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الفصل األول

مقدمة

مشكلة خلفية ال.أ

إن اللغة مما ال ينفصل يف احلياة اإلنسانية، فهى من املسائل الظاهرة الىت تبحث عن 

فهم تو التصاللعالمات، فهى وسيلة اال.  فاللغة نظام األصوات تتكون من الرموز و ا1حاهلا

تع ال أنفسهم و التفهم احلسن و يصال أغراضهم إىل اآلخرين و وسيلة املعرفة إىل بني ا

و هو قابل فاللغة نظام صويت ميتلك سياقا اجتماعيا و ثقافيا له دالالته و رموزه.  2األدب

تمع.  ا ا و اللغة العربية للنمو و التطور خيضع يف ذلك للظروف التارخيية و احلضارية اليت مير 

و أوات إن اللغة العربية هى األصيقالمن اللغات الدولية الكبرية املعتربة املستخدمة. و قد 

هم.و مقاصديصال أغراضهالكلمات تستخدمها العرب إل

يفدب، و لغة قدمية و حديثةأو اللغة علم و ّن اللغة العربّية هي حّية ال متوت، إ

يف قراة د رغب كل املسلمنيوقت  نفسه. فهي لغة الثقافة العربية و احلضارة اإلسالمية. لق

1Asep Ahmad Hidayat, Filsafat Bahasa, (Bandung:Penerbit PT Remaja Rosdakarya. 2006), h
58.
2Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) 1996 h. 67.
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ىف سورة فهمه رغبة شديدة ىف اللغة األصلية و هي اللغة العربية كما قال اهللا تعاىلن و آالقر 

يوسف: 
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ن جيتهدوا و أالبّد عليهم ن يتعمقوا مقاصد آيات القرآنأمون الذين يريدون فاملسل

ال . ويةنآيف فهم اآليات القر العربية تعّلما عميقا لكي ال جيدوا األخطأحيرصوا على تعّلم اللغة

ية منه، وال آن ميثّله  الناس ولو أال ميكن ، ّن القرآن معجز من حيث أسلوبه و معاىن آياتهأسيما 

سلوبه و أعّمقها من ناحية ن يتعّلمها و يتأمصادر العلوم العربية الىت جيب يزال مصدرا من

اللغة العربية. قصم التدريسيفمعانيه، خاصة للمعلمني واملتعلمني 

فهم القرآن فهما جيدا و حلصول على م األساليب اللغوية املستعملة يفىل فهإحيتاج 

و لفظ و حرف ىل ضبط املعىن من كّل كلمةإالتعّمق مبا ىف القرآن ولفهم اللغة العربية حيتاج

ّن أ. فمن الطبيعى ليه اآلية السابقةإشارت أالقرآن عربيا كما العربية، تبعا لكونتستعمل ىف اللغة 

سلوب القرآن يتأّلف من قواعد اللغة العربية يعىن القواعد النحوية و الصرفية.  أ

2القرآن الكرمي سورة يوسف: .3
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و املعاين، و فإن النحو علم يُعرف به حقائق املعاين، و يوقف به على معرفة األصول

إىل األحكام، و يستدل به على الفرق بني احلالل و احلرام، و يُتوصل مبعرفتهحيتاج إليه يف معرفة 

عّرف املصطفى الغالييىن النحو بأنه علم 4.، و ما فيه من احلكمة و فصل اخلطاببمعاين الكت

ا أحوال الكلمات العربية من حيث اإلعراب و البناء، أى من حيث ما يعرض  بأصول تعرف 

فيه نعرف ما جيب عليه أن يكون آخر الكلمة من رفع، أو النصب، أو هلا ىف حال تركيبها،

.5اجلر، أو اجلزم، أو لزوم حالة واحدة، بعد انتظامها ىف اجلملة

ا معربة (و قال فؤاد نعمة بأّن قواعد النحو تنظر اىل الكل أيمة العربية من حيث أ

شكل آخرها بتغري موقعها ىف ال يتغري يموقعها ىف اجلملة) أو مبنية (أيتغري شكل آخرها بتغري

و ضبط أواخر . إذن ختتص قواعد النحو بتحديد وظيفة كل كلمة داخل اجلملة6)ملةاجل

الكلمات و كيفية إعرابه.

عبد اهللا بن سليمان الُعتَـيِّق ، النحو إىل أصول النحو، مكتبة الشاملة.4
8م), ص 2005ه / 1426مصطفى الغالييين, جامع الدروس العربية, (القاهرة: دار احلديث, .5
3( بريوت: دار القافة االسالمية ، بدون السنة) ، ص: فؤاد نعمة، مالخص قواعد اللغة الغربية.6



4

وحرف. فاإلسم هو كل كلمة ،وفعل،ثالثة أقسام : اسمإىلتنقسم الكلمة العربية

ن أو زمان أو صفة أو معىن جمرد من الزمان. تدل على إنسان أو حيوان أو نبات أو مجاد أو مكا

والفعل هو كل كلمة تدل على حدوث شيئ ىف زمن خاص. وأما احلرف هو كل كلمة ليس هلا 

7معنا إال مع غريها.

أنواع حرف الفاء هي : فاء العطف، فاء اجلواب الشرط، فاء السببية، فاء اإلستئنافية، 

و فاء الزائدة.

من آراء اإلختالفاتفوجدت فيها القرأنبعد أن قرأت الباحثة أنواع من الرتمجات 

املرتمجات  يف معىن حرف الفاء. رغم أن الفاء حرف لكنه ذو دور مهم لفهم اآليات القرآن 

وهي حينما أخطأ القارئ يف فهم معىن الفاء  يف القرآن الكرمي أخطأ يف تفسري أيضا، مثال يف 

: 26اآلية سورة البقرة  















18- 17نفس املراجع, ص 7



5







إىل : مصلة الدينيةترجم هذة اآلية إىل اللغة اإلندونسيا ىف القرآن الرتمجة

sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan seekor nyamuk atau

yang lebih kecil dari itu. Adapun orang-orang yang beriman mereka tahu

bahwa itu kebenaran dari Tuhan. Tetapi mereka yang kafir berkata “apa

maksud Allah dengan perumpamaan ini ?”. Dengan (perumpamaan) itu

banyak orang yang dibiarkan-Nya sesat. Dan dengan itu banyak (pula) orang

yang diberi-Nya petunjuk. Tetapi tidak ada yang Dia sesatkan dengan

(perumpamaan) itu selain orang-orang fasik.

إىل اللغة مل يرجم املرتاجم حرف  الفاء ىف الرتكيب

اإلندونسيا إّن ذلك من جواب الشرط أّما. إذا نرجم ذلك اآلية بتحليل علم النحو فيكون 

الرتجة: 

Adapun orang-orang yang beriman, maka mereka tahu bahwa itu kebenaran

dari Allah.

نرجم ذلك اآلية بتحليل إذامل يرجم املرتاجم حرف الفاء أيضا. فـَيَـُقُلْونَ و  تركيب الثاىن 

علم النحو فيكون الرتجة:
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Dan orang – orang yang kafir, maka mereka berkata,”apa maksud Allah

dengan perumpamaan ini”.

فيكون الرتمجة هذة اآلية بتحليل علم النحو علىى : 

sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan seekor nyamuk atau

yang lebih kecil dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, maka mereka

tahu bahwa itu kebenaran dari Tuhan. Tetapi mereka yang kafir maka mereka

berkata “apa maksud Allah dengan perumpamaan ini ?”. Dengan

(perumpamaan) itu banyak orang yang dibiarkan-Nya sesat. Dan dengan itu

banyak (pula) orang yang diberi-Nya petunjuk. Tetapi tidak ada yang Dia

sesatkan dengan (perumpamaan) itu selain orang-orang fasik.

: 54املثال األخر يف اآلية

















مصلحة الدينية إىل :ترجم هذة اآلية إىل اللغة اإلندونسيا ىف القرآن الرتمجة
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Dan (ingatlah) ketika Musa berkata kepada kaumnya, “wahai kaumku kamu

benar-benar telah mendzalimi dirimu sendiri dengan menjadika (patung) anak

sapi (sebagai sesembahan), karena itu bertobatlah kepada penciptamu dan

bunuhlah dirimu. Itu lebih baik bagimu di sisi Penciptamu. Dia akan menerima

taubatmu. Sungguh Dialah Yang Maha penerima taubat, Maha penyayang.

إىل اللغة اإلندونسيا إّن ذلك من فـََتابَ مل يرجم املرتاجم حرف  الفاء ىف الرتكيب

َقْد تَاَب َعَلْيُكْم. إذا نرجم ذلك اآلية بتحليل علم جواب الشرط إن احملذوف تقديره فَِإْن تـَْبُتْم فَـ 

النحو فيكون الرتجة: 

Jika kamu  bertaubat, maka dia akan menerima taubatmu.

فيكون الرتمجة هذة اآلية بتحليل علم النحو علىى : 

Dan (ingatlah) ketika Musa berkata kepada kaumnya, “wahai kaumku kamu

benar-benar telah mendzalimi dirimu sendiri dengan menjadika (patung) anak

sapi (sebagai sesembahan), karena itu bertobatlah kepada penciptamu dan

bunuhlah dirimu. Itu lebih baik bagimu di sisi Penciptamu. Jika kamu

bertaubat, maka dia akan menerima taubatmu. Sungguh Dialah Yang Maha

penerima taubat, Maha penyayang.
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اآلية بالتحليل علم و بني فهم علم النحو التحليل دون ية باآلهناك فرق بني فهم 

إذا . و فحسبلنحو فوصلنا إىل الفهم البسيط دون التحليل علم اهذه اآلية لو حنللها باحلنو. 

أن حرف الفاء ىف الرتكيب "فـَيَـْعَلُمْوَن" و "فـَيَـُقْوُلْوَن" هى عرفناالنحوحنلل هذه اآلية بعلم 

و كذالك ىف املثال الثاىن مل يرجم ”maka“.جواب الشرط "أّما" فرتجم هذه احلرف بكلمة 

إىل اللغة اإلندونسيا إّن ذلك من جواب الشرط "إن" فـََتابَ املرتاجم حرف الفاء ىف الرتكيب

". makaاحملذوف؛ تقديره فَِإْن تـَْبُتْم فـََقْد تَاَب َعَلْيُكْم. فرتجم هذه احلروف  كلمة "

و أن القرآن يتكون من ثالثني جزاء و مائة و اربع عشرة سورة  و سّت اآلف و سّت مائة 

كما ىف السورة البقرة، اآليات الىت سّت وسّتني آية. بعض ىف آية القرآن وجدنا حرف الفاء.  

و مخسة ، و مائتني )128(اآلياتمثانية و عشرون مائة تتضمن على حرف الفاء هى 

الفاء من و من البيان السابق نستطيع أن نستخلص أن حرف .فاءال) حرف255(مخسون

اآليات الىت لن نستطيع أن نفهم مقاصدت القرآن. و إذا مل نفهمهاأهم املباحث لفهم آيا

إال باستعاب علم النحو و خباصة مبحث عن حرف الفاء. أردها اهللا.
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ال جيدا فالبد لنا ان نستوعب هذا املبحث لكىيةإذا أردنا أن نفهم اآليات القرآن

نريد أن نكشفها ونطالعها حىت تظهر الىتالقرآنية. فهذه األمهية حنطئ ىف فهم مقاصد اآليات

و ظواهر سابقة إىل خلفيةالىت فيها حرف الفاء. إضافةيةلنا الروائع الغامضة ىف آيات القرآن

ن معاىن حرف الفاء عث العلمى حتت املوضوع "حتليل علم النحوفأراد الباحثة أن يقوم بالبح

". ىف القرآن الكرمي

ختيار الموضوعفي االدوافع.ب

جيدا باعتبار القرآن كاملصدر األول ىف ا سلوبا فهمأالقرآن الكرمي معنا و البحث ىف.1

اإلسالم.

.تعّلم القرآن و فهمه فهم جيدا عند املسلمني لرتقية اإلميان باهللا.2

دمها استخداما خن يعرفها معرفة تامة لكى يستأكثرية ولذلك ّن حرف الفاء هلا معاىنإ.3

. صحيحا جيدا
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مر مهم لتعميق معرفة قواعد اللغة العربية خاصة عن معاىن حرف الفاء، أن هذ البحث إ.4

ّي طبقات و مدارس و اجلامعات.أمل ختتتم بكمال ىف ألن البحث فيها

ن هذ البحث مطابق و مناسب بشأن الباحثة من قسم تدريس اللغة العربية.إ.5

.الطاقة و املالن تتم هذ البحث من حيث األوقات و أستطيع الباحثة ت.6

صطلحات  متوضيح ال.ج

حات املوجودة ىف صطلالباحثة توضيح املواضحا فقّدمتليكون البحث مفهوما و

هذ املوضوع  كما يلى:

حتليال  مبعىن جعله ىف حّل ممّا بينه و بينه.- حيّلل- اصله حتليل  من حّلل:حتليل.1

حنوا اي قصده, و علم النحو هو العلم اعراب كالم - ينحو-حنامن حنو اصله:حنو.2

العراب. 

و معىن الكالم،و معىن الكلمة : مدلوهلا،مجع من معىن وهو ما يقصد بشيئ: معاىن.3

مضمونه.
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.ىف اللغة العربيةحرف من حروف الذى جنده:الفاء حرف .4

صلى اهللا عليه و سلم بوسيلة جربيل القرآن هو كالم اهللا املنزل على حممد القرأن الكرمي: .5

إىل أنزلء هو آخر كتب اهللا تعاىل ن الكرمي املنزل على خامت األنبيآالقرآاملتعبد بتالوته.

و أن أحكامه قانون إن القرآن حجة على الناس.البشر، وهو ناسخ ملا سبقه من الشرائع

سلمني عن اهللا بطريق قطعي إىل املقلواجب على املسلمني اتباعه أنه من عند اهللا و أنه ن

عن أن يأتوا مبثله. عجوزاالناسيف صحته وأنه من عند اهللا فال ريب 

ةالمشكلد.  

ةتقديم المشكل. 1

املشكالت املوجودة ىف هذ املوضوع كثرية منها:

معاىن حرف "الفاء"  الىت توجد ىف سورة البقرة )أ

البقرةإعراب حرف " الفاء" الىت توجد ىف سورة )ب

ةياآلترمجةالفاء على حرفأثر )ج
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البقرةسورة ىف الفاءحرف نواع أ)د

مشكلةتحديد ال. 2

ذايتىل كثرة املشكالت الّ إبالنظر  ن تبحث  أاملوضوع ال تستطيع الباحثة تتعّلق 

احرف "الفاء"نواع أفتحدد الباحثة عن ولكثرة حرف الفاء يف سورة البقرة كلها، اليتو معا

. سورة البقرةجتد يف

تكوين المشكلة. 3

ما أنواع حرف "الفاء" الىت توجد ىف سورة البقرة ؟.أ

معاىن حرف  "الفاء" الىت توجد ىف سورة البقرة ؟هى ما .ب

هفوائدوالبحث أهداف هـ.  

أهداف البحث.1
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سورة البقرة ملعرفة أنواع حرف "الفاء" اليت توجد يف)أ

جتد ىف سورة البقرة اليتعرفة معاىن حرف  "الفاء" مل)ب

ىف سورة البقرةةياآلترمجةالفاء على حرفأثر ملعرفة )ت

فوائد البحث .2

ترجو الباحثة أن يفيد هذا البحث إفادة علمية أو جامعية أو تطبيقية.

: زيادة خزانة العلوم ملكتبة املدرس و تنفع نتائج البحث الفائدة للجامعية)أ

اإلسالمية احلكومية رياو. لتطور تدريس اللغة جلامعة سلطان شريف قاسم 

العربية للمستويات املدرسة.

و فعالية يكون مرجعا ىف ترقية األمناطالفائدة العلمية : ملعلمى اللغة العربية)ب

التدريس. و تكون مصدرا علمية جلميع املتعلمني ىف إستخدام حرف الفاء 

على كل ناحية من النواحى. 



14

ذا البحث للطالب ملقياس أنفسهم من جهة الكفائة للطالب : أن يكون ه)ج

يف استخدام حرف الفاء من ناحية معاىن حرف الفاء.  

للمعلم : أن يكون هذا البحث مفيد للمعلم ملعرفة إستطاعته يف التعليم )د

مهارة اللغوية األربع وال سيما تعليم كيفية استعمال حرف الفاء عندما يعلم 

العربية خصوصا يف علم النحو. طالبه مادة القواعد اللغة 


