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 الباب األول

 مةالمقد  

 خلفية البحث .أ
 
من  النيب صلى اهلل عليه وسلم احلمد هلل الذي أنزل القرآن باللغة العربية وأرسل رسوله          

علومه وحكمه وىف تأثري هدايته  القرآن كالم اهلل املعجز للخلق ىف أسلوبه ونظمه ،  وىف و العرب 
 1وىف كشفه احلجب عن الغيوب املاضية واملستقبلة 

 
)) فلقد ظم عوامل احلفاظ عليها وانتشارهاة هو أعقد نزل القرآن الكرمي باللغة العربي            

انتشرت العربية عن طريق القرآن الكرمي انتشارا واسعا ،  كما مل تنشر أية لغة أخرى من لغات 
ت العربية تفوقا كبريا فهى لكل املسلمني اللغة الوحيدة اجلائزة ىف العبادة ، وهلذا السبب تفوق   .العامل

 2مها املسلمون ((على كل اللغات الىت يتكل  
 
وإن القرآن هلو ومفجر العلوم ومنبعها ، ودائرة مشسها ومطلعها ، أودع فيه سبحانه وتعاىل          

وترى كل ذى فن منه يستمد عليه يعتمد فالفقيه  3غي،  وعلم كل شئ ، وأبان فيه كل هدى
يستنبط منه األحكام ، ويستخرج حكوم احلالل و احلرام ، والنحوى بيىن منه قواعد اعرابه ، ويرجى 
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إليه ىف معرفة خطاء القول من صوابه ، والبياين يهتدي به إىل حسن النظام ، ويعترب مسالك البالغة 
 ها بأي  فها اهلل بكالمه العظيم وخص  عربية أشرف اللغات وأكرمها شر  فاللغة ال2ىف ضوع الكالم 

 1ا له حلافظون (لنا الذكر وإن  احنن نز  الذكر احلكيم قال تعاىل ) إن  
 

القرآن نزل باللغة العربية ،  ا لنا املسلمني ، كما أن  ة جد  لغة العربية مهم   كما وجدنا أن                
إذا كانوايريدون أن يفهموا معاىن القرآن ال بد هلم أن يفهموا اللغة العربية و قواعد هذه اللغة ومنها 
الصرف والنحو والبالغة وغريها ، ومل يقتصر الدرس العرىب منذ بواكريه األوىل على ))مستوى (( واحد 

درس )) األصوات(( كما عرف  - صورة  مدهشةيف–من مستويات التحليل اللغوي، بل عرفت 
مث انطلق يدرس ))الداللة((  -النحو -ودرس ))اجلملة (( -الصرف –الدرس))بنية(( الكلمة املفرة 

 من زوايا خمتلفة.

هو  اللغات الساميةيف مجع التكسري ، وىف علم الصرف البحث عن مجوع التكسري             
فردثري من األحرف يف االسم يتم بتغيري الكمجع

ُ
ودون االعتماد على قاعدة ثابتة. وهذا سبب  امل

الساملني،  واملؤنث  املذكر؛ ألنه يكسر الكلمة ويغري أصلها، على عكس مجعي التكسريتسميته جبمع 
لذين يكتفيان بإضافة حرفني إىل هناية االسم املفرد دون تغيري تركيبه األصلي. وأيضًا على لوا

وب" عكسهما، ال توجد قاعدة ثابتة يف مجع كل الكلمات جبمع التكسري. فمثالً، مجع التكسري لـ"ك
هو "أكواب"، ومجع التكسري لـ"كتاب" هو "كتب"، وال توجد أي عالقة بني الطريقة اليت مجعت 
فيها الكلمة األوىل واليت مجعت فيها الثانية. عالمات اإلعراب جلمع التكسري هي نفسها لالسم 

فرد
ُ
للجر. أمثلة على مجع التكسري يف حاالت خمتلفة:  والكسرةللنصب  والفتحةللرفع  الضمة :امل

 .:طرق كتاب: كتب طريق

                                                                                                                                    
                                                           

