
 الثالث الباب 
 عم  ءالبحث  عن األمساء املقصورة يف جز 

يف هذا الباب يتكون من األحباث عن النبذة من السور يف جز عّم، وملعرفة آايت 
 السور من جزء عم اليت توجد فيها األمساء املقصورة مساعا أو قياسا، وحتليلها.

 نبذة  من السور يف جزء عم -أ

عم هو جزء الثالثني من القرآن الكرمي ومسي جزء عم ألنه أخذ من كلمة األوىل   ءجز 
يف سورة النباء وهي أول سورة من جز عم وفيها توجد سبعة وثالثني سور من النباء حىت  

 سورة الناس. 

 114/ 79سورة النازعات  -1

مخس وأربعون آية، مائة وثالث وسبعون   سورة النازعات سورة مكية،
نزلت يف مكة، تعين أبصول العقيدة   1.كلمة وتسعمائة وثالثة ومخسون حرفا

من الوحدانية والرسالة، والبعث واجلزاء، فإنه سبحانه خلق اخللق وبعث هلم  
الرسل، وأنزل عليهم الكتب ليبينوا هلم الطريق احلق والصراط املستقيم، 

رك والطغيان والعصيان، ومن متام عدل هللا عز وجل أن وليحذروهم من الش 
جعل بعد دار الدنيا موعًدا يلقى فيه كل إنسان جزاءه وفاقًا إن خريًا فخريًا وإن  
شرًا فشرًا، ويف اآلايت التالية يبني سبحانه وتعاىل حال الكفار عند النفخ يف  

 2 الصور وبعث الناس من قبورهم يف هذا اليوم العظيم
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 80/114سورة عبس   -2

وتسمى سورة األعمى، وسورة  سورة عبس سورة مكية نزلت مبكة، 
السفرة. مكية، إحدى وأربعون آية، مائة وثالث وثالثون كلمة، مخسمائة وثالثة  

صلى هللا عليه وسلم  -فإن هللا عز وجل ملا بعث نبينا حممًدا  3. وثالثون حرفا
ام أبمره، صدع  ابهلدى ودين احلق، وأمره بتبليغه ودعوة الناس إليه والقي -

صلوات ريب وسالمه عليه ابلدعوة ودعا الناس إىل اإلسالم وحتمل يف سبيل 
ذلك األذى واملشقة فصرب عليها، ويف بداية دعوته، ورغبة يف تبليغ هذا الدين،  
حرص على دعوة كرباء القوم ورؤسائهم، ومن له كلمة عندهم طمًعا يف إسالمهم  

مى فقري جاء إليه ليعلمه الدين، وظهرت  وأتثر الناس هبم، فأعرض عن رجل أع
حني سأله، ومع أن األعمى مل    -صلى هللا عليه وسلم    -الكراهة يف وجه النيب  
وإعراضه إال أن هللا عز وجل  -صلى هللا عليه وسلم  -يكن يرى عبوس النيب 

 4أنزل يف ذلك آايت تتلى، حث ذكر املوقف وسطره يف كتابه العظيم.

 

 87/114سورة األعلى   -3

تسع عشرة آية، اثنتان وسبعون كلمة،   مكية،  سورة األعلى سورة
  صالة يف يقرؤها - وسلم عليه هللا صلى - كان   5مائتان وأربعة ومسانون حرفا.

  وجل  عز هللا  تنزيه  فيها اجلمعة، صالة  ويف الوتر، قبل الشفع صالة ويف العيد،
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 يف  املطلق الكمال له  اخلفيات، عامل الكون،  مدبر جالله جل فإنه قدرته؛ وذكر
  نفسه   هو  سبح  وقد  ،وأصيالً   بكرة  يسبحوه  أن  لعباده  شرع   وأفعاله،  وصفاته  أمسائه
 6. السورة هذه ومنها السور، من عدد مفتتح

 

 114/ 89سورة الفجر  -4

تسع وعشرون آية، مائة وتسع وثالثون  ، مكية سورة، الفجر سورة
 بعض حال فيها وجل عز هللا ذكر 7.كلمة، مخسمائة وسبعة وتسعون حرفا

 ما مث وطغوا، وتكربوا كذبوا  من خاصة الفانية، األقوام وقصص السابقة األمم
 هذه يف العباد ابتالء يف تعاىل  هللا سنة وبيان والنكال، العذاب  من هلم جرى
 الناس وانقسام وشدائدها وأهواهلا اآلخرة سبحانه ذكر مث والشر، ابخلري احلياة
 العربة ألخذ ذلك  وكل أولئك، هؤالء ومنازل وأشقياء سعداء إىل القيامة يوم
 8امر هللا عز وجل.  خمالفة من واحلذر مآهلم من

 

 91/114سورة الشمس  -5

مخس عشرة آية، أربع ومخسون كلمة،   مكية، سورة الشمس سورة
 والفالح  الفوز   أسباب   من  أن  فيها   وجل  عز  هللا   ذكر  9. مائتان وسبعة وأربعون حرفا

 
 . 85  فس املرجع، ص.عبد امللك القاسم، ن6
 . 628، نفس املرجع، ص. حممد بن عمر نووي اجلاوي البنتين 7
 . 97عبد امللك القاسم، نفس املرجع، ص. 8
 . 635، نفس املرجع، ص. حممد بن عمر نووي اجلاوي البنتين 9



 القلوب،  وتتزكى النفوس تستقيم وبذلك  وتعاهدها ومراجعتها النفس حماسبة
 هللا إىل والعودة للتوبة أقرب  ذلك  فإن ووقت، حني كل  يف بذلك  مأمور واملسلم

 . حتاسب أن قبل النفس وحماسبة وجل، عز

 خملوقاته من أشياء بسبعة وجل، عز هللا يقسم السورة مطلق ويف
  وهو  أعقبها إذا وابلقمر الساطع،  وضوئها  ابلشمس تعاىل فأقسم العظيمة،
 الكائنات  غطى إذا وابلليل بضيائه،  الليل ظلمة جال  إذا ابلنهار مث طالع،

  بسطها  اليت وابألرض عمد، بال السماء بناء  أحكم الذي  ابلقادر مث  بظالمه،
  والكماالت،  ابلفضائل وزينها  هللا  كملها  اليت البشرية وابلنفس مجد،  ماء على
  شقاوته  وعلى هللا،  اتقى إذا وجناحه  اإلنسان فالح على األمور هبذه أقسم

 10.ومترد طغى إذا وخسرانه

 

 92/114سورة الليل  -6

إحدى وعشرون آية، إحدى وسبعون كلمة،    مكية،  سورة  الليل  سورة
  ذلك   وسبق  وعدله   حكمته  وتعاىل  سبحانه   فيها   جلى  11. ثالمثائة وعشرون حرفا

  يضيع ال أنه وحكمته  عدله متام من أن وذكر األكوان، يف صنعه بديع بذكر
 من لالستزادة احملسن يوفق أن ذلك  ومن املسيء، عمل يغفل وال احملسن عمل
  الشر،  أعمال  يف فيستمر اخلري ألفعال اهلداية من املسيء وحيرم اخلري، عمل

  أانر   إذا  وابلنهار  بظالمه  اخلليقة  غشي  إذا  ابلليل  ابلقسم  الكرمية  السورة  وابتدأت 
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  واألنثى،  الذكر النوعني أوجد الذي العظيم وابخللق وضيائه،  إبشراقه  الوجود
 12. متباين وطريقهم خمتلف اخلالئق عمل أن على أقسم

 

 114/ 93سورة الضحى  -7

إحدى عشرة آية، أربعون كلمة، مائة   مكية، سورة الضحى سورة
  هللا   حباه  وما  -  وسلم  عليه  هللا  صلى  -  النيب  شخصية  تتناول  13.وسبعون حرفا

