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 الباب األول
 مقدمة

 خلفية البحث -أ 
حذفت المها وعوض  ،ووزهنا فُ َعة ،من ابب دعى ورضي ،اللغة أصلها لغو

وعند رأي شيخ مصطفى الغالييٍت اللغة ىي ألفاظ يعرب هبا كل  ٔعنها ىاء التأنيث.
 ٕقوم عن مقاصدىم.

متحدة من حيث  ،وىي خمتلفة من حيث اللفظ .واللغة يف ىذا العامل كثَتة
 ٖادلعٌت. ولكن كل قوم يعربون عنو بلفظ غَت لفظ اآلخرين.

 ىذا العامل. وقد وصلت يفاللغة العربية ىي من إحدى اللغات ادلوجودة 
رواه الثقات إلينا من طريق النقل. وحفظها لنا القرآن الكرمي واألحاديث الشريفة وما 

 ٗمن منثور العرب ومنظومهم.
ومن علوم  ،من فنون اللغة العربية ىي االستماع والكالم والقراءة والكتابة

اللغة العربية ىي البالغة وعلوم عروض الشعر وعلوم قواعد اللغة. إن البالغة ثالثة 
عد علوم ىي البيان وادلعاين والبديع. وعلم قواعد اللغة ىي النحو والصرف وقوا

 ٘الرسم الكتايب )اخلطوط واإلمالء(.
علم النحو ىو أىم العلوم يف اللغة العربية, ألن فيو قواعد تستعُت لنا يف 

 .لفظالتعيُت احلركة اآلِخر يف الكلمة وكيفية تركيب الكلمة يف اجلمل وفهم معٌت 
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النحو ىو علم أبصول تعرف هبا أحوال الكلمات العربية من حيث اإلعراب 
والبناء أي من حيث ما يعرض ذلا يف حال تركيبها. فيو نعرف ما جيب عليو أن 
يكون آخر الكلمة من رفع أو نصب أو جزم أو لزم حالة واحدة, بعد انتظامها يف 

عراب ضرورية لكل من يزاول الكتابة واخلطابة ومدارسة الدآداب اجلملة. ومعرفة اإل
 ٙالعربية.

 ،فعول فيوادل ،طلقادلفعول ادل ،فعول بو، ادلفاعلالأحباث يف علم النحو منها 
 وغَت ذلك. ، الضمائر اإلضافة ،نعوتوادلنعت ال ،رباخل ،بتداءادل ،الاحل

فالبارز ىو ما   وادلستًت.الضمائر يف علم النحو تنقسم إىل القسمُت البارز 
كان لو صورة يف اللفظ كالتاء من "قمت" والواو من "كتبوا" والياء من "اكتيب" 
والنون من "يقمن" وادلستًت ىو  ما مل يكن لو صورة يف الكالم، بل كان مقدرا يف 
الذىن ومنواي كالضمَت ادلستًت يف "اكتب" فإن التقدير "اكتب أنت". فالبارز 

 ٚسمُت ادلتصل وادلنفصل. وادلستًت تنقسم إىل القسمُت وجواب وجوازا.تنقسم إىل الق
 من مثال الضمَت ادلضموم يف الكلمة يف سورة مرمي ىي:

 
ُۡن نحرُِث   ۡرضح ٱإِنَّا َنح

ح
ُعونح  ۡۡل ۡنحا يُرۡجح ا ِإَوَلح لحۡيهح ۡن عح   ٤٠وحمح

 
" مبعٌت "هللا" ليس مبعٌت وكلمة "إلينا فضمَت "حنن" يف كلمة " حنن نرث"

مجع )متكلم مع الغَت(. استخدام ضمَت "حنن" لتعظيم هللا تعاىل كما يف الكتاب 
"نظم الدرر يف تناسب اآلايت والسور لإلمام برىان الدين أيب احلسن إبراىيم بن 

                                                             
 ٛص.  ،ادلرجع نفسو 6
 ٓٛص.  ،دلرجع نفسو 7

 



3 
 

ۡنُ  عمر البقاعي" : " يهتم لنا أن نعلم الضمَت ادلضموم  ولذالك ٛ.انبعظمت "إِنَّا َنح
الضمَت ادلتصل يف حمل  :إِنَّا يف كلمة أو مجلة. يف ىذه اآلية فيها الضمائر، منها

ۡنُ  نصب )مبٍت على السكون(، : الضمَت ادلنفصل يف حمل رفع )مبٍت على َنح
 : فيو ضمَت مستًت وجواب تقديره حنن يف حمل رفع )مبٍت على الضم(،نحرُِث  الضم(،

لح  اعح ۡنحا : الضمَت ادلتصل يف حمل جر )مبٍت على السكون(،ۡيهح : الضمَت ادلتصل إَِلح
ُعونح يف حمل جر )مبٍت على السكون(،  : الضمَت ادلتصل يف حمل رفع )مبٍت يُرۡجح

 على السكون(.
أحد الكتب اليت تكتب ابللغة العربية ىي القرآن الكرمي. القرآن الكرمي  

كم يف اإلسالم. أُنزل القرآن أكثر من ألف وأربع كتاب مقدس للمسلم ومصادر احل
 مائة عام ماض يف العرب.

دمحم ملسو هيلع هللا ىلص مبالئكة جربيل,  والقرآن ىو كالم هللا ادلعِجز ادلنزل على النيب
 ٜادلكتوب يف ادلصاحف وادلنقول ابلتواتر من أول سورة الفاحتة إىل آخر سورة الناس.

 ،األصوليُت والفقهاء وعلماء العربية ىو كالم هللا ادلعِجزوالقرآن عند رأي 
وادلتعبَّد  ،ادلنقول عنو ابلتواتُر ،ادلكتوب يف ادلصاحف ،ادلنزل على النيب دمحم ملسو هيلع هللا ىلص

 ٓٔبتالوتو.
يف القرآن مائة وأربعة عشر سور. وقال اآلخر مائة  ،من موافقة العلماء

األنفال وسورة التوبة. وقال بعض علماء الشيعة يف وثالثة عشر سور ابنضمام سورة 
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القرآن مائة وستة عشر سور إبدخال سورة قنوت يسمى بسورة اخلف وسورة 
 ٔٔاحلفد.

سورة آل  ،سورة البقرة ،من سور القرآن من موافقة العلماء ىي سورة الفاحتة
 ،األنفالسورة  ،سورة األعراف ،سورة األنعام ،سورة ادلائدة ،سورة النساء ،عمران

 ،سورة إبراىيم ،سورة الرعد ،سورة يوسف ،سورة ىود ،سورة يونس ،سورة التوبة
حىت سورة مرمي ورة الكهف، س ورة اإلسراء، س ورةالنحل، سورة احلجر، سورة س

 الناس.
مجلة آايت القرآن يف رواية أىل كوفة من أىل ادلدينة ىي ستة آالف 

ىي ستة آالف ومائتان وعشرة. وعند ومائتان وسبعة عشر آايت. وعند أىل مكة 
وعند أىل دمشق ستة آالف  أىل بصرة ىي ستة آالف ومائتان وأربعة آايت.

 ٕٔومائتان وسبعة وعشرون آايت.
ومن السور اليت تكتب يف القرآن الكرمي ىي سورة مرمي. سورة مرمي ىي 

ىي وكما عرفنا أن مرمي  .ية، فيها تبحث عن القصة مرمي بنت عمرانكسورة ادل
يعٍت مرمي بنت عمران، آسية امرأة فرعون،  إحدى من النساء الفضالء يف اإلسالم

ُر ِنَساِئَها َمْرمَيُ  خدجية بنت خويلد وفاطمة بنت رسول هللا. كما قال النيب ملسو هيلع هللا ىلص "َخي ْ
ُر ِنَساِئَها َخِدجْيَُة بِْنُت ُخَويِْلٍد" وحديث اآلخر "َكَمَل ِمَن الّرَِجاِل   بِْنُت ِعْمرَانَ  َوَخي ْ

ُر َمْرمَيَ بِْنِت ِعْمرَاَن َوآِسَيَة آْمرَأَِة ِفْرَعْوَن َوِإْن َفضََّل  اِء َغي ْ ٌر، َوملَْ َيْكُمْل ِمَن النِّسَّ َكِثي ْ
و  َٖٕٓٗعَلى َسائِِر الطََّعاِم". )رواه مسلم رقم َعاِئَشَة عَلى النَِّساِء َكَفْضِل الثَّرِْيِد 

وفيها فكرة تربية اإلسالم، كثَت القصة عن األنبياء السابقُت الذي جعلنا  ٖٔ(ٖٕٔٗ
 أسوة حلياتنا.
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من  الضمائر يف سورة مرميستبحث الباحثة عن  ،ويف ىذا البحث العلمي
عن لبحث العلمي السابق والباحثة مل جتد ا الضمائر،كثَت   األن فيه القرآن الكرمي

 . ىذا البحث
 

 أسئلة البحث -ب 
 ؟أنواع الضمائر يف سورة مرمي من القرآن الكرميما 

 

 أهداف البحث -ج 

 .أنواع الضمائر يف سورة مرمي من القرآن الكرميدلعرفة 

 

 التحديد اإلجرائي -د 

مجع من كلمة "ضمَت" يعٍت كلمة أو حرف ينوب مناب :   الضمائر
 ٗٔللمتكلم وادلخاطب والغائب ومنو للرفع والنصب واجلر.االسم وىو أنواع منو 

: ىي اسم السورة من سور القرآن وىي إحدى من سور   سورة مرمي
 بفواتح السوروىي إحدى من السور اليت بدئت  اثمنة وتسعون وآايهتا ،ادلكية

  علم معناىا إال هللا أو سوى هللا.يال  ذيال
ادلنزل على نبينا دمحم ملسو هيلع هللا ىلص مبالئكة جربيل كالم هللا ادلعجز  : القرآن الكرمي

 ادلكتوب ابدلصاحف وادلتعبد بتالوتو.
يف سورة مرمي من القرآن الضمائر فمن التحديد اإلصطالحي السابق 

 البارزة أو ادلستًتة الكرمي ىي حرف أو كلمة ينوب مناب االسم أو الفعل إما 
 كرمي.ادلوجودة يف سورة مرمي من القرآن ال
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 أمهية البحث -ه 
ترجي أن تكون النظرايت عن الضمائر وحتليلها تسهيال األمهية النظرية :  -ٔ

 وتيسَتا يف فهم تركيب الكلمات ادلتعلقة ابلضمائر.

من العلوم والقواعد والتطبيق  األمهية التطبيقية : لزايدة ادلعرفة على فهم القرآن -ٕ
ويزيد البصَتة يف أمهية من  .يف علم النحوالضمائر اللغة العربية خاصة عن 

 .الضمائر يف اآلايت اليت يوجد فيها من سورة مرمي

األمهية ادلؤسسة : لزايدة ادلراجع اليت تفيد للطالب يف قسم تعليم اللغة العربية  -ٖ
 وللقارئ العامة.

 

 أسباب اختيار البحث -و 

 ألن : ،البحثاختيار  يفأسباب الباحثة 
وطريقة احلياة  ومصدر احلكم  لإلسالم ألن القرآن كتاب مقدس ومعجزة كبَتة -ٔ

للناس، والقرآن ىو أساس لإلسالم الذي يُبُتَّ عن التوحيد واحلكم واألخالق  
 واآلخر ابلتفصيل.

مرمي حدثت عن مرمي بنت عمران وىي امرأة طاىرة يف اإلسالم سورة  يف ألن -ٕ
من  وفيها تفكرة تربية اإلسلم منها عقيدة والشريعة واألخالق وفيها كثَت

القصة األنبياء جعلنا أسوة حلياتنا كما قصة زكراي عليو السالم يف الدعاء عن 
 طلب الغالم وقصة إبراىيم عليو السالم عن التوحيد وغَت ذلك.

وقد يشتمل القرآن  الضمَت أحد العنصر من عناصر ادلهمة لفهم القرآنألن  -ٖ
 الكرمي معاين الضمائر ادلختلفة ابلضمائر ادلذكور قبلو.
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 الدراسة السابقة -ز 

الضمائر يف سورة مرمي من ىذه الورقة البحثية ابدلوضوع " تقدم الباحثةقبل أن 
ابلبحث عدة ادلراجع وادلصادر اليت تتعلق  الباحثة تتشفقد  ،"القرآن الكرمي

 وىي : العلمي،
)دراسة حتليلة حنوية وبالغية(، دحالين  الضمائر ادلتصلة يف سورة الكهف -ٔ

. الفرق جبامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية ،ٜٖٕٛٙٓٔٓٗٔيوسف، 
بُت حبثي وىذا البحث العلمي يعٍت ىذا البحث العلمي يبحث فقط عن 

سورة دون مجيع الضمائر ادلوجودة يف يف سورة الكهف  الضمائر ادلتصلة
 رة مرمي.الضمائر يف سو  . وحبثي أحبث عنالكهف

قدرة الطلبة على حتويل الضمائر يف كتابة اجلملة العربية  للصف الثامن  -ٕ
من مدرسة بنجر سالتن ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية األوىل  

جبامعة أنتساري  ،ٖٖٕٛ٘ٓٔٓٙٔبنجرماسُت، احلاجة ماركية, 
الفرق بُت حبثي وىذا البحث العلمي يعٍت ىذا  .اإلسالمية احلكومية

لمي ادليداين يف ادلدرسة بنجر سالتن ادلتوسطة اإلسالمية البحث الع
البحث العلمي ادلكتيب عن  أحبث احلكومية األوىل بنجرماسُت وحبثي

 الضمائر يف سورة مرمي.

اإلطناب يف سورة مرمي )دراسة حتليلية عن عبارات اإلطناب(، دمحم عبد هللا  -ٖ
الفرق  .جبامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية ،ٖٕٕٙٙٙٓٔٓٔإحسان، 

بُت حبثي وىذا البحث العلمي يعٍت ىذا البحث العلمي يبحث عن 
وحبثي  يف سورة مرمي اإلطناب. اإلطناب حبث من أحباث يف علم البالغة

 الضمائر، يعٍت حبث من أحباث يف علم النحو يف سورة مرمي. أحبث عن
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 منهج البحث -ح 

 نوع البحث -1

ث الذي تستعملو الباحثة  يف ىذا البحث ىو "البحث ادلكتيب"   نوع البح
(Library Research)،  ومدخل البحث اليت يستخدمو الباحثة ىو ادلدخل

النوعي أو مطالعة كتب ادلطبوعات بطريق القراءة والفهم دقيقا عميقا عما 
ومدخل  ابستخدام ادلدخل النوعيومدخل النحوية.  ،يتعلق هبذا البحث

يستخدم لنيل البياانت العميقة اليت تتضمن ادلعٌت. ادلعٌت ىو ادلعٌت  النحوية
 ٘ٔالبياانت النهائي ىو قيمة وراء البياانت الظاىرة. ،احلقيقي

 تصميم البحث -2

 أما تصميم البحث فهو مكون من مراحل البحث كما يلي:

 وىذه تشمل اخلطوات اآلتية: ،مرحلة األولية للبحث : أوال
ادلوضوع إىل ادلشرف مع استشارة إليو عن ادلوضوع توجيو  (أ 

 ادلختار.
 ختطيط خطوات البحث. (ب 
مجع الكتب ادلتعلقة ابدلوضوع لتكون مصادرا للبياانت كالقرآن  (ج 

 الكرمي وكتب النحو والتفاسَت وعلوم القرآن وكذلك.
وفهمها مع حتليل آية من آية يف ضمائر قراءة الكتب اليت تتعلق ابل (د 

ابلنظر إىل قواعد النحوية ومعاين ضمائر تتضمن ابل اليت مرميسورة 
 التفسَت.

 كتابة خطة البحث (ه 
االستشارة واالسرتشاد إىل ادلرشد عن اخلطة البحث مث تسجيلها إىل  (و 

 جلنة مناقشة خطة البحث.

                                                             
15
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 وىذه تشتمل اخلطوات اآلتية: ،مرحلة االستعداد للبحث : اثنيا
البحث مث تناقشها طة ختقدمي خطة البحث إىل جلنة ادلناقشة  ( أ

 ابحثة ادلناقشة.
طلب رسالة االستئذان للبحث وذلك لبحث الكتب ادلتعلقة  ( ب

هبا البحث يف خمتلف ادلكتبات ادلوجودة يف جامعة أنتساري 
 اإلسالمية احلكومية ببنجرماسُت.

 وىذه تشتمل اخلطوات اآلتية: ،مرحلة تنفيذ البحث : اثلثا
 هبذا البحث.مجع البياانت األساسية ادلتعلقة  (أ 

 متابعة عملية اإلشراف من ادلشرف ابجلد. (ب 
 عرض البياانت وحتليلها. (ج 

 مرحلة كتابة الرسالة العلمية : رابعا
يف ىذه ادلرحلة قامت الباحثة بكتابة نتائج البحث على شكل البحث 

رشاد ادلشرف. وتكتبها الباحثة بعد أن إشراف و إالعلمي حتت 
نقصان الذي يوجد يف  يصححها ادلشرف بتصحيح كل خطإ أو

 البحث. 
 

 البياانت ومصادرها -3
 أوال: بياانت البحث

ضمائر يف سورة الالبياانت اليت حتتاج إليها يف ىذا البحث ىي كل 
 مرمي من القرآن الكرمي.

 اثنيا: مصادر البياانت
مصادر البياانت يف ىذا البحث  ىي ادلراجع من الكتب اليت تتكلم 

 وىي تنقسم إىل قسمُت: لضمائر،وتبحث عن ا
 يف القرآن الكرمي.مرمي مصادر البياانت األساسية ىو سورة  ( أ
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 ،مصادر البياانت الفرعية وىي عديدة من كتب النحوية والتفاسَت ( ب
 منها:

 الييٍت للشيخ مصطفى الغالييٍت.غجامع الدروس ال (ٔ

 .الد بن عثمان السبتخل قواعد التفسَت مجعا ودراتو (ٕ

قيدة والشريعة وادلنهج يف آخر الكتاب عالتفسَت ادلنَت يف ال (ٖ
 .وىبة الزحيليل وفهرسو ألفبائية شاملة

 .طاىر بن عاشورمد حمل تفسَت التحرير والتنوير (ٗ

ادلصباح ادلنَت يف هتذيب تفسَت ابن كثَت إلمساعيل بن عمر  (٘
 بن كثَت.

 تفسَت القرآن العظيم لإلمام ابن كثَت. (ٙ

الشهَت أبيب حيان تفسَت البحر احمليط حملمد بن يوسف  (ٚ
 األندلوسي.

 هيكل البحث - ط
 أما ىيكل البحث فهو يتكون من اببُت فيما يلي:

وىي تتكون من خلفية البحث وألسئلة  ،ادلقدمة يبحث عن الباب األول
البحث وأىداف البحث والتحديد البحث وأمهية البحث وأسباب اختيار ادلوضوع 

والباب الثاين يبحث عن مفهوم  والدراسات السابقة ومنهج البحث وىيكل البحث.
تقدمي البياانت، وىي تتكون  الضمائر وأنواع الضمائر. والباب الثالث يبحث عن

والباب الرابع  عن حملة عن سورة مرمي والضمائر يف سورة مرمي، وحتليل البياانت.
 يبحث عن اخلادتة.

 


