
تحليل نحوي عن الجمل التي ال محل لها من اإلعراب وأغراضها في 
 سورة البقرة

 

 

 
 

 

 

 
 

 إعداد
 غفار رمضان فضلي

 11610121621 .رقم القيد
 
 

 
 

 بكلية التربية والتعليم قسم تعليم اللغة العربية
 شريف قاسم اإلسالمية الحكومية رياوالسلطان اللجامعة 

 ه1221/م0202



في وأغراضها  الجمل التي ال محل لها من اإلعراب عن ينحو تحليل 
 سورة البقرة

 
 البحث التكميلي

 لنيل شهادة المرحلة الجامعية ةمقدم
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 11610121621 .رقم القيد
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 بكلية التربية والتعليم قسم تعليم اللغة العربية

 شريف قاسم اإلسالمية الحكومية رياوالسلطان اللجامعة  
 ه1221/م0202 



 أ
 

حثاإقرار الب  
 : أنا املوقع أدناه

 : غفار رمضان فضلي  االسم
 ٖٕٗٙٔٓٔٔٙٔٔ:  رقم القيد

 : باسامن، سومطرة الغربية  العنوان
أقّر بأن ىذا البحث الذي قدمتو لتكميل شرط من الشروط املقررة لنيل شهادة  

جبامعة السلطان الشريف املرحلة اجلامعية يف قسم تعليم اللغة العربية بكلية الرتبية والتعليم 
 قاسم اإلسالمية احلكومية رياو، وموضوعو:

 تحليل نحوي عن الجمل التي ال محل لها من اإلعراب وأغراضها في سورة البقرة
بنفسي وليس من إبداع غريي أو تأليف اآلخرين. وإذا ادعى  تودىذا البحث أعد 

أحتمل املسؤولية على ذلك ولن فإين  أنو من تأليفو وتتبني صحة أدعائو أحد يف املستقبل
تكون املسؤولية على املشرفة أو على جامعة السلطان الشريف قاسم اإلسالمية احلكومية 

 رياو.
 حرر ىذا اإلقرار بناء على رغبيت وال جيربين أحد. 
 ه ٖٖٔٔربيع األخري  ٖٕبكنبارو،       
 م ٜٕٔٓديسمرب  ٕٔ        

 
 توقيع البحث        

 
 

 غفار رمضان فضلي        
 
 



 ب
 

ةموافقة المشرف  
 

تحليل نحوي عن الجمل التي ال محل لها التكميلي حتت املوضوع: البحث 
الذي أعده : غفار رمضان فضلي، رقم القيد:  من اإلعراب وأغراضها في سورة البقرة

للمناقشة يف االمتحان  التعديالت من قبل املشرف وموافق قد مت لو ٖٕٗٙٔٓٔٔٙٔٔ
النهائي لنيل شهادة املرحلة اجلامعية يف قسم تعليم اللغة العربية بكلية الرتبية والتعليم 

 جلامعة السلطان الشريف قاسم اإلسالمية احلكومية رياو.
 

 ه ٔٗٗٔربيع األخري  ٖٕبكنبارو،      
 م ٜٕٔٓديسمرب ٕٔ      

 
 حققها

 
 اللغة العربيةرئيس قسم تعليم       املشرفة

 
 

 الدكتور جون باميل الماجستير  نيلي يسرى الماجستيرة ةالدكتور 
 
 
 
 
 
 



 ج
 

 لجنة المناقشة تقرير
تحليل نحوي عن الجمل التي ال "  املوضوع حتت لقد متت مناقشة البحث التكميلي

الذي أعده الطالب: غفار رمضان " محل لها من اإلعراب وأغراضها في سورة البقرة
 شهادةوقررت اللجنة بنجاحو واستحقاقو على  ٖٕٗٙٔٓٔٔٙٔٔ، رقم القيد فضلي

كلية الرتبية و التعليم جامعة السلطان الشريف   اللغة العربية عليماجلامعية يف قسم ت املرحلة
 . قاسم اإلسالمية احلكومية برياو

 ى  ٔٗٗٔمجادي األول  ٗ باكنبارو،
      مٜٕٔٓ ديسمرب ٖٔ               

  ةالثاني ةاملناقش                    األولاملناقش 
 
 

 سيتي عائشة الماجستيرة           فينجاديالن رمبي الماجستير
 

 رابعاملناقش ال              لثالثاملناقش ا
   
 
 حوالوا الماجستير جفرين إي.                 هندري الماجستير شفيكم

 عميد
 كلية الرتبية والتعليم

 
 

 الدكتور الحاج محمد سيف الدين 
 ٖٜٜٜٔٓٓٔٓٛٔٗٓٚٓٗٚٔ: رقم التوظيف



 د
 

 االستهالل
 قال اهلل تعاىل :

ُروا َما بِأَنْ ُفِسِهمْ ... ُر َما بَِقْوٍم َحَّتَّ يُ غَي ِّ  (ٔٔسورة الرعد، األية: )... ِإنَّ اللََّو اَل يُ َغي ِّ

 

 قال رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم:

 ملعلميكم وليلوا ملعلميكم" "تعلموا وعلموا وتواضعوا

 )رواه الطرباين(

 

 قال العريب:

 ""مهة الرجال

 "بالاجل"هتدم 

 



 ه
 

 اإلهداء
o لوالدي احملبوب الفضيل  
o لوالديت احملبوبة احملرتمة  
o  الفضالءلألساتذ الكرام و  
o جلميع األصحاب يف قسم تعليم اللغة العربية 
o التعليمميع األصدقاء يف كلية الرتبية و جل 
o  األصدقاء يف جامعة السلطان الشريف قاسم اإلسالمية احلكومية رياوجلميع 

 
 

 

 

 

 

 

 
 



 و
 

 ملخص
: تحليل نحوي عن الجمل التي ال محل لها  (9102غفار رمضان فضلي )

 من اإلعراب وأغراضها في سورة البقرة
ىذا البحث حبث مكتيب ويهدف إىل الكشف عن اجلمل اليت ال حمل هلا من 

سورة البقرة. ولكثرة املشكالت اليت وجدىا الباحث فحددىا يف اإلعراب وأغراضها يف 
الكشف عن اجلمل اليت ال حمل هلا من اإلعراب يف سورة البقرة، ومن تلك اجلمل تركز 
الباحث يف الكشف عن أغراض اجلمل االبتدائية أو املستأنفة، واملعرتضة، والتفسريية 

هلا من اإلعراب يف سورة البقرة؟ وما فحسب. فأسئلة البحث: ما ىي اجلمل اليت ال حمل 
أغراضها؟. وأما جمتمع البحث فجميع اآليات الواردة فيها اجلمل اليت ال حمل هلا من 

آية. وعينتو سورة البقرة وحصل عليها الباحث من  ٕٙٛاإلعراب يف سورة البقرة وىي 
يل البيانات، خالل أسلوب العينة املشبعة. وأدوات البحث ىي الوثائق الرمسية. ومن حتل

آية وردت فيها اجلمل اليت ال حمل هلا من اإلعراب. فاجلمل  ٕٕٙوجد أن ىناك 
مجلة وهلا أغراض متنوعة، منها:  ٚٛٔاالبتدائية أو املستأنفة الورادة يف سورة البقرة 

احلكمة.  منقطعة عما قبلها الستئناف كالم جديد، لبيان أحكام يف اآلية، ولبيان
اجلملة. واجلملة التفسريية وأغراضها: إلفادة كالم تقوية وتوكيد  مجل ٘واجلملة املعرتضة 

حقيقتو. ومجلة جواب  وأغراضها: للحكم املتلو ولتفسري ما قبلها وتكشف عن مجل ٙ
مجلة. ومجلة جواب الشرط اجلازم غري  ٛٗ. ومجلة جواب شرط غري جازم مجل ٖالقسم 

مجلة. واجلملة التابعة  ٕٓٗالصلة واملوصول مجلة. ومجلة  ٘مقرتن بالفاء أو إذا فجائية 
 مجلة.  ٖ٘

 الكلمات األساسية: التحليل، الجمل التي ال محل لها من اإلعراب، األغراض.
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ABSTRACT 

Ghifar Ramadhan Fadly (2019): The Analysis of Nahwu about Jumlah not 

Having Mahal on I’rab and Its Purpose in 

Surah Al-Baqarah 

It was a library research.  It aimed at knowing some Jumlah that did not 

have Mahal on I’rab and its purpose in Surah Al-Baqarah.  Because there were so 

much problem identification found by the researcher, he then limited them to 

Jumlah that did not have Mahal on I’rab in Surah Al-Baqarah and the purpose of 

Jumlah Ibtida’iyah or Musta’nifah, Jumlah Mu’taridhah, and Jumlah Tafsiriyah.  

