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 الباب األول

 املقّدمة

 والتحديد اإلجرائي خلفية البحث . أ

الشعوب ذا العامل ادلخلوقات ادلتنوعة، واأللوان ادلتغَتة، و  ىقد خلق هللا تعاىل يف

و جعل ذلم اللغات ليعربوا هبم عن أغراضهم ادلقصودية. اللغة ىي الكالم  ادلتكثرة،

. فإن اللغة يف ىذه ٔعن مقاصدىمقوم  ادلصطلح عليو بُت كل قوم أو ألفاظ يعرب هبا كل

الدولة كثَتة و سلتلفة و يف مفهومو بفهم واحد يعٍت ليبلغوا عن أغراضهم يف أمورىم 

إذا ىي ألة إليضاح  ن اللغة ىي عاملة ىامة يف حياتنا،الدنياوية و األخراوية. كما عرفنا أ

ان إىل أن أفضل إذا نظر األفكار و العبارة سواء كان يطلق ابللسان أو الكتابة أو اإلشارة. 

إلهنا لغة مهمة عند ادلسلمُت إذ أهنا لغة القرآن  ذا العامل فاللغة العربية أفضلها،اللغة يف ى

الكرًن و األحاديث الشريفة و كتب اإلسالمية أكثرىا تكتب ابلعربية و مثوب ابلنطق هبا 

 و اتباع سنة نبيو يف اليومية إما يف الصالة أو خارج الصالة إذ ىي من إحياء شعائر هللا

 تعاىل :  دمحم صلى هللا عليو و سلم. قال هللا

ُو قُرءََٰاًن َعَربِي  ِإانا أَنَزلْ   ِٕقُلوَن ا لاَعلاُكم تَ عْ نََٰ
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واللغة العربية ذلا ثالثة عشر علماً ىي الصرف واإلعراب )وجيمعها اسُم النحو(  

وقرض الشعر واإلنشاء واخلطابة واتريخ والرسم وادلعاين والبيان والبديع والعروض والقوايف 

 ٕاألدب ومنت اللغة.

أما اإلعراب )وىو ما يعرف اليوم ابلنحو( علٌم أبصول تعرف هبا أحوال 

الكلمات العربية من حيث اإلعراب والبناء. أى من حيث ما يعرض ذلا يف حال تركيبها. 

جّر أو جزم، أو  من رفع، أو نصب، أو اجلملةفبو نعرف ما جيب عليو أن يكون آخر 

 ٖلزوم حالة واحدة، بعد انتظامها يف اجلملة.

ىو إسم الكتاب جيتمع فيو الصلوات من الشعر و الثناء و اتريخ  ،مسط الدرر

عليو و سّلم. ادلؤّلف حبيب على ابن زلّمد  حياة و األخالق الكردية لنيّب زلّمد صّلى هللا

ت الكتاب و حكم قراءتو، و ىذا وابخلالف من اجلدل حول زلتواي. ابن حسُت احلبشى

الكتاب ىو واضح من حيث األدب، و يكون أعلى األدب اجلودة. نقاد األدب العريب 

موجودة من أي وقت القاضي ىذا الكتاب ىو أفضل من مجيع األعمال مثل اليت كانت 

مضي.و قال مؤّلف  الكتاب أن يرصد الصياغة الواردة يف الكتاب ليست نتيجة حىت مل 
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ببالو قبل, لكن مصدر إذلام من هللا أن تنشأ بشكل مباشر عندما تريد أن تكتب  خيطر

ديكن أن عن النيّب زلّمد صّلى هللا عليو و الو و سّلم و صحبو. قال : "التحيات إىل النيّب 

تكون مقبولة من اجملتمع. ىذا ىو بسبب احلب للنيب. حىت يف رسائلي، و أان دييىز النيّب 

 يل لغة التكوين اليت مل يكن ىناك من قبل. بل ىو إذلام و ىبها هللا يل. زلّمد، فتح هللا

وصف فضلة يذكر  لبيان ىيئة االسم الذي احلال، وىو  ىو ومن قواعد النحو

و اإلسم الذي تكون لو احلال، جتيء احلال  ٗحنو : رجع اجلند ظافرا. ،يكون الوصف لو

أ، و ادلفعول بو، و ادلفعول مطلق، و دمن الفاعل، و انئب الفاعل، و اخلرب، و ادلبت

احلال من ادلضاف إليو بشرط  قد أتيتو  ٘.ادلفعول فيو، و ادلفعول ألجلو، و ادلفعول معو

 أن يكون يف ادلعٌت، أو يف التقدير، فاعال أو مفعوال، و ذلك ىف صورتُت :

أن يكون ادلضاف مصدرا وصفا مضافُت إىل فاعلهما أو انئب فاعلهما أو  -ٔ

فاعلو، و الوصف  و الوصف ادلضاف إىلفادلصدر ادلضاف إىل فاعلو،  ما.مفعوذل

ادلضاف إىل انئب الفاعلو، و ادلصدر ادلضاف إىل مفعولو، و الوصف ادلضاف 

 إىل مفعولو.
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أن يصح إقامة ادلضاف إليو مقام ادلضاف، حبيث لو حذف ادلضاف الستقام   -ٕ

 ليو حقيقة.ادلعٌت. و ذلك أبن يكون ادلضاف جزءا من ادلضاف إ

، و أن تكون أن تكون صفة متنقلة، ال اثبتةيشًتط ىف احلال أربعة شروط : و 

، و أن تكون مشتقة، ال جامدة. نكرة، ال معرفة، و أن تكون نفس صاحبها ىف ادلعٌت

قد تكون جامدة مؤّولة بوصف مشتق، و ذلك ىف ثالث حاالت : أن تدل على و 

. و قد تكون جامدة، غَت مؤولة تدل على ترتيبتشبيو، و أن تدل على ُمفاعلٍة، و أن 

بوصف مشتق، و ذلك ىف سبع حاالت : أن تكون موصوفة، و أن تدل على تسعَت، و 

أن تدل على عدد، و أن تدل على َطوٍر، أي حال، واقع فيو تفضيل، و أن تكون نوعا 

 ه(.ٜٔٗلصاحبها، و أن تكون أصال لصاحبها )لصاحبها، أن تكون فرعا 

احلال إىل عامل و صاحب. فعاملها ىي ما تقّدم عليها من فعل، أو حتتاج و 

، و ادلراد مبعٌت شبهو، أو معناه. و ادلراد بشبو الفعل ىي الصفات ادلشتقة من الفعل

الفعل تسعة أشياء : اسم الفعل، و اسم اإلشارة، و أدوات التشبيو، و أدوات التمٌت و 

يو، و اجلار و اجملرور، و الظرف، و حرف الًتجى، و أدوات اإلستفهام، و حرف التنب

لو يف ادلعٌت. فإذا قلت : رجع اجلند النداء. و صاحب احلال : ماكانت احلال وصفا 

 ظافرا، فصاحب احلال ىو "اجلند" و عاملها ىو "رجع".
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ال  مسط الدررمن الناس الذين يقرأون كتاب  بعضأسباب اختيار ادلوضوع : و 

سيما عن احلال، و أريد أن أفهم عن احلال الكتاب ال ون قواعد النحو يف ذلكيعلم

لفهم ادلعٌت كل األبيات فهما عميقا عن احلال  بتحليل كل أبيات الشعر اليت فيها احلال

و   غ م ر  اْلك ْون  ب  ْهج ة   - ْن ش رَّف  اْلُوُجْود  بِنُ ْور  لَّ م  ج  من البيت  اجلملةمثل  .خاصة

" وىي منصوب و عالمة بَ ْهَجةً "اجلملة" وىي احلاللباحث "ا وجد اجلملةويف تلك  َج  ال  

نصبو فتحة ظاىرة يف أخره ألنو يفسر للكلمة الكون وىو صاحب احلال. كما قال 

 6اإلمام الصنهاجي احلال ىو اإلسم ادلنصوب ادلفسر دلا انبهم من اذليئات.

ل مشهور عند أى مسط الدرر: إلن كتاب  مسط الدررأسباب إختيار كتاب و  

أكثف من كتب  مسط الدرركثَتا يف رللس ادلولد، و كتاب    السنة و اجلماعة و يقرأ

 ادلولد اآلخر، و لذك البياانت لبحثي كثَت.

عن املوضوع:  يريد الباحث أن يبحث الرسالة العلميةوبعد اإلطالع على ذلك 

 ".()دراسة حتليلية حنوية مسط الدرريف كتاب احلال"

خطأ الفهم شلا يقصد الباحث هبذا ادلوضوع، فيقدم لكيال يقع القارئ على 

 وحيدد الباحث أوال عن األلفاظ وادلصطلحات اليت استخدمها:
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وصف ىيئة الفاعل او ادلفعول وقت وقوع الفعل. مثل : جاء زيد راكبا، : احلال .ٔ

 ٚإشرب ادلاء نقّيا.

ة ىو اسم الكتاب جيتمع فيو الصلوات من الشعر و الثناء و سَت : مسط الدرر .ٕ

، و اتريخ حياة و األخالق الكردية لنيّب زلّمد صّلى هللا عليو و آلو و صحبو و النبوية

بيب علي ابن زلّمد ابن حسُت احلبشي، الذي بدأ الكتابة عندما  احل أتليفسّلم. 

 ه.ٕٖٚٔصفر  ٕٙعاما، على وجو التحديد يوم اخلميس  ٛٙكاان يف سن 

 :  دراسة حتليلية حنوية .3

يدُرس، ويف معجم ادلعاين ىي األعمال ادلدرسية، أي -فعل درس دراسة: مصدر من -

 القراءة وحتصيل العلوم وادلعارف.

حتليلية: مصدر من حّلل، والياء للنسبة. ويف معجم ادلعاين اجلامع ىو عملية تقسيم  -

 الكل إىل أجزائو ورد الشيء إىل عناصره. 

ة من حيث اإلعراب علٌم أبصول تعرف هبا أحوال الكلمات العربيحنوية : ىو  -

والبناء. أى من حيث ما يعرض ذلا يف حال تركيبها. فبو نعرف ما جيب عليو أن 

                                                           
: ماالنج(. ص-)الوانجالنحو و اإلعراابت  رسالة يف مبادئ علمزلّمد بن احلسُت  بن علّي ابعبود، 7

ٛ 
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من رفع، أو نصب، أو جّر أو جزم، أو لزوم حالة واحدة، بعد  اجلملةيكون آخر 

 ٛ.انتظامها يف اجلملة

ليل حت درسة حتليلية حنوية يف ىذه الرسالة ىي:من ىذه التعريفات يقصد أن 

 .او مقامها يف مجلة اللغة العربية من اإلعراب اجلملة

مسط الدرر احلال يف كتاب  اخلالصة من التحديد اإلجرائي أن أيخذ الباحث

 .مسط الدرركتاب ومعناه يف   أنواعووإعرابو و  حلالا يعٍت .)دراسة حتليلية حنوية(

 أسئلة البحث . ب

ذا البحث فوجد الباحث أن األسئلة يف ى خلفية البحث السابق مناستنادا 

 ىي:

 ؟"مسط الدرر"ن احلال يف كتاب اليت تتتضمّ  اجلملما  .ٔ

 ؟"مسط الدرر"يف كتاب  حتليل احلالما  .ٕ

 ج. أىداف البحث

 يف ىذا البحث أىداف مناسبة أبسئلة البحث، وىي كما يلي:

 ."مسط الدرر"كتاب يف  احلال  تتتضّمناليت  ملاجل فةدلعر  .ٔ
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 ."مسط الدرر"يف كتاب  ةاحلال ادلوجود حتليلدلعرفة  .ٕ

 د. أمهية البحث

 ترجى أن تكون فائدة كما يلي: النتيجة من ىذه الرسالة العلمية

 النظرية .ٔ

يرجو الباحث أن يكون ىذا البحث زايدة ادلعرفة للباحث خصوصا أو للقارئ  ( أ

تعلق وزايدة ادلعرفة شلا ي من جهة حتليلو احلالتعلق ابالذي يريد أن يعرف شلا ي

 .مسط الدرركتاب ليت يف  ا الكلماتمن  احلالاب

وأن يكون ىذا البحث مرجعا يف البحث ادلكتيب للطلبة الباحثُت الالحقُت أو  ( ب

 دلن أراد اإلطالع على ىذا البحث فيما بعد.

وأن تكون نتيجة ىذا البحث تزيد وتثري اخلزينة من العلوم وادلعارف يف مكتبة ج( 

 جامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية بيجرماسُت.

وأن تكون نتيجة ىذا البحث تنمية وتطورا للتقدم العلوم خصوصا يف تعليم د( 

 اللغة العربية.

 التطبيقية .ٕ

 وما فيو من العلوم واألخبار مسط الدررالكتاب لزايدة ادلعلومات على فهم   ( أ

 يف علم النحو. احلالولتطبيق اللغة العربية خاصة على 
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، ويف فهم النصوص حتليل احلالىا يف للمساعدة على ادلعلم أو ادلتعلم أو غَت  ( ب

 .العربية ابلصحيح واجليد

ج( للمساعدة على الكاتب أو ادلصنف يف تصنيف الكتب العربية اليت تتعلق أو 

 .احلالل على تشتم

 ه. أسباب اختيار املوضوع

 اختار الباحث ىذا ادلوضوع بناء على عدة أسباب، وىي:

يعلمون قواعد النحو يف ذلك  ال مسط الدررمن الناس الذين يقرأون كتاب  بعض . أ

 الكتاب ال سيما عن احلال

 و أريد أن أفهم عن احلال بتحليل كل أبيات الشعر اليت فيها احلال.  . ب

مشهور عند أىل السنة و اجلماعة و يقرأ كثَتا يف رللس  مسط الدررإلن كتاب  . ج

 ادلولد.

 كثَت.  أكثف من كتب ادلولد اآلخر، و لذك البياانت لبحثي مسط الدررو كتاب  . د

 . ألن اللغة ادلستعملة فيو  فيو لغة شلتازة . ذ

 و ترتيبو ترتيبو عجيبة . ر

 لقلة اىتمام القارء على قواعد النحو فيو . ز
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 و. الدراسات السابقة

 أنتسارى اإلسالمية احلكومية جامعة مكتبة يف ماثلةادل الدراسات الباحث جدو 

 وىي:

 سارى اإلسالمية احلكوميةأنتجامعة  ،طالبال مأمونالرسالة العلمية اليت كتبها  .ٔ

حلبيب على  مسط الدررأوجو املعاىن يف كتاب ع: م حتت ادلوضو ٕٗٔٓيف سنة 

 البالغة وىو علم ادلعاىنىناك يبحث عن علم  .ابن دمحم ابن حسني احلبشى

جامعة سومطرة الشمالية  ،انچرزفن جولَتدي الرسالة العلمية اليت كتبها  .ٕ

حتليل احلال يف سورة ع: حتت ادلوضو  مٕٛٔٓاإلسالمية احلكومية يف سنة 

 ىناك يبحث عن احلال.  .الكهف

اإلسالمية  شيخ نور جاتىجامعة  ،إمام طرباىنالرسالة العلمية اليت كتبها  .ٖ

وجوه حنوية عن احلال ىف ع: م حتت ادلوضو ٕٕٔٓشربون، يف سنة  احلكومية

 ىناك يبحث عن احلال.  .سورة يس و معانيها

مسط سابقة مل جيد الباحث حبثا علميا حول احلال يف بناء على الدراسات ال

مسط احلال يف كتاب  ولذلك أراد الباحث أن يبحثو حبثا عميقا حتت ادلوضوع: الدرر

 .)دراسة التحليل النحوية( الدرر
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 . منهج البحثز

 نوع البحث .ٔ

الذي يتكون من اخلطوات يقوم بو الباحث ىو البحث ادلكتبينوع البحث الذي 

 اآلتية:

النحو وإعراب ادلعجمو  ال: مجع العديد من الكتب ادلتعلقة هبذا ادلوضوع ككتبأو 

 .وغَتىا

 ابستخدام الكتب القواعد النحوية. احلالمة عن اثنيا: تقدًن األسس العا

مث شرح إعرابو  احلال اليت تضّمن مسط الدرركتاب من   الكلماتحتليل اثلثا: 

 لنحوي.الكلمات ابستخدام التحليل اومعٌت  أنواعوو 

 تصميم البحث .ٕ

 اخلطوات اليت يسلكها الباحث يف عملية البحث، كما يلي:

وكتب  سمط الدرركحبث الكتب ادلتعلقة هبذا البحث لتكون مصادر البياانت   .أ 

والكتب ، علم النحو مثل مجيع الدروس العربية وقطر الندى وبّل الصدى

ب، إما من مكتبة األخرى اليت تتعلق هبذا البحث العلمي وحيتاج إليها الكات

 اجلامعة أو مكتبة الكلية أو غَتىا.
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مسط كتاب يف   كلمةبعد   كلمةوتقدًن   ابحلال،الكتب ادلتعلقة تكثَت قراءة   .ب 

وحتليلو ابستخدام كتب علم النحو والكتب األخرى اليت  احلالن اليت تضمّ الدرر 

 تتعلق هبذا البحث العلمي.

 كتابة خطة البحث .ج 

ادلرشد عن خطة البحث مث تسجيلها إىل جلنة مناقشة  االستشارة واالسًتشاد إىل .د 

 خطة البحث.

 البياانت ومصادرىا .ٖ

لتعيُت  مسط الدرركتاب يف   ملاجلالبياانت اليت حيتاج إليها الباحث ىي كل 

 .احلالن ضمّ تاليت ت اجلمل

يت تتكلم وتبحث ومصادر البياانت يف ىذا البحث ىي ادلراجع من الكتب ال

 م إىل قسمُت ومها:، وىي تنقساحلالعن 

 .مسط الدرركتاب  وىومصدر البياانت األساسية  ( أ

 عراب منها:اإلو  والنحو ادلعجم مصادر البياانت الفرعية وىي عديدة من كتب ( ب

 جامع الدروس العربية دلصطفى الغالييٍت -ٔ

 أوضح ادلسالك إىل ألفية ابن مالك أليب دمحم عبد هللا مجال الدين. -ٕ

 فؤاد نعمةملخص قواعد اللغة العربية ل -ٖ
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 شرح قطر الندى وبل الصدىلعبد هللا مجال الدين -ٗ

 ادلعجم ادلفصل يف النحو العريب لعزيزة فوال اببيت -٘

 ادلعجم ادلفصل يف اإلعراب لطاىر يوسف اخلطيب -ٙ

 معلوف.لويسادلنجد يف اللغة واألدب والعلوم ل -ٚ

 أسلوب مجع البياانت .ٗ

ىو بطريقة  ءةابلقرا واألسلوب الذي يستخدمو الباحث جلمع البياانت

استخدام الكتب وادلراجع وادلواد ادلكتبية ادلناسبة ابلبحث، أبن يقرأ ويطالع الباحث تلك 

الكتب، مث يكتب وينقل ويلخص أرآء ادلؤىلُت ادلوجودة يف تلك الكتب، ادلالئمة 

 ابلبحث لتقوية اإلطار النظري يف البحث.

 اليت الكلماتبتحديد ويف ىذا البحث قد سلكو الباحث أيضا جلمع البياانت 

 اليت تضمنو الكلماتومعٌت  وأنواعو ، مث حيلل إعرابومسط الدرركتاب يف   احلالتضمن 

 احلال.النحوية عن  ابستخدام قواعد

 أسلوب حتليل البياانت .٘

البياانت ىو أسلوب حتليل واألسلوب الذي يستخدمو الباحث لتحليل 

، مث بتعيُت احلالاليت تضمن  دررمسط الكتاب يف   كلمة، بتحليل مضمون كل  ادلضمون
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ابستخدام كتب علم النحو والكتب األخرى اليت تتعلق  الكلماتومعٌت  نواعوإعرابو وأ

 هبذا البحث. 

 . ىيكل البحثح

 على أربعة أبواب فيما يلي: الرسالة العلميةيشتمل ىذا 

ة الباب األول: ادلقدمة وىي تتكون من خلفية البحث والتحديد اإلجرائي وأسئل

 وأسباب اختيار ادلوضوع والدراسات السابقة البحث وأىداف البحث، وأمهية البحث

ومنهج البحث الذي يشتمل على نوع البحث والبياانت ومصادرىا وأسلوب مجعها 

 وأسلوب حتليلها وىيكل البحث.

و أحكام، وىو يتكون من تعريفو و احلالنظري عن الباب الثاين: اإلطار ال

 و وآراء النحويُت عنو.عنواوأإعرابو وشروط 

، مسط الدرركتاب كون من نبذة قصَتة عن  الباب الثالث: تقدًن البياانت ويت

 وحتليلها. ذلك الكتابيف  احلالتضّمن اليت  لكلماتحتليال وتقدًن

 الباب الرابع: اخلامتة وىي تتكون من خالصة البحث ومقًتحاتو.

 

 


