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  هذا البحث
  وكجاكرتاجبية اآلداب جبامعة سونان كاليجاكا اإلسالمية احلكومية ـمقدم إىل كل

  ةـام بعض الشروط للحصول على الشهادة العامليـإلمت
  داىف علم اللغة العربيـة وأ

  
  وضع

  د خرياىنـأمح
  ٠٣١١١٤٠٦: لب رقم الطا

  

bèi†cë@òîi‹ÈÛa@òÌÜÛa@òjÈ’ 
  كاليجاكا اإلسالمية احلكومية لكلية اآلداب جبامعة سو�ان

  جوكجاكرتا
٢٠٠٨  
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 التجريد

al-Qur’ân sebagai sumber pengetahuan yang tak terbatas adalah merupakan

mukjizat terbesar yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad sebagai petunjuk bagi 

umat manusia. Karena fashâhah dan balâghahnya al-Qur’ân tidak terlepas dari ilmu 

bahasa arab yang mencakup ilmu Nahwu ( Sintaksis ), Sarf ( Morfologi ), ilmu Balaghah.

Surat al-Hadîd merupakan surat ke 57 dalam al-Qur’ân yang terdiri dari 29 ayat, 

termasuk golongan Surat Madaniyyah, diturunkan sesudah surat al-Zalzalah. Dinamai al-

 

Hadîd ( Besi ), diambil dari perkataan al-Hadîd yang terdapat pada ayat 25 surat ini. 

Adapun pokok bahasanya adalah tentang keimanan, hukum-hukum Syari’at dan lain-lain.

Dalam surat al-Hadîd terdapat 53 kata kerja berimbuhan yang terdapat dalam ayat-ayat 

surat al-Hadîd,.seperti Contoh dalam ayat 9: kata لزنُي  akar katanya adalah ُِزلني, imbuhan 

syaddah pada kata  لزنُي  mengandung fungsi التعدية  yaitu menjadikan fi’il lâzim ( 

Intransitive Verb ) menjadi muta’addy.( Transitif Verb ). 

Ilmu Sarf ( Morfologi ) adalah ilmu yang menjelaskan tentang proses 

terbentuknya kata, termasuk didalamnya membahas tentang imbuhan-imbuhan yang ada 

pada kata kerja serta implikasi dari penambahan tersebut. Setiap kata kerja pastilah 

mempunyai akar kata, dan akar kata tersebut bisa mengalami imbuhan dan sekaligus 

mengalami penambahan makna. Dari proses imbuhan ( afiksasi ) tersebut muncul pilihan

makna yang tentunya sangat mempengaruhi kita dalam menginterpretasi maupun dalam

penerjemahan al-Qur’ân. 

Skripsi ini mencoba menganalisis tentang proses morfologis yang terjadi pada 

kata kerja berimbuhan dalam surat al-Hadîd sampai pada proses penambahan dan 

perubahan makna yang merupakan implikasi dari imbuhan yang masuk pada kata kerja 

tersebut dengan menggunakan bantuan ilmu Sarf ( Morfologi ).  

Setelah dianalisis bahwasannya kata kerja berimbuhan dalam surat al-Hadîd 

terbentuk melalui proses imbuhan ( Afiksasi ), yaitu akar kata yang mendapat tambahan 

huruf ziyadah, dan dari penambahan tersebut muncul alternatif makna sebagai berikut, 

yaitu:  رد، املشاركة، الطلب، للمبالغةالتعدية، إختصار احلكاية، التعريض، املتابعة، مبعىن ا.  
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  الشعار و اإلهداء
  

   È“ÛaŠb@@@ @

@@ َتعـِقُلون َلعلّـُكم ـاعرِبيًاـُقرآ� َأْ�زْلنـاه ِإ�ّـا @

  ��ينتفع مل يعتقد مل من وكّل  رفع اعتقاده حسب إذالفتى
  

   ç⁄aõa‡@@@ @

  :أهدى هذا البحث إىل 
  كلية اآلدب

  أبي مذاكر وأمي أشرفه: وإليكما يا والدي الكرميني

  ريتني أينى رمحواتىالكبرية فتح النعمة وأخي الكبري سويطنا وأخيت الصغأختى وإىل 
   و�يشا النيل

  وإىل من حيتاج إىل هذا البحث
@ @

       ٢القرآن، سورة يوسف آية  
 ،١. ص ) ١٩٩٥: بريوت( ، �ظم املقصود  األ�ذلسى، حممد ابن عبد الرمحن  
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 تقديركلمة شكر و

    
احلمد هللا الذى أحسن اإلنسان خلقا، والذى نزل القرآن ليكون بشريا 

 الفاتح ملا أغلق وخلق احلديد فيه بأسا، والصالة والسالم على حممد ونذيرا، 
  .واخلامت ملا سبق ناصر احلق باحلق وعلى اله وأصحابه أمجعني

