  منهج البحث .و

 مكان البحث )1
ليربايا،  القرآن تحفيظمعهد  فىستقوم الباحثة بهذاالبحث 

ى جاو الجنوبية، آديري،بندار  ومعهد معونة ساريآديري،  
 .الشرقية
 نوع البحث )2

يقة البحث طر. ا آّميافىآان هذا البحث بحثا وص
فالمنهج الكمي هو . البحث طريقة آمية هذا فىالمستخدمة 

و يبدو أن  7.تعليله فىاالسلوب الذى يستخدم الحساب واإلحصاء 
 .الحساب أسلوب ولغة أساسية

 مصادر البيانات )3
تنقسم مصادر البيانات إلى قسمين، وهو البيانات الرئيسية 

المصادر التي تعطى  فالبيانات الرئيسية هي. والبيانات الثانوية
والبيانات الثانوية هي . البيانات مباشرة إلى مجتمع البيانات

  8.المصادر التي تعطى البيانات غير مباشرة إلى مجتمع البيانات
مصدر البيانات الرئيسي ومصدر  البيانات، هناك مصدر
مجتمع البحث،   البيانات الرئيسي هومصدر و .البيانات الثانوي

 .وما يتعلق به نحو، واإلحصاء،آتب ال انوية هيادر الثمصأما 
 عّينةمجتمع و )4

تريد  فيهالبحث و فىأن مجتمع البحث هو جميع أنشطة 
من التعريف  9.دور البحث فىالباحثة أن تبحث وتحلل العناصر 

 فىينشط أن مجتمع البحث هو آل نفر يسكن والسابق تعرف 
                                                 

7 Kinayati Djojosuroto, M.L.A. Sumaryati, Prinsip-Prinsip Dasar Penelitian Bahasa dan Sastra 
(Bandung: Nuansa, 2004), hal. 121 
8 Sugiyono, Metode Penelitian Administrasi, Bandung: Alfabet, 2004, hal 106 
9 Kinayati Djojosuroto, M.L.A. Sumaryati, ibid. hal. 93 



أخذت الباحثة هذاالبحث  فىو. الباحثة فيهالمجتمع الذي تبحث 
ليربايا، آديري،  القرآن تحفيظمعهد  فىمجتمعا أي الطالبات 

أما العينة هي . ، آديريالجنوبيةبندار  معونة ساريومعهد 
قال بعض الباحثين أن العينة . دور البحث فىبعض المجتمع 

ال عدد معين لعينته،  ، ألن%5وعلى األقل % 10الينقص من 
تعلق بتنوع خصائص المجتمع، وعن عدد العينة التي ستبحث م

عّينته هي أخذت الباحثة  10.وخطة تحليل البيانات، وقدرة الباحثة
معهد  طالبة فى130من     الحفاظ خاصة، حوالى عشرون طالبة

 من عددعشرون طالبة تقريبا، و ليربايا، آديري القرآن تحفيظ
 ، بندارمعونة ساريمعهد طالبة فى 185المجتمع حوالى 

عينة آل معهد لتسهيل  20أخذت الباحثة  .ديري، آالجنوبية
 .حساب البيانات

 طريقة جمع البيانات )5
  (Observasi) طريقة المراقبة 

 وقائعوهي منهج العلمي بمشاهدة ومالحظة الظواهر وال
التى لها عالمة بهذاالموضوع وتسجيلها تسجيال 

.نظاميا
11

 

ق استخدمت الباحثة هذه الطريقة لنيل البيانات التى تتعل
 .بنشاط الطالب بذلك الميدان

 (Interview) طريقة اإلستجواب  
الحصول على الحقائق بطريقة السؤال  فىوهي منهج 

  .والجواب حيث وجهت الباحثة

 تحفيظمعهد  فىوبذلك بإجراء المقابلة مع الطالبات 
ببندار  معونة ساريليربايا، بكديري، ومعهد  القرآن
 12.آمال البياناتوهذه الطريقة إل .، آديريالجنوبي

                                                 
10 Kinayati Djojosuroto, M.L.A. Sumaryati, op.cit. hal. 93 
10 Winarno Surahmad, Dasar dan Tehnik Research. (Bandung: Tarsito. 1975) 
12 Kinayati Djojosuroto, M.L.A. Sumaryati, loc.cit. hal. 48 



  (Dokument) طريقة الوثائقية 
هي أحد الطريقة لجمع البيانات من األحوال أوالمتغير 
بصفة الملحوظة، والنسخة، والكتاب، والجريدة، 

 13.والمجلة وغير ذلك
  (Test)   طريقة التجربة 

التجربة هي مقياس لنيل البيانات وتكون هذه الطريقة 
على الطالب لمعرفة آفاءة وهذه التجربة  14بشكل أسئلة،

 .حفاظ القرآن على تطبيق النحو آل واحد منهم
 تحليل البيانات )6

ة، فىالكمية الوص هو هذاالبحث فىتحليل البيانات 
فعملت الباحثة األهم هو جمع البيانات وتسجيلها من ميدان 

بل بعملية  بمجرد عرضها فىالبحث، بعد نالت البيانات اليك
المنهج ألخذ االستنباط  هذا .ة الكميةيفالتحليل بطريقة الوص

  .على تطبيق النحو القرآنواالستنتاج عن آفاءة حفاظ 
 :تحليل البيانات المجموعة تستعمل معادلة النسبيةو 
 % ١٠٠× ت =ن م : برمز 

 ج                   
 نسبة المئية= ن م  
 عدد المجيبين= ع    
 تكرر= ت   

نتيجتها برتبة آما فى والخالصة من تحليل البيانات و
 :التالى

 ممتاز:  100 – 80
 جيد جدا:  79 – 60
 جيد:  59 – 40

                                                 
13 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek(Jakarta: Rineka Cipta, 
1992), hal. 206. 
14 Kinayati Djojosuroto, M.L.A. Sumaryati, loc.cit. hal. 59 



 مقبول:  39 – 20
 مردود:  19 – 0

 
  هيكل البحث . ز

على تطبيق  القرآنآفاءة حفاظ "عنوان هذاالبحث هو 
فلتنظيم بحثه قسمت عليه الباحثة إلى أربعة أبواب ". النحو

 :التالي فىها آما تحتوي على أشكال عديدة، وهيكل
ا التبيين عن طريق فيهتتضمن . مقدمة البحث: الباب األول 

ة البحث ومشكالت البحث فىا خلفيهالبحث وتبحث 
وأهداف البحث وفوائد البحث وتحديد البحث ومنهج 

 .البحث وهيكل البحث
هذاالبحث عن  فىاإلطار النظري، تقدم الباحثة : الباب الثانى 

حفظ القرآن  تعريف بحث النظري تشمل على
علم النحو وتطورها وخالصة عن وتاريخه و

الباب قاعدة ا ويكون هذ. المرفوعات األسماء
 .باب الثالثللباحثة فى تحليل البيانات فى  أساسية

 .أعراض تحليل النتائج البيانات و تحليلها: الباب الثالث 
 .حتوي على الخالصة واإلقتراحاتياإلختتام، : الباب الرابع  

 
 الباب الثانى
 اإلطار النظاري

 
 حفاظ القرآن.  أ
 وتاريخه القرآنتعريف حفاظ  .1

حفاظ جمع من حاِفظ، وهو اسم الفاعل من َحِفظ يحفظ أي 
وذِآر   وحافظ القرآن هو َمن َحِفظ القرآن. بمعنى حارس أوحارز

 .أيضا حامل القرآن



آان القرآن الكريم ينزل على النبي صلى اهللا عليه وسلم 
ثم بلغ . عا على حسب الوقائع والحوادث وحاجات الناسمتجم

الرسول صلى اهللا عليه وسلم مل أنزل عليه ألصحابه فقرأه على 
ليحفظوا لفظه ويفهموا معناه، ويقفوا على أسراره، : مكث

أى بسنته الجامعة -وشرحه لهم بأقواله وأفعاله وتقريراته وأخالقه
  : قال تعالى  15-لكل ذلك 

   
    

 ⌧. 
 غاية يحرصون -عليهم اهللا رضوان-الصحابة وآان
 يتيسر ما حسب على القرآن من ينزل ما الحفظ على الحرص

 هّم يكن ولم. وآثيرة قلة الحفظ فى وتوافتهم منهم واحد لكل
 فهم اللفظ حفظ إلى جمعوا بل فحسب، القرآن ألفاظ حفظ الصحابة
 األحكام من تضمنه ما بمقتضى والعمل المراد، وتدبر المعنى،
 17.واآلداب
 والصحابة عليه، وسالمه اهللا صلوات النبي احتاط وقد
 بحفظه يكتفوا فلم االحتياط، غاية لهذاالكتاب عليهم اهللا رضوان

 الحفظ إلى جمعوا وإنما لقلوب، صفحات وعلى الصدور، فى
 ثم ونحوها، واللخاف واألآتاف، والعسب، الرقاع، فى والكتابة

 من سبق فيما ذلك بينت آما المصاحف فى ثم الصحف، فى
 األذهان فى الوجود: الوجودان للقرآن اجتمع وبذلك الفصول،
 18.والصدور الكتابة والوجود والصدور،
 وفهمه حفظه تيسير هي مفرقا القرآن ينزل أن حكمة ومن

 أوجب آما ألفاظه، حفظ المسلمين على اهللا أوجب فقد األمة، على
 : تعالى قـال معانيه، فهم عليهم

   
                                                 

 ٢٧. ، صفحة)قاهرة( المدخل لدراسات القرآن الكريم هبة، محمد بن مححد أبو ش 15 
 ٤٤سورة النحل  القرآن الكريم، 16 
 ٢٧. ، صفحةالمرجع السابق محمد بن مححد أبو شهبة،  17
 ٣٤٦. صفحة المرجع نفسه، 18 



  
⌧  

 ⌧: أيضا تعالى وقال 19 .
  

   
⌧.20 
 وجل عز اهللا أن الكريم السماوي هذاالكتاب خصائص ومن

 يثبت آثير عدد يحفظه بحيث آله بحفظه اإلسالمية األمة آلف
 وبهذاالترتيب هذاالوضع، على واليقين للقطع المفىد التواتر بهم
 إلى الصحابة من العثمانية المصاحف فى ويوجد وجد، الذي
. آلها األمة أثمت التواتر بهم يثبت عدد يحفظه لم فإن م،اليو

 بحفظ المحمدية األمة آلف  وتعالى سبحانه اهللا أن فى والسر
 21.آتبها بحفظ  السابقة األمم يكلف ولم العظيم، القرآن

 القرآن ألن العربية، اللغة فى آفاءة القرآن تعّلم احتاج
 آلمات معنى فهمي أن القرآن سيحفظ من على البد ولذا عربي،
 العربية اللغة علم بتعلم الكريم واسلوبه تعبيره فى القرآن وآيفية
 لبيان معرفة زيادة ليكون والبالغة والصرف، النحو، آقواعد
 22.الشيئ

 
 القرآنالعوامل المساعدة على حفظ  .2

إن اهللا سبحانه وتعالى إذا أراد أمرا هيأ له األسباب، وهذا 
على األمة اإلسالمية حفظ القرآن، فقد أوجب . من رحمته وخلقه

وجعل لهم من الدواعي والحوافز ما أعانهم على حفظه، ومداومة 
 :قراءته، وتالوته فمن هذه العوامل

 التعبد بالقرآن الكريم فى الصالة وخارجها: األول •

                                                 
 ٢٩سورة ص  الكريم، القرآن 19 
 ٢٤، سورة محمد الكريم القرآن 20 
 349. صفحة، بقجع السارال  محمد بن مححد أبو شهبة، 21

22 Dr. Raghib As-Sirjani, Dr. Abdurrahman Abdul Khaliq, Cara Cerdas Hafal Al-Qur’an 
(Solo:Aqwam,2007), hal. 21 



أن الصالة سواء أآانت فرضا أم نفال، جماعة، أوغيرها ال 
على آل مسلم ومسلمة أن  ومن ذلك أن الواجب. تصح إال بالقرآن

 .يحفظ من القرآن ما يصحح به صالته
 الترغيب فى قراءة القرآن، وحفظه: الثاني •

وقد ورد عن النبي صلى اهللا عليه وسلم ماال يحصى من 
األحاديث فى الترغيب فى قراءة القرآن، وتالوته آما ينبغي، 

 .وحفظه، والوصاية به
 من نسيانهاألمر بتعهد القرآن والتحذير : الثالث •

وآذلك أمر النبي صلى اهللا عليه وسلم أصحابه وآل من يجيء 
من األمة بعدهم بتعهد القرآن وممارسة قراءته حتى ال يتفلت 

 .منهم
وقد اعتبرآثير من السلف نسيان القرآن آبيرة من الكبائر، وقد 
أخرج أبو عبيد رحمه اهللا من طريق الضحاك بن مزاحم موقوفا 

