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 التمهيدكلمة 

 بسمميحرلا نمحرلا هللا 

احلمد  رب العادلُت ك الصالة ك السالـ على رسوؿ هللا ك على آلو ك اصحابو كمن كااله ك 

إبذف هللا عز كجل مع توجيهات من فضيلة ادلشرؼ  ىذه الرسالةال قوة اال اب حىت دتكنت إعداد 

 ضلوية(".حتت العنواف "ظن كأخواهتا ك استعماالهتا يف القرآف الكرًن )دراسة حتليلية  ك إرشاداتو

الرسالة إلستكماؿ شرط من الشركط ادلقررة  ه فقد استطاع أف إنتهت الباحثة من إعداد ىذ

قدـ تالباحثة أف  تريداألطراؼ. ك هبذه ادلناسبة  سلتلفبسبب التوجيو كادلساعدة كالنصيحة من 

 :  منهم، الشكر اجلزيل على ادلساعدين ك ادلشرفُت

مساعدكىا الذين  نا بولوبوىو، ـ.أ.، مديرة اجلامعة كيأرستالسيدة الربفيسور الدكتورة دكية  .ُ

 بذلوا جهودىم يف تيسَت كسائل التعليم يف اجلامعة حسن الدين.

علـو اإلنسانية ك مساعدكه الذين الالسيد الربفيسور الدكتور أكُت دكىل، ـ.أ.، عميد كلية ك  .ِ

 ية.تعليم يف كلية العلـو اإلنسانتيسَت كسائل ال يفبذلوا جهودىم 

 الذم قدـ ك ادلناقش األكؿ آسيا الغربيةدب آ، رئيس قسم س.س، ـ.أ. ،خَت الدينالسيد  .ّ

 دراسيت يف ىذا القسم. خالؿ الكرؽلة التوجيو ك الرعاية اىل الباحثة من انواع

 أرشدين ك آسيا الغربية ساعدتٍتدب آقسم السيدة خَتية، س.أ.غ، ـ.ب.د.إ.، سكرتَتة  .ْ

 يف إعداد ىذه الرسالة.

، ادلشرؼ األكؿ الذم يرغب يف ـ.أ. ،الربكفيسور الدكتور صلم الدين احلاج عبد الصفاالسيد  .ٓ

 كتاية ىذه الرسالة.  حىت انتهيت منقدًن النصيحة ك التصحيح تلباحثة ك اتوجيو 



 ز
 

 النصيحة ًنلباحثة كتقدا، ادلشرفة الثانية اليت ترغب يف توجيو ـ.و س.س، ـ.ى ،زىريةالسيدة  .ٔ

  .كتاية ىذه الرسالة  انتهيت منحىت كالتصحيح 

النصائح اىل الباحثة  الذم قدـ كالسيد إذلاـ رمضاف، س.س.، ـ.أ.، ادلناقش الثاين .ٕ

 يف إعداد ىذه الرسالة. كاالرشادات

خالؿ دراسىت يف قسم آداب  ةاألكادؽلى ةادلشرف غ.،ـ. أ علوم، ةنده رمحأ الدكتور ةكالسيد .ٖ

 آسيا الغربية.

الكراـ الذين قامو بتدريس العلـو النافعة كتقدًن النصائح كاالرشادات طوؿ كمجيع األساتذة  .ٗ

كادلوظفوف كادلوظفات يف كلية العلـو اإلنسانية جامعة حسن الدين الذين  .ةدراسة الباحث

 يف األمور اإلدارية. اتقدموا التيسَت 

ادلرحومة " احلبيبةككالديت  "إ..عثماف، س.ب د"الكرًن  ملوالد اجلزيل الشكركخصوصا أقدـ  .َُ

 .ادلستمر خَت يف حيايت مدعائه واكان  ذينال" دفاطمة، س.ب " الكرؽلة " ك انئبهاسومرين

 كأسأؿ أف يطيل عمرىم كؽلد ذلم الصحة ك العافية.

 .مبا غرسة يل على حب للعلم ك اإلخالص يف إعداد ىذه الرسالة الشكر موصوؿ ألسريت ك  .ُُ

للباحثة كساعلٍت يف إخراج ىذا  النصائحالذم قدـ د.، مأموف، أ.ـ  يمإىل اخلوارز كشكرم  .ُِ

كتاية ىذه   حىت انتهيت من العمل العلمي ابجلهد كاعطوه الرعام التاـ كاالىتماـ ادلستمر

 .الرسالة

 ،قليبتويت، إصالح، أكيل، عملية، ركسدايف،  )سلسبيلة، احلبيبات وايتأخكشكرم إىل كل  .ُّ

 .ةطوؿ دراسة الباحث ادلساعدات قدًن النصائح كالاليت ت (، ميكافقرة
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 ملّخص البحث

. ظن و أخواهتا و استعماالهتا يف القرآن الكرمي : دراسة حتليلية حنوية . )حتت اشراف  تكواسيت فاطمة 
 م.أ. و السيدة زهرية، س.س.، م. هوم.( ،الربوفيسور الدكتور جنم الدين احلاج عبد الصفاالسيد 

مل النواسخ دلبتدأ ك ا"عو  لحدا كىيتناقش الباحثة يف ىذا البحث عن "ظن كأخواهتا" 
يسمى  بتدأادلتنصب ف تدخل على اجلملة االمسية )مبتدأ خرب( اخلرب" يف شكل فعل. ظن ك أخواهتا

