
 
 
 

  وجوه نحوية عن الحال في سورة يس 

  ومعانيها

مقدمة الستيفاء شرط من الشروط للحصول على الدرجة سرجان فنديدكان إسالم 

  ىف قسم تعليم اللغة العربية بكلية الرتبية 

 جبامعة شيخ نورجاتى اإلسالمية احلكومية شربون

 

  :الباحث

  إمام طبرانى 

 ٥٨٤٢٠٤٤٠: رقم التسجيل 

  جامعة شيخ نورجاتي االسالمية الحكومية شربون

  ٢٠١٢   
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 الباب األول

  مقدمة

  خلفية البحث  . أ
إنّ لكل علم قصدا وهدفا أنّ لعلم التجويد قصدا وهو ملعرفة اإلدغام 
واإلخفاء واإلقالب وغريها فيهدف إىل حتسني القراءة وكذلك لعلم النحو 

 .  منها للقراءة الكتب السلفية و للتفهيمها,أهداف
واهلدف األسسي ىف علم النحو هو لفهم القرآن  ألن القرآن ال ميكن 

  :ما قال الشيخ شريف الدين حيي العمريطيأن يفهم إال به ك

  والسنة الدقيقة املعاين  *  كي يفهموا معاين القرآن  

 ١إذ الكالم دونه لن يفهما*  والنحو أويل أوَّال أن يعلما    

وقد قال النحاة أن النحو أبو العلوم والصرف أمها وأنّ النحو يعرف أساسه  
  . باجلملة إمسية كانت أم فعلية

واجلملة الفعلية تتكون من فعل وفاعله . وأمااجلملة اإلمسية تتكون من مبتدإ وخربه
ا وكذلك قد توجد  وتسمى تلك الكلمة عمدة ألن الكالم ال ميكن وجوده إالّ 
يف اجلملة الفضلة وأقسامها كثرية منها التوابع مثل النعت والعطف والبدل والتوكيد 
                                                        

 قديري –مدرسة للبنات هداية املبتدئات لريبيا  ٣-٢العمريطي ص  .  ١
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ل الرتاكب من العمدة والفضلة كثري إال إذا ينظر بأن ك باحثومنها احلال خيتاره ال
إىل من يفهمه إال قليل خاصة يف سورة يس وللقرآن سور وآيات والقرآن  باحثال

  ٢"إنا أنزلنا قرآنا عربياه لعلكم تعقلون"منزل بالعربية كما قال اهللا تعاىل يف القرآن 
 باحثال القرآن وهو مصدر أساس القواعد العربية وطبعا كلها موجودة يف آيات 

يريد أن يبحث دراسة حنوية ىف احلال عن سورة يس ألن كثريا من الناس يقرؤون 
حملة اآليات الرتبوية اليت  باحثالسورة يس ولكنهم ال يفهمون تركيبا حاليا و يضع 

يأخذ التخصيص الرتبوي و ليفهم الناس معانيها خاصة  باحثفيها احلال ألن ال
  . اآليات الرتبوية

  البحث فروض  . ب
 تقرير البحث  .١

 ميدان البحث -

هو  باحثالهذااملوضوع فميدان البحث الذي سيبجث  باحثالخيتار 
 .احلال يف سورة يس

  منهج البحث -
ما يتعلق دراسة  الكلي باحثال فمنهج البحث الذي سيستخدمه

 .حنوية عن احلال يف سورة يس
  نوع البحث -

                                                        
  ٢: یوسف . ٢
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 .النظرأما نوع البحث يف كتابة هذه الرسالة فهو 
 حتديد املسألة .٢

واسعة فال ميكن أن  باحثالإن املسألة املتعلقة باملوضوع الذي اختاره 
ولذلك حيدد . كلها مع حمدودة املكان والزمان باحثال يفصحها

مسألة هذه الرسالة حول املعلومات النحوية والرتبوية يف املبحث  باحثال
اآليات  باحثلااحلال ويضع  تعلق به اآليات الرتبوية وفيهااملكتب ما ت

ال الرتبوي من  ورة يس بطريقة اجلمع جدوال كان ساليت فيها احلال وا
 .أو أمثلة

  أسئلة البحث .٣
 .ما هو احلال عند النحاة يف سورة يس .١
 .وما أنواعه عند النحاة يف سورة يس .٢
ال الرتبوي يف سورة يس .٣  .ما هي اآليات اليت فيها احلال و ا

 أهداف البحث . ج   

  :أما أهداف حبث هذه الرسالة هي  

  .ملعرفة احلال عند النحاة يف سورة يس .١
 .ملعرفة أنواعه عند النحاة يف سورة يس .٢
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ال  .٣ ملعرفة احلال املوجود من سورة يس واآليات اليت تتضمن على ا
 .الرتبوي

 األسس التفكيرية.  د   

عليه وسلم إن اللغة العربية لغة القرآن الكرمي وحديث النيب صلى اهللا     
 ٣.إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون: قال اهللا تعاىل. ولغة الصالة

ولذلك ال يفهمها أحد إال بفهم اللغة العربية وال يفهم اللغة العربية     
  .إال بفهم النحو والصرف

ال تفهم اللغة العربية إال باستعمال القواعد العربية كما قال صاحب     
ومن مباحث   .٤أوىل أوال ان يعلم إذ الكالم دونه اليفهماوالنحو : "العمريطي

علم النحو احلال ألنه هو يسهل من الذي يريد أن يقرأ اللغة العربية بأن العمدة 
  .بغريه وهو غري كامل كما يوجد يف بعد األحوال 

هذا البحث ليجمع بني كافة القواعد بصورة بسيطة  باحثويعد ال    
وهذا البحث دراسة من حيث . األمثلة واجلدوالسهلة مع توضيح كل حالة ب

ا أداة التعبري عما حيول باخلاطر خصوصا البحث يف  داللتها أي من حيث أ
ال الرتبوي من سورة يس فهذا البحث من البحوث اليت  اآليات اليت فيها احلال وا
ينتظمها علم الداللة وموضوع من موضوعات علم التنظيم حىت يسهل تعلمها يف 

                                                        
  ١٢: ٢, القرآن.  ٣
  ٥. :س.د. ابراهيم البيجوري.  ٤
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حلديث والكتابة والقرآن يتضمن لكل ما حيتاج إليه الإلنسان من جمالت احليات ا
ال الرتبوي كما قال اهللا تعال   .٥اآلية....نا يف الكتاب من الشيئما فرط:ومنها ا

 خطوات البحث. ه

  طريقة البحث. ١   

  إن الطريقة املستخدمة يف هذه الرسالة طريقة البحث املكتيب  

  قنوع احلقائ. ٢   

احلقائق يف هذه الرسالة هي حقائق نظرية تبحث عن دراسة حنوية عن احلال   
ال الرتبوي املوجود يف سورة يس إذا كانت تستعمل يف نصوص القرآن العظيم  وا

  .أي لنيل حقائق القرآن العظيم ومعرفة احلقائق النحوية والرتبوية القرآنية

  منابع احلقائق.٣

  املنبع األول. ١

ألن املوضوع هو  .٦ول هو الذي يعطي البيان إىل الباحث مباشرةاملنبع األ
من القرآن الكرية وهو سورة  الباحثاملتعلق بالقرآن الكرمي لذلك يأخذ 

  .يس ألن الباحث ال ميكن أن يبحث هذا املوضوع إالبه

  املنبع الثاين. ٢
                                                        

  ٣٨: األنعام .  ٥
  ٢٠٠٨, ٦٢ص , بندوج, ألفبتا, سوكيونا.   ٦
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وهو الكتب  .٧املنبع الثاين هوالذي يعطي اليبان إىل الباحث غري مباشرة
البحث واملعاجم العربية وغري  املتعلقة بالنحو ومناهج يف التفسري منبعا هلذا

ذااملوضوع   .ذلك مما يتعلق 

  طريقة مجع احلقائق .٤
ينظر سورة  الباحثبأن  يف هذه الطريقة طريقة نظرية الباحثيستفيد 

ال الرتبوي يف اآلي ات يس وحيللها من احلال وبيانه مث توضع حملة من ا
اليت فيها احلال و حبثية اآليات اليت فيها املذكورة و فحصية وهي 
تصديق اآليات اليت فيها احلال مفردا كان أم غري مفرد من اجلملة أو 

ال الرتبوي فيها   شبهها وا
  حتليل منبع البيان .٥

على حتليل املعىن املشتمل على شكل التحليل  الباحثيستخدم 
   .املكتيب و اجلمع فيه

  نظيم الكتابةت. و

  :ىف مبحث هذه الرسالة يتضمن أبواب تالية    

مقدمة ، خلفية البحث، فروض البحث، أهداف البحث، األسس :   الباب األول
  .التفكريية، فرضية البحث و تنظيم الكتابة

                                                        
  ٢٠٠٨ ٦٢,ص , بندوج, ألفبتا, سوكيونا.  ٧
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  :البحث املكتيب عن احلال:   الباب الثاىن

  .تعريف احلال عند النحاة يف سورة يس  . أ
 .املفرد واجلملة و شبه اجلملة يف سورة يسأنواع احلال من   . ب

  .اآليات يف سورة يس اليت فيها احلال وحتليلها: الباب الثالث

ال الرتبوي:   الباب الرابع   :اآليات اليت تتضمن ا

ا  . أ   .اآليات وبيان ما يتعلق 
 .التحليل الرتبوي لآليات  . ب
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