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 املقدمة 

 اخللفية البحث -أ
القرآن الكرمي هو معجزة اإلسالم اخلالدة اليت اليزيدها التقدمي العلمي إال رسوخا يف  
اإلعجاز، أنزله هللا على رسولنا حممد صلى هللا عليه وسلم ليخرج الناس من الظلمات إىل 

والقرآن الكرمي هو كتابنا املقّدس، وهو كالم هللا املنّزل   1النور، ويهديهم إىل الّصراط املستقيم.
 2على حمّمد صلى هللا عليه وسلم املتعّبد بتالوته. 

والقرآن الكرمي هو كالم هللا املعجز، املنّزل على خامت األنبياء واملرسلني، بواسطة األمني 
ابلّتواتر، املتعّبد بتالوته، املبدوء بسورة  جربيل عليه السالم، املكتوب يف املصاحف، املنقول 

إّن عالقة اللغة العربّية ابلقرآن الكرمي هي عالقة لغويّة، وكان   3الفاحتة، املختوم بسورة النّاس
مصدرا أساسّيا من مصادر تقعيد العربية، وأن القرآن الكرمي أعطى إشارة البيان لرسول هللا  

 4اخفى من أمور الدين.وصحابته والتّابعني من بعده لتوضيح م
 هي عالقة لغوية. وكان مصدرا أساسيا من الكرميإّن عالقة اللغة العربية ابلقرآن 

   5.العربيةمصادر تقعيد 
العلوم، كعلوم اللغة العربّية والعقيدة وشعائر   مصدركما عرفنا أّن القرآن الكرمي   

على اللغة العربّية و العلوم اليت تتعّلق هبا، يعين  ، لذلك جيب علينا أن نستوينوغريهااإلسالم 
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  االسالموالقلم عن اخلطاء أو اخلطيات. كما قال شيخ   العلوم اليت تتوّصل إىل عصمة الّلسان
العربّية من الّدين، ومعرفتها فرض واجب، فإّن فهم الكتاب   اللغة ابن تيمية رمحه هللا : إّن نفس

 6يفهم إال بفهم اللغة العربّية، وما ال يتّم الواجب إال به فهو واجب". والّسنة فرض، وال
إّن اللغة العربية، لغة القرآن الكرمي ولغة اجلنة، ألّن اللغة العربية مهمة جدا خصوصا  

وابللغة العربية حنن نستطيع أّن نفهم الكتب اإلسالمّية  يف حياة املسلمني و غري املسلمني،
 بفهم كتب العلماء اإلسالم، سواء كان كتب مسألة الّطّب أو علم املنطق وهكذا.

واللغة العربية هي إحدى اللغات العاملّية، واللغة العربّية هي الكلمات اّليت يعرّب هبا  
اللغات كثرية وهي خمتلفة من حيث اللفظ ومّتحدة من حيث املعىن،  7العرب عن أغراضهم.

أي أّن املعىن الواحد الذي خياجل يف ضمائر الناس واحد. ولكن كل قوم يعربون عنه بلفظ غري  
   8لفظ اآلخرين. 

اللغة العربية عبارة عن فعل لسايّن هي ألفاظ أييت هبا املتكلم ليعرف غريه ما يف نفسه 
املعاين، ومن املعلوم أّن لألمم كيفيات خمصوصة خيالف بعضها بعضا يف الّتعبري  من املقاصد و 

عّما يف ضمائرهم. وإذا كنا نعرتف أبن اللغة العربية مّهمة جدا عند معاشرة النّاس فهذا الريب  
فيها ألّّنا آلة إلظهار األفكار والّشعور املشتملة على األغراض وهي أيضا وسيلة اإلّتصال بني 

 9ر يف شكل أصوات منّظمة. البش 
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ولذلك أن القرآن الكرمي هو مطابق ابألساليب العربية يف بيانه وحمتو على بعض آدب 
اللغة العربية. إذا فامللخص من ذالك أن يلزم الفرد أقوال اللغة العربية ومعان املفردات وقواعدها 

منها الصرف، املنطق، البالغة،    العربية كثرية،  ابللغةواألساليب يف بيان األشياء. والعلوم تتعلق  
 والنحو وهكذا.

وعلم الّنحو عند الشيخ املصطفى الغاليني فهو علم أبصول، تعرف هبا أحوال 
ما يعرض هلا يف حال تركيبها.  فيه   حيثالكلمات العربّية من حيث اإلعراب والبناء أي من 

 . منا جيب عليه أن يكون آخر الكلمات من رفع أو نصب أو جّر أو جزم
بحث من مباحث علم النحو هو اإلسم املقصور، اإلسم املقصور هو كل اسم املو  

 معرب آخره ألف الزمة كاهلدى واملصطفى.
يف كتابه فوائد الطرف يف قواعد  10البنجري حارسوقال أبو حممد أمحد ديرايب بن  

أم بصورة  الصرف : اسم املقصور هو آخره ألف اثبتة، سواء كتبت بصورة األلف، مثل العصا،  
الياء، مثل: موسى كاهلدى و املصطفى . وال تكون هذه األلف أصلية أبدا يف االسم، مع أنه  

 ال ميكن االستغناء منها، فهي واحدة مما يلي: 
إىل أصلها عن طريق التثنية أو اجلمع،   ّنتدي أ. منقلبة عن واو أو ايء، ونستطيع أن 

ان". وألف "الفىت" منقلبة عن ايء، بديل  "العصا" منقلبة عن واو بديل املثين "عصو  فألف
 التثنية أو اجلمع "فتيان، فتية". 

 ب. مزيدة للتأنيث،  حنو: "بلوى"، "ذكرى"، "بشرى".
ج. مزيدة لإلحلاق، حنو: "أرطى" )نوع من الشجر و مثره مر(، وقد أحلقت األلف 

مع على ذفرايت زائدة، فتكون اللفظة وزان "جعفر"، ومثلها "ذفرى" )العظم خلف األذن وجت
 أو ذفارى(  وهي على وزان "درهم". 
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كما ذكر يف الّتعريف أّن االسم املقصور هو اإلسم املعرب الذي يف آخره ألف الزمة، 
وليس مظهور عليه حركة اإلعراب. مشكل علينا أن نعرف يف أحوال اإلعراب الثالث، مثال 

 "اهلدى"إّن اهلدى، هدى هللا".، فتقول يف إعراب  مجلة
 اهلدى: اسم إن منصوب وعالمة نصبه الفتحة املقدرة للتعذر.

 هدى:  خرب إن مرفوع وعالمة رفعه الضمة املقدرة للتعذر.
 ملعرفة اعراب اإلسم املقصور، حيتاج إىل الرسالة العميق عن االسم املقصور.

 مثالن  وم  املقصور،  إسم  من  كثريا  فيها  ألن  ،جز عم  على  املبحث  الكاتب  ختارا  دقو 
  مة ل فك. 4والَِّذْي َأْخرََج اْلَمْرَعى( األعلى : : )تعاىل كقوله  علىاأل  سورة  يف املقصور اسم

إال أّّنا هنا يتعذر   مفعول به، واألصل يف املنصوب أن ينصب ابلفتحة الظاهرة،( رعىامل)
ى حرف واحد،  ظهورها على األلف املقصورة لسكوّنا، والميكن اإلجتماع حركة وسكوان عل 

ولذا جيب تقدير الفتحة على آخر اإلسم وكلمة املرعى أصله من رعى يرعى. فاأللف املقصورة  
 يف اإلسم منقلبة عن الياء.

ُرَك لِْلُيْسَرى( األعلى:  . فكلمة  8ومثال أخر يف سورة األعلى كقوله تعاىل )َونُ َيسِّ
ابلفعل، واجلملة معطوفة على  )نيّسرك( مضارع ومفعوله والفاعل مسترت )لليسرى( متعلقان

ماقبلها. وكلمة )لليسرى( اجملرور بالم، واألصل يف اجملرور أن جير ابلكسرة الظاهرة، ولكن 
األلف االسم املقصورة اليت حلقت آخر االسم هنا جعلت متعّذرا ألن األلف التقبل احلركة  

ذا مثال ملا كان جمرورا.  والميكن أن جنتمع احلركة مع السكون، وجب تقدير حركة اإلعراب. وه
وكلمة يسرى مؤنث لأليسر. واأللف املقصورة هنا منقلبة من الياء، ألن كلمة يسرى تؤنث 

 يسراين.    
  ما  معرفة و جز عمّ  يف املوجود املقصور سماال من قايعم ا ثحب الكاتب  يبحث أن

قصور ومعرفة أصل امل  اإلعراب يث ح من حوالهأ و ورقصامل سماال منف االل يف األصل
 املقصور.  اإلسم على املضمونة القرآن اآلايت  يف االسم املقصور مساعيا أو قياسيا



 حتت ة العلمي سالةالر  الكاتب فيقدم. بحثال خلفية هذه فكرة يف كان  ما على نظرا
 العنوان

 جز عّم" يف املقصورة األمساء: " 
 

 اإلجرائي  حتديد -ب

 :   يلي كما  املوضوع من ب تالكا فقرر الرسالة هذه تفسري يف اخلطأ من ذرواخل

 صورةقامل األمساء -1
  ، "اثبتة"  الزمة أبلف ختم معرب  و صورقامل االسم من مجع ورةقصامل األمساء

 " املرعى"  ،" دىاهل" وحن
اسم املقصور هو آخره ألف اثبتة، سواء كتبت بصورة األلف، مثل العصا، أم  

 املصطفىبصورة الياء، مثل: موسى كاهلدى و 
 

 جزء عم   -2

عّم هو جزء الثالثني من القرآن الكرمي ومّسي جز عّم ألنه أخذ من الكلمة    ءجز 
 األوىل يف الّسورة الّنباء. 

 

 

 

 



 املشكالتتنظيم  -ج

 اّلذي سيبحثها الكاتب يف هذا الّرسالة العلمية هي:   املشكالت 

جزء عّم يف  ما موقع إعراب األمساء املقصورة املوجودة يف آايت السور من  -1
 القرآن الكرمي؟

 مساء املقصور مساعا و قياسا؟ عم اليت تتضمن األ  ء أي آية من آايت يف جز  -2
 

  البحث أهداف -د
 هلذا البحث العلمي هي:  واألغراض

 معرفة اإلعراب عن األمساء املقصورة يف جزء عّم.  -1
 مساعيا أو قياسيا يف جزء عّم. األمساء املقصورة  معرفة -2

 
 املوضوع أسباب اختيار  -ه

 قّدم الكاتب األسباب يف اختيار املوضوع هذا الرسالة العلمية، كما يلي :  -1
 عمّ  ءخاصة يف جز األمساء املقصورة مل توجد الرسالة عن  -2
 هي أحد أقسام من علوم العربيةاملقصورة  األمساءإن  -3
 .األمساء املقصورةعم يف الّرسالة، ألن فيها كثريا من   ء اختار الباحث جز  -4

 
 
 
 
 



 فوائد البحث  - و
 يرجو الكاتب من نتائج هذا البحث العلمي أن تكون هلا فوائد هي: 

 ةصور قامل اءزايدة املعرفة العلمي للكاتب والقارئني خصوصا يف مادة االمس -1
 .النحو والصرف من علم

  ء جز حوال يف أو  ةقصور امل اءمسألعامة عن اليكون ملما للكاتب و للقارئني  -2
 .عم

 . حث عميقا هلذا املوضوعمبليكون املرجع لل  -3
ارى اإلسالمية احلكومية  س عة أنتامزايدة املخازن املكتبة يف ج  الباحث  كوني -4

 .سنيامر بنج
 مساعيا أو قياسيا  ةاملقصور  اءمساأليف تعرف أصل   ملساعدة -5

 
 الدراسة السابقة -ز

فيها عن اآلايت اليت  ا خاص احبثالباحث د جيالسابقة،  البحوث من 
حبثا   بحثالكاتب أن ييف سورة النجم. و إمنا  ةاملقصور  اءمساألتضمنته على 

 ء ايت يف جز النجم "بتحليل أ  عميقا حتت املوضوع : " األمساء املقصورة يف سورة 
. وبينما أان ألانقس االمر، ال أن  ةاملقصور  اءمساأليت تضمنت هتا الّ ايملعرفة اآلعّم 

يف أصله   ةاملقصور  اءمساألفقط. ولكن تصنيف  ةاملقصور  اءمساأليبحث عن 
آايت بتحليل  "  عم    ءاألمساء املقصورة يف جز مساعيا أو قياسيا،  حتت املوضوع "

وإعراهبا وتصنيف األمساء املقصورة  هتا اليت تضمنت  ايملعرفة األ  عمّ   ءالسور من جز 
 مساعيا أو قياسيا. األمساء املقصورة 

 



 منهج البحث  -ح
 ومدخله  نوع البحث -1

نوع البحث اّلذي يقوم به الباحث هو البحث املكتيب اّلذي يشتهر  
ابالصطالح الّدراسة املكتبية، وهي أتدية البحث بطريقة القراءة على الكتب واملراحع  

 املوجودة غي مكتب اجلامعة،  وغريها.واملصادر املكتوبة املتعلقة ابملوضوع، 

 

 تصميم البحث -2

 اخلطوات اليت يسلكها الباحث كما يلي:    

 مجع العديد من الكتب املتعلقة هبذا املوضوع.  (أ
تقدمي األسس العامة عن االسم املقصور ابستخدام الكتب النحوية و   (ب 

 الصرفية واإلمالئية.
 البحث. اختار الباحث السورة كاملوضوع يف هذا  (ج

حتليل البحث املضمونة على االسم املقصور وشرحها ابستخدام التحليل  (د
 النحوي والتفسري، وابلنظر إىل كتب إعراب القرآن.

 حتليل أايت يف جزء عم اليت املضمونة اسم املقصور مساعا أو قياسا   (ه
 التصحيح من احملاضر واملرشد. ( و
 البحث العلمي.تقدمي البياانت ومضمون البحث ونتيجة بكتابة  ( ز

 
 
 



 ومصدرها البياانت -3
 بياانت البحث  -أ

البياانت اليت حتتاج إليها البحث هي اآلايت القرآنية يف تلك الّسور 
 عّم.  ءيف جز األمساء املقصورة اليت تتصمن 

 مصادر البياانت  -ب 

البياانت السابقة فهي العديد من املراجع الذي يتكلم   مصادروأما 
 ، وهي تنقسم إىل قسمني : ةاملقصور  اءويبحث عن االمس

 مصدر األساسية وهو القرآن الكرمي (1
 املصادر الثانوية وهي :  (2

 جامع الدروس العربية 
فوائد الظرف يف قواعد الصرف أليب حممد أمحد ديرايب  

 البنجري
 لصرف املعجم املفصل يف العلم ا

 قواعد اللغة العربية حلفين بك انصف وأصدقائه 
 

 أسلوب مجع البياانت وحتليلها  -ط

والطريقة اليت سلكها الباحث جلمع هذه البياانت، وهي بتحديد اآلايت القرآنية  
عم، مث حيلل إعراهبا ابستخدام قواعد النحو عن    ء يف جز  ةاملقصور  اءاالمس تتضمناليت 
التفاسري املتعلقة هبا عند املفسرين، وابلنظر إىل كتب  كتب، وابستخدام  ةاملقصور  اءاالمس

 إعراب القرآن، وكتب أخرى اليت تتعلق هبذا الرسالة العلمية.



 جراءات البحث  -1
 خيطو الباحث خطوات متدرجة يف عمل البحث العلمي، وهي: 

مجع الكتب املتعلقة هبذا البحث لتكون مصادر البياانت كالقرآن الكرمي و  (أ
كتب علم النحو كجميع الدروس والقواعد النحوية، والتفاسري كالتبيان و  
اإلتقان و مراح لبيد، واملعاجم اللغة العربية كقاموس املنجد، وكتب أخرى  

 ية، أو املكتبة الشاملة. اليت تتعلق به، إما من املكتبة العامة أو املكتبة األهل 
بكثرة قراءة كتب علم النحو والتفاسري واملعاجم اللغة العربية، وحتليل آية   (ب 

عم لتعيني اآلايت اليت تتضمن األمساء املقصورة وحتليل  ء بعد آية يف جز 
إعراهبا ومعناها ابستخدام التحليل الداليل وابلنظر إىل شروح التفسري اليت 

 م.قدمها املفسرون يف كتبه
 ابإلستشارة عن البياانت إىل املرشد.  (ت 
 تقدمي البياانت بكتابتها يف البحث العلمي  (ث 

 
 هيكل البحث -ي

 خطوات الكتابة يف هذه الرسالة العلمية تشتمل على أربعة أبواب كما يلي:  
الباب األول : املقدمة وهي تتكون من خلفية البحث، وتنظيم املشكالت، وأسباب اختيار  

وأغراض الرسالة،  وفوائد البحث، والدراسة السابقة، ومنهج البحث،  وهيكل املوضوع، 
 البحث.

الباب الثاين: األسس العامة عن األمساء املقصورة وهي تتكون من تعريف االسم املقصور 
 ونوع االسم املقصور. 



رة الباب الثالث : وهو يتكون من جملة تقدمي البياانت عن سور اليت تتضمن األمساء املقصو 
عّم، سواء   ء عّم وحملة حتليل البياانت اآلايت اليت تتضمن األمساء املقصورة يف جز  ءيف جز 

 مساعيا أو قياسيا   ةاملقصور  اءكان االمس
القرتاحات وللّدراسة تليها اليت تتعلق االباب الرّابع : االختتام وهي يتكون من اخلالصة و 

 هبذا املوضوع. 

 
 


