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 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً

 كلٌة التربٌة_  جامعة مٌسان 

 قسم اللؽة العربٌة

 

 عنوان البحث  

 (هـ 1168ت )ألفاظ الجموع فً دٌوان السٌد نصر هللا الحائري 

 

 بحث تقدمت به الطالبة 

 سارة علً قاسم

 الى قسم اللؽة العربٌة

 

 وهو جزء من متطلبات نٌل شهادة البكالورٌوس

 فً اللؽة العربٌة وآدابها

   

 بإشراؾ الدكتور  

 د علً موسى عكلة الكعبً.م.أ   

 

م(2022-2021)السنة الدراسٌة   
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حِبٌمِب  نِب الرًر مَم مِب هللاِب الرحْس  بِبسْس

 

ْغَشى ) ٌَ ِل إَِذا  ٌْ َهاِر إَِذا َتَجلَّى  (1)َواللَّ َكَر َواْْلُْنَثى  (2)َوالنَّ ( 3)َوَما َخلََق الذَّ

ُكْم لََشتَّى  ٌَ ا َمْن أَْعَطى َواتََّقى  (4)إِنَّ َسْع َق ِباْلُحْسَنى  (5)َفأَمَّ ( 6)َوَصدَّ

ٌُْسَرى  ُرهُ لِْل سِّ ٌَ ا َمْن َبِخَل َواْسَتْغَنى  (7)َفَسُن َب ِباْلُحْسَنى  (8)َوأَمَّ ( 9)َوَكذَّ

ُرهُ لِْلُعْسَرى  سِّ ٌَ ى  (10)َفَسُن ٌُْغِنً َعْنُه َمالُُه إَِذا َتَردَّ َنا  (11)َوَما  ٌْ إِنَّ َعلَ

ى  (13)َوإِنَّ لََنا لَْْلِخَرَة َواْْلُولَى  (12)لَْلُهَدى  ََل  (14)َفأَْنَذْرُتُكْم َناًرا َتلَظَّ

ْصََلَها إَِلَّ اْْلَْشَقى  َب َوَتَولَّى  (15)ٌَ ُبَها اْْلَْتَقى  (16)الَِّذي َكذَّ ٌَُجنَّ ( 17)َوَس

َتَزكَّى  ٌَ ٌُْؤِتً َمالَُه  إَِلَّ  (19)َوَما ِْلََحٍد ِعْنَدهُ ِمْن ِنْعَمٍة ُتْجَزى  (18)الَِّذي 

ِه اْْلَْعلَى ْرَضى( 20)اْبِتَغاَء َوْجِه َربِّ ٌَ   (    َولََسْوَف 

 

  (صدق هللا العلً العظٌم) 

 ( (20-1: سورة اللٌل 
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 :أالهداء 

 

•واآلخرة الدنٌا خٌر هللا فوهبه شًء، كل هللا وهب من الى  . 

وسلم وآله علٌه هللا صلى -هللا رسول ورٌحانة الشهداء الى سٌد 

أجمعٌن علٌهم هللا صلوات (الحسٌن اإلمام) الزهراء، الى أنس.  

 

• وتعهدنً ذلك الصرح العظٌم الذي علمنً الخلق الكرٌم، الى 

 .خٌراًر  عنً هللا جزاه (والدي) المعرفة أزهـار بـٌـن نـدٌاًر  ؼصـنا

 

• شكرها، عن اللسان وٌكل فضلها، ذكر عن القلم ٌعجز من إلى 

 عنـً هللا جزاها ،(والـدتً) الجلٌل والعطاء الكبٌر، القلب صاحبة

 .الحٌاة وبعد الحٌاة مدى ببرها وأمدنً ، الجـزاء خٌـر

 

• وباالخص الى رفٌق دربً وسندي  (عـائلتً اخوتً وكـل) الـى

الذي بذل الجهد (المهندس سٌؾ علً)وصدٌقً وحبٌبً أخً 

 . الكبٌر فً مساعدتً ومساندتً وتشجٌعً

 

• االفاضل (أساتذتً)العلـم، عجلـة تـدور لكـً ٌسعون الذٌن الى. 
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 شكر وعرفان

 

البحث، هذا انجاز على أعاننً الذي العالمٌن رب هللا الحمد 

 الى الجزٌل بالشكر اتقدم بالجمٌل، وعرفانا الخٌرة للجهود وتقدٌراًر 

 شملنً الذي (عكلـة موسى علً الدكتور) مشرفً

 افكاره من ومنحنً االبوي، وعطفـه الكرٌمة برعاٌته

 وٌجعل عمره، فً ٌمد أن وجل عز المولى فأسأل النٌرة،

 .ٌوم القٌامة حسناته مٌزان فً العمل هذا

 

هٌئة اعضـاء اساتذتً) الى والتقدٌر بالشكر وأتوجه 

 ٌقدمون لً فتئوا ما الذٌن العربٌة اللؽة قسم فً (التدرٌس

 .الزاخر والعلم واالرشادالنصح 

 

 تصوٌب على (المناقشة لجنة أعضاء) الى موصول والثناء

  الشكر الى وجزٌل بالذكروال انسى  وتقوٌمه، البحث

الموقر واالب الحنون والمساعد والمعطاء  القسم رئٌس

الدكتور محمد مهدي ) المتعاون فً قسم اللؽة العربٌة

   .االدارة وحسن والمتابعة االهتمام علـى ،(حسٌن
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 فهرس المحتوٌات: 

 الصفحة الموضوعات 
 2 اآلٌة القرآنٌة

 3 االهداء

 4 شكر وعرفان

 5 الفهرس 

 6 المقدمة 

 7 التمهٌد 

 10 تعرٌؾ بحٌاة ودٌوان الشاعر

 11 صفاته

 12 الشخصٌة العلمٌة للشاعر

 13 الشخصٌة االدبٌة للشاعر

 14 تارٌخ وسبب وفاته 

 16 جمع المذكر السالم:المبحث االول 

 17 تعرٌفه وشروطه

 17 جمع المذكر السالم فً دٌوان نصر هللا الحائري

 19 الملحق بجمع المذكر السالم

 20 جمع المؤنث السالم:المبحث الثانً 

 21 تعرٌفه وشروطه

 22 جمع المؤنث السالم فً دٌوان نصر هللا الحائري

 25 جمع التكسٌر:المبحث الثالث 

 26 تعرٌفه وأحكامه

 27 أبنٌة جمع القلة

 27 أبنٌة جمع الكثرة

 28 منتهى الجموع

 29 جمع التكسٌر فً دٌوان نصر هللا الحائري

 36 الخاتمة

 37 المصادر

 