 نفس املرجع.2
  ه 1232ربيع األول  2، جاكرتا ، 9مصحف املبني سورة  احلجر أية    1
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وأراد الباحث أن يعرف كيف أوزان مجوع التكسري ىف القرآن ، ألن لغة العربية لغة القرآن          
كثري من  مجوع التكسري  ورأى الباحث اسم هذه فاختار سورة النساء ألن هذه السورة يوجد فيها  

 .السورة تأتى بوزن مجع التكسري
 
ُسوَرة النَِّساء قَاَل اْلَعْويفي  َعْن ايْبن َعبَّاس : نـَزََلْت ُسوَرة النَِّساء بياْلَمدييَنةي . وََكَذا َرَوى ايْبن           

يهي عييَسى َعْن  َمْرَدَوْيهي َعْن َعْبد اللَّه ْبن الزُّبـَرْي َوَزْيد ْبن ثَابيت َوَرَوى ميْن طَرييق َعْبد اللَّه ْبن هلَييَعة َعْن َأخي
اَل َحْبس عيْكريَمة َعْن ايْبن َعبَّاس قَاَل : َلمَّا نـَزََلْت ُسورَة النَِّساء قَاَل َرُسول اللَّه َصلَّى اللَّه َعَلْيهي َوَسلََّم " 

ثـََنا أَبُو اْلَبْخََتيي  َعْبد اللَّه ْبن  " َوقَاَل احْلَاكيم يفي ُمْسَتْدرَكه : ثـََنا أَبُو اْلَعبَّاس ُُمَمَّد ْبن يـَْعُقوب َحدَّ َحدَّ
ثـََنا ميْسَعر ْبن كيَدام َعْن َمْعن ْبن َعْبد الرَّْْحَن ْبن عَ  ثـََنا ُُمَمَّد ْبن بيْشر اْلَعْبديي  َحدَّ ْبد اللَّه ُُمَمَّد َشاكير َحدَّ

نـَْيا َوَما فييَها " إينَّ اللَّه اَل  : ْبن َمْسُعود قَالَ  َا الدُّ إينَّ يفي ُسوَرة النَِّساء ََلَْمس آيَات َما َيُسر يني َأنَّ ِلي ِبي
ثْـَقال َذرَّة بيهي اْْليَة و" إينَّ اللَّه اَل يـَْغفير َأْن ُيْشَرك  " اْْليَة , َو " إيْن ََتَْتنيُبوا َكَبائير َما تـُنـَْهْوَن َعْنهُ  " َيْظليم مي

ا إيْسَناد َويـَْغفير َما ُدون َذليَك ليَمْن َيَشاء " َو " َوَلْو أَنَـُّهْم إيْذ ظََلُموا أَنـُْفسهْم َجاُءوك " اْْليَة مُثَّ قَاَل : َهذَ 
يح إيْن َكاَن َعْبد الرَّْْحَن َسَيَع ميْن أَبييهي فـََقْد اُْختُليَف يفي َذليَك   .6َصحي

 

ة على أكثر من اثنني وهو من األَساء جامدة كانت أو مشتق   ة مادل  اجلمع يف العربي            
على  فيون أن مجع التكسري هو اإلسم الذي يدل  نوعان : مجع سالمة ، ومجع التكسري. يرى الصر  

 1اأكثر من اثنني بتغيري يف بناء مفرده تغيريا ظاهرا أو مقدر  

 

                                                                                                                                    
                                                           

احلافظ أيب الفداء إَساعيل بن عمر بن كثري القرشي الدمشقي، تفسري القرآن العظيم ) اململكة العربية السعودية  6
 2ج  211ه  ( 112- 111: دار طيبة للنشر والتوزيع

حتقيق: ُممد علي التجارية )القاهرة : داراكتب املصرية ابن جين ، أبو الفتح عثمان ، اَلصائص 1
 م (1912
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ورأى الباحث أن معرفة أوزان مجوع التكسري ىف القرآن الكرمي من وسيلة لفهم القرآن ، ولذا           
( و اللغة العربيةقواعد  م يوآثرها يف تعلالباحث خيتار هذا املوضوع ) مجوع التكسري يف سورة النساء 