مزيدات األفعال " قد مت هذا البحث حتت املوضوع   ما بعد، فبعون اهللاأ
 بني يديكم وأقدم هذا البحث. )"دراسة حتليلية صرفي ( وفوائدها ىف سورة احلديد 
 والعيوب، ولذلك فليكن يل من حسن ظنكم ما اننقصلعلى استحياء ملا فيه من ا

يشفع هلذا اجلهد املتوافع، وليكن يل من صحيح نصحتكم وفكرتكم الناضجة ما 
  .هذا البحثإلمتام يعينين 

ة

فيحسن يل يف هذه الفرصة الثمينة أن أقدم شكري اجلزيل وتقديري العميق 
  :ن هلم فضل علي يف إمتام هذا البحث، ومنهم للسادة الذين كا

صاحب الفضيلة عميد كلية اآلداب جبامعة سونان كاليجاكا اإلسالمية  .١
  .اللسان احلاج شهاب الدين قليويب وراحلكومية جوكجاكرتا األستاذ الدكت

ملشرف  املاجستري، كااحلاج حممد بريبادى الدوكتوراندوسستاذ فضيلة األ .٢
 .ذا البحثافق على هالذى قد ر

ساتيذ الكرام واملوظفني يف كلية اآلداب الذين شجعوين على إمتام  األومجيع .٣
 .هذا البحث
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 ريا بكل مودة وشفقة اللذان ربياين صغ"أشرفة" ووالديت "مذاكر"والدي  .٤
 وأخي الكبري "فتح النعمة"وهذباين بأحسن التهذيب، وأخيت الكبرية 

  ".نيشا النيل"و" أيىن رمحوتى"وأخيت الصغريتني " سويطنا"
 الذين "دار العلوم"املعهد اإلسالمى ساتيذ الكرام واملوظفني ىف  األومجيع .٥

 .علّموىن بنور اإلسالم
" للغة العربية وآدا لكلية اآلداب وىف منطقة    يف شعبة اومجيع أصدقائى .٦

GRIYA APEM " حفرح والطربوا أيامي بشىت الالذين رو. 
وال أنسى إهداء الشكر لكل من أعانين يف توفري املراجع واملصادر املتعلقة  .٧

رئيس املكتبة مع كل هيئة : فيحسن يل أن أشكرهم، وهم. ذا البحث
مية احلكومية جوكجاكرتا، و املوظفني جبامعة سونان كاليجاكا اإلسال

 . املكتبة بكلية اآلدابموظف
أحسن  لوجهه الكرمي وأن جيزيهم هلم خالصة أن جيعل أعما عسى اهللا

  .مني يا جميب السائلنيأ. اجلزاء يف الدنيا واآلخرة
    

  ٢٠٠٨ يونيا ٣٠جوكجاكرتا، 

  الكاتب
    

  محد خريانأ                       
٠٣١١١٤٠٦  
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  لواب األــالب
  ةــمقدم

  
  ألةـخلفية املس  . أ

وميسح  ليجعل الناس هدىعربيا   وحى إىل حممد هومايالقرآن
  ا بكالم اهللاـ غالبهم القرآنفي. ١قنيي السرور إىل الصديلقيالكذب و

  .تهـالوبتوالتعبد يه السالم ـ بوسيلة جربيل عل يوحى إىل حممد
بأن جيعله أساسا الق ـواألخ عةـشريألة العقيدة والـ مسيهدى القرآن

: اىلـقال اهللا تع الرسول ليبين على ذلك،  وأرسل اهللا .رئيسيا من ذلك
سورة ( ا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلّهم يتفكرون ـوأنزلن
 . ٢)٤٤: حلـالن

ـردات  مهم لكثرة املفشيءم فيه  مظاهر لغوي والتعلّالقرآنإن 
 ال  ومن ذلك. التركيب اللغوي املستخدمفيه مع ترتيب ةـلغويب الواألسال

حو والصرف ـتملة على الن املشةـّة العربيـّ عن العلوم اللغوييفـارق القرآن
  .ةـوالبالغ

آية، هـذه اا تسع وعشرون ـيـّة وآد سورة مدنيـسورة احلدي
ـّة والتوجيه، وتبىن ا تمع اإلسالمي السورة الكريـمة تعىن بالتشريع والتربي

ـّة، واخللق الكريـمة، والتشريع احلكيم اُبتدأت . على أساس العقيدة الصافي
السورة بالتعريف على اهللا عز وجلّ مث أمرت باإلميان بـه وبرسوله  هذه

                                                 
1 Abul a’la ala maududi, M.M Syarif, B.A Dar, “ Esensi al-Quran ” ( Bandung: Mizan, 1990 ) 

Hlm. 5 

2  M. Quraish shihab “ Membumikan al-Quran “ ( Bandung: Penerbit Mizan, 1992 ) Hlm. 33 
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 ٢ 

وباإلنـفاق ىف سبيله وذكرت بكل ما يساعد على ذلك وحيققه، مث أمرت 
د عن الفسوق عن أمر اهللا مث باخلشوع للقرآن وت عن قسوة القلوب ومبا يبع