م القرآن ثم نسيه إال بذنب أحدثه، ألن اهللا مامن أحد تعل: قال
   : يقول

 ☺  
  ⌧ 
   
   

 . ونسيان القرآن من أعظم المصائب 23،
لدينية والدنيوية بحفظ ارتباط بعض الوظائف ا: الرابع  •

 القرآن
تفرغ بعض الصحابة ومن بعدهم لحفظ القرآن : الخامس  •

 وضبطه
اشتهار العرب بقوة الحافظة، وسيالن األذهان، : السادس  •

 وصفاء الفطرة
 القرآن هو أصل الدين، ومنبع الصراط المستقيم: السابع  •

                                                 
 62، سورة النساء الكريم القرآن 23 



إعجاز القرآن، وسحر بيانه، وعجائب أسلوبه، : الثامن  •
 آالمه وحالوة

وهذه خصائص للقرآن الكريم، وقد آانت من أعظم 
 .العوامل وأقوى الدوافع إلى حفظ القرآن الكريم

تيسير الوسائل لحفظ فى المساجد، والكتاتيب، : التاسع  •
 24.والبيوت، وغيرها

سوى آما ذآر فى السابق، هناك الصفات التى ال بد أن 
،   (Expectation)لتطلع، ا (Desire) الرغبة: تملكه حافظ القرآن، وهي

 25. (Interest)واإلهتمام
 
 
 
 
 

 القرآنفائدة علمية من حفظ  .3
 :من فوائد حفظ القرآن من جهة علمية، وهي

إذا تبحر حامل القرآن . آلمة 77439احتوى القرآن  .1
على معنى آلمات بمعنى لقد تسلط على مفردات،آأنه 

 .حافظ معجم اللغة العربية
وتنفع فى الحياة السيما آثيرة من حكمة فى القرآن  .2

 .العامل به
. سحرت لغة واسلوب القرآن، ويحتوى األدب العالي .3

استطاع حافظ إمتصاص األدب ووجد ذوق أدبه، 
ومن نفعه نهضة النفس حين تنعم القرآن ساعد ذوق 

                                                 
 354. ، صفحةالمرجع السابق محمد بن مححد أبو شهبة، 24

25 Achmad Yaman Syamsudin, Lc, Cara Mudah Menghafal Al-Qur’an (Sukoharjo: Insan Kamil, 
2007), hal. 44 

 



أدبي الفصحى فى صناعة األدباء الذين لهم قلم 
 .الجاذب

م النحو آان فى القرآن العظيم آثيرا من أمثلة عن عل .4
والصرف، سُيحضر حافظ القرآن أدلة من آيات 

 .القرآن لقاعدة علم النحو والصرف سريعا
. وفيه آيات  األحكام، ثم إحضارها فى مشكلة الحكم .5

 .وهذا يفيد لمن سيتفقه فى الدين
َمن َحِفظ القرآن سُيحِضر اآليات التي تناسب  .6

بالموضوع المذآور، السيما فى تفسير القرآن 
أوفى آتابة تفسير الموضوعي، وفائدة  بالقرآن،
 26.أخرى

 
 القرآنحفظ  فىمشكلة  .4

 آيف يكون حفظ القرآن سهال؟: سؤال 
سيكون حفظ القرآن سهال إذا فهم المعانى وقواعد : جواب

 .اللغة العربية فى القرآن
 آيف سيكون حفظ القرآن سريعا؟: س
 ).اإلنضباط(ال غير إال إستقامة ومتمسك بالنظام : ج
يف طريقة تفوق على اإلغراء، إغراء الداخلي آ: س

 آالكسل وإغراء الخارجي آالشغلة وغير ذلك؟
أما الكسل، بتجديد النية وإعطاء النفس حماسة مقنعة : ج

لنهضة النفس، وأما الشغلة ال بد على حافظ القرآن أن يرّتب وقته 
 27.بمناسبة الحال

 آيف زيادة الرغبة فى حفظ القرآن؟: س
 28.لنية والعزم ثم طرح الكسل والملل عنهبتخليص ا: ج

                                                 
26 Jami’atul Qurra’ wal Huffazh, Bunga Rampai Mutiara Al-Qur’an Pembinaan Qari Qariah 

Dan Hafizh Hafizhah (Jakarta: Pimpinan Pusat JQH, 2006), hal. 119. 
 211. المرجع السابق، صفحة 27

 44. المرجع السابق، صفحة 28



 
 النحو وتطوره. ب

 النحو وتطوره .1
علم النحو هو علم بقواعد يعرف بها أحكام الكلمات العربية 
حال ترآيبها من اإلعراب والبناء وما يتبعهما من شروط 

 29.النواسخ وحذف العائد
. وموضوعه الكلمات العربية من حيث البحث عن أحوالها

دته التحرز عن الخطاء واالستعانة على فهم آالم اهللا وغياته وفائ
واستمداده من آالم . وآالم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

وفضله على سائر العلوم بالنسبة واإلعتبار هو مسائله . العرب
قواعده آقولك الفاعل على مرفوع وواضعه أبواالسواد الدؤلى 

 30.بأمر من االمام على آرم اهللا وجهه
علماء اللغة دراسة بنية اللغة من جوانبها الصوتية أطلق 

والصرفية والنحوية فى التراث العربي اسمين اثنين، هما النحو 
وعلم العربية، ويرجع مصطلح النحو إلى القرن الثاني الهجري، 
وظل مستخدما لوصف هذا المجال من مجاالت البحث إلى يومنا 

لنحو، ووصفه أبو لقد صنف آتاب سيبوية بأنه آتاب فى ا. هذا
آما وصف " قرآن النحو"بأنه ) ه٣٥١ت (الطيب اللغوي 

ويضم النحو  31.أعلم الناس بالنحو بعد الخليل"سيبوية بأنه 
بهذاالمعنى مجموعة من الدراسات التى تصنف فى علم اللغة 

 32.الحديث فى إطار األصوات وبناء الكلمة وبناء الجملة
جرة يستخدمون وظل الباحثون فى القرون األولى لله

وتعريف ابن . مصطلح النحو فى أآثر األحوال بهذاالمعنى العام
النحو هو انتحاء سمت آالم العرب فى تصريفه من : جنى للنحو

                                                 
 ٢. ، صفحة)سمارع( شرح مختصر جدا على متن اال جرمية ،السيد احمد  بن زينى دحالن 29
 ٣. صفحة ،المرجع السابق السيد احمد  بن زينى دحالن،  30
 ٦٥. صفحة مراتب النحويين ألبي العليب اللغوي  31
واللغات علم اللغة العربية مدخل تاريخي مقارن فى ضوء التراث دآتور محمود فهمى حجازي،  .32

 ، صفحة)الكويت(السامية 



اعراب وغيره آالتثنية والجمع والتحقير والتكسير واالضافة 
والنسب والترآيب وغير ذلك ليلحق َمْن ليس ِمنٍْ أهل اللغة 

ت (يضم النحو فى تعريف ابن جنى . فصاحةالعربية بأهلها فى ال
اإلعراب، التثنية، الجمع، التحقير، : المجاالت التالية) ه٣٩١

فالنحو يضم . التكسير، االضافة، النسب، الترآيب، وغير ذلك
معرفة األحكام التى للكلم العربية من "عند أبي حيان األندلسي 

ة الكلمة ، أي أنه يبحث  بني33"جهة إفرادها ومن جهة ترآيبها
وظل آثير من النحويين . المفردة وعالقات الكلمات فى الجملة

يعدون النحو شامال لكل هذه الدراسات، فالنحو عندهم يتناول آل 
 34.ما يتعلق بالكلمة والجملة

 آتابة من والتابعين الصحابة من آثير تحرج ثّم فمن
 هفي واآتفوا يدونوه، لم الشريف الحديث حتى القرآن غير وتدوين
 اهللا رضي-"علي" عهد آان أن إلى والرواية بالحفظ علومه وفى
 هذا فكان" النحو" علم بوضع" الدؤلي األسود أبا" فأمر-عنه
 35.العربية واللغة الدين، علوم لتدوين خير فاتحة

 جمع وقد النحو، آتب من إلينا وصل ما أقدم سيبويه آتاب
 والصرف اللغوية آاألصوات العربية علوم أآثر مؤلفه فيه

أن سيبوية صاحب  36.الشعرية والضرورات والقراءات، والنحو
أقدم آتاب وصل إلينا فى النحو العربي، ولم يقسم آتابه إلى 
موضوعات آبرى متميزة، وإنما اآتفى بحشد األبواب الكثيرة 

 37.متتابعة
فى قواعد النحو بحوث آثيرة منها بحث فى اإلعراب، 

المنصوبات األسماء،  وهي بحث عن المرفوعات األسماء،
 .والمخفوضات األسماء وغيرها

                                                 
 ٦-١/٥البحر المحيط ألبي حيان  33 
 ٦١. ، صفحةالمرجع السابق دآتور محمود فهمى حجازي، 34 
 4٣. ، صفحة)قاهرة( المدخل لدراسة القرآن الكريم، محمد بن محمد أبو شهبة35 
 ٩. ، صفحة)الكويت( دراسات فى آتاب سيبويهالدآتورة خديجة الحيرثى،  36 
  ٦0. ، صفحةالمرجع السابق تور محمود فهمى حجازي،دآ37 



وفى هذاالبحث لن تبحث الباحثة آلها، آما ذآرت الباحثة 
فى تحديد البحث ونظرا إلى حدود القدرة فستبحث الباحثة عن 

 بعض بحوث قواعد النحو وهي مرفوعات األسماء
الفاعل، ونائبه، والمبتداء، : مرفوعات األسماء عشرة، وهي

واسم آان وأخواتها، واسم أفعال المقاربة، واسم حروف وخبره، 
التي لنفى الجنس، " ال"المشبهة بليس، وخبر إّن وأخواتها، وخبر 

 38.والتابع للمرفوع
 

 مرفوعات االسماء .2
 الفاعل )أ 

الفاعل هو اسم مرفوع قبله فعل تام أوما يشبهه، من 
مصدر أواسم فاعل أوصفة مشبهة ودل على الذي فعل 

 39.به الفعل أوقام
 أنواع الفاعل 

 .للفاعل ثالثة أنواع صريح وضمير ومؤول
 يسقُط الطيُر: فالصريح ما آان اسما مثل .1
" نجحُت"والضمير يكون إما متصال آالتاء من  .2

أو الياء من " قام"أو األلف من " ذهبوا"والواو من 
ما قام : وإما منفصال آأنا ونحن وأنت نحو" تقومين"

مستترًا جوازًا فى إال أنت، وقد يكون الضمير 
الماضي والمضارع المسندين إلى الغائب والغائبة 

التلميذ نجح، ويكون الضمير مستترا وجوبا مع : نحو
المضارع واألمر المسندين إلى المخاطب والمضارع 

أنت تجمع : المسند إلى المتكلم مفردا وجمعا نحو
 .العلم ونحن نحب الخير

                                                 
، )سورابايا(، الكواآب الدرية شرح متممة اآلجروية، الشيخ محمد بن أحمد بن عمد البارى األهدل38 

 66. صفحة
 86. ، صفحة)بيروت(، واإلعراب الكامل فى النحو والصرف أحمد قبش، 39 



ا منسكبا من والفاعل المؤول هو ماآان فاعله مصدر .3
ُيسِعُدني أن تعمَل : حرف مصدري وصلته نحو

  40.الخيَر
 أحكامه 

وجوب رفعه، وقد يجرُّ لفظا بإضافته إلى المصدر،  .1
إآرام المرِء أباه فرض عليه، أو إلى اسم : نحو

سلْم على الفقير سالَمَك على الغني، أو : المصدر، نحو
 .بالباء، أو من، أوالالم الزائدات

د المسند، فإن تقّدم ما هو فاعل فى وجوب وقوعه بع .2
: المعنى آان الفاعل ضميرا مستترا يعود إليه، نحو

 .علي قام
وإال . فإن ظهر فى اللفظ فذاك. أنه البّد منه فى الكالم .3

المجتهد ينجح، أو :فهو ضمير راجع إما لمذآور، نحو
ال يزني الزاني حين يزني "لما دّل عليه الفعل آحديث

ب الخمرَة حين يشربها وهو وال يشر. وهو مؤمن
 ⌧⌧"، أو لما دل عليه المقام نحو"مؤمن

  
 ."41 

: أنه يكون فى الكالم وفعله محذوف لقرينة دالة عليه .4
بلى سعيد فى جواب َمن : آأن يجاب به نفى، نحو

 ".َمْن ساَفَر؟"، أواستفهام، نحو"ماجاء أحد:"قال
معه بصيغة الواحد، وإن آان أّن الفعل يجب أن يبقى  .5

، فكذلك "اجتهد التلميذ: "مثنى أومجموعا، آما تقول
 ".اجتهد التلميذان، واجتهَد التالميُذ: "تقول

                                                 
 87. ، صفحةالمرجع السابق أحمد قبش،40 
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. أّن األصل اتصال الفاعل بفعله، ثم يأتي بعده المفعول .6
وقد يعكس األمر، فى تقدم المفعول، ويتأخر الفاعل، 

 .أآرَم المجتهَد أستاُذه: نحو
ان مؤنثا ُأّنَث فعله بتاء ساآنة فى آخر أنه إذا آ .7

: الماضي، وبتاء المضارعة فى أول المضارع، نحو
 .جاءت فاطمُة، وتذهب خديجُة

وللفعل مع الفاعل، من حيث التذآير والتأنيث ثالث 
وجوب التذآير، وجوب التأنيث، وجواز : حالت
  42.األمرين

 تذآير الفعل مع الفاعلوجوب  
 :فاعل فى موضعينيجب تذآير الفعل مع ال

أن يكون الفاعل مذآرا، مفردا أومثّنى أوجمع مذآر  )1
ينجح : سواء أآان تذآيره معنى ولفظا، نحو.سالما

التلميذ، أوالمجتهدان، أوالمجتهدون، أومعنى ال لفظا، 
وسواء أآان ظاهرا، آما مّثل أم . جاء حمزُة: نحو

 .ضميرا
: نحو أن يفّصل بينه وبين فاعله المؤنث الظاهر بإال، )2

 .ماقام إال فاطمُة
 وجوب تأنيث الفعل مع الفاعل 

 :يجب تأنيث الفعل مع الفاعل فى ثالثة مواضع
أن يكون الفاعل مؤنثًا حقيقا ظاهرا متصال بفعله،  )1

جاءت : مفردا اومثنى أوجمع مؤنث سالما، نحو
 .فاطمُة، أوالفاطمتان، أوالفاطماُت

ث أن يكون الفاعل ضميرا مستترا يعود إلى مؤن  )2
خديجة ذهبت، والشمس : حقيقي أومجازّي، نحو

 .تطلع

                                                 
  169. ،الباب الثامن،صفحة)بيروت(، جامع الدروس العربية الشيخ مصطفى الغالييني، 42



أن يكون الفاعل ضميرا يعود إلى جمع مؤنث سالم،   )3
أوجمع تكسير لمؤنث أولمذآر غير عاقل، غير أنه 

الزينبات : يؤنث بالتاء أوبنون جمع مؤنث، نحو
 43.جاءت، أوجْئَن، أويجئَن

 تذآير الفعل وتأنيثه: جواز األمرين 
 :آير الفعل وتأنيثه فى تسعة أمورتذ: يجوز األمران

ليس : أي(أن يكون الفاعل مؤنثا مجازيا ظاهرا  )1
. طلعت الشمس، وطلَع الشمس: ، نحو)بضمير

 .والتأنيث أفصح
أن يكون الفاعل مؤنثا حقيقيا مفصوال بينه وبين فعله   )2

حضرْت، أوحضَر المجلَس : ، نحو"إال"بفاصل غير 
 .والتأنيث أفصح. امرأة

ما قام، أو ما : را منفصال لمؤنث، نحوأن يكون ضمي )3
 .قامت إال هي، واألحسن ترك التأنيث

أن يكون الفاعل مؤنثا ظاهرا،  )4
: التى للذم، نحو" ساء"أو"بئس"أو"نعم"والفعل

نعمْت، أو نعَم، ويئسْت، أو بئس، وساءت، أو ساء 
 .والتأنيث أجود. المرأُة دعٌد

: ، نحوأن يكون الفاعل مذآرا مجموعا باأللف والتاء )5
 .والتذآير أحسن. جاء، أوجاءت الطلحات

: أن يكون الفاعل جمع تكسير لمؤنث أولمذآر، نحو  )6
واألفضل التذآير . جاء، أوجاءت الفواطُم، أوالرجال
 .مع المذآر، والتأنيث مع المؤنث

أن يكون الفاعل ضميرا يعود إلى جمع تكسير لمذآر   )7
ضمير الرجال جاؤوا، جاءت، والتذآير ب: عاقل، نحو

 .الجمع العاقل أفصح

                                                 
 170. ، صفحةالمرجع السابق الشيخ مصطفى الغالييني،  43 



أن يكون الفاعل ملحقا بجمع المذآر السالم، أوبجمع   )8
 . المؤنث السالم

 44.أن يكون الفاعل اسَم جمٍع، أواسَم جْنٍس جميعا  )9
 

 نائب الفاعل )ب 
نائب الفاعل هو المسند إليه بعد الفعل المجهول أو 

 45.شبهه، وهو االسم المرفوع الذي لم يذآر معه فاعله
ونائب الفاعل . م المجتهُد، والمحمود خلُقُه ممدوٌحُيكَر: نحو

 .قائٌم مقاَم الفاعل بعد حذفه ونائٌب منابه
 :أسباب حذف الفاعل    

يحذف الفاعل، إما للعلم به، فال حاجَة إلى ذآره، ألنه 
  :  معروف،نحو

.46 
 يُت،الب ُسِرَق: نحو تعيينه، يمكنه فال به، للجهل وإما

 .السارق تعرف لم إذا
 الحصاُن، ُرِآب نحو لإلبهام، إخفائه فى للرغبة وإما

 .إظهاره ترد لم أنك غير الراآب عرفت إذا
 عرفَت إذا فالٌن ضرب: نحو عليه للخوف وإما
 .تذآره فلم عليه، خفت أنك غير الضارَب
 عرفَت إذا الحصاُن سرق: نحو منه، للخوف وإما
 .مثال شرير ألنه منه، اخوف تذآره، فلم السارق

 عرفَت إذا ،"منكٌر عمٌل ُعمَل: "نحو لشرفه، وإما
 .لشرفه حفظا تذآره، فلم العامل

 : نحو فائدة، بذآره يتعلق ال ألنه وإما
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    ⌧ 
  ⌧ 

. 
 الفاعل عن تنوب التي األشياء    
 المجتهُد يكرم: نحو به، المفعول )1
 ومنه األمر، فى ُنِظَر: نحو الجّر، بحرف المجرور )2

  ⌧ : تعالى قوله
 .48 

 آامٌل، يوٌم ُمشَي: نحو المختّص، المتصّرف الظرف )3
 .رمضاُن وصيَم

 احتفاٌل احُتفَل: نحو المختص، المتصرف المصدر )4
 .عظيٌم

 :وأقسامه الفاعل نائب امأحك     
 ألنه نائبه، مع يراعى أن يجب الفاعل أحكام من تقدم ما آل
 .حكمه فله مقامه، قائم
 .الكالم فى يذآر وأن المسند، بعد يكون وأن رفعه، جبيف

 وضمير صريح: أقسام ثالثة آالفاعل، الفاعل ونائب
 .ُدالمجته ُيَحبُّ: نحو فالصريح. ومؤول

 وإما" ُأآرْمَت" من آالتاء متصل، إما والضمير،
 ُأآَرم،: نحو مستتر، وإما. أنا إال يكرم ما: نحو منفصل
 والمؤول، .تكرُم وفاطمة يكرُم، وزهيٌر وتكرُم، وُنكرُم،
  49.اجتهادآم يحَمُد: والتأويل تجتهدوا، أن ُيحمُد: نحو

 
 المبتدأ والخبر )ج 

الحق : دٌة، نحويٌة مفاسمان تتألف جمل: المبتدأ والخبر
 .منصوٌر واالستقالل ضامٌن سعادَة األمة
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 .والمبتدأ هو المسند إليه، الذى لم يسبقه عامل
ما ُأسنَد إلى المبتدأ، وهو الذى تتّم به مع : والخبر
والجملة المؤلفة من المبتدأ والخبر تدعى . المبتداء فائدة
 .جملًة اسميًة

 أحكام المبتدأ     
 :حكامللمبتدأ خمسة أ

وقد يجّر بالباء أو من الزائدتين، أو . وجوب رفعه: األول
 .برّب، التى هي حرف جرشبيه بالزائد

محمد رسول اهللا، أو : وجوب آونه معرفًة، نحو: الثاني
مجلُس علٍم ُينتفُع به خير من : نكرة مفىدة، نحو
 .عبادة سبعين سنة

 :وتكون النكرة مفىدة بأحد أربعة عشر شرطا
 .لفظاباإلضافة  )1
 .بالوصف لفظا )2
بأن يكون خبرها ظرفا أو جاّرا ومجرورا  )3

 .مقدَّما عليها
 .بأن تقَع بعد نفى )4
 .بأن تكون عاملة )5
بأن تكون مبهمة، آأسماء الشرط واالستفهام  )6

 .التعجبية وآم الخبرية" ما"و
 .دة للدعاء بخير أو شّريبأن تكون مف )7
 .بأن تكون خلفا عن موصوف )8
مرتبطٍة بالواو  بأن تقع صدَر جملٍة حاليٍة )9

 .أوبدونها
 .بأن يراد بها التنوين، أي التفصيل والتقسيم )10
بأن تعطف على معرفة، أو يعطف عليها  )11

 .معرفة



بأن تعطف على نكرة موصوفة، أويعطف  )12
 .عليها نكرٌة موصوفة

 .بأن تقع جوابا )13
آيف سعيد؟، : جواز حذفه إن دّل عليه دليٌل، تقول :الثالث

 .، أي هو مجتهدمجتهد: قال فى الجواب فى
 :وجوب حذفه وذلك فى أربعة مواضع: والرابع
 إن دل عليه جواب القسم )1
 إن آان خبره مصدر نائبا عن فعله )2
إن آان الخبر مخصوصا بالمدح أوالذم بعد  )3

 .مؤخرا عنهما" نعم وبئس"
إن آان فى األصل نعتا قطع عن النعتية فى  )4

 .معِرِض مدح أو ذم أو ترحُّم
ه أن يتقدم على الخبر وقد يجب إن األصل في: الخامس

 .تقديم الخبر عليه
 أقسام المبتدأ     

الكريم محبوٌب، وضمير : صريح، نحو: المبتدأ ثالثة أقسام
 : أنت مجتهد، ومؤول نحو: منفصل، نحو

     
 ☺.50 

 المبتدأ خبر امأحك  
 :أحكام سبعة المبتدأ لخبر

 .رفعه وجوب: ألولا
 يكون وقد. نكرةمشتقة يكون أن فيه األصل أن:  الثاني

 .جامدا
 وجمعا وتثنية إفرادا للمبتدأ مطابقته وجوب : الثالث

 .وتأنيثا وتذآيرا
 .دليٌل عليه دّل إن حذفه جواز:  الرابع
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 :مواضع أربعة فى حذفه وجوب :الخامس
 .عام وجود على دالة أي مطلقة، صفة على يدّل أن )1
 .القسم فى صريح لمبتدأ خبرا يكون أن )2
 إلى مضافا تفضيل اسم أو مصدرا، المبتدأ يكون أن )3

 وإنما خبرا، تكون أن تصلح ال حال وبعدهما مصدر،
 .عليه الداللة فى الخبر مسّد تسّد أن تصلح

 ".مع" بمعنى تكون أن متعين واو بعد يكون أن )4
 .واحد والمبتدأ تعدده، جواز: السادس
 عليه يتقدم وقد. المبتدأ عن يتأخر أن فيه األصل أن : السابع

 .اووجوبا جوازا
 .وجملة مفرد: قسمان المبتدأ خبر

 المفرد الخبر  
 أو مثنى آان وإن جملة، غير ماآان: المفرد الخبر

 محمودان، والمجتهدان محمود، المجتهد: نحو مجموعا،
 .محمودون والمجتهدون

 .مشتق وإما جامد، إما وهو
 

 لجملةا الخبر 
: نحو اسميًة، جملة أو فعلية، جملًة آان ما: الجملة الخبر
 .حسٌن خلُقُه العامل و صاحبه، قدَر يعلى الحسُن الخُلُق

 المبتدأ تقديم وجوب 
 :مواضَع ستة فى المبتدأ تقديم يجب
 آأسماء الكالم، صدر لها التى األسماء من يكون أن : األول

 وآم عجبية،الت" ما"و االستفهام، وأسماء الشرط،
 .الخبرية

 .الشرط باسم مشبها يكون أن:  الثاني
 .الكالم صدر له اسم إلى يضاف أن:  الثالث



 التي وهي( التأآيد بالم مقترنا يكون أن:  الرابع
 ).االبتداء الَم يسمونها

 نكرًة، أو معرفًة والخبر المبتدأ من آل يكون أن: الخامس
 المبتدأ متقد فى احدهما، تعين قرينٌة هناك وليس
 .إليه بالمسند المسند التباس خشيَة
 بأن وذلك الخبر، فى محصورا المبتدأ يكون أن: السادس

 .لفظا بإال الخبُر يقترن
 الخبر تقديم وجوب 

 :مواضَع أربعة فى المبتدأ على الخبر تقديم يجب
 عنها مخَبرا مفىدة، غير نكرة المبتدأ إذاآان: األول

 رجٌل الدار فى: نحو ومجرور، أوجار بظرف
 اسم إلى مضافا أو استفهام، اسم الخبر إذاآان: الثاني

 أنت؟ من ابن حالك؟، آيف: نحو استفهام،
 الخبر، من شيئ إلى يعود ضمير بالمبتدأ اتصل إذا: الثالث

 .صاحبها الدار فى: نحو
 بأن وذلك. المبتدأ فى محصورا الخبر يكون أن: الرابع

 أو اهللا، إال خالق ما: نحو لفظا، بإال المبتدأ يقترن
 51.يجتهد من محمود إنما: نحو معنى،

 
 الفعل الناقص )د 

هو ما يدخل على المبتدأ والخبر، فىرفع : الفعل الناقص
األول تشبيها له بالفاعل، وينصب اآلخر تشبيها له 

 .بالمفعول به
آان وأخواتها، وآاد وأخواتها : والفعل الناقص على قسمين

 ).مقاربةوهي التى تسمى أفَعال ال(
 آان وأخواتها   .1
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آان وأمسى وأصبح وأضحى : آان وأخواتها هي
وظّل وبات وصار وليس ومازال وانفّك ومافتئ ومابرح 

 .ومادام
 :ويتعلق بكاَن وأخواتها ثمانية مباحث

 
 

 معاني آان وأخواتها 
اتصاف المسند إليه بالمسند فى ": آان"معنى 

ام، إن هناك الماضي، وقد يكون اتصافه به على وجه الدو
  ⌧: قرينة، آما فى قوله تعالى

 يزل ولم آان إنه أي ،  ☺
 .حكيما عليما
 .المساء فى به اتصافه": أمسى" ومعنى
 .الصباح فى به اتصافه": أصبح" ومعنى
 .الضحى فى به اتصافه": أضحى" ومعنى
 .نهارا يكون وذلك الظل، وقت به اتصافه": ظل" ومعنى
 .ليال يكون وذلك المبيت، وقت به اتصافه": بات" ومعنى
 .بمعناها ما وآذلك التحوُّل،": صار" ومعنى

 بنفى مختصة فهي الحال، فى النفى": ليس" ومعنى
 فتكون االستقبال، أو الماضي دييف بما قّيدت إذا إال الحال،

 .به قيدت لما
 دالمسن مالزمة": ومابرح ومافتئ وماانفك مازال" ومعنى

 .إليه للمسند
 .بالمسند إليه المسند اتصاف استمرار" مادام" ومعنى
 "آان" أخوات بعد شروط 
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 يتقدمها أن" وبرح وفتئ وانفك زال" فى يشترط
  : نحو نفى،

.  
 المصدرية" ما" تتقدمها أن" دام" فى ويشترط

 : تعالى آقوله الظرفىة،
 

   
.   

 وأخواتها آان أقسام 
 :أقسام ثالثة إلى" وأخواتها آان" تنقسم

 .بحال يتصرف ال ما:  األول
 .تاما تصرفا يتصرف ما:  الثاني
 .ناقصا تصرفا يتصرف ما:  الثالث

 
 

 وأخواتها" آان" تمام 
 إليه المسند برفع فتكتفى تامة، األفعال هذه تكون قد

 أفعاٍل ثالثَة إال الخبر، إلى تحتاج وال لها، فاعل أنه لىع
 ومازال فتئ ما: وهي تامة، َتِرد فلم النقَص، لزمت قد منها
 .وليس
 "آان" خصائص 

 :أشياء بستة أخواتها سائر بين من" آان" تختّص
 بلفظ تكون أن أحدهما بشرطين، ُتزاد قد أنها .1

 .الماضي
 .اخبُره ويبقى واسمها هي ُتحذف أنها .2
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 ويعّوض وخبرها، اسمها، ويبقى وحدها، تحذف أنها .3
 .الزائدة" ما" منها

 من ويعوض معا، وخبرها واسمها هي تحذف قد أنها .4
 .الشرطية" إن"بعد وذلك الزائدة،" ما" الجميع

 .عَوٍض بال وخبرها واسمها هي تحذف قد أنها .5
 يكون أن بشرط منها المضارع نون حذف يجوز أنها .6

 وال ساآن، بعده يكون ال أنو بالسكون، مجزوما
 .متصٌل ضميٌر

 "وليس آان" خصوصية 
 خبريهما، فى الباء زيادة بجواز وآان ليس تختص

  : تعالى قوله ومنه
 .  

 آاد وأخواتها .2
، فترفع المبتدأ، "آان"تعمل عمل " آاد وأخواتها"

تسّمى و.  رهاويسّمى اسمها، وتنصب الخبر، ويسّمى خب
 .أفعال المقاربة

 :وفى هذا المبحث ستة مباحث 
 وأخواتها" آاد"أقسام  

 :وأخواتها على ثالثة أقسام" آاد"
. أفعال المقاربة، وهي ما تدل على قرب وقوع الخبر )1

 .آاد وأوشك وآَرَب: وهي ثالثة
. أفعال الرجاء، وهي تدل على رجاء وقوع الخبر )2

 .لولقعسى وحرى واخ: وهي ثالثة أيضا
. أفعال الشروع، وهي ما تدل على السروع فى العمل )3

أنشأ وَعِلَق وَطِفَق وأخَذ وهّب وبدأ : وهي آثيرة، منها
 .وابتدأ وجعل وقام وانبرى
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 شروط خبرها 
 :ثالثة شروط" آاد وأخواتها"يشترط فى خبر 

أن يكون فعال مضارعا مسندا إلى ضمير يعود إلى  )1
 .اسمها

 .أن يكون متأخرا عنها )2
 ".أن"ان يقترن بـ" حرى و اخلولق"ترط فى خبر يش )3

 "أن"الخبر المقترن بـ 
من حيث اقتراُن خبِرها بأن وعدُمها على " آاد وأخواتها"

 :ثالثة أقسام
حرى "ما يجب أن يقترن خبرها بها، وهما  )1

 .من أفعال الرجاء" واخلولق
 .ما يجب أن يتجّرد منها، وهي أفعال الشروع )2
قتراُن خبِر بأن، وتجرده ا: ما يجوز فيه الوجهان )3

 .منها، وهي أفعال المقاربة
 خصائص عسى واخلولق وأوشك  

، من بين أفعال هذاالباب، "عسى واخلولق وأوشك"تختص 
 .بأنهّن قد يكّن تاماٍت، فال يحتجَن إلى الخبر

 :وحدها بأمرين" عسى"وتختص 
جواُز آسر سينها وفتحها، إذا اْسِندت إلى تاء  .1

، والفتح أولى ألنه "نا"نسوة، أو الضمير، أو نون ال
 .األصل

، فتعمُل عملها، )لعّل(أنها قد تكون حرفا، بمعنى  .2
فتنصب االسم وترفع الخبر، وذلك إذا اتصلت 

 56.بضمير النصب
 

 حروف المشبهة بليس )ه 
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أحرف نفى تعمل عملها، وتؤدي معناها : هي) ليس(أحرف 
 ).ما وال والت وإْن(وهي أربعة 

 المشبهة بليس) ما( 
 :بأربعة شروط) ليس(عمَل " ما"تعمل 

أن ال يتقدم خبُرها على اسمها، فإن تقدم بطل عملها،  .1
 ).ما مسيٌء َمْن أعتب: آقولهم

أن ال يتقدم معمول خبِرها على اسمها، فإن تقدم بطل  .2
ما أمَر اِهللا أنا عاص، إال أن يكون : عملها، نحو

جوز، يمعمول الخبر ظرفا أومجرورا بحرف جر، ف
أما تقديم معمول الخبر . ما عندي أنت مقيما: نحو

على الخبر نفسه، دون االسم بحيث يتوسط بينهما، 
فال يبطل عملها، وأن آان غير ظرف أو جار 

 .ما أنا أمرك عاصيا: ومجرور، نجو
 .فإن زيدت بعدها بطل عملها). إن(أن ال تزاد بعدها  .3
: آقوله تعالى). إال(أن ال ينتقَض نفيها بـ  .4

   
 الشروط من شرط فقد فإن .

 .خبرا و مبتدأ بعدها ما وآان عملها، بطل
 المشبهة بليس) ال( 

، المشبهة بليس، مهملة هند جميع العرب وقد يعلمها )ال(
، بالشروط التي تقدمت ِلما، ويزاد )ليس(الحجازيون إعماَل 

أن يكون  وندَر. على ذلك أن يكون اسمها وخبرها نكيرتين
 .اسمها معرفة

 المشبهة بليس) الت( 
 :بشرطين) ليس(عمَل ) الت(تعمل 

أن يكون اسمها وخبرها من أسماء الزمان، آالحين  .1
 .والساعة واألوان ونحوها
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والغالب أن يكون . أن يكون أحدهما محذوفا .2
 : المحذوف هو اسمها، آقوله تعالى

  .58 
 المشبهة بليس) إن( 
 :بشرطين) ليس(عمل ) إن(ل وتعم

 .فإن تقدم بطل عملها. أن ال يتقدم خبرها على اسمها .1
فإن انتقض بطل عملها، ). إال(أن ال ينتقض نفيها بـ  .2

 .إن أنت إال رجٌل آريٌم: نحو
 

 )خبر إّن وأخواتها(األحرف المشبهة بالفعل  )و 
إّن وأّن وآأّن وليت : األحرف المشبهة بالفعل ستة، هي

 .ولعّل ولكّن
 معاني األحرف المشبهة بالفعل 
التوآيد، فهما لتوآيد اتصاف المسند إليه " إّن وأّن: "معني

 .بالمسند 
 .التشبيه المؤآد" آأن: "ومعني
: االستدراك، والتوآيد، فاالستدراك نحو" لكّن: "ومعني

لوجاءني خليل : زيد شجاٌع، ولكنه بخيٌل، والتوآيد نحو
 .ألآرمته، لكنه لم يجئ

 مفرد، والجملة، والشبيه بالجملةالخبر ال 
أي غير جملة وال (يقع خبر األحرف المشبهةبالفعل مفردا 

لعلك : آأن النجم ديناٌر، وجملة فعلية، نحو: نحو) شبهها
إن : وإن العلم يعّزز صاحبه، وجملة اسمية، نحو. اجتهدت

إن العادل تحت لواء : تفٌع، وشبه جملة، نحوالعالم قدُره مر
 .الرحمن، وإن الظالم فى زمرة الشيطان

 حذف خبر هذه األحرف 
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جائز : وذلك على ضربين. يحوز حذف خبرهذه األحرف
من : أي(حذف جوازا، إذا آان آونا خاصا  فى: وواجب

، بشرط أن يدل عليه )الكلمات التي يراد بها معني خاص
  : دليٌل، آقوله تعالى

⌧ ⌧  
☺    

 ⌦.  
 التي الكلمات من: أي( عاما آونا إذاآان وجوبا، ويحذُف

 خاٌص حدٌث منها يفهُم فال مطلقين، أوآون وجود على تدل
 فى وذلك أوحاصل موجود، أو آكائن، معين، أوفعٌل

 :موضعين
: نحو استفهاٌم، َوِلَيها إذا ،"شعري ليت" بعد األول .1

 متى شعري وليت األمة؟ تنهض هل شعري ليت
 .تنهض؟

 يتعلقان ومجرور جار أو ظرف الكالم فى يكون أن .2
 .الصدور فى العلم إن: نحو عنه، بهما ستغنى فى به،

 تقّدُم خبر هذه األحرف 
 .ال يجوز تقدم خبر هذه األحرف عليها، وال على اسمها

مول الخبر، فىجوز أن يتقدم على االسم، إن آان أما مع
 .إن عندك زيدا مقيٌم: ظرفا أومجرورا بحرف جر، نحو

ويجب تقديم معمول الخبر، إن آان ظرفا أو مجرورا، فى 
 :موضعين
أن يلزَم من تأخيره عوُد الضمير على متأخر، لفظا  .1

 .إن فى الدار صاحَبها: ورتبة وذلك ممنوع، نحو
: قترنا بالم التأآيد، آقوله تعالىأن يكون االسم م .2

   
.60 
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 الم التأآيد بعد إّن المكسورة الهمزة 
، المكسورة الهمزة، دون سائر أخواتها، "إّن"تختّص 

) الم االبتداء(بجواز دخول الم التأآيد، وهي التي ُيسمونها 
ى األرض إّن فى السماء لَخبرا، وإّن ف: على اسمها، نحو

إّن الحّق لمنصوٌر، وعلى : َلِعبرا، وعلى خبرها، نحو
إنه للخيَر يفعُل، وعلى ضمير : معمول خبرها، نحو

 .إّن المجتهد َلُهو الفائُز: الفصل، نحو

 شروط ما تصحبه الم التأآيد 
يشترط فى دخول الم التأآيد على اسم إّن أن تقع بعد  .1

ذوف، ظرف أوجارِّ ومجرور يتعلقان بخبرها المح
 .إّن عندك لخيرا عظيما، وإّن لك َلُخُلقا آريما: نحو

يشترط فى دخولها على الخبر أن ال يقترن بأداة  .2
شرط أو نفى، وأن ال يكون ماضيا متصرفا مجردا 

 ".قد"من 
يشترط فى دخولها على معمول الخبر شرطان،  .3

أن : والثاني. أن يتوسط بين اسمها وخبرها: األول
: لدخول هذه الالم عليه، نحو يكون الخبر مما يصلح

إّن سليما لفى حاجتك ساٍع، وإنه ليوَم الجمعِة آت، 
 .وإنه ألمرك يطيع

أما ضمير الفصل، فال يشترط فى دخولها عليه شيئ،  .4
  ⌧ : آقوله تعالى

  .61 
 شروط الم االبتداء 

 .تدخل الم االبتداء فى ثالثة مواضع
 :وذلك فى صورتين. ى باب المبتداءف: األول
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أن تدخل على المبتداء، والمبتداء متقدم على  .1
: الخبر، ودخولها عليه هو األصل فيها، نحو

 ⌧  
 .62 

 على يتقدم أن بشرط الخبر على تدخل أن .2
 امتنع عنه تأخر فإن أنت، َلُمجتهٌد: نحو المبتداء،
 .لمجتهٌد أنت: يقال فال عليه، دخولها

 .الهمزة المكسورة" إن" باب فى: الثاني
 :مسائل ثالثة فى وذلك. إّن و المبتداء بابي غير فى: الثالث

ًة يلتنهض األمة مقتف: الفعل المضارع، نحو .1
 .آثاَر جدودها

  ☯: الماضي الجامد، نحو .2
⌧ ☺.  

: نحو بقد، المقرون المتصرف الماضي .3
 ⌧  

  
 . 

 :فائدتين االبتداء لالم إّن
 تسّمى ولذا. المثبتة الجملة مضمون توآيد: األولى الفائدة

 ألنها االبتداء الَم ُيسمونها وإنما" التوآيد الم"
 تقع ألنها أو المبتداء، على تدخل األصل، فى
 .الكالم ابتداء فى

 المضارع آان لذلك للحال، الخير تخليصها: انيةالث الفائدة
 آان أن بعد الحاضر، للزمان خالصا بعدها
 .واالستقبال للحال محتمال
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 الكافة بعد هذه األحرف" ما" 
الزائدُة األحرَف المشبهَة بالفعل، آّفتها عن ) ما(إذا لحقت 
وتسمى ما هذه . رجع ما بعدها مبتدأ وخبرا العمل، فى

: ما تلحقه عن العمل، آقوله تعالى ماالكافة ألنها
☺   

 اهللا لعّلما و نوٌر، العلُم آأنما: ونحو 65. 
 .يرحُمنا
 اختصاصها زال األحرف هذه الكافة ما لحقت ومتى

 الفعلية، الجملة على دخولها وجاز أهملت، فلذا. باألسماء
 ".تلي" إال االسمية، الجملة على تدخل آما
 المكسورة الهمزة وجوبا) إّن(مواضع  

وجوبا حيث ال يصح أن يؤول مابعدها " إّن"تكسر همزة 
 :بمصدر، وذلك فى اثني عشر موضعا

: أن تقع فى ابتداء الكالم، آقوله تعالى .1
   
 .66 

 العلم إن حيث اجلْس: نحو ،"حيث"بعد تقع أن .2
 .موجوٌد

 .تطلع الشمس إّن إذ جئُتك: نحو ،"إذ"بعد عتق أن .3
 للموصول، صلة الواقعة الجملة صدر تقع أن .4

 .مجتهٌد إنه الذي جاء: نحو
 إّن واِهللا: نحو للقسم، جوابا بعدها ما مع تقع أن .5

 .نوٌر العلم
 الظن، معنى يتضمن ال الذي القول بعد تقع أن .6

  : تعالى آقوله
 .67  
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 وإّن جئُت: نحو حاال، بعدها ما مع تقع أن .7
 .تغُرُب الشمس

 جاء: نحو قبلها، لما صفًة بعدها ما مع تقع أن .8
 .فاضٌل إنه رجٌل

 فالٌن يزُعُم: نحو استئنافىة، جملٍة صدَر تقع أن .9
 .لكاذب إنه إليه، أسأُت أني

 إنَك علمُت: نحو االبتداء، الم خبرها فى تقع أن .10
 .لمجتهٌد

: نحو عين، اسم عن براخ بعدها ما مع تقع أن .11
 .آريٌم إنه خليٌل

 المفتوحة الهمزة وجوبا) أّن(مواضع  
وجوبا حيث يجب أن يؤول مابعدها " أّن"ُتفتح همزة 

وذلك فى أحد عشر . بمصدر مرفوع أومنصوب أو مجرور
 :موضعا

 :ؤول ما بعدها بمصدر مرفوع فى خمسة مواضعم فى
 أن تكون وما بعدها فى موضع الفاعل، نحو فى .1

 : قوله تعالى
  

  
.  

 الفاعل، نائب موضع فى بعدها وما هي تكون أن .2
 .منصرٌف أنك ُعِلَم: نحو

 المبتداء، موضع فى بعدها وما هي تكون أن .3
 .مجتهٌد أنك خسٌن: نحو

 عن الخبر موضع فى بعدها وما هي تكون أن .4
 حسبك: نحو ألن، اسما أو تدأمب واقع معنى اسم
 .آريٌم أنك
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 تابع موضع فى بعدها وما هي تكون أن .5
 أوبدل عليه معطوف أنه على: نحو لمرفوع،

 .الخلق حسن وأنك اجتهادك بلغني: نحو منه،
 :مواضع ثالثة فى منصوب بمصدر وتؤول

 به، المفعول موضع فى بعدها وما هي تكون أن .1
 .مجتهٌد أنك علمُت: نحو

 لكاَن خبر موضع فى بعدها وما هي تكون أن  .2
 يقيني، أو علمي، آان: نحو أخواتها، إحدى أو
 .الحقَّ تتبع أنك

 تابع موضع فى بعدها وما هي تكون أن .3
 علمُت: نحو أوالبدلية، بالعطف لمنصوب،

 .منصرٌف وأنك مجيئك
 :مواضع ثالثة فى مجرور بمصدر وتؤول

 : أن تقع بعد حرف جر، نحو .1
   
.69 

 إليه، المضاف موضع فى بعدها ما معأن تقع  .2
   : نحو

  
.70 

 لمجرور، تابع موضع فى بعدها ما معأن تقع  .3
 خليٍل أدب من سرْرُت: نحو أوالبدلية، بالعطف

 .عاقٌل وأنه
 ا إّن وأّنفيهالمواضع التي تجوز  

وفتحها، حيث يصح " إّن"سر همزة يجوز األمران، آ
وذلك . تأويل ما بعدها بمصدر، وعدم تأويله: االعتباران

 :فى أربعة مواضع
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 .الفجائية" إذا"بعد  .1
 .أن تقع بعد فاء الجزاء .2
 .أن تقع مع ما بعدها فى موضع التعليل .3
 71".ال َجَرَم"أن تقع بعد  .4

 
 التي لنفى الجنس"ال" )ز 

ى نفى الخبر عن الجنس هي التي تدّل عل ة للجنسيفالنا"ال"
يراد بها نفيه عن جميع : الواقع بعدها على سبيل االستغراق، أي

 .أفراد الجنس نّصا، ال على سبيل االحتمال
 النافىة للجنس وشروط إعمالها" ال"عمل 
، فتنصب االسم وترفع "إّن"النافىة للجنس عمل"ال"تعمل

 .الأحَد أغير من اهللا: الخبر، نحو
 :أربعة شروط" إّن"عمل  ويشترط فى إعمالها

 .أن تكون نّصا على نفى الجنس .1
 .أن يكون اسمها وخبرها نكرتين .2
 .أن ال يفصَل بينها وبين اسمها بفاصل .3
 72.أن ال يدخل عليها حرُف جّر .4

 
 التابع للمرفوع  )ح 

 النعت .1
هو التابع المشتق أوالمؤول به المباين للفظ 

ه والنعت يتبع المنعوت فى رفعه ونصبه وخفض 73متبوعه،
إن رفع ضمير المنعوت المستتر فيه . وفى تعريفه وتنكيره
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تبعه أيضا فى تذآيره وتأنيثه وفى افراده وتثنيته وجمعه، 
 74.قام زيٌد العاقُل، وجاء الزيدان العاقالن: نحو

 العطف .2
 .والعطف نوعان، عطف البيان و عطف النسق

فعطف البيان هو التابع الجامد المشبه للصفة فى إيضاح 
أما عطف النسق فهو التابع . وعدم استقالله متبوعه

 75.المتوسط بينه وبين أحد الحروف التي ستذآر
وحروف العطف عشرة، وهي الواو، والفاء، وثم، 
وأو، وأم، وإما، وبل، وال، ولكن، وحتى فى بعض 

 76.المواضع
 التوآيد .3

التوآيد تابع للمؤآد فى رفعه ونصبه وخفضه 
وهي النفس، والعين، وآل، وتعريفه ويكون بألفاظ معلومة، 

قام : نحو. وأجمع، وتوابع أجمع، وهي أآنع، وأبتع، وأبصع
 77.زيد نفسه، ورأيت القوم آلهم، ومررت بالقوم أجمعين

فاللفظي إعادة . والتوآيد ضربان، لفظي ومعنوي
والمعنوي وله ألفاظ . اللفظ االول سواء آان اسما أوفعال

ع وعامة وآال معلومة، وهي النفس والعين وآل وجمي
 78.وآلتا

 
 

 البدل .4
هوالتابع المقصود بالحكم بال واسطة بينه وبين 
متبوعه إذا أبدل اسم من اسم، أو فعل من فعل تبعه فى 

                                                 
 83. صفحة ،المرجع نفسه 74 
 133. ، صفحة)سورابايا(، شرح العالمة إبن عقيل جمال الدين محمد بن عبداهللا بن مالك، 75
 19. ، صفحةالمرجع السابق، السيد احمد  بن زينى دحالن  76
 20. ، صفحةنفس المرجع 77 
 101.، صفحةالمرجع السابق بن عمد البارى األهدل، الشيخ محمد بن أحمد  78 



والبدل على أربعة أقسام، األول بدل الشئ  79.جميع إعرابه
وهو البدل المطابق للمبدل ) بدل الكل من الكل(من الشئ

مررت بأخيك زيد وزره : منه المساوى له فى المعنى، نحو
أآلت الرغيف : خالدا، والثاني بدل البعض من الكل، نحو

ثلثه، والثالث وبدل االشتمال، وهو الدال على معنى فى 
أعجبنى زيد علمه واعرفه حقه، والرابع : متبوعه، نحو

أحدهما بدل . البدل المباين للمبدل منه، وهو على قسمين
خبزا لحما، والثاني  أآلت: االضراب و بدل البداء، نحو

 80.رأيت رجال حمارا: بدل غلط، نحو
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الباب الثالث
 ائج البيانات وتحليلهاأعراض نت
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تبحث هذاالبحث نتائج البحث وفيها الصورة العامة عن 
معهد تحفيظ القرآن ليربايا بكديري ومعهد معونة ساري، بندار 

 .الجنوبي، بكديري وعرض البيانات وتحليلها
 

 ليربايا بكديري القرآنظ يفمعهد تح  )أ
ليربايا  القرآن تحفيظالصورة العامة عن معهد  .1

 بكديري
هذا آان بناء . م1986 سنة القرآن تحفيظمعهد فكرة بناء 
يستمّر بنائه ثالث ثم أوله  فىله حجرتان و. المعهد تدريجيا

. القرآنظ يفإعطاء اسم المعهد بمعهد تحوبم، 1992طبقات سنة 
بعض آذلك فى بناء المعهد وتوسيعه بزيادة حجرتين و دّرج
 ةديوان الصحة ومكتبسائل وسهولة بإآمال قاعة، ومصلى، وو
بتزويد الطلبة و .وغير ذلك حمامات، 21دآانان للطعام، وو

فبدأ ِبناء المبانى التى آان أمام بيت الشيخ  فيهونقص الوسائل 
 ةلغرفة الطلب الحاج أحمد ادريس مرزوقى بثالثة طبقات فطبقة

 .م 2007وآذلك بناية للمدرسة، وهذا فى أثناء سنة 
الشيخ  أمره. بةالعلوم والمعرفة لدى الطل ولتوسع وتغمق

ادريس خديمه عزيزى حسب اهللا من ماالنج إلعطاء التعليم، 
 والقرائات تحفيظال فىوهذا أول تأسيس مدرسة هداية المبتدئات 

)MHMTQ(   م1992التى افتتحه رسميا سنة. 
 والقرائات تحفيظال فىمدرسة هداية المبتدئات وآان 

)MHMTQ( ثم بعد ذلك . بتدائيةوحدة فى طبقة اإلبعض فصول  لها
وبزيادة الطلبة سنة بعد سنة التى  .فصول ستةم لها 1995سنة 

م، وبعد 1997جائت للتتعلم فيه فبدأ بافتتاح مدرسة الثانوية سنة 
 تحفيظال فىية المبتدئات مدرسة هدام فبدأ 2005ذلك سنة 
مدرسة  العالية، إذا فالمجموع آلها ابتدائية ) MHMTQ( والقرائات

ثالثة سنوات، وثانوية ثالثة سنوات وآذلك عالية ثالثة سنوات 



مدرسة هداية وبجانب أخرى لتوسع وتغمق الطلبة فبدأ . أيضا
تعليم الخاص مثل ) MHMTQ( والقرائات تحفيظال فىالمبتدئات 

، وحفظ )Sorogan Kitab Kosongan(تعليم الكتب أي بالتلقي حلقة 
، ومناقشة وبحث المسائل )Setoran Nadzom(القواعد أي النظم 

 . وغير ذلك
آان معهد تحفيظ القرآن يشتمل فيه بأنشطة متنوعة منها 
قراءة القرآن بالتغنى، جمعية الصلوات، قراءة الدبائية، الخطابة 

. لغة العربية واإلنجلزية وغير ذلكوبرنامج الخاص لتعليم ال
وبإراداة الشيخ هو يريد أن يكون طالبه يتعودون أن يتحدث 

وبهذا بدأ لجنة تنمية اللغة . ويتكلم بالعربية واإلنجلزية آل يوم
) LPBI(ولجنة تنمية اللغة اإلنجلزية . م1998سنة ) LPBA(العربية 

الب م، يقصد من هذه األنشطة تشجيع إبداع الط2006سنة 
أما المجموع . وال سيما عند ما آان فى أثناء المجتمع. اللغوى

 ).طالبا منها طالب جديد 68(، و280الطلبة حين اآلن حول 
 

تطبيق النحو عن المرفوعات األسماء لدى الطالبات . 2
 ليربايا بكديري القرآنظ يفمعهد تح فى

 فى اإلستبيان  
بالبحث، آآراء  تقوم الباحثة بهذه الطريقة لمعرفة ما يتعلق

ومن هذااإلستبيان تحّصل . الطالب عما يتعلق بعلم النحو
 :على النتائج آما فى التالي

حفاظ القرآن يرون أنهم محتاجون إلى علم  % 35 )1
 % 35النحو أو آتب المساعدة فى حفظ القرآن، 

 .ال يحتاجون إليه % 30إحتياجهم أحيانا، 
 

 اللوحة األولى
 القرآنحفظ  فىآتب المساعدة  عن إستخدام علم النحو و 

نسبة عدد حفظ  فىعلم النحو و آتب المساعدة  إستخدام



 المائوية المجيبين  القرآن
محتاجون إلى علم النحو و آتب المساعدة فى حفظ 

 القرآن
7 35 % 

محتاجون إلى علم النحو و آتب المساعدة فى حفظ 
 القرآن أحيانا

7 35 % 

آتب المساعدة فى ال يحتاجون إلى علم النحو و 
 حفظ القرآن

6 30 % 

 % 100 20 جملةال
 

حفاظ القرآن يتعلمون علم النحو، سواء آان  % 100 )2
 .قد تعلموا أو ما زال فى إثناء التعلم

 
 اللوحة الثانية

 عن تعليم النحو للحفاظ
 

عدد  تعليم النحو للحفاظ
 المجيبين

نسبة 
 المائوية

 % 100 20 قد تعلموا
 % 0 0 لم يتعلم

 % 100 20 جملةال
حفاظ القرآن تعلموا النحو فى طبقة العلي  % 85 )3

 10بإستخدام آتاب ألفىة بن مالك أو على المستوى، 
فى طبقة المتوسطة هم يستخدمون نظم عمريطي  %

يتعلمون بإستخدام آتاب متن  % 5أو على المستوى، 
 .األجرومية أو على المستوى

 
 اللوحة الثالثة
 عن طبقة التعليم

عدد  طبقة التعليم
 المجيبين

نسبة 
 المائوية

 % 85 17 طبقة العالية



 % 10 2 طبقة الثانوية
 % 5 1 طبقة االبتدائية

 % 100 20 جملةال
 فى التجربة 

آما عرفنا أن فائدة علم النحو هو التحرز عن الخطاء 
واالستعانة على فهم آالم اهللا وآالم رسول اهللا صلى اهللا 

قواعد النحو بحوث آثيرة ومنها بحث عليه وسلم، وفى ال
 .فى اإلعراب وهي بحث عن المرفوعات األسماء

فلذلك بحثت الباحثة وراقبت عن آفاءة حفاظ فى تدريب 
 .النحو، عن المرفوعات األسماء خاصة

فى هذاالبحث تقوم الباحثة تحليل البيانات  المحصلة على 
معرفة آفاءة طريقة التجربة، فطبعا امتحنت الباحثة الطالبات ل

 .حفاظ على تطبيق النحو فى القرآن الكريم بإعطاء السؤال
وتقدم الباحثة نتيجة تحليل البيانات على الوجه الوصفى 
وتنظيم التقديم عن تحليل البيانات على تجربة عن المرفوعات 

 .األسماء فى تطبيقها بالقرآن الكريم
أسئلة، وآانت السؤال بمناسبة  21تتكون السؤال  من 

وقدرة الطالبات على تطبيق أنواع . الموضوع المذآور
المرفوعات األسماء من هذه التجربة، فستفصل الباحثة عن فهمها 

 :الطالبات فى اللوحة التالية
 

 اللوحة الرابعة
 فى تدريب المرفوعات األسماء نسبة مئوية عن آفاءة حفاظ على

 ليربايا بكديري القرآن تحفيظمعهد  فىالكريم  القرآن
تدريب المرفوعات نمرة

 األسماء
 (%)خ  (%)ص  خ ص

 % 0 % 100  0 20 أنواع مرفوعات األسماء 1
)صريح(فاعل  2  20 0 100 % 0 % 
)ضمير(فاعل  3  15 5 75 %   25 % 



)مؤول(فاعل  4  11 9 55 % 45 % 
)صريح(نائب الفاعل  5  17 3 85 % 15 % 
)ضمير(نائب الفاعل  6  18 2 90 % 10 % 
)صريح( بتداءم 7  20 0 100 % 0 % 
)ضمير( مبتداء 8  20 0 100 % 0 % 
)مؤول( مبتداء 9  18 2 90 % 10 % 

)مفرد(خبر 10  17 3 85 % 15 % 
 % 15 % 85 3 17 آان وأخواتها 11
 % 0 % 100 0 20 آاد وأخواتها 12
)ما(أحرف المشبهة بليس  13  2 18 10 % 90 % 
أحرف المشبهة  14

)ال،الت(بليس  
14 6 70 % 30 % 

)إن(أحرف المشبهة بليس  15  0 20 100 % 0 % 
األحرف المشبهة بالفعل 16

)إن وأخواتها(  
11 9 55 % 45 % 

الجنس  فىال التى لن 17
)مفرد(  

20 0   100 % 0 % 

)نعت(التوابع المرفوعة  18  19 1 95 % 5 % 
)عطف(التوابع المرفوعة  19  20 0 100 % 0 % 
)توآيد(لمرفوعة التوابع ا 20  18 2 90 % 10 % 
)بدل(التوابع المرفوعة  21  11 9 55 % 45 % 

 % 475 % 1625 92 328 الجملة
 22.62 % 77.38 15.624.38 المعـّدل

% 
اعتمادا على هذه النتائج تعرف أن من تجربة عن 

 فىالطالبات ب المرفوعات األسماء فى تطبيقها بالقرآن الكريم
 :، فستفصل الباحثة آما يأتيليربايا بكديري نالقرآ تحفيظمعهد 

عينة من عشرين المجتمع يعرفون مرفوعات %  100 .1
 .األسماء إال حال

" صحيح"عينة من عشرين المجتمع يجيبون %  100 .2
 " فى أية" االبصار"ويعرفون أن لفظ 

  



  
   

 هو " 
 .الفاعل

 " أية يعرفون عينة%   .3
   
 فاعل أمثلة من هو"  

 ".خطاء" يجيبون فحسبه%  و. ضمير من
 "عينة يعرفون أن أية %  55هناك   .4

  
  
  

 و مؤول من فاعل من أمثلة هي 
 ".خطاء" يجيبون فحسبه%  45

 صريح من الفاعل نائب أمثلة يعرفون عينة%   .5
  " أية فى

 يجيبون فحسبه%  و ،"
 ".خطاء"

 يجيبون المجتمع عشرين من عينة%   .6
 ضمير من الفاعل نائب أمثلة يعرفون وهم ،"صحيح"
  "  أية فى

  
   

 يجيبون فحسبه% 15و ،"  
 ".خطاء"

 يجيبونعينة من عشرين المجتمع %  100 .7
 أية فى" ويـل" أن يعرفون وهم ،"صحيح"
 هو" ☺ "

 .المبتداء



 يجيبونعينة من عشرين المجتمع %   .8
 فى ضمير من مبتداء أمثلة يعرفون وهم ،"صحيح"
   " أية

☺ ." 
 أية فى مؤول من مبتداء أمثلة يعرفونعينة %  90 .9

"   
    
 يجيبون فحسبه%  و ،"☺

 ".خطاء"
 أية فى" دائـم" لفظ أن يعرفون عينة % 85 .10

"  

% 15و مفرد، من خبر هو"   
 ".خطاء" يجيبون فحسبه

 آان ِمن ليس" طفق" أن يعرفون عينة%   .11
 ".خطاء" يجيبون فحسبه%  و وأخواتها،

 يجيبونعينة من عشرين المجتمع %  100 .12
 آاد فى الفعل أقسام يعرفون وهم ،"صحيح"

 .اربةالمق أفعال من هو" آاد"و وأخواتها،
%   و ،"صحيح" يجيبون فحسبه%   .13

" ما" صحيحة أمثلة يعرفون ال وهم ،"خطاء" يجيبون
 .بليس المشبهة أحرف من

 أحرف من" وال الت" أمثلة يعرفون عينة%   .14
  " أية فى بليس المشبهة

   
 ⌧" و" 

   
    

 فحسبه % و ،" 
 ".خطاء" يجيبون



 يجيبونعينة من عشرين المجتمع  %   .15
 أية فى بليس المشبه حرف يعرفون وهم ،"صحيح"
" ⌧   

⌧   
 .إْن هو" ⌧

" إن" يعرفون وهم ،"صحيح"بجيبون فحسبه%   .16
" خطاء" بجيبون%  ،و"وأخواتها إن" من هو

 .الدقة فى لنقصانهم
 يجيبونعينة من عشرين المجتمع %  100 .17

 " أية أن يعرفون وهم ،"صحيح"
     

 ال أمثلة ،"☺  
 .مفرد من الجنس لنفى التى

 أية فى النعت عن أمثلة يعرفون عينة % 100 .18
" ⌧ ⌧ 

 ⌧ ⌧  
  

⌧ 
  

 ⌦ 
 فحسبه% 5 وآبير، شديد هي"  ⌧
 ".خطاء" يجيبون

 ،"صحيح" يجيبونعينة من عشرين المجتمع %  100 .19
 أية فى يستخدم الذي العطف أن يعرفون وهم

"⌧ ⌧   
   

    
 .أو هو" ⌧  

 أية فى التوآيد يعرفون عينة%   .20
" ☺ 



 و"  
"  

   
 من ليس ج أمثلة فى و"   

 ".خطاء" يجيبون فحسبه%  10 التوآيد،
 " أية فى" مقـام" لفظ أن يعرفون عينة % 55 .21

   

 هي"   
 45 و غلط، بدل أو إشتمال بدل ليس بعض، بدل أمثلة
 ".خطاء" يجيبون فحسبه% 

والخالصة من تحليل البيانات ونتيجة المذآورة أن   
آفاءة حفاظ على تطبيق النحو فى القرآن الكريم  المعدل

جيد "هو فى رتبة  ليربايا بكديري القرآن تحفيظمعهد  فى
 :برتب آما فى التالى%.  77.38، بنسبة مئوية "جدا
 ممتاز:  100 – 80
 جيد جدا:   79 – 60
 جيد:   59 – 40
 مقبول:   39 – 20

 مردود:   19 – 0
نواع المرفوعات بعد أن تالحظ الباحثة من آل أ

األسماء، و أما النتيجة من آل نفر من هذه العينة فى سؤال 
 :التجربة، وستفصل الباحثة آما يأتى
 اللوحة الخامسة

 فى تدريب المرفوعات األسماء علىمن آل نفر نسبة مئوية عن آفاءة 
 ليربايا بكديري القرآن تحفيظمعهد  فىالكريم  القرآن

 (%)خ  (%)ص  خطاء صحيح عينةنمرة
1 1 19 2 90.48 % 9.52 % 
2 2 19 2 90.48 % 9.52 % 
3 3 19 2 90.48 % 9.52 % 



4 4 19 2 90.48 % 9.52 % 
5 5 19 2 90.48 % 9.52 % 
6 6 19 2 90.48 % 9.52 % 
7 7 19 2 90.48 % 9.52 % 
8 8 18 3 85.71 % 14.29 % 
9 9 18 3 85.71 % 14.29 % 

10 10 17 4 80.95 % 19.05 % 
11 11 17 4 80.95 % 19.05 % 
12 12 17 4 80.95 % 19.05 % 
13 13 16 5 72.19 % 23.81 % 
14 14 14 7 66.67 % 33.33 % 
15 15 14 7 66.67 % 33.33 % 
16 16 14 7 66.67 % 33.33 % 
17 17 13 8 61.90 % 38.10 % 
18 18 13 8 61.90 % 38.10 % 
19 19 13 8 61.90 % 38.10 % 
20 20 11 10 52.38 % 47.62 % 

 % 442.09 % 1557.91 94 326 الجملة
 % 22.11 % 77.89 4.7 16.3 المعـّدل

 
قام على نتيجة مذآورة تعرف أن المعّدل من جملة األسئلة 

 77.89هو  ليربايا بكديري القرآن تحفيظمعهد  فى الصحيحة
 .% 22.11، أما المعّدل من جملة األسئلة الخطيئة هو %
 
  ، بكديريالجنوبيةمعهد معونة ساري، بندار     .ب

الصورة العامة عن معهد معونة ساري، بندار  .1
 ، بكديريالجنوبية

بشارع الشيخ " معونة ساري" القرآن تحفيظيقع معهد 
تؤسس سنة  .، بكديريالجنوبيةبندار  8أغوس سالم نمرة 

ي م بشيخ محمد مبشر منذير وهو ابن شيخ محمد إمام بحر1967
 .بن مرتجي بن أحمد الُحسينى



ببرنامج  القرآنلتعليم  مؤسسةآان معهد معونة ساري 
حفاظ المعهد طبع أجيال  من هذا ويرجى .احفظا آان أونظر

ال قرآني قراءة أي أجي القرآن، خلقها القرآنلها نفس  القرآن
أما سنده وسلسلة . ومعنا وتفسيرا وعمال بطريقة أغمق وأوسع

آان فى أول  .ي محمد صلى اهللا عليه وسلمقرآنه متصلة بنب
مثل السعي ، وحدة مجال التصوف فى يختص تأسيس هذا المعهد

وهذا يستمر . الورد، والذآرو، ألداء صلوات المفروضة جماعة
 .حول خمسة سنوات للرجل وحدة

م بعد زواج شيخ محمد مبشر منذير، نال معهد 1973سنة 
أول افتتاح برنامج يضا أتلك السنة  فىو. معونة ساري طالبات

تحت إشراف شيخة زهرية منور ) حفظ( بالغيب القرآنتعليم 
، وهي بنت عالم مشهور شيخ القرآنالحاجة، التى آانت حافظة 

 .محمد منور الحاج آرابياك جوآجاآرتا
ُتستمر الرئاسة ، 1989يناير  19بعد وفاة مؤسس المعهد و
عبد القادر بن شيخ اعبد الحميد الحاج وهو رادين بشيخ 

 .منورآرابياك، أخ لشيخة زهرية منور
 معونة ساري فىهد عبرامج الم

 القرآنتعليم  )1
 )حفظ( بالغيب القرآنتعليم  
بطريقة موجهة أي التلقي  القرآنالبرنامج خاص لحفظ  هذا

 .هتو حفظ تهستاذ لتصحيح قراءالمربي أو األ إلىبتسميع 
 بالنظر القرآنتعليم  
 نظرا الطالبيقرأ بالغيب لكن  القرآنطريقته آتعليم و

 .ستاذالمربي أواألللتسميع والتصحيح 
 تعليم قراءة السبعة 



عن  فيهآله ويدرس  القرآنالبرنامج لمن حفظ ا هذيعتبر 
قراءة ( خريأأئمة ب قراءة إمام واحد مقارنةأنواع القراءة ب

 ).سبعة
 رياضة 

 .يوم 41مادام  القرآنآانت هذه الرياضة بطريقة ختم 
 دينيةالة مدرس )2

م، واآلن 1998 المنذيرية سنةدينية المدرسة هذه التؤسس 
دائية، ولها ثالثة فصول، الفصل بتلإلطبقة ف، ناتلها طبق

 .الفصل الثاني، والفصل الثالث، وطبقة الثانويةوول، األ
 

طبيق النحو عن المرفوعات األسماء لدى الطالب ت .2
 معونة ساري بكديري  القرآنظ يفمعهد تح فى

 اإلستبيانفى  
تقوم الباحثة بهذه الطريقة لمعرفة ما يتعلق بالبحث، آآراء 

ومن هذااإلستبيان تحّصل . الطالب عما يتعلق بعلم النحو
 :على النتائج آما فى التالي

حفاظ القرآن يرون أنهم محتاجون إلى علم %  60 .1
%  20النحو أو آتب المساعدة فى حفظ القرآن، 

 .حتاجون إليهال ي%  20إحتياجهم أحيانا، 
 

 اللوحة السادسة
 القرآنحفظ  فىإستخدام علم النحو و آتب المساعدة عن 
حفظ  فىعلم النحو و آتب المساعدة  إستخدام

  القرآن
عدد 
 المجيبين

نسبة 
 المائوية

محتاجون إلى علم النحو و آتب المساعدة فى حفظ 
 القرآن

12 60 % 

فظ محتاجون إلى علم النحو و آتب المساعدة فى ح
 القرآن أحيانا

4 20 % 

 % 20 4ال يحتاجون إلى علم النحو و آتب المساعدة فى 



 حفظ القرآن
 % 100 20 جملةال

 لم%  5حفاظ القرآن يتعلمون علم النحو و  % 95 .2
 .يتعلمه

 
 اللوحة السابعة

 عن تعليم النحو للحفاظ
 

عدد  تعليم النحو للحفاظ
 المجيبين

نسبة 
 المائوية

 % 95 19 قد تعلموا
 % 5 1 لم يتعلم

 % 100 20 جملةال
حفاظ القرآن تعلموا النحو فى طبقة العلي %  35 .3

بإستخدام آتاب ألفىة بن مالك أو على المستوى، 
فى طبقة المتوسطة هم يستخدمون نظم %  15

يتعلمون بإستخدام %  50عمريطي على المستوى، 
 .آتاب متن األجرومية على المستوى

 اللوحة الثامنة
 طبقة التعليمعن 
عدد  طبقة التعليم

 المجيبين
نسبة 
 المائوية

 % 35 7 طبقة العالية
 % 15 3 طبقة الثانوية
 % 50 10 طبقة االبتدائية

 % 100 20 جملةال
 فى التجربة 

آما عرفنا أن فائدة علم النحو هو التحرز عن الخطاء 
واالستعانة على فهم آالم اهللا وآالم رسول اهللا صلى اهللا 



ه وسلم، وفى القواعد النحو بحوث آثيرة ومنها بحث علي
 .فى اإلعراب وهي بحث عن المرفوعات األسماء

فلذلك بحثت الباحثة وراقبت عن آفاءة حفاظ فى تدريب 
 .النحو، عن المرفوعات األسماء خاصة

فى هذاالبحث تقوم الباحثة تحليل البيانات  المحصلة على 
حثة الطالبات لمعرفة آفاءة طريقة التجربة، فطبعا امتحنت البا

 .حفاظ على تطبيق النحو فى القرآن الكريم بإعطاء السؤال
وتقدم الباحثة نتيجة تحليل البيانات على الوجه الوصفى 
وتنظيم التقديم عن تحليل البيانات على تجربة عن المرفوعات 

 .األسماء فى تطبيقها بالقرآن الكريم
لسؤال بمناسبة أسئلة، وآانت ا 21تتكون السؤال  من 

وقدرة الطالبات على تطبيق أنواع . الموضوع المذآور
المرفوعات األسماء من هذه التجربة، فستفصل الباحثة عن فهمها 

 :الطالب فى اللوحة التالية
 اللوحة التاسعة

 فىنسبة مئوية عن آفاءة حفاظ على تدريب المرفوعات األسماء 
 ة ساري بكديريمعون القرآنظ يفمعهد تح فىالكريم  القرآن

 
تدريب المرفوعات نمرة

 األسماء
 (%)خ (%)ص  خ ص

 % 15 % 85 3 17 أنواع مرفوعات األسماء 1
)صريح(فاعل  2  19 1 95 % 5 % 
)ضمير(فاعل  3  5 15 25 % 75 % 
)مؤول(فاعل  4  5 15 25 % 75 % 
)صريح(نائب الفاعل  5  18 2 90 % 10 % 
)ضمير(نائب الفاعل  6  18 2 90 % 10 % 
)صريح( مبتداء 7  20 0 100 % 0 % 
)ضمير( مبتداء 8  18 2 90 % 10 % 
)مؤول( مبتداء 9  17 3 85 % 15 % 

)مفرد(خبر 10  18 2 90 % 10 % 



 % 20 % 80 4 16 آان وأخواتها 11
 % 25 % 75 5 15 آاد وأخواتها 12
أحرف المشبهة بليس  13

)ما(  
4 16 20 % 80 % 

أحرف المشبهة  14
)ال،الت(ليسب  

7 13 35 % 65 % 

أحرف المشبهة بليس  15
)إن(  

1 19 5 % 95 % 

األحرف المشبهة بالفعل  16
)إن وأخواتها(  

12 8 60 % 40 % 

الجنس  فىال التى لن 17
)مفرد(  

13 7 65 % 35 % 

)نعت(التوابع المرفوعة  18  15 5 75 % 25 % 
التوابع المرفوعة  19

)عطف(  
20 0 100 % 0 % 

)توآيد(التوابع المرفوعة  20  10 10 50 % 50 % 
)بدل(التوابع المرفوعة  21  13 7 65 % 35 % 

 % 695% 1405   139 281 الجملة
13.3 المعـّدل

8 
6.62 66.90 

% 
33.10 % 

اعتمادا على هذه النتائج تعرف أن من تجربة عن 
معهد  فى المرفوعات األسماء فى تطبيقها بالقرآن الكريم بالطالب

 :، آما يأتيبكديري معونة ساري القرآن تحفيظ
عينة من عشرين المجتمع يعرفون مرفوعات %  85 .1

 ".خطاء" يجيبون فحسبه%  15األسماء إال حال، و
" صحيح"عشرين المجتمع يجيبون  منعينة %  95 .2

 " فى أية" االبصار"ويعرفون أن لفظ 
  

  
   

 " 
 ".خطاء" يجيبون فحسبه%  و ،الفاعل هو



 " أية يعرفون عينة%   .3
  

 من هي"   
 يجيبون فحسبه%  و. ضمير من فاعل أمثلة

 ".خطاء"
 "أن أية  يعرفونعينة %  25هناك  .4

  
  
  

 و مؤول من فاعل من أمثلة هي 
 ".خطاء" يجيبون فحسبه%  75

 من الفاعل نائب أمثلة يعرفون عينة%   .5
 " أية فى صريح

 "، 
 ".خطاء" يجيبون فحسبه%  و

 يجيبون المجتمع عشرين من عينة%   .6
 من الفاعل نائب أمثلة يعرفون وهم ،"صحيح"

  "  أية فى ضمير
  

   
 يجيبون فحسبه%  10و ،"  

 ".خطاء"
 يجيبونعينة من عشرين المجتمع %  100 .7

 أية فى" ويـل" أن يعرفون وهم ،"صحيح"
" ☺  "
 .لمبتداءا هو

 ،"صحيح" يجيبونعينة من عشرين المجتمع %  90 .8
 أية فى ضمير من مبتداء أمثلة يعرفون وهم

"   



 %  و ،" ☺
  ".خطاء" يجيبون فحسبه

 أية فى مؤول من مبتداء أمثلة يعرفونعينة %  90 .9
"   

    
 فحسبه%   و ،"☺

 ".خطاء" يجيبون
 أية فى" دائـم" لفظ أن يعرفون عينة%   .10

"  

 10و مفرد، من خبر هو"   
 ".خطاء" يجيبون فحسبه% 

 آان ِمن ليس" طفق" أن يعرفون عينة%    .11
 ".خطاء" يجيبون فحسبه%  و وأخواتها،

 يجيبونتمع المج عشرينعينة من %  75  .12
 آاد فى الفعل أقسام أن يعرفون وهم ،"صحيح"

%  و المقاربة، أفعال من هو" آاد"و وأخواتها،
 ".خطاء" يجيبون فحسبه

  و ،"صحيح" يجيبون فحسبه عينة%   .13
 صحيحة أمثلة يعرفون ال وهم ،"خطاء" يجيبون% 

 .بليس المشبهة أحرف من" ما"
 أحرف من "وال الت" أمثلة يعرفون عينة%   .14

  " أية فى بليس المشبهة
   

 ⌧" و" 
   

    
 يجيبون فحسبه % و ،" 

 ".خطاء"



 ،"صحيح" يجيبونعينة من عشرين المجتمع %  5 .15
 " ةأي فى بليس المشبه حرف يعرفون وهم

⌧   
⌧   

 يجيبون فحسبه%   إن،و هو" ⌧
 ".خطاء"

 وهم ،"صحيح"بجيبون فحسبه عينة%   .16
 بجيبون% وأخواتها،و إن من هو" إن" يعرفون

 فحسبه%  و الدقة، فى لنقصانهم" خطاء"
 ".خطاء" يجيبون

 يجيبون المجتمععينة من عشرين %  65  .17
 " أية أن يعرفون وهم ،"حيحص"

     
 أمثلة ،"☺  
 فحسبه%  و مفرد، من الجنس لنفى التى ال

 ".خطاء" يجيبون
 أية فى النعت عن أمثلة يعرفون عينة%   .18

" ⌧ ⌧ 
 ⌧ ⌧  

  
⌧ 

  
 ⌦ 

 فحسبه%  25 وآبير، شديد هي"  ⌧
 ".خطاء" يجيبون

 يجيبونعينة من عشرين المجتمع %  100 .19
 فى يستخدم الذي العطف أن يعرفون وهم ،"صحيح"
⌧" أية ⌧   

   
    



 هو" ⌧  
 .أو

 أية فى التوآيد يعرفون عينة%   .20
" ☺ 

 "و"  
  

   
 من ليس ج أمثلة فى و"       

 ".خطاء" يجيبون فحسبه%  45 التوآيد،
 " أية فى" مقـام" لفظ أن يعرفون عينة%   .21

   

 هي"   
 غلط، بدل أو إشتمال بدل ليس بعض، بدل أمثلة
 ".خطاء" يجيبون فحسبه% 35و

والخالصة من تحليل البيانات ونتيجة المذآورة أن   
 المعدل آفاءة حفاظ على تطبيق النحو فى القرآن الكريم فى

جيد "هو فى رتبة  ليربايا بكديري القرآن ظتحفيمعهد 
 :برتب آما فى التالى%.  66.90، بنسبة مئوية "جدا
 ممتاز:   100 – 80
 جدا  جيد:   79 – 60
 جيد:   59 – 40
 مقبول:   39 – 20

 مردود:   19 – 0
بعد أن تالحظ الباحثة من آل أنواع المرفوعات 

العينة فى سؤال األسماء، و أما النتيجة من آل نفر من هذه 
 :التجربة، وستفصل الباحثة آما يأتى
 اللوحة العاشرة

 فى تدريب المرفوعات األسماء علىمن آل نفر نسبة مئوية عن آفاءة 
 بكديري معونة ساري القرآنظ يفمعهد تح فىالكريم  القرآن



 (%)خ  (%)ص  خطاء صحيح عينةنمرة
1 1 18 3 85.71 % 14.29 % 
2 2 17 4 80.95 % 19.05 % 
3 3 16 5 76.19 % 23.81 % 
4 4 16 5 76.19 % 23.81 % 
5 5 16 5 76.19 % 23.81 % 
6 6 16 5 76.19 % 23.81 % 
7 7 15 6 71.43 % 28.57 % 
8 8 15 6 71.43 % 28.57 % 
9 9 15 6 71.43  % 28.57 % 

10 10 15 6 71.43 % 28.57 % 
11 11 15 6 71.43 % 28.57 % 
12 12 14 7 66.67 % 33.33 % 
13 13 14 7 66.67 % 33.33 % 
14 14 14 7 66.67 % 33.33 % 
15 15 12 9 57.14 % 42.86 % 
16 16 12 9 57.14 % 42.86 % 
17 17 11 10 52.38 % 47.62 % 
18 18 11 10 52.38 % 47.62 % 
19 19 11 10 52.38 % 47.62 % 
20 20 10 11 47.62 % 52.38 % 

 % 652.38 % 1347.62 137 283 الجملة
 % 32.62 % 67.38 6.85 14.15 المعـّدل

قام على نتيجة مذآورة تعرف أن المعّدل من جملة األسئلة 
هو  بكديري معونة ساري القرآنظ يفمعهد تح فى الصحيحة

 32.62، أما المعّدل من جملة األسئلة الخطيئة هو % 67.38
.% 

 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 الباب الرابع

 قتراحاتواالصة الخال
 

 الخالصة )أ 
معتمدا على ما قد حصلت عليه الباحثة، فكانت نتيجة 

 :هذه البحث هي
 ليربايا بكديري القرآنظ يفمعهد تح .1

 القرآن تحفيظمعهد  فىمعهد  فى القرآنحفاظ %  35
يرون أنهم محتاجون إلى علم النحو أو آتب ليربايا بكديري 

 % 30م أحيانا، إحتياجه % 35المساعدة فى حفظ القرآن، 
حفاظ القرآن يتعلمون علم  % 100. ال يحتاجون إليه

 85. النحو، سواء آان قد تعلموا أو ما زال فى إثناء التعلم
حفاظ القرآن تعلموا النحو فى طبقة العلي بإستخدام  %

فى طبقة  % 10آتاب ألفىة بن مالك أو على المستوى، 
لمستوى، المتوسطة هم يستخدمون نظم عمريطي أو على ا



يتعلمون بإستخدام آتاب متن األجرومية أو على  % 5
 .المستوى

والخالصة من تحليل البيانات ونتيجة المذآورة أن 
 المعدل آفاءة حفاظ على تطبيق النحو فى القرآن الكريم فى

جيد "هو فى رتبة  ليربايا بكديري القرآن تحفيظمعهد 
 %. 77.38، بنسبة مئوية "جدا

 معونة ساري بكديري نالقرآظ يفتح معهد .2
معونة  القرآن تحفيظ معهد فى حفاظ القرآن%  60

يرون أنهم محتاجون إلى علم النحو أو آتب  ساري بكديري
%  20إحتياجهم أحيانا، %  20المساعدة فى حفظ القرآن، 

حفاظ القرآن يتعلمون علم النحو و %  95 .ال يحتاجون إليه
وا النحو فى طبقة حفاظ القرآن تعلم%  35 .لم يتعلمه%  5

 15العلي بإستخدام آتاب ألفىة بن مالك أوعلى المستوى، 
فى طبقة المتوسطة هم يستخدمون نظم عمريطي أو % 

يتعلمون بإستخدام آتاب متن %  50على المستوى، 
 .األجرومية أوعلى المستوى

والخالصة من تحليل البيانات ونتيجة المذآورة أن  
ق النحو فى القرآن الكريم فى المعدل آفاءة حفاظ على تطبي

هو فى رتبة  بكديري معونة ساريمعهد تحفيظ القرآن 
 %. 66.90، بنسبة مئوية "جيد جدا"
 

 االقتراحات )ب 
ومن الدراسة السابقة ونتائجها فعرضت الباحثة 

معهد  االقتراحات حسب ما يتعلق بكفاءة حفاظ القرآن فى
 ساري معهد معونة فىليربايا، آديري، و القرآن تحفيظ

بندار الجنوبية، آديري فى تطبيق علم النحو بالقرآن 
 :الكريم



وينبغى للحفاظ ال يحفظ عن ظهر القلب وحدة، بل البد  .1
له معرفة وحكمة ليفهم فهما عميقا ومكافأ وشموال عن 

، سواء آان من اسلوبه أم تفسيره، أم "ما فى القرآن"
كون لكى ي. وبهذا، يستطع أن ينال النعم فيه. غير ذلك

. حفاظ القرآن حفظا حقيقيا لفظا ومعنا آانا وعمال
 .بارك اهللا لكم

ونرجو ممن يستخدم ويقرأ هذا البحث الجامعى فى  .2
تدريسه وتحليله أن يعتنى بالطريقة الحديثة علما بأن 

ونرجو منكم أيها الباحثون . الطريقة أهم من المادة
جو بعد والنر. والُقّراء الفضالء اإلقتراح والنقد البّناء

 .ذلك إال النفع العميم والقبول من المولى الكريم
 
 

 * واهللا أعلم بالصواب* 
 الحقيرة
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Mohon diisi dengan jawaban yang telah tersedia. 
 



1. Apakah anda membutuhkan buku/kitab penunjang dalam menghafal al-
Qur’an? Misalnya; kitab Tafsir, Tarjamah Al-Qur’an dll. 

a. Ya   b. Kadang-kadang c. Tidak 
2. Apakah anda pernah mempelajari Nahwu sebelumnya? 

a. Pernah   b. Sedang belajar c. Tidak pernah 
3. Buku/kitab Nahwu apa yang anda gunakan?(pilih tingkatan terakhir 

yang dipelajari) 
a. Alfiyah ibn Malik (Alfiyah ibn Mu’thi, Ibnu ‘Aqil, Shobban, Ibnu 

Hamdun dll) 
b. ‘Imrithi (Fathu Robbul Bariyyah, Syarh ‘Imrithi dll) 
c.  Jurmiyah (Mukhtashor Jiddan, Fusulul Fikriyah, Tasywiqul 

Khollan,  ‘Asymawi, Kawakib Durriyah, Nahwu Wadhih, Jami’ud 
Durus dll). 

 
 
Pilih jawaban yang anda anggap benar! 

1. Di bawah ini adalah  المرفوعات األسماء , kecuali: 
 

                  a. نائب الفاعل b. مبتداء        c. حال 
2.   

    
    

   
     Yang bergaris bawah pada ayat di atas adalah: 

       a.   مبتداء   b. لفاعـ    c. 
به مفعول  

 
   

   
3.      Ayat di atas merupakan contoh dari: 

 

a.    مؤول مصدر من -فاعل
b. ضمير من -فاعل   
 c.  Keduanya salah 
  

4.  
   
   

    



a. مؤول-فاعل        b. صريح أو ظاهر-فاعل     c. Keduanya 
salah 

5. Yang bergaris bawah pada ayat ini adalah: 
      

  .aمبتداء      .bالفاعل نائب            .cفاعل
 

6. Yang bergaris bawah pada ayat ini adalah: 
   

   
    

-الفاعل نائب  .bضمير-نائب الفاعل  .cصريح -نائب الفاعل
  .aمؤول

 
7. Mubtada’ pada ayat di bawah ini yaitu: 

 ☺  
  .aالمطففين    .bالم حرف               .cلوي       

 
8. Yang bergaris bawah pada ayat ini adalah: 

 ...    
☺   
  .aجملة-خبر  .bمؤول-مبتداء   .cضمير-مبتداء

   
9. Yang bergaris bawah pada ayat ini adalah: 

      
  ☺  

  .aجملة-خبر   .bمؤول-مبتداء  .cضمير-مبتداء
 

10. Yang bergaris bawah ini adalah:                                                                                
     

a. مفرد-خبر   b. جملة-خبر    c. Keduanya 
salah 

 Diantara ayat-ayat di bawah ini yang tidak termasuk . آان وأخواتها .11
;       

   a 
    

   
  b 



   
 c 

  
     

12.    Ayat di atas merupakan contoh dari: 

  .aوأخواتها إن  .bوأخواتها آان  .cوأخواتها آاد

13. . Yang merupakan contoh   حرف المشبه بليس pada ayat: 
   ☺ 

☺    a 
     
    

  
  b. 

 ☺     c. 
بليس  المشبهحرف  .14  terdapat pada ayat: 

     
 a  

⌧    
     

   b  
 c. Keduanya benar   

 
  

 ⌧   ⌧ 
  ⌧  

 :pada ayat di atas ialah حرف المشبه بليس  .15

  .aإال     .bإْن    .cما 

16. Pada ayat-ayat di bawah ini terdapat  األحرف المشبهة بالفعل , 
kecuali: 

   
       

 a. 
⌧☺   

☺        
  b.   

  ☺ 
☺   

       c.  
 



     
   ☺  

17. Ayat di atas adalah contoh dari: 

 مفرد-نسالج لنفي التى ال.   أ
   مضاف-الجنس لنفي التى ال. ب
 بالمضاف مشبه-الجنس لنفي التى ال.  ج

 :Pada ayat di bawah ini adalah  نعت .18
 ⌧ ⌧  

⌧ ⌧   
 ⌧ 

   
⌦ ⌧   

 .aآبيٌر و أجٌر  .bأجٌر و مغفرٌة   .cآبيٌر و شديٌد

 
⌧ ⌧    
     

   ⌧  
 :Pada ayat di atas yaitu  عطف  .19

 
  .aأو     .bمن    .cما

20. Yang bukan merupakan contoh توآيد adalah: 
 ☺ 

         a  
   

     
   b.  

    
      

 c.  
21. Yang bergaris bawah pada ayat ini adalah 

   
   

 

   a. مالبدل اشت           b. بدل غلط  c.   بدل بعض 

 
 



 