 .اجلليلة النعم تلك  على هللا ليشكر ،واآلخرة الدنيا يف واإلنعام الفضل من

 الليل من يقوم كان  - وسلم عليه هللا صلى - النيب أن نزوهلا وسبب
 يقم فلم - وسلم عليه هللا صلى  - مرض  ليلة ويف ويناجيه  وجل عز هلل يصلي
 قومه من مشركة امرأة فأتته الوحي، عنه واحتبس ثالثً  أو ليلتني الليل لصالة
 تركك، قد إال شيطانك  أرى  ما: حممد اي: فقالت هلب، أيب امرأة مجيل أم هي
  وتسرية  ربه، من له جناء وكلها السورة،  هذه هللا فأنزل ثالثً  أو ليلتني يقربك  مل

  إذا والليل ابلضحى، السورة هذه  يف وجل عز أقسم وقد  وتطمئن، وتسلية
 وإعطائه له وإكرامه - وسلم عليه هللا صلى - رسوله على إنعامه على سجى،

  جزائه   وعلى  نبوته،   صحة  على  قسم  فهو  له،  لتصديقه  متضمن  وذلك   يرضيه   ما
  دالة  آايته من عظيمتني آبيتني وأقسم واملعاد،  النبوة على قسم فهو اآلخرة، يف

 القسم هذا مطابقة وأتمل والنهار، الليل ومها ورمحته، وحكمته ربوبيته، على
  الذي  الوحي نور وهو عليه، للمقسم الظالم بعد يوايف الذي الضحى نور وهو
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  هو  النهار، ضوء عن الليل ظلمة فالق فإن وكذلك  عنه، احتباسه بعد وافاه
  سبحانه  فإنه وكذلك  والنبوة، الوحي بنور والشرك اجلهل. ظلمة فلق الذي

  النهار   بضوء  هداهم  بل  سرمًدا،  الليل  ظلمة   يف  عباده  يرتك   ال  أن  رمحته  اقتضت
  يهديهم   بل  والغي،  اجلهل  ظلمة  يف  يرتكهم  أن  به  يليق  ال  ومعايشهم  مصاحلهم  إىل
 14. وآخرهتم دنياهم مصاحل إىل والنبوة  الوحي  بنور

 

 114/ 96سورة اقرأ/ العلق  -8

تسع عشرة آية، اثنتان وسبعون كلمة، مائتان   مكية،  سورة  اقرأ سورة
  والسالم،   الصالة  عليه  الرسول  على  نزل  ما  أول  اآلايت   وهذه  15. وسبعون حرفا

  األايم  يقضي  كان  حيث  حراء  غار  يف  يتعبد  وهو  عليه  نزلت  الكرمي،  القرآن  من
:  فقال  اقرأ:  له  فقال  جربيل  فجاءه   الناس  عن  منعزالً   وجل   عز  هلل  متعبًدا  والليايل

 16.مرات  ثالث  ذلك  فعل بقارئ  أان ما
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 اآلايت اليت تتضمن األمساء املقصورة يف جزء عم  -ب 

 عم اليت تضمنت على االمساء املقصورة    ء ( يف جز 47و أربعون )  سبعة وجد الكاتب  

 منرة اآلايت السورة ورقم االايت سماال نوعه

 1 َحِديُث ُموَسىٰ  َهۡل أَتَٰىَك  15النازعات :  مساعي

 2 ِإۡذ اَنَدٰىُه َربُُّهۥ بِٱۡلَواِد ٱۡلُمَقدَِّس ُطًوى  16 مساعي

 3 فََأَرٰىُه ٱأۡل يََة ٱۡلُكرۡبَىٰ  20 قياسي

 4 فَ َقاَل َأاَن۠ َربُُّكُم ٱأۡلَۡعَلىٰ  24 قياسي

ُ َنَكاَل ٱأۡل ِخَرِة َوٱأۡلُوىَلٰ   25 قياسي  5 فََأَخَذُه ٱَّللَّ

َها أَ  31 قياسي َها َما َءَها َوَمۡرَعى ٰ  6 ۡخرََج ِمن ۡ

 7 فِإَذا َجا َءِت ٱلطَّا مَُّة ٱۡلُكرۡبَٰى َ  34 قياسي



َيا  38 قياسي ن ۡ  8 َوَءاثَ َر ٱحۡلَيَ ٰوَة ٱلدُّ

َوىٰ  39 قياسي
ۡ
 9 فَِإنَّ ٱجۡلَِحيَم ِهَي ٱۡلَمأ

 40 يمساع
َوأَمَّا َمۡن َخاَف َمَقاَم َربِِّهۦ َوََنَى 

 ٱلن َّۡفَس َعِن ٱهۡلََوىٰ 
10 

َها  َ َيسۡ  42 قياسي َن ُمۡرَسى ٰ  11 ُلوَنَك َعِن ٱلسَّاَعِة َأايَّ

َها   43 يمساع  12 ِفيَم أَنَت ِمن ذِۡكَرى ٰ

َها   44 قياسي  13 ِإىَلٰ َربَِّك ُمنتَ َهى ٰ

 46 يمساع
ُۡم يَ ۡوَم يَ َرۡوََنَا ملَۡ يَ ۡلبَ ثُ و ْا ِإالَّ  َعِشيًَّة َكَأَنَّ

َها   أَۡو ُضَحى ٰ
14 

 15 َأن َجا َءُه ٱأۡلَۡعَمىٰ  2 –عبس  قياسي



 16 أَۡو يَذَّكَُّر فَ َتنَفَعُه ٱلذِّۡكَرىٰ   4 يمساع

 17 َسبِِّح ٱۡسَم َربَِّك ٱأۡلَۡعَلى 1 –األعلى  قياسي

 18 َوٱلَِّذي  َأۡخرََج ٱۡلَمۡرَعىٰ  4 قياسي

ُرَك لِۡلُيۡسَرىٰ  8 قياسي  19 َونُ َيسِّ

 20 َفذَكِّۡر ِإن ن ََّفَعِت ٱلذِّۡكَرىٰ  9 يمساع

 21 َويَ َتَجن َّبُ َها ٱأۡلَۡشَقى 11 قياسي

 22 ٱلَِّذي َيۡصَلى ٱلنَّاَر ٱۡلُكرۡبَىٰ  12 قياسي

َيا  16 قياسي ن ۡ  23 َبۡل تُ ۡؤثُِروَن ٱحۡلَيَ ٰوَة ٱلدُّ

َذا َلِفي إِ  18 قياسي  24 ٱلصُُّحِف ٱأۡلُوىَلٰ نَّ هَٰ

رَِٰهيَم َوُموَسىٰ  19 مساعي  25 ُصُحِف ِإب ۡ



 23الفجر  يمساع
 ِِبََهنََّمَۚ يَ ۡوَمِئذ 

َء يَ ۡوَمِئذِِۢ  يَ َتذَكَّرُ َوِجْاي 

ُن َوَأَّنَّٰ َلُه ٱلذِّۡكَرىٰ  نسَٰ  ٱإۡلِ
26 

َها 1 –الشمس  مساعي  27 َوٱلشَّۡمِس َوُضَحى ٰ

َها  8 مساعي  28 فََأهۡلََمَها ُفُجوَرَها َوتَ ۡقَوى ٰ

َها   11 مساعي َبۡت مَثُوُد ِبطَۡغَوى ٰ  29 َكذَّ

 30 فَ َقاَل هَلُۡم َرُسوُل ٱَّللَِّ اَنَقَة ٱَّللَِّ َوُسۡقيََٰها  13 مساعي

 31 َواَل ََيَاُف ُعۡقبََٰها 15 مساعي

 32 َوٱأۡلُنَثىٰ  َوَما َخَلَق ٱلذََّكَر  3 –الليل  مساعي

 33 ِإنَّ َسۡعَيُكۡم َلَشىتَّٰ  4 قياسي

 34 َوَصدََّق بِٱحۡلُۡسَنٰ  6 قياسي



رُُهۥ لِۡلُيۡسَرىٰ  7 قياسي  35 َفَسنُ َيسِّ

 36 وََكذََّب بِٱحۡلُۡسَنٰ  9 قياسي

رُُهۥ لِۡلُعۡسَرىٰ  10 قياسي  37 َفَسنُ َيسِّ

َنا  12 مساعي  38 لَۡلُهَدىٰ ِإنَّ َعَلي ۡ

 39 َوِإنَّ لََنا َلۡۡل ِخَرَة َوٱأۡلُوىَلٰ  13 قياسي

َها  ِإالَّ ٱأۡلَۡشَقى 15 قياسي  40 اَل َيۡصَلى ٰ

َقى 17 قياسي  41 َوَسُيَجن َّبُ َها ٱأۡلَت ۡ

 42 ِإالَّ ٱۡبِتَغا َء َوۡجِه َربِِّه ٱأۡلَۡعَلىٰ  20 قياسي

 43 َوٱلضَُّحىٰ  1 –الّضحى  مساعي

 44 َوَلۡۡل ِخَرُة َخرۡيٌ لََّك ِمَن ٱأۡلُوىَلٰ  4 قياسي



 45 ِإنَّ ِإىَلٰ َربَِّك ٱلرُّۡجَعىٰ   العلق 8 مساعي

 46 أََرَءۡيَت ِإن َكاَن َعَلى ٱهۡلَُدىٰ   11 مساعي

 47 أَۡو أََمَر بِٱلت َّۡقَوىٰ   12 مساعي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 عم ءعن االسم املقصور يف جز  البياانتتقدمي وحتليل  -ج