تاتى جمموعات تأمر مبا حيقق هذا اخلشوع ومبا يزيل قسوة القلوب ومبا يبعد عن 
  . ٣الفسوق

إذا أردنا أن نتعلم مظاهرا لغوية مثل القرآن فالنحو والصرف كالنقد ذى 
تعلُّم القرآن من جهة الصرف والنحوشيء مهم، ألن . الوجهني لن يفارقا بينهما

من مل . القرآن بغري علم من الصرف والنحو تسببت مفارقة املعىن املقصودقرائة 
يعلم قواعد الصرف والنحو فيصعبه ىف تعلُّم القرآن، وعلى ذلك فالصرف والنحو 

شيء مهم.  
الصرف هو العلم الذى يتعلّم . الصرف قسم من أقسام علوم اللغة العربية

اإلسم :  ثالثة أقسام إىل اللغة العربيةتنقسم الكلمة ىف. وبنيتهاه عن الكلمة ـب
 ( ماض:  ثالثة أقسام إىل وينقسم الفعل بالنظر إىل وقوع زمانه،والفعل واحلرف

Past Tense (ومضارع  ) Present Tense (وأمر  ) Imperetive Tense ( . وينقسم
  . بالنظر إىل تركيبه إىل جمرد ومزيد أيضاالفعل

. فعال الىت وجدت ىف سورة احلديدألامزيدات يبحث هذا البحث عن و
 بكلمة أخرى يبىن الفعل أو عملية الزوائدالفعل املزيد هو الفعل الذى يبىن عن 

  .د فيه الزيادةاارد مثّ تز املزيد عن بناء

                                                 
 ٢٠٠١) بريوت : دار الفكر (  " الكرمي لقرآن  تفسري-صفوة التفـاسري"  ,ابوىنصـ حممد على ال ٣

 ٣٠٠. ص
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 ٣ 

 لتغيري املعىن إىلحرف الىت هلا فوائد أحد األ إما بفعالألومزيدات ا
 كانت مضارعا :٤يرتّل: حنو. ازنأوركّّب بتالصرفيني تتلك الفوائد عند . اجمرده

أى  وفائدة زيادا التعدية ،لُعّفَي على وزن نه،هلا زيادة يعىن احلرف من جنس عي
  .) transitif verb ( ٥ متعدي) Intransitif verb ( تغيري الالزم
 هذا األمر كما يقع ىف الفعل كثر الزيادة ىف الفعل ثالثة أحرف،أو
 والسني زيادا اهلمزة)غفر+ ا س ت (إستغفر:  حنوأحرف،دة ثالثة الثالثي بزيا

  .والتاء
وعلى ذلك فهذا البحث احتم على استخدام التحليل الوصفي، يعىن 
بوصفية اآليات احمللّلة مث حيلّلها لتعريف العملية الصرفية من األفعال املزيدة مع 

  .ريففوائد زيادا ىف سورة احلديد باستخدام النظر الص
  
  ألةــد املسـحتدي. ب

بحث عن  فيختصرهذا الانطالقا على ما املذكور ىف خلفية املسألة،
  : كما سيأيتاملسائل الىت صارت حتديدا،

  املزيدة ىف سورة احلديد؟أفعال تبىنكيف   . أ
 ؟  من حيث املعىن الصريف ىف سورة احلديدمزيدات األفعال ما فائدة  . ب

  
  دهـحث وفوائـراض البـأغ. ج

                                                 
 ٩: آية ،ورة احلديدـس  ٤

الفعل املتعدى هو الذى البكتفى بالفاعل و .الزم هو كل فعل يكتفى بالفاعل ليشكل مجلة مفيدةلاالفعل ٥ 
( , حممد عبد الرحيم عدس, رفصـد النحو والــعالواظح ىف قوا: انظر ، اكثر لتمام املعىنأووامنا يأخذ مفعوال به 

 ١٦. ص) عمان : دار جمدألوى
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 ٤ 

  :راض هذا التحليل هيوأغ  . أ
   ىف سورة احلديدصياغ األفعال املزيدةمعرفة  .١
   ىف سورة احلديدمزيدات األفعالمعرفة فوائد  .٢

  :وأما فوائد البحث هي  . ب
 للباحث خصوصا وللقراء عموما عن األفعال املزيدة وفوائد ألن يفيد .١

  . ىف سورة احلديدزيادا
 املزيدة  األفعالنع  ىف سورة احلديدخصوصاملترجم القرآنملساعدة ا .٢

  .وفوائد زيادا
من  خصوصا دب مدخال جديدا للباحث والطلبة ىف كلّية اآلليصري .٣

  .ات القرآنيمعىن آ
 يـحقيق املكتبــالت. د

مل جيد الباحث البحث الذى يبحث عن مزيدات األفعال وفوائدها ىف 
ثرية ، لكن جيد الباحث البحوث الك)دراسة حتليلية صرفية ( سورة احلديد 