أية  ،  116 ساء من سور عديدة سورة النساء هي سورة مدنية توجد فيهااختار الباحث سورة الن  
ويف هذه السورة كثري من مجوع التكسري وأراد الباحث أن  يعرف كيف أوزان مجوع التكسري يف هذه 

 . ةأالسورة كما أن اسم هذه السورة تسمى بوزن مجوع التكسري يعين النساء مجع من اإلمر 
 

 ركائز البحث .ب
 ابقة ، قام الباحث بركائز حبثه على األمور األتية بناء على خلفية البحث الس  

 ما األية اليت تشمل مجوع التكسري ىف سورة النساء ؟ (1
 أوزان مجوع التكسري ىف سورة النساء ؟ ما و أقسام مجوع التكسري ىف سورة النساءما (2
 ة ؟م لغة العربي  يساء وأثرها يف تعلمجوع التكسري يف سورة الن   عن الَتك بما (3

 البحثأهداف  .ت
 يرجى البحث إىل أهداف تالية : 

 .الكشف عن األية الىت تشمل مجوع التكسري ىف سورة النساء  .1
 الكشف عن أقسام مجوع التكسري يف سورة النساء و أوزاهنا يف سورة النساء  .2
 لغة العرية .الم يمجوع التكسري يف سورة النساء وأثرها يف تعل تركبالكشف عن   .3
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 أهمية البحث  .ث
 ة النظرية األمهي   .1

ال فكريا للنظريات املوجودة يف اللغة العربية ، أو لزيادة معلومة   ليكون هذا البحث مكم          
 ق به والتعليم اللغة العربية.جديدة من املعلومات العلمية ممن يريد البحث مايتعل  

 األمهية العملية  .2
ة الفرق بني مجوع التكسري وغري مجوع للوقاية عن اَلطاء يف فهم أوزان مجوع التكسري وملعرف

 ة و الكالم اليومي.لغة العربي  الم يتخدام أوزان مجوع التكسري يف تعلالتكسري وإلس
 

 ابقة الدراسة الس   .ج
       جيد الباحث البحثني يتعلقان ِبذا املوضوع ، األول : البحث حتت املوضوع  مجوع التكسري          

تناولت فيه القضايا  2112ُممود عبداهلل شحادة سنة يف صحيح البخاري بقلم خالد 
 اللغوية و الصرفية والنحوية عن مجوع التكسري يف صحيح البخاري .

 
  عبداهلل شحادة وجد الباحث اإلتفاقنظرا من نتيجة هذا البحث بقلم خالد ُممود            

 بينهما :  القرقو 
 إن هذا البحث العلمى وذالك البحث متسويان يف البحث عن مجوع التكسري  .1
بينهما أن ذالك البحث يبحث عن مجوع التكسري يف كتاب صحيح البخاري وهذا  الفرق .2

 البحث يبحث عن مجوع التكسري يف سورة النساء .
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سورة آل    والثاين : املقال حتت املوضوع مجوع التكسري وكيفية ترمجتها)دراسة خصوصية:
م تناولت فيه  اجلمع يف لغة  2111عمران  ترمجة تفسري املصباح( بقلم  فريدا  يف سنة 

 إندونيسيا والعربية وتعريف مجوع التكسري وأوزان مجوع التكسري.
 

 بينهما :الفرق و  اإلتفاقنظرا يف هذا البحث بقلم فريدا وجد الباحث
 ومها مستويان يف حبث عن مجوع التكسري يف القرآن   .1
 بينهما يزيد هذا البحث  ترمجتها وإختار  الباحث سورة آل عمرآن الفرق .2

 

 منهج البحث . ح

 املقاربة ونوع البحث  .1
ها الباحث ، يستخدم املقاربة الكفية لكشف مجوع مؤسسا على أهداف البحث الذي قدم            

ساء ، فأخذ الباحث نوع البحث دراسة مكتبية هى طريقة مجع البيانات  مبراجعة التكسري ىف سورة الن  
 .2الكتب واألدب، والسجالت ، والتقارير معلقة باملشكلة املكسورة