The formulations of the problems were “what was Jumlah that did not have 

Mahal on I’rab in Surah Al-Baqarah?”, and “what was its purpose?”.  All verses 

in Surah Al-Baqarah were the population of this research, there were 286 verses, 

and total sampling was used in this research.  The instrument of this research was 

a legal document.  Based on the data analysis, it was obtained that there were 226 

verses in Surah Al-Baqarah having Jumlah that did not have Mahal on I’rab.  

There were 187 Jumlah Ibtida’iyah or Musta’nifah with different purposes such 

as: separating the previous sentence to begin a new sentence, explaining the law 

of the verses, and explaining the wisdom.  There were 5 Jumlah Mu’taridhah, and 

the purposes were to interpret the previous sentence and to show its truth.  There 

were 3 Jumlah Jawab Al-Qasm, there were 48 Jumlah Jawab Syarat Ghairu 

Jazim, there were 5 Jumlah Jawab Syarat Jazim without Fa’ and Idzan 

Fuja’iyyah, there were 240 Jumlah Shilah Al-Maushul, there were 35 Jumlah 

following Jumlah that did not have Mahal on I’rab. 

Keywords: Analysis, Jumlah not Having Mahal on I’rab, Purpose 
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ABSTRAK 

 

Ghifar Ramadhan Fadly (2019) : Analisis Nahwu tentang Jumlah yang 

Tidak Memiliki Mahal pada I’rab dan 

Tujuannya dalam Surah Al-Baqarah 

 

 Penelitian ini berbentuk Penelitian Pustaka. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui jumlah-jumlah yang tidak memiliki mahal pada i’rab serta tujuannya 

dalam Surah Al-Baqarah. Karena banyak nya identifikasi masalah yang 

ditemukan oleh peneliti maka peneliti membatasinya pada jumlah yang tidak 

memiliki mahal pada i’rab dalam Surah Al-Baqarah dan tujuan dari jumlah 

ibtida’iyyah atau musta’nifah, jumlah mu’taridhah, dan jumlah Tafsiriyah. 

Adapun rumusan masalah adalah: Apa saja jumlah yang tidak memiliki mahal 

pada i’rab dalam Surah Al-Baqarah? Dan apa tujuannya?. Populasi dari penelitian 

ini adalah seluruh ayat dalam Surah Al-Baqarah sebanyak 286 ayat dan 

sampelnya adalah sampel jenuh. Instrumen penlitian ini adalah dokumen resmi. 

Dari analisis data peneliti mendapatkan 226 ayat dalam surah Al-Baqarah yang 

terdapat jumlah yang tidak memiliki mahal pada i’rab. Jumlah Ibtida’iyyah atau 

musta’nifah terdapat 187 jumlah dengan tujuan yang berbeda-beda, diantaranya: 

memisahkan dari kalimat sebelumnya untuk memulai kalimat baru, menjelaskan 

hukum pada ayat tersebut, dan menjelaskan hikmah, Jumlah Mu’taridhah terdapat 

5 jumlah dengan tujuan: menguatkan kalimat atau jumlah, Jumlah Tafsiriyah 

terdapat 6 jumlah, dengan tujuan: untuk menafsirkan kalimat sebelumnya dan 

memperlihatkan kebenarannya, Jumlah jawab al-qasm terdapat 3 jumlah, Jumlah 

jawab syarat ghairu jazim terdapat 48 jumlah, Jumlah jawab syarat jazim tanpa 

dibarengi fa’ dan Idzan fuja’iyyah terdapat 5 jumlah, jumlah Shilah al-maushul 

terdapat 240 jumlah, dan jumlah yang mengikut pada jumlah yang tidak memiliki 

mahal pada i’rab terdapat 35 jumlah. 

 

 

Kata Kunci: Analisis, Jumlah yang tidak memiliki mahal pada i’rab, Tujuan. 
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 تقديرالشكر و ال
اهلل تعظيما  على إحسانو والشكر لو على توفيقو، أشهد أن ال إلو إالاحلمد هلل  

لشأنو، وأشهد أن حممدا عبده ورسولو الداعي إىل رضوانو. صلى اهلل وسلم عليو، وعلى 
 آلو وإخوانو وخالنو.

من كتابة ىذا البحث لتكميل شرط من الشروط املقررة لنيل  قد مت الباحث 
السلطان التعليم جامعة يم اللغة العربية كلية الرتبية و شهادة املرحلة اجلامعية يف قسم تعل

 الشريف قاسم اإلسالمية احلكومية رياو
ويف ىذه املناسبة يقدم الباحث جزيل الشكر إىل والدّي احملبيوبني، أيب أكمل  

ربيان إحسان وتأديبا وربيان تربية حسنة، واألصحاب  )غفر اهلل لو( وأمي سفريدا، الذان
 الفضالء:

اسم اإلسالمية قشريف السلطان المدير جامعة أمحد جماىدين  الدكتوراألستاذ  .1
نائب الثالث الدكتور احلاج الونائب املدير الدكتور احلاج سريان مجرة و  احلكومية رياو

 .فرومادي
يف السلطان الشر  ميد كلية الرتبية والتعليم جامعةالدكتور احلاج حممد سيف الدين ع .2

بكلية  دالنائب األول للعميوالدكتور عليم الدين  قاسم اإلسالمية احلكومية رياو
الدكتور و  بكلية الرتبية والتعليم النائبة الثانية للعميدة اينىالرتبية والتعليم والدكتور رو 

  .بكلية الرتبية والتعليم النائب الثالث للعميدنور سامل  
اللغة العربية كلية الرتبية والتعليم جامعة   عليمرئيس قسم ت جون فامل احلاج الدكتور .3

  اإلسالمية احلكومية رياوسم قاشريف السلطان ال

 أمحد شاه املاجستري الذى أرشدين ودافعين وفتش حبثي. .4

اللغة العربية كلية الرتبية والتعليم جامعة   عليمقسم ت كاتب اديالن رميب املاجستريفينج .5
 .سم اإلسالمية احلكومية رياوقاشريف السلطان ال



 ي
 

 كتابة ىذا البحث  نيلي يسرى املاجسترية اليت أشرفتين وعلمتين يفالدكتور  .6

ين يف أداء  وأرشدينوجه الذي املشرف األكادمكي حميودين شكري املاجستري .7
 .الواجبات األكادمكية

شريف السلطان ال امعةجبكلية الرتبية والتعليم أعضاء املوظفني يف  مجيع احملاضرين و  .8
 . اسم اإلسالمية احلكومية رياوق

 . يف تعلم علم النحومريب يف علم النحو حممد دانيال الذي أرشدين  .9

 مجيع املعلمني وأعضاء املوظفني يف قسم تعليم اللغة العربية . .11

 أخي الصغريين غميلنج راما فرتا و فجر أشورا .11

أصدقائي احملبوبني: زعيم األمم، حممد إحسان الرمحن، محدان إندرتنو، حممد  .12
 نوفدي حسني، وحممد إلسان

 البحث.ين إلهناء ىذا ترافقصديقيت نور فضيلة اليت  .13

ين يف إهناء كتابة ا قسم تعليم اللغة العربية الذين ساعدو  مجيع الطالب والطالبات .14
 البحث التكميلي .

يف قسم تعليم اللغة العربية و "الدؤيل" "القرين"  مجيع األعضاء يف احتاد الطالب .15
 الذين دافعوين إلمتام كتابة ىذا البحث .

توكل أخريا إىل اهلل أو  مبساعدهتم افقاهم جزاء و ياهلل هلم ولعل اهلل أن جيز  بارك
 بحث .ال اكتابة ىذ  نعمة يفكل و على  إلي شكرأو 

 ه ٗٔٓٗربيع اآلخر  ٜٓ  ,بكنبارو  
 م  ٜٕٔٓدمسبري  ٙٓ                  

 



 ك
 

 محتويات البحث
 أ .................................................................. إقرار الباحث

 ب ................................................................ موافقة املشرف
 ج ............................................................. تقرير جلنة املناقشة

 د ..................................................................... االستهالل
 ه ...................................................................... اإلىداء

 و ............................................................ العربية اللغة ملخص
 ز .......................................................... ملخص اللغة اإلجنليزية

 ح ...................................................... ملخص اللغة اإلندونيسية
 ط ............................................................... الشكر والتقدير

 ك ............................................................... بحثحمتويات ال
 م .................................................................. ولااجلد قائمة

  الفصل األول : أساسية البحث
 ٔ ........................................................خلفية البحث.أ 
 ٚ .................................................... مشكالت البحث.ب 
 ٚ ....................................................... حدود البحث.ج 
 ٛ ........................................................ البحثأسئلة .د 
 ٛ ....................................................... ف البحثىد.ه 
 ٛ ......................................................... أمهية البحث.و 
 ٛ .................................................. مصطلحات البحث.ز 

 النظرياإلطار الفصل الثانى : 
 ٔٔ ........................................................ املفهوم النظري.أ

 ٔٔ .......................................................تعريف النحو.ٔ



 ل
 

 ٔٔ ...................................................... تعريف اجلملة.ٕ
 ٕٔ ............................. تعريف اجلملة اليت ال حمل هلا من اإلعراب.ٖ
 ٚٔ .................................................... تعريف األغراض.ٗ

 ٚٔ ..................................................... السابقة اتالدراس.ب 
 منهجية البحثالفصل الثالث: 

 ٜٔ ....................................................... تصميم البحث.أ 
 ٜٔ ................................................. ومكانمان البحث و ز .ب 
 ٜٔ. .................................أفراد البحث موضوعو................ج 
 ٜٔ .................................................. عينتوالبحث و  جمتمع.د 
 ٜٔ ...................................................... مصدر البيانات.ه 
 ٕٓ ................................................... طريقة مجع البيانات.و 
 ٕٓ ................................................... أداة جلمع البيانات.ز 
 ٕٓ .................................................. حتليل البياناتطريقة .ح 

 عرض البيانات وتحليلهاالفصل الرابع : 
 ٕٕ ........................................................ عرض البيانات.أ 
 ٚٗالبيانات........................................................حتليل .ب 

 الفصل الخامس : الخاتمة
 ٜٓٔ ....................................................... نتائج البحث. أ

 ٔٔٔ .................................................... توصيات البحث. ب
 ٖٔٔ..................................................................المراجع
 المالحق

 الرواية الشخصية
 



 م
 

 قائمة الجدوال
 

 ٕٕ..........................................................اجلدوال األوىل



ٔ 
 

 لالفصل األو 

 البحث اتأساسي
 خلفية البحث . أ

. ٔالقرآن ىو كبلم اهلل ادلنزل على زلّمد صلى اهلل عليو وسلم وادلتعبد بتبلوتو
القرآن ىو كبلم اهلل تعاُف ادلعجز ادلنزل على رسولو وحيا، ادلكتوب يف ادلصاحف 

إلينا نقبل متواترا واحملفوظ يف الصدور وادلقروء باأللسان وادلسموع باآلذان وادلنقول 
ببل شبهة وادلتعبد بتبلوتو. والقرآن الكرًن ىو أعظم معجزات النيب زلّمد صلى اهلل 
عليو وسلم الذي ال يزيده التقدم العلمي إال ثبوتا يف اإلعجاز. إعجاز القرآن ال 
يتوقف يف الزمان الواحد بل طوال الزمان، و ال يتحدد يف األية الواحدة ولكن 

جزء منو. إعجاز القرآن يكون من ناحية اللغة وناحية اإلشارات  ينتشر يف كل
 . ٕالعملية وناحية أخبار الغيب وغَتىا

وعرفنا أن القرآن رسالة اهلل إُف اإلنسانية كافة ، فبل غرو من أن يأيت القرآن 
وافيا جبميع مطالب احلياة اإلنسانية على األسس األوُف لؤلديات السماوية، 

دلشكبلت اإلنسانية يف شىت مرافق احلياة، الروحية والعقلية والبدنية والقرآن يعاًف ا
. ٖواالجتماعية واالقتصادية والسياسية عبلجا حكيما، ألنو تنزيل احلكيم احلميد

فينبغى علينا أن نفهمو و نتفقهو ونعلم ما فيو ونتمكس بو لنيل السعادة يف الدنيا 
 واآلخرة.

                                                             
 ٕٔ, طبع على نفقة مكتبة ومطبعة اذلداية: سورابايا, ص: مباحث في علوم القرآنمناع القطان، 1

2
 M. QuraishShihab, Mukjizat Al-Qur’an, (Bandung: Miza, 1997) cet.1,. 
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عليو باللغة العربية. كقولو تعاُف يف القرآن القرآن أنزل على زلّمد صلى اهلل 
 الكرًن سورة يوسف:

            

وأنزل على لسان العرب. والعرب يستخدمون اللغة العربية. "واللغة العربية ىي 
النقل.  الكلمات الىت يعربهبا العرب عن أغراضهم. وقد وصلت إلينا من طريق

وحفظها لنا القرآن الكرًن واألحاديث الشريفة، وما رواه الثقات من منثور العرب 
 .ٗومنظومهم"

اللغة العربية وسيلة من الوسائل لفهم معاين ومقاصد آيات القرآن. " العاَف 
اللغوى ىرمان بول يرى أن الوظيفة األصلية للغة ىي وسيلة لنقل العواطف 

األمور. وتالَت اند وكَت كجار ديرىان يقوالن: أن اللغة  وادلعلومات أو سوامها من
وسيلة إلخفاء أفكار األفراد وسًت جهلهم. وجيفوز عاَف ادلنطق يرى أن للغة ثبلثة 

. فتكون اللغة العربية وسيلة لنقل ٘وظائف : التفاىم والتفكَت وتسجيل األفكار" 
وإلخفاء أفكاره وسًت  العواطف وادلعلومات من القرآن الكرًن إُف ذىن اإلنسان

جهلو بنور القرآن. فبل بد علينا أن نفهم و نستوعب اللغة العربية والعلوم العربية 
 لفهم القرآن الكرًن صحيحا وسليما. 

العلوم العربية ىي العلوم الىت يتوصل هبا إُف عصمة اللسان والقلم عن اخلطأ. 
النحو( والرسم ) ىو  علمواإلعراب ) وجيمعهما وىي ثبلثة عشر علما : الصرف 

العلم بأصول كتابة الكلمات ( وادلعاين والبيان والبديع والعروض والقوايف وقرض 
لوم العربية الذي لو . من العٙالشعر واالنشاء واخلطابة وتاريخ األدب ومنت اللغة

                                                             
 ٚ( ، ص. ٕٚٓٓ. )دار الفكر: بربوت. جامع الدروس اللغة العربيةشيخ ادلصطفى العبلييٍت، 4
5

( ص. 1893 ، )دار المعرفة: قاهرة،طرق تدريس اللغة الربية والتربية الدينيةمحمود رشدى خاطر و أصحابه، 
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وال يكفي .علمالنحو و  اعلممه هاعانيعرفةموقعة آيات القرآن و لفهم مدور مهم دل
. ولو كان القرآن يًتتب من الكلمات عربية فبل فحسب ادلفرداتأن فهم علم

ألن فهم القرآن  ،مفصلة تتعرب على أن العربية كلهم قد فهموا على ما يف القرآن
  . غَت كاٍف دبجرد القدرة والتسلط يف اللغة العربية، بل حيتاج أكثر من ذلك

اللغة العربية. وذلذا كان علم النحو من أمهية العلوم العربية، بل ىو نفس 
ذا العلم برا فيو. دلاذا...؟جيب علينا أن نطالع ذلك العلم حىت نكون ماىرا وتبح  

ادلعرفة عن العربية، ألنو سبب الذي يسبب لفهم اللغة العربية قّ سنفهم ونعرف ح
ك اعتدال األفهام ىو مفتاح البيان وميزان اللسان وزِل علم النحو ف.على الشمول

إحدى ادلواد يف علم النحو ىي الكبلم. فالكبلم ىو اللفظ  واألذىان. ومن
ادلركب ادلفيد بالوضع وأقسامو ثبلثة: اسم وفعل وحرف. واإلسم : ما دّل على 
معٌت يف نفسو غَت مقًتن بزمان. ويقال ايضا أن اإلسم ما دل على معٌت مفرد، 

نفسو  . والفعل : ما دّل على معٌت يفٚوذلك ادلعٌت يكون شخصا وغَت شخص
وكذالك فيها الًتاكيب يف ٛمقًتن بزمان. واحلرف : ما دّل على معٌت يف غَته.

اجلملة اللغة العربية، أحدىا الًتكيب االسنادي يتكون من مجلة امسية وفعلية. أما 
. اجلمل اليت ال زلل ذلا من اإلعرابذلا زلل من اإلعراب و  مجلتان؛ اجلمل اليت

 ال زلل ذلا من اإلعراب. جلمل اليتوخصص الباحث يف ىذا البحث عن ا
اجلمل اليت ال زلل ذلا من اإلعراب حبث من ادلباحث يف أساليب اللغة 
العربية وال سياما الًتكيب قد جعل اهلل تعاُف اللغة العربية لغة القرآن الكرًن ألهنا 
أفضل وأبلغ اللغات يف العاَف، وهبا ونزل القرآن الكرًن على نبينا زلمد صلى اهلل 

 عليو وسلم، كما قال هلل تعاُف:

                                                             
  ٖٙ، مؤسسة الرسالة: بربوت. ص. األصول في النحوابو بكر زلمد بن سهل بن السراج النحوى البغدادى، ٚ
 ٕٔ-ٔٔ. ص. ادلرجع السابق، شيخ ادلصطفى العبلييٍت9
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 ٜ(ٕ"إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون )يوسف: 

أما العبلقة بُت علم النحو والقرآن )التفسَت( من أىم مظاىر العبلقة بُت 
ليف خاصة أصاص بعض الّلغويُت والّنحويُت بتعلم الّنحو والتفسَت، اخت

 تحدثياإلعراب، وس ىي كتب ادلعاين وكتببالقرآن، ذات منهج خاص، و 
عنها بإجياز لتكتمل صورة العبلقة اليت ذبمع بُت علمي الّنحو والتفسَت،  الباحث
 خاصة عن اإلعراب. ٓٔ،ر أثر علم الّنحو يف التفسَتوإلظها

اإلعراب يف اللغة: اإلبانة واإلفصاح، وأعرب الرجل عن نفسو، إذا بُّت 
ا القياس، ألن من ىذ وأوضح. ويف معجم ادلقاييس "إعراب الكبلم أيضاً 

الفاعل وادلفعول والنفي والتعجب  يصرف الفرقبُت ادلعاين والداللةباإلعراب 
وال زبفى الرابطة الوثيقة بُت  ،واالستفهام، وسائر أبواب ىذا الّنحو من العلم"

إعراب ، وال يُتصّور أن يُقِدم أحد ادلعاين واإلعراب، لذا قالوا: اإلعراب فرع ادلعٌت
وتكتشف  ول معناىا ودبعرفة إعراب تلك الكلمات وداللتها فتجتلىيف نص رله

هبا أيضا ما تضمنتها اجلمل ادلوجودة يف النص ادلقروء وكذالك ذبتلى هبا أحكام 
 . يراد تفسَتىا

عِرب يزّل إذا نظر يف ظاىر اللفظ فقط، وَف ينظر يف موجب فإّن ادللذلك 
 السابقة وجوه إعراب آيات ادلعٌت. وكما الحظنا، فقد تضمنت كتب ادلعاين

القرآن الكرًن، وتعرضت لذلك بادلقدار الذي يوضح دالالتو ومعانيو، ويوقف 
على مقاصده وأحكامو، إذن ما الذي سبيزت بو كتب اإلعراب عن كتب ادلعاين؟ 

                                                             
 ٖ٘ٙ/ٗ ( ص.ٜٚٛٔ)دار الطبية، بَتوت لبانن:  ،عظيملتفسير القرآن اأبو الفداء، ٜ
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إن كتب ادلعاين اليت اىتمت بالّنحو وتوضيح ادلعاين الّلغوية للكلمات وادلفردات، 
أسباب النزول وقصص القرآن، دبقدار حاجة البيان، ىي اليت  وردبا عّرجت على

وّلدت ىذا النوع من التآليف، وقد سار اإلعراب يف طريق االنفصال والّتطور 
ليف تعٌت أوظهرت ت، حىت استقّل عن ادلعاين وربّولت األخَتة إُف كتب تفسَت

، جعلها بإعراب كلمات القرآن ومجلو، واضلصارىا يف ىذه الناحية من القرآن
علمًا قائمًا بذاتو، مث تباينت مناىج العلماء يف إعراب القرآن الكرًن، فمنهم من 
ْشكل فقط، ومنهم من عرض إلعراب غريبو، ومنهم من 

ُ
اقتصر على إعراب ادل

قصد إُف إعرابو كامبلً، ومنهم من َعَرَض أشكال اإلعراب وجعل لكل شكل 
اإلعراب. ولكن، مىت نضج ىذا باباً، ومنهم من مجع بُت أوجو القراءات و 

ويَعد  كتاب  ،االنفصال عن كتب ادلعاين؟ جييب إبراىيم رفيدة عن ىذا السؤال
ىـ(، احملاولة اليت منلك الدليل على نضجها ٖٖٛإعراب القرآن البن النحاس )ت

يف الفصل بُت معاين القرآن وإعرابو، ويؤكد ىذا مقارنًة بُت كتايب ابن النحاس: 
ن، وإعراب القرآن. فقد جعل ابن النحاس كتابو )معاين القرآن(، كما معاين القرآ

وجعل كتابو  ،يقول، يف تفسَت ادلعاين والغريب وأحكام القرآن والناسخ وادلنسوخ
)إعراب القرآن( يف إعراب القرآن والقراءات يف ادلرتبة األوُف، وقد يذكر ادلعاين 

 ٔٔدبقدار احلاجة إُف ذلك.

علم التفسَت والبديع لفهم اللغة العربية علم عن أساليب اللغة، منها و 
والنحو والصرف وغَت ذلك. ، و علم ادلعاني(fonologiوالبيان و علم اللغة )

 بعلم النحو. يف ىذا البحث ويتخصص الباحث
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علم النحو ىو علم بو يعرف زلل وشكل آخر للكلمة ويعرف بو كيفية 
إذا نتكلم عن ٖٔمن علوم اليت يفهم بو اللغة العربية. علم النحو علم ٕٔاإلعراب.

. نتكلم عن اجلمل، فاجلمل عاما تنقسم النحو ففيو اإلعراب واجلمل والًتكيب
على قسمُت: اجلمل اليت ذلا زلل من اإلعراب، واجلمل اليت ال زلل ذلا من 

 اإلعراب. فهذا البحث يعتمد عن اجلمل اليت ال زلل ذلا من اإلعراب.
اليت ال زلل ذلا من اإلعراب ىي اجلمل اليت ليس فيها موقع يف  اجلمل
يف علم النحو مجل اليت ال زلل ذلا  ٗٔو جزم( ،و جر ،و نصب ،اإلعراب )رفع
ألن اإلبتدائية  ٚولكن أكثر من العلماء ىم يقولون  ،أقسام ٜمن اإلعراب 

ة ابتدائية و وقرر الباحث من كبلم أكثر أن مجل٘ٔواإلستئنافية والتعليلية سواء.
 مستأنفة سواء.

كما عرفنا أن القرآن مصدر أساسي لقواعد اللغة العربية، فيو آية زلكمة 
م النحو. وقد ذكر الباحث عن تعريفو . علم ة ال نعرفها اال بعلوم، كعلومتشاهب

النحو فيو حبث من حبوث يبحث عن اجلمل اليت ال زلل ذلا من اإلعراب. لذالك 
ما ىي أغراض إثباهتا يف القرآن. ووجدد الباحث الظواىر جيب علينا أن نعرف 

عنها. اجلمل اليت ال زلل ذلا من اإلعراب فيها أغراض إلثباهتا يف القرآن إما يف 
دراسة النحو أو ليأخذ ادلعٌت اليت ذبد فيها، مثبل نقرأ سورة البقرة اليت وجد فيها 

وقد  أغراض خافية عنها.اجلمل اليت ال زلل ذلا من اإلعراب وىذا دبعٌت فيها 
الحظ الباحث عن اجلمل اليت ال زلل ذلا من اإلعراب الواردة يف سورة البقرة 
فوجد أهنا كثَتة يف تلك السورة. ولذالك يسأل الباحث يف النفس دلاذا كثَت ورود 

 تلك اجلملة فيها وما األغراض من ورودىا
 أما الظواىر اليت وجدىا الباحث، فهي:

                                                             
 ٕ٘(، ص. ٕ٘ٓٓ)حرمُت، جدة، الكواكب الدريةلشيخ زلمد بن أمحد بن عبد البارى األىدال، ا ٕٔ
 ٚ( ص. ٕ٘ٓٓ) دار احلديث، القاىرة، جامع الدروس يٍت، يالشيخ مصطفى الغبل ٖٔ
 ٖٓ٘)دار النهضة، لبانن( ص.  تطبيق النحوىعبد الراجى،  ٗٔ
 ٙٗٙفى الغبلييٍت، ادلرجع السابق، ص. طالشيخ مص ٘ٔ
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يف قسم تعليم اللغة العربية بكلية الًتبية والتعليم  كثَت من الطبلب .ٔ
الذين  جلامعة السلطان الشريف قاسم اإلسبلمية احلكومية رياو

يقرؤون القرآن وىم ال يعرفون ما ىي اجلمل اليت ال  يتعلمون النحو
 ٙٔزلل ذلا من اإلعراب و أغراضها.

ذلا من اآلية اليت فيها اجلمل اليت ال زلل قصود يسأل الباحث عن م .ٕ
اإلعراب فلم يقدروا على بيان أو شرح ذالك الغرض من ورود اجلمل 

 اليت ال زلل ذلا من اإلعراب يف تلك اآلية
وىل يعرف مجيع الطبلب الذين يتعلمون النحو أو القارئي القرآن  .ٖ

تلك األغراض، وىل اجلمل تؤثر على مقاصد اآليات اليت فيها تلك 
 اجلمل.

أن جيعلها حبثا  إُف ه ادلشكلة ذبذب الباحثبشعور ادلغيظ العميق وهبذ
الجمل التي ال محل لها من  تحليل نحوي عن"ادلوضوع ربت  علميا

 "وأغراضها في سورة البقرة اإلعراب
 مشكالت البحث . ب

 وجد الباحث مشكبلت البحث كما تأيت: من خلفية البحث السابقةو 

 أنواعها الطبلب َف يعرف .أ 
 أغراضها الطبلب َف يعرف  .ب 
 يوجد الكتب ادلدرسية اليت حبثتها خاصةال  .ج 
 كيف استعماذلا لفهم تفسَت اآلية    .د 
 .على بيان الغرض عن اجلمل اليت ال زلل ذلا من اإلعراب  َف يقدروا .ه 

 حدود البحث . ج

                                                             
 ٜٕٔٓأبريل  ٖٕوجد الباحث من ادلقابلة يوم الثبلثاء يف التاريخ  ٙٔ
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لكثرة ادلشكبلت يف ىذا البحث والوقت مضيق، مث من ناحية استطاعة 
زلل ذلا من الباحث عن مشكلة اجلمل اليت ال حدد الباحث عن علمو في

واالستئنافية، واالعًتاضية، والتفسَتية( اجلملة االبتدائية أ اإلعراب و أغراضها )يف
 يف سورة البقرة.

 د. أسئلة البحث
 :أما أسئلة البحث فكما يأيت  

 ما ىي اجلمل اليت ال زلل ذلا من اإلعراب يف سورة البقرة؟ .ٔ
 البقرة؟ما أغراض اجلمل اليت ال زلل ذلا من اإلعراب يف سورة  .ٕ

 ه. هدف البحث
 ىدف ىذا البحث:  

 دلعرفة اجلمل اليت ال زلل ذلا من اإلعراب يف سورة البقرة  .ٔ
 دلعرفة أغراض اجلمل اليت ال زلل ذلا من اإلعراب يف سورة البقرة .ٕ

 أهمية البحث . و
مادة أما أمهية البحث ىي يساعد الطبلب ليتعلموا دراستهم خصوصا يف 

 .وأغراضها اليت ال زلل ذلا من اإلعرابعلم النحو يف الفصل اجلمل 

 ز. مصطلحات البحث
حات ادلوجودة صطلليكون ىذا البحث مفهوما وواضحا فقدم الباحث ادل 

 يف ىذا ادلوضوع كما يلى:

 التحليل .1
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أّن  Spradley(. كما قالAnalisisحيلِّل دبعٌت ) -التحليل مصدر من حّلل 
 ٚٔالتحليل أنشطة تبحث عن منط واحد

 ٛٔسطاري و قمرية أن البحث مشروع ليحّل مشكلة حىت تظهر.قاال  
 إذن البحث أفعال حيل بو مسألة أو مشكلة ليفهم فهما مجيبل.

 اجلملة .2
ٍت يعٍت قول يتكّون عن ادلسند ييبلاجلملة عند الشيخ ادلصطفى الغ

و عند فؤاد نعمة: اجلملة أقوال يتكون من كلمتُت فأكثر دبعٌت   ٜٔوادلسند إليو
 ٕٓكامبل.

 اإلعراب .3
زاد ٕٔعوامل الداخلة عليها.الاإلعراب ىو تغيَت أواخر الكلمة الختبلف 

 ،وخفض ،ونصب ،الصنحجي: لفظا أو تقديرا. اإلعراب أربعة أشياء رفع
 ٕٕوجزم.

 األغراض .ٗ
 ٖٕاألغراض مجع من غرض دبعٌت اذلدف الذي ترمي إليو، البغية، والقصد

ويف ادلرجع اآلخر يعٍت: الغرض أو ادلقصود الذي يرغب الشخص يف الوصول 
 ٕٗإليو.

 ٕ٘السورة: ىي مقطع من القرآن يشتمل على آيات ذوات فاربة وخاسبة. .٘
 سورة البقرة .ٙ
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 ٕٙٛيف القرآن اليت تتكون من  من سورات البقرة اسم ألحدى السور
و  ذلا من اإلعراب. وىذا دبعٌت الباحث يبحث عن اجلمل اليت ال زلل آية

 .أغراضها يف القرآن، سورة البقرة
ىذا حبث علمي عن اجلمل  ،بناء على مصطلحات البحث السابقة

فة أنواعها و فهمها يف سورة البقرة دلعر أغراضها اليت ال زلل ذلا من اإلعراب و 
 وما يتعلق هبا.
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 الثاني الفصل
 اإلطار النظري

 
 المفهوم النظري  .أ 

 النحو تعريف .1
يعرف هبا أحكام  من كبلم العرب النحو ىو علم بأصول مستنبطة

وشلا يبحث يف علم النحو ىو موقعة ، ٕٙالكلمات العربية حال تركيبها
أو اجلمل من اإلعراب. فاجلمل من مباحث واردة يف تركيب الكبلم، كما عرف 

جلملة اإلمسية الباحث أن من الًتكيب العربية ىو تركيب اسنادي يتكون من ا
 والفعلية

 تعريف الجملة  .2
اللغة وسيلة للتفاىم )بُت ادلتكلم وادلخاطبُت أو بُت الكاتب والقارئُت( 
وأداة التعبَت عن ادلعاين، وىي تتكون من كلمات، وكل ما تركب من كلمتُت أو 

 .    ٕٚكبلما أو مجلة مفيدة  -ىف اصطبلح النحاة  –أكثر، وأفاد معٌت تاما يسمى 
الكبلم ىو اجلملة ادلفيدة معٌت تاما مكتفيا بنفسو، مثل : رأس احلكمة 
سلافة اهلل، نام علي، كتب زلمد درَسو. وإذا َف تفد معٌت تاما مكتفيا فبل 

 . ٕٛتسمى كبلما
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. اجلملة العربية التامة ادلفيدة  تُعرف ٜٕاجلملة لفظ مركب أفاد أو َف يفد
ما زلكوم بو الذي يسمى مسندا، أيضا بادلركب االسنادي. ولو جزئان، فه

 وزلكوم عليو الذي يسمى مسندا إليو. 
ادلسند ىف ادلركبات اإلسناديىة ىو : الفعل، واسم الفعل، وخرب ادلبتداء، 
وخرب اسم الفعل الناقص، وخرب إن وأخواهتا ، وخرب األحرف اليت تعمل عمل 

 ليس. 
و نائب الفاعل، و وادلسند إليو ىف ادلركبات االسناديىة ىو : الفاعل، 

ادلبتداء، واسم الفعل الناقص، واسم األحرف اليت تعمل عمل ليس، واسم إن 
. ومنهما معا يتكون ادلركب االسنادي، أو ٖٓوأخواهتا، واسم ادلنافية للجنس

اجلملة العربية. واجلملة العربية البسيطة ىف ادلركبات االسنادية نوعان، مها اجلملة 
 ة. االمسية واجلملة الفعلي

وىناك فرق واضح بُت الكبلم واجلملة، فالكبلم ال بد من أن يكون 
مفيدا حيث ال يسمى كبلما إال مفيدا فائدة تامة، مثل : حضر الطالب أو 
الطالب حاضر واجلملة إما أن تكون مفيدة تامة مثل : : حضر الطالب أو 

إن  الطالب حاضر أو الطالب حيضر. وإما أن تكون غَت مفيدة تامة مثل :
 حضر الطالب. فكل كبلم مجلة وليست كل مجلة كبلم. 

 تعريف الجملة التي ال محل لها من اإلعراب .3
اجلملة اليت ال ربّل زلل كلمة  ة ذلا من اإلعراب ىياجلملة اليت ال موقع

وىي  ٖٔمفردة، ومن مث ال يقال فيها إهنا يف موضع رفع أو نصب جّر أو جزم.
 ديكن ترتيبها على النحو التاُف: متنوعة

 الجملة االبتدائية .1
                                                             

 
 ٜٔ-ٜٓسليما فياض،نفس ادلرجع، ص. ٖٓ
 ٖٓ٘بَتوت( ص.  ،) دار النهضة العربيةي و التطبيق النح،الدكتور عبد الراجي ٖٔ
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و يقصد هبا اجلملة اليت يفتتح هبا الكبلم سواء كانت مجلة امسية 
زيد قائم" مجلة ال زلل ذلا من اإلعراب ألهنا ” أم فعلية. فجملة 

زللها مفرد و  مجلة ابتدائية تؤدي معٌت مستقبلً، ال يصح أن حيلل
 ٕٖنقول إهنا مجلة ال زلل ذلا من اإلعراب.إالّ ضاع ادلعٌت. ولذلك 

 الجملة المستأنفة .2
ىي اليت تقع يف أثناء الكبلم ولكنها منقطعة عما قبلها من 

 ٖٖناحي اإلعراب ال من ناحية ادلعٌت.و كانت إلبتداء كبلم جديد.
 وذلا استدالالن:

االستدالل األول ىو التأمل يف ادلعٌت و يف السياق. ألن  .ٔ
ربتاج إُف تأمل و تفكَت يف الكبلم. مثل اجلملة ادلستأنفة 

قولو تعاُف: )َفبَل حَيْزُْنَك قـَْوذُلُْم إِنَّا نـَْعَلُم َما ُيِسر ْوَن َوَما 
. إِنَّا نـَْعَلُم َما ُيِسر ْوَن َوَما يـُْعِلنـُْوَن مجلة ٙٚيـُْعِلنـُْوَن(يس : 

مستأنفة وليست ابتدائية ألهنا َف تقع يف أول الكبلم إمنا ىي 
 ٖٗأثناء الكبلم.يف 

االستتدالل الثاين ىو أن تقع اجلملة بعد حرف عطف  .ٕ
لبلستئناف يًتتب عن ىذه الواو أن تتبع اجلملة اليت بعد 
َ َلُكْم  الواو سابقتها يف اإلعراب. مثل قولو تعاُف: ) لِنُبَـُتِّ

 . َونُِقر  َ٘ونُِقر  يف اأْلَْرَحاِم َما َنَشاُء ِإَُف َأَجٍل ُمَسمَّى(احلج: 
يف اأْلَْرَحاِم َما َنَشاُء ِإَُف َأَجٍل ُمَسمَّى مجلة مستأنفة وليست 
َ فعل  معطوفة على ما قبلها. ألن البلم ىنا للتعليل، َونـُبَـُتِّ
مضارع منصوب بأن ادلضمرة بعد الم التعليل جوازا ولكن 
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الفعل نُِقر  ليس منمصوبا. وهبذا تكون اجلملة ادلستأنفة ال 
 ٖ٘راب.زلل ذلا من اإلع

 الجملة المعترضة .3
وىي اجلملة اليت تعًتض بُت شيئُت حيتاج كل منهما لآلخر، 
والنحويون يقولون إن ىذا االعًتاض يفيد توكيد اجلملة و تقويتها، و 

 يقع االعًتاض يف مواضع، ىي:
 بُت الفعل ومرفوعو . أ

 زيد –أعتقد  –حضر 
أعتقد: فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاىرة، والفاعل ضمَت 
مستتَت وجوبا تقديره أنا، واجلملة من الفعل والفاعل ال 

 ٖٙزلل ذلا من اإلعراب، مجلة معًتضة.
 بُت ادلبتدأ واخلرب . ب

 َكِرًْنٌ   –أَنَا ُمْوِقٌن  –زَْيٌد 
 أنا: مبتدأ يف زلل رفع

 موقن: خرب مرفوع
واجلملة من ادلبتدأ وخربه ال زلل ذلا من اإلعراب، مجلة 

 ٖٚمعًتضة.
 بُت الفعل و مفعولو  . ت

 زيداً  –أقسم  –أكرمُت 
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أقسُم: فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاىرة، والفاعل ضمَت 
مستتَت وجوبا تقديره أنا، واجلملة من الفعل والفاعل ال زلل 

 ٖٛذلا من اإلعراب، مجلة معًتضة.
 الجملة التفسيرية .4

وىي اجلملة اليت تفسر ما يسبقها وتكشف عن حقيقتو، و قد 
كقولو تعاُف: ) َوَأَسر ْوا   ٜٖمقرونة حبرف تفسَت أو غَت مقرونة.تكون 

 (ٖ)األنبياء: الَنْجَوى اَلِذْيَن ظََلُمْوا َىْل َىَذا ِإالَّ َبَشٌر ِمثْـُلُكْم( 
والتفسَتية ثبلثة أقسام: رلردة من حرف التفسَت، كما رأيَت، و 

بُت إليو: مقرونة بأي: ) أشرُت إليو أي اذىْب(، و مقرونة بأن: ) كت
)ادلؤمنون:  أن وافنا( ومنو قولو تعاُف: } فأوحينا إليو أن اصنع الفلك{

ٕٚ) 

 جملة جواب القسم .5
و كل مجلة تقع بعد  ٓٗوىي مجلة واقعة جوابا للقسم

 واجلملة جياب هبا القسم الصريح أو ادلقدر الذي دلْت عليؤٗقسم.
يف فعل  قرينة لفظية. البلم ادلوطئة جلواب القسم و الم التوكيد

 كقولو تعاُف: تاهلل )ألكدّن أصنامكم(.  ٕٗادلستقبل ادلؤكد بالنون.
 الجملة الواقعة جوابا لشرط غير جازم .6

وىي اجلملة  ٖٗوىي كل مجلة تقع بعد أداة الشرط غَت جازم.
اليت تكون جوابا إلحدى أدوات الشرط غَت اجلازمة ) لو، لو ال، لو 
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ضلو: لو اجتهدت َٗٗف تقًتن.ما، إذا، دلا( سواء اقًتنت بالفاء أم 
 لنجحت.

جملة جواب الشرط الجازم غير المقترن بالفاء أو إذا  .7
 الفجائية

وىي اجلملة اليت تكون جوابا إلحدى أدوات الشرط اجلازمة ) 
إن، إذما، من، ما، مهما، كيفما، أينما، مىت، أيان، أىن، أي( و 

 .تعودوا نعد (مثل اجلملة ) وإن  َ٘ٗف تقًتن بالفاء أو إذا الفجائية.
 جملة صلة الموصول .8

يؤتى بو لربط الكبلم وباألخص  مبٍت اسمىو  االسم ادلوصول
ربط األمساء باألفعال كنحو قولنا: جاء الطالب الذي حيًتم 

صلة  االسم ادلوصول مجلةوتسمى اجلمل اليت تقع بعد . مدرسو
كما أن ما ادلوصولة  .اإلعراب وىي مجلة ال زلل ذلا من ادلوصول

تعامل معاملة االسم ادلوصول إعرابيا وىي تستخدم لغَت العاقل 
 ٙٗ.فنقول: حدث ما كنت أخشاه

 ال محل لها من اإلعراب الجملة التابعة لجماللتي .9
 حضر زيٌد وَف حيضر علي  

 .الواو : حرف عطف   
 َف : حرف نفي و جزم و قلب   
 حيضر : فعل مضارع رلزوم بلم   
 علي: فاعل   
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واجلملة من الفعل والفاعل ال زلل ذلا من اإلعراب ألهنا معطوفة على   
 ابتدائية.مجلة : حضر زيد، وىي مجلة 

 تعريف األغراض .ٗ
 ٚٗاألغراض مجع من غرض دبعٌت اذلدف الذي ترمي إليو، البغية، والقصد

ويف ادلرجع اآلخر يعٍت: الغرض أو ادلقصود الذي يرغب الشخص يف الوصول 
ىذا البحث يبحث عن اجلمل اليت ال زلل ذلا من اإلعراب، فأغراضها  ٛٗإليو.
 يعٍت:

 ،ٜٗوتفيد التوكيد مستقبل،تؤدي معٍت  :اجلملة االبتدائية .أ 
 ٓ٘ال يصح أن حيل زللها لفظ مفرد وإالّ ضاع ادلعٍت

اجلملة ادلستأنفة: منقطعة عما قبلها الستئناف كبلم  .ب 
 ٔ٘جديد.

اجلملة االعًتاضية: إلفادة الكبلم تقوية، وتسديدا   .ج 
وعند الدكتور عبد الراجي: النحويون يقولون  ٕ٘وربسينا

 ٖ٘ملة.إن ىذا االعًتاض يفيد توكيد اجل
اجلملة التفسَتية: تفسر ما يسبقها وتكشف عن   .د 

 ٗ٘حقيقتو

 ب الدراسة السابقة
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ىذا البحث قد حبث . اجلمل اليت ال زلل ذلا من اإلعرابالبحث عن  .ٔ
سنة  يف جامعة األزىار قاىرةسامي بن علي بن خلفان الكنديعنها 

اجلمـل التـي ال زلـل ذلـا مـن . و احلاصلة من ىذا البحث أن ٕٙٔٓ
ا وحـديثا و تتبع آراء النحويُت يف ىذه اجلملقددياإلعـراب مـن خـبلل 

تتبع آراء النحويُت فـي ىـذه  لقـوف علـى خصوصـية تراكيـب اجلمـالو 
قـدًن اليت ال زلل ذلا من اإلعراب، وربديد كيفية تأليفها الاجلمـل 

 القواعد واألسس اليت كانت تسَتواخلصائص التـي سبيزىـا، ورصـد أىـم 
حـاول فيـو الباحـث  ذا احلقل من النحو،تفكَت النحاة، وتوجهو ضلو ى

الـربط بـُت آراء القـدماء واحملـدثُت مـن أجـل فهـم جديـد ذلـذه اجلمـل 
راسـتها دراسة وصفية ربليلية نقدية، تقوم على معرفة بناء ىذه اجلمـل، ود

وفائـدهتا اللغويـة، والكشـف عن أنواعها، والعبلقة بينها وبـُت الكـبلم الـو 
اردة فيـو، والوصـول إلـى رسـم صـورة للبحـث أو إعادة رسم صورتو 

 :باالعتماد على ادلصادر وادلراجع، من خبلل
ـــع آراء .أ  النحـــويُت القـــدماء واحملـــدثُت فـــي اجلمـــل التـــي ال  تتب

زلـــل ذلـــا مـــن اإلعـــراب للوصول إُف بيان حقيقة ىل اتفق 
 النحويون يف عدم إعراب ىذه اجلمل؟

ىـــذه  دمناقشـــة األســـاس الـــذي محـــل النحـــويُت علـــى عـــد .ب 
ــبلً ال زلـــل ذلـ  .ــا من اإلعراباجلمـــل مجـ

نقد وتقوًن آراء القدماء واحملدثُت يف اجلمل التـي ال زلـل ذلـا . .ج 
مـن خـبلل اإلجابـة عـن السؤال ادلهم ىل من ادلمكن نقل 
اجلمل التـي ال زلـل ذلـا مـن اإلعـراب إلـى مجـل ذلـا زلل من 

أما فرقو هبذا البحث أن ىذا البحث يبحث عن  .اإلعراب
 يت ال زلل ذلا من اإلعراب يف سورة البقرة.أغراض اجلمل ال
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 الفصل الثالث
 منهجية البحث

 تصميم البحث .أ 
ىذا البحث حبث مكتيب. فالتصميم الذي يستخدمو فيو ىو ربليل 
ادلضمون، ألن مصدر البيانات ىو مضمون الكبلم، والعرض يف ىذا البحث 

وأغراضها يف القرآن ليعمق يف علم النحو عن اجلملة اليت ال زلل ذلا من اإلعراب 
 الكرًن.