ا ذلا كىي اتمة ألهنا تستو يف فاعلها أكال مت تنصب اثني رب يسمى مفعوالتنصب اخل ذلا ك أكؿ مفعوال
 .ادلفعولُت أصلهما مبتدأ ك خرب

ة سور ادلائدة ك ة سور النساء ك  ةسور ىي سور  ت الباحثة يف ىذا البحث على ثالثك ركز 
مسائل ك . ايتا َٖكىي  ظن ك أخواهتا تراكيبالكثَتة من  ايتوجد هبا االتاألنعاـ، حيث 
 النساء ك ادلائدة ك األنعاـ؟ رسو  منكأخواهتا  ظن تستخدـ اليت اآلايت ما ىي( ُالبحث ىي: )

 البحث األىداؼ ك. ادلائدة ك األنعاـ ؟النساء ك  سور يف كأخواهتا ظن استعماالت كيف( ِ)
لتحليل ( ِ) .النساء ك ادلائدة ك األنعاـ سور كأخواهتا يف ظن تستخدـ اليت اآلايت لبياف( ُ) :ىي

 .النساء ك ادلائدة ك األنعاـ سور يف كأخواهتا ظن استعماالت
البحث ىي ىذا البحث ىو حبث نوعي مع تصميم حبث لدراسة ادلكتبية. ك البياانت يف ىذا 

األنعاـ. سورة  ادلائدة كسورة  ظن ك أخواهتا، ك مصادر البياانت ىي القرآف الكرًن سورة النساء ك
  منهج مجع البياانت ابستخداـ طريقة التوثيق.

 َٖالنساء كادلائدة كاألنعاـ رلموع  بحث ظن ك أخواهتا الواردة يف سوربشكل عاـ، نتائج الك 
 اايت ُِ. كاليت تتكوف من اايت ٔٔ( اإلعماؿ، ما يصل إىل ُكاليت مت حتليلها بناءن على: . اايت

تعليق، ما كصل ( ِ يف سورة األنعاـ. اايت ِِيف سورة ادلائدة، ك  اايت ِّيف سورة النساء، ك 
يف  ّّيف سورة ادلائدة، تعليق بسبب دخوؿ "ال انفية"، ك يف اآلية  ُٕ، كىي يف اآلية اايت ِإىل 

ظن كأخواهتا،  اايت ُِزلذكؼ، ما يصل إىل ( ّ سورة األنعاـ، تعليق بسبب دخوؿ الـ االبتداء.
 اايت ِظن كأخواهتا الواردة يف سورة النساء ك  اايت ّ حذؼ أحد مفعوؿ بو أك كالعلا، أم

 .اـاألنعيف سورة  اايت ٕادلائدة ك  موجودة يف سورة 
 

 ، ظن ك أخواهتا النحوعلم ، القرآف:  الكلمات األساسية



 ن
 

ABSTRAK 

In this study, the research discussed about "Dzonna Wa Akhwatuha" which 

is one of the 'amil nawasikh lil mubtada' khobar (the destructive factor for 

mubtada' khobar) in the form of verbs. Dzonna wa akhwatuha goes into a nominal 

sentence and makes mubtada' as the first object for it and makes khobar as the 

second object for it, and the sentence is complete because it is equivalent to the 

subject that recites (nashab) two objects at once derived from mubtada' and 

khobar (nominal sentence).  

In this study, the researcher focused on three Surahs, they are Surah An-

Nisa' and Al-Ma'idah and Al-An'am because in these three surahs, there are many 

sentences that contain dzonna wa akhwatuha, which are as many as 80 data. The 

problem formula in this study are (1) What verses are contained in dzonna wa 

akhawātuhā in Surah An-Nisa' and Al-Ma'idah and Al-An'am? (2) How is the use 

of dzonna wa akhawātuhā in Surat An-Nisa' and Al-Ma'idah and Al-An'am? The 

purpose of this study are (1) To describe dzonna wa akhawātuhā in Surah An-

Nisa' and Al-Ma'idah and Al-An'am (2) To analyze the use of dzonna wa 

akhawātuhā in Surah An-Nisa' and Al-Ma'idah and Al-An'am. 

This research is qualitative research with the design of literature study 

research. The data is in the form of dzonna wa akhawātuhā, and the source of data 

is Al-Qur'an,  Surah An-Nisa' and Al-Ma'idah and Al'-An'am. Technique of data 

collection that used is documentation methods. 

Overall, the results of the dzonna wa akhawātuhā study contained in Surah 

An-Nisa', Al-Māidah and Al-An'am amounted to 80 data that analyzed based on: 

1) I'mal (functioning), as many as 66 data that consist of 21 data in Surah An-

Nisa', and 23 data in Surah Al-Ma'idah, and 22 data in Surah Al-An'am. 2) Ta'liq 

(invalidated), as many as 2 data, that is in verse 71 in Surah Al-Ma'idah is ta'liq 

because it was preceded by "lam nafiyah", and in verse 33 in Surah Al-An'am is 

ta'liq because it was preceded by “lam ibtida”. 3) Mahdzuf (discarded), as many 

as 12 data dzonna wa akhwatuha which one of the object or both discarded that is 

3 data dzonna wa akhwatuha contained in Surah An-Nisa' and 2 data contained in 

Surah Al'An'am, and 7 data contained in Surah Al-An'am. 