 
 منهج مجع البيانات  .2

لتسهيل الباحث على البحث العلمي يف هذه الرسالةيعتمد الباحث على عدة املناهج.           
 عمل منها الباحث هي : واملناهج اليت است

 (Descriptive Methodاملنهج الوصفي )  .1
ويستخدم الباحث ِبذا املنهج  9هو املنهج الذي حيمل إىل تصوير أوصاف الشخصية واحلال واملكان.
 .م اللغة العربية ا وأثرها يف تعليلتصوير عن تعريف مجوع التكسري وموقعتها يف علم الصرف وأقسامه

                                                                                                                                    
                                                           

Muhammad Nazir ,MetodePenelitian , (Jakarta : Galia Indonesia, 1998),27.8 
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 (Deductive Methodاملنهج القياسي ) .2

ويستخدم الباحث  11هو املنهج الذي يبدأ به التفكري باحلكم الكلي مث اإلنتقال إىل الشواهد اجلزئية 
ِبذا املنهج لكشف أقسام مجوع التكسري واألمثلة منها يف سورة النساء مث االستنجاج منها لتحديد 

 العنوان .
 

 (Analytical Methodاملنهج التحليلي ) .3
ويستخدم الباحث ِبذا املنهج   11هو تزكري الفكر لتحليل املسائل اجملموعة مث بياهنا ومناقشتها ، 

 لتحليل احلقائق عن مجوع التكسري يف سورة النساء مث بياهنا.
 

 مصادير البيانات د.   
 (Primary Sorce) البيانات األساسيةأ.   

البيانات اليت مجعها الباحث واستنبطها ووضحها من املصادر األوىل، فاملصادر األساسية هي  
 مأخوذة من القرآن الكرمي والكتب الصرفية. 

 أمني .   عبد الغىنألفه  الصرف الكاىف. 1
 .بن ُممد  الفارسي بن عبد الرْحن  أبو بكر عبد القا هر ألفه املفتاح يف الصرف. 2
 أيب زيد عبد الرْحنألف  املكودي على األلفية يف علمي الصرف والنحوشرح . 3
 .  بن علي بن صاحل املكودي  

                                       

                                                                                                                                                                                     

 نفس املراجع 9
Nana Sudjana, TuntunanPenyusunanKaryailmiah, (Bndung : SinarBaruEl Gisindo,2006),610 

TerjemahanArifFarchandan A Ravovich ,PengantarPenelitiandalamPendidikan, (Surabaya : 11

Usaha Nasional,1995), 405. 
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 (Data Sekunder)  البيانات الثانويةب.  
 هي تؤخذ من املراجع األخرى واستنبطتها ووضحتها من النشرة العلمية ، وهي مأخوذة من        

 دراسة الكتب الصرفية واملقاالت والرسائل واإلقرار اليت تتعلق بالدراسة الصرفية .

 هيكل البحث ذ. 

 أبواب :  م الباحث إىل مخسة سهولة الفهم قس  ليكون هذا البحث مرتبا منطقيا ول        

     فية البحث، وركائز البحث ، وأهداف البحث  ن  فيها خل  مة ويتضم  ن من املقد  ل : يتكو  الباب األو  
 ، ومنهج البحث ، وهيكل البحث .  ابقة ة الس  ية البحث ، والدراسوأمه  

  ق ِبا وما يتعل    مجوع التكسري تعريف ويتضم ناإلطار النظري،  ن من ثاين : هذا الباب يتكو  الباب ال
 ومجوع التكسري. طرق تعليم القواعد و ع التكسريو أقسام مجو 

يف م الباحث التعريف   يف سورة النساء يتكل   لمحة ن من الالباب الثالث : هذا الباب  هو يتكو  
 .سورة النساء، وتسميتها وما اشتملت عليه السورة وما ورد يف فضل سورة النساء

ن من  بيان مجوع التكسري يف سورة النساء ، وأنواع مجوع التكسري وأثرها يف الباب الرابع : يتكو  
 .تعليم اللغة العربية 

 يشمل خامتة البحث فيها نتيجة البحث والتوصية.  الباب اَلامس:


