
 
 

 الباب األول
 المقدمة

  خلفية البحث - أ

 فلذالك باللغة العرببية. الكرًننزل القرآن و مصدر العلوم،  ىو القرآن الكرًنحتّقق 
العربية لفهم القرآن الكرًن والعمل على امتثال أوامره  علوموقد حث اإلسالم على تعلم 
كعلوم اللغة العربية  1رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم.من واالنتهاء بنواىيو وفهم بيان 

 مبارك، فيو والدرس ينضب، ال معُت الكرًن القرآن فإن والقواعد وشعائر اإلسالم وغَتىا.
 .موّفق ودارسو

، خاصة جليل ادلسلم مهمأن تعليم اللغة العربية من ادلفهوم كما قال أغوس فروانتو 
واللغة العربية أمر مهم ألهنا لغة  2.ياآلن يف تعليم القرآن و احلديث و علوم االسالم

ولكن حينما نظرنا ىذا الزمان كثَت من الناس يقرؤون القرآن الكرًن واحلديث الشريف. 
القرآن فقط، ولكنهم ال يفهمون و اليعلمون ادلقصود و األىداف ومعناه من ذلك 

ن ذمد يف القرآن األسرار الذيعربية دلفهوم القرآن و م الو عل رمن نتعّلم آيات القرآن. وننبغي
 و نستطيع أن نعلم حمتويات القرآن.

 العلوم. قال الغالييٌت واللغة العربية تولد علوما كثَتة والتزال تتطور حىت اآلن
عشر ثالثة ىي و اخلطأ، عن والقلم اللسان عصمة إىل هبا يتوصل اليت العلومالعربية ىي 

                                                           
 1414) بَتوت : دار الفكر,  قطر الندى وبل الصدى،رتال الدين عبد اهلل بن ىشام األنصاري,   1

 .3م ( ص. 1993ىـ/
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 والبيان، وادلعاين، والرسم، ،(النحو اسم وجيمعهما) واإلعراب الصرف،: علما 
 منت و األدب، وتاريخ واخلطابة، واإلنشاء، الشعر، وقرض والقوايف، والعروض، والبديع،

علم ب اليوم يعرف ما وىو) واإلعراب. واإلعراب الصرف ىو العلوم ىذه أىمّ  و. اللغة
 3(.النحو

 ويف القرآنأحد العلوم العربية ادلهّمة من نظرية فهم القرآن ىي علم النحو.  
، كعلوم اللغة العربية والقواعد وشعائر اإلسالم يةقواعد النحو ال  اثَت ك  يتضّمن  الكرًن
مقبل رزتو اهلل: علم النحو من العلوم اإلسالمية ادلهمة اليت جيب  وقال شيخ .وغَتىا

ومن كثَت الباب أو حمتويات البحث اليت ندر أن  4على ادلسلمُت أن يعطوه اىتماما.
يهتم يف دراسة علم النحو ىي البحث عن ادلنصوب على نزع اخلافض، قد علمنا 

ولكن ندر على حبث ادلنصوب من  ادلنصوبات ىي من ادلفعوالت أو من احلال أو التمييز
، كثَت منهم مل 5نزع اخلافض وبناء على نتيجة ادلقابلة من عشر الطلبة قسم اللغة العربية

 يعلموا ىذا البحث.

اللغة  دون نتعّلم قاعدة رمن النستطيع ،اتياآل هتا ىفامع فهم حرك كلمةالمقصود لفهم  
علم النحو من مباحث نتعلمها عميقا. و العربية يف علم النحو أّوال فلذلك البدا أن 

أنواع "ادلنصوبات" كثَتة وكل "ادلنصوبات" و  الذي سنبحث ىي مبحث عن ادلنصوب
ادلوجودة يف القرأن ذلا معاين متنوعة، إذا رمن خطأنا يف الًترتة فتغَت ادلقصود يف تلك 
                                                           

 .7م(، ص. 2007)بَتوت: دار الكتب العلمية: ،  ،العربيةجامع الدروس مصطفى الغاليُت،  3
( 2004مكتبة صنعاء االثرية،  )قاىرة:دمتع يف شرح األجرومية ،  مالك بن سامل بن مطر ادلهذري، 4

 5ص: 
   يف شهر يوليوعلى الطلبة قسم اللغة العربية مقابلة   5

2018 
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 قاعدةإىل التاج رمها عرفتدلو  ،يةىف تلك اآل هاب علينا أن نعرف وييفتجياآلية. ولذلك، 
نصوب ادلنصوبات ىي ادلعن أحد مباحث من حبث عميقا  بحث فيهاسن النحوية اليت

 نزع اخلافض.على 
 فَاْسَتِبُقوا: 148يف سورة البقرة فمثل الكلمة من قولو تعاىل يف كتابو الكرًن  

َراتِ   يظنهم، األية .بناء على نتيجة ادلقابلة من عشر الطلبة قسم اللغة العربية، اْلَخي ْ
َرات  الكلمة "النصب من  َيـخ نصبو على مفعول بو أو على غَته بل قال يوسف بن عبد " اخلخ

 منصوبة أهنا على" اخلَتات" نصب يف ادلفسرين أقوال اتفقتاهلل األنصاري يف كتابو، 
فقد  اخلَتات، إىل: التقدير أو ذكر بادلنصوب على نزع اخلافض اجلر حرف إسقاط على

َرات  كلمة "ندر أن ينصب َيـخ . فهذا ادلسألة يتأثر على على ادلنصوب على نزع اخلافض" اخلخ
 مفعول بو أو على غَته. نزع اخلافض ليس علىمنصوب ب أهنافهم معٌت األية. دلاذا 

 ۖ  ُمَولِّيَها  ُهوَ  ِوْجَهةٌ  َوِلُكل   تعاىل: يف سورة البقرة من قول اهللفهذا مثل الكلمة  
َراتِ  فَاْسَتِبُقوا  َشْيءٍ  ُكلِّ  َعَلى   اللَّ هَ  ِإنَّ  ۖ   َجِميًعا اللَّ هُ  ِبُكمُ  يَْأتِ  َتُكونُوا َما أَْينَ  ۖ   اْلَخي ْ

 يف ادلفسرين أقوال اتفقتقال يوسف بن عبد اهلل األنصاري يف كتابو،   ﴾148﴿ َقِديرٌ 
 ويف اخلَتات، إىل: التقدير اجلر حرف إسقاط على منصوبة أهنا على" اخلَتات" نصب

 اخلَتوالعمل فعل إىل بالبدار أمر ىذا اخلَتات، فاستبقوا"  حيان أبو يقول الصدد ىذا
 بادلسارعة االىتمام فينبغي صالة، أو شريعة، لو اهلل جعل من أن   ىذا وناسب الصاحل،

 ذىبنا إنا ،كما قال تعاىلاالشًتاك على يدل فهو تسابق مبعٌت استبق أن وذكرنا إليها،
 ال تسابق ألن يتعدى ال واستبق تضاربوا، تقول كما نتسابق، أي( 17 يوسف) نستبق

 الزمـا، صـار لالشتـراك تفـاعل معناه لفظ من بنيت إذا ادلتعدي الفعل أن وذلك يتعدى،
 فاستبقوا: التقدير حمذوفة ىنا" إىل" إن: قيل فلذلك تضاربنا، تقول مث زيدا، ضربت تقـول
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 اجلر، حرف إسقاط على منصوبة"  اخلَتات"  احلليب السمُت ويقول " اخلَتات إىل
 نزع يف القرآنية البالغة روائع استجالء عن الباحثُت ذلمم وصرف اخلَتات، إىل: التقدير

 اآلية ىذه ويف .اجلر حرف واسطة دون مباشرة ادلفعول إىل الفعل وإيصال اخلافض
 من ادلؤمن عليو يكون أن جيب ما على اخلافض نزع دل - مبراده أعلم واهلل - الكردية
 عند هبم ينتهي ال سباق يف ادلؤمنُت لكأن حىت اخلَتات فعل إىل وادلسارعة ادلبادرة

 أن إىل تشَت االنتهاء على بداللتها" إىل" فإن" اخلَتات إىل فاستبقوا" قيل لو أما اخلَتات،
من قولو تعاىل يف كتابو  ومثل الكلمة 6.اخلَتات إىل وصولو ينتهي أن ادلؤمن غاية

( [ أي: من قومو )قـَوخَمو  155]األعراف:  "َواْخَتاَر ُمْوَسى قَ ْوَمُه َسْبِعْيَن رَُجلً "الكرًن:
َ َرج الً  َتاَر م وخَسى م نخ قـَوخم و  َسبخع ُتخ  اجلر حرف إسقاط أن -نزل مبا أعلم واهلل - وأرى" َواخخ

 حىت لنبيهم، خمالفتهم ودوام وعصياهنم، دتردىم لكثرة إسرائيل بٍت على النعي منو القصد
 الطاعة ميزان يف القوم كل القوم فهم السبعُت، ىؤالء غَت خيارا فيهم جيد مل كأنو

مثل الكلمة و .فيهم الصاحلُت وقلة العاصُت بكثرة التلميح من فيو ما ذلك ويف والصالح،

السم بعده منصوبا ا عندما حيذف حرف اجلّر ويأتى ،لغة  ىف الالصالة   أي: "الصلُة لغًة"
 7يسّمى منصوب على نزع اخلافض.

إّن ادلنصوب على نزع اخلافض يقوم على فكرة حذف حرف اجلر، وإيصال  
 الفعل إليو مباشرة وىو ما يسّميو النحاة بالعامل، فورد ىف أمثلة مسموعة عن العرب مثل

: "دترون الديار" و "توجهت مكة" و "ذىبت الشام" والتقدير بالديار، وإىل مكة، وإىل 

                                                           
 25، )جامعة أم القرى( ص يف القرآن الكرًنمن أسرار نزع اخلافض يوسف بن عبد اهلل األنصارى،  6
 445،)احلرمُت : سنغافورة(، ص ادلعجم ادلفصل يف االعرابطاىر يوسف اخلطيب،  7
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الشام، فنزع اخلافض وانتصب اإلسم بعده واختلف النحاة ىف إعراب ىذا اإلسم إىل 
 8عدة آراء، وىذا اإلختالف يعود إىل فلسفة العامل.

على نزع اخلافض ادلنصوب  نظريات يبحثذلك يف ىذا البحث، أراد الباحث ول
 ادلشكالت، خلفية ىذه رةفق ىف كان ما على نظرنا يف سورة البقرة.الكرًن أي  القرآن يف

نزع على  المنصوبىي" الرسالة ذلذه ادلوضوع العلمية أن الرسالة الكاتب فتقّدم
 ىذا دراسة إىل حفزين ذكرتو ما ولعل". في سورة البقرة وسببه وغرضه الخافض
 جعلت علمية مادة فوجدت ادلفسرين وكتب النحاة كتب يف القراءة فتابعت ادلوضوع،
 والبحث، بالدراسة جديرا نظري يف ادلوضوع
 تحديد اإلجرائي - ب

 بو حيسن ادلوضوع هبذا ادلتعلقة األشياء عن تفصيليا حبثا احثبال يبحث أن وقبل
 القارؤون ليفهم ادلوضوع ىذا ىف الواردة ادلصطلحات ادلعاىن بعض عن أن يبحث أوال

 : فهي شرحها احثبال يريد الىت ادلصطلحات وأما ، احثبال معانيها كما يقصدىا

أي رّد الشيء إىل   9حتليال :دلا ال يبالغ فيو.  -حيّلل  –: مصدر من حّلل حتليل .1
يقيس التباين الفروق الفردية  وىو Analysis عناصره، وىو يف اللغة اإلذملزية مبعٌت

ادلعاين اجلامع ىو عملية تقسيم الكل إىل أجزائو ورد الشيء ويف معجم  واجلماعية
إىل عناصره. وادلراد يف ىذا البحث التحليل النحوي، والنحوي ىو علٌم بأصول 
تعرف هبا أحوال الكلمات العربية من حيث اإلعراب والبناء. أى من حيث ما 

                                                           
،) اجلامعة اإلسالمية ادلنصوب على نزع اخلافض دراسة وصفية حتليليةحسُت راضى خليل العايدي،   8

 10ية( ص غزة عمادة الدراسات العليا كلية اآلداب قسم اللغة العرب
 194م(، ص: 1994)بَتوت : دار الفكر، معجم الوسيط، إبراىيم آنيس وغَته،   9



6 
 

 
 

لمة من يعرض ذلا يف حال تركيبها. فبو نعرف ما جيب عليو أن يكون آخر الك
 10رفع، أو نصب، أو جّر أو جزم، أو لزوم حالة واحدة، بعد انتظامها يف اجلملة

 يف سورة البقرة. ادلنصوب على نزع اخلافضإًذا سيحلل الباحث عن 
 يكون اخلافض نزع أن اخلطيب يوسف طاىر يرى: ادلنصوب على نزع اخلافض  .2

  11.اخلافض بنزع منصوباً  يسمى منصوباً  بعده االسم ويأيت اجلر حرف   حيذف عندما
 حيذف قد(  ه 1061:  ت)  التصريح شرح على ياسُت حاشيةيف  ياسُت ويقول
 إسقاط على منصوباً  يسمى الذي وىو ، توسعاً  بنفسو الفعل   إليو فيصل اجلر حرف

 "ادلنصوب على نزع اخلافضبكلمات من األيات " الباحث ويقصدىا 12.اخلافض
 . يف سورة البقرة

، وىي 13البقرة: ىي سورة من السور ادلدنية، وىي نزلت مبٌت يف حجة الوداعسورة  .3
وىي سورة أطول يف  14من أوائل ما نزل. وآياهتا مائتان وذتانون وسبع آيات.

ذلذه الرسالة  سورة البقرةخيتار الباحث  .القرآن الكرًن من األية األوىل إىل أخَتىا
يها أسوة لسورة آخر من ناحية القواعد سورة أطول يف القرآن فعل سورة البقرةألن 

 ىذه البحث.  

                                                           
 16م(  ص 2012لبنان،  -القاىرة: بَتوت ، ) جامع الدروس العربيةمصطفى الغالييٍت، ،  10
  445، ص ادلرجع السابقطاىر يوسف اخلطيب، 11

)اجلمهورية اليمنية جامعة  النحوينزع اخلافض يف الدرس حسُت بن علوي بن سامل احلبشي،   12
 7( ص 1425حضرموت للعلوم والتكنولوجيا كلية الًتبية  ادلكال قسم اللغة العربية : 

 
  72م(، ص:  2009)دار الفكر: دمشق،  اجمللد األول، التفسَت ادلنَتي، لوىبة الزحي 13

  26م العريب(، ص: )دار القلتفسَت ابن كثَت اجمللد األول، أيب الفداء إمساعيل، خمتصر  14



7 
 

 
 

 يبحث ىو الباحث، بو سيقوم الذي البحث ىذا من فادللخص إذن، 
 النحو قواعد   باستخدام الباحث سي َحلِّل ها، ادلنصوب على نزع اخلافض اليت اآليات  
ادلنصوب اآليات " عن البحث ىذا وحتديد. ادلفسرين عند هبا ادلتعلقة التفاسَت وكتب  

 ة البقرة.سور  يف "على نزع اخلافض

 أسئلة البحث - ج
 :ىي البحث ىذا يف ادلسائل 

 اآليات يف سورة البقرة ؟من  ادلنصوب على نزع اخلافضاآليات  ىي ما .1
 يف سورة البقرة؟ادلنصوب على نزع اخلافض  اآلياتما السبب والغرض من  .2

 أهداف البحث - د
 معرفة: إىل الوصول وىي البحث، ىذا من فواذلد

 يف سورة البقرة.اآليات من  ادلنصوب على نزع اخلافض مادلعرفة  .1
 .يف سورة البقرةادلنصوب على نزع اخلافض السبب والغرض من  دلعرفة .2

 أسباب اختيار الموضوع - ه
 ىذا ادلوضوع مؤسسا على عدة أسباب: خيتار الباحث

يؤدي إيل واستخدامها علم النحو مباحث  قسم من" ادلنصوب على نزع اخلافض" .1
 .فهم كلمات متعددة فيما يبٌت عليها

 فهمو علينا ينبغي الذي اإلسالم علوم مصادر من األساسي كمصدرالقرآن الكرًن   .2
 دقيقا.

 يف" ادلنصوب على نزع اخلافض" حتليل اآليات البحث موضوع باختيار الباحث قام .3
 على ويصفيريد أن يعمق  الباحث ألنّ  ، سورة البقرة )دراسة حتليلية رموية(
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سورة  يف" ادلنصوب على نزع اخلافضبتحليل اآليات " ادلتعلقة السابقة البحوث
 البقرة.

ىذه الرسالة ألن سورة البقرة سورة أطول يف القرآن وخيتار الباحث سورة البقرة يف  .4
فتجعل وهنتّم ىذه الرسالة.   وغَته يف فعليها أسوة لسورة آخر من ناحية القواعد

 .على دقيقها
 من سورة البقرة يف"  ادلنصوب على نزع اخلافض" عن اخلاص البحث وجود عدم .5

 .احثبال حسب معرفة ىذا الكرًن، القرآن
 . دقيقا "ادلنصوب على نزع اخلافض" عن اليعرفون الطلبة كثَت .6
 أهمية البحث - ه

 : ادلنفعة منها التالية حيصلالبحث أن ىذا  رجو الباحثي
الدرسة النحوية ىو ادلنصوب  عن وتعميق ادلعرفةادلعارف اجلديدة وسيلة لزيادة   -1

 .خاصةمن ناحية اللغوية  يف تعلم اللغة العربية على نزع اخلافض 
لزيادة ادلراجع اللغوية اليت تفيد للطلبة يف قسم تعليم اللغة العربية خاصة   -2

 .وللقارئ عامة

 الدراسات السابقة - ز

 الباحث فتشَ  قد ادلختار، ادلوضوع ذا العلمية الرسالة الباحث تقّدم أن قبل و
 : وىي العلمية الرسالة ذههبؤ  تتعلق اليت ادلصادر و عدة ادلراجع

ه  1425سنة  احلبشي سامل بن علوي بن حسُتالرسالة العلمية اليت كتبها  .1
 العربية  اللغة ادلكال قسم  والتكنولوجيا كلية الًتبية للعلوم حضرموت امعةجب
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ىذه الرسالة ىو حبث من . النحوي الدرس في الخافض نزعحتت ادلوضوع: 
 .اخلافض نزعدراسة رموية عن  ناحية

حتت  امعة أم القرىجب يوسف بن عبد اهلل األنصارى،الرسالة العلمية اليت كتبها  .2
ىذه . امعة أم القرىجب، من أسرار نزع الخافض في القرآن الكريم ادلوضوع: 

 نزععن  يف القرآن الكرًندراسة رموية بالغية  الرسالة ىو حبث من ناحية
 .اخلافض

ادلنصوب على حتليل اآليات " يف خاص حبث يوجد مل السابقة البحوث ومن
ادلنصوب ":  ادلوضوع حتت عميقا حبثا يبحثو أن احثبال أراد ولذلك، "نزع اخلافض

 يف اآلن احثبستقدمو ال الذي البحث وأما سورة البقرة، يف "على نزع اخلافض
مهمة  فهي القرآنية اآلياتمن  "ادلنصوب على نزع اخلافض" والتحليل عن تعريفال

 .احثبمعرفة ال حسب عند جدا

 منهج البحث - ج
 نوع البحث و مدخلو -1

مو نوع البحث الذي يستخدىذا الرسالة العلمية يستخدم منهج البحث من 
تخدمو ومدخل البحث الذي يس .(Library research) البحث ادلكتيب"" ىو الباحث

مطالعة كتب ادلطبوعات بطريق القراءة والفهم دقيقا عما  الباحث ىو ادلدخل النوعي أي
ستخدم ادلدخل النوعي لنيل البيانات العميقة اليت تتضمن ادلعٌت. يتعلق هبذا البحث، ي

 15ادلعٌت ىو ادلعٌت احلقيقي، البيانات النهائية ىو قيمة وراء البيانات الظاىرة.
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 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Alfabeta, 2013), cet, XVI, hlm. 
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الذي   (Research Library)و الكاتب ىو البحث ادلكتيب نوع البحث الذي تقوم ب
 يتكّون من اخلطوات اآلتية:

 رتع العديد من الكتب ادلتعلقة هبذا ادلوضوع . أ
باستخدام كتب علم  " ادلنصوب على نزع اخلافض"تقدًن األسس العامة من حتليل  . ب

 النحو.
وشرح  "اخلافض ادلنصوب على نزعج. حتليل اآليات من سورة البقرة اليت تتضّمن "
 إعراهبا باستخدام التحليل النحوية و التفسَت.

 البيانات و مصادرىا. -2
 بيانات البحث - أ

ادلوجودة يف اآليات  "ادلنصوب على نزع اخلافض"حتلبل األيات  البيانات اليت حيتاج إىل
  .سورة البقرة

 البيانات مصادر - ب
 "على نزع اخلافض ادلنصوب"ادلتضمنة  سورة البقرة ىي األساسية البيانات مصدر

 :للنظريات ىي ومصادر الكرًن القرآن من فيها
 :منها العربية اللغة قواعد من الكتب

 الغاليُت مصطفى العربية، الدروس جامع -
 عزيرة فّوال ،العريب النحو يف ادلفّصل ادلعجم -
 اخلطيب يوسف طاىر، االعراب يف ادلفصل ادلعجم -
 احلبشي سامل بن علوي بن حسُت، النحوي الدرس يف اخلافض نزع -

 :التفاسَت من الكتب
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 الدرويش الدين حمي القرآن، ب إعرا -
 َت ادلنَت، وىبة الزحيليسالتف -

 أسلوب جمع البيانات - ط

 يف القرآنية اآليات بتحديد ىي البيانات، ىذه جلمع احثالب سلكو اليت والطريقة
 هاحيّلل مثّ  اآليات،من "اخلافضادلنصوب على نزع "من  ما تتضمن اليت سورة البقرة
 اليت أخرى وكتب ادلفّسرين عند ادلتعلقة التفاسَت وكتب العربية اللغة قواعد باستخدام

 .الرسالة العلمية ذاهب تتعلق

 إجراءات البحث - و

 : ىي ،الرسالة العلمية يةعمل يف متدرجة خطوات احثبال ختطو

 وكتب الكرًن كالقرآن البيانات مصادر لتكون البحث ذاهب ادلتعلقة الكتب رتع .1
 من إما بو، تتعلق اليت أخرى وكتب العربية اللغة ومعاجم التفاسَت و النحو علم

 .الشاملة ادلكتبة أو األىلية، ادلكتبة أو العامة ادلكتبة
 يف آية بعد آية وحتليل العربية، اللغة ومعاجم والتفاسَت النحو علم كتب قراءة .2

ادلنصوب على نزع " ما من اآليات تتضمن اليت اآليات لتعيُت سورة البقرة
 اليت التفسَت شروح إىل وبالنظر النحوية حليلالت باستخدام وحتليلها "اخلافض

 .كتبهم يف ادلفسرون قّدمها
 .الرسالة العلمية يف بكتابتها البيانات تقدًن .3
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 هيكل البحث - ك

 : يلي فيما أبواب أربعة على يشتمل الرسالة العلمية ىذه

 وأسئلة ادلوضوع، وحتديد البحث خلفية من تتكّون وىي ادلقدمة،:  األّول الباب
 والدراسات البحث، وفوائد البحث، وأىداف ادلوضوع، اختيار وأسباب البحث،
 البحث ومنهج وإجراءات البحث، البيانات، رتع وأسلوب البحث، ومنهج السابقة،

 حتليلها وأسلوب رتعها وأسلوب والبيانات ومصادرىا البحث نوع على تشتمل اليت
 .ىيكل البحث البحث و وإجراءات

 تتكّون وىي ، "ادلنصوب على نزع اخلافض" عن النظرية الدراسة:  الثاين الباب
 .على ادلصطلحة ودتهيد وتعريف اإلصطالح ومسائلها يف دراسة النحوية

 وتقدًن البقرةسورة  يف نبذة من يتكّون و البحث، نتائج عرض ىو:  الثالث الباب
 عن البيانات حتليل و فيها "ادلنصوب على نزع اخلافض" ما من تتضمن اآليات اليت

 .هاحتليلي و "ادلنصوب على نزع اخلافض" اإلسم
 واإلقًتاحات اخلالصة من يتكّون اإلختتام،:  الرابع الباب

 