لكن جيد البحث الذى يقرب . املتعلقة بالصرف ومل جيد فيها ما يبحثه الباحث
دراسة ( فائدة وزن استفعل ىف الصرف العريب " حبثه مبا يبحثه الباحث يعىن 

هذا البحث يبحث عن أحد موازن أفعال ". إياغ سفريتنا " ل) حتليلية صرفية 
  . حىت الفوائد الىت كانت فيهمن عملية صرفية" استفعل " املزيدة يعىن 

  .ومن ذلك يليق هذا البحث أن يكتب كرسالة علمية ىف مثل هذا
  ظرىـار النـاإلط. ه
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 ٥ 

 يبحث هذا ،٦النظرى آلة له الفوائد ىف أن يرشد من البحوث العلمية
ى جدت ىف سورة احلديد باستخدام النظر الىت وفعالألمزيدات االبحث عن 

 ويفهم الصرف بكلمة أخرى بعلم يتعلّم ،٧اإلبدالوالصرف هو القلب و .الصريف
ن هو يفارق ع و عن كيفية صياغة األبنية العربية واملقصود باألبنية هي الكلمة،به

قيل الصرف هو أم العلم .  ألنه يبحث القواعد اإلعرابية ىف اجلملة والكالمالنحو
  .٨ومألن الصرف يولد كل كلمة والكلمة يولد كثريا من العل

األول حتويل الكلمة إىل أبنية خمتلفة الختالف : يطلق الصرف على اثننيو
واآلخر تغيري الكلمة من أصل الغرض لغرض من . املعاين كالتصغري والتكثري

األغراض أو املعىن من املعاىن غري اختالف املعاين، كااإلعالل واإلبدال والقلب 
    الكلمة،بصياغة ثالثة أمور تتعلق ولذلك ستسرح. ٩والنقل
 من حرفني يتقاربان أو هوإدخال حرف ىف حرف آخر من جنسه ،غاماإلد .١

مد أصله مدد و ادعى أصله : ليجعال حرفا واحدا مشددا، حنوىف املخرج 
  .ادتعى ألن الدال والتاء قريبان ىف املخرج فادغم

واملراد حبروف . هو احلذف واإلبدال والتسكني ىف حروف العلّة، اإلعالل .٢
قال أصله قَول أبدلت الواو ألفا لوقوعها :  هي الواو والياء واأللف، حنوالعلّة

  .بعد فتحة

                                                 
6  Ratna, Nyoman kutha. " Teori, Metode, dan Teknik Penelitian Sastra ” ( Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar , 2004 ), hlm 9 

7 Abu Bakar Muhammad, “ Metode Praktis Tashrif: Suatu Teori Mentashrif Bahasa Arab 
Untuk Mengetahui Kaidah Sharaf ” ( Surabaya: Karya Abditama, 1995 ) hlm 1 

8 Muhammad bin A. Malik Al Andalusy, “ Tarjamah Matan Alfiyah…….hlm 6 

( ، اجلزء الثاىن ة ابن مالكـة اخلضري على شرح ابن عقيل على ألفيـحاشياعى، يوسف حممد، ـ البق ٩
 ٢٨٤. ، ص )١٩٩٥بريوت : كر دار الف
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فهو . بناء أصله بناي:  هو إزالة حرف ووضع آخر مكانه، حنو،اإلبدال .٣
يشبه اإلعالل من حيث أنّ كالّ منهما تغيري ىف املوضع إالّ انّ اإلعالل 

وأما اإلبدال . سبقخاص بأحرف العلّة، فيقلب أحدها إىل اآلخر، كما 
فيكون ىف احلروف الصحيحة جبعل أحدمها مكان اآلخر، وىف األحرف 

   .   ١٠العليلة جبعل مكان حرف العلّة حرفا صحيحا
  .ينقسم الفعل بالنظراىل تركيبه على جمرد ومزيدو

 يعىن الفعل الذى كانت أحرفه كلّها اصلية ارد هو آرى، الفعل اجملرد، .١
 .كرم و حضر:  حنو،غيري فيهاأى ال زائد وال ت

أحضر :  حنوتغيريا أو زائدا،هو ما كان بعض أحرفه  الفعل املزيد، .٢
  .١١وأكرم

وأما ما يتعلق بالزيادة يعىن زيادة احلرف ىف كلمة فهي ما الىت هلا فائدة 
  :١٢والزيادة تكون على ثالثة أقسام. ىف تغيري املعىت عن جمرده

)  ا - ه- ي- ن- و- م- ت- ل-أ -س( سألتمونيها ف أحرإما من أحد  .١
 . مث زيد فيه اهلمزة والسني والتاءعلم جمرده ،إستعلم: حنو

 مث زيد محُرجمرده , حرم:  حنو من جنس عينه اى تضعيفها،إما بزيادة حرف .٢
 .فيه احلرف من جنس عينه يعىن الراء

 مث صفر جمرده ،إصفر:  حنوإما بزيادة حرف من جنس المه اى تضعيفها، .٣
 . فيه األلف واحلرف من جنس المه يعىن الراءزيد