 ( 15)   ُموَسىٰ  َهۡل أَتَٰىَك َحِديُث  -1

الكلمة اليت حتتها خط، هي االسم املقصور. واإلعراب موسى جار  
وجمرور متعلق أبتى، واألصل يف اجملرور أن جير ابلكسرة الظاهرة، ولكن األلف  

األلف  املقصورة حلقت آخر االسم هنا جعلت ظهور الكسرة إليها متعذرا ألن 
ساكنة وال ميكن أن جتتمع احلركة مع السكون، ولذا وجب تقدير حركة  

، ألن الكلمة موسى ال أصل هلا،  اإلعراب. وموسى االسم املقصور مساعي
 التدخل أوزان العشرة قياسيا. و 

 

   ًوىٱۡلُمَقدَِّس طُ  َوادِ ُه رَبُُّهۥ بِٱلۡ اَنَدىٰ ِإۡذ  -2

املقصور. واإلعراب طوى بدل من الكلمة اليت حتتها خط، هي االسم  
الوادي، واألصل يف اجملرور أن جير ابلكسرة الظاهرة، ولكن األلف املقصورة 
حلقت آخر االسم هنا جعلت ظهور الكسرة إليها متعذرا ألن األلف ساكنة  
وال ميكن أن جتتمع احلركة مع السكون، ولذا وجب تقدير حركة اإلعراب. 

التدخل أوزان  ال أصل هلا، و  طوى، ألن الكلمة وطوى االسم املقصور مساعي
 العشرة االسم املقصور قياسيا. 

 

 

 



 ٱۡلُكۡۡبَىٰ فََأرَٰىُه ٱأۡل يََة  -3

الكلمة اليت حتتها خط، هي االسم املقصور. واإلعراب صفة. واجلملة  
معطوفة على ماقبلها، واألصل يف املنصوب أن ينصب ابلفتحة الظاهرة، إال أَنا 

ظهورها على األلف لسكوَنا، وال ميكن أن جتتمع احلركة مع السكون  هنا يتعذر  
  ٱۡلُكرۡبَىٰ ولذا جيب تقدير حركة الفتحة على آخر االسم. و   على حرف واحد، 

زائدة   ٱۡلُكۡۡبَىٰ ألن ، املقصور قياسياالسم االسم املقصور زائدة للتأنيث. 
فعلى من إحدى أوزان األمساء املقصورة وهي وزن  ٱۡلُكۡۡبَىٰ كلمة ، والللتأنيث

 مؤنث أفعل.

 

 ٱأۡلَۡعَلىٰ فَ َقاَل َأاَن۠ رَبُُّكُم  -4

الكلمة اليت حتتها خط، هي االسم املقصور. واإلعراب صفة واجلملة  
مقول القول. الصفة املقدر على األلف للتعذر، واألصل أن يكون رفعه ابلضمة  

متعذر لوجود األلف املقصورة يف آخره، واأللف ال  الظاهرة، ولن ظهرها هنا 
املقصور قياسي، ألن األعلى    ٱأۡلَۡعَلىٰ   تقبل احلركة، ولذلك تقدر على األلف. و

، ألن كلمة األعلى من إحدى أوزان األمساء املقصورة وهي وزن  زائدة للتأنيث
 أفعل.

 

 

 



ُ َنَكاَل  -5  َوٱأۡلُولَٰ  ِخَرِة ٱأۡل  فََأَخَذُه ٱَّللَّ

صفة   ٱأۡلُولَٰ  الكلمة اليت حتتها خط، هي االسم املقصور. واإلعراب 
لۡلخرة جمرورة مثلها، واألصل يف اجملرور أن جير ابلكسرة الظاهرة، ولكن األلف  
املقصورة حلقت آخر االسم هنا جعلت ظهور الكسرة إليها متعذرا ألن األلف  

السكون، ولذا وجب تقدير حركة  ساكنة وال ميكن أن جتتمع احلركة مع 
ألن  قياسيا،  – زائدة للتأنيث  ٱأۡلُوىَلٰ   اإلعراب. و االسم املقصور يف الكلمة 

من إحدى أوزان األمساء املقصورة وهي     أۡلُوىَلٰ  األعلى زائدة للتأنيث، ألن كلمة ا
 فعلى مؤنث أفعل.وزن 

 

َها أَ  -6 َها َما َءَهاۡخَرَج ِمن ۡ  َوَمۡرَعى ٰ

معطوف   َمۡرَعىالكلمة اليت حتتها خط، هي االسم املقصور. واإلعراب  
واألصل يف املنصوب أن ينصب ابلفتحة الظاهرة، احلال،  واجلملةعلى مآءها 

إال أَنا هنا يتعذر ظهورها على األلف لسكوَنا، وال ميكن أن جتتمع احلركة مع  
ولذا جيب تقدير حركة الفتحة على آخر اإلسم.   السكون على حرف واحد،

ا، ألن اصل الكلمة مرعى من قياسي  َمۡرَعى و االسم املقصور يف الكلمة 
 رعى يرعى، وهي تدخل أوزان االسم املقصور قياسيا بوزن مفعل.

 

 

 



 ٱۡلُكۡۡبَٰى َ  مَّةُ فِإَذا َجا َءِت ٱلطَّا   -7

صفة   ٱۡلُكۡۡبَىٰ الكلمة اليت حتتها خط، هي االسم املقصور. واإلعراب 
واألصل أن يكون رفعه ابلضمة الظاهرة، ولكن ظهورها  مثلها،  مرفوعةللطامة 

هنا متعذر لوجود األلف املقصورة يف آخره، واأللف ال تقبل احلركة، ولذلك 
،  زائدة للتأنيث  ۡۡبَىٰ ٱۡلكُ املقصور قياسي، ألن  ٱۡلُكۡۡبَىٰ تقدر على األلف. و

 فعلى مؤنث أفعل.من إحدى أوزان األمساء املقصورة وهي وزن    ٱۡلُكۡۡبَىٰ كلمة  وال

 

ن ۡ َوَءاثَ َر ٱۡۡلَيَ ٰوَة  -8  َياٱلدُّ

َياالكلمة اليت حتتها خط، هي االسم املقصور. واإلعراب  ن ۡ صفة  ٱلدُّ
ابلفتحة الظاهرة، إال للحياة منصوبة مثلها، واألصل يف املنصوب أن ينصب 

أَنا هنا يتعذر ظهورها على األلف لسكوَنا، وال ميكن أن جتتمع احلركة مع  
 ولذا جيب تقدير حركة الفتحة على آخر اإلسم.  السكون على حرف واحد، 

ألن الكلمة الدنيا االسم املقصور قياسيا، ألن كلمة الدنيا مجع املؤنث  
 للدان، وهي من إحدى أوزان عشرة االسم املقصور قياسيا.  

