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أ  

  مقدمة

  :مقدمـــــــــة

لصاحلات، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له رب بنعمته تتم ااحلمد هللا الذي 
األرض والسماوات، وأشهد أنّ حممدا عبده ورسوله، نيب حن اجلذع إليه وسلّم احلجر عليه، ونبع 
املاء من بني أصبعيه، صلوات ربي وسالمه عليه وعلى آله وصحابته، وعلى كلّ من اهتدى ديه، 

  :أما بعد. ه إىل يوم الدينواسنت بسنته، واقتفى أثر

فإنّ القرآن الكرمي معجزة اإلسالم اخلالدة، هدى اهللا به القلوب، وأنزله يف أوجز لفظ،   
وأعذب أسلوب، فأعيت بالغته البلغاء، وأسكتت فصاحته الفصحاء، وأرت حكمته احلكماء، 

امغة، والناللة الدة البالغة، والدعمة الباقية، والعصمة الواقية، وهو وأذهلت روعته اخلطباء، فهو احلج
  .شفاء الصدور، واحلكم العدل فيما أحكم وتشابه من األمور

 احلقب، وتترافد إليه اهلمم على مر العزائم على كر يهلتتناصر إوالقرآن الكرمي ورد مورود   
وال خيلق  ،بهال تنقضي عجائالذي هو فإعجازه،  سبابأ ءأسرار بيانه، واستجالبغية اكتناه زمان األ

على كثرة الرد .وهو كتاب العربيا وثيقة، ال انفصام هلا، فهو معيار فصاحتهاة األو ل، صلته، 
ة ت معظم علوم العربيومنه استمد. دت يف لسان مبنيانصهرت هلجاا، وتوح هيوف ا،وقومصدر 
العرب كانت يف رحابه بغية  عند يغورس اللّنشأة الد إنّ إذ ،ومن أجله وضعت قوانينها أصوهلا،

فهمه وترتيله على مراد الشارع، فهو رسالة مساويذاته قتة يف الوة ولغوي.  

ما اصطلح على تسميته " علم اإلعجاز"وقد أحيط القرآن جبملة من العلوم لعلّ أبرزها بعد   
آن يف املرحلة املكّية ولغته األمر الذي دفعين إىل حماولة عقد مقارنة بني لغة القر" واملدينّ علم املكّي"بـ

يف املرحلة املدنية ألجل الوقوف على أهم املميزات اللّغوية لكلّ مرحلة، معتمدا يف ذلك على ما أمثرته 
من مستويات التحليل  –باعتمادها على الدراسات اللّغوية القدمية  –الدراسات اللّغوية احلديثة 

  .والداليل الصويت، والصريف، والنحوي،:اللّغوي

ذلك أنّ اللّغة كيان واحد . مع اإلشارة إىل أنّ اهلدف من التقسيم هو تيسري الدراسة ليس إالّ  
  .تتفاعل فيه مجيع العناصر اللّغوية وتتآزر لتشكّل بناء شديد التماسك يشد بعضه بعضا
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  مقدمة

البنية "ـــب –حفظه اهللا –لذا فقد حدد عنوان البحث بعد أخذ ورد مع األستاذ املشرف   

لكون " جزء األحقاف"، ووقع االختيار على "واملدينّ من القرآن الكرمي اللّغوية يف املكّي كأمنزذج تطبيقي
سوره تتوزع عدال بني املرحلتني املكّية واملدنية، وهو ما يفسح اال إلجراء مقارنة بني البنية اللّغوية 

آن املدينّ، معتمدا يف ذلك على املنهج الوصفي التحليلي إضافة يف القرآن املكّي والبنية اللغوية يف القر
  .إىل اإلحصاء واملقارنة

  :ويستمد هذا املوضوع أمهّيته من ثالث جهات  

من أمهّية مادته وقداستها، فالقرآن الكرمي هو جمال البحث، وحسب العربية والعرب أن نزل : األوىل 
  .القرآن بلغتهم

  .وث والدراسات حول هذا املوضوعمن قلّة البح: الثانية

من إمكانية إجياد فوارق لغوية بني القرآن املكّي والقرآن املدينّ مستعينا يف ذلك باملستويات : الثالثة
  .املستوى الصويت، واملستوى الصريفّ، واملستوى النحوي: اآلتية

ومدخل، افتتحتها بناء على ما تقدم فقد اقتضت طبيعة البحث أن يكون يف ثالثة فصول   
مبقدمة ترسم للقاريء صورة عن البحث وأهدافه، أما املدخل فتم التعرض فيه إىل أمهّية الدراسة 

 ينّواملد ياملكّاللغوية، وإسهامها يف جتلية بعض جوانب إعجاز القرآن الكرمي، إضافة إىل بيان أمهّية 
أهم الضوابط اليت اجتهد العلماء يف وضعها  ته، مع ذكرالطريق إىل معرف، ومعامل والوقوف على حده

  .  ملعرفته، مث عرفت بسور اجلزء وذلك بذكر أهم املواضيع اليت تناولتها

بدأته بتمهيد حول أمهّية الصوت واهتمام : الصويت أما الفصل األول فكان يف املستوى  
ها باملعىن، ومتعرضا لنماذج منها العلماء به، مث تطرقت إىل األصوات املفردة ذاكرا صفاا وعالقت

بالتحليل، مث تناولت دراسة املقاطع الصوتية من ناحية املفهوم والنوع، مع مناذج منها بالتحليل، مث 
تناولت الفواصل القرآنية بدءا بتعريفها ومرورا بأقسامها، وصوال إىل مظاهر استخدامها يف سور 

   .وأخريا خالصة للفصل. اجلزء
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       ريف الثاين الفصل اأمرفية يف سور اجلزء، : فكان يف املستوى الصتناولت فيه بعض الظواهر الص
بدأا بتمهيد حول أمهية علم الصرف، مثّ قمت بدراسة بنية األمساء متعرضا من خالهلا ملا ورد من 

غراض املتعلّقة ا، مصادر ومشتقّات، مث تعرضت لقضية التنكري والتعريف حماوال الوقوف على أهم األ
راسة على الثالثيد مث تناولت بنية األفعال وقصرت الدرا باإلضافة إىل قضية املزيد حبرف والرباعي ،

  .وأخريا خالصة للفصل .البناء للمجهول واألغراض املتعلّقة ا

اجلمل الواردة يف سور  أنواعمن خالله دراسة  ، ومتّحوييف املستوى النفكان  الثالث الفصلأما       
بدأته بتمهيد عرفت فيه اجلملة وذكرت أقسامها، مثّ قمت بدراسة اجلملة االمسية بنوعيها  .اجلزء

البسيطة واملوسعة، مث اجلملة الفعلية بنوعيها البسيطة واملوسعة، مثّ مجلة التقدمي والتأخري، مث اجلملة 
    .املؤكّدة، وأخريا خالصة للفصل

  .ث جاءت خالصة ملا ورد فيه من نتائجالبح وخامتة

أما خبصوص ما يالحظ من غياب فصل خاص باملستوى الداليل، فمرد ذلك ما الحظته من   
حضور يف خمتلف  -املستوى الداليلّ- أنّ أهم مسائله قد توزعتها فصول البحث الثالثة  حبيث كان له 

  .املستويات الصوتية و الصرفية والنحوية

- املعتمد يف هذه الدراسة -" األحقاف"لت ملحقا وحيدا ذه الفصول، وهو جزء وقد جع  
أمكّية : ، مع اإلشارة إىل أنين قد جتنبت بعض اخلالفات القائمة حول بعض اآليات"حفص"برواية 

  .هي أم مدنية ؟ واعتمدت على تفاسري عديدة، متجنبا كلّ التأويالت اليت دار حوهلا جدل أو خالف

ها موضوع البحث ذاته، أمهّ أثناء العمل، ولعلّ واجهتين ةصعوبات مج أنّيف هذا املقام  وأشري
كتاب  أذكرما اعتمدت عليه،  صعوبة احلصول على املراجع اليت ختدم املوضوع مباشرة، ومن أهم مثّ

 اللغة ومعجم املقاييس يف، التحرير والتنوير البن عاشور وكتابالربهان يف علوم القرآن للزركشي، 
 علم اللغة مقدمة للقارىء العريبودالئل اإلعجاز للجرجاينّ، وكتاب  والكتاب لسيبويه، البن فارس،

 ثبتتباعا يف  أيتيوغريها كثري . كتاب دراسات قرآنية يف جزء عم حملمود حنلةحملمود السعران، و 
  .املصادر واملراجع
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؛ إذ كان لدقّة لدكتور عيسى بن سديرةومما يوجب الشكر اجلزيل صنيع أستاذي املشرف ا    
   .املالحظة اليت رعى ا هذا البحث األثر الواضح يف إقامة أصوله وتسوية مبانيه

األستاذ الدكتور النواري سعودي، والدكتور صالح : وال يفوتين شكر أعضاء جلنة املناقشة  
ومي هذا العمل، وأرجو أن أستفيد الدين زرال، واألستاذ الدكتور بلقاسم دفّة، على تفضلهم بقبول تق

  .مما سيتفضلون به من توجيهات وآراء سديدة

وأشكر كلّ من مد يل يد العون واملساعدة، فأسدى إيلّ نصحا مجيال أو توجيها صادقا، أو   
  . أستاذي الفاضل علي بعداش، وأخي يف اهللا عزالدين قروي: كلمة طيبة، وأخص بالذكر

ا أني قد بلغت الغاية وأحطت بكلّ صغرية وكبرية، وإنما حاولت وال أدعي يف حبثي هذ  
ومع ذلك أقر بعجزي عن الوصول إىل كثري من املعاين الدقيقة؛ إذ أسرار واب، إصابة كبد الصجاهدا 

  :القرآن ال حيدها حصر فيعرب عنها ناطق بفم، وال سبيل يل إال أن أمتثّل بقول القائل

  مؤمال جرب ما القيت من عــوج    عــرج أسري خلف ركب القوم ذا  

  فكم لرب السماء يف الناس من فرج           فإن حلقت م من بعد ما سبقــوا  

  فما على أعرج يف ذاك من حـرج     وإن ظللت بقفر األرض منقطــعا  

قص قرين جهود البشر ولن يكون هذا العمل املتواضع بدعا من ذلك، الن أنّ ال شك وختاما
هم اللّ...، وأعظم به من فضلوجلّ فضيلة أن يستجلي بعض أسرار كالم اهللا عز املرءكن حسب ول
ألكسأ يإن داد يف القول والعملالتوفيق والس.  
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  .راسة اللغويةية الدأهم - أ
  
  
  

  القرآن مكي ومدني -ب
  
 

 بين يدي سور الجزء - جـ
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  غوية ية الدراسة اللّأمهّ -أ
ة ومها، نظرا لكوا ظـاهرة شـديد  قد اختلف الباحثون قدميا وحديثا حول تعريف اللغة، وحتديد مفهل 

ا، وحتليل حمتوياا، وكشـف مقاصـدها، إذ ال يتـأتى    اافر اجلهود وتعدد املناهج لفك شفرالتعقيد تتطلب تض
لشخص أو منهج واحد أن يصف خصائصها و يفسر ظواهرها تفسريا واضحا يصيب كبـدها ويـروي ظمـأ    

ـ )  ـه392ت (ي نجبن افقدميا جند  . دت تعاريفهاتعد هها ، ومن مثّناملتعطش ملعرفة ك  هيعقد هلا بابا يف كتاب
فإـا  ( أما حـدها  «: يعرفها بقوله  )باب القول على اللغة وما هي ؟ (حتت عنوان  "اخلصائص " بـ مواملوس

   .1»يعرب ا كل قوم عن أغراضهم) أصوات
ا وحديثا عرا أفراد جمتمـع  قدرة مكتسبة ميثلها نسق يتكون من رموز  «فت اللغة بأ اعتباطية منطوقة يتواصل

  . 2»ما

و مواصلة للسيأ إىل  ر يف درب اكتشاف حقيقتها و حماولة الوقوف على أدقها تتجزتعاريفها ، افترض العلماء أن
وهم يعلمـون   –إذ ليس مبقدور أحد أن يدرسها من مجيع جوانبها دفعة واحدة  –أجزاء أو تقسم إىل مستويات 

ا كيان واحد ال ميكن الفصل بني مكوناته ، فجميع العناصر اللغوية تتفاعل معا، وتتآزر يف حتقيق مقاصد يقينا أ
لغوية ، وال ميكن استبعاد جانب دون آخر؛ ألن اللغة بناء شديد التماسك يشد بعضه بعضا، واوي جانب منه 

ومستوياته تبعا لتعدد اجتاهات العلماء وتبـاين  من هذا املنطلق تعددت  مناهج التحليل اللغوي .   يقوض أركاا
 التحليلية للغة، إذ يعمد  كل واحد منهم إىل اختيار املنهج الذي يراه مالئما لتحقيق أهدافه املرجوة من  ممنطلقا

  .عملية التحليل
إىل مسـتويات  ذلك أننا جندهم متفقني على أن  اللغة  تقسم . جوهره اتفاق نّإن كان ظاهر األمر اختالفا، فإو

   :3، وهي العام هاتشكل بناء

 ا، ويدرس هذا املستوى أصوات اللغة من ناحية طبيعتها الصوتية مادة خام Phonologyمستوى األصوات  -1
تدخل يف تشكيل أبنية لفظية، ويدرس وظيفة بعض األصوات يف األبنية والتراكيب، ويدخل هذا حتت ما يعـرف  

سة وظيفة الصوت اللغوي يف الكالم عن طريق زيادة يف الكلمة مثل العناصـر  بعلم وظائف األصوات، وهو درا
تيا ، وما ينتج الصرفية، ومن ناحية تقسيم الكلمة إىل مقاطع صوتية ، وصفات كل مقطع أو عن طريق أدائه صو

 .ر يف املتلقيتشارك يف الداللة و تؤثصوت ، وكل العناصر الصوتية اليت يم ووقفات و طبقة العن ذلك من نرب وتنغ

                                                
  87ص  1م ، ج  2003،  2بن حين ، حتقيق عبد احلميد هنداوي ، دار الكتب العلمية ، بريوت ،طإ: اخلصائص - 1
فصول يف علم اللغة العام ، حممد علي عبد الكرمي الـرديين ،  : نقال عن . وما بعدها  15داود حلمي أمحد السيد ص : روي هجمان ، ترمجة : اللغة و احلياة و الطبيعة البشرية - 2

  .وما بعدها 17م ، ص  2006،  1عامل   الكتب، ط
التحليل اللغوي يف ضوء علم الداللة ، دراسة يف الداللة الصوتية ، و الصرفية ، والنحوية ، واملعجمية : نقال عن .  43م ص  1998ماريوباي ، عامل الكتب  : أسس علم اللغة  - 3
   14، 13م ، ص 2005، 1دار النشر للجامعات ، ط. 
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، وهو املستوى الذي يدرس الصيغ اللغوية، وأثر هذه الصيغ يف الداللة ،   Morphologyمستوى الصرف  -2
والتغريات ... الكلمة مثل اللواحق التصريفية الصرفية يف أصل بنية ويدرس األثر الذي حتدثه زيادة بعض الوحدات 

  .الداللة، ويتأثر املعىن باختالفها ومقدار الزيادة يف الكلمة وهذه اإلضافات و التغريات تشارك يف  .الداخلية

كالمية ، ويبني علم النحـو   ات، الذي خيتص بتنظيم الكلمات يف مجل أو جمموع Syntaxمستوى النحو  -3
كما يقوم النحو بتعيني فاعـل   ... وظائف الكلمات يف اجلمل، واألثر الداليل الختالف موقع الكلمة يف تركيبني

  ." ضرب موسى عيسى "ملة بوضع مفرداا مرتبة إن التبس املعىن يف مثل اجل

رهـا  الذي خيتص بدراسة الكلمات املنفردة ، ومعرفة أصـوهلا ، وتطوVocabulary ، مستوى املفردات  -4
، التارخيي، ومعناها احلاضر وكيفية استعماهلا ، ويدخل حتت هذا املستوى دراسة املعىن املعجمي، أو القاموسـي 

ويدخل فيه دراسة داللة الكلمة وتاريخ نشأا وتطورها واحلقل اللغوي الذي تنتمي إليه ، ويدرس هذا املسـتوى  
  .أو القوالب اللفظية اليت تؤدي داللة خاصة  ،أيضا داللة التراكيب االصطالحية

وإمنا املقصود من ورائه  هذا التقسيم ال يقصد من ورائه استقاللية كل مستوى عن اآلخر د اإلشارة إىل أنّوجند ،
  .ات كل مستوى الدراسة بغية التعمق يف تناول جزئيتسهيل عملية 

  

  : ومدينّ يالقرآن مكّ -ب
  :ه، والوقوف على حدو املدينّ أمهية املكي -1-ب
غالها أعالها قدرا، وأ نّفإبت فصوهلا ، وتعددت وتنوعت أبواا ، قت وغرن تباينت أصوهلا ، وشرالعلوم وإ إنّ

ال فهي مشس ضحاها وبدر دجاها، ذلك  ، وأوضحها سبيال علوم القرآن، وملاها دليالمهرا، وأقومها قيال، وأصح
 احلقب ، وترافدت اهلمم على مر من هذا املنطلق تناصرت العزائم على كر .موضوعها كالم الرحيم الرمحان  أنّ

سباب إعجازه ، ومعرفة أحكامه وحقائقه ، فأحيط جبملة من القرآن واستجالء أ ناألزمان ألجل اكتناه أسرار بيا
سم ابأيب الق اوهو ما حد،  "علم املكي و املدين" ـما اصطلح على تسميته بأبرزها بعد علم اإلعجاز  العلوم لعلّ

 من أشرف «: إىل القول - »التنبيه على فضل علوم القرآن  «يف كتابه  –بن حبيب النيسابوري ااحلسن بن حممد 
مث  .1»انتهاء، وترتيب ما نزل باملدينة كذلك ا وعلوم القرآن علم نزوله وجهاته وترتيب ما نزل مبكة ابتداء ووسط

مـن مل   «:  عقبـها ىل مخسة وعشرين وجها قال يف إيف ذكر وجوه الترتيل و أحكام جهاته ليصل ا استرسل 
2 »اىلم يف كتاب اهللا تعله أن يتكلّ ز بينها مل حيلّيعرفها وميي .  

                                                
   192، ص 1م ،ج 1972، 2طمحمد أبو الفضل إبراھیم، دار المعرفة، بیروت، لبنان، : البرھان في علوم القرآن للزركشي، تحقیق - 1
 192، ص 1نفسھ ، ج - 2
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جعلت علماء القرآن يطيلون الكالم يف مفهوم املكي و املدين بغية الوقوف على حده ، فمنهم مـن  هذه األمهية 
جعل املخـاطبني  من ومنهم . 1»ما نزل باملدينة ما نزل مبكة ، واملدينّ املكي«: جعل املكان أساسا للتعريف فقال

جعـل  ومنهم مـن   .2»ما وقع خطابا ألهل املدينة ة، واملدينّما وقع خطابا ألهل مك املكي «:هم األساس فقال
ما نـزل   املكي «: فقال -وهو ما ذهب إليه أغلب احملققني من العلماء وهو املشهور  –الزمان األساس يف ذلك 

   .3»ةن كان مبكّما نزل بعد اهلجرة ، وإ ن كان باملدينة، واملدينّ، وإقبل اهلجرة
ة، نذكر للتقسيم فوائد مج واجلواب أنّ. ما فائدة هذا التقسيم ؟ : عد هذا التحديد، هوو السؤال املتبادر للذهن ب

  : ها وهيأمهّ
يف القرآن، وهو موضوع عظيم الشأن وبالغ األمهية نظرا لصلته بتفسري القـرآن   4"معرفة الناسخ واملنسوخ " -1

 .والوقوف على مقاصده وأحكامه 

السور بغية التعـرف علـى   يات أو آلب يعني على معرفة أسباب الرتول لوهو سب 5"معرفة مواقع الرتول " -2
  . معانيها

يكشف عن جمريات السرية النبوية ويزيد يف وضوحها واستجالئها للباحثني و املؤرخني أو الذين يضطلعون  " -3
 . 6"بالتصنيف يف حياة الرسول صلى اهللا عليه وسلم

  : واملدينّ الطريق إىل معرفة املكي -2-ب
ماع عن الصحابة والتابعني، ذلك أنه مل ه إىل السمن القرآن مرد و املدينّ الطريق األول املعتمد يف معرفة املكي إنّ

ما مل يفعلـه  و إن " قول يف املوضوع، ولو كان ذلك منه لظهر وانتشر، –صلى اهللا عليه وسلم  –يثبت عن النيب 
ن وجب يف بعضه على أهل العلم معرفـة تـاريخ   إة، ون فرائض األمألنه مل يؤمر به، ومل جيعل اهللا علم ذلك م

الن7"هااسخ و املنسوخ، ليعرف احلكم الذي تضمن.   
يعيشون هم كانوا حباجة إىل هذا البيان ، ذلك أن –صلى اهللا عليه وسلم  –املسلمني مل يكونوا يف عهده  كما أنّ

نون مكانه وزمانهبأنفسهم الوحي والترتيل ، ويعي  ،رضـي اهللا   -ن هذا من خالل قول عبد اهللا بن مسعود ويتبي
  . 8»ا و أنا أعلم فيمن نزلت و أين نزلتله غريه ما نزلت آية من كتاب اهللا تعاىل إلّوالذي ال إ «: -عنه 

                                                
  187، ص 1، ج السابق - 1
 187، ص 1، ج نفسھ - 2
 187، ص 1نفسھ ، ج - 3
  187، ص 1ج، نفسھ  - 4
  56م ، ص1988،  2اجلزائر ، ط ،باتنة ،أمري عبد العزيز ، دار الشهاب  :دراسات يف علوم القرآن - 5
  57، ص  56نفسه ، ص  - 6
  191، ص  1يف علوم القرآن ،ج الربهان - 7
  . 14، ص1م، ج1951،  3جالل الدين عبدالرمحان السيوطي، مطبعة مصطفى البايب احلليب، مصر، ط: اإلتقان يف علوم القرآن - 8
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يتعلق ذا املوضوع ، فتح طريق  فيما –رضي اهللا عنهم  –وبعد الوقوف على حدود ما روي من طرف الصحابة 
ل من د له البحث اللغوي القائم على االجتهاد يف موضوع هذا الباب من علوم القرآن، إذ مت التوصان املمهكخر آ

ها مل خترج عن نطاق ما وابط و العالمات اليت توصل إىل معرفة املكي من املدين ، إال أنىل جمموعة من الضخالله إ
فصات املأثورة لته املروي.  
  

  : رف ا املكي و املدينّالضوابط اليت يع -3 -ب
الأو :ميكن تلخيص هذه الضوابط حسب نظر كثري من علماء القرآن، يف مجلة القـرائن   :ضوابط القرآن املكي

  : 1اآلتية
  . فهي مكيــة »يا أيها الذين آمنوا  «وليس فيها  »يا أيها الناس  «كلّ سورة فيها  -1
 . ةفهي مكي » كالّ «كلّ سورة فيها  -2

3- ةكلّ سورة فيها سجدة فهي مكي . 

4- ة، ويستثىن من ذلك سورتا البقرة و آل عمران فهما مـدنيتان  كلّ سورة مبدوءة حبروف التهجي فهي مكي
 .دون خالف

 . كلّ سورة فيها قصة آدم وإبليس وقصص األنبياء و األمم الغابرة فهي مكية سوى البقرة -5

 . و اليوم اآلخر، وتصوير اجلنة والنارالدعوة إىل أصول اإلميان باهللا -6

 .الدعوة إىل التمسك باألخالق الكرمية و االستقامة على اخلري  -7

 .جمادلة املشركني وتسفيه أحالمهم -8

 .قصر اآليات و السور وإجيازها، وحرارة تعبريها وجتانسها الصويت  -9

 .كثرة القسم جريا على أساليب العرب -10

  :  وميكن تلخيصها يف مجلة القرائن اآلتية :قرآن املدينّضوابط ال: ثانيا 
  .فهي مدنية  »ها الذين آمنوايا أي «كلّ سورة فيها  -1
 .كلّ سورة فيها ذكر املنافقني فهي مدنية  -2

                                                
/ . وما بعدها 181م، ص1977، 10وت، طدار العلم للماليني، بريصبحي الصاحل ،  :مباحث يف علوم القرآن/ وما بعدها  188، ص 1،ج الربهان يف علوم القرآن: ينظر  - 1

عيسى بـن   :يف املكّي واملدينّ من القرآن الكرمي اخلصائص التركيبية و األسلوبية/ وما بعدها  59ص، 1988، 2دار الشهاب، باتنة، طأمري عبد العزيز ،  :دراسات يف علوم القرآن
  . و ما بعدها 105ص رسالة دكتوراه، سديرة ،
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 . كلّ سورة فيها إذن باجلهاد، وبيان ألحكامه فهي مدنية -3

ائض ، واحلقوق و القوانني املدنية و االجتماعية و الدولية كل سورة فيها ذكر تفاصيل ألحكام احلدود و الفر -4
  .فهي مدنية 

  .على أهل الكتاب و خماصمتهم فهي مدنية سورة فيها ردكلّ   -5

6- ور طول اآليات والس. 

مع مالحظة أن هذه الضوابط اليت وضعت أساسا لتدعيم املرويات املأثورة، ال تتسم بالقطع الذي ال يقبل 
ة فقد من مثّء يف السور املكية أو املدنية ، و، سوا ناألن املتتبع هلا يف السور جيد بعضها يتخلف أحيا ف،التخلّ

  .أوردها العلماء على سبيل التغليب و الرجحان ال التحديد القاطع
  

  :بني يدي سور اجلزء -جـ 
  : سورة األحقاف -1

" :-رضي اهللا عنهما– االسم يف كالم عبد اهللا بن عباس سورة مكية، وهي مخس وثالثون آية، وقد وردت تسميتها ذا
، وكانـت   أقرأين رسول اهللا سورة من آل حم وهي األحقـاف «:روى أمحد بن حنبل بسند جيد عن ابن عباس قال

أخرج . تسميتها يف كالم عبد اهللا بن مسعود  توكذا ورد .»يت ثالثنيية مسآالسورة إذا كانت أكثر من ثالثني 
   1."احلديث »أقرأين رسول اهللا سورة األحقاف «:عن ابن مسعود قال  هند صححاحلاكم بس

وذلك يف قوله ورود هذا اللفظ فيها دون غريها من السور ،  ∗»األحقاف«وقد ذكر املفسرون أن وجه تسميتها 
�ö « :تعاىل ä. øŒ$#uρ % s{r& >Š% tæ øŒÎ) u‘x‹Ρr& … çµtΒöθ s% Å∃$s)ômF{ $$Î/ ô‰s%uρ ÏMn=yz â‘ä‹–Ψ9$# .ÏΒ È÷ t/ Ïµ ÷ƒ y‰tƒ ôÏΒuρ ÿÏµ Ïÿù=yz �ωr& 

(#ÿρß‰ç7 ÷ès? �ωÎ) ©!$# þ’ÎoΤÎ) ß∃% s{ r& ö/ ä3 ø‹ n=tæ z>#x‹tã BΘ öθ tƒ 5ΟŠÏà tã  « 21:آليةا .  

  : 2هاته السورة من مواضيع، فوجدها تتسلسل كاآليت تهجلملة ما تضمن "ابوينالص"وقد عرض 
 ل من عند اهللا باحلق، مث تناولت األوثان اليت عبدها املشركون،ظيم ، املرتّحتدثت السورة يف البدء عن القرآن الع -

ها آهلة مع اهللا تشفع هلم عنده وزعموا أن .فبيثت عن شبهة املشركني حول القرآن، نت ضالهلم وخطأهم، مث حتد
فرداصعت على ذلك باحلجة الدامغة، والربهان الن.  

                                                
  . 5،ص 26،ج 10م ، مج  1997) ط د(  ،محمد الطاھر بن عاشور ، دار سحنون للنشر و التوزیع ، تونس: ویرالتحریر و التن - 1
 .الرمل المستطیل الكبیر: األحقاف جمع حقف بكسر الحاء وسكون القاف - ∗
  1165، ص 3م ، مج2006،  1ط، بیروت ،محمد على الصابوني ، المكتبة العصریة ، صیدا : صفوة التفاسیر : ینظر  - 2
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 رية يف هدايتها وضالهلا، فذكرت منوذج الولد الصاحل املستقيم يف فطرته، البارمث تناولت منوذجني من مناذج البش -
 ومنوذج الولـد الشـقي   .م يف العمر، ازداد تقى وصالحا وإحسانا لوالديهما زادت سنه وتقدبوالديه، الذي كلّ

منهما ومآل كلّ يسخر من اإلميان و البعث و النشورو لوالديه ، الذي يهزأ  املنحرف عن الفطرة ، العاق.  
وا مبا يف البالد ، واغتر االذين طغو  »عاد «عليه السالم مع قومه الطاغني »هود «مث حتدثت السورة عن قصة  -

لكفار قريش يف  اكانوا عليه من القوة واجلربوت ، وما كان من نتيجتهم حيث أهلكهم اهللا بالريح العقيم، حتذير
  .وتكذيبهم للرسول صلى اهللا عليه وسلم طغيام واستكبارهم على أوامر اهللا 

- م إىل  به مثّ واالذين استمعوا للقرآن وآمن وختمت السورة بقصة النفر من اجلنرجعوا منذرين إىل قومهم يدعو
  .هلم إىل اإلسالم تذكري للمعاندين من اإلنس بسبق اجلنويف ذلك اإلميان، 

  : لقتالسورة حممد صلى اهللا عليه وسلم وتسمى سورة ا -2
هو األشهر ، ووجهه  لعلى أن األو 1»سورة الذين كفروا «ورد يف صحيح البخاري أنه يطلق عليها كذلك اسم 

ها ذكر فيها اسم النيب صلى اهللا عليه وسلم يف قوله تعاىل أن: š Ï% ©!$#uρ  (#θ ãΖtΒ#u (#θ è=ÏΗxå uρ ÏM≈ ysÎ=≈ ¢Á9$# 

(#θ ãΖtΒ#u uρ $yϑ Î/ tΑÌh“ çΡ 4’n? tã 7‰£ϑ ptèΧ uθ èδ uρ ‘, ptø:$# ÏΒ öΝ ÍκÍh5§‘   t� ¤ÿx. öΝ åκ÷]tã öΝ ÍκÌE$t↔ÍhŠy™ yxn=ô¹ r&uρ öΝ çλm;$t/ 〈 2 اآلية.   

  .وهي سورة مدنية وآياا مثان وثالثون 
القتال هو موضوعها، والقتال هو العنصر البارز فيها، والقتـال يف صـورها    :"وأما تسميتها بسورة القتال فألنّ

   .2"يف جرسها وإيقاعها الهلا، والقتال ظو
3أغراضها، فوجدها منحصرة فيما يلي وقد عرض حممد الطاهر بن عاشور يف تفسريه ألهم :  

- حريض على قتال املشركني، وترغيب املسلمني يف ثواب اجلهادالت.  
- إعالم اهللا املؤمنني بأنللمؤمنني بالنصـر   د املشركني يف أعماهلم، وأنه مصلح املؤمنني فكان ذلك كفالةه ال يسد

  .على أعدائهم
  .االنتقال إىل األمر بقتاهلم وعدم اإلبقاء عليهم  -
  .نصيبهم ما أصاب األمم املكذبني من قبلهم وعد ااهدين باجلنة، وإنذار املشركني بأنّ -

                                                
  606،ص 8م، مج 2001، 1ابن حجر العسقالين، دار مصر للطباعة، ط: فتح الباري يف شرح صحيح البخاري - 1
  3278، ص 6م ، مج1980،  9طبريوت، سيد قطب ، دار الشروق ، : يف ظالل القرآن - 2
   72، ص26، ج  10، مجر و التنوير التحري: ينظر  - 3
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 - ـ  على القتال، وقلّ وصف املنافقني وحال اندهاشهم إذا نزلت سورة فيها احلض واالم ة تدبرهم للقـرآن، وم
  .املشركني

ج عليهم نفاق وحتذير املسلمني من أن يرو ،بسيماهم - عليه وسلمصلى اهللا-ديد املنافقني بأن اهللا ينبئ رسوله  -
  .املنافقني 

  .رهم إن صار إليهم األمر من اإلفساد و القطيعةوعد املسلمني بنوال السلطان، وحذّ باإلشارة إىل تختم -
  

  :سورة الفتح  -3
-قال فيها رسول " ة بإمجاع ، وآياا تسع وعشرون ، نزلت ليال بعد صلح احلديبية بني مكة واملدينة دنيوهي م

 ΡÎ)̄$ مما طلعت عليه الشمس ، مث قرأ إيلّ يلة سورة هلي أحباللّ لقد أنزلت علي « :-ى اهللا عليه وسلمصل اهللا

$oΨ óstFsù y7s9 $[s÷G sù $YΖ� Î7 •Β 〈 "1 .  

سـورة   يوم فتح مكـة  -صلى اهللا عليه وسلم-قرأ النيب : عن عبد اهللا بن مغفل قال "لبخاريوجاء يف صحيح ا
  . 2"لفعلت -لى اهللا عليه وسلمص- و شئت أن أحكي لكم قراءة النيبل": قال معاوية .ع فيها، فرجالفتح

ويرجع أغلب املفسذا االسم أن اهللا عز وجل بش لفتح املبني، وذلك يف قولهر فيها املؤمنني بارين سبب تسميتها 

 $̄ΡÎ) $oΨ óstFsù y7s9 $[s÷G sù $YΖ� Î7 •Β .〈  

  : 3ته هاته السورة من مواضيع جتلت فيما يليما تضمن ةومجل
- صلى اهللا عليه وسلم -سول احلديث عن صلح احلديبية الذي مت بني الر- من اهلجرة وبني املشركني سنة ست، 

   .» ةفتح مكّ «و الذي كان بداية للفتح األعظم 
- صلى اهللا -ضوان اليت بايع فيها الصحابة رضوان اهللا عليهم رسول اهللا احلديث عن جهاد املؤمنني ، وعن بيعة الر

_ô‰s)©9 š: وذلك يف قوله تعاىل . اجلهاد يف سبيل اهللا حىت املوتعلى  –عليه وسلم  ÅÌ u‘ ª! $# tã ÇšÏΖÏΒ÷σßϑ ø9 $# øŒ Î) 

š�tΡθãè Îƒ$ t7 ãƒ |MøtrB Íοt� yf¤±9 $# zΝÎ=yè sù $ tΒ ’ Îû öΝÍκÍ5θè=è% tΑ t“Ρr'sù sπuΖŠÅ3¡¡9 $# öΝÍκö� n=tã öΝßγt6≈ rOr&uρ $[s ÷G sù $ Y6ƒÌ� s% ∩⊇∇∪ 〈.  

من األعراب الـذين يف قلـوم    -صلى اهللا عليه وسلم-احلديث عن الذين ختلّفوا عن اخلروج مع رسول اهللا  -
وباملؤمنني، فلم خيرجوا معهم،  -صلى اهللا عليه وسلم-ة برسول اهللا الظّنون السيئ امرض، ومن املنافقني الذين ظنو

                                                
  611، ص 8مج  ح البخاري ،تح الباري يف شرح صحيف  - 1
  611، ص 8نفسه ، مج  - 2
  1187، ص3، مجم2006،  1ط،بريوت ،حممد على الصابوين ، املكتبة العصرية ، صيدا : صفوة التفاسري : ينظر  - 3
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... سيقول لك املخلفون من األعراب شغلتنا أموالنـا وأهلونـا   «فجاءت اآليات تفضحهم وتكشف سرائرهم 
  .اآليات»
- يف املدينة -يف منامه  -صلى اهللا عليه وسلم -ؤيا اليت رآها رسول اهللا احلديث عن الر- وحد ا أصـحابه  ث

  .ففرحوا واستبشروا
- صلى اهللا عليه وسلم-ناء على الرسول ورة بالثّمث ختمت الس- نت فضلهم، وأصحابه األطهار األخيار، وبي

 Ó‰£ϑ ورفعت قدرهم pt’Χ ãΑθ ß™§‘ «!$# 4 t Ï% ©!$#uρ ÿ… çµyètΒ â !#£‰Ï©r& ’n? tã Í‘$¤ÿä3 ø9$# â !$uΗxqâ‘ öΝ æη uΖ÷� t/ (.... 〈 اآلية.  

  

  :ورة احلجراتس - 4
وهي مدنيا مثان عشرة آيةة باتفاق أهل التفسري ، وآيا .وقد مسذا يت يف مجيع املصاحف وكتب الس نة والتفسري

صلى اهللا عليـه  –بيوت النيب  ةاهللا تعاىل ذكر فيها حرم يرجع إىل أنّون ووجه تسميتها كما ذكر املفسر. االسم 
  .-رضوان اهللا عليهن-هات املؤمنني الطاهرات موهي احلجرات اليت يسكنها أ –وسلم 

أمته  وأمته ، وقسم خيص –صلى اهللا عليه وسلم  – قسم بني النيب :1السورة الكرمية قسمان هنتتضم وخالصة ما
إا ترك للرذائل ووهو إما حتلية بالفضائلم.  

  :والقسم األول هو 
  .وله فيهاملؤمنون يف أمر قبل أن يقضي اهللا ورس ييقض أالّ -1

 .أصوام صوته  زتتجاو ، وأالّ-صلى اهللا عليه وسلم-اهليبة واإلجالل لرسول اهللا  -2

  .سول و الر خياطبوه بامسه وكنيته كما خياطب بعضهم بعضا ، بل خياطبونه بالنيب أالّ -3
  .قون الذين خيفضون أصوام عند رسول اهللا أولئك هم املت إنّ -4
  .راء احلجرات كعيينة بن حصن ومن معه أكثرهم ال يعقلون من نادوه من و إنّ -5
6- ذم باإلميان  –صلى اهللا عليه وسلم  – هرسولاهللا وعلى  املن.  

  :و القسم الثاين هو 
   .ت منه وتظهر احلقيقةثبتنسمع كالم الفاسق حىت ن أالّ -1 

  .إىل أمر اهللا  من املؤمنني على أخرى وجب قتال الباغية حىت تفيء ةإذا بغت طائف -2
                                                

   149، ص 26، ج 9أمحد مصطفى املراغي ، دار الفكر ،بريوت،  مج: تفسري املراغي - 1
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3- ب اهللا الصلح بني املؤمنني حب.  
4- النخرية و اللّهي عن  السزنابمز والت .  
5- هي عن سوء الظّالنميمة ن باملسلم وعن تتبع العورات املستورة وعن الغيبة و الن.  
6- اس مجيعا سواسية خملوقون من ذكر وأنثى، ال فضل ألحد على أحد إال بالتقوىالن.  
  

  : سورة ق  -5
: يف تفسري القرطيب عن ابن عباس وقتادة والضحاكو. "ها يف قول احلسن وعطاء وعكرمة وجابرسورة مكية كلّ

‰ôاستثناء آية  s)s9uρ $ oΨ ø)n=yz ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9$# uÚö‘ F{ $#uρ $ tΒuρ $ yϑßγuΖ ÷� t/ ’ Îû Ïπ −GÅ™ 5Θ$ −ƒ r& $ tΒuρ $ uΖ ¡¡ tΒ ÏΒ 5>θ äó—9 ∩⊂∇∪  〈1 .
  .وآياا مخس وأربعون

ور اليت وهي من السعن قرطبة بن مالك أن النيب"  فقد روى مسلمت بأمساء احلروف الواقعة يف ابتدائها، مسي- 
úX 4 Éβ#uة بح سورقرأ يف صالة الص -صلى اهللا عليه وسلم ö� à)ø9$#uρ Ï‰‹ Éfyϑ ø9$# ∩⊇∪ 〈 .ا قالورمب: ú〈X 

   .2" يف الركعة األوىليعينو
صلى اهللا عليـه  -ور رسول اهللا ورنا وتنتنلقد كان ": عمان قالت بنت حارثة بن النهشام  أم عن"وروى مسلم 

úX 4 Éβ#uوما أخذت ، أو سنة وبعض سنةسنتني اواحد  -وسلم ö� à)ø9$#uρ Ï‰‹ Éfyϑ ø9$# 〈.    إال عن لسان رسـول
  . 3"، يقرؤها كل يوم مجعة على املنرب إذا خطب الناس-صلى اهللا عليه وسلم-اهللا 
  :4يتاته السورة من مواضيع تتسلسل كاآلنته هة ما تضمومجل

- ورة بالقضية األساسية اليت أنكرها كفار قريش ، وتعجبوا منها ، وهي قضية احلياة بعد املـوت و  ابتدأت الس
  .البعث بعد الفناء 

- فحات هذا الكون املنثورية يف صورة أنظار املشركني املنكرين للبعث إىل قدرة اهللا العظيمة، املتجلّمث لفتت الس، 
  .الكبري  ها براهني قاطعة على قدرة العليوكلّ

م من الكوارث و أنواع العذاب، وهـذا   وانتقلت السورة للحديث عن املكذبني من األمم السالفة، وما حلّ -
  .بالسابقني م ما حلّ أن حيلّمن ة ار مكّحتذير لكفّ

                                                
   274،ص 26ج ، 10التحریر والتنویر ، مج  - 1
  273نفسھ ، ص - 2
  865ص ،1ج،دت، 3ط، املكتبة اإلسالمية، حممد مصطفى األعظمي: حتقيق، أبو بكر محد بن اسحاق بن خزمية السلمي النيسابوري: زميةصحيح ابن خ - 3
 241-240، ص 3صفوة التفاسري ،  مج :ينظر  - 4
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احلساب، وما يلقاه ارم يف ذلك اليوم العصـيب مـن    لت، وهومث انتقلت السورة للحديث عن سكرة املو -
  .أهوال وشدائد تنتهي به يف اجلحيم

يحة اليت خيرج الناس ا من القبور كأم جراد وهي الص "صيحة احلق"وختمت السورة الكرمية باحلديث عن  -
  .منتشر، ويساقون للحساب و اجلزاء

  

   : سورة الذاريات -6

ى وتسـم . 1بإثبات الواو، وذا عنوا البخاري يف كتاب التفسري من صحيحه "والذّاريات"ة  مسيت هذه السور
ية باتفاق، وهي مكّ.  2بدون الواو، وكذلك عنوا الترمذي يف جامعه ومجهور املفسرين " ارياتالذّ"أيضا سورة 

  .وعدد آياا ستون آية
ذه الصيغة يف غريها من سور القرآنرون، أن كلمة الذارياووجه التسمية كما ذكر املفس ت مل تقع.  

  : 3أما عن أغراضها فهي
  .حتقيق وقوع البعث و اجلزاء -
ووعيدهم  ،تهم يقولون بغري تثبورميهم بأن –صلى اهللا عليه وسلم  –بني به وبرسالة حممد إبطال مزاعم املكذّ -

  .بعذاب يفتنهم
  .وعد املؤمنني بنعيم اخللد -
  .ه واقع ال حمالةة البعث وعلى أنة اهللا و االستدالل على إمكانيى وحدانياالستدالل عل -
- بت رسعريض باإلنذار مبا حاق باألمم اليت كذّالتل اهللا، وبيان الشام بينهم وبني أولئكبه الت.  
ـ   –صـلى اهللا عليـه وسـلم     –جوع إىل اهللا وتصـديق الـنيب   بني الرتلقني هؤالء املكذّ - ركونبـذ الش..

                                                
 . 633، ص8فتح الباري يف شرح صحيح البخاري ، مج  : ينظر  - 1

 335،ص  26، ج 10مج  التحرير والتنوير ،  - 2
 336،  335نفسه ،ص - 3
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  : متهيد
       يعد إاال من عناصرها ، بل ال نبالغ إن قلنا الصوت ظاهرة مهمة من ظواهر اللغة، وعنصرا فعه أمهها على ن

  .صال املشترك بني اإلنسان و أخيه اإلنسانم طريق االتويقد ،للغة يملل اجلانب العاإلطالق، إذ ميثّ
الذي يعترب واضع أسس هـذا  ). هـ175ت ( باخلليل أمحد الفراهيدي هذا علماؤنا القدامى ابتداء على  نصوقد 

الذي أفرغ جهدا كبريا أضفى ) هـ  392ت (ي بن جنا، وصوال إىل  )هـ180ت(ه العلم ، مرورا بتلميذه سييوي
على البحوث الصوتية لونا من القوة ، وبيالعتبار،ها دراسة لغوية مهمة ، جيب على عامل اللغة أن يضعها يف ان أن 

   ".باعرصناعة اإل سر"ولذلك أفرد هلا كتابا خاصا هو 
ويرجع كثري من الدارسني سبب اهتمام العرب بدراسة األصوات إىل اهتمامهم بالتجويد و الـتالوة والقـراءات   

السبق  ت الدراسة الصوتية العربية من أسبق الدراسات الصوتية يف العامل، ومل يشاركهم يف هذاهلذا عد. 1القرآنية
ومل  « :وهو بصدد حديثه عن علم األصواتيقول ، إذ )تراسرشبرجي(سوى اهلنود، وقد اعترف بذلك املستشرق 

  .2»والعرب) يعين الربامهة ( يسبق الغربيني يف هذا العلم إال قومان من أقوام الشرق ومها أهل اهلند 

  
  دراسة األصوات اللغوية املفردة : أوال 

  : غوية العربيةصفات األصوات الل –أ 
ارسني غوية العربية، جيدر بنا اإلشارة إىل قضية شغلت فكر الدفات األصوات اللّلشروع يف ذكر صقبل ا

وأدخلـهما يف دائـرة    امها شيئا واحدومألت كتبهم، أال وهي قضية الفرق بني الصوت واحلرف، فهناك من عد
ة عملي"ف الصوت بأنه ان إذ عرمتام حسكما فعل نهما وهناك من أتى على التفريق بي. 3املشترك اللفظي ليس إال

ا اجلهاز النطقي وتصحركي ثار مسعية معينة تأيت من حتريك اهلواء فيما بني مصدر إرسال الصـوت  آبها حة يقوم
4"طقي، و مركز استقباله هو األذنوهو اجلهاز الن.  
سم العدد األكثر من األصوات إىل العدد األقل من فهو وحدة تصنيفية يقول ا دارس اللغة حني يق"وأما احلرف 

احلروف، إذ قد يشتمل احلرف الواحد على أكثر من صوت واحد، كما يشتمل حرف امليم على أصوات خمتلفة 
قالب، وكما يشتمل حرف النون على عدد من األصوات يأيت كل منها يف منها ذو اإلظهار، وذو اإلخفاء وذو اإل

                                                
  261دت، ص  ،القاهرة ، مدخل إىل علم اللغة ، حممد حسن عبد العزيز ، دار الثقافة العربية: ينظر  - 1
   12م ، ص 1996،  3ط ،القاهرة   ،تبة وهبة أصوات اللغة العربية ، عبد الغفار حامد هالل ، مك: ، نقال عن  5تراسر ، صشالتطور النحوي برجي - 2
  . 28ص م ، 2006،  1ط ،مصر  ،دراسات يف علم األصوات، صربي متويل، زهراء الشرق : ينظر  - 3
  66، صم 1998،  3متام حسان ، عامل الكتب ، ط :اللغة العربية معناها ومبناها - 4
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ينطق بإخراج اللسان كإخراجـه يف الظـاء   ) ينظر ( بعض أصوات النون كالذي يف  إنّ بيئة صوتية خاصة، حىت
  .1"فالفونيم يف أحد معانيه يقصد به احلرف) الفونيم ( وهذا يطلق عليه بعض البحاثني اسم 

ادة الصوت عمل حركي فهو م ق به بني احلرف و الصوت يف الدراسات اللسانية احلديثة أنّيفر ما من أدق ولعلّ
2، فهو صوت من حيث الطبيعة وحرف من حيث املفهوم و الوظيفةحمسوسة، واحلرف مفهوم معنوي ذهين.  

هناك من القدماء من كان على دراية بالفروق الدقيقة بني الصوت واحلرف كما هو احلال عند  مع اإلشارة إىل أنّ
ابن جين ه يف تعريفه للصوت بأن"صال حىت يعرض له يف احللق والفم والشفتني عرض خيرج مع النفس مستطيال مت

  .3"ى املقطع أينما عرض له حرفافيسم ،مقاطع تثنيه عن امتداده، واستطالته
وفيما يلي عرض ألهم ماذج للداللة صفات األصوات اللغوية العربية، وذلك متهيدا الستخدامها يف حتليل بعض الن

   :4ةس التاليالتقسيم على األسهذا  يون األصوات إىل قسمني، وبنوااللغو مقسولقد  .على عالقة األصوات باملعاين
1- هور"صوت الد الصوت الصائت بأنه حيدا "خالل  الذي حيدث يف تكوينه أن يندفع اهلواء يف جمرى مستمر

ق يأو تضي )ايعترض جمرى اهلواء اعتراضا تام( ة عائق ، دون أن يكون مثّوالفم، وخالل األنف معهما أحيانااحللق 
  .رى اهلواء من شأنه أن حيدث احتكاكا مسموعا

2- أي صوت من أصوات الكالم ال يصدق عليه تعريف الصامت هو وت الصائت فهو صوت صامت، إذا فالص
الصوت اهور أو املهموس الذي حيدث يف نقطة أن يعترض جمرى اهلواء اعتراضا كامال، أو اعتراضا جزئيا مـن  

  .اهلواء من أن ينطلق من الفم دون احتكاك مسموع كما يف حالة الثاء و الفاء مثال شأنه أن مينع
مقصودا ا األلف يف مثل عدا ، و الواو يف مثـل  ( وف املد واللني روبناء على ذلك تكون الصوائت ممثلة يف ح

: ل الصوامت يف بينما تتمثّ .)الفتحة ، والضمة ، والكسرة( ، إضافة إىل احلركات ) قالوا ، والياء يف مثل القاضي 
-ن-م-ل-ك-ق-ف-غ-ع-ظ-ط-ض-ص-ش-س-ز-ر-ذ-د-خ-ح-ج-ث-ت-ب– -مهزة القطـع 

  ).يف مثل يترك( ي  –) يف مثل ولد ( و -هـ
  

  : 5أنواع الصوائت -
  .تتمثل يف الفتحة، والكسرة، والضمة:  صوائت قصرية –أ 

  .دة، والواو املمدودة، والياء املمدوةتتمثل يف األلف املمدود: صوائت طويلة –ب 
                                                

  . 127 -114، ص1تب،طالبحث يف اللغة ، متام حسان ،عامل الكمناهج : ينظر  - 1
   16، ص 1ج، 1954، 1حتقيق مصطفى السقا وآخرون، القاهرة، ط أبو الفتح عثمان بن جين،: سر صناعة اإلعراب - 2
  . 16صنفسه  - 3
     124، ص1997،  2ط حممود السعران ، دار الفكر العريب ، القاهرة ، :علم اللغة مقدمة للقارئ العريب: ينظر - 4
  153  – 152، ص نفسه :ينظر  - 5
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الفتحة مـن  « :، إذ جند سيبويه يقولاأللف والواو والياء: غة على الربط بني األصوات الثالثةوقد درج علماء اللّ
  .  1»األلف، والكسرة من الياء، والضمة من الواو

هذه  لواو، فكما أنّني، وهي األلف والياء وااحلركات أبعاض حروف املد واللّ اعلم أنّ « :كما جند ابن جين يقول
فالفتحة بعض األلف، والكسرة بعض  ؛احلروف ثالثة فكذلك احلركات ثالثة، وهي الفتحة والكسرة والضمة

الياء، والضمة بعض الواو، وقد كان متقدمو النون الفتحة األلف الصغرية، والكسرة الياء الصغرية، حويني يسم
  .2»والضمة الواو الصغرية

  

  : 3أنوع الصوامت -
 ا يف موضع من املواضـع، ن باحنباس جمرى اهلواء اخلارج من الرئتني حبسا تامكوتوت: الصوامت االنفجارية -1

واألصوات االنفجاريـة   .فينضغط اهلواء، مث يطلق سراح ارى اهلوائي فجأة، فيندفع اهلواء حمدثا صوتا انفجاريا
  .الكاف ، القاف ، مهزة القطع الباء ،التاء ، الدال ، الطاء ، الضاد ، : العربية هي

2- اءالصوامت الغن :تتكون بأن يا يف موضع من الفم، ولكن خيفض احلنك اللني فيتمكن حبس اهلواء حبسا تام
  .امليم والنون: اهلواء من النفاذ عن طريق األنف، وتتمثل يف حرفني

رك منفذ للهواء عن طريق أحد جـانيب  تتكون بوضع عقبة يف وسط ارى اهلوائي مع ت :الصوامت املنحرفة -3
  .العقبة، أو عن جانبيها، ومن هنا مسيت باملنحرفة، وتتمثل يف حرف الالم

4- تتكون نتيجة لطرقات سريعة متتابعة من عضو مرن، مثل طرف اللسـان، وتتمثـل يف   : رةالصوامت املكر
  .حرف الراء

ارج من الرئتني يف موضع من املواضـع، حبيـث   تتكون حني يضيق جمرى اهلواء اخل: الصوامت االحتكاكية -5
 –السني  -الثاء  –فاء ال:والصوامت االحتكاكية منها املهموسة، وهي. حيدث اهلواء يف خروجه احتكاكا مسموعا

  .اهلاء  –احلاء  –اخلاء  –الشني  –الصاد 
  . العني  –الغني  –الزاي  –الظاء  –الذال : ومنها اهورة وهي 

حتدث بأن يتبع إطالق االنفجاري مباشرة باالحتكاكي املقابل  :ة نفجارية و االحتكاكية املركبالصوامت اال -6
  .ويتمثل يف اجليم. له، أي باالحتكاكي الذي يتكون يف نفس املوضع الذي يتكون فيه االنفجاري

                                                
    .242،ص4،ج1عبدالسالم محمد ھارون، دار الجیل ،بیروت، ط:تحقیق وشرح،)سیبویھ(أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر  :الكتاب - 1
 . 27- 19، ص 1ج: سّر صناعة اإلعراب - 2
  .وما بعدها 127، ص مقدمة للقارىء العريبعلم اللغة : ينظر - 3
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تقل بسـرعة إىل  مث تن) كالكسرة مثال ( ق حتدث عندما تبدأ األعضاء بتكوين صائت ضي: أشباه الصوائت -7
  .آخر أشد بروزا ؛ وال يدوم وضع الصائت األول زمنا ملحوظا "صائت"

 إىل إدراج هذه األصوات ضمن الصوائت هو ما تتميز به من انتقال سريع مع ضعف يف قوة النفس و الذي يدعو
  ).الزفري (

  ).يزن( مة ، والياء يف مثل كل)وجد( الواو يف مثل كلمة : وتتمثل أشباه الصوائت يف كل من
ذلك سيتم خالل عملية حتليل النماذج  ه مل يتم ذكر كيفية حدوث كل صوت على حدى، ألنّمع اإلشارة إىل أن
  .املقترحة للتطبيق

  : عالقة الصوت اللغوي باملعىن -ب
إمنـا  ، وة يف الدرس اللغويعالقة الصوت اللغوي باملعىن هي قضية غري مستحدث من اجلدير بالذكر اإلشارة إىل أنّ
ـ  175ت (، فقد أثارها اخلليل بن أمحد منذ قرون خلتهي من اهتمامات علماء اللغة   ، وتبعـه سـيبويه  ) هـ

يف كتابـه  )  هـ392ت(وأقرمها على ذلك جلة من العلماء، ويف هذا يقول أبو الفتح عثمان ابن جين ) هـ180ت(
هذا موضع شريف  اعلم أنّ « " :املعاين مساس األلفاظ أشباهباب يف إ"يف باب عقده لذلك وأمساه " اخلصائص"

ه عليه اخلليل و سيبويه، وتلقّلطيف، وقد نب1» تهته اجلماعة بالقبول له، واالعتراف بصح .  
ه وجل يف حبث هذه ما توصلت إليه العبقرية اللغوية آنذاك، ذلك أن من أهم يف هذه املسألة تعد بن جينآراء إ ولعلّ

  .ااستخراج أحكامها، وإيضاح قواعده الظاهرة، وأعمل فكره يف
ا مقابلة فأم«: إذ جنده يقولبن جين يف هذا املوضوع، توصلت إليه عبقرية إ ومن هذا املنطلق وجب علينا عرض ما

عند عارفيه مأموم، وذلك أم كثريا  ∗متلئبنهج ماأللفاظ مبا يشاكل أصواا من األحداث فباب عظيم واسع، و
وذلك أكثـر ممـا   . لوا ا وحيتذوا عليهار ا عنها، فيعدبروف على مست األحداث املعوات احلما جيعلون أص

2»ره، وأضعاف ما نستشعرهنقد .  
كرير؛ حنو فة تأيت للتة املضعك جتد املصادر الرباعيوذلك أن«:  قائالمث يواصل ذكر مالحظاته حول هذا الباب 

الزةعلصلة، والقعقعزعة، والقلقلة، والصيف املصادر ) ىالفعل(ووجدت أيضا . عصعة، واجلرجرة، والقرقرة، والص
افجعلو... فات إمنا تأيت للسرعة؛ حنو البشكى، واجلمزى ، والولقى والص املثال املكرباب  أعين –ر ر للمعىن املكر

بن جين قد أمعن النظر إن واملالحظ أ. 3»واملثال الذي توالت حركاته لألفعال اليت توالت احلركات فيها –القلقلة 
 ،احلدث افظ تأيت بالطريقة اليت يتصف لة للّهذه األصوات املشكّ ل إىل أنّ، إذ توصقة بني اللفظ ومعناهيف العال

                                                
    505، ص 1الخصائص ، مج  - 1
  .أي ثابت - ∗
 509،ص  1،  مجالخصائص  - 2
 506 - 505ص 1، مج نفسه - 3
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ر الفعل، مثلكأن تدل عني الفعل املكرر على تكر :ر وقطّكسأخرى ناسب  ةلوأضاف أمث. قوغلّ ح،ع، وفت
ضح؛ قال ضخ أقوى من النضح للماء وحنوه، و النالن: ومن ذلك قوهلم« :فقال الصوت فيها قوة الفعل أو ضعفه،

yϑ$«: اهللا سبحانه Íκ� Ïù Èβ$uΖøŠtã Èβ$tG yz$�Ò tΡ ∩∉∉∪  «  )فجعلوا احلاء . )الرمحن– للماء الضعيف، واخلاء  –قتها لر– 
   .1»ملا هو أقوى منه –لغلظتها 

نع منه صوهو أ –ومن ذلك «: قابلها زيادة يف املعىن، ويف هذا يقول زيادة يف املبىن ت أن كلّ كما يرى ابن جين– 
يف أكثر األمر للطلب؛ حنو استسقى، واستطعم ، و استوهب ، و اسـتمنح ، واسـتقدم   ) استفعل ( هم جعلوا أن

ـ ... بت يف هذا الباب احلروف على ترتيب األفعال عمرا، واستصرخ جعفرا ، فرت اء فجاءت اهلمزة والسني والت
ذلـك ألن  و. فهذا من اللفظ وفق املعىن املوجود هنـاك  .الفاء والعني، والالم: زوائد ، مث وردت بعدها األصول

ب مه، مث وقعت اإلجابة إليه، فتبع الفعل السؤال فيه والتسبي لوقوعه تقدللفعل والتماسه والسعي فيه والتأنالطلب 
كذلك تبعت حروف األصل احلروف الزائدة الـيت وضـعت    فكما تبعت أفعال اإلجابة أفعال الطلب، .لوقوعه

   .2»لاللتماس و املسألة
  . و استدىن ، و استمنح، واستعطى،باستخرج، استقدم، و استو ه: ـل لذلك بومثّ

  :  3وانطالقا مما أورده ابن جين يف هذا الباب، توصل حممود حنلة إىل استنتاج ما يلي

  .رار املعىن وتصويره وتقويته، واملبالغة فيه تكرار الصوت يؤدي إىل تك إنّ :أوال 

  . إضافة من األصوات إىل األصول، إضافة إىل املعىن األصلي أي :ثانيا

  .ة عالقة بني صوت احلرف وخمرجه، وبني ما يدل عليه من معىنمثّ :ثالثا

  .  مجيعار عنه اللفظة بأصواا كل صوت يف اللفظة قد يعرب عن جزء من املعىن الذي تعب :رابعا
وعلى الرغم من أن السيوطي يشري إىل شبه اإلمجاع احلاصل بني العلماء يف مسألة مناسبة األلفاظ للمعـاين الـيت   

. 4»وا يطبقون على ثبوت املناسبة بني األلفاظ واملعاينا أهل اللغة والعربية ، فقد كادأمو  « :وضعت هلا، إذ يقول
فمنهم مـن ينفـي   . ه القضية خاصة بني احملدثني من أوربيني وعربإال أن هذا ال ينفي وجود اخلالف حول هذ

وجود عالقة طبيعية بني األلفاظ ومعانيها، مع اعترافهم بوجود ألفاظ برزت فيها هذه الصلة، نظري األلفاظ الـيت  
حتاكي أصوات الطبيعة، لكنها ال تصلح أن تكون أساسا لظاهرة لغوية مطردةهم يرون أن.  

  . فظ ومعناه، على الرغم من اختالف وتباين درجات هذه الصلةجود صلة طبيعية بني اللّومنهم من يرى و
                                                

  509، ص 1،مج السابق - 1

  507- 506،ص 1،مج نفسه - 2
 153،ص م 1989سنة  1ط ،لبنان ،دراسات قرآنية يف جزء عم ، حممود أمحد حنلة ، دار العلوم العربية ، بريوت : ينظر - 3
  47،ص 1، ج. م1998، 1فؤاد علي منصور، دار الكتب العلمیة، بیروت،ط: ، تحقیق)ھـ911ت(جالل الدین السیوطي : ھاالمزھر في علوم  اللغة وأنواع  - 4

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  الفصل األول في المستوى الصوتي
 

 

18

إللحرف يف اللغة العربية " الذي يرى أنّ "مد املباركحم"أي األخري جند ومن بني الذين يقولون بالرفهو  حياء خاص
ه إليـه  لقبول املعىن ويوجيهيأ فس جوا الن مياء، ويثري يفإإن مل يكن يدل داللة قاطعة على املعىن، يدل داللة اجتاه و

  . 1"ويوحي به
تا وانطالقا مموهذا بعيدا عن "جزء األحقاف"م ذكره حاولت دراسة عالقة الصوت املفرد باملعىن العام لسور قد ،

كل توهقعها، مم يرافقه التكلف يف إجياد هذه العالقات أو حماولة تصنيلقرآن الكرمي رون لدا ذلك مبا أورده املفس
  .يف تفاسريهم

  

  :صوات للتحليلمناذج من األ - جـ
  :الءمةماألصوات اليت بينها وبني احلدث نوع مناسبة و: أوال
  : ويت للكلمةشكيل الصاحملاكاة بالت -أ

�(وع كلمة ل به هلذا النمما ميثّ - Å³ ãm( قوله تعاىل يف: " #sŒ Î) uρ u�Å³ãm â¨$ ¨Ζ9 $# (#θçΡ% x. öΝçλ m; [!#y‰ôã r& (#θçΡ% x.uρ öΝÍκÌEyŠ$ t7 Ïè Î/ 

〈Ì� Ïÿ≈ x.2.  وكلمة) ( î�ô³ym  "يف قوله تعاىل:  tΠ öθtƒ ÚY ¤)t±n@ ÞÚö‘ F{ $# öΝåκ÷] tã % Yæ#u�Å  4 y7Ï9≡sŒ î� ô³ym $ uΖøŠn=tã ×��Å¡o„ 〈3.     

صوير احلشر يوم إذمل جتتمع احلاء والشني يف جزء األحقاف إال يف هذين املوضعني، حيث جلأ القرآن الكرمي إىل ت
  .القيامة بتوظيف صويت احلاء والشني، يصاحبهما صوت الراء

ذه احلروف، يالحظ حدوث حشرجة وتزاحم يف احللق، فصوت احلاء بوصفه صوتا ظ ل لعملية التلفّواملتأم
حلنجرة، إذ ، عملية النطق به يرافقها حدوث احتكاك يف الفراغ احللقي أعلى ا4"صامتا مهموسا حلقيا احتكاكيا"

، والشني مبا فيها من تفشي كما يقول ابن جين، وضيق 5يضيق ارى اهلوائي يف هذا املوضع ويرتفع احلنك اللين
بني مقدم اللسان ومؤخر اللّثة، وتقارب لألسنان العليا، إذ ال يتأتى تكوين هذا الصوت إذا اشتد انفتاح الفم، فهو 

احتكاكي ئتني حىت "، والراء بوصفه حرفا مكررا، حيدث نتيجة اندفاع 6صوت مهموس لثوي حنكياهلواء من الر
مير بني الوترين الصوتيني زامرا لتضايق ما بينهما، مث يستمر إىل جتويف الفم فإذا وصل إىل اللّسان امتد طرفه 

  . 7"مرتعدا حىت يلمس لثّة الثّنايا ملستني أو أكثر

                                                
 7ط ،شر والتوزيع حممد املبارك ، دار الفكر للطباعة والن : -دراسة حتليلية مقارنة للكلمة العربية وعرض ملنهج العربية األصيل يف التجديد والتوليد  –فقه اللغة وخصائص العربية  - 1

 261،صم 1981
  6: األحقاف آیة - 2
  44: ق آیة - 3
 150ص  علم اللغة مقدمة للقارىء العربي، - 4
  148نفسھ، ص  - 5
  147نفسھ، ص  - 6
  109محمد حسن حسن جبل ،ص : - دراسة نظریة وتطبیقیة- المختصر في أصوات اللغة العربیة - 7
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  .الذي تتدافع فيه اخلالئق يوم احلشر على أرض احملشر كلّ هذا ساهم يف تصوير ذلك الزحام

θ#(ومن هذا النوع أيضا كلمة  - Ý¡ ¡¡ pgrB (يف قوله تعاىل:   $pκš‰r'̄≈ tƒ tÏ%©!$# (#θãΖtΒ#u (#θç7 Ï⊥ tG ô_ $# #Z��ÏW x. zÏiΒ Çd©à9 $# �χÎ) 

uÙ÷è t/ Çd©à9 $# ÒΟøOÎ) ( Ÿωuρ (#θÝ¡¡¡ pgrB Ÿωuρ =tG øó tƒ Νä3àÒ÷è −/ $ ³Ò÷è t/ 4 �=Ïtä†r& óΟà2 ß‰tnr& β r& Ÿ≅ à2 ù'tƒ zΝós s9 ÏµŠÅzr& $\G øŠtΒ 

çνθßϑ çF ÷δ Ì� s3sù 4 (#θà)̈? $#uρ ©! $# 4 ¨β Î) ©! $# Ò>#§θs? ×ΛÏm θ#( حيث نالحظ مناسبة واضحة بني هذه الكلمة  .1〉 ‘§ Ý¡ ¡¡ pgrB(  وبني
العورات طلبا للشر، ومنه  البحث بوسيلة خفية عن بواطن األمور، أو البحث عن"املعىن اليت تدل عليه وهو 
الشر 2"اجلاسوس صاحب سر.  

صامت مهموس لثوي احتكاكي، ال يتأتى نطقه لو "هلذا جند أنّ حرف السني الذي تكرر يف هذه الكلمة، وهو
فتح الفم أثناء تكوينه إىل حد كبري، بل إنه ليحدث يف نطق الكثريين له أن تتالقى األسنان العليا واألسنان 

قد أسهم يف إبراز حالة اجلاسوس وهو حياول جاهدا االقتراب قدر اإلمكان من املتجسس عليه دون . 3"ىالسفل
  .إصدار أي صوت قد يلفت االنتباه إليه، بل قد يكتم أنفاسه أثناء ذلك

يوقف جمرى "يتكون بأن  4"صوت مهموس سني انفجاري"وقد أعان على إبراز هذه الصورة صوت التاء، وهو
ء وقفا تاما، وذلك بأن يلتقي طرف اللّسان بأصول الثنايا العليا، ويرفع احلنك اللّني فال مير اهلواء إىل األنف؛ اهلوا

إىل جانب صوت الواو مبا . 5"بضغط اهلواء مدة من الزمن مث ينفصل العضوان انفصاال فجائيا حمدثا صوتا انفجاريا
ة التجسليدلّ على طول مد سله من صفة املد.  

/)  (ومن األمثلة على هذا التناسب كلمة - èφθßϑçFΖsƒùRr& الواردة يف قوله تعاىل:  #sŒ Î* sù ÞΟçF‹ É)s9 tÏ%©!$# (#ρã� xÿx. z>÷�|Ø sù 

É>$ s%Ìh�9 $# #¨L ym !#sŒÎ) ó/èφθßϑçFΖsƒùR r& (#ρ‘‰à±sù s−$ rOuθø9 $# $ ¨ΒÎ* sù $ CΖtΒ ß‰÷è t/ $ ¨ΒÎ) uρ ¹!#y‰Ïù 4®L ym yì ŸÒs? Ü>ö� ptø:$# $ yδ u‘#y—÷ρr& 4 y7Ï9≡sŒ öθs9 uρ â!$ t±o„ 

ª! $# u�|Ç tGΡ ]ω öΝåκ÷] ÏΒ Å3≈ s9 uρ (#uθè=ö6u‹ Ïj9 Νà6ŸÒ÷è t/ <Ù÷è t7 Î/ 3 tÏ%©!$#uρ (#θè=ÏF è% ’ Îû È≅‹ Î6y™ «! $# n=sù ¨≅ ÅÒãƒ ÷〈Λàιn=≈ yϑ ôã r&6.   حيث
نالحظ أنفيها اجلراح فأصبحت ثقيلة ال كبري ثقل األجسام اليت كثرت  نا نستشعر ثقال يف نطقها حياكي إىل حد

فهي كلمة تثري يف خيال قارئها وسامعها هذه الصورة لتجعلها ماثلة عيانا، خاصة إذا علمنا  تقوى على النهوض،
السر الكامن وراء الثّقل احلادث يف نطقها أال وهو تقارب خمارج حروفها، وخاصة التقارب بني صويتّ الثاء 

ضع طرف اللّسان بني أطراف الثنايا، حبيث يكون هناك منفذ ضيق للهواء؛ ويكون بأن يو"واخلاء، فاألول حيدث 
معظم جسم اللّسان مستويا؛ يرفع احلنك اللّني، فال ينفذ اهلواء عن طريق األنف، وال يتذبذب الوتران الصوتيان، 

                                                
  12: الحجرات آیة - 1
  ).جّس(م، مادة   2008، 1ط، دار الفكر، بیروت،لبنان،) ابن منظور(جمال الدین محمد بن مكرم :عربلسان ال: ینظر - 2
  146، ص145علم اللغة مقدمة للقارىء العربي ، ص  - 3
 129نفسھ، ص - 4
 129نفسھ، ص - 5
 4: محمد آیة - 6
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حبيث يكون بينهما يقترب أقصى اللّسان من أقصى احلنك "والثاين حيدث بأن   .1"فهو صامت مهموس احتكاكي
فراغ ضيق يسمح للهواء بالنفاذ حمدثا احتكاكا، يرفع احلنك اللني، وال يتذبذب الوتران الصوتيان، فهو صامت 

2"مهموس احتكاكي.  
الغلبة ألنها تترك املغلوب كالشيء املثخن وهو "وقد ذكر الطاهر بن عاشور يف تفسري اآلية أن اإلثخان هو  -

خيف للحركة ويوصف به املائع الذي مجد أو قارب اجلمود حبيث ال يسيل بسهولة، الثقيل الصلب الذي ال
وغلب إطالقه على : "ويضيف قائال. 3"ووصف به الثوب واحلبل إذا كثرت طاقتهما حبيث يعسر تفككهما

ن وقعوا يف قبضتكم التوهني بالقتل، وكال املعنيني يف هذه اآلية، فإذا فسر بالغلبة كان املعىن حىت إذا غلبتم منهم م
  .أسرى فشدوا وثاقهم وعليه فيجوز املن والفداء غري مقيد

وإذا فسر اإلثخان بكثرة القتل فيهم كان املعىن حىت إذا مل يبق من اجليش إالّ القليل فأسروا حينئذ، أي أبقوا 
  .4"ظهراألسرى، وكال االحتمالني ال خيلو من تأويل يف نظم اآلية إال أنّ االحتمال األول أ

  

2- الة مبحاكاة احلدثاألصوات الد :  
األصوات اليت يكون بينها وبني احلدث نوع من التطابق أو التجانس الصويت لذلك احلدث، أو ما يسـمى  وهي 

  .باحملاكاة

™È̈θó(ومما ميثل به هلذا النوع كلمة  - uθè? (يف قوله تعاىل:  ô‰s)s9 uρ $uΖø)n= yz z≈ |¡ΣM}$# ÞΟn=÷è tΡ uρ $tΒ â È̈θó™ uθè? ÏµÎ/ … çµÝ¡øÿtΡ ( 
ßøtwΥ uρ Ü>t� ø%r& Ïµø‹ s9 Î) ôÏΒ È≅ ö7 ym Ï〈‰ƒÍ‘ uθø9 احلركة أو الصوت اخلفي الذي ال حيس فيحترز منه، "فأصل الوسوسة    .$#5

فالوسواس اإللقاء اخلفي يف النفس إما بصوت خفي ال يسمعه إال من ألقي إليه، وإما بغري صوت كما يوسوس 
  .6"لعبد، ومن هذا وسوسة احللي وهو حركته اخلفية يف األذنالشيطان ل

™È̈θó(أمل يف كلمة واملت uθè? ( رة إلبراز هذه الوسوسة اليت يالحظ أنّ حرف السني املتكرقد اختري بصفة خاص
  .7"فيأدلّ جبرسه الصويتّ االحتكاكي اهلامس على تصوير حالة اهلمس اخل"جتول يف قلب املرء وخاطره، ذلك أنه 

صوت شبه صائت جمهور شفوي "وقد ساعد على إبراز حالة الوسوسة اليت ختطر ببال اإلنسان، صوت الواو، وهو
قصي ات متتابعة تكون ذات أثر كبري يف . 1"حنكيفتني ضمالش ه يتردد بني السينات املتوالية بضمحيث جند أن

                                                
 144مقدمة للقارىء العربي، ص  علم اللغة - 1
 147نفسھ، ص - 2
  79، ص26، ج10لتنویر ، مجالتحریر وا - 3
  79نفسھ، ص - 4
 16آیة : ق - 5
 325م، ص2004،بیروت،ابن قیم الجوزیة، تحقیق محمد االسكندراني وعدنان درویش،دار الكتاب العربي :بدائع الفوائد - 6
 .161دراسات قرآنیة في جزء عّم ، ص - 7
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وال أدلّ على هذا . على ارتكاب املعاصي واآلثام تصوير موقف النفس وهي حترض اإلنسان حتريضا هامسا
$!  :التحريض من قوله تعاىل على لسان امرأة العزيز tΒuρ ä— Ìh� t/é& ûÅ¤ øÿtΡ 4 ¨β Î) }§øÿ̈Ζ9 $# 8οu‘$ ¨ΒV{ Ïþθ�¡9 $$ Î/ �ωÎ) $ tΒ zΟÏm u‘ þ’ În1 u‘ 4 

¨β Î) ’ În1 u‘ Ö‘θàÿxî ×ΛÏm     ).یوسف.(∪⊃∋∩〉 ‘§

$Ï%©!$#uρ tΑ“ :دة يف قوله تعاىلالوار) &7e∃é(ومن ذلك كلمة  - s% Ïµ÷ƒt$Î!≡uθÏ9 7e∃ é& !$ yϑ ä3©9 ûÍ_ ÏΡ#y‰Ïè s? r& ÷β r& ylt� ÷zé& ô‰s%uρ ÏMn=yz 

ãβρã� à)ø9 $# ÏΒ ‘Î=ö7 s% $yϑ èδ uρ Èβ$sWŠÉó tG ó¡o„ ©! $# y7n=÷ƒuρ ôÏΒ#u ¨βÎ) y‰ôã uρ «!$# A,ym ãΑθà)u‹ sù $ tΒ !#x‹≈ yδ HωÎ) ç��ÏÜ≈ y™ r& tÏ9 ¨ρF{  هذه .2〉 #$
الكلمة تكاد تنقلب جبرسها من اسم فعل إىل اسم صوت فإنّ ما يف الفاء من طرد النفس من الصدر حكاية للرفض 

" أف"وإرادة التخلّص من موقف وصاحبه ولو أنّ الرافض حبث عن تعبري مناسب للرفض ما وجد أفضل من لفظ 
  .جبرسها على ما تدلّ عليه بوضعها بسبب ما فيها من داللة طبيعية تدعم داللتها العرفية، فهي تدلّ

kƒ(ومن ذلك أيضا كلمة  - Ì� ¨Β  (يف قوله تعاىل:  ö≅ t/ (#θç/¤‹x. Èd,ys ø9 $$Î/ $£ϑ s9 öΝèδ u!% ỳ óΟßγsù þ’ Îû 9� øΒr& ?〈kƒÌ� ¨Β3 . فاألمر
 تارة شاعر، وتارة ساحر، وتارة كاهن، المرج اخلامت يف إصبعه وجرج فيقولون :"املريج أي املضطرب، يقال

   .4"يثبتون على شيء واحد
واإلنسان وهو يتلو هذه اآلية أو يستمع تالوا حيس بذلك املرج واالضطراب يف نفسه، وقد نشأ ذلك بتكرر 

يتكون بأن تتابع طرقات طرف اللسان على اللثة تتابعا سريعا، ومن هنا كانت تسمية هذا "حرف الراء الذي 
سريع الذي يرافق تشكيل صوت الراء، يوحي حبالة االضطراب اليت تنتاب الذين فهذا التتابع ال. 5"الصوت باملكرر

إنه لتعبري :"قال. ورمبا أعاننا على فهم هذه احلالة وتصورها أن ننقل ما قاله سيد قطب يف تفسريها. كذبوا باحلق
احلق هو النقطة الثابتة اليت إنّ ...فريد مصور مشخص حلال من يفارقون احلق الثابت، فال يقر هلم من بعده قرار

يقف عليها من يؤمن باحلق فال تتزعزع قدماه، وال تضطرب خطاه، ألنّ األرض ثابتة حتت قدميه ال تتزلزل وال 
مضطرب مائج مزعزع مريج، ال ثبات له وال استقرار،  –عدا احلق الثابت  -وكل ما حوله . ختسف وال تغوص

ز نقطة احلق الثابت زلّت قدماه يف ذلك املضطرب املريج، وفقد الثباب فمن جتاو. وال صالبة له وال احتمال
ومن يفارق احلق تتقاذفه األهواء !واالستمرار، والطمأنينة والقرار، فهو أبدا يف أمر مريج ال يستقر على حال

وتتأرجح  ويضطرب سعيه هنا وهناك،. وتتناوحه اهلواجس، وتتخاطفه اهلواتف، ومتزقه احلرية، وتقلقه الشكوك

                                                                                                                                                       
  150علم اللغة مقدمة للقارىء العربي ، ص - 1
  17:األحقاف آیة - 2
  5: ق آیة - 3
، 4م، ج2،1987طمحمود بن عمر الزمخشري، دار الكتاب العربي ،بیروت،: الكّشاف عن حقائق غوامض التنزیل وعیون األقاویل في وجوه التنزیل - 4

  19ص
  142مقدمة للقارىء العربي، ص علم اللغة - 5
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إنه ...فهو يف أمر مريج...وهو ال يلوذ من حريته بركن ركني، وال مبلجأ أمني. مواقفه إىل اليمني وإىل الشمال
 . 1"تعبري عجيب، جيسم خلجات القلوب، وكأنها حركة تتبعها العيون

  
  :دراسة املقاطع الصوتية: ثانيا
  :مفهوم املقطع -1
عات الشيء املقطع هو غاية ما قطع، وأنه موضع للقطع، ومقطّ" ة قطع، أنّورد يف لسان العرب، يف ماد :لغة -أ

عر وزنه بأجزاء العـروض وجتزئتـه   شيء آخره، وتقطيع الش ب عنها، ومقطع كلّل إليها ويتركّطرائقه اليت يتحلّ
  .2"باألفعال

القاف والطاء والعـني أصـل   : عقط:" ثهما أنّا يف معجم املقاييس يف اللغة فجاء يف باب القاف والطاء وما يثلّأم
: عاتواملقطّ... حيث ينقطع: منقطع الرمل ومقطعه" أنّو. 3"صحيح واحد، يدل على صرم وإبانة شيء من شيء

ومقـاطع   ...، وكذلك مقطّعات أبيـات الشـعر  أنّ رجال أتاه وعليه مقطّعات له: ياب القصار، ويف احلديثالثّ
  .4"مآخريها: األودية

غويني احملدثني للمقطع، تبعا الختالف نظرم إليه، فمنهم من نظر إليه نظرة فت تعاريف اللّاختل :صطالحاا -ب
وأيا ما كان األمـر فقـد بـرز     .ةمنهم من نظر إليه نظرة نطقية، وهناك من نظر إليه نظرة وظيفيوأكوستيكية، 

جاهان رئيسيان يف تعريف املقطع أحدمها فونيتيكي واآلخر فونولوجيات.  

  :5أهم تعريفاته: االجتاه الفونيتيكي -أ
  .ة تقع بني حدين أدنيني من اإلمساعأعلى أو قمة إمساع طبيعيحدّ له  ،تتابع من األصوات الكالمية -1
2- قطاع من تيا ذا حجم أعظم، حماطا بقطاعني أضعف أكوستيكياار الكالم حيوي صوتا مقطعي.  
  .ضة صدرية واحدةوحدة من عنصر أو أكثر يوجد خالهلا نب -3

  :6أهم تعريفاته: االتجاه الفونولوجي -ب
1- رب يف اللّالوحدة اليت ميكن أن حتمل درجة واحدة من النةغات املنبورة أو نغمة واحدة يف اللغات النغمي.  
  ".الوحدة األساسية اليت يؤدي الفونيم وظيفة داخلها" عرفه دي سوسري بأنه -2

                                                
  3359، ص6في ظالل القرآن ،مج - 1
  .وما بعدھا 220، ص11، مج)قطع(لسان العرب ، مادة  - 2
   893باب القاف والطاء وما یثلثھما ، ص شھاب الدین أبو عمرو،  دار الفكر،: أحمد بن فارس بن زكریاء، تحقیق: معجم المقاییس في اللغة - 3
  894نفسھ، ص  - 4
 285 -284ص، م 1997،)د ط(أحمد مختار عمر ، عالم الكتب بالقاھرة، ،: دراسة الّصوت الّلغوي - 5
 286ھ، ص نفس - 6
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  .لّة واحد، إما وحده أو مع سواكن بأعداد معينة وبنظام معينوحدة حتتوي على صوت ع -3

  :ودالالا ،أنواع املقاطع يف اللّغة العربية -2
ان، واخلاصة بدراسـة  ام حسدر بنا إىل أن نشري إىل مجلة الشروط اليت أشار إليها متّجيقبل التعرض ألنواع املقاطع 

  :1العربية، وهياللّغة  املقاطع يف
  .حرف متحرك فهو بداية مقطع كلّ -1
  .صوت ساكن بعد حركة أو مد فهو اية مقطع، وقد يشدد هذا الساكن عند الوقف كلّ -2
  .هناك مقطع حبسب األصل ومقطع حبسب االستعمال ويتصل هذا التفريق يف الغالب  مزة الوصل -3

ل إىل أنّ املقاطع االستعمالية الصوتي2ة للغة العربية تتمثّل يف األنواع التاليةومن هذا املنطلق فقد توص:  

  ، فكلّ )برض(صوت متحرك وليس بعد حركته صوت ساكن مثل املقاطع الثالثة يف لفظ  :املقطع األول -

  .∗)ص ح(، ويرمز له بالرمز بالقصريويسمى  .ب -ر -ض: مقطع منها صوت متحرك ليس بعده سكون هكذا

 ملْ( ك بعد حركته صوت ساكن، ومثال ذلك املقاطع اليت تتكـون منـها عبـارة   صوت متحر :املقطع الثاين -
فهمـا   )تـب (وكذلك التاء يف  )يك(متحركة بعدها ميم ساكنة ومثلها الياء يف  )لـم(م يف فالالّ. )ـتبيكْ

  .)ص ح ص(، ويرمز له بالرمزباملتوسط املقفلويسمى  .متحركتان بعد كلّ منهما صوت ساكن أيضا

الواو والفاء والنون جاء  من فكلّ )يانِافَو(صوت صحيح يتلوه مد وليس بعد املد سكون، مثل :املقطع الثالث -
  .ََََ∗ )ص م(، ويرمز له بالرمزاملتوسط املفتوحبعدها مد وليس بعد املد سكون ويسمى ب

فاملقطعان يف كلّ مـن   )خةآص(و )مةآط(و )لّنيآض(صوت يتلوه املد وبعد املد سكون كما يف :املقطع الرابع -
، أي أنّ املقطع األول من كلّ هذه الكلمات من هذا هخ -اخ، صهم -، طامنيل -الْض: هذه الكلمات كما يلي

  .)ص م ص(، ويرمز له بالرمزبطويل املدويسمى  ).صاخ -امط -ضالْ( النوع 

وكمـا يف   )بعد(و )قبلْ(صوتان ساكنان كما يف الوقف على  صوت متحرك وبعد احلركة :املقطع اخلامس -
ـَ -بيو -د(  )هـَبيود(املقطع الثاين من مقاطع  ـ  -ص( ) يخــة وص(و ) دابـة ( تصغري ) ـهب ويـخ – 

ـَ   .)ص ح ص ص(مز، ويرمز له بالربطويل التسكنيويسمى  ).صاخة( تصغري ) ـهخ

                                                
 176،  ص1م، ج2000، 2تّمام حسان، عالم الكتب بالقاھرة، ط: -دراسة لغویة وأسلوبیة للّنص القرآني -البیان في روائع القرآن  - 1
 178، ص 177نفسھ ، ص  - 2
 حركة قصیرة: صوت صامت، ح: ص - ∗
  حركة طويلة، مثل ألف املد، ياء املد، واو املد: م - ∗
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مد وبعد املد صوتان ساكنان، وال يرد هذا املقطع إال عند الوقف على ألفـاظ   صوت يتلوه :املقاطع السادس -
ـَ( )ــاجح( مثل ـَ(و )ـاصخ(و  )ــامت مبقطـع  ويسـمى   .فهو مقطع مرهون مبوقع معين )ــالُض

  .)ص م ص ص(  ، ويرمز إليه بالرمزالوقف
  :  حو التايلوميكن تلخيص بنية املقاطع الصوتية يف اللغة العربية على الن

 
  

  رمزه  نوع المقطع

  ص ح  قصیر

  ص ح ص  متوسط مقفل

  ص م  متوسط مفتوح

  ص م ص  طویل المّد

  ص ح ص ص  طویل الّتسكین

  ص م ص ص  مقطع الوقف

  
  

  :1ي اختالف املقطع وتنوعه إىل دالالت متعددة مثليؤد: دالالتــها -ب
، فالتاء يف الفعل ، تكلّمت، تكلّمتتكلّمت: يد داللة التاء يفحتديد القيمة الداللية للمقطع الواحد، مثل حتد -1

  .األول تاء الفاعل املتكلّم، والثاين للمخاطب املذكّر، والثالث للداللة على املخاطبة املؤنثة
ـَ :، وقصره على معاين الكلمات، مثليؤثر طول املقطع -2 : بـــرض . ص ح ص+ ص م : بــارِض

  .ص ح+ ص ح + ص ح 
على اسم الفاعل، فميز بني داللة االسم وداللة الفعل الذي جاء فيه املقطع  )ضارب (دلّ طول املقطع األول يف 

  .األول قصريا

                                                
  . 43- 42ص، م2005،  1ط ،مصر ،حممود عكاشة، دار النشر للجامعات، -دراسة يف الداللة الصوتية، والصرفية، والنحوية، واملعجمية-اللغوي يف ضوء علم الداللة  التحليل: ينظر - 1
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، بإشباع مد الياء أكثر مـن املـألوف   )هذا الرجل طويل ( :يؤدي طول املقطع إىل املبالغة يف املعىن مثلقد  -3
  .للداللة على الطول غري املألوف

؛ ألنهـا  )األلف، الواو، واليـاء ( ني، ويتحقّق هذا يف أصوات اللّني قد يؤدي طول املقطع إىل التأثري يف املتلقّ -4
البالد، العماد، األوتاد، مسيع، علـيم،  : ذلك لامث ،أوضح يف السمع وأكثر أثرا يف النفس من األصوات الساكنة

 .عظيم، املؤمنون، القاسطون، الساجدون

للداللة علـى   )عامل  (،  )قاتل  (املقطع الطويل يف : املقطع يف الداللة الصرفية أو داللة املشتق مثليشارك  -5
للداللة على الصـفة،   )بصري(و )عليم(و )مسيع(للداللة على اسم املفعول، و )خممور (و )مقتول(اسم الفاعل، و

أو ) تضـعيفه ( تشديد املقطع  ب، ويدلّــرض ، وبــرض: ويدلّ التسكني والتحرك على نوع املشتق مثل
ـَ(: ختفيفه على اختالف الداللة مثل عبـــر( )ـَع ، األول يعين احلديث عن الذات، والثاين يعـين   )ــرب

  .         االجتياز واملرور
  .ختريب، تعمري: يف املعىن، مثلإىل زيادة تؤدي زيادة عدد املقاطع  -6

  :للتحليل مناذج من املقاطع - جـ

óΟ  :قوله تعاىل -1 s9uρr& (#÷ρ t� tƒ ¨β r& ©!$# “Ï% ©!$# t, n=y{ ÅV≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# uÚö‘F{ $#uρ öΝ s9uρ z÷ë tƒ £ÎγÉ)ù=sƒ¿2 A‘Ï‰≈ s)Î/ #’n? tã 

β r& }‘Å↵ øtä† 4’tA öθ yϑ ø9$# 4 #’n? t/ … çµ̄ΡÎ) 4’n? tã Èe≅ä. & óx« Ö〈�ƒ Ï‰s%1.  

  

  
  أ

  
  و

  
  لم

  
  یـ

  
  رو

  
  أن

  
  ن ل

  
  ال

  
  ـھ

  
  ال

  
  ل

  

  ص ح

  

  ص ح

  

  ص ح ص

  

  ص ح

  

  ص ح ص

  

  ص ح ص

  

  ص ص ح

  

  ص م

  

  ص ح

  

  ص ح ص

  

  ص ح

     

  
  

  ذي

  

  أر  و ل  ت  وا  ما  س  ق س  لـ  خـ

  ص م

  

  ص ح ص  ص ص ح  ص ح  ص م  ص م  ص ح  ص ص ح  ص ح  ص ح

                                                
  33:األحقاف آیة - 1
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  قا  بـ  ن  هن  قـ  خل  بـ  ي  يع  مل  و  ض

  ص م  ص ح  ص ح  ص ح ص  ص ح  ص ح ص  ص ح  ص ح  ص ح ص  ص ح ص  ص ح  ص ح

  
  د

  

  تى  مو  لي  يـ  حي  يأ  ىل  عـ  رن

  ص م  ص ح ص  ص ص ح  ص ح  ص ح ص  ص ح ص  ص م  ص ح  ص ح ص  ص ح

  
  بـ

  

  شي  ل  كل  ىل  ع  وهـ  ن  إن  ىل

  ح صص   ص ح ص  ص ح ص  ص م  ص ح   مص   ص ح  ص ح ص  ص م  ص ح

  
  دير  ق  ء ن

  ص م ص  ص ح  ص ح ص

  
  :توزعت مقاطع هذه اآلية كما يلي

  

  عدد مرات الورود  أنواع املقاطع
  23  )ص ح(ري املقطع القص

  22  )ص ح ص(املقطع املتوسط املقفل 

  10  )ص م(املقطع املتوسط املفتوح 

  1  )ص م ص(املقطع طويل املد 

  56  اموع
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يف املرتبة األوىل بثالثة ) ص ح(املالحظ أنّ عدد املقاطع يف اآلية هو ستة ومخسون، يأيت املقطع القصري        
باثنني وعشرين مقطعا، مث يليه املقطع املتوسط املفتوح ) ص ح ص(ملتوسط املقفل وعشرين مقطعا، مث يليه املقطع ا

، وقد وظفت يف هذه اآلية )ص م ص(بعشرة مقاطع، ويف ختام اآلية يرد مقطع واحد من نوع طويل املد ) ص م(
توحي بيسر اخللق  املقاطع القصرية بشكل ملحوظ نظرا ملا يرافقها من سهولة يف اآلداء وسرعة يف النطق، فكأنما

واإلنشاء يف هذا اخللق اهلائل، فكيف بإحياء املوتى الذي أنكره الكافرون، وهو بالقياس إىل السماوات واألرض 
  .واهللا أعلم .أمر هين صغري

  

ô‰s)s9uρ $oΨ  :قوله تعاىل -2 ø)n=yz ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# uÚö‘F{ $#uρ $tΒuρ $yϑ ßγuΖ÷� t/ ’Îû Ïπ −G Å™ 5Θ$−ƒ r& $tΒuρ $uΖ¡¡ tΒ ÏΒ  

〈>θ äó—91.  

  و

  

  ول  ت  وا  ما  س  ن س  لق  خ  قد  ل

  ص ح ص  ص ح  ص م  ص م  ص ح  ح صص   ص ح ص  ص ح  ص ح ص  ص ح  ص ح

  
  أر

  

  ت  ستـ  يف  ما  هـ  ن  بيـ  ما  و  ض

  ص ح  ص ح ص  ص م  ص م  ص ح  ص ح  ص ح ص  ص م  ص ح  ص ح  ص ح ص

  
  غوب  ل  مل  نا  س  مس  ما  و  و م  يا  أي  ة

  ص م ص  ص ح  ص ح ص  ص م  ص ح  ص ح ص  ص م  ص ح  ص ص ح  ص م  ص ح ص  ص ح

  
  
  
  

                                                
  38: ق آیة - 1
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  عدد مرات الورود  أنواع املقاطع
  14  )ص ح(املقطع القصري 

  11  )ص ح ص(املقطع املتوسط املقفل 

  08  )ص م(املقطع املتوسط املفتوح 

  01  )ص م ص(املقطع طويل املد 

  34  اموع

  
يف املرتبة األوىل ) ص ح(الثون، يأيت املقطع القصري املالحظ هنا أيضا أنّ عدد املقاطع يف اآلية هو أربعة وث       

بأحد عشر مقطعا، ويقاربه يف العدد املقطع ) ص ح ص(بأربعة عشر مقطعا، مث يليه املقطع املتوسط املقفل 
  ).ص م ص(بثمانية مقاطع، ويف ختام اآلية يرد مقطع واحد من نوع طويل املد ) ص م(املتوسط املفتوح 

قتها وظفت املقاطع القصرية واملتوسطة بشكل ملحوظ نظرا ملا يرافقها من سهولة يف اآلداء ويف هذه اآلية كساب
  .واهللا أعلم .وسرعة يف النطق، األمر الذي يوحي كذلك بقصر مدة خلق السماوات واألرض

اوات هذه اآلية رد على اليهود حيث زعموا أنّ اهللا خلق السم"ورمبا ساعدنا على تفهم ذلك إذا علمنا أنّ 
واألرص يف ستة أيام، أوهلا يوم األحد وآخرها يوم اجلمعة وأنه تعب فاستراح يوم السبت واستلقى على ظهره 

واهللا خلق السماوات السبع يف ارتفاعها وعظمها، واألرض يف كثافتها : واملعىن. فوق العرش، فكذّم اهللا تعاىل
  . 1"ام وما مسه من إعياء وتعبوسعتها، وما بينهما من املخلوقات البديعة يف ستة أي
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ö≅t/ (#θ:قوله تعاىل -3 ç/ ¤‹x. Èd,ysø9$$Î/ $£ϑ s9 öΝ èδ u !% ỳ óΟ ßγsù þ’Îû 9�øΒr&  kƒ Ì� ¨Β 〈1.  

  بل

  

  ما  مل  ق  حق  بل  بو  ذ  كذ

  ص م  ص ح ص  ص ح  ص ح ص  ص ح ص  ص م  ص ح  ص ح ص  ص ح ص

  
  جا

  

  ريج  م  رم  أم  يف  هم  ف  هم  ء

  ص م ص  ص ح  ص ح ص  ص ح ص  م ص  ص ح ص  ص ح  ص ح ص  ص م  ص م

  

  عدد مرات الورود  أنواع املقاطع
  05  )ص ح(املقطع القصري 

  09  )ص ح ص(املقطع املتوسط املقفل 

  04  )ص م(املقطع املتوسط املفتوح 

  01  )ص م ص(املقطع طويل املد 

  19  اموع

     
حيث )ص ح ص(من نوع املتوسط املقفل عدد املقاطع يف اآلية هو تسعة عشر مقطعا، املقطع األكثر شيوعا   

، وورد آخر مقطع )ص م(، واملتوسطة املفتوحة )ص ح(ورد تسع مرات، فيما توزعت بقية املقاطع بني القصرية 
 ص م ص(من اآلية من نوع طويل املد.(  

قارنة باملقاطع ويف استخدام القرآن الكرمي للمقاطع املتوسطة املقفلة واليت ال تستغرق يف نطقها زمنا طويال م
 -صلى اهللا عليه وسلم-املفتوحة، داللة على مسارعة الكفّار إىل العجب واالستهزاء والتكذيب مبا جاء به الرسول 

  .واهللا أعلم. بدل اإلميان به
  

                                                
 5: ق آية - 1
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Μçλm; $̈Β tβρâ :قوله تعاىل -4 !$t± o„ $pκ� Ïù $oΨ ÷ƒ t$ s!uρ Ó‰ƒ Ì“ tΒ 〈1.   

  

  

  ھا  فیـ  ن  ؤو  شا  یـ  ما  ھم  ل

  ص م  ص م  ص ح  ص م  ص م  ص ح  ص م  ص ح ص  ص ح

  
  زيد  مـ  نا  ديـ  ل  و

  ص م ص  ص ح  ص م  ص ح ص  ص ح  ص ح

  
  :توزعت مقاطع هذه اآلية كما يلي

  

  عدد مرات الورود  أنواع املقاطع
  06  )ص ح(املقطع القصري 

  02  )ص ح ص(املقطع املتوسط املقفل 

  06  )ص م(املقطع املتوسط املفتوح 

  01  )صص م (املقطع طويل املد 

  15  اموع

  
نالحظ أنّ عدد املقاطع املفتوحة تفوق عدد املقاطع املقفلة بأربعة أضعاف وحنسب أنّ يف ذلك إشارة إىل      

حرية املشيئة اليت يتمتع ا املؤمنون يف اجلنة، فأصوات املد اليت تنتهي ا املقاطع املتوسطة املفتوحة 
أسهم يف ازدياد طول ) يشاؤون(يف كلمة  ∗كما أنّ املد املتصل. من النعيم تؤكد طلب املزيد) نا/ها/يف/ؤو/شا/ما(

  .وهو األمر الذي أبرز وصور استمرار التمتع ذه احلرية. حرف املد لوجود اهلمزة بعده

                                                
 35:ق آیة - 1
 .تصل هو أن يكون بعد حرف املد مهزة يف كلمة واحدةاملد امل - ∗
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فاملقاطع الصوتية يف هذه اآلية اتسقت ومضموا، وخدمت الفكرة املراد التعبري عنها، وهي حصول القدرة ألهل 
  .واهللا أعلم. جلنة على كل ما يريدون وحتقيق مشيئتهم يف ذلكا

ã≅sW :قوله تعاىل -5 ¨Β Ïπ̈Ψ pgø:$# ÉL©9$# y‰Ïã ãρ tβθ à)−G ßϑ ø9$# ( !$pκ� Ïù Ö�≈ pκ÷Ξ r& ÏiΒ > !$̈Β Î�ö�xî 9Å™#u Ö�≈ pκ÷Ξ r&uρ ÏiΒ &t ©9 óΟ ©9 ÷�̈�tótG tƒ 

… çµßϑ ÷èsÛ Ö�≈ pκ÷Ξ r&uρ ôÏiΒ 9� ÷Ηs~ ;ο ©% ©! t Î/ Ì�≈ ¤±=Ïj9 Ö�≈ pκ÷Ξ r&uρ ôÏiΒ 9≅|¡ tã ’y∀|Á •Β ( öΝ çλm;uρ $pκ� Ïù ÏΒ Èe≅ä. ÏN≡t� yϑ ¨V9$# ×ο t� ÏÿøótΒuρ ÏiΒ 

öΝ ÍκÍh5§‘ ( 〈1.   

  

  ع  و  يت  ل  تل  نـ  جن  لل  ث  مـ

  ص ح  ص ح  ص م  ص ح  ص ح ص  ص ح  ص ح ص  ص ح ص  ص ح  ص ح

  
  مم  رم  ها  أن  ها  يف  قون  ت  متـ  دل

  ص ح ص  ص ح ص  ص م  ح ص ص  ص م  ص م  ص م ص  ص ح  ص ح ص  ص ح ص

  
  مر  ها  أن  و  ون  س  ء ا  ر  غيـ  إن  ما

  ص ح ص  ص م  ص ح ص  ص ح  ص ص ح  ص ح   ص م  ص ح  ص ح ص  ص ح ص  ص م

  
  طع  ير  غيـ  تـ  يـ  مل  لن  بـ  لـ  مل

  ص ح م  ص ح م  ص ح م  ص ح  ص ح  ص ح م  ص ح م  ص ح  ص ح  ص ح ص

  
  ذ  لذ  لر  خم  من  مر  ها  أن  و  هو  مـ

  ص ح م  ص ح ص  ص ح ص  ص ح ص  ص ح ص  ح صص   ص م  ص ح ص  ص ح  ص م  ص ح 

  
                                                

 15:حممد آية - 1
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  من  مر  ها  أن  و  بني  ر  شا  لش  لت

  ص ح ص  ص ح ص  ص م  ص ح ص  ص ح  ص ح ص  ص ح  ص م  ص ح ص  ص ح ص

  
  هم  ل  و  ىف  صفـ  مـ  مل  س  عـ

  ص ح  ص م  ص ح  ص ح  ص ح ص  ص ح ص  ص ح ص  ص ح  ص ح

  
  ت  را  مـ  ثـ  لثـ  ك  من  ها  يف

  حص   ص م  ص ح  ص ح  ص ح ص  ص ح   ص ح ص  ص م  ص م

  
  هم  بـ  ربـ  مر  مت  ر  فـ  مغ  و

  ص ح ص  ص ح  ص ح ص  ص ح ص  ص ح ص  ص ح  ص ح  ص ح ص  ص ح

  

  :توزعت هذه املقاطع كما يلي

  عدد مرات الورود  أنواع املقاطع
  31  )ص ح(املقطع القصري 

  41  )ص ح ص(املقطع املتوسط املقفل 

  15  )ص م(املقطع املتوسط املفتوح 

  02  )ص م ص(املقطع طويل املد 

  89  اموع
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ص م (إنّ عدد املقاطع يف هذه اآلية واملتوزع بني املقاطع الثالثة األوىل إضافة إىل مقطعني من املقطع طويل املد     
، قد أسهم يف خلق الراحة النفسية لدى القارىء والسامع ملا يستشعره كل واحد من طمأنينة وإحساس بذلك )ص

وال يف اجلنة إضافة إىل ما ذكر ما ال عني رأت، وال أذن مسعت، وال خطر على قلب النعيم املعد للمتقني، كيف 
  .واهللا أعلم. -صلى اهللا عليه وسلم –بشر كما أخرب الصادق رسول اهللا 

  

uθ :قوله تعاىل -6 èδ ü“Ï% ©!$# tΑt“Ρr& sπ oΨ‹ Å3 ¡¡9$# ’Îû É>θ è=è% t ÏΖÏΒ÷σ ßϑ ø9$# (#ÿρßŠ#yŠ÷”z�Ï9 $YΖ≈ yϑƒ Î) yì̈Β öΝ ÍκÈ]≈ yϑƒ Î) 〈1.  

  
  كيـ  س  لس  ز  أن  ذي  ل  ول  هـ

  ص م  ص ح  ص ح ص  ص ح  ص ح ص  ص م  ص ح  ص ح ص  ص ح

  
  ين  مـ  مؤ  بل  لو  ق  يف  ة  ن

  ص م ص ح  ص ح ص  ص ح ص  ص م ص ح  ص م ص ح ص ح

  
  مـ  من  ما  إيـ  دو  دا  يز  ل  ن

 ص ح  ص ح ص  ص م  ص م  ص م  ص م  ص ح ص ص ح ص ح

  
  

  هم  نـ  ما  إيـ  ع

  صص ح  ص ح  ص م  ص م ص ح

  
  

                                                
  4:الفتح آیة - 1
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  عدد مرات الورود  أنواع املقاطع
  13  )ص ح(املقطع القصري 

  08  )ص ح ص(املقطع املتوسط املقفل 

  11  )ص م(املقطع املتوسط املفتوح 

  32  اموع

          
 إنّ تقارب املقاطع من جهة العدد يف هذه اآلية، جيعلنا نشعر بتلك السكينة والطمأنينة اليت يستشعرها أهل اإلميان 

  .واهللا أعلم.لتزيد من قوة إميام
  

y7Ï9≡sŒ öΝ :قوله تعاىل -7 ßγè=sV tΒ ’Îû Ïπ1 u‘öθ −G9$# 4 ö/ àS è=sV tΒuρ ’Îû È≅ŠÅgΥ M}$# ?íö‘t“ x. yl t� ÷z r& …çµ t↔ôÜx© …çν u‘y—$t↔sù xán=øótG ó™$$sù 

3“uθ tFó™$$sù 4’n? tã Ïµ Ï%θ ß™ Ü=Éf÷èãƒ tí#§‘–“9$# xáŠÉóu‹ Ï9 ãΝ ÍκÍ5 u‘$¤ÿä3 ø9$# 3 〈1.  

  
  تو  فتـ  هم  لـ  ثـ  مـ  ك  لـ  ذا

  ص م  ص ح ص  ص ح ص ص ح ص ح ص ح ص ح ص ح  ص م

  
  إن  فل  هم  لـ  ثـ  مـ  و  ة  را

  ص ح ص  ص ح ص  ص ح ص ص ح ص ح ص ح ص ح ص ح  ص م

  
  شط  ج  ر  أخ  عن  زر  كـ  ل  جيـ

  ص ح ص ص ح ص ح  ص ح ص  ص ح ص  ص ح ص ص ح ص ح  ص م

  

                                                
  29:الفتح آیة - 1
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  تغـ  فسـ  وه  ر  ز  ء ا  فـ  هو  ء

  ص ح ص  ص ح ص مص  ص ح ص ح  مص  ص ح مص  ص ح

  
  ق  سو  ىل  عـ  وى  ـتـ  فس  ظ  ل

 ص ح  ص م  ص م ص ح  ص م ص ح  ص ح ص ص ح ص ح

  
  ـيـ  لـ  ع  را  رز  بز  جـ  يع  يـه

 ص ح ص ح ص ح  ص م ص ص ح  ص ح ص ص ح  ص ح ص  ص م

  
  فار  كفـ  مل  هـ  بـ  ظ  غيـ

  ص ح ص  ص ح ص  ص ح ص ص ح ص ح ص ح  ص م

  

  عدد مرات الورود  أنواع املقاطع
  30  )ص ح(املقطع القصري 

  17  )ص ح ص(املقطع املتوسط املقفل 

  13  )ص م(املقطع املتوسط املفتوح 

  01  )ص م ص(املقطع طويل املد 

  61  اموع

  
، )ص ح(إنّ املتابع لألجزاء األوىل من هذه اآلية يالحظ احتواءها على العدد الكبري من املقاطع القصرية      

عا، وهي مقاطع تتميز بسرعة النطق ا املتميزة بسرعة النطق ا، وهو األمر الذي جيعلنا نشعر والبالغ ثالثون مقط
. الذي يفيد الترتيب مع التعقيب ) الفاء (هذه السرعة أسهم يف إبرازها حرف العطف . بقصر مدةّ استواء الزرع

 .واهللا أعلم
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  : القرآنية الفواصل دراسة :ثالثا
  :تعريف الفاصلة  –أ 
متييز الشيء " وهو . يف اللّغة أصل واحد تلتقي عليه االستخدامات املختلفة هلذه املادة) فصل ( ملادة   :لغة  – 1

  .1" من الشيء و إبانته عنه 
بون ما بني الشيئني، والفصل من اجلسد موضع املفصل، : الفصل" أنّ  –يف لسان العرب  –و قد ذكر ابن منظور 
و قد فصل . و الفاصلة اخلرزة اليت تفصل بني اخلرزتني يف النظام. ل أي قطعته فانقطعو فصلت الشيء فانفص

  . 2" القضاء بني احلق والباطل: النظم، و عقد مفصل، أي جعل بني كل لؤلؤتني خرزة، والفصل

   :اصطالحا  – 2
و ما . مات الترقيماستخدمت الفاصلة اصطالحا يف عدد من علوم العربية كعلمي البالغة و العروض، و يف عال

  :يهمنا هو استخدامها يف علوم القرآن، إذ تعددت تعاريف العلماء هلا يف هذا اال لذا سأقتصر على ذكر بعضها
  .3" هي حروف متشاكلة يف املقاطع : " عرفها الباقالين بقوله -

كما أنّ . 4" الشعر و قرينة السجع هي كلمة آخر اآلية ، كقافية " أما اإلمام الزركشي فريى أن الفاصلة القرآنية 
و تسمية الفاصلة عنده . الفاصلة تأيت لالستراحة عند اخلطاب، و ذلك ما مييز القرآن الكرمي عن سائر الكالم

وتسمى فواصل ألنه ينفصل عنها   «: مشتقة من وظيفتها املتمثلة يف الفصل بني الكالميني، يقول بصدد ذلك
 .  5 »ية فصل بينهما وبني ما بعدها الكالمان، و ذلك أن آخر اآل

  . 6" النهاية اليت تذيل اآليات القرآنية " هي تلك : و الفاصلة بتعريف موجز 

‰ô :ولإلشارة فقد وردت كلمة الفاصلة يف القرآن الكرمي باملعىن املتقدم ذكره يف قوله تعاىل  s)s9uρ Ν ßγ≈ uΖ ÷∞Å_ 

5=≈ tGÅ3Î/ çµ≈ oΨ ù=¢Á sù 4’ n? tã AΟ ù=Ïæ “ W‰ èδ Zπ uΗ÷q u‘ uρ 5Θöθ s)Ïj9 tβθ ãΖÏΒ÷σ ãƒ 〈7. ويف قوله:  �!9# 4 ë=≈ tGÏ. ôM yϑÅ3ôm é& …çµ çG≈ tƒ#u §Ν èO 

ôMn= Å_Á èù  ÏΒ ÷βà$©! AΟŠÅ3ym A�� Î7yz   〈8. ويف قوله أيضا: Ò=≈ tG Ï. ôMn= Å_Á èù …çµçG≈ tƒ#u $ºΡ#uö� è% $|‹ Î/t� tã 5Θöθs)Ïj9 tβθßϑ n=ôè tƒ 〈 9.  

  

                                                
  . 847معجم المقاییس في اللغة ، باب الفاء و الصاد و ما یثلثھما ، ص  -  1
  . 273، ص  10لسان العرب ، مادة َفَصَل، مج  -  2
  . 270ص ، 4مصر، طصقر، دار المعارف، أحمد السید : الباقّالني، تحقیق أبو بكر محمد بن الطیب :إعجاز القرآن -  3
  . 53، ص  1، ج البرھان في علوم القرآن -  4
  . 54نفسھ ص  -  5
  . 203م، ص  1980،  4ط  ،بیروت ،بكري الشیخ أمین ، دار الشروق : الّتعبیر الفّني في القرآن -  6
  . 52آیة :  األعراف -  7
  . 1آیة : ھود  -  8
  . 3آیة :   فّصلت -  9
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  :أقسام الفواصل  –ب 
  
قبل ذكر أقسام الفواصل جيدر بنا أن نقرر يف البدء أمهيتها ووظيفتها وذلك حيدة عن اخلالف الدائر يف         

الفواصل حلية وزينة للكالم املنظوم، و لوالهلا مل يتبين املنظوم  «: فبالنسبة لألمهية نذكر قول القرطيب. هذا اال
حسن، فثبت بذلك أنّ الفواصل من حماسن الكالم املنظوم، فمن أظهر و ال خفاء أنّ الكالم املنظوم أ. من املنثور

وذلك . فواصله بالوقوف عليها فقد أبدى حماسنه، و ترك الوقوف خيفي تلك احملاسن و يشبه املنثور باملنظوم
  . 1 »إخالل حبق املقروء

ترجع إىل حمسنات الكالم، و هي  من مجلة املقصود من اإلعجاز؛ ألنها"و قول ابن عاشور إنّ الفواصل القرآنية 
من جانب فصاحة الكالم، فمن الغرض البالغي الوقوف عند الفواصل؛ لتقع يف السمع، فتتأثّر نفوس السامعني 

  . 2"مبحاسن ذلك التماثل، كما تتأثّر بالقوايف يف الشعر، وباألسجاع يف الكالم املسجوع
صلى اهللا عليه –كان رسول اهللا «أم سلمة وذلك يف قوهلا ويعضد القولني احلديث الذي روي عن أم املؤمننب 

ß‰ôϑ :يقطّع قراءته، يقول - وسلم ys ø9 $# ¬! Å_Uu‘ šÏϑ n=≈ yè ø9 ≈Ç .مث يقف  〉 #$ uΗ÷q§�9 $# ÉΟŠÏm §�9   .3»مث يقف  〉  #$

  .ويضاف إىل ذلك ظهور علم الوقف و االبتداء وهو أحد علوم القرآن الكرمي
الوظيفة الرئيسية معنوية : هلا وظيفتان"ى الدكتور فضل عباس أنّ الفاصلة القرآنية أما بالنسبة للوظيفة فري

ال جيوز أن نقول إنّ الفاصلة جاءت "كما يرى أنه .  4"حيتمها السياق، ووظيفة أخرى لفظية تتصل جبمال اإليقاع
  . 5" لتتفق مع رؤوس اآلي األخرى فقط دون االنتباه للغرض املعنوي 

ال يراد بالفاصلة القرآنية مراعاة  «: الرأي ذاته الدكتور فاضل صاحل السامرائي، إذ يقول بصدد ذلكوقد رأى 
احلروف و إنما يراد املعىن قبل ذلك ويلتقي احلرف باملشاة اللفظية مع املعىن، و أحيانا ال يراعي القرآن الكرمي 

  .6»املقصود بالدرجة األوىل هو املعىن الفاصلة بل قد تأيت مغايرة عن غريها وهذا دليل على أنّ 
جانبا مجاليا ال خيطئه الذوق السليم ألننا "فالفاصلة مما تقدم ذكره تتبع املعىن أوال ، مث حتقّق للنص القرآين 

 ا إىل وحدات أدائية تعد ص قيمة صوتية منتظمة ينقسم سياق النصها تضفي على النأن مهما يكن من شيء حنس
  . 7"وقف و االبتداءمعامل لل

                                                
  ، صم 1967 ،القاھرة،محمد بن أحمد األنصاري  القرطبي، دار الكتاب العربي : الجامع ألحكام القرآن-  1
  التحریر والتنویر، مج ، ج ، ص -  2
ح  185، ص  5مج ، )د ت( أحمد محمد شاكر وآحرون، دار إحیاء التراث العربي،بیروت،:ى محمد بن الترمذي،تحقیقسأبوعبی: سنن الترمذي - 3
)3937( 

  .225،ص1988، 1فضل حسن عباس، دار البشیر، عمان، ط: قضایا قرآنیة في الموسوعة البریطانیة -  4
  227ص . نفسھ  -  5
  145 ، صم1987، )د ط(جامعة بغداد،  فاضل صالح السامرائي،: التعبیر القرآني  -  6
  . 195، ص  1البیان في روائع القرآن ، ج  -  7
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  :بعد ذكر األمهية والوظيفة نعرض بالذكر لألقسام، و هي

  :الفواصل املتوازية  – 1
و من مثة فإنّ الفواصل . 1" اتفاق أواخر القرائن يف الوزن و الروي " التوازي مبفهومه البالغي هو 

  .املقطعية املتوازية جتمع بني االتفاق يف احلرف األخري وبني االتفاق يف البنية

   :الفواصل املتوازنة  – 2
أي أنّ توازن الفواصل يقصد به اتفاقها يف البنية . 2" أن يراعى يف مقاطع الكالم الوزن فقط "هو  التوازن        

  .املقطعية دون احلرف األخري

  :الفواصل املطرفة -3

أي أنّ التطريف يف الفواصل . 3" دون الوزن ما اتفقت فيه األعجاز يف الروي"التطريف يف مصطلح البالغيني      
  . يقصد به اتفاقها يف احلرف األخري دون البنية املقطعية، فهو عكس التوازن

  :اجلزء مظاهر استخدام الفواصل يف سور جـ
من أجل دراسة فواصل سور اجلزء و الوقوف على بعض مظاهر استخدامها، حيسن بنا أن نقف أوال مع الكتابة 

  : واليت توزعت كما يلي. هلذه الفواصلاملقطعية 

1 – ور املكية الكتابة املقطعية لفواصل الس:  
  :سورة األحقاف  –أ 

  نوع املقاطع رمزا  الكتابة املقطعية  الفاصلة  رقم اآلية
  ص م ص –ص ح   ميم -حَـ   حم  1

  ص م ص –ص ح  –ص ح ص   كيم -ح  –ألْ   احلكيم  2

  ص م ص –ص ح  –ح ص ص   ضون –رِ  –مع   معرضون  3

  ص م ص –ص ح  –ص م   قني –د  –صا   صادقني  4

  ص م ص –ص ح  –ص م   لُون -ف  –غا   غافلون  5

  ص م ص –ص ح  –ص م   رِين -ف  –كا   كافرين  6

  ص م ص –ص ح   بِني -م   مبني  7

                                                
  . 182دراسات قرآنیة في جزء عّم، ص  -  1
   .183مباحث في علوم القرآن، ص  - 2

  . 185دراسات قرآنیة في جزء عّم ، ص  -  3
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  ص م ص –ص ح  –ص ح ص   حيم -ر  –ار   الرحيم  8

  ص م ص –ص ح   بِني -م   مبني  9

  ص م ص –ص ح  -ص م  –ص ح ص   مني - لِ  –ظَا  –اظْ   الظّاملني  10

  ص م ص –ص ح   ديـم –ق   قديـم  11

  ص م ص –ص ح  -ص ح ص  –ص ح ص   نِني -سِ  –مح  –للْ   احملسنني  12

  ص م ص –ص ح  -ص ح ص   نون -ز  –يح   حيزنون  13

  ص م ص –ص ح  –ص ح ص   لون -م  –يع   يعملون  14

  ص م ص –ص ح  -ص ح ص  –ص ح ص   مني -لِ  –مس  –الْ   املسلمني  15

  ص م ص –ص ح  –ص م   دون -ع  –يو   يوعدون  16

  ص م ص –ص ح  -ص ح ص  –ص ح ص   لني -و  -أو  –الْ   األولني  17

  ص م ص –ص ح  –ص م   رِين -سِ  –خا   خاسرين  18

  ص م ص –ص ح  –ص ح ص   مون -لَ  –يظْ   يظلمون  19

  ص م ص –ص ح  –ص ح ص   قُون -س  –تف   تفسقون  20

  ص م ص –ص ح   ظيم -ع   عظيم  21

  ص م ص –ص ح  -ص م  –ص ح ص   قني -د  –صا  –اص   الصادقني  22

  ص م ص –ص ح  –ص ح ص   لُون - هـ  –تج   جتهلون  23

  ص م ص –ص ح   ليم -أَ   أليم  24

  ص م ص –ص ح  -ص ح ص  –ص ح ص   مني - رِ  –مج  –الْ   ارمني  25

  ص م ص –ص ح  -ص ح ص  –ص ح ص   ؤون -زِ  –تهـ  –يس   يستهزؤون  26

  ص م ص –ص ح  –ص ح ص   عون -ج  –تر   ترجعون  27

  ص م ص –ص ح  –ص ح ص   رون -ت  –يف   يفترون  28

  ص م ص –ص ح  –ص ح ص   رِين -ذ  –من   منذرين  29

  ص م ص –ص ح  –ص ح ص   قيم - ت –مس   مستقيم  30

  ص م ص –ص ح   ليم -أ   أليم  31

  ص م ص –ص ح   بِني -م   مبني  32

  ص م ص –ص ح   ديـر –ق   قديـر  33

  ص م ص –ص ح  –ص ح ص   رون -ف  –تك   تكفرون  34

  ص م ص –ص ح  -ص ح ص  –ص ح ص   قُون -سِ  –فَا  –الْ   الفاسقون  35
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  : Xúسورة   –ب 

  
  نوع املقاطع رمزا  الكتابة املقطعية  الفاصلة  آليةرقم ا
  ص م ص –ص ح  –ص ح ص   جِيد -م  –الْ   ايد  1

  ص م ص –ص ح   جيب -ع   عجيب  2

  ص م ص –ص ح   عيد -ب   بعيد  3

  ص م ص –ص ح   فيظ -ح   حفيظ  4

  ص م ص –ص ح   رِيج -م   مريج  5

  ص م ص –ص ح   روج -ف   فروج  6

  ص م ص –ص ح   يجه -ب   يج  7

  ص م ص –ص ح   نِيب -م   منيب  8

  ص م ص –ص ح  –ص ح ص   صيد -ح  –الْ   احلصيد  9

  ص م ص –ص ح   ضيد -نَ   نضيد  10

  ص م ص –ص ح  –ص ح ص   روج -خ  –الْ   اخلروج  11

  ص م ص –ص ح   مود -ثَ   مثود  12

  ص م ص  لوط  لوط  13

  ص م ص –ص ح   عيد -و   وعيد  14

  ص م ص –ص ح   ديد -ج   يدجد  15

  ص م ص –ص ح  –ص ح ص   رِيد -و  –الْ   الوريد  16

  ص م ص –ص ح   عيد -ق   قعيد  17

  ص م ص –ص ح   تيد -ع   عتيد  18

  ص م ص –ص ح   حيد -ت   حتيد  19

  ص م ص –ص ح  –ص ح ص   عيد -و  –الْ   الوعيد  20

  ص م ص –ص ح   هيد -ش   شهيد  21

  ص م ص –ص ح   ديد -ح   حديد  22

  ص م ص –ص ح   تيد -ع   عتيد  23

  ص م ص –ص ح   نِيد -ع   عنيد  24
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  ص م ص –ص ح   رِيب -م   مريب  25

  ص م ص –ص ح  –ص ح ص   ديد -ش  –اش   الشديد  26

  ص م ص –ص ح   عيد -ب   بعيد  27

  ص م ص –ص ح  –ص ح ص   عيد -و  –الْ   الوعيد  28

  ص م ص –ص ح  –ص ح ص   بِيد -ع  –الْ   العبيد  29

  ص م ص –ص ح   زِيد -م   مزيد  30

  ص م ص –ص ح   عيد -ب   بعيد  31

  ص م ص –ص ح   فيظ -ح   حفيظ  32

  ص م ص –ص ح   نِيب -م   منيب  33

  ص م ص –ص ح  –ص ح ص   لُود -خ  –الْ   اخللود  34

  ص م ص –ص ح   زِيد -م   مزيد  35

  م صص  –ص ح   حيص -م   حميص  36

  ص م ص –ص ح   هيد -ش   شهيد  37

  ص م ص –ص ح   غُوب -لَ   لغوب  38

  ص م ص –ص ح  –ص ح ص   روب -غَ  –ال   الغروب  39

  ص م ص –ص ح  –ص ح ص   جود -س  –الْ   السجود  40

  ص م ص –ص ح   رِيب -ق   قريب  41

  ص م ص –ص ح  –ص ح ص   روج -خ  –الْ   اخلروج  42

  ص م ص –ص ح  –ص ح ص   صري - م –الْ   املصري  43

  ص م ص –ص ح   سري -ي   يسري  44

  ص م ص –ص ح   عيد -و   وعيد  45

  
  :اريات سورة الذّ – ـج
  

  نوع املقاطع رمزا  الكتابة املقطعية  الفاصلة  رقم اآلية
  ص م –ص ح ص   وا -ذَر   ذروا  1

  ص م –ص ح ص   را -وِق   وِقرا  2
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  مص  –ص ح ص   را -يس   يسرا  3

  ص م –ص ح ص   را -أم   أمرا  4

  ص ح ص –ص م   دق -صا   صادق  5

  ص ح ص –ص م   قع -وا   واقع  6

  ص ح ص –ص ح  –ص ح ص   بك -ح  –الْ   احلبك  7

  ص ح ص –ص ح  –ص ح ص   لف -ت  –مخ   خمتلف  8

  ص ح ص –ص ح   فِك -أُ   أُفك  9

  ص م ص –ص ح  –ص ح ص  –ص ح ص   صون - را  –خر –الْ   اخلراصون  10

  ص م ص –ص م   هون -سا   ساهون  11

  ص م ص –ص ح ص   دين -اد   الدين  12

  ص م ص –ص ح  –ص ح ص   نون -ت  –يف   يفتنون  13

  ص م ص –ص ح  –ص ح ص  –ص ح ص   لون -جِ  –تع  –تس   تستعجلون  14

  ص م ص –ص ح   يون -ع   عيون  15

  م صص  –ص ح  –ص ح ص   نني -سِ  –مح   حمسنني  16

  ص م ص –ص ح  –ص ح ص   عون -ج  –يه   يهجعون  17

  ص م ص –ص ح  –ص ح ص  –ص ح ص   رون -ف  –تغ  –يس   يستغفرون  18

  ص م ص –ص ح ص  –ص ح ص   روم - مح  –ال   احملروم  19

  ص م ص –ص ح  –ص م  –ص ح ص   نني -قِ  –مو  –ال   املوقنني  20

  م صص  –ص ح  –ص ح ص   رون - صِ  –تب   تبصرون  21

  ص م ص –ص ح  –ص م   دون -ع  –تو   توعدون  22

  ص م ص –ص ح  –ص ح ص   قون -ط  –تن   تنطقون  23

  ص م ص –ص ح  –ص ح ص  –ص ح ص   مني -ر  –مك  –ال   املكرمني  24

  ص م ص –ص ح  –ص ح ص   رون -ك  –من   منكرون  25

  ص م ص –ص ح   مني -س   مسني  26

  ص م ص –ص ح  –ص ص ح   لون -ك  –تأ   تأكلون  27

  ص م ص –ص ح   ليم -ع   عليم  28

  ص م ص –ص ح   قيم -ع   عقيم  29

  ص م ص –ص ح  –ص ح ص   ليم -ع  –ال   العليم  30
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  :الكتابة املقطعية لفواصل السور املدنية  – 2
  :سورة حممد  –أ 
  

  نوع املقاطع رمزا  الكتابة املقطعية  الفاصلة  رقم اآلية
  ص ح ص –ص ح  –ص م   –ص ح ص   هم -ل  –ما  –أع   أعماهلم  1

  ص ح ص –ص ح  –ص م   هم -ل  –با   باهلم  2

  ص ح ص –ص ح  –ص ح ص   هم -ل  –ثا  –أم   أمثاهلم  3

  ص ح ص –ص ح  –ص م  –ص ح ص   هم -ل  –ما  –أع   أعماهلم  4

  ص ح ص –ص ح  –ص م   هلم -با   باهلم  5

  ص ح ص –ص ح   هم -ل   هلم  6

  ص ح ص –ص ح  –ص م  –ص ح ص   مك -م  –دا  –أق   مكأقدام  7

  ص ح ص –ص ح  –ص م  –ص ح ص   هم -ل  –ما  –أع   أعماهلم  8

  ص ح ص –ص ح  –ص م  –ص ح ص   هم -ل  –ما  –أع   أعماهلم  9

  ص م –ص ح  –ص م  –ص ح ص   ها -ل  –ثا  –أم   أمثاهلا  10

  ص ح ص –ص ح  هم -ل  هلم  11

  ص ح ص –ص ح  هم -ل  هلم  12

  ص ح ص –ص ح  هم -ل  هلم  13

  ص ح ص –ص ح  –ص م  –ص ح ص   هم - ئ  –وا  –أه   همآءأهو  14

  ص ح ص –ص ح  –ص م  –ص ح ص   هم -ئ  –عا  –أم   همآءأمع  15

  ص ح ص –ص ح  –ص م  –ص ح ص   هم - ئ  –وا  –أه   همآءأهو  16

  ص ح ص –ص م  –ص ح ص   هم -وا  –تق   هماتقو  17

  ص ح ص –ص م  –ص ح ص   هم -را  –ذك   ذكراهم  18

  ص ح ص –ص م  –ص ح ص   كم -وا  –مث   مثواكم  19

  ص ح ص –ص ح   هم -ل  هلم  20

  ص ح ص –ص ح   هم -ل  هلم  21

  ص ح ص –ص ح  –ص م  –ص ح ص   كم -م  –حا  –أر   أرحامكم  22
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  ص ح ص –ص ح  –ص م  –ص ح ص   مه -ر  –صا  –أب   مهأبصار  23

  ص ح ص –ص ح  –ص م  –ص ح ص   ها –ل  –فا  –أق   آأقفاهل  24

  ص ح ص –ص ح   هم -ل   هلم  25

  ص ح ص –ص ح  –ص م  –ص ح ص   هم -ر  –را  –إس   إسرارهم  26

  ص ح ص –ص ح  –ص م  –ص ح ص   ر هم –با  –أد   أدبارهم  27

  ص ح ص –ص ح  –ص م  –ص ح ص   هم -ل  –ما  –أع   أعماهلم  28

  ص ح ص –ص ح  –ص م  –ص ح ص   هم -ن  –غا  –أض   أضغام  29

  ص ح ص –ص ح  –ص م  –ص ح ص   كم -ل  –ما  –أع   أعمالكم  30

  ص ح ص –ص ح  –ص م  –ص ح ص   كم -ر  –با  –أخ   أخباركم  31

  ص ح ص –ص ح  –ص م  –ص ح ص   مه -ل  –ما  –أع   مأعماهل  32

  ص ح ص –ص ح  –ص م  –ص ح ص   كم -ل  –ما  –أع   أعمالكم  33

  ص ح ص –ح ص   هم -ل   هلم  34

  ص ح ص –ص ح  –ص م  –ص ح ص   كم -ل  –ما  –أع   أعمالكم  35

  ص ح ص –ص ح  –ص م  –ص ح ص   كم -ل  –وا  –أم   أموالكم  36

  ص ح ص –ص ح  –ص م  –ص ح ص   كم -ن  –غا  –أض   أضغانكم  37

  ص ح ص –ص ح  –ص م  –ص ح ص   كم -ل  –ثا  –أم   أمثالكم  38

  
  :سورة الفتح  –ب 
  

  نوع املقاطع رمزا  الكتابة املقطعية  الفاصلة  يةرقم اآل
  ص م –ص م  –ص ح   نا -بِي  –م   مبينا  1

  ص م –ص م  –ص ح  –ص ح ص   ما -ت قي  –مس   مستقيما  2

  ص م –ص م  –ص ح   زا -زي  –ع   عزيزا  3

  ص م –ص م  –ص ح   ما - كي  –ح   حكيما  4

  ص م –ص م  –ص ح   ما -ظي  –ع   عظيما  5

  ص م –ص م  –ص ح   را -صي  –م   مصريا  6

  ص م –ص م  –ص ح   ما ا - كي  –ح   حكيما  7
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  ص م –ص م  –ص ح   را -ذي  –نَ   نذيرا  8

  ص م –ص م  –ص ح   ال -صي  –أ   أصيال  9

  ص م –ص م  –ص ح   ما -ظي  –ع   عظيما  10

  ص م –ص م  –ص ح   را -يب  –خ   خبريا  11

  ص م –ص م   را -بو   بورا  12

  ص م –ص م  –ص ح   را -عي  –س   سعريا  13

  ص م –ص م  –ص ح   ما -حي  –ر   رحيما  14

  ص م –ص م  –ص ح   ال -يل  –ق   قليال  15

  ص م –ص م  –ص ح   ما -يل  –أ   أليما  16

  ص م –ص م  –ص ح   ما -أ  يل   أليما  17

  ص م –ص م  –ص ح   با -ري  –ق   قريبا  18

  ص م –ص م  – ص ح  ما - كي  –ح   حكيما  19

  ص م –ص م  –ص ح  –ص ح ص   ما -ت قي  –مس   مستقيما  20

  ص م –ص م  –ص ح   را -دي  –ق   قديرا  21

  ص م –ص م  –ص ح   را -صي  –نَ   نصريا  22

  ص م –ص م  –ص ح   ال -دي  –تب   تبديال  23

  ص م –ص م  –ص ح   را -صي  –ب   بصريا  24

  ص م – ص م –ص ح   ما -يل  –أ   أليما  25

  ص م –ص م  –ص ح   ما -يل  –ع   عليما  26

  ص م –ص م  –ص ح   با -ري  –ق   قريبا  27

  ص م –ص م  –ص ح   دا -هي  -ش  شهيدا  28

  ص م –ص م  –ص ح   ما -ظي  –ع   عظيما  29
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  :سورة احلجرات  –جـ 
  

  نوع املقاطع رمزا  الكتابة املقطعية  الفاصلة  رقم اآلية
  ص م ص –ص ح   يمل -ع   عليم  1

  ص م ص –ص ح  -ص ح ص   رون -ع  –تش   تشعرون  2

  ص م ص –ص ح   ظيم -ع   عظيم  3

  ص م ص –ص ح  -ص ح ص   لُون -قِ   -يع   يعقلون  4

  ص م ص –ص ح   حيم -ر   رحيم  5

  ص م ص –ص ح  -ص م   مني -د  –نا   نادمني  6

  ص م ص –ص ح  -م  ص –ص ح ص   دون -شِ  –را  –ار   الراشدون  7

  ص م ص –ص ح   كيم -ح   حكيم  8

  ص م ص –ص ح  -ص ح ص  –ص ح ص   طني -سِِ  –مق  –الْ   املقسطني  9

  ص م ص –ص ح  -ص ح ص   مون -ح  –تر   ترمحون  10

  ص م ص –ص ح  -ص م  –ص ح ص   مون - لِ  –ظا  –اظ   الظّاملون  11

  ص م ص –ص ح   حيم -ر   رحيم  12

  ص م ص –ص ح   بِري -خ   ريخب  13

  ص م ص –ص ح   حيم -ر   رحيم  14

15  صا  – أص  ادقونالص–  ص م ص –ص ح  -ص م  –ص ح ص   قُون -د  

  ص م ص –ص ح   ليم -ع   عليم  16

  ص م ص –ص ح  -ص ح ص   قني -د  –صا   صادقني  17

  ص م ص –ص ح  -ص ح ص   لُون -م  –تع   تعملون  18
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  :التحليل خنلص إىل توزيع الفواصل على األقسام الثالثة كما يليبعد هذا 

  :الفواصل املتوازية -1
  :ةور املكييف الس-أ
  :قوله تعاىل: يف سورة األحقاف-1-أ

 …  ’ ÎΤθçGø� $# 5=≈tGÅ3 Î/  ÏiΒ È≅ö6 s% !#x‹≈ yδ ÷ρ r& ;ο t�≈ rO r& ï∅ÏiΒ AΟù=Ïã βÎ) ÷ΛäΖ à2 šÏ% Ï‰≈ |¹ ∩⊆∪   … öΝ èδuρ  tã óΟ ÎγÍ←!%tæ ßŠ tβθè=Ïÿ≈ xî ∩∈∪   

… (#θçΡ%x.uρ öΝ ÍκÌE yŠ$t7Ïè Î/ tÌ� Ïÿ≈ x. ∩∉∪..〈     

¨βÎ) t Ï%©! $# (#θä9$s% $oΨš/ z’ ª!$# §Ν èO (#θßϑ≈ s)tFó™ $# Ÿξ sù ì∃öθyz óΟ ÎγøŠ n=tæ Ÿωuρ öΝ èδ šχθçΡt“øts† ∩⊇⊂∪   y7 Í×̄≈ s9 'ρ é& Ü=≈pt õ¾ r& Ïπ̈Ψpgø: $# t Ï$Î#≈ yz $pκ� Ïù 

L !#t“y_ $yϑÎ/ (#θçΡ%x. tβθè= yϑ÷ètƒ ∩⊇⊆∪.〈.  

 …  öΝåκu� Ïjùuθã‹Ï9 uρ öΝßγn=≈ uΗùår& öΝ èδuρ Ÿω tβθçΗs> ôàãƒ ∩⊇∪  …  $ oÿÏ3uρ óΟçFΖä. tβθà)Ý¡øÿ s? ∩⊄⊃∪ 〈 .   

…  y7 Ï9≡x‹x. “Ì“ øgwΥ tΠöθs)ø9 $# tÏΒ Ì�ôf ßϑø9 $# ∩⊄∈∪   … s−%tnuρ Ν ÍκÍ5 $̈Β (#θçΡ%x. ÏµÎ/ tβρâ Ì“öκtJ ó¡o„ ∩⊄∉∪ 〈 .   

  …  $uΖ øù§�|Àuρ ÏM≈tƒ Fψ$# öΝ ßγ̄=yè s9 tβθãèÅ_ ö� tƒ ∩⊄∠∪   … y7Ï9≡sŒ uρ öΝ ßγä3 øùÎ) $tΒuρ (#θçΡ%x. šχρç� tIøÿ tƒ ∩⊄∇∪  …  $£ϑn=sù zÅÓ è% (#öθ©9 uρ 4’ n< Î) 

Ο ÎγÏΒöθs% zƒÍ‘É‹Ψ•Β ∩⊄∪ 〈 .    

  

  :قوله تعاىل : úXسورة  يف  -2-أ

ö≅t/ (#θç/ ¤‹ x. Èd, ysø9 $$Î/ $£ϑs9 öΝ èδu !%ỳ óΟ ßγsù þ’ Îû 9�øΒ r& ?kƒÌ� ¨Β ∩∈∪   óΟn=sùr& (#ÿρ ã�ÝàΖtƒ ’ n< Î) Ï!$yϑ¡¡9 $# ôΜßγs% öθsù y#ø‹x. $yγ≈ oΨø‹t⊥ t/ $yγ≈ ¨Ψ−ƒ y— uρ $tΒ uρ $oλm; ÏΒ 

8lρã� èù ∩∉∪   uÚö‘F{ $#uρ $yγ≈ tΡ÷Š y‰ tΒ $uΖ øŠ s)ø9 r&uρ $pκ� Ïù zÅ›≡uρ u‘ $uΖ ÷Fu; /Ρr&uρ $pκ� Ïù ÏΒ Èe≅ä. £l÷ρ y— 8kŠÎγt/ ∩∠∪  〈.   

Ü  Ï @≅ä. … z>¤‹ x. Ÿ≅ß™ ”�9 $# ¨, pt mú Ï‰‹ Ïã uρ ∩⊇⊆∪   …  ö≅t/ ö/ãφ ’ Îû <§ö6 s9 ôÏiΒ 9, ù=yz 7‰ƒÏ‰ỳ ∩⊇∈∪  〈 .   

øŒ Î) ’¤+n=tGtƒ Èβ$u‹Ée)n=tGßϑø9 $# Çtã È Ïϑu‹ø9 $# Ç tãuρ ÉΑ$uΚ Ïe±9 $# Ó‰‹ Ïè s% ∩⊇∠∪   $̈Β àáÏÿù=tƒ ÏΒ @Αöθs% �ωÎ) Ïµ÷ƒ y‰ s9 ë=‹Ï% u‘ Ó‰ŠÏGtã ∩⊇∇∪ … y7 Ï9≡sŒ $tΒ 

|MΨä. çµ÷Ζ ÏΒ ß‰‹ ÏtrB ∩⊇∪  〈 .   
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ôN u!%ỳ uρ ‘≅ä. <§øÿtΡ $yγyè ¨Β ×, Í←!$y™ Ó‰ŠÍκ y− uρ ∩⊄⊇∪ …  x8ã�|Át7sù tΠ öθu‹ø9 $# Ó‰ƒÏ‰tn ∩⊄⊄∪   tΑ$s% uρ …çµãΖƒ Ì�s% #x‹≈ yδ $tΒ £“t$s! î‰ŠÏGtã ∩⊄⊂∪   

$u‹É)ø9 r& ’ Îû tΛ© yγy_ ¨≅ä. A‘$¤ÿŸ2 7‰ŠÏΖ tã ∩⊄⊆∪  〈 .  

tΑ$s% Ÿω (#θßϑÅÁtGøƒ rB £“t$s! ô‰s% uρ àM øΒ £‰s% /ä3 ø‹s9 Î) Ï‰‹Ïã uθø9 $$Î/ ∩∇∪   $tΒ ãΑ£‰ t7ãƒ ãΑöθs)ø9 $# £“t$s! !$tΒ uρ O$tΡr& 5Ο≈ ¯=sà Î/ Ï‰‹Î7yè ù=Ïj9 ∩⊄∪ 〈.    

tΠ öθtƒ ãΑθà)tΡ tΛ© yγyf Ï9 È≅yδ ÏNh| tFøΒ $# ãΑθà)s?uρ ö≅yδ  ÏΒ 7‰ƒÌ“¨Β ∩⊂⊃∪ ÏMxÿÏ9ø— é&uρ èπ̈Ψpgø: $# tÉ)−Fßϑù=Ï9 u�ö� xî >‰‹ Ïèt/ ∩⊂⊇∪  〈.   

  

  :قوله تعاىل :يف سورة الذاريات-3-أ

ÏM≈ n=Ïϑ≈ pt ø: $$sù #\� ø% Íρ ∩⊄∪   ÏM≈ tƒ Ì�≈ pgø:$$sù #Z� ô£ç„ ∩⊂∪   ÏM≈yϑÅb¡s)ßϑø9 $$sù #·� øΒ r& ∩⊆∪  〈.  

t …  öΝåκ̈Ξ Î) (#θçΡ%x. Ÿ≅ö6s% y7 Ï9≡sŒ tÏΨÅ¡øtèΧ ∩⊇∉∪  (#θçΡ%x. Wξ‹Î=s% zÏiΒ È≅ø‹©9 $# $tΒ tβθãè yföκ u‰ ∩⊇∠∪ 〈.    

}   … νρã�¤±o0uρ ?Ν≈ n=äó Î/ 5ΟŠÎ=tæ ∩⊄∇∪ …   ôM s9$s%uρ î—θègx” ×ΛÉ) tã ∩⊄∪ 〈.    

  :ةيف السور املدني - ب
  :قوله تعاىل :يف سورة حممد- 1- ب

y  y7 Ï9≡x‹ x. … Ü>Î�ôØo„ ª!$# Ä¨$̈Ζ=Ï9 öΝßγ n=≈ sW øΒr& ∩⊂∪    … tÏ%©!$#uρ (#θè=ÏF è% ’Îû È≅‹ Î6y™ «! $# n=sù ¨≅ ÅÒãƒ ÷Λàι n=≈ yϑôã r& ∩⊆∪  〈.   

$pκš‰ r'̄≈ tƒ zƒÏ%©! $# (#þθãΖ tΒ#u βÎ) (#ρ ç�ÝÇΖ s? ©! $# öΝ ä.÷�ÝÇΖ tƒ ôMÎm6 s[ ãƒ uρ ö/ ä3tΒ#y‰ø% r& ∩∠∪   t Ï%©! $#uρ (#ρ ã�xÿx. $T¡÷è tGsù öΝ çλ°; ¨≅|Êr&uρ óΟ ßγn=≈ yϑôã r& ∩∇∪  y7 Ï9≡sŒ 

óΟ ßγ̄Ρr'Î/ (#θèδÌ�x. !$tΒ tΑt“Ρr& ª!$# xÝt7ôm r'sù óΟßγn=≈ yϑôã r& ∩∪  〈.  

…   ¨βr&uρ tÍ�Ïÿ≈ s3 ø9 $# Ÿω 4’ n< öθtΒ öΝçλ m; ∩⊇⊇∪    … â‘$̈Ψ9 $#uρ “Yθ÷WtΒ öΝçλ °; ∩⊇⊄∪  … ó Ÿξ sù u�ÅÀ$tΡ öΝçλ m; ∩⊇⊂∪ 〈.    

…   (#þθãè t7̈?$#uρ Λèε u !#uθ÷δ r& ∩⊇⊆∪    … (#θà)ß™ uρ ¹!$tΒ $VϑŠ ÏΗxq yì©Üs)sù óΟèδ u!$ yè øΒr& ∩⊇∈∪   … (#þθãè t7 ¨? $#uρ óΟèδ u !#uθ÷δ r& ∩⊇∉∪  〈.   

t Ï%©! $#uρ  (#÷ρ y‰ tG÷δ$# óΟ èδyŠ#y— “W‰èδ öΝ ßγ9s?#u uρ óΟ ßγ1uθø) s? ∩⊇∠∪   … 4’ ¯Τr'sù öΝ çλm; #sŒ Î) öΝ åκøE u !%ỳ öΝ ßγ1t� ø.ÏŒ ∩⊇∇∪  … ª!$#uρ ãΝn=÷è tƒ öΝ ä3 t7̄=s)tGãΒ 

ö/ ä31uθ÷W tΒ uρ ∩⊇∪ 〈.    

…   4’ n< ÷ρr'sù óΟßγ s9 ∩⊄⊃∪   … öθn=sù (#θè% y‰ |¹ ©!$# tβ%s3 s9 #Z�ö� yz öΝçλ °; ∩⊄⊇∪ 〈.  
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 …   (#þθãè ÏeÜs)è?uρ öΝä3tΒ$ ymö‘r& ∩⊄⊄∪   … #‘yϑôãr&uρ öΝèδ t�≈ |Áö/ r& ∩⊄⊂∪ 〈.   

 ª! $#uρ… ÞΟn=÷è tƒ óΟ èδ u‘#u�ó  Î) ∩⊄∉∪   y# ø‹s3 sù #sŒ Î) ÞΟßγ÷F©ùuθs? èπs3 Í×̄≈ n=yϑø9 $# šχθç/ Î�ôØtƒ óΟ ßγyδθã_ ãρ öΝèδ t�≈ t/÷Š r&uρ ∩⊄∠∪   … xÝ t7ômr'sù 

óΟßγ n=≈ yϑôã r& .. ∩⊄∇∪. βr& ©9 yl Ì�øƒ ä† ª!$# öΝåκ s]≈tó ôÊ r& ∩⊄∪   ...  ª! $#uρ ÞΟn=÷è tƒ ö/ä3n=≈yϑôã r& ∩⊂⊃∪   … (#uθè=ö7tΡuρ ö/ ä. u‘$t6 ÷zr& ∩⊂⊇∪ … äÝ Î6 ósãŠ y™ uρ 

óΟßγ n=≈ yϑôã r& ∩⊂⊄∪ … Ÿωuρ (#þθè=ÏÜö7è? ö/ä3 n=≈ uΗùå r& ∩⊂⊂∪  〈.  

 … ª!$#uρ öΝ ä3yè tΒ s9 uρ óΟä.u�ÏItƒ öΝä3 n=≈ uΗ ùår& ∩⊂∈∪ ... Ÿωuρ öΝ ä3 ù=t↔ ó¡o„ öΝä3s9≡uθ øΒr& ∩⊂∉∪ … ólÌ�øƒ ä†uρ ö/ä3 oΨ≈ tó ôÊr& ∩⊂∠∪ ...χ Î) uρ (#öθ©9 uθtGs? 

öΑÏ‰ ö7tFó¡o„ $·Βöθs% öΝ ä.u�ö� xî ¢Ο èO Ÿω (#þθçΡθä3 tƒ / ä3n=≈ sVøΒ r& ∩⊂∇∪ 〈.  

  

  :قوله تعاىل :يف سورة الفتح- 2- ب

u  ...tβ%x.uρ ª! $# $̧ϑ‹Î=tã $ Vϑ‹ Å3ym ∩⊆∪    ...tβ%x.uρ y7 Ï9≡sŒ y‰ΖÏã «! $# #·— öθsù $ VϑŠÏà tã ∩∈∪ 〈.     

  βÎ) uρ (#öθ©9 uθtGs? $yϑx. Λä øŠ ©9 uθs? ÏiΒ ã≅ö6 s% ö/ä3ö/ Éj‹ yè ãƒ $¹/#x‹ tã $ VϑŠÏ9 r& ∩⊇∉∪ ...  tΒuρ ¤ΑuθtGtƒ çµö/ Éj‹ yèãƒ $¹/#x‹ tã $VϑŠÏ9 r& ∩⊇∠∪ ."   

ö... tβ%x.uρ ª!$# 4’n?tã Èe≅à2 &ó x« #\�ƒÏ‰s% ∩⊄⊇∪  … §ΝèO Ÿω šχρß‰ Ågs† $|‹Ï9 uρ Ÿωuρ # Z��ÅÁ tΡ ∩⊄⊄∪  〈  

 öθs9 (#θè=−ƒ t“ s? $uΖ ö/ ¤‹ yè s9 šÏ%©! $# (#ρã�xÿx. óΟ ßγ÷ΨÏΒ $¹/#x‹ tã $̧ϑŠÏ9 r& ∩⊄∈∪    ... šχ%x.uρ ª! $# Èe≅ä3 Î/ > ó x« $ Vϑ‹ Î=tã ∩⊄∉∪ 〈.    

  

  :ةنالفواصل املتواز -2
  :ةيف السور املكي -أ
  :قوله تعاىل :يف سورة األحقاف -1-أ

ã≅ƒ Í”∴s? É=≈ tGÅ3 ø9$# zÏΒ «! $# Í“ƒ Í•yè ø9 $# ÉΟ‹ Å3ptø: $# ∩⊄∪ ...t Ï%©! $#uρ (#ρ ã�xÿx. !$£ϑtã (#ρâ‘É‹Ρé& tβθàÊ Ì� ÷èãΒ ∩⊂∪〈.    

ø… $£ϑn=sù z ÅÓ è% (#öθ©9 uρ 4’ n< Î) Ο ÎγÏΒöθs% zƒÍ‘É‹Ψ•Β ∩⊄∪   … ü“Ï‰öκu‰ ’ n< Î) Èd,ys ø9 $# 4’ n< Î) uρ 9,ƒÌ� sÛ 8ΛÉ)tGó¡ •Β ∩