                                                 
  ٢٣٩ .ص ،)٢٠٠٣ بريوت : املكتبة العصرية ( "ة ــجامع الدروس العربي"  صطفى، م الغال ييىن، ١٠

11  Imam Bawani, “ Tata Bahasa Bahasa Arab “ ( Surabaya : Al-Ikhlas 1996 ) hlm 75 

 ٦٧ .ص ،)بريوت : ةـدار احلكم ( ،"ة ــد اللغة العربيـقواع"   فؤد نعمة، ١٢
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 الفائدة ىف تغيري املعىن عن جمردها، هلا فعال هي أحرف الىتألمزيدات ا
وضعه علماء العرب ملعرفة أحوال بنية أوزان، امليزان الصريف  بالصرفيونويتركبها 
  .الكلمة

تى  وسيأ،رباعي مزيد وثالثي مزيد  زيادته علىإىل بالنظر ينقسم الفعلو
  :ذكرمها

زيدت حرف ماضيه األصلية ثالثة مث هو ما كانت أ ،الفعل الثالثي املزيد .١
ت + إ ( واجتمع ) كرم + أ ( أكرم :  حنوحبرف أو حرفني أوثالثة أحرف،

للثالثي املزيد إثىن عشرة ). غفر + ت + س + إ ( واستغفر ) مجع + 
  .١٣وزنا

ماضيه األربعة األصلية زيد فيه على أحرف  هو ما الفعل الرباعي املزيد .٢
احرجنم، وله : أو حرفان حنو) زلزل + ت ( تزلزل : حرف واحد حنو

  .١٤وزنان
وعلى ذلك سيحلّل الباحث األفعال املزيدة املوجودة ىف سورة احلديد مع 

  .ذكر فوائد زيادا
  

  حثـهج البـمن. و
  :وأما منهج البحث املستخدم ىف هذا البحث فكما يلى

 حليلـنوع الت .١

                                                 
 ٤٢ .ص ،ةــجامع الدروس العربي  ١٣

 ٤٣. ص ،ةــع الدروس العربيــجام ١٤
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 هوالبحث الذى يقام ىف غرفة ، )library research(  البحث حبث مكتيب هذا
 ىف املكتبة حىت حيصل الباحث البيانات واإلعالمات أو ةعمل التحليليال

  .١٥ بوسيلة الكتب وآلة السمعية والبصريةاملتعلقة بالبحث
 اتـمع البيانـقة جـطري .٢

املنابع  الكتب ولك يقام مجع البيانات بتعلمهذا البحث حبث مكتيب، ولذ
واملراد بالبيانات هي البيانات األساسية . علقة بتحليل البحثت املاملكتوبة
  .والثانوية

: هيبالبحث نقدا، وبيانات الىت تتعلق ال هي البيانات األساسية، •
 يداتعلقة مبزت املالصرفيةوالكتب  سورة احلديداألفعال املزيدة ىف 

 لعربية للشيخ مصطفى الغالييينمجيع الدروس ا:  مثل، خصوصافعالاأل
وس حمترام بشرى والتطبيق والصرف منهج كرابياك لدوكتوراند

 .الصريف لدوكتور عبد الراجخى
البيانات الثانوية، هي البيانات الىت تتعلّق بالبحث بال نقد كاالقوامس  •

  .واالت واجلرانيل وىف مواقع اإلنترنت وغري ذلك
 رابـقتاال .٣

هذه املقاربـة ساعد ت. املقاربة الصرفيةتخدمة هي  املساملقـاربةوأما 
 حتصيل النتيجة الىت جتيب املسائل املوجودة ىف هذا  ىفمساعدة شديدا

 . وفوائدها ىف سورة احلديدفعالمزيدات األ يعىن البحث،
 اتـل البيانـقة حتليـطري .٤

                                                 
15 Kinani Djojosurojo dan M.L.A. Sumaryati, “ Prinsip-prinsip dasar Penelitian Bahasa dan 

Sastra “, Cet. 2 ( Bandung: Nuansa, 2004 ), Hal. 10 
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وهذه الطريقة يستعملها ، طريقة وصفيةستخدم الباحث ىف حتليل البيانات ي
مث الباحث سيستكشف تلك . لباحث لدراسة الشيء على أساس الوقائعا

  .١٦االبيانات وسيصفها وسيشرحه
يشرح  مث ات جمرده املزيد ىف سورة احلديد مث يثباألفعاليبدأ الباحث بطلب 

  .تلك املزيداتكانت داخلة فيها مث حيلّل فائدة يدات املز
  ام البحثـنظ. ز

تامة  النتيجة اله وفهمه وليحصلليكون هذا البحث سهال ىف قرائت
  :ومتركبا فيتركب الباحث املبحث على ما سيأتى

مل على خلفية املسألة وحتديد املسألة وأغراض البحث الباب األول يش
  .حث ونظام البحثب ومنهج ال و اإلطار النظرىتحقيق املكتيبالوفوائده و

