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 الباب االول
 المقدمة

 خلفية البحث -أ 
غراضهم. وقد وصلت إلينا أماُت اليت يُعرُب هبا العرُب عن ىي الكل اللغُة العربيةُ 

الثِّقات من حاديث الشريفة، وما رواُه ألمن طريق النقل. وحفظها لنا القرآن الكرًن وا
 لكل مسلم أن يتعّلم اللغة العربية عميقا.  ال بدّ  . ولذلك1منثور العرب ومنظومهم

بتعلم اللغة العربية، ومنو عن ابن عباس رضي اهلل عنو قال: قال  فوائدوقد كثر ال
رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم: أحبوا العربية لثالث: ألين عريب والقرآن عريب وكالم أىل 

فمن ادلسلمُت أن اللغة العربية ذلا دورا مهما، ألن اللغة العربية  2ريب )رواه مسلم(.اجلنة ع
ىي اللغة اليت نزل هبا القرآن الكرًن وىي بذلك اللغة اليت حيتاجها كل مسلم ليقرأ أو 

 3واألحكام الشرعية. ياىستمد منو ادلسلم األوامر والنوّ يفهم القرآن الذي ي

علوم الحاديث و كتب ألالعلوم العربية ادلهّمة من نظرية فهم القرآن وا ىحدإ
علم النحو.كما  قال الغالييٌت العلوم العربية ىي العلوم اليت يتوصل هبا  وى  يةاالسالم

إىل عصمة اللسان والقلم عن اخلطأ، و ىي ثالثة عشر علما: الصرف، واإلعراب 
ين، والبيان، والبديع، والعروض، والقوايف، وقرض )وجيمعهما اسم النحو(، والرسم، وادلعا
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الشعر، واإلنشاء، واخلطابة، وتاريخ األدب، و منت اللغة. و أىّم ىذه العلوم ىو الصرف 
 4واإلعراب. واإلعراب )وىو ما يعرف اليوم بعلم النحو(.

ة القواعد النحوية، كعلوم اللغة العربي منتضّمن كثَتا ت يةعلوم االسالمالويف كتب  
والقواعد وشعائر اإلسالم وغَتىا. وقال شيخ مقبل رمحو اهلل: علم النحو من العلوم 

ومن كثَت الباب أو  5اإلسالمية ادلهمة اليت جيب على ادلسلمُت أن يعطوه اىتماما.
 تم يف دراسة علم النحو ىي البحث عن اسم العلم.هتأن  تحمتويات البحث اليت ندر 

ة خارجة عن ذات معُت بدون احتياج اىل قرينواسم العلم ىو ما وضع دلسمى 
العلم باعتبار الوضع اىل  ومصر. وينقسم ،وشاة ،وزينب ،وغضنفر ،لفظو رمو : جعفر 

ىل نوعُت : ولقب. وينقسم العلم باعتبار االستعمال ا ،وكنية ،نواع : اسمأثالثة 
علميتو كعمر خر قبل آ يستعمل  ى شي  ول األمر علما. وملأمرجتل_وىو ما وضع من 

مثال قال مسلم ىذا  وسعاد. ومنقول _ وىو ما نقل من شي  سبق استعمالو فيو العلمية
كيحيي ،كأسد و عن فعل ،كفضل و عن اسم جنس،البخيل . والنقل اما عن مصدر

 أو عن صفة كمحمد أو مركب كجاد ادلوىل و سيبويو.    

عد و مركب رمو نور ىل نوعُت : مفرد رمو كسإاللفظ وينقسم العلم باعتبار 
وقد كثر اسم 6ىل علم جنسي.إىل علم شخصي و إين. وينقسم العلم باعتبار معناه الد

اب ىو الكتالناصحُت  درةة الناصحُت.  ى كتب علوم الدين منها در  العلم ادلشكل يعرفو
مور و قصص مثَتة لالىتمام اليت تشمل األ اتالذي جيمع اللؤلؤ من النصائح والتحذير 
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إندونيسيا. ودرسها أيضا  يف تىذا الكتاب منذ فًتة طويلة ُدرس. و ةواألخراوي ةدنيويال
 .إندونيسيالبة  ى خمتلف ادلعاىد بالط

اخلبويي الشاكر ىذا الكتاب ىو عمل من ركلة جزاء الشيخ عثمان بن حسن بن أمحد 
استقر ما أنو يف كتابو مقدم(. ذكر  1824)يدعى البعض اخلباوي أو اخلبوي، تويف يف 

وىذا الكتاب ترتب كل اية بتنظيم القرآن الكرًن وانتقي ما دّل على   يف القسطنطينية.
  أوصاف اجلنان واجلحيم، و أحلق بعض األحاديث الشريفة و القصص اللطيفة.

جد و ألنو كتاب الذي ت البحث، ىذا يفدرة الناصحُت  كتاب الباحث واختار 
و مثال األعالم ادلشكلة فيو كلمات األعالم ادلنقولة ادلشكلة ليفرقها اىل كلمات أخرى. 

" طاف بالبيت ادلعمور ويستغفر لو كل حجر و مدر " و كلمة البيت ادلعمور ىي اسم 
العلم، اسم ادلكان  ى بلد مكة يطوف الناس حوذلا يرمون احلجر و ادلدر . ليس بيت 

ل اخر " فخلق اهلل نونا وىو احلوت العظيم " وكلمة  نونا ىو اسم ومثا ديلكها ادلعمور.
و مثال ما يشبو العلم  ى الكالم " إن اهلل العلم ال يقصد حرف من حروف ىجائية . 
 خلق مدينة من نور حتت العرش اخل ".     

ق بُت االسم عامة يفر تال حماولةن عيبحث  باحثولذلك يف ىذا البحث، أراد ال
، ادلسألةعلى ما كان  ى ىذه باحث ال نظرو م خاصة من جهة اللفظ وادلعٌت. اسم العل و
لشيخ عثمان بن لاسم العلم في درة الناصحين  "ادلوضوع  حتتلمية الرسالة الع تقّدميف

 ". وبري ) دراسة تحليلية نحوية(الخالشاكر حسن بن أحمد 
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 تحديد اإلجرائيال -ب

ن بو حبثا تفصيليا عن األشياء ادلتعلقة هبذا ادلوضوع حيس باحثالوقبل أن يبحث  
قارؤون ادلصطلحات الواردة  ى ىذا ادلوضوع ليفهم ال أن يبحث أوال عن بعض ادلعاين

 شرحها فهي : باحثوأما ادلصطلحات الىت يريد ال ،باحثمعانيها كما يقصدىا ال

أي رّد الشيء   7و.حتليال :دلا ال يبالغ في  -حيّلل  –: مصدر من حّلل حتليل .1
يقيس تباين  وىو Analysis زية مبعٌتيإىل عناصره، وىو يف اللغة اإلذمل

الفروق الفردية واجلماعية حبساب مدى ارمراف كل فرد عن متوسط االفراد، 
أو مدى ارمراف مجاعة عن متوسط اجلماعات، أو مدى ارمراف كل عينة 

 حتليلية رموية صرفية عندرسية وىذا البحث  8عن األصل الذي تنتمي إليو.
 أمساء األعالم  ى كتاب درة الناصحُت.

واسم العلم ىو ما وضع دلسمى معُت بدون احتياج اىل قرينة خارجة عن   .2
خر  آويقول ومصر.  ،وشاة ،وزينب ،وغضنفر ،ذات لفظو رمو : جعفر 

مة و دمشق طكخالد وفابال قرينة  ،اسم يدل على معُت حبسب وضعو
ة در  ى   ادلنقولة ويقصدىا الباحث بكلمات من أمساء االعالم  9والنيل.

 الناصحُت.

الشيخ عثمان بن حسن بن أمحد الكتاب الذى ألفو ىو الناصحُت  درة .3
وىذا الكتاب ترتب على كل اية بتنظيم القرآن الكرًن  .الشاكر اخلبويي
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و أحلق بعض األحاديث  ،وانتقي ما دّل على أوصاف اجلنان واجلحيم
و مثال اسم العلم ادلشكلة " طاف بالبيت   الشريفة و القصص اللطيفة.

ادلعمور ويستغفر لو كل حجر و مدر " و كلمة البيت ادلعمور ىي اسم 
اسم ادلكان  ى بالد ادلكة يطوف الناس حوذلا يرمون احلجر و ادلدر.  ،العلم

ألول:  ى فضيلة شهر و يبحث الباحث  ى ىذا الكتاب من اجمللس ا
 رمضان حىت اجمللس الرابع : فضيلة شهر رمضان.

 أسئلة البحث - ج

 : البحث ىي امن ىذ سللةاأل

 ؟ درة الناصحُتكتاب اليت توجد يف   اسم العلمأنواع ىي ما  .1
 ؟ درة الناصحُتكتاب يف  أمساء العلم ما ىو اصل على كلمة من  .2

 أهداف البحث   -د

 حث إىل حتقيقها فهي ما يلي:اأما األىداف اليت يسعى الب
 .درة الناصحُتكتاب اليت توجد يف   اسم العلمأنواع  دلعرفة .1
 .درة الناصحُتكتاب يف  اسم العلم و معناىا اصل كلمة من كلمات  دلعرفة .2

  أهمية البحث - ه
 بحث العلمي مفيدا وكثَت ادلنفعة وىي:ال ىذا يرجو الباحث أن يكون

من  اتاصل كلم عن وتعميق ادلعرفة احلاليةوسيلة لزيادة ادلعارف اجلديدة  .1
 درة الناصحُت.كتاب  يف هاانيالعلم و مع اءمسأ

 ة ادلتعلقة.كادديية يف تطوير األفكار العلميمظهر من مظاىر الكتب األ .2
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دراسة رموية عن اسم دلن يريد أن يستمر ىذا البحث ادلاثل حول  نظريا .3
 العلم.

للطلبة يف قسم تعليم اللغة العربية خاصة لزيادة ادلراجع اللغوية اليت تفيد  .4
 .وللقراء عامة

 
 أسباب اختيار الموضوع - و

 ىذا ادلوضوع مؤسسا على عدة أسباب: خيتار الباحث

فهم   الىت يستخدمها ويؤديها إىلعلم النحو مباحث  قسم من اسم العلم .1
 كلمات فيما يبٌت عليها.

درة  كتاب  حتليل اسم العلم يف البحث موضوع باختيار الباحث قام .2
 ادلتعلقة السابقة البحوث منعميقا  د حبثاجي مل احثبال ألنّ  ،الناصحُت 

 .ادلوضوع ىذا اختيار يف راغبا الباحث ، ويكونتحليل اسم العلم ب
ألنو كتاب الذي  البحث، ىذا يفدرة الناصحُت  كتاب الباحث واختار  .3

توجد فيو كلمات أمساء األعالم ادلنقولة ادلشكلة ليفرقها من كلمات أخرى. 
و مثال اسم العلم ادلشكل " طاف بالبيت ادلعمور ويستغفر لو كل حجر و 
مدر " و كلمة البيت ادلعمور ىي اسم العلم، اسم ادلكان  ى بلد مكة 

     بيت ديلكها ادلعمور.يطوف الناس حوذلا يرمون احلجر و ادلدر . ليست 
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 السابقة الدراسات - ز

حتت موضوع "اسم العلم  ى كتاب  2014جبامعة احلكومية مسارنج يف سنة  
البحث و  بُتالفرق أخالق للبنُت جزء الثاىن لعمر برجى ) دراسة حتليلية النحوية ( "، 

و يعٌت ليس ىذا البحث يبحث من اصل كلمة اسم العلم ومعناىا  وحبثالبحث الذي سأ
 حصلها.

حتت  2018يف سنة سومطرة الشمالية  اإلسالمية احلكومية جبامعة احلكومية 
البحث و البحث  بُت" حتليل اسم اجلنس واسم العلم يف القرآن الكرًن" الفرق  موضوع
و حصلها اسم العلم ومعناىا  يعٌت ليس ىذا البحث يبحث من اصل كلمة وحبثالذي سأ

 ولكن خيتص من اسم اجلنس واسم العلم.

اصل كلمة اسم العلم  بناء على الدراسة السابقة مل جيد الباحث حبثا حول 
 . وقد اختلف ىذا البحثُت.ومعناىا

 البحث يةمنهج - ح
 نوع البحث و مدخلو .1

 البحث ادلكتيب"" نوع البحث الذي يستخدمو الباحث يف ىذا البحث ىو

(Library research).  النوعي أوومدخل البحث الذي يستخدمو الباحث ىو ادلدخل 
ستخدم عما يتعلق هبذا البحث، ي الدقيقمطالعة كتب ادلطبوعات بطريق القراءة والفهم 



8 
 

ىن. ادلعٌت ىو ادلعٌت احلقيقي، اادلدخل النوعي لنيل البيانات العميقة اليت تتضمن ادلع
 10وراء البيانات الظاىرة. البيانات النهائية ىو قيمة

. وحتديد لنحاةا  ادلتعلقة هبا عند احث باستخدام قواعِد النحو وكتبِ سُيَحلُِّلها الب
 ة الناصحُت.در ىذا البحث عن كلمات من أمساء االعالم  ى  

 :مبا يليخطوات   (Research Library)البحث ادلكتيب   ى

 مجع العديد من الكتب ادلتعلقة هبذا ادلوضوع . أ
لشيخ عثمان ل"اسم العلم يف درة الناصحُت تقدًن األسس العامة من حتليل  . ب

 باستخدام كتب علم النحو. "بن حسن بن أمحد الشاكر اخلبويي 
وشرح أصل  "ج. حتليل الكلمات من كتاب درة الناصحُت اليت تتضّمن " األعالم

 الكلمات و معانيها باستخدام التحليل النحوي.
 البيانات و مصادرىا: .2
 بيانات البحث - أ

 و اصلو . "سم العلم ا "حتليل ىي  البيانات اليت حيتاج الباحث إىل

 البيانات مصادر - ب

 صادرأما ادلو  فيها "العلم  اءمسكلمات أ " ىي األساسية البيانات مصدر
 :للنظريات ىي

 :منها العربية اللغة قواعد من الكتب
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 الغالييٍت صطفىدل العربية، الدروس جامع -

 عزيرة فّوال ،العريب النحو يف ادلفّصل ادلعجم -

 اخلطيب يوسف طاىر، االعراب يف ادلفصل ادلعجم -

 احلبشي سامل بن علوي بن حسُت، النحوي الدرس يف اخلافض نزع -

 لسيد أمحد اذلامشيالقواعد االساسية  ى اللغة العربية ل -

 األىدلالكواكب الدرية  ى شرح ادلتممة االجرومية للشيخ حممد بن أمحد  -

 ألفية ابن مالك الشيخ مجل الدين بن عبداهلل بن مالك الطي -

 شرح ابن عاقل على ألفية ابن مالك -

 أسلوب جمع البيانات - ط
 الكلمات يف بتحديد ىي البيانات، ىذه جلمع الباحث سلكها اليت والطريقة

 باستخدام حيّللها ثّ  ،"معالأمساء األ"الكلمات من  تتضمن اليت درة الناصحُتكتاب 
 .العلمي البحث هبذا تتعلق اليت أخرى وكتب حتليل دراسة رموية  و العربية اللغة قواعد

 إجراءات البحث - ك

 : ىي العلمي، البحث إجراء يف متدرجة خطوات احثبال طوخي
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 النحو علم كتبك البيانات مصادر لتكون البحث ذاهب ادلتعلقة الكتب مجع .1
 من إما بو، تتعلق اليت أخرى كتب و العربية اللغة معاجم و صرفال علم و

 .الشاملة ادلكتبة أو األىلية، ادلكتبة أو العامة ادلكتبة
 بعد كلمة وحتليل العربية، اللغة معاجم وصرف ال و النحو علم كتب قراءة .2

كلمات من  تضمن اليت كلماتال لتعيُت كتاب درة الناصحُت  يف كلمة
 النحوي و الصريف. حليلالت باستخدام وحتليلهاأمساء العلم 

 .ادلرشد إىل البيانات عن ستشارةاال .3
 .العلمي البحث يف بكتابتها البيانات تقدًن .4

 هيكل البحث - ل

 أما ىيكل البحث فهو مكّون من أربعة أبواب فيما يلي:

ادلقدمة، وىي تتكون من خلفية البحث والتحديد اإلجرائي و  الباب األول: 
ادلوضوع والدراساِت السابقة ِتو وأسباِب اختيار ِفو وأمهياىدأو 

وىيكِل وأسلوب مجع البيانات واجراءات البحث و يتومنهجِ 
 البحث.

 اسم العلموىي تتكون من تعريف  عالماإلطار النظري عن األ الباب الثاين: 
 احواذلا عن اسم العلم ادلنقول خاصة. وها وأنواعها وأحكام

من أنواعها و اصل   العلم سماحتليل البيانات ومناقشتها عن  الباب الثالث:
 .كتاب درة الناصحُتيف   كلماهتا و معناىا

 تكون من نتائج البحث وتوصياتو ومقًتحاتو.ت ياخلامتة، وى والباب الرابع:


