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 باب ألاول ال

 املقدمة

 التمهيد ملشكلة البحث ١.١

. لم يتم العثور البارزة املميزاتو  الخصائص تعددها للعربية اللغة ا

ص.  ،٢٠٠٢بيومي ) قالعلى هذه الخصائص في اللغات ألاجنبية ألاخرى. 

الاشتقاق، و، ومنها ألاصوات ن اللغة العربية لها بعض الخصائصإ ،(٣٨

 .الاعرابعالمة ، و التركيبو 

عالمة  النحو العربي هيبتتعلق  التي املذكورة ةمن الخصائص ألاربعو 

عالمة الشكل في  لنحو. عالمة الاعراب هياعلم ب يعرف اليوم ما أو  الاعراب

آخر الكلمة من رفع، أو نصب، أو جر، أو جزم، أو لزوم حالة واحدة بعد 

 وهي أقسامثالثة  إلى عالمة الاعراب لالسم نقسمتو . انتظامها في الجملة

، وعالمة رفعه ضمة ( مرفوع باالبتداعٌد يْ نحو )َزْيٌد َيُقْوُم( ف)زَ  رفعال

اِئٌم( ف)زَ 
َ
ه وعالمة نصب ا( اسم منصوب بِإنَّ ًد يْ والنصب نحو )ِإنَّ َزْيًدا ق

 .وعالمة جره كسرة ف)َزْيٍد( مجرور بالباءوالجر نحو )ِبَزْيٍد( ، فتحة

نحو )َيُقْوُم( مرفوع  فعر ال هيف، أيضا الفعل يتكون من ثالثة أنواع أماو 

 ألنه فعل مضارع خال عن ناصب وجازم وعالمة رفعه أيضا ضمة،
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)لن َيُقْوَم( فعل مضارع منصوب بلن وعالمة نصبه أيضا  نحو  والنصب

فعل مضارع مجزوم بلم وعالمة جزمه )لم َيُقْم( ف)َيُقْم(  والجزمفتحة، 

ة عالم نجدبينما في لغات أخرى مثل اللغة إلانجليزية، ال و . ركةحذف الح

 .الاعراب كما وجدنا في اللغة العربية

مكونات جدا في اللغة ألنه جزء من  مهمعلم النحو عالمة الاعراب أو 

ن اللغة هي إ، (١٥، ص. ٢٠١٤جميل )قال . ي ال يستعنى عنهاذاللغة ال

النحوية، والداللية. و الصرفية، و كونات الصوتية، املتتألف من وهي  ،نظام

علم ألن  ،لتعلم اللغة في سيطرة علم النحو جميع واجب على ال، لذلكو 

( ٧٥، ص. ٢٠١٥في تعلم اللغة. قال ألالباب ) املهمالعناصر  أحد النحو هو 

 لغة.ال تعلممة في احدى املكونات امله هي د اللغةعواقن إ

 هم جدا في تعلم اللغة العربيةاملس و در ال أحدهو  علم النحو أيضا

في بناء الجملة  آخر شكل الكلمةيحدد أيضا و مواقع الكلمة يحدد  هألن

تأثيرا سوف تؤثر الشكل، ن هناك خطأ في نهاية تقرير كا إذاالعربية. حتى 

، ص. ٢٠١٤في ثبوت الحكم )سوحندار،  ؤثر أيضاشديدا في الترجمة وست

ال  مثل امللح كاملياه  تستغنى عنعروف أن ألاسماك ال املوكما هو  .(٣

 اللغة عن علوميستغنى ال  الذي علم النحو اء، فضال عن يستغنى عن الغد
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النحو في  نإ (٢٨ص. ، ٢٠٠٩بن ثابت، ا) كما بين الشعبيالعربية ألاخرى. 

 .العلم كامللح في الطعام، ال يستغنى عنه

العربية ألاخرى، إلامام  اللغة عن علوم يستغنىال  النحو علم  ومع أن

( يتطلب ألولئك الذين يدرسون علم ١٠٦، ص. ٢٠١٠النووي )السيوطي، 

على طالب قال السيوطي: علم النحو، اللغة العربية و  واتعلمي أنالحديث 

 .الحديث أن يتعلم من النحو واللغة

ه كتاب( في ١٧٤، ص. ٢٠٠١فادي )ال عبد ذهب قد وفي الوقت نفسه،

 في ، أن(؟هل القرآن معصوم) ?Is The Quran Infallibale تحت املوضوع

 في الكتاب املقدس هرودو  ناسبي ال يالذ انحوي أخط وعشرين اثنينالقرآن 

 يةلا  ألاعراف في سورة موجود ،اوعشرين خطأ نحوي اثنين. ومن أي القرآن

 .١٩ية لا ج في سورة الحو ٥٦

ِإنَّ َرْحَمَت ﴿ ،٥٦ألاعراف لاية قال هللا تعالى في القرآن الكريم سورة 

ْحِسِنيَن 
ُ ْ
َن امل ِ

ِريٌب م 
َ
ِه ق

َّ
)قريب( تكون كلمة ن أ، املذكورة لاية تلكفي و. ﴾الل

كلمة )رحمت( أن  ،حين فيوذكر. امل في شكل وهي ،مسندا إلى )رحمت هللا(

يجب أن علم النحو، في شكل املؤنث. ولكن على أساس وهي  ،مسندا تكون 

. العددو  من ناحية التأنيث، والتذكير، وفقين إليه واملسند سنديكون امل



4 
 

Fakhrur Razi Bin Mohd Rafi, 2017 
TINJAUAN KRITIK PADA TEORI ‘ABDALLAH ‘ABD AL-FADI TERHADAP KESALAHAN SINTAKSIS ARAB 
DALAM ALQURAN 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

 أن تكون )قريبة( نبغيبأن كلمة )قريب( ت فاديالعبد هللا عبد  ذهب ولذلك

 ألن مسندها في شكل املؤنث أي )رحمت(.

اِن ﴿ ،١٩ج لاية سورة الحقال هللا تعالى أيضا في القرآن الكريم و 
َ
ذ

َٰ
َه

ِهْم... إلخ ِ
َتَصُموا ِفي َرب 

ْ
ْصَماِن اخ

َ
ي فل لفعا، كان لاية املذكورة تلك فيو .﴾خ

 في كلمةر وكذلك كان الضميصيغة الجمع.  دل علىي كلمة )اختصموا( هو 

. صيغة الجمع دل علىيأيضا  و )اختصموا( وهشير أيضا إلى كلمة )ربهم( ي

يجعل كلمة )اختصموا( أن  القرآن ينبغيالفادي عبد هللا عبد ولذلك قال 

فصار  (همر في كلمة )ربيالضم كذلكإلى صيغة التثني فصار )اختصما( و 

أن تكون لاية )هذان خصمان اختصما في  عند قوله ينبغيلذلك و . )ربهما(

 ربهما(.

ة عبد هللا عبد الفادي كثيرا من غير املسلمين في آيات فكر وقد أثارت 

 الفكرةالقرآن الكريم بحيث يعتبرونها كان القرآن منخفضة. وألجل تلك 

 أيضا شعر املسلمون بقلة إلاتقان إلى القرآن الكريم ويشكون في كماله.

 علماءبعض ال همأوضحو  كل الناس أجمعين عز وجل هللا يؤيدولكن 

من  من الخصوصوالنواحي و فيه من جميع الجوانب  ريبال أن القرآن 

ِلَك ﴿، الثانيةفي سورة البقرة لاية  هللا تعالى  قالالنحوية. ناحية ال
ََٰ
ذ

 َرْيَب 
َ

ِكَتاُب ال
ْ
ِقيَن  ال ُمتَّ

ْ
ل ِ
 
 . ﴾ِفيِه ُهًدى ل



5 
 

Fakhrur Razi Bin Mohd Rafi, 2017 
TINJAUAN KRITIK PADA TEORI ‘ABDALLAH ‘ABD AL-FADI TERHADAP KESALAHAN SINTAKSIS ARAB 
DALAM ALQURAN 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

ذلك قد اتفق العلماء أيضا أن القرآن الكريم كتاب مقدس ال ريب و 

 ن( أ١٢، ص ٢٠١٠إبراهيم ) يؤيدالدنيوية أو ألاخروية. و مور ألا فيه إما من 

ال ريب  جز حقا قديما وحديثا، وكتابه الذيالقرآن الكريم هو كالم هللا املع

 فيه، ونختم كالمنا بأن القرآن معجزة خالدة.

 الدين علومهو مصدر كل  أيضا الكريمأن القرآن  هو املعروفكما و 

 . قال هللا تعالى في سورة النحل لايةالنحو علم هي بالطبع نهامو  ،في العالم

ْيٍء َوُهًدى﴿، ٨٩
َ

ِ ش 
ل 

ُ
ك ِ
 
ِكَتاَب ِتْبَياًنا ل

ْ
ْيَك ال

َ
َنا َعل

ْ
ل زَّ

َ
 وَ َوَرْح  َون

ً
َرىَٰ َمة

ْ
ُبش

ُمْسِلِميَن 
ْ
 .﴾ِلل

ال ريب  اكتابالقرآن الكريم  ليس ،بتلك لاية املذكورة ويتفق العلماء

 اومن العلماء الذين يتفقون به م.فيه فقط، بل هو الحاكم على كل العلو 

القرآن هو ن إ ،( في كتابه٢١، ص ١٩٨٥الغزالي ) قالالغزالي.  إلامام هو 

 .البحر املحيط ومنه يتشعب علم ألاولين ولاخرين

هناك مشكلة ال بد من دراستها  ،املذكورة املالحظة ألاوليةمن ذلك و 

 تري جحيونو  قال. كما وحقيقته وشرحها بالتفصيل عن طبيعة القرآن

ما ماملشكلة هي فجوة أو فرق  نإ( ٤، ص. ٢٠١٦ ،)سوحرمانبامبانج و 

 ما حدث.وبتوقعه من يمكن 
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. ربيةفي عالم الت بأمر جديد العربي ليسالنحو ب الذي يتعلقالبحث و 

كثيرا من  هادباللغة العربية وآ تعليم قسم من بال وبالطبع قد أجرى الط

( ٢٠١٥) أمر هللا بحث بحثههو  هذا. و العربيحو نالب البحوث التي تتعلق

ذلك العربية". و املدرسية  كتابال في النحوية اءخطألا عنوان "تحليل تحت 

 .سية العربيةب املدر افي الكتالنحوية خطاء ألا  يبحث عن املذكور  بحثال

( بعنوان ٢٠١٤) جحيانىبحثه  بحث ، هناكأيضا ثو بحلك التمن و 

على كتابة الطالب وتضمينها في تعلم  والنحويةالصرفية "تحليل ألاخطاء 

رف". وقد أجرى البحث على الطالب في الفصل الثاني عشر النحو والص

حصل هذا و الحنيف بطريقة النوعية باملنهج الوصفي.  بمدرسة العالية

الطالب بعلم  فهمالبحث النتائج إلى أن عوامل الخطأ في اللغة هي أقل 

اتيجيات في تعلم الطالب، واملعلمون غير النحو والصرف، وخطأ الاستر 

 .ماهرين

 الشاذاتعن  البحث هذا بحثلي بضروري  الباحث شعر ي، ومن ذلك

في كتابه  عبد هللا عبد الفادي النحوية التي وجدت في القرآن الكريم عند

( في هذا gap. وهذه هي فتحة )?Is The Quran Infallibaleتحت املوضوع 

 بحوث أخرى.ال يجدها ي الت البحث
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وينبغي ، لبحثهي ممكنة وضرورية ل اكلاملشكانت هذه ، ولذلك

النحوية في  الشاذات عن رأي عبد هللا عبد الفاديعن  شرحها بالتفصيل

 .القرآن الكريم

 

 صياغة مشكلة البحث ١.٢

تمهيد ملشكلة البحث، يقدم الباحث صياغة مشكلة النسبة إلى الب

 :فيما يلي البحث، وهي

 تشكيك آيات القرآن الكريم؟ما غرض عبد هللا عبد الفادي في  ١.٢.١

 النحوية في القرآن الكريم؟ الشاذاتكيف رأي عبد هللا عبد الفادي عن  1,2,2

 أهداف البحث ١.٣

 أهداف خاصة وهي:عامة و  إلى أهداف أهداف البحثتكون ت

لكسر حجة عبد هللا عبد  البحث من هذا ، كان هدف العامهدف العام ١,٣,١

عبد هللا  عبارة تكانفي آيات القرآن الكريم.  النحوية الشاذاتعن  فاديال

قد أثارت كثيرا من غير املسلمين في آيات القرآن الكريم فادي العبد 

بحيث يعتبرونها كان القرآن منخفضة. وألجل تلك العبارة أيضا شعر 
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لذلك، و  ويشكون في كماله. املسلمون بقلة إلاتقان إلى القرآن الكريم

 .هوكمال القرآن الكريم إلى الحفاظ على نقاء أيضا يهدف هذا البحث

  خاصال هدف 1,3,2

 آيات القرآنغرض عبد هللا عبد الفادي في تشكيك  معرفة (1

 النحوية في الشاذات حول حجج والبراهن لعبد هللا عبد الفادي ال معرفة (2

 .رآن الكريمآيات الق

 وائد البحثف ١.٤

 البحث وهي: وفوائد مساهمة عطييأن البحث  هذايرجو الباحث من 

يرجو الباحث من هذا البحث أن يعطي املساعدة وإلاعانة على ، نظرية ١,٤,١

 ،والقرآن ،تعلق بتعليم اللغة العربيةت ومعارفه التي م العالمو تطوير عل

وتعليم . وأن يقوي الفكرة لتنمية علم اللغة العربية العربي خاصة والنحو 

النموذج  أيضا بصفة خاصة. وأن يعطي في القرآن الكريم قواعد النحو 

أن و  في القرآن الكريم ش يء بفكرة تعليم اللغة العربيةالجديد على كل 

 .ةث لاتيو للبح ونافعا مفيدا البحثهذا يصبح 

 عملية 1,4,2

 للتالميذ (1
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 ،زيادة معرفتهمو علما نافعا  الباحث من هذا البحث أن يعطي

د عن تعلم اللغة العربية وقواع أيضا ترقية نتائج تعلمهمو  ،وتنميتهم

 النحو بصفة خاصة.

 

 

  للمدرس (2

في سيطرة علم النحو  أن يعطي الباحث من هذا البحث علما نافعا

في تعليم التالميذ قواعد علم النحو تعليما فصيال وعميقا. زيادة معرفته و 

القرآن الكريم ألن القرآن هو الحاكم وتطبيق تعليم قواعد علم النحو في 

 على علم النحو.

 لمدرسةل (3

 فيالبيانات الجديدة للمدرسة  أن يعطي الباحث من هذا البحث

 حو.النتصحيح عملية التدريس لترقية كفاءة التالميذ عن تعلم 

 

 هيكل تنظيم الرسالة ١.٥

ظيم هيكل تن يرتب الباحثوللحصول على التسهيل والفهم الشامل، 

 :الرسالة إلى خمسة أبواب، وهي
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 وصياغة مشكلة البحث، شكلةملالتمهيد  املقدمة تتكون من: :الباب ألاول 

 وهيكل تنظيم الرسالة. وفوائد البحث، وأهداف البحث، ،البحث

 الشاذات: إلاطار النظري يتكون من: إلاطار أو الفكرة عن الباب الثاني

 .والبحث السابق ،عند عبد هللا عبد الفادي النحوية في القرآن الكريم

عينة البحث،  ،وتصميم البحث : منهج البحث يتكون من:الباب الثالث

 البيانات. طريقة جمع البيانات، وطريقة تحليلو 

: نتائج البحث عن تتكون من نتائج البحث ومناقشته: الباب الرابع

 النحوية في القرآن الكريم عند عبد هللا عبد الفادي. الشاذات

 .الاقترحاتو : الخالصاتالباب الخامس

 .املراجع واملالحق