 

Keywords: Qur'an, Syntax , Dzonna Wa Akhawātuhā
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 ولالباب األ

 مقدمة

  : خلفية البحث الفصل األول

عريب  لساف شكل علىملسو هيلع هللا ىلص  دمحم النيب على كتعاىل سبحانو معجزة" أنزلو هللا"ىو  القرآف

ادلصحف  يف كمكتوب الناس، بسورة كينتهي الفاحتة بسورة متواترا، ك يبدأ جربيل، كركم بواسطة

(Izzan, 2011)لألنبياء  هللا اليت أعطاىا ادلعجزات كل من ملسو هيلع هللا ىلصدمحم  الرسوؿ معجزات . كىو أعظم

على  تنطبق أم أهنا كالزماف، ادلكاف على تقتصر ال ألهنا القرآف. شكل على اإلعجاز ىي اآلخرين

العناصر  اجلميلة من النحوية قواعده حيث من القرآف شليزة الزماف. إف هناية حىت مجعاء البشرية

.  (Asy'ari, 2016)القرآف  لقواعد مشاهبنا جعلو من إنساف أم يتمكن ال حىت .القرآف يف اإلعجازية

 كما قاؿ هللا تعاىل يف القرآف الكرًن.

ا اٍلقيٍرآًف  ذى ٍتيوا مبًٍثًل ىٰى ٍتيوفى مبًٍثًلًو كىلىٍو كىافى بػىٍعضيهيمٍ ﴿قيل لًَّئًن اٍجتىمىعىًت اإٍلًنسي كىاجلًٍنُّ عىلىٰى أىف َيى  سالى َيى

 [ٖٖلًبػىٍعضو ظىًهَتنا ﴾ ] اإلسراء:

القرآف  أف ىو العامل يف األخرل اللغات عن العربية اللغة هبا تتمتع اليت اخلاصة ادلكانة إف

الكتب ك  احلديث كلغة أيضنا العربية اللغة تعمل ، كذلك عن النظر بصرؼ عريب نزؿ بلساف الكرًن

اضلناء.   أدىن دكف القرآف الكرًن كلغة العربية اللغة كتعاىل سبحانو هللا األخرل. بل جعل الًتاسية

 .الكرًن  فآالقر  كقولو يف

 [ِٖهيٍم يػىتػَّقيوفى ﴾ ] الزمر:﴿قػيٍرآانن عىرىبًيِّا غىيػٍرى ًذم ًعوىجو لَّعىلَّ 
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 كلكن العالقة القرآف، لغة كوهنا يف فقط يكمن ال العربية اللغة شليزة ذلك، أف إىل ابإلضافة

. ك لذلك، لكي تكوف (Asy'ari, 2016) األخرل اللغات عن جتعلها شليزة كاإلسالـ العربية اللغة بُت

 العربية يلـز إتقاف اللغة ك الكتب الًتاسية، كاحلديث القرآف زلتوايت ك دراسة استكشاؼ على قادرة

(Wahida, 2017)العربية. اللغة يف قواعد اإلتقاف اخلصوص، كجو . على 

القاموس  اجلملة. ك مرفولوجية يف من مورفولوجية كبناء يتضمن اإلندكنيسية، اللغة قواعد كيف

من تراكيب  أجزاء أك كرلموعاهتا مورفيم يدرس عن علم اللغة اليت من ىو "فرع الكبَت اإلندكنيسي

ابسم علم  عمومنا ىذا ييعرؼ العربية، اللغة كيف ."الكلمات من كأجزاء كلمات تتضمن اليت اللغة

بُت  يناقش العالقة الذم قواعد ىو نفسو، بناء اجلملة الوقت . كيف(Nasution, 2017)الصرؼ 

بشكل أساسي مع  اجلملة بناء يتعامل األقواؿ ىي اجلملة. من كاحدة عبارة الكالـ، يف الكلمات

 النحو. يسمى بعلم العربية اللغة كيف  .(Irawati, 2009)اجلملة  يف الكلمات العالقة بُت

النحو ىو دراسة للعالقة بُت الكلمات يف اجلملة  أٌف علم (Dawud, 2001)اىل  كابلنسبة

علم النحو بعلم يبحث يف أكاخر  ك يذكر (Antoine, 2016)الواحدة مع بياف ك ظائفها. ك أما 

 الكلمات إعرااب ك بناء يف موقع ادلفردات ىف اجلملة.

 بُت النحوية العالقة التعريف على يركز Dawud أف فهم ؽلكن أعاله، التعريفُت كمن

 فإف اجلملة. كابلتايل، أكاخر الكلمات يف تغيَت على Antoine يركز يف اجلملة، بينما الكلمات

 القواعد تكوف إىل فقط تؤدم ال النحوية العالقات ألف مكمالف لبعضهما البعض. التعريفُت

 .(Nasution, 2017)  اجلملة يف كلمة كل هناية حركة على أيضنا كلكنها تؤثر كادلعٌت، النحوية
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كلمة دتثل  لكل ادلصطلحات ستظهر اجلملة، يف أخرل كلمة  إىل  عن كلمة يتعلق كفيما

ىو  نعمة، ادلبتدأ اىل ابلنسبة ك ادلفعوؿ بو ك مبتدأ ك خرب. ك الفعل موقع يف اجلملة مثل الفاعل

من  ادلبتدأ خالينا . كما شركط ادلبتدإ، أف)نعمة، د.ت(العارل عن العوامل اللفظية  ادلرفوع اإلسم

الشكل. كأما العوامل اللفظية، أحدىا "عوامل  يف التغَتات على تؤثر أف ؽلكن العوامل اللفظية، إلهنا

 النواسخ". 

ك  ادلبتدأ ك اخلرب ترتيب يف يدخل عوامل ككالعلا ك حرؼ، فعل من النواسختتألف عوامل ك 

إف  ك أخواهتا ك كاف كىم ثالثة، نواسيخ عوامل ادلبتدأ ك اخلرب. اإلعراب على يغَت حكم أف ؽلكن

 . (Yaqin, 2019) كأخواهتا كأخواهتا ك ظن

اخلرب معا ك  ادلبتدأ ك ك عملها تنصب فعل شكل يف النواسخ عامل ىو كظن ك أخواهتا

مثل كاف ك  ك خرب إسم )مبتدأ( ادلصطلحُت يستخدـ ال يصَتاف مفعولُت ذلا، ك أما ظن ك أخواهتا

مفعوؿ األكؿ ) مبتدأ( ك مفعوؿ الثاين )خرب(.  ادلصطلحُت يستخدـ ك إف ك أخواهتا، بل أخواهتا

 كلكن تراكيب اجلمل ك اخلرب، ادلبتدأ من مفعولُت أصلهماتنصب  كأخواهتا مل تكن كمع ذلك، ظن

نواسيخ. مثاؿ كجدت   من عوامل يشمل مل لذلك بو، ك مفعوؿ فاعل ك فعل من العادية ادلكونة

 كثَت يف القرآف الكرًن، أحدىا:

اِۚ ...﴾     سىتىًجديكفى ﴿ نىًة أيرًٍكسيوا ًفيهى َيىٍمىنيوا قػىٍومىهيٍم كيلَّ مىا ريدُّكا ًإىلى اٍلًفتػٍ   آخىرًينى ييرًيديكفى أىف َيىٍمىنيوكيٍم كى

 [ ُٗ] النساء:

كىي  عملها بطلتستطيع أف اليت تك أخواهتا  ظنأحكاـ أيضنا  إىل ذلك، ىناؾ ك ابإلضافة

 .كيجدت يف القرآف الكرًنكما ك غَتىم. حذؼ مفعوذلا كالتعليق 
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 انفية: إفبدخوؿ ، تعليق مثاؿ أكؿ

 [ ِٓلًَّبثٍػتيٍم ًإالَّ قىًليالن ﴾ ] اإلسراء:ًإف  تىظينُّوفى ﴿يػىٍوـى يىٍدعيوكيٍم فػىتىٍستىًجيبيوفى حًبىٍمًدًه كى 

تنصب ادلفعولُت أصلهما مبتدأ خرب بسبب حكم أف  تىظينُّوفى  عمل ال تعمل اآلية، ىذه كيف

 تعمل عملها كما ينبغي.  قد يكوف ال ؽلنع عملها. ك يعٍت بوجود حرؼ "إف انفية" اليتالتعليق 

 حذؼ ادلفعولُت: ف،اثمثاؿ 

يعنا ُثيَّ نػىقيوؿي لًلًَّذينى أىٍشرىكيوا أىٍينى شيرىكىاؤيكيمي الًَّذينى كينتيٍم   [ِِ﴾ ] األنعاـ: تػىٍزعيميوفى ﴿كىيػىٍوـى ضلىٍشيريىيٍم مجًى

مفعوال لكن اليت ينصب ادلفعولُت. ك عوامل النواسخ يشمل يف اآلية أعاله  كلمة تػىٍزعيميٍوفى 

 زلذكفاف ك التقدير: تػىٍزعيميٍوفى شركاء. تػىٍزعيميٍوفى 

 على ثالث البحث ىذا كزًت س كلكن جزءا. َّ إىل مقسمة سورة ُْْ من القرآف كيتكوف

 نتائج ىذه السور على األنعاـ. تعتمد الباحثة سورة ادلائدة ك سورة سور كىي سورة النساء ك

 جدا مهمة ظن ك أخواهتا. كلذلك أف ظن ك أخواهتا اايت من كثَت ادلالحظات األكلية اليت كجدت

  .بشكل عميق لدراستها

 : تنويع ادلسائل الفصل الثاين

على  البحث ىذ يف تنشأ اليت الرئيسية القضااي فتحديد السابقة، مت كصف اخللفية كما

 :النحو التايل

غلد الناس  ال. حبيث أـ خنواس املو ع كاف سواء متنوعة،  القرآف الكرًن يف كأخواهتا ظن .ُ

 صعوبة الختالفهم.

 .نواسخ عوامل من اآلخرين كالنوعُت كأخواهتا ظن بُت ىناؾ فرؽ .ِ
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 .عمل ظن كأخواهتا نعدت أف كندت اليت كالتعليق اإللغاء حكم كجود .ّ

 ادلسائل: حتديد  الفصل الثالث

كبناءن على تنويع ادلسائل أعاله، الكلمات ظن ك أخواهتا  يف القرآف الكرًن كثَتة، لذلك 

حتتاج الباحثة إىل احلد من ادلشكلة. تنحصر ادلشكلة الرئيسية يف ىذا البحث ىي ظن ك أخواهتا 

 .النحوم نهجادل النساء ك ادلائدة ك األنعاـ ابستخداـ صة يف سورااليت كردت يف القرآف الكرًن خ

 : مسائل البحث  الفصل الرابع

 :ىذا البحث يف الرئيسية ادلشكالت صياغة ؽلكن أعاله، ادلذكورة ادلسائل حتديد على كبناءن 

 النساء ك ادلائدة ك األنعاـ ؟ سور كأخواهتا يف ظن تستخدـ اليت اآلايت ما ىي .ُ

 ؟ النساء ك ادلائدة ك األنعاـ سور يف كأخواهتا ظن استعماالت كيف .ِ

 : أهداف البحث الفصل اخلامس

 :ىي البحث ىذا يف حتقيقها ادلراد كاألىداؼ

 .النساء ك ادلائدة ك األنعاـ سور كأخواهتا يف ظن تستخدـ اليت اآلايت لبياف .ُ

 .النساء ك ادلائدة ك األنعاـ سور يف كأخواهتا ظن استعماالت لتحليل .ِ

 : فوائد البحث  الفصل السادس

الفوائد  كىذه كالعملية، النظرية الناحية من للجميع، فوائد البحث ىذا يقدـ أف ادلتوقع كمن

 :مايلى
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 ادلتعلقة ادلساعلة ابدلعرفة على قادرة الدراسة نتائج ىذه تكوف أف ادلتوقع من النظرية، الفائدة .ُ

النساء ك ادلائدة ك  ك أخواهتا ك استعماالهتا يف سور ابلنظرية علم النحو خاصة يف إتقاف ظن

 األنعاـ.

ألحباث شلاثلة ك تطرير البحوث  الفائدة العلمية، ؽلكن استخداـ نتائج ىذه الدراسة كمرجع .ِ

  ادلستقبلة.
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 الباب الثاين

  دراسة مكتبية 

 : األسس النظرية الفصل األول

 علم النحو : تعريف  أوال

 كاالصطالح ىي: النحو من انحية اللغة تعريف  Ilmi dan Sulaimanقاؿ

 النٍَّحوي يفٍ اللُّغىًة ىيوى اىٍلقىٍصدي.

اجٍليٍملىًة،  ك ًعٍلمي النٍَّحوي يفٍ اإٍلًٍصًطالىًح ىيوى اٍلًعٍلًم اًبٍلقىوىًعًد الَّيًتٍ يػيٍعرىؼي هًبىا كىًظيػٍفىةي كيلًٌ كىًلمىةو دىاًخلى 

ٍيًفيَّةي ًإٍعرىاهًبىا  ًلمىاًت، كى كى  .(Ilmi & Sulaiman, 2020)كىضىٍبطي أىكىاًخًر اٍلكى

إىل  الكلمات بُت اجلمع قواعد اليت النحوية القواعد من جزء علم النحو ىوSupriyadi كقاؿ 

 .(Supriyadi, 2014) ك اجلمل طرؽ تركيب تسمى أكرب ضلوية كحدات

قواعد  اليت يبحث القواعد من جزء علم النحو ىو أف ذكرىا، مت اليت العديدة العبارات من

ابإلضاؼ إىل ذلك،  .ك مجل طرؽ تركيب يشكل اليت الكلمات كرلموعات الكلمات بُت اجلمع

 علم النحو يناقض أيضا عن كظيفة، ضبط أكاخر الكلمة، ك إعراب كل كلمة يف اجلملة. 

 اثنيا  : اجلملة ادلفيدة

كتاهبما النحو الواضح، "الًتكيب الذل يفيد فائدة اتمة يسمى مجلة قاؿ اجلاـر ك أمُت يف  

من أكثر، ك كل كلمة فيها تعد جزءا  مفيدة. اجلملة ادلفيدة قد تًتكب من كلمتُت، ك قد تًتكب

 :كعلا قسمُت، إىل فتنقسم العربية اللغة يف اجلملة ادلفيدة . أما(ُُُٗ)اجلاـر ك أمُت، منها" 
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 اجلملة الفعلية .ُ

ك ينقسم الفعل ابعتبار  .(ُُُٗ)اجلاـر ك أمُت، الفعلية ىي كل مجلة مبدكءة بفعل  اجلملة

 معناه إىل متعد ك الـز :

 الفعل ادلتعدل (ُ

ىو ما يتعدل أثره فاعلو، كيتجاكزه إىل ادلفعوؿ بو، مثل : )فتح طارؽ األندلس(. كىو 

 من تتكوف . العناصر(ُْٗٗ)الغالييٍت،  فاعل يفعلو ك مفعوؿ بو يقع عليو ػلتاج إىل

 ك الفاعل ك ادلفعوؿ بو.  الفعل

 الفعل الالـز (ِ

ىو ما ال يتعدل أثره فاعلو، كال يتجاكزه إىل ادلفعوؿ بو، بل يبقى يف نفس فاعلو، مثل : 

)ذىب سعيد، ك سافر خالد(. ك ىو ػلتاج إىل الفاعل، ك ال ػلتاج إىل ادلفعوؿ بو، ألنو 

 .(ُْٗٗ)الغالييٍت، ال ؼلرج من نفس فاعلو فيحتاج إىل مفعوؿ بو يقع عليو 

 االمسية اجلملة .ِ

. ك تتكوف اجلملة االمسية (ُُُٗ)اجلاـر ك أمُت، اجلملة االمسية ىي كل مجلة مبدكءة ابسم 

. ك ادلبتدأ اسم مرفوع يقع يف (ََِٗ)الغرابكم، من مبتدإ ك خرب لتكوف مجلة مفيدة اتمة ادلعٌت 

 ك اخلرب ىو ما يكمل معٌت ادلبتدأ )أل ىو اجلزء الذل ينتظم منو مع ادلبتدأ مجلة مفيدة(أكؿ اجلملة. 

. أف ادلبتدأ ك اخلرب علا ركنا اجلملة االمسية، فكل مبتدأ ػلتاج إىل خرب، كال يكوف اخلرب )نعمة، د.ت(

 .(َُِِ)القراضي، إال عن ادلبتدأ 
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ادلبتدأ ك اخلرب مرفوعاف دائما، فال يكوف أم منهما غَت مرفوع إال إذا تغَت كضعو، فلم يعد 

ادلبتدأ ك مل يعد اخلرب. ك ىذا التغيَت ال يكوف إال إذا ادخلنا على ادلبتدأ ك اخلرب فعال أك حرفا من 

بتدأ ك اخلرب حقة أف يبطل حكم الرفع السابق. فاحلركؼ ك األفعاؿ اليت تبطل حكم الرفع يف ادل

. النواسخ ىي أدكات تدخل على اجلملة االمسية فتغَت حكمها (َُِِ)القراضي، تسمى نواسخ 

كابلتايل، ك قاؿ أيضا القراضي، ك من أىم ىذه النواسخ :  .(ََِٗ)الغرابكم، اإلعرايب حبكم آخر 

ا )أفعاؿ(، اثنيا، إف ك أخواهتا )أحرؼ مشبهة ابألفعاؿ(، ك اثلثا، ظن ك أكال، كاف ك أخواهت

 .(َُِِ)القراضي، )أفعاؿ( َأخواهتا

 وأخواهتا اثلثا  : ظن

قاؿ القراضي، ظن ك أخواهتا تدخل على اجلملة االمسية )ادلبتدأ ك اخلرب( فتنصبهما ك 

يصبحاف مفعولُت )منصوبُت( بعد أف كاان مرفوعُت، كلذلك فإف ظن ك أخواهتا تعد من النواسخ 

 .(َُِِ)القراضي، ألهنا نسخت حكم اإلعراب يف ادلبتدأ ك اخلرب 

كقاؿ الغالييٍت يف كتابو جامع الدركس العربيو "ادلتعدم إىل مفعولُت أصلهما مبتدأ ك خرب 

 .(ُْٗٗ)الغالييٍت، ينقسم على قسمُت : أفعاؿ القلوب ك أفعاؿ التحويل 

ك القلوب ادلتعدية إىل مفعولُت ىي : ) رأل ك علم ك درل ك كجد ك ألفى ك تعٌلم  أفعاؿ .أ 

ظٌن ك خاؿ ك حسب ك جعل ك حجا ك عٌد ك زعم ك ىب (. ك أفعاؿ القلوب نوعاف : 

نوع يفيد اليقُت ) كىو االعتقاد اجلاـز (، ك نوع يفيد الظٌن )كىو رجحاف ك قوع األمر( 

 .(ُْٗٗ)الغالييٍت، 
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 أفعاؿ اليقُت، اليت تنصب مفعولُت، ستة :

، مثاؿ: .ُ    إهنم يركنو بعيدا ك نراه قريبا  رىأنٍيتي

، مثاؿ: .ِ  فإف علمتموىٌن مؤمنات  عىًلٍمتي

، مثاؿ: .ّ   دريت الويٌف العهد دىرىٍيتي

ا تعىلٍَّم، مثاؿ: .ْ  تػىعىلٍَّم ًشفىاءى النػٍَّفًس قػىٍهرى عىديكًٌىى

، مثاؿ: .ٓ  زينة العقالء كجدت الٌصدؽ كىجىٍدتي

، مثاؿ: .ٔ   اىآبءىىيٍم ضىآًلٍُتى اًنػَّهيٍم اىٍلفىوا  أىٍلفىٍيتي

 أفعاؿ الظن ) كىي ما يفيد رجحاف ك قوع الشيء ( نوعاف :

 النوع األكؿ يكوف للظٌن ك اليقُت، ك الغالب كونو للظن ثالثة أفعاؿ :

، مثاؿ: .ُ  كظنوا أهنم مالقوا رهبم ظىنػىٍنتي

، كقوؿ الشاعر : .ِ  ًخٍلتي

 دعاين الغواين عٌمهٌن. كخلتٍت

 يل اسم، فال أدعى بو ك ىو أكؿ   

، مثاؿ: .ّ   ك حتسبهم أيقاظا ك ىم رقود  حىًسٍبتي

 ك النوع الثاين ) كىو ما يفيد الٌظٌن فحسب( مخسة أفعاؿ :

 كجعلوا ادلالئكة الذين ىم عباد الرمحن إاناث جىعىل، مثاؿ: .ُ

 حىجىا، كقوؿ الشاعر : .ِ

 قد كنت أحجو أاب عمر أخا ثقة
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 ملمات حىٌت أٌلمت بنا يوما   

 عىدَّ، كقوؿ الشاعر : .ّ

 فال تعدد ادلوىل شريكك يف الغٌت

 ك لكنما ادلوىل شريكك يف العدـ  

 زىعىٍمتٍت شيخا، كلست بشيخ    إظلا الشيخ من يدٌب ذبيبا  زىعىمى، كقوؿ الشاعر: .ْ

 ىىٍب، كقوؿ الشاعر: أجرين أاب خالد       ك إالٌ فهبٍت امرءا ىالكا .ٓ

: ما يكوف مبعٌت ) صىيػَّرى (. كىي سبعة : ) صٌَت ك رٌد ك ترؾ ك ختذ ك اختذ   التحويل أفعاؿ .ب 

 ك جعل ك كىب (. ك ىي تنصب مفعولُت أصلهما مبتدأ ك خرب. مثاؿ :

ُ. ،  مثاؿ: صىيػٍَّرتي اٍلعىديكًٌ صىًديٍػقنا  صىيػَّرى

 بػىٍعًد ًاؽٍلىاًنكيٍم كي  يف مثاؿ رىدَّ، .ِ
ٍنْۢ  فَّارنا (القرآف: ) لىٍو يػىريدٍُّكنىكيٍم مًٌ

، مثاؿ يف القرآف: ) كىتركنا بعضهم يومئذ ؽلوج يف بعض ( .ّ  تػىرىؾى

ٍذتيكى صىًديٍػقنا .ْ ذى، مثاؿ: ختًى  ختًى

( يف مثاؿ ًاختَّىذى، .ٓ ًلٍيالن ي اًبٍػٰرًىٍيمى خى  القرآف: )كىاختَّىذى اّللٌٰ

ثػيٍورنا القلرآف: يف مثاؿ جىعىلى، .ٔ بىۤاءن مَّنػٍ  ))فىجىعىٍلٰنوي ىى

،كما .ٕ    كىبٍت هللا فداء ادلخلصُت  :عربال يقوؿ كىىىبى

 وأخواهتا ظن رابعا  : أحكام

 :يلي كما ىيإىل أربعة أقساـ، ك  أحكاـ ظن ك أخواهتاك بشكل عاـ، ينقسم  
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 ايهمولفم على تقدمت إف ايهكجوب نصب مفعولكىو اؿ : األصل ماإلع .ُ

ال دلانع، لضعف العامل بتواسطو أك  فعل القليٌب يف اللفط ك ال عملاإللغاء : إبطاؿ  .ِ

أتخره. ك اإللغاء جائز يف األفعاؿ إذا مل تسبق مفعوليها. فإف توسطت بينهما فإعماذلا ك 

ا( ك )خليله ظننت رلتهده(، كىو جائز ال كاجب،  إلغاؤىا سٌياف.  ضلو: )خليالن ظننت رلتهدن

أٌخر أقول من إعماذلا(، ضلو: خرت عنهما جاز أف تعمل ك إلغاؤىا أحسن )إلغاء ادلتك إف أت

 ) . فإف تقدمت مفعوليها (ُْٗٗ)الغالييٍت، )ادلطر انزؿ حسبت( ك )الشمسى طالعةن خلتي

ا قائمنا( خالفا للكوفيُت   .(ْٓٗ)الراعيٍت، ال غلوز إلغاء العامل ادلتقدـ، ضلو: )ظننت زيدن

إبطاؿ العمل لفظا ال زلال دلانع، فتكوف اجلملة بعده يف موضع نصب على أهنا  التعليق : .ّ

. فيجب تعليق الفعل، إذا كاف ىناؾ مانع من إعمالو. كذلك : إذا كقع سٌدة مسٌد مفعوليو

 بعده أحد أربعة أشياء :

مهملة. ك ما ك إٍف ك ال النافيات ضلو : )علمت ما زىَته كسوال. ك ظننت إٍف فاطمة  -

 حسبت ال أسامة بطيءه، كال سعادي(، ك قاؿ تعاىل : ) لقد علمت، ما ىؤالء ينطقوف(.

قاؿ تعاىل : )كلقد علموا دلن اشًتاه مالو ( ك علمت ألخوؾ رلتهد)الـ اإلبتداء، مثل :  -

 يف اآلخرة من خالؽ(.

 الـ القسم، كقوؿ الشاعر : -

 ك لقد علمت : لتأتٌُت منٌييت

 تطيش سهامها إٌف ادلنااي ال  
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االستقهاـ، سواء أكاف ابحلركؼ، كقوؿ تعاىل : ) ك إف أدرم : أقريب أـ بعيد ما  -

توعدكف؟( أـ ابالسم، كقولو عٌز ك جٌل : ) لنعلم : أٌم احلريبُت أحصى دلا لبثوا أمدا (.  

ك سواء أكاف االستفهاـ مبتدأ، كما يف ىذه اآلايت، أـ خربأ، مثل : ) علمت : مىت 

(، أـ مضافا إىل ادلبتدأ، مثل : ) علمت فرس أيهم سابق ؟ ( أـ إىل خرب، السفر ؟ 

 .(ُْٗٗ)الغالييٍت، مثل: ) علمت : ابن من ىذا ؟ ( 

 قياإللغاء كالتعل يوف وزغللذم ا ككالتعليق كاجب إذا كجد شيء من ىذه )ادلعلقات(، 

من أخوات ظن كىي أفعاؿ القلوب ادلتصرفة فقط كىي اثنا عشر فعال يعٌت رأل كعلم 

األفعاؿ العكس، ككجد كألفى كدرل كظن كحسب كخاؿ كزعم كعدَّ كحجا كجعل. ك 

الرجحاف  اجلامدة من أفعاؿ القلوب كىي تػىعىلٍَّم من أفعاؿ اليقُت ك ىب من أفعاؿ

 .إلغاء كال تعليق يوغلوز ف ال لهاك  ككذلك أفعاؿ التحويل

ۤاًءمى الًَّذٍينى   .ْ كغلوز حذؼ ادلفعولُت أك أحدعلا لدليل، ضلو: ﴿كىيػىٍوـى يػينىاًدٍيًهٍم فػىيػىقيٍوؿي اىٍينى شيرىكى

تيٍم تػىٍزعيميٍوفى ﴾ أم: تزعموهنم شركاء، ك إذا قيل لك: )من ظننتو فقائما ؟( فتقوؿ: )ظننت  كينػٍ

 زيدا( أم ظننت زيدأ قائما.

 : البحوث السابقة الفصل الثاين

يف  كلكن قبل، من الباحثُت من العديد قبل من النحوية ابلدراسات ادلتعلقة البحوث إجراء مت

النحو،  مراجعة تستخدـ دراسات ستذكر الفرؽ، دلعرفة السابقة. الدراسات عن ؼلتلف ىذا البحث

 :يف ذلك مبا
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  (1311) جياالسق أوال : إميام

 ."ضلوم( )حتليل ِاجلزء  للبنُت أخالؽ كتاب يف كأخواهتا إفٌ "

ىذه  يف الواردة البياانت مكتبة. حبث شكل يف حبث تصميم مع نوعي حبث ىو البحث ىذا

 لعمر ِ اجلزء للبنُت أخالؽ كتاب البحث بياانت مصدر كأخواهتا. إف ك خرب إسم ىي: الدراسة

ىذا  يف البياانت حتليل أسلوب التوثيق. طريقة البياانت مجع طريقة تستخدـ بردجة. بن أمحد

 .استقرائي كصفي البحث

مع  خالنواس عوامل دراسة ىي الباحثة سيجريها اليت ابلبحوث السقجي إؽلاـ حبث عالقة

السقجي  إؽلاـ حبث يناقش البحث. كموضوع البياانت يف االختالؼ يكمن األحباث. تصميم مكتبة

ىذا  يناقش بينما .(Sukaji, 2015)الثاين  اجلزء للبنُت أخالؽ كتاب يف إف كأخواهتا اسم كخرب

 ادلائدة ك األنعاـ. ك سور النساء يف كأخواهتا ظن البحث

 (1311) ألفيف اثنيا : سوزي

 ادلائدة )حتليل النحوم(." سورة يف أخواهتا ك "كاف

 تصميم مع نوعي حبث ىو البحث ىذاادلائدة.  سورة يف كأخواهتا كاف البحث ىذا يناقش

 ادلائدة. سورة  يف كاف كأخواهتا ىي الدراسة ىذه يف الواردة البياانت مكتبة. حبث شكل حبث يف

آف القر  البحث بياانت مصادر بياانت. بطاقة عن عبارة الدراسة ىذه يف ادلستخدمة كانت األداة

 .ادلباشرة للعناصر تقنية التحليل تقنية تستخدـ ك ،التوثيق طريقة البياانت مجع تستخدـ طريقةك 
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أيضنا  كيناقش ضلوية مراجعة يستخدـ كالعلا أف يف الباحثة مع ألفيفُت حبث أعلية تكمن

 كموضوع البياانت يف االختالؼ يكمن البحثية. ادلكتبة حبث تصميم مع ككذلك خ.نواسالامل و ع

ىذا  يناقش بينما .(Alvivin, 2015)  ادلائدة سورة يف كأخواهتا كاف ألفُت حبث يناقش البحث.

 النساء ك ادلائدة ك األنعاـ. سور يف كأخواهتا ظن البحث

  (1310 أماليا ) نيال اثلثا : تويت

 ." ك ادلائدة كالنساء عمراف اؿ سورة القرآف يف ادلنادل"

 النحوم البحث من كل استخداـ يتم أنو ىو أماليا كالباحثة أجراه الذم البحث بُت التشابو

قيد  الكائن يف كالباحث أماليا حبث بُت االختالؼ يكمن نفسو، الوقت كيف النوعية. كاألساليب

بينما (Amalia, 2013)  ك ادلائدة ك النساء عمراف آؿ القرآف يف ادلنادل تبحث أماليا الدراسة.

 .ك األنعاـ ك ادلائدة النساء سورة يف كأخواهتا الباحثة تبحث ظن

 ابلنحو ادلتعلقة الدراسات من العديد إجراء مت أنو استنتاج ؽلكن األدبيات، مراجعة على بناءن 

ك ادلائدة  النساء يف سور كأخواهتا بظن الباحثة بدراسة النحو خاصة فيما يتعلق لذلك، يتم. قبل من

 .ك األنعاـ

 اذليكل الفكري:  الفصل الثالث

 عامة ة لتقدًن ذىٍت إطار بوضع الباحث يقـو جيد، بشكل البحث ىذا توجيو يتم كلكي

القرآن  يف وأخواهتا و استعماالهتا ظن" دلوضوع ىذا البحث كفقنا إجراؤه سيتم الذم البحث عن

 ."الكرمي )دراسة حتليلية حنوية(
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