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 الباب الرابع

 ختتاماال

 الخالصة . أ

واعتمادا على نتائج البحث يف الباب الثالث ونظرا إىل أسئلة البحث فيكون 
 ر البحث كما يلي:صالباحث أن يأيت خمت

 يف سورة البقرة وىي يف أية اخلافضالكلمة ادلنصوبة على نزع اآليات الاليت يتضمّن 
57 ،535 ،548 ،557 ،584 ،227 ،235 ،233 ،235  . 

 ﴾57﴿َوالسَّْلَوٰى... اآلية اْلَمنَّ  َعَلْيُكمُ  َوأَنزَْلَنا اْلَغَمامَ  َعَلْيُكمُ  َوظَلَّْلَنا .5
. وسبب : أي بالغمام اْلَغَمامَ الكلمة ادلنصوب على نزع اخلافض ىي 

 نزعها للرتخص وغرض نزعها لتصحيح ادلعىن 
 َكانَ  َوَما ۗ   َحِنيًفا ِإبْ رَاِىيمَ  ِملَّةَ  َبلْ  ُقلْ  ۗ   تَ ْهَتُدوا َنَصاَرىٰ  َأوْ  ُىوًدا ُكونُوا َوقَاُلوا .2

  ﴾535﴿ اْلُمْشرِِكيَ  ِمنَ 
وسبب نزعها  أي دبلةِ  ِملَّةَ الكلمة ادلنصوب على نزع اخلافض ىي 

 للرتخص وغرض نزعها لإلتساع. 
 اللَّ وُ  ِبُكمُ  يَْأتِ  َتُكونُوا َما أَْينَ  ۗ   اخْلَي ْرَاتِ  فَاْسَتِبُقوا ۗ   ُمَولِّيَها ُىوَ  ِوْجَهةٌ  َوِلُكل   .3

يًعا   ﴾548﴿ َقِديرٌ  َشْيءٍ  ُكلِّ  َعَلىٰ  اللَّ وَ  ِإنَّ  ۗ   َجَِ
َراتِ الكلمة ادلنصوبة على نزع اخلافض ىي  أي إىل اخلريات وسبب  اخْلَي ْ

نزعها للرتخص وغرض نزعها لتصحيح ادلعىن
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 َعَلْيوِ  ُجَناحَ  َفاَل  اْعَتَمرَ  َأوِ  اْلبَ ْيتَ  َحجَّ  َفَمنْ  ۗ   اللَّ وِ  َشَعائِرِ  ِمن َواْلَمْرَوةَ  الصََّفا ِإنَّ  .4
رًا َتَطوَّعَ  َوَمن ۗ   ِِبَِما َيطَّوَّفَ  َأن  ﴾558﴿ َعِليمٌ  َشاِكرٌ  اللَّ وَ  فَِإنَّ  َخي ْ

رًاالكلمة ادلنصوب على نزع اخلافض ىي  : أي خبري وسبب نزعها َخي ْ
 للرتخص وغرض نزعها لتصحيح ادلعىن.

 ۗ   ُأَخرَ  أَيَّامٍ  مِّنْ  َفِعدَّةٌ  َسَفرٍ  َعَلىٰ  َأوْ  مَّرِيًضا ِمنُكم َكانَ  َفَمن ۗ   مَّْعُدوَداتٍ  أَيَّاًما .5
رًا َتَطوَّعَ  َفَمن ۗ   ِمْسِكيٍ  طََعامُ  ِفْديَةٌ  يُِطيُقونَوُ  الَِّذينَ  َوَعَلى  ۗ   لَّوُ  َخي ْرٌ  فَ ُهوَ  َخي ْ

 ﴾584﴿ تَ ْعَلُمونَ  ُكنُتمْ  ِإن ۗ   لَُّكمْ  َخي ْرٌ  َتُصوُموا َوَأن
رًاالكلمة ادلنصوبة على نزع اخلافض ىي  وسبب نزعها  : أي خبريَخي ْ

 للرتخص وغرض نزعها لتصحيح ادلعىن.
 ﴾227﴿ َعِليمٌ  َسَِيعٌ  اللَّ وَ  فَِإنَّ  الطَّاَلقَ  َعَزُموا َوِإنْ  .6

: أي على الطالق الطَّاَلقَ الكلمة ادلنصوب على نزع اخلافض ىي 
 وسبب نزعها للرتخص وغرض نزعها لتصحيح ادلعىن.

ُلغَ  َحّتَّٰ  النَِّكاحِ  ُعْقَدةَ  تَ ْعزُِموا ... َوَل  .7  يَ ْعَلمُ  اللَّ وَ  َأنَّ  َواْعَلُموا ۗ   َأَجَلوُ  اْلِكَتابُ  يَ ب ْ
 ﴾235﴿ َحِليمٌ  َغُفورٌ  اللَّ وَ  َأنَّ  َواْعَلُموا ۗ   فَاْحَذُروهُ  أَنُفِسُكمْ  يف  َما

: أي على عقدِة وسبب  ُعْقَدةَ  الكلمة ادلنصوبة على نزع اخلافض ىي
 عىن.نزعها للرتخص وغرض نزعها لتصحيح ادل

 آتَ ْيُتم مَّا َسلَّْمُتم ِإَذا َعَلْيُكمْ  ُجَناحَ  َفاَل  َأْوَلدَُكمْ  َتْستَ ْرِضُعوا َأن أََردّتُْ  ... َوِإنْ  .8
 ﴾233﴿ َبِصريٌ  تَ ْعَمُلونَ  دبَا اللَّ وَ  َأنَّ  َواْعَلُموا اللَّ وَ  َوات َُّقوا ۗ   بِاْلَمْعُروفِ 
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: أي ألولدِكم وسبب َأْوَلدَُكمْ  ىي ادلنصوبة على نزع اخلافضالكلمة 
 نزعها للرتخص وغرض نزعها لتصحيح ادلعىن.

 ۗ   أَنُفِسُكمْ  يف  َأْكَننُتمْ  َأوْ  النَِّساءِ  ِخْطَبةِ  ِمنْ  ِبوِ  َعرَّْضُتم ِفيَما َعَلْيُكمْ  ُجَناحَ  َوَل  .9
 قَ ْوًل  تَ ُقوُلوا َأن ِإلَّ  ِسرًّا تُ َواِعُدوُىنَّ  لَّ  َولَٰ ِكن َسَتْذُكُرونَ ُهنَّ  أَنَُّكمْ  اللَّ وُ  َعِلمَ 

 ﴾235﴿... اآلية  ۗ   مَّْعُروفًا
: أي ىف سر  وسبب نزعها ِسرًّا ىي ادلنصوبة على نزع اخلافضالكلمة 

 للرتخص وغرض نزعها لإلتساع.

وبعد يبحث وحيلل الباحث عن ادلنصوب على نزع اخلافض يف دراسة حنوية 
يف سورة البقرة. فالباحث خيّلص أّن شكل  وعلى اآليات ادلنصوبة على نزع اخلافض

وجد تمنصوب بنزع اخلافض ىو إذا كان الفعل متعديا حبرف اجلار ل بادلفعول و 
 منصوب بعده السمالعامل أو القرينة أو السبب على حذفو أي حرف اجلار ف

. والسبب عادة عامة ىو للرتخص أي لكثرة اإلستعمال اخلافض بنزع منصوباً  يسمى
 العريب.  من َساع

 لإلنسان ميسور غري ادلسألة بل على القرآن الكرمي ىذه إدراك فإن ذلك ومع
 السياقيف  النظر وإدامة الذىن إعمال من إلدراكها بد ل بل ،ادلسارعة النظرة من
  .اآلية وأسرار لطائف من

 قترحاتاإل . ب

فاقرتح الباحث  بسيطاالباحث ثالثة األبواب السابقة بيانا  يبحث ويبيبعد أن 
ويتفكروا  يفهمواو  عامة ليهتموا والقارئي خاصة على َجيع طلبة قسم تعليم اللغة العربية
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كتب العربية والقرأن   علىكامال حّت يستطيعوا أن يثبتوىا   ملةمن اجل آيات والكلمات
 خطأ.لباس أو  بغري والشعار أو الكالم واحلديث

خاصة  بحثاألخرين أن يبحثوا عن ىذا ال ِبذه احلالة يرجو الباحث على الباحثي
حّت أو بدراسة أخرى كبالغية أو تفسريية  كامالعميقا   علم النحو دراسة من ناحية
 واهلل أعلم. .ويعلموه يفهموهو  يعرفوه يسهلوا أن

 وعلى حممد سيدنا ورسولو عبده على وسلم اهلل وصلى واآلخرة األوىل يف هلل واحلمد
 .أَجعي وصحبو آلو

 


