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 الرابع  الباب

 اخلامتة 
 اخلالصة - أ

وبعد ماحيلل الباحث بكل جهده وبقدر استطاعته من آايت سابق، فوجد  -1
 الباحث إعراب األمساء املقصورة يف جزء عم

 
 عم   ءإعراب األمساء املقصورة يف جز 

 فاعل -

َمىٰ : سورة عبس   َعأ َرى ٰ ٰٰ(2)ٰٱۡلأ  (4ٰ)ٰٱلذ ِّكأ

َرىٰ : األعلىسورة  َقىٰ(9)ٰٱلذ ِّكأ َشأ  (11)ٰٱۡلأ

َرىٰ  :الفجرسورة   (23)ٰٱلذ ِّكأ

َقى: الليل سورة  َشأ َقى (15)ٰٱۡلأ َت أ ٰ(17)ٰٱۡلأ

 مبتدء مؤخر -

َهٰا :النازعاتسورة  َسى   َهاٰ  (42ٰ)ُٰمرأ ٰٰ(44)ُٰمنتَ َهى  

 خرب إن   -

َوىٰ  :النازعاتسورة 
أ
َمأ  (39ٰ)ٰٱلأ

ُهَدىٰ  (4)َٰٰشَّتٰ  :الليل سورة  ٰ(12)ٰلَلأ

ٰ
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 مفعول به -

َعىٰ  : األعلىسورة  َمرأ  (4)ٰٱلأ

َهٰا :الشمسسورة  بَ  ٰ(15)ُٰعقأ

 نعت -
َىٰ  :النازعاتسورة  ُكۡبأ َلىٰ ٰ(20ٰ)ٰٰٱلأ َعأ َىٰ ٰ(24)ٰٱۡلأ ُكۡبأ َياٰ(34)ٰٱلأ ن أ  ٰ(38)ٰٰٱلدُّ

َلى: األعلىسورة  َعأ َىٰ  (1)ٰٱۡلأ ُكۡبأ َيا (12)ٰٱلأ ن أ ُوَلٰ  (16ٰ)ٰٰٱلدُّ  (18)ٰٱۡلأ

َلىٰ  :الليل سورة َعأ  (20)ٰٱۡلأ

َعى ٰ  :سورة العلق ٰٰ(8)ٰٱلرُّجأ

 عطف  -

ُوَل ٰ  :سورة النازعات َها (25)َٰوٱۡلأ َعى   َها (31)َٰوَمرأ ُٰضَحى    ٰ(46)ٰأَوأ

 (19)َٰوُموَسىٰ  : سورة األعلى

َها: الشمسسورة  َهٰا (1)َٰٰوُضَحى   َوى   يَ َها (8)َٰوتَ قأ  (13)َٰٰوُسقأ

ُنَثى ٰ  :سورة الليل ُوَلٰ   (3)َٰٰوٱۡلأ ٰ(13)َٰوٱۡلأ

 بدل -

ٰ(16)ُٰطًوٰى :سورة النازعات
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 جمرور حبرف اجلر  -
ََوىٰ : سورة النازعات َهاٰ ٰ(40)َٰعنِّٰٱۡلأ َرى    ٰ(43)ٰمِّنٰذِّكأ

َرىٰ  : سورة األعلى ُيسأ  (8)ٰلِّلأ
َهاٰ   :سورة الشمس َوى    (11ٰ)ٰبِّطَغأ

َنٰ   :سورة الليل ُسأ
َرىٰ ٰٰ(6)ٰبِّٱۡلأ ُيسأ َنٰ ٰ(7)ٰلِّلأ ُسأ

َرىٰ ٰٰ(9)ٰبِّٱۡلأ ُعسأ  (10)ٰلِّلأ
َُدى ٰ  :العلقسورة  َوى ٰ ٰ(11ٰ)َٰٰعَلىٰٱۡلأ  ٰ(12)ٰبِّٱلتَ قأ

ُوَلٰ ٰ(1)َٰوٱلضَُّحىٰ : سورة الضحى ٰ(4)ٰمَِّنٰٱۡلأ
 

 مضاف إليه -
ٰٰ(15)َٰحدِّيُثُٰموَسى ٰ  :سورة النازعات

 
(  أن موضع األمساء املقصورة يف جزء عم  توجد سبعة وأربعون آايت يف سور : الن ازعات، 2

ٰالشمس، اليل، الضحى، العلق.عبس، األعلى، الفجر، 

 .أربعةٰوثالثنيوقياسياٰٰثالثةٰعشرعمٰٰٰءوجيدٰالباحثٰاۡلمساءٰاملقصورةٰمساعياٰيفٰجٰز

ٰاالمساءٰاملقصورةٰقياسياٰاليتٰتوجدٰالباحثٰيفٰجزءٰعم

ٰ

 ايقياساألمساء املقصورة 

َىٰ ٰ: سورة النازعات ُكۡبأ َلىٰ ٰ(20)ٰٱلأ َعأ ُوَل ٰ ٰ(24)ٰٱۡلأ َهٰاٰ(25)َٰوٱۡلأ َعى   َىٰ ٰٰ(31)َٰوَمرأ ُكۡبأ ٰٰٱلأ
َياٰ(34) ن أ َوىٰ ٰ(38)ٰٱلدُّ

أ
َمأ َهٰاٰ(39)ٰٱلأ َسى   َهاٰ ٰ(42)ُٰمرأ ٰٰ(44)ُٰمنتَ َهى  
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َمىٰ سورة عبس:  َعأ ٰٰ(2)ٰٱۡلأ

َلى: سورة األعلى َعأ َعىٰ (1ٰ)ٰٱۡلأ َمرأ َرىٰ ٰ(4)ٰٱلأ ُيسأ َقىٰ(8)ٰلِّلأ َشأ َىٰ ٰ(11)ٰٱۡلأ ُكۡبأ   (12)ٰٱلأ
َيا ن أ ُوَلٰ  (16ٰ)ٰٱلدُّ ٰ(18)ٰٱۡلأ

 :  سورة الليل

َرىٰ ٰ(4)َٰشَّتٰ  ُيسأ َنٰ ٰ(7)ٰلِّلأ ُسأ
َرىٰ ٰ(9)ٰبِّٱۡلأ ُعسأ ُوَلٰ ٰ(10)ٰلِّلأ َقىٰ(13)َٰوٱۡلأ َشأ  (15)ٰٱۡلأ

َقى َت أ َلىٰ ٰ(17)ٰٱۡلأ َعأ ٰ(20)ٰٱۡلأ

ُوَلٰ ٰ: سورة الضحى ٰٰ(4)ٰمَِّنٰٱۡلأ

ٰ

 ااألمساء املقصورة مساعي

ََوىٰ (16ٰٰ)ُٰطًوى(15ٰٰ)ُٰٰموَسى ٰ ٰ: النازعاتسورة  َرىٰ (40ٰٰ)ٰٰٱۡلأ ٰ(46)ُٰضَحى(43ٰ)ٰذِّكأ

َرىٰ سورة عبس:  ٰٰ(4)ٰذِّكأ

َرىٰ : سورة األعلى ٰ(19)ُٰموَسى ٰ (9ٰٰ)ٰذِّكأ

َرىٰ  :الفجرسورة   (23)ٰٱلذ ِّكأ

َها:  الشمسسورة   َها  (1ٰ)َٰٰوُضَحى   َوى   َهاٰ ٰٰٰ(8)َٰٰوتَ قأ َوى   يَ َها  (11ٰ)ٰٰبِّطَغأ َهٰاٰٰ(13)َٰٰوُسقأ بَ   (15)ُٰٰعقأ

ُنَثى ٰ  :سورة الليل ُهَدىٰ ٰ(3)َٰٰوٱۡلأ ٰ(12)ٰلَلأ

ٰ(1)َٰوٱلضَُّحىٰ : سورة الضحى

َعى ٰ  :سورة العلق َُدى ٰ ٰٰٰ(8)ٰٱلرُّجأ َوى ٰ ٰ(11)َٰعَلىٰٱۡلأ  (12)ٰبِّٱلتَ قأ
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 االقرتاحات  -ب
ٰالباحثٰعلىٰٰ ٰفاقرتح ٰالرسالة ٰالباحثٰعلىٰهذه ٰيبحث ٰأن ٰالقرآن،ٰٰبعد ٰليفهمو القارئني

ٰخصوصاٰعنٰقواعدٰاالسمٰاملقصور.
يرجوٰالباحثٰاملقابلٰليبحثٰعنٰاۡلمساءٰاملقصورةٰملٰوجدتٰيفٰهذهٰالرسالة.ٰلعلٰ
هذهٰالرسالةٰعلميةٰتنفعٰعليكمٰمجيعا،ٰخصوصاٰيل،ٰويكونٰمراجعاٰليعلمٰاۡلمساءٰاملقصورةٰٰ

  مساعياٰأوٰقياسيا.

 

 