، الفصل  الفصلني الثاىن يبحث عن حملة سورة احلديد ويسمل علىالباب
 سورة احلديد  مضمونةنزول سورة احلديد والفصل الثاىناألول أسباب 

  .ئلهافضاو
ئد  املزيدة مع فوافعال األزيادته وأوزان الثالث يبحث عن الفعل والباب

قسامه والفصل ول تعريف الفعل وأ الفصل األزيادا ويشمل على ثالثة فصول،
  . املزيدة وفوائد زياداان أفعالمزيادة األفعال والفصل الثالث أوزالثاىن 

الباب الرابع التحليل الصريف عن أفعال املزيدة وفوائد زيادا ىف سورة 
احلديد ويشمل على الفصلني، الفصل األول التحليل الصريف ىف ثالثي مزيد 

  .حبرف واحد والفصل الثاىن التحليل الصريف ىف ثالثي مزيد حبرفني
  .  مل اخلالصة و االقتراحالباب اخلامس االختتام املشت

                                                 
16 Sudaryanto, Metode Linguistik  Kearah Memahami Metode Linguistik ( Yogyakarta: 

Gadjah Mada University Press, 1986 ), hlm 62 
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  االقتــراح .٢
ولذلك . إن نظرية صرفية حتتاج إىل التطوير خاصة يف حتليل آيات القرآن

 .القرآنفالصرف شيئ مهم بتعلّمه لكل من يريد حتليل آيات 
وختاما يف كتابة هذا البحث ندعو اهللا تعاىل أن يثبت أقدامنا لرمحته 

اللهم انفعننا مبا علّمتنا وعلّمنا ما ينفعنا . ولرضائه يف حياتنا اليومية حىت يوم اآلخر
. اللهم إننا ضعاف وأنت قادر فاحفظنا من كل السيئات واخلطيئات. وزدنا علما

  .ء وفتنة هذا الزمان، آمني ياجميب الدعاء يارب العاملنياللهم ارمحنا واحفظنا من بال
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  عــثبت املراج
 

 :املراجع العربيــة .١
  

  القرآن الكريـــم
 

  )بريوت لبنان : دار الفكر ( ،" ديرــــح القـفت"  ، حممد،ابن على ابن حممد
 

الدر املنثور ىف التفسري " ، ابن عبد الرمحن اىب بكر ،  جالل الدين،السيوطى
   )بريوت: دار الكتب العلمية ( ،"أثور ــامل

 

قاهرة : دار السالم( ، "رف ـــاب شذ العرف ىف الصـكت" ،محدأ ،احلمالوى
 (٢٠٠٦  

 

   )١٩٧٣: بريوت ( ، "ق الصرىفـــالتطبي"  ، الدوكتور عبده،الراجحى
 

دار  ( " تفسري للقرأن الكرمي -اسريـــصفوة التف"  ، حممد على،الصابوىن
             ٢٠٠١)  بريوت :الفكر 

 

املكتبة : بريوت ( ،"ة ـع الدروس العربيــــامـج"  ، مصطفى،الغالييىن
 ٢٠٠٣ )العصرية 

   

 –ة ـــــسلسلة تعليم اللغة العربيجامعة اإلمام حممد ابن سعود اإلسالمية، 
  ٢٠٠٤) جاكرتا : اإلمام  ( النحو
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 )مصر : دار السالم ( ،"عاشر لد الــاجمل: ريــاألساس التفس"  ، سعيد،حوى
    

دار  ( ، "رفـد النحو والصـــ الواظح ىف قواع"، حممد، عبد الرحيم عدس
 ) عمان : جمدالوى

      

  )بريوت : دار احلكمة ( ،"ة ـــد اللغة العربيـــقواع"  ، فؤد،نعمة
  

السيوطى، عبد الرمحن ابن أىب بكر جالل  احمللى،حممد ابن أمحد جالل الدين و
، )بريوت : دار الفكر( ،  "مـــ العظيالقـرآنري ــتفس" ين،الد

١٩٨١ 
      

دار العلم ( ، "ابع ـد السـاجملل: فـكاشلري اــالتفس" حممد جواد  مغنية،
 .١٩٨٠)بريوت : للماليني

 

مكتبة حممد ( ، "طالحى واللغوى ــ اإلص–الل الصرف ــإع"  منذر نذير،
 دون السنة) سورابيا : ابن امحد نبهان وأوالده

  

ة اخلضري على شرح ابن عقيل على ألفية ابن ــحاشي" ،يوسف حممد البقاعى،
  ١٩٩٥) بريوت : دار الفكر(  اجلزء الثاىن ،"الكــم
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  قـــالحـم
  

ىف  حبرف واحد الـاألفعدات ـد مزيــ عن فوائ الصريفحليلجدوال الت .١
  ورة احلديدـس

  

 فائدة الزيادة الزيادةاألية سورة احلديدالنمرة
 هللا َما ِفى السمَواِت َسبَح ١

مالَْحِكي زَو الَْعِزيِض َوهَواَْألر 
تضعيف  ١

 الباء
 اختصار احلكاية

 لَه ملْك السمَواِت َوالْأَرِض ٢
يحِىي

اهلمزة  ٢
 احملذوفة

 تعديةال

 َوهَو َعلَى كُلِّ َشيٍئ يِميتو ٣
رقَِدي 

اهلمزة  ٢
 احملذوفة

 التعدية

٤ ِلجوَهاِريلَ ِفي الناهلمزة  ٦  الَّي
 احملذوفة

 التعدية

 النَهاَر ِفي الَّيِل َوهَو يوِلجو ٥
 َعِليم ِبذَاِت الصَُدوِر

اهلمزة  ٦
 احملذوفة

 التعدية

اهلمزة  ٧ ِهللا َوَرسوِلِه ِباأِمنوا ٦
 احملذوفة

 التعدية

لَكُم مسَتخلَِفيَن  ِمما َجَعَوأَنِفقُوا ٧
 ِفيِه

اهلمزة  ٧
 احملذوفة

 التعدية

 التعدية اهلمزة ٧ ُا ِمنكُم َمنوآفَالَِّذيَن  ٨
 التعدية اهلمزة ٧  لَهم أَجر كَِبيراَنفَقَواو ٩
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اهلمزة  ٨ ْنَ ِباِهللاتؤِمنو َوَمالَكُم الَ ١٠
 احملذوفة

 التعدية

١١  كُموعلُ َيدوسَوالروِمنؤا ِلت
كُمِبَرب 

اهلمزة  ٨
 احملذوفة

 التعدية

 َعلَى َعبِدِه اَياٍت يَنزِّّلُهَوالَِّذي  ١٢
 َبيَناٍت

تضعيف  ٩
 الزاء

 التعدية

كُم ِمَن الظَُلَُماِت ِالَى يخِرَجِل ١٣
 لََرُءوف ِر َواَنَّ اَهللا ِبكُمالنَُو

مَرِحي 

اهلمزة  ٩
 احملذوفة

 التعدية

وا ِفى َسِبيِل ّ تنِفقَوَمالَكُم أال ١٤
اِهللا َوهللا ِميَراثُ السمَواِت 

 َواَألرِض

اهلمزة ١٠
 احملذوفة

 التعدية

 التعدية اهلمزة١٠  ِمن قَبِل الْفَتِحَنفََقَمن أ ١٥
 املشاركة األلف١٠  أُولِئَك اَعظَم َدَرَجٍةقَاَتلَو ١٦
 التعدية اهلمزة١٠  ِمن َبعدأَنفَقُواِمَن الَِّذيَن  ١٧
ا َوكُالًّّ َوَعَد اهللاُ الْحسَنى قَاَتلُوو ١٨

رنَ َخِبيَملُوَواهللاُ ِبَما َتع 
 املشاركة األلف١٠

 قَرضا  اَهللايقْرِِضَمن ذَا الَِّذى  ١٩
 َحَسنا

اهلمزة ١١
 احملذوفة

 للتعريض

 للمتابعة األلف١١ َولَه أَجر كَِريم,ه لَهيَضاِعَفف ٢٠
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َيوَم َيقُولُ الْمَناِفقُونَ  ٢١
  أَمنواَوالْمَناِفقَاِت ِللَِّذيَن 

 التعدية اهلمزة١٣

م َوغَرتكُم الْأََمِاينُّ َحتى أَرَتبتو ٢٢
اَء اَمر اِهللا َوغَركُم ِباِهللا َج

روالَْغر 

 الصريورة اهلمزة١٤

 الْأَرَض َبعَد يحِيِإعلَموا اَنَّ اَهللا  ٢٣
 َموِتَها

اهلمزة ١٧
 احملذوفة

 التعدية

٢٤  قَدنَبي الْأَياِت لََعلَّكُم ّالَكُم
 َتعِقلُونَ

تضعيف ١٧
 الياء

 التعدية

٢٥ قَاِت ِإنَّ الْمدصَن َوالْمِقيدص
 ا اَهللا قَرضا َحَسنااَقَْرضوو

 للتعريض اهلمزة١٨

 للمتابعة األلف١٨ لَهم َولَهم اَجر كَِريمَُضاَعفي ٢٦
 ِباِهللا َوَرسِلِه اُولِئَك اَمنواَوالَِّذيَن  ٢٧

 هم الصديقُونَ
 التعدية اهلمزة١٩

َداُء ِعنَد َربِهم لَهم َوالشَه ٢٨
اَجرهم َونورهم َوالَِّذيَن 

وا ِبايِتَنا اُولِئَك كَذَّبكَفَرواَو
 اَصحب الَْجِحيِم

تضعيف ١٩
 الذال

 التعدية

 الْكُفَّاُر اَعَجَبكََمثَِل غَيٍث  ٢٩
 َنَباُته

 التعدية اهلمزة٢٠

 املشاركة االلف٢١ َربكُم ِاىل َمغِفَرٍة ِمن َساِبقُوا ٣٠
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٣١  كُمَرب ِفَرٍة ِمنا ِاىل َمغَساِبقُو
َوَجنٍة َعرضَها كََعرِض السَماِء 

  ُِعدتَوالْأَرِض ا

 التعدية اهلمزة٢١

 التعدية اهلمزة٢١  ِباِهللا َورسِلِهاَمنواِللَِّذيَن  ٣٢
َيَشاُء ِ َمن يؤِتيهذِلَك فَضلُ اِهللا  ٣٣

 واُهللا ذُوالْفَضِل الَْعِظيِم
اهلمزة ٢١

 احملذوفة
 التعدية

 التعدية اهلمزة٢٢ ِمن مِصيَبٍة ِفى الْأَرِضاََصاَبَما  ٣٤
٣٥  َسلَْنلَقَدلََنا ِبالَْبيَِّّناِتاَرسرد اهلمزة٢٥ ا رمبعىن ا 
 ا َمَعهم الِْكَتاَب َوالِْميَزانَاَنَزلَْنَو ٣٦

 ِلَيقُوَم الناس ِبالِْقسِط
 التعدية اهلمزة٢٥

ا الَْحِديَد ِفيِه َبأْس َشِديد اَنَزلَْنَو ٣٧
 لََم اُهللا َمناِس َوِلَيعِللن َوَمَناِفع
َينصره َورسلُه ِبالَْغيِب اَنَّ اَهللا 

 زَعِزي قَِوي 

 التعدية اهلمزة٢٥

٣٨  َسلَْنَولَقَدَم ااَررِهيا َوِابحون 
َوَجَعلَْنا ِفى ذُريِتِهَما النبوةُ 
 رَوكَِثي َتدهم هثمِمن َوالِْكَتاب

 ِمنهم فِسقُونَ

 مبعىن ارد اهلمزة٢٦

٣٩  َنثُمِلَنا قَفَّيسِبر تضعيف ٢٧ ا َعلَى اثَاِرِهم
 الفاء

 التعدية

 التعديةتضعيف ٢٧ ِن َمرَيَم ا ِبِعيَسى ابقَفَّيَنَو ٤٠
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 الفاء
 التعدية اهلمزة٢٧ ُ الِْإنِجيلََاَتينهو ٤١
 التعدية اهلمزة َاَتيَنافََما َرَعوَها َحق ِرَعاَيِتَها ف ٤٢
 ِمنهم اَجرهم َوكَِثير َمنواآالَِّذيَن  ٤٣

 ِمنهم فِسقُونَ
 التعدية اهلمزة 

اهلمزة ٢٨ َرسوِلِه يؤِتكُم ِكفْلَيِن ِبَوأِمنوا ٤٤
 احملذوفة

 التعدية

  
 حبرفني الـدات األفعـد مزيــ عن فوائ الصـــريفحليلجدوال الت. ٢

  ورة احلديدـىف س
 فائدة الزيادة الزيادةاألية سورة احلديدالنمرة
هَوالَِّذي َخلََق السمَواِت  ١

م َوالْأَرِض ِفي ِستِة أَياٍم ثُ
  َعلَى الَْعرِشاسَتَوي

 اهلمزة ٤
 والتاء

 مبعىن ارد

 اهلمزة١٠ ي ِمنكُمَسَتوِِالَي ٢
احملذوفة 
 والتاء

 مبعىن فََعلَ

٣  ا َوَرآَءكُموِجعلَ اراِقيوفَالَْتِمس 
 نورا

 اهلمزة١٣
احملذوفة 
 والتاء

 للطلب

مزة اهل   ِمن نوِركُمَنقَْتِبسانظُروَنا ٤
احملذوفة 

 مبعىن ارد
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 والتاء
يَنادوَنهم اَلَم َنكُن َمَعكُم قَاُلْوا  ٥

 فَُسكُماَن متفََتن كُمَبلَى َولِكن
 متَتَربصو

التاء ١٤
وتضعيف 

 العني

 مبعىن ارد

٦  َيَتَولََّوَمن َو اْلَغِنيفَِإنَّ اَهللا ه 
دالَْحِمي 

التاء ٢٤
وتضعيف 

 المال

 مبعىن ارد

ْه اتََّبعوَوَجَعلَْنا ِفى قُلُوِب الَِّذيَن  ٧
 َرأْفَةً َوَرحَمةً

 اهلمزة٢٧
 والتاء

 مبعىن فعل

َاَماكََتبنَها ابتَََدعوهَوَرهَبِنيِّةً  ٨
 َعلَيِهم ِاالَّ ابِتَغاَء ِرضَواِن اِهللا 

 اهلمزة٢٧
 والتاء

 مبعىن فعل

٩ َها الَِّذيا يايواَن أَمنقُواهلمزة٢٨  اهللات 
احملذوفة 
 والتاء

 للمبالغة
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