 

 ِهَي ٱۡلَمۡأَوىٰ فَِإنَّ ٱۡۡلَِحيَم  -9

َوىٰ الكلمة اليت حتتها خط، هي االسم املقصور. واإلعراب 
ۡ
خرب   ٱۡلَمأ

واألصل أن يكون رفعه ابلضمة  إن، ألن إن وأخواهتا تنصب االسم وترفع اخلرب،  



الظاهرة، ولكن ظهورها هنا متعذر لوجود األلف املقصورة يف آخره، واأللف ال  
 املقصور قياسي.  –تقبل احلركة، ولذلك تقدر على األلف. والكلمة املأوى 

دخل الكلمة املأوى  وتألن كلمة املأوى اسم املكان من أوى أيوي، 
 أوزان االسم املقصور العشرة قياسيا وهي مفعل مدلوال على مكان.

 

 ٱۡۡلََوىٰ رَبِ ِهۦ َوََنَى ٱلن َّۡفَس َعِن  َمَقامَ َوَأمَّا َمۡن َخاَف  -10

جمرورة    ٱۡۡلََوىٰ الكلمة اليت حتتها خط، هي االسم املقصور. واإلعراب   
واألصل يف اجملرور أن جير ابلكسرة الظاهرة، ولكن األلف املقصورة حلقت بعن.  

آخر االسم هنا جعلت ظهور الكسرة إليها متعذرا ألن األلف ساكنة وال ميكن  
أن جتتمع احلركة مع السكون، ولذا وجب تقدير حركة اإلعراب. و االسم 

مساعيا،   – هوى –هوي يهوى  –ايء  أصلها  ٱۡۡلََوىٰ  املقصور يف الكلمة 
 التدخل أوزان العشرة االسم املقصور قياسيا. و 

 

َن  ٱلسَّاَعةِ ُلوَنَك َعِن   َ َيسۡ  -11 َها َأايَّ  ُمۡرَسى ٰ

َسىٰ ُمرالكلمة اليت حتتها خط، هي االسم املقصور. واإلعراب   ۡۡ  
واألصل أن يكون رفعه    مؤخر واجلملة االمسية مفعول به ثن ليسألونك.مبتداء  

ابلضمة الظاهرة، ولكن ظهورها هنا متعذر لوجود األلف املقصورة يف آخره، 
اسم   –  ُمۡرَسىٰ واأللف ال تقبل احلركة، ولذلك تقدر على األلف. والكلمة 



تدخل  و ، أرسى يرسي اسم مفعول من  ُمۡرَسىٰ الكلمة  املقصور فياسي، ألن 
 . أوزان العشرة االسم املقصور قياسيا

 

 َها  ِذۡكَرى ٰ ِفيَم أَنَت ِمن  -12

الكلمة اليت حتتها خط، هي االسم املقصور. الكلمة اليت حتتها خط،  
حمرور مبن. وعالمة جمروره الكسرة مقدرة   ٱلذ ِۡكَرىٰ  هي االسم املقصور. واإلعراب  

واألصل يف اجملرور أن جير ابلكسرة الظاهرة، ولكن األلف  على األلف للتعذر، 
املقصورة حلقت آخر االسم هنا جعلت ظهور الكسرة إليها متعذرا ألن األلف  
ساكنة وال ميكن أن جتتمع احلركة مع السكون، ولذا وجب تقدير حركة  

،  يذكر  –ألن أصله ذكر    -اسم املقصور قياسي    ٱلذ ِۡكَرىٰ    اإلعراب. والكلمة  
 التدخل أوزان العشرة قياسيا. و 

 

 َها  ُمنتَ َهى ٰ ِإَلٰ رَبِ َك  -13

مبتداء    ُمنتَ َهىٰ الكلمة اليت حتتها خط، هي االسم املقصور. واإلعراب   
واألصل أن يكون رفعه ابلضمة الظاهرة، ولكن ظهورها مؤخر واجلملة مستأنفة.  

هنا متعذر لوجود األلف املقصورة يف آخره، واأللف ال تقبل احلركة، ولذلك 
أسم املقصور فياسي، ألن أصله مفعول  –  ُمۡرَسىٰ تقدر على األلف. والكلمة 

 تدخل أوزان العشرة قياسيا. و من انتهى ينتهي 

 



ُۡم يَ ۡوَم يَ َرۡوََنَا ََلۡ يَ ۡلبَ ثُ و ْا ِإالَّ َعِشيًَّة َأۡو  -14 َها َكَأَنَّ  ُضَحى ٰ

صفة   ُضَحىالكلمة اليت حتتها خط، هي االسم املقصور. واإلعراب  
لعشية منصوبة مثلها، واألصل يف املنصوب أن ينصب ابلفتحة الظاهرة، إال أَنا  

ميكن أن جتتمع احلركة مع السكون  هنا يتعذر ظهورها على األلف لسكوَنا، وال  
ولذا جيب تقدير حركة الفتحة على آخر االسم. والكلمة    على حرف واحد،

ألن  مساعيا اسم املقصور –ضحى والكلمة  -مساعيااسم املقصور –ضحى 
 التدخل أوزان العشرة قياسيا. ال أصل هلا، و  ىالكلمة ضح

 

 ٱأۡلَۡعَمىٰ َأن َجا َءُه  -15

فاعل    حتتها خط، هي االسم املقصور. واإلعراب  األعمىالكلمة اليت  
واألصل أن يكون رفعه ابلضمة الظاهرة، ولكن ظهورها هنا متعذر    .لكمة جاء

لوجود األلف املقصورة يف آخره، واأللف ال تقبل احلركة، ولذلك تقدر على 
الكلمة األعمى  ألن  -اسم املقصور قياسي  -ألعمى األلف. والكلمة ا

 تدخل على أوزان االسم املقصور العشرة وهي أفعل.

 

 َرىٰ  ٱلذ ِكۡ َأۡو َيذَّكَُّر فَ َتنَفَعُه  -16

فاعل.    ٱلذ ِۡكَرىٰ  الكلمة اليت حتتها خط، هي االسم املقصور. واإلعراب  
واألصل أن يكون رفعه ابلضمة الظاهرة، ولكن ظهورها هنا متعذر لوجود األلف  
املقصورة يف آخره، واأللف ال تقبل احلركة، ولذلك تقدر على األلف. والكلمة  



التدخل أوزان  و ، يذكر –  ذكرألن أصله  -مساعيااسم املقصور  ٱلذ ِۡكَرى
 العشرة قياسيا.

 

 ٱأۡلَۡعَلىَسبِ ِح ٱۡسَم رَبِ َك  -17

صفة    ٱأۡلَۡعَلىالكلمة اليت حتتها خط، هي االسم املقصور. واإلعراب   
لرّب، واألصل يف اجملرور أن جير ابلكسرة الظاهرة، ولكن األلف املقصورة حلقت 
آخر االسم هنا جعلت ظهور الكسرة إليها متعذرا ألن األلف ساكنة وال ميكن  
أن جتتمع احلركة مع السكون، ولذا وجب تقدير حركة اإلعراب. و االسم 

لمة األعلى من إحدى أوزان  ، ألن كزائدة للتأنيث  األعلىقياسي، ألن  املقصور  
 األمساء املقصورة وهي وزن أفعل.

 

 ٱۡلَمۡرَعىٰ َوٱلَِّذي  َأۡخَرَج  -18

ى ٱۡلَمۡرَعىٰ الكلمة اليت حتتها خط، هي االسم املقصور. واإلعراب 
واألصل يف املنصوب  مفعول به وعالمة نصبه الفتحة املقدرة على األلف للتعذر،  

أن ينصب ابلفتحة الظاهرة، إال أَنا هنا يتعذر ظهورها على األلف لسكوَنا،  
ولذا جيب تقدير   وال ميكن أن جتتمع احلركة مع السكون على حرف واحد،

االسم املقصور قياسي،   – ٱۡلَمۡرَعىٰ   حركة الفتحة على آخر االسم. والكلمة
، وتدخل الكلمة املرعى أوزان االسم املقصور  ألن أصله من رعى يرعى 

 العشرة قياسيا وهي مفعل مدلوال على مكان. 



ُرَك  -19  لِۡلُيۡسَرىٰ َونُ َيسِ 

جمرورة  ُيۡسَرىٰ الكلمة اليت حتتها خط، هي االسم املقصور. واإلعراب 
واألصل يف اجملرور مقدرة على األلف للتعذر،  الكسرةوعالمة جمروره —بالم

أن جير ابلكسرة الظاهرة، ولكن األلف املقصورة حلقت آخر االسم هنا جعلت 
ظهور الكسرة إليها متعذرا ألن األلف ساكنة وال ميكن أن جتتمع احلركة مع  

ألن   – قياسي السكون، ولذا وجب تقدير حركة اإلعراب. و االسم املقصور 
ألن كلمة اليسرى من إحدى أوزان  ، زائدة للتأنيث من أيسر ىٰ ُيۡسرَ كلمة 

 األمساء املقصورة وهي وزن فعلى مؤنث أفعل.

 

ۡر ِإن ن ََّفَعِت  -20    ٱلذ ِۡكَرىٰ َفذَكِ 

الكلمة اليت حتتها خط، هي االسم املقصور. واإلعراب فاعل وعالمة 
رفعه الضمة املقدرة على األلف للتعذر ، واألصل أن يكون رفعه ابلضمة  
الظاهرة، ولكن ظهورها هنا متعذر لوجود األلف املقصورة يف آخره، واأللف ال  

  - مساعياملقصور  اسم ا  ٱلذ ِۡكَرىتقبل احلركة، ولذلك تقدر على األلف. والكلمة  
 التدخل أوزان العشرة قياسيا. و ، يذكر – ذكرألن أصله 

 

 َقىٱأۡلَشۡ َويَ َتَجن َّبُ َها  -21

الكلمة اليت حتتها خط، هي االسم املقصور. واإلعراب فاعل وعالمة 
رفعه الضمة املقدرة على األلف للتعذر ، واألصل أن يكون رفعه ابلضمة  



الظاهرة، ولكن ظهورها هنا متعذر لوجود األلف املقصورة يف آخره، واأللف ال  
م املقصور االس– ٱأۡلَۡشَقىتقبل احلركة، ولذلك تقدر على األلف. والكلمة 

 تدخل أوزان عشرة االسم املقصور قياسيا.  ٱأۡلَۡشَقىالكلمة قياسي ألن 

 

 ٱۡلُكۡۡبَىٰ  ٱلنَّارَ ٱلَِّذي َيۡصَلى  -22

صفة   ٱۡلُكۡۡبَىٰ الكلمة اليت حتتها خط، هي االسم املقصور. واإلعراب 
واألصل يف املنصوب أن ينصب ابلفتحة الظاهرة، إال أَنا  للطامة مرفوعة مثلها،  

هنا يتعذر ظهورها على األلف لسكوَنا، وال ميكن أن جتتمع احلركة مع السكون  
ولذا جيب تقدير حركة الفتحة على آخر االسم. والكلمة    على حرف واحد،

من   ٱۡلُكۡۡبَىٰ كلمة ، والزائدة للتأنيث ٱۡلُكۡۡبَىٰ ألن  املقصور قياسي،  ٱۡلُكۡۡبَىٰ 
 فعلى مؤنث أفعل.إحدى أوزان األمساء املقصورة وهي وزن 

 

َيا َبۡل تُ ۡؤثُِروَن ٱۡۡلَيَ ٰوَة  -23 ن ۡ  ٱلدُّ

َياالكلمة اليت حتتها خط، هي االسم املقصور. واإلعراب  ن ۡ صفة  ٱلدُّ
للحياة منصوبة مثلها، واألصل يف املنصوب أن ينصب ابلفتحة الظاهرة، إال 

األلف لسكوَنا، وال ميكن أن جتتمع احلركة مع  أَنا هنا يتعذر ظهورها على 
 ولذا جيب تقدير حركة الفتحة على آخر االسم.  السكون على حرف واحد، 

ألن الكلمة الدنيا االسم املقصور قياسيا، ألن كلمة الدنيا مجع املؤنث  
 للدان، وهي من إحدى أوزان عشرة االسم املقصور قياسيا.  



َذا َلِفي إ -24  ٱأۡلُوَلٰ  ٱلصُُّحفِ نَّ هَٰ

صفة   ٱأۡلُولَٰ  الكلمة اليت حتتها خط، هي االسم املقصور. واإلعراب 
لۡلخرة جمرورة مثلها، واألصل يف اجملرور أن جير ابلكسرة الظاهرة، ولكن األلف  
املقصورة حلقت آخر االسم هنا جعلت ظهور الكسرة إليها متعذرا ألن األلف  

ركة مع السكون، ولذا وجب تقدير حركة  ساكنة وال ميكن أن جتتمع احل
كلمة  وال  ا، قياسي  –زائدة للتأنيث    ٱأۡلُولَٰ    اإلعراب. و االسم املقصور يف الكلمة  

 فعلى مؤنث أفعل.من إحدى أوزان األمساء املقصورة وهي وزن  ٱأۡلُوَل 

 

رَٰ  -25  وَسىٰ مُ وَ  ِهيمَ ُصُحِف ِإب ۡ

املقصور. واإلعراب موسى الكلمة اليت حتتها خط، هي االسم 
مغطوف هلى إبراهيم. واألصل يف اجملرور أن جير ابلكسرة الظاهرة، ولكن األلف 
املقصورة حلقت آخر االسم هنا جعلت ظهور الكسرة إليها متعذرا ألن األلف  
ساكنة وال ميكن أن جتتمع احلركة مع السكون، ولذا وجب تقدير حركة  

، ألن الكلمة موسى ال أصل هلا  اعياإلعراب. وموسى االسم املقصور مس
 التدخل أوزان العشرة قياسيا. و 

 

 ِبََهنََّمَۚ يَ ۡوَمِئذ  -26
ُن َوَأَّنَّٰ َلُه  يَ َتذَكَّرُ َوِجْاي َء يَ ۡوَمِئذِِۢ نسَٰ  ٱلذ ِۡكَرى ٱۡۡلِ

 ٱلذ ِۡكَرىالكلمة اليت حتتها خط، هي االسم املقصور. واإلعراب  
واألصل أن يكون رفعه ابلضمة الظاهرة، ولكن  مبتداء مؤخر واجلملة مستأنفة.  



ظهورها هنا متعذر لوجود األلف املقصورة يف آخره، واأللف ال تقبل احلركة،  
ألن أصله   -مساعيااسم املقصور    ٱلذ ِۡكَرىولذلك تقدر على األلف. والكلمة  

 التدخل أوزان العشرة قياسيا. و ، يذكر – ذكر

 
 َهاُضَحى ٰ وَ َوٱلشَّۡمِس  -27

 ُضَحىٰ الكلمة اليت حتتها خط، هي االسم املقصور. واإلعراب 
معطوف هلى الشمس. واألصل يف اجملرور أن جير ابلكسرة الظاهرة، ولكن 
األلف املقصورة حلقت آخر االسم هنا جعلت ظهور الكسرة إليها متعذرا ألن  
األلف ساكنة وال ميكن أن جتتمع احلركة مع السكون، ولذا وجب تقدير حركة  

ال أصل   ىألن الكلمة ضح  مساعيا  اسم املقصور  –ضحى  اإلعراب. والكلمة  
 التدخل أوزان العشرة قياسيا. هلا، و 

 

َها فََأۡۡلََمَها ُفُجورََها  -28  َوتَ ۡقَوى ٰ

معطوف   تَ ۡقَوىٰ   الكلمة اليت حتتها خط، هي االسم املقصور. واإلعراب 
ابلفتحة الظاهرة، إال أَنا هنا  واألصل يف املنصوب أن ينصب ها، ُفُجورَ على 

يتعذر ظهورها على األلف لسكوَنا، وال ميكن أن جتتمع احلركة مع السكون  
ولذا جيب تقدير حركة الفتحة على آخر االسم. و االسم    على حرف واحد، 
اسم املقصور مساعيا، ألن الكلمة    –اسم من اتّقى    –  تَ ۡقَوىٰ   املقصور يف الكلمة  

 التدخل أوزان العشرة قياسيا. تقوى 

 



َبۡت ََثُوُد  -29 َها  ِبطَغَكذَّ  َوى ٰ

َوى غالكلمة اليت حتتها خط، هي االسم املقصور. واإلعراب ط ۡۡ  
واألصل يف  مقدرة على األلف للتعذر،  الكسرةوعالمة جمروره —جمرورة ابلباء

اجملرور أن جير ابلكسرة الظاهرة، ولكن األلف املقصورة حلقت آخر االسم هنا 
جعلت ظهور الكسرة إليها متعذرا ألن األلف ساكنة وال ميكن أن جتتمع احلركة  

 – مساعيامع السكون، ولذا وجب تقدير حركة اإلعراب. و االسم املقصور 
 أوزان العشرة قياسيا.  التدخلزائدة للتأنيث، و  ۡغَوىطألن كلمة 

 

 َوُسۡقيََٰهافَ َقاَل َۡلُۡم َرُسوُل ٱَّللَِّ اَنَقَة ٱَّللَِّ  -30

معطوف   ُسۡقيَٰ   الكلمة اليت حتتها خط، هي االسم املقصور. واإلعراب 
واألصل يف املنصوب أن ينصب ابلفتحة الظاهرة، إال أَنا هنا يتعذر  ،    اَنَقةَ   على

ميكن أن جتتمع احلركة مع السكون على  ظهورها على األلف لسكوَنا، وال 
ولذا جيب تقدير حركة الفتحة على آخر االسم. و االسم املقصور    حرف واحد،
ألن مساعيا،  ألفه منقلبة من الياء ألن أصله من السقي – ُسۡقيَٰ يف الكلمة 

 الكلمة سقيا التدخل أوزان العشرة قياسيا. 

 

 ُعۡقبََٰها َواَل ََيَاُف  -31

مفعول  ُعۡقبَٰ  حتتها خط، هي االسم املقصور. واإلعراب الكلمة اليت 
واألصل يف املنصوب أن ينصب ابلفتحة الظاهرة، إال أَنا هنا يتعذر به  ، 



ظهورها على األلف لسكوَنا، وال ميكن أن جتتمع احلركة مع السكون على  
ولذا جيب تقدير حركة الفتحة على آخر االسم. و االسم املقصور    حرف واحد،

ألن الكلمة  قياسيا االسم املقصور  --- أصله من عقب  ُعۡقبَٰ الكلمة يف 
 التدخل أوزان العشرة قياسيا. زائدة للتأنيث، و  عقىب

 

 َوٱأۡلُنَثىٰ   ٱلذََّكرَ َوَما َخَلَق  -32

 ٱأۡلُنَثىٰ   الكلمة اليت حتتها خط، هي االسم املقصور. واإلعراب 
ينصب ابلفتحة الظاهرة، إال أَنا  واألصل يف املنصوب أن  معطوف على الذكر،  

هنا يتعذر ظهورها على األلف لسكوَنا، وال ميكن أن جتتمع احلركة مع السكون  
ولذا جيب تقدير حركة الفتحة على آخر االسم. و االسم    على حرف واحد، 
ال      ٱأۡلُنَثىٰ  ألن الكلمة    ،مساعي  االسم املقصور--  ٱأۡلُنَثىٰ  املقصور يف الكلمة  

 التدخل أوزان العشرة قياسيا. أصل هلا، و 

 

 َلَشّتَّٰ ِإنَّ َسۡعَيُكۡم   -33

خرب إن   َشّتَّٰ الكلمة اليت حتتها خط، هي االسم املقصور. واإلعراب   
واألصل أن يكون رفعه ابلضمة الظاهرة، ولكن ظهورها  مرفوع ابلضمة املقدرة.  

هنا متعذر لوجود األلف املقصورة يف آخره، واأللف ال تقبل احلركة، ولذلك 
 ألن أصله شىت يشيت.  -اسم املقصور قياسي  َشىتَّٰ تقدر على األلف. والكلمة 

 



 ِبٱۡۡلُۡسَنٰ َوَصدََّق  -34

جمرورة   ٱۡۡلُۡسَنٰ الكلمة اليت حتتها خط، هي االسم املقصور. واإلعراب  
واألصل يف اجملرور وعالمة جمروره الكسرة مقدرة على األلف للتعذر، —ابلباء

أن جير ابلكسرة الظاهرة، ولكن األلف املقصورة حلقت آخر االسم هنا جعلت 
ظهور الكسرة إليها متعذرا ألن األلف ساكنة وال ميكن أن جتتمع احلركة مع  

ألن   ا،قياسالسكون، ولذا وجب تقدير حركة اإلعراب. و االسم املقصور 
من إحدى أوزان األمساء املقصورة وهي   ىٰ ٱۡلُكۡبَۡ كلمة  ، والزائدة للتأنيث  حسنٰ 
 فعلى مؤنث أفعلوزن 

 

ُرُهۥ  -35  َرىٰ ُيسۡ لِلۡ َفَسنُ َيسِ 

جمرورة  ُيۡسَرىٰ الكلمة اليت حتتها خط، هي االسم املقصور. واإلعراب 
واألصل يف اجملرور وعالمة جمروره الكسرة مقدرة على األلف للتعذر، —بالم

أن جير ابلكسرة الظاهرة، ولكن األلف املقصورة حلقت آخر االسم هنا جعلت 
ظهور الكسرة إليها متعذرا ألن األلف ساكنة وال ميكن أن جتتمع احلركة مع  

ألن   – قياسي السكون، ولذا وجب تقدير حركة اإلعراب. و االسم املقصور 
ألن كلمة االيسرى من إحدى أوزان   ،زائدة للتأنيث من أيسر ُيۡسَرىٰ كلمة 

 األمساء املقصورة وهي وزن أفعل.

 

 



 ِبٱۡۡلُۡسَنٰ وََكذََّب  -36

جمرورة   ٱۡۡلُۡسَنٰ الكلمة اليت حتتها خط، هي االسم املقصور. واإلعراب  
واألصل يف اجملرور وعالمة جمروره الكسرة مقدرة على األلف للتعذر، —ابلباء

أن جير ابلكسرة الظاهرة، ولكن األلف املقصورة حلقت آخر االسم هنا جعلت 
ظهور الكسرة إليها متعذرا ألن األلف ساكنة وال ميكن أن جتتمع احلركة مع  

ألن   – قياسي السكون، ولذا وجب تقدير حركة اإلعراب. و االسم املقصور 
ن إحدى أوزان األمساء املقصورة وهي  م حسنٰ كلمة ، والزائدة للتأنيث حسنٰ 
 فعلى مؤنث أفعل.وزن 

 

ُرُهۥ  -37  لِۡلُعۡسَرىٰ َفَسنُ َيسِ 

جمرورة   ُعۡسَرىٰ الكلمة اليت حتتها خط، هي االسم املقصور. واإلعراب  
واألصل يف اجملرور مقدرة على األلف للتعذر،  الكسرةوعالمة جمروره —بالم

أن جير ابلكسرة الظاهرة، ولكن األلف املقصورة حلقت آخر االسم هنا جعلت 
ظهور الكسرة إليها متعذرا ألن األلف ساكنة وال ميكن أن جتتمع احلركة مع  

ألن   – قياسي السكون، ولذا وجب تقدير حركة اإلعراب. و االسم املقصور 
من إحدى أوزان األمساء املقصورة    ٰ ُعۡسَرىٰ كلمة ، والزائدة للتأنيث  ٰ ُعۡسَرىٰ 

 فعلى مؤنث أفعل.وهي وزن 

 

 



َنا   -38  لَۡلُهَدىٰ ِإنَّ َعَلي ۡ

خرب إن  ُهَدىٰ الكلمة اليت حتتها خط، هي االسم املقصور. واإلعراب   
واألصل أن يكون رفعه ابلضمة الظاهرة، ولكن ظهورها  مرفوع ابلضمة املقدرة.  

هنا متعذر لوجود األلف املقصورة يف آخره، واأللف ال تقبل احلركة، ولذلك 
ألن أصله هدى يهدي    -اسم املقصور مساعيا  ُهَدىٰ تقدر على األلف. والكلمة  

 التدخل أوزان العشرة قياسيا. و 

 

 َوٱأۡلُوَلٰ َوِإنَّ لََنا َلۡۡل ِخَرَة  -39

 ٱأۡلُوَلٰ الكلمة اليت حتتها خط، هي االسم املقصور. واإلعراب 
واألصل يف املنصوب أن ينصب ابلفتحة  معطوف على مآءها واجلملة احلال، 

الظاهرة، إال أَنا هنا يتعذر ظهورها على األلف لسكوَنا، وال ميكن أن جتتمع  
ولذا جيب تقدير حركة الفتحة على آخر     السكون على حرف واحد، احلركة مع  

 ٱأۡلُوَلٰ ألن  ا،اسم مقصور قياسي ٱأۡلُوَلٰ  االسم. و االسم املقصور يف الكلمة 
من إحدى أوزان األمساء املقصورة وهي وزن   ٱأۡلُوَلٰ كلمة ، والزائدة للتأنيث

 فعلى مؤنث أفعل.

 

َها  ِإالَّ  -40  ٱأۡلَۡشَقىاَل َيۡصَلى ٰ

الكلمة اليت حتتها خط، هي االسم املقصور. واإلعراب فاعل وعالمة 
رفعه الضمة املقدرة على األلف للتعذر ، واألصل أن يكون رفعه ابلضمة  



الظاهرة، ولكن ظهورها هنا متعذر لوجود األلف املقصورة يف آخره، واأللف ال  
االسم املقصور – ٱأۡلَۡشَقىوالكلمة تقبل احلركة، ولذلك تقدر على األلف. 

قى تدخل من إحدى أوزان العشرة االسم شوالكلمة األ،  قياسي ألن أصله شقي
 ، وهي أفعل.املقصور فياسيا

 

 َقى ٱأۡلَت ۡ َوَسُيَجن َّبُ َها  -41

َقىالكلمة اليت حتتها خط، هي االسم املقصور. واإلعراب  فاعل  ٱأۡلَت ۡ
وعالمة رفعه الضمة املقدرة على األلف للتعذر ، واألصل أن يكون رفعه ابلضمة  
الظاهرة، ولكن ظهورها هنا متعذر لوجود األلف املقصورة يف آخره، واأللف ال  

َقى قدر على األلف. والكلمة تقبل احلركة، ولذلك ت االسم املقصور  –ٱأۡلَت ۡ
ألن أصله وقي، والكلمة األتقى تدخل من إحدى أوزان العشرة االسم  قياسي 

 . املقصور فياسيا

 

 ٱأۡلَۡعَلىٰ ِإالَّ ٱۡبِتَغا َء َوۡجِه رَبِ ِه  -42

صفة    ٱأۡلَۡعَلىالكلمة اليت حتتها خط، هي االسم املقصور. واإلعراب   
لرّب، واألصل يف اجملرور أن جير ابلكسرة الظاهرة، ولكن األلف املقصورة حلقت 
آخر االسم هنا جعلت ظهور الكسرة إليها متعذرا ألن األلف ساكنة وال ميكن  

عراب. و االسم أن جتتمع احلركة مع السكون، ولذا وجب تقدير حركة اإل



تدخل من إحدى   علىوالكلمة األ،  زائدة للتأنيث  األعلىقياسي، ألن  املقصور  
 . أوزان العشرة االسم املقصور فياسيا

 

 َوٱلضَُّحىٰ  -43

جمرورة    ٱلضَُّحىٰ الكلمة اليت حتتها خط، هي االسم املقصور. واإلعراب  
واألصل يف  جمروره الكسرة مقدرة على األلف للتعذر،  وعالمةابلواو القسم 

اجملرور أن جير ابلكسرة الظاهرة، ولكن األلف املقصورة حلقت آخر االسم هنا 
جعلت ظهور الكسرة إليها متعذرا ألن األلف ساكنة وال ميكن أن جتتمع احلركة  

ن  مساعي، أل  مع السكون، ولذا وجب تقدير حركة اإلعراب. و االسم املقصور
 التدخل أوزان العشرة قياسيا. ال أصل هلا، و  ىالكلمة ضح

 

 ٱأۡلُوَلٰ َوَلۡۡل ِخَرُة َخۡۡيٌ لََّك ِمَن  -44

جمرورة  ٱأۡلُوَلٰ الكلمة اليت حتتها خط، هي االسم املقصور. واإلعراب 
واألصل يف اجملرور أن جير مقدرة على األلف للتعذر،    الكسرةمبن وعالمة جمروره  

ابلكسرة الظاهرة، ولكن األلف املقصورة حلقت آخر االسم هنا جعلت ظهور  
الكسرة إليها متعذرا ألن األلف ساكنة وال ميكن أن جتتمع احلركة مع السكون، 

، القياسياالسم املقصور    –  ٱأۡلُوىَلٰ ولذا وجب تقدير حركة اإلعراب. و الكلمة  
من إحدى أوزان األمساء املقصورة   ٱأۡلُوَلٰ كلمة ، والة للتأنيثزائد ٱأۡلُوَلٰ ألن 

 فعلى مؤنث أفعل.وهي وزن 



 ٱلرُّۡجَعىٰ  ِإنَّ ِإَلٰ رَبِ َك  -45

صفة لرّب،   ٱلرُّۡجَعىٰ  الكلمة اليت حتتها خط، هي االسم املقصور. 
واألصل يف اجملرور أن جير ابلكسرة الظاهرة، ولكن األلف املقصورة حلقت آخر  
االسم هنا جعلت ظهور الكسرة إليها متعذرا ألن األلف ساكنة وال ميكن أن  
جتتمع احلركة مع السكون، ولذا وجب تقدير حركة اإلعراب. و االسم املقصور  

التدخل أوزان العشرة و  رجع يرجع ألن أصله مصدر من مساعيا،  ٱلرُّۡجَعىٰ  
 قياسيا. 
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جمرورة  ٱۡۡلَُدىٰ  الكلمة اليت حتتها خط، هي االسم املقصور. واإلعراب 
واألصل يف اجملرور أن  مقدرة على األلف للتعذر،  الكسرة مبعلى عالمة جمروره 

جير ابلكسرة الظاهرة، ولكن األلف املقصورة حلقت آخر االسم هنا جعلت 
ظهور الكسرة إليها متعذرا ألن األلف ساكنة وال ميكن أن جتتمع احلركة مع  

االسم املقصور   –ٱهۡلَُدىٰ  السكون، ولذا وجب تقدير حركة اإلعراب. و الكلمة  
 التدخل أوزان العشرة قياسيا.و ، يهدي ، ألن أصله من هدى مساعي
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جمرورة   ٱلت َّۡقَوىٰ  الكلمة اليت حتتها خط، هي االسم املقصور. واإلعراب  
واألصل يف اجملرور أن  ابلباء وعالمة جره الكسرة مقدرة على األلف للتعذر، 



جير ابلكسرة الظاهرة، ولكن األلف املقصورة حلقت آخر االسم هنا جعلت 
ظهور الكسرة إليها متعذرا ألن األلف ساكنة وال ميكن أن جتتمع احلركة مع  

  املقصور االسم    –لت َّۡقَوىٰ  الكلمة ا السكون، ولذا وجب تقدير حركة اإلعراب. و  
 العشرة قياسيا. التدخل أوزان و ى، ، ألن أصله من اتقمساعيا

 

 اۡلدول -ج

اجلدول هنا كالداللة لشرح ملخص من حتليل البياانت عن األمساء املفصورة قياسيا أو مساعيا،  
 وبيانتها كما تلي: 

نوع االسم   األايت  منرة
 حتليلها املقصور

1 
 ( 15) النازعات :  ُموَسىٰ  
 مساعيا ( 19) األعلى :   ُموَسىٰ  

ألن الكلمة موسى ال أصل 
التدخل أوزان العشرة  ۡلا، و 

 االسم املقصور قياسيا. 

2 

 ( 16) النازعات :  ًوىطُ 

 مساعيا

ال أصل ۡلا،    طوىألن الكلمة  
التدخل أوزان العشرة االسم  و 

 املقصور قياسيا. 
 

3 
 (20) النازعات :  ٱۡلُكۡۡبَىٰ 
 (34) النازعات :  ٱۡلُكۡۡبَىٰ 
 ( 12) األعلى :  ٱۡلُكۡۡبَىٰ 

 قياسيا 
،  زائدة للتأنيث  ٱۡلُكرۡبَىٰ ألن 
من إحدى  ٱۡلُكرۡبَىٰ كلمة وال



أوزان األمساء املقصورة وهي 
 فعلى مؤنث أفعل. وزن 

4 

 (24) النازعات :   ٱأۡلَۡعَلىٰ 
 ( 1)األعلى :  ٱأۡلَۡعَلىٰ 
 قياسيا  ( 20) الليل :  ٱأۡلَۡعَلىٰ 

،  زائدة للتأنيث  األعلىألن 
تدخل من   علىوالكلمة األ

إحدى أوزان العشرة االسم  
، وهي بوزن  املقصور فياسيا
 أفعل.

5 

 ( 25) النازعات :  أۡلُولَٰ  ا
 ( 18)األعلى :    أۡلُولَٰ  ا
 ( 13) الليل :    أۡلُولَٰ  ا
 (  4) الضحى :   أۡلُولَٰ  ا

 قياسيا 

، زائدة للتأنيث أۡلُولَٰ  األن 
من إحدى  أۡلُولَٰ  اكلمة وال

أوزان األمساء املقصورة وهي 
 فعلى مؤنث أفعل. وزن 

6 

 ( 31) النازعات :  ۡرَعىٰ مَ 
 ( 4)األعلى :   ۡرَعىٰ مَ 

 قياسيا 

، من رعى يرعى األن أصله
وتدخل الكلمة املرعى أوزان  
االسم املقصور العشرة قياسيا  

وهي مفعل مدلوال على 
 مكان.

7 

َيا ن ۡ  ( 38) النازعات :  ٱلدُّ
َيا ن ۡ  ( 16)األعلى :   ٱلدُّ

 قياسيا 

ألن كلمة الدنيا مجع املؤنث 
للدان، وهي من إحدى أوزان  

عشرة االسم املقصور  
 قياسيا. 



8 

 (39) النازعات :  ٱۡلَمۡأَوىٰ 

 قياسيا 

ألن كلمة املأوى اسم املكان  
وتدخل من أوى أيوي، 

الكلمة املأوى أوزان االسم  
العشرة قياسيا وهي املقصور 

 مفعل مدلوال على مكان.
 

9 

 (40) النازعات :   ٱۡۡلََوىٰ 

 مساعيا

 –ايء  أصلها  ٱهۡلََوىٰ  الكلمة 
  – هوى  –هوي يهوى 

التدخل أوزان  و مساعيا، 
العشرة االسم املقصور  

 قياسيا. 
 

10 

َها  (42) النازعات :   ُمۡرَسى ٰ

 قياسيا 

اسم    ُمۡرَسىٰ الكلمة  ألن
،  أرسى يرسي مفعول من

تدخل أوزان العشرة االسم  و 
 املقصور قياسيا. 

11 

 ( 43) النازعات :  ِذۡكَرىٰ 
 ( 4) عبس :  ِذۡكَرىٰ 
 ( 9)األعلى :   ِذۡكَرىٰ 
 ( 23)الفجر :  ِذۡكَرىٰ 

 

 مساعيا

زائدة   ٱلذِّۡكَرىوالكلمة 
اسم املقصور  ألَنا  للتأنيث
  – ذكر  هاأصل و  -مساعيا
العشرة التدخل أوزان و ، يذكر

 قياسيا. 



12 

 ( 43ى ) النازعات :  ُمنتَ هَ 

 قياسيا 

مفعول من انتهى   األن أصله
تدخل أوزان العشرة و ينتهي 
 قياسيا. 

 

13 

 ( 46) النازعات :  ُضَحىٰ 
 ( 1) الضحى :  ُضَحىٰ 
 ( 1) الشمس :  ُضَحىٰ 

 مساعيا

ال أصل  ىألن الكلمة ضح 
التدخل أوزان العشرة ۡلا، و 
 قياسيا. 

 

14 

 ( 2) عبس :  ٱأۡلَۡعَمىٰ 

 قياسيا 

الكلمة األعمى تدخل ألن 
على أوزان االسم املقصور 

 العشرة وهي أفعل.
 

15 

 ( 8)األعلى :  ُيۡسَرىٰ 
 ( 7) الليل :  ُيۡسَرىٰ 

 قياسيا 

زائدة للتأنيث  ُيۡسَرىٰ ألن كلمة 
ألن كلمة االيسرى ، من أيسر

من إحدى أوزان األمساء 
 أفعل. املقصورة وهي وزن 

 

16 
 ( 11)األعلى :  ٱأۡلَۡشَقى
 قياسيا  ( 15) الليل :  ٱأۡلَۡشَقى

قى تدخل من شوالكلمة األ
إحدى أوزان العشرة االسم  

 ، وهي أفعل.املقصور فياسيا



17 
 ( 8)الشمس:   ۡقَوىٰ ت َ 
 مساعيا ( 12)العلق:   ۡقَوىٰ ت َ 

ى،  من اتق األن أصله
التدخل أوزان العشرة  و 

 قياسيا. 

18 
 ( 12)الشمس:  ۡغَوىٰ طَ 

 مساعيا
زائدة   ۡغَوىطألن كلمة 
التدخل أوزان  للتأنيث، و 

 العشرة قياسيا. 

19 

 ( 13)الشمس:  َوُسۡقيَٰ 

 مساعيا

ألفه منقلبة من الياء   – ُسۡقيَٰ 
مساعيا،   من السقي األن أصله

ألن الكلمة سقيا التدخل 
 أوزان العشرة قياسيا. 

20 
 ( 15 )الشمس: ُعۡقىبَٰ 

 مساعيا
زائدة   عقىبألن الكلمة 

التدخل أوزان  للتأنيث، و 
 العشرة قياسيا. 

21 

 ( 3) الليل :  ٱأۡلُنَثىٰ  

 مساعيا

   زائدة للتأنيث، ٱأۡلُنَثىٰ  الكلمة 
التدخل أوزان  ال أصل ۡلا، و 
 العشرة قياسيا. 

 

22 

 ( 4)الليل :  ّتَّٰ شَ 

 قياسيا 

اسم املقصور  َشّتَّٰ والكلمة 
شّت   األن أصله -قياسي
تدخل أوزان العشرة  و ، يشيت

 قياسيا. 



23 

 ( 6)الليل :  ۡۡلُۡسَنٰ ا
 ( 9)الليل :  ۡۡلُۡسَنٰ ا

 قياسيا 

،  زائدة للتأنيث حسنٰ ألن 
من إحدى  حسنٰ كلمة وال

أوزان األمساء املقصورة وهي 
 فعلى مؤنث أفعل. وزن 

 

24 

 ( 10)الليل :  ُعۡسَرىٰ 

 قياسيا 

،  زائدة للتأنيث  ٰ ُعۡسَرىٰ ألن 
من إحدى   ٰ ُعۡسَرىٰ كلمة وال

أوزان األمساء املقصورة وهي 
 فعلى مؤنث أفعل. وزن 

 

25 

 ( 12)الليل :   ُهَدىٰ 
 ( 11)العلق:  ُهَدىٰ 

 مساعيا

االسم   –ٱۡۡلَُدىٰ  الكلمة 
  ا، ألن أصلهمساعياملقصور 

التدخل و ، من هدى يهدي
 أوزان العشرة قياسيا. 

26 

َقى  ( 16)الليل :  ٱأۡلَت ۡ

 قياسيا 

والكلمة األتقى تدخل من 
إحدى أوزان العشرة االسم  

، وهي بوزن  املقصور فياسيا
 أفعل.

  



27 

 ( 8)العلق:  ٱلرُّۡجَعىٰ  

 مساعيا

مصدر من رجع   هاألن أصل
التدخل أوزان العشرة و  يرجع

 قياسيا. 
 

 