وىذا البحث يسمى بالبحث الكيفي أيضا، ألن أداة البحث األوُف 
 جلمع البيانات و ربليل البيانات ىي الباحث نفسو.

 زمان البحث ومكانه .ب 
ىذا البحث ، و ٜٕٔٓبدأ الباحث حبثو من شهر ديسمرب حىت مارس 

 يقوم بو الباحث يف ادلكتبة. 
 أفراد البحث و موضوعه .ج 

أفراد البحث ىو أية القرآن يف سورة البقرة، ألن فيها وجد الباحث أنواع 
و أغراض من اجلمل اليت ال زلل ذلا من اإلعراب.  و موضوع البحث ربليل ضلوي 

 عن اجلملة اليت ال زلل ذلا من اإلعراب و أغراضها.
 تمع البحث وعينتهجم .د 

"اجلملة اليت ال زلل ذلا اليت توجد ىي سورة البقرة أما رلتمع ىذا البحث 
مجلة. أما عينة ىذا البحث اختيار العينة  ٕٕٙمن اإلعراب" وىي 

 ادلشبعة أي حيلل الباحث كلها من اجملتمع.
 مصدر البيانات .ه 
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يف ىذا البحث يتكون من مصدر سبهيدي و مصدر  مصدر البيانات
 ثانوي.

 مصدر سبهيدي ىو البيانات اليت وجدىا الباحث يف سورة البقرة. .ٔ
مصدر ثانوي ىو البيانات اليت وجدىا الباحث من البحوث من الكتب  .ٕ

مثبل تفسَت اجلبللُت،  ، منها: الكتب التفاسَتدبوضوع ىذا البحث ادلتعلقة
، وغَتىا ةتفسَت لئلمام زسلشاري، وكتاب إعراب القرآن، والكتب النحويوال

 من الكتب ادلتعلقة دبوضوع ىذا البحث.
 طريقة جمع البيانات . و

 Documentaryنهج الوثائقي )ادلمنهج مجع البيانات الذي استعملو الباحث ىو 

Method وىذا ادلنهج يعتمد على الوثائق ادلكتوبة من ادلقاالت، والكتب، و نسخ ،)
طبق األصل، و اجلريدة، و اجملبلت، والنقش، وزلضر االجتماع، وجداول األعمال، 

ن أراء العلماء والنظريات من  فاستخدم الباحث ىذا ادلنهج لبحث ع  ٘٘وغَتىا.
 كتب الًتاث العلمي وادلقاالت.

 البياناتأداة جمع  . ز
يستحدم الباحث يف مجع البيانات ىذا البحث طريقة الوثائق الرمسية، و ىي 
طريقة جلمع البيانات ادلعلومات على طريقة الوثائق من سورة البقرة و كتب 

ولذالك، يستخدم الباحث دراسة مكتبية أي أن يأخذ الباحث البيانات التفاسَت. 
 ادلكتبية من الوثائق والكتب.

 طريقة تحليل البيانات . ي
 (Content Analisis)ربليل البيانات هبذا البحث ىي ربليل ادلضمون  وطريقة
 تالية:خبطوات 

 مجع البيانات .ٔ
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 تصنيف البيانات .ٕ
 عرض البيانات .ٖ
 خبلصة البيانات .ٗ

باستخدام اجلدوال. وىذا التحليل بناء على ادلصدر التمهيدي وادلصدر 
الثانوي ادلتعلقة بادلوضوع. فالبحث يًتكز يف أنواع اجلمل اليت ال زلل ذلا 

 من اإلعراب وأغراضها يف سورة البقرة.
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 الفصل الخامس

 الخاتمة

 نتائج البحث . أ
 نتائج ىذا البحث:

 اجلمل اليت ال زلل ذلا من اإلعراب الواردة يف سورة البقرة .ٔ
 . تتكون من:ٜٕ٘رلموعتها 
 ٔٛٚ من مجلة مستأنفة أو ابتدائية 
 ٘ من مجلة معًتضة 
 ٙ من مجلة تفسَتية 
 ٖ من مجلة جواب القسم 
 ٗٛ من مجلة جواب لشرط غَت جازم 
 ٘  من مجلة جواب الشرط اجلازم غَت ادلقًتن

 بالفاء أو إذا الفجائية
 ٕٗٓ من مجلة صلة ادلوصول 
 ٖ٘ .من مجلة تابعة 

 اجلملة االبتدائية أو ادلستأنفة ذلا أغراض كاآلتية: .ٕ
 .منقطغة عما قبلها الستئناف كبلم جديد 
 لبيان أحكام يف اآلية 
 لبيان احلكمة 
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 إلعبلء كلمة اهلل 
 للتحذير 
 لؤلمر باجلهاد بادلال بعد األمر بو بالنفس 
 لبيان احلال 
 لبيان قدرتو تعاُف 
 لزيادة التقريع وإقامة احلجة 
 للداللة على كيفية االختبلف 
 لبلستفهام 
 إلسبام األحكام يف اآلية 
 الستقصاء احلكم 
 للمفارقة 
  لتقرير احلال والقصة 
 لبلستدراك 
 جلمع األحكام 
 للرد 
 للتعجب 
 لبلنتقال 
  دبثابة الردلتكون 
 لتدعيم االعتقاد وترسيخ 
 للتعريض 
 للتشدد 
 لتكون جوابا عن السؤال 
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 .لتكون دبثابة االعًتاف 
 مجلة اعًتاضية: .ٔ

 إلفادة الكبلم تقوية، وتسديدا وربسينا 
 .لتوكيد اجلملة 

 مجلة تفسَتية .ٕ
 للحكم ادلتلو 
 .لتفسَت ما قبلها وتكشف عن حقيقتو 

اجلازم غَت مقًتن أما مجلة جواب القسم، وجواب شرط  .ٖ
بالفاء و إذا فجئية، وجواب شرط غَت جازم، وصلة 

ادلوصول، واجلملة التابعة على مجل اليت ال زلل ذلا من 
 اإلعراب ما ذلا أغراض.

 
 توصيات البحث . ب

 توصيات تتعلق هبذا البحث، وىي: لدي الباحث
الببلغة خاصة النحو و ينبغى لكل الطبلب ولكل ادلسلمُت أن يهتموا بدراسة  .ٔ

حفظا عن األخطاء يف  داللة اجلمل اليت ال زلل ذلا من اإلعراب وأغراضها
 يات القرآن آمقاصدفهم 

يف القرآن الكرًن.  لغة العربيةادلدارس أن يطبقوا تعليم ال يف دلدرسُتينبغى  .ٕ
 فيكون القرآن وسيلة لو. والطبلب سيشعرون قريبا بالقرآن.

اجلمل  يبحث من بعدىا عن يلك وصيأن ت الباحثريد يألمهية ىذا العلم  .ٖ
أو غَت ذلك من ادلباحث اليت ال زلل ذلا من اإلعراب وأغراضها يف سورة أخرى

ادلفاىم حىت ذبد احلكم الشرعي ويقًتح  وتوسيع القرآنية نحوية والببلغيةال
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يام بالبحث العلمي العميق عما َف يبحثها إُف باحثُت آخرين الق الباحث
وه االتفاق واالختبلف بُت اجلمل اليت ال زلل ذلا من اإلعراب وجل الباحث

من حيث الداللة وأثرىا يف تأكيد الفهم يف  وأغراضها الواردة يف سورة البقرة
 .  اآليات وغَتىا
تعلق البحث َف تتجرد عن النقصان واألخطاء سواء كان ما يكتابة ىذا 

يقرأ ىذا البحث أن يقدم من مالباحث رجويبادلوضوع أو الكتابة، لذلك 
 قًتاحات النافعة للتحسُت.اال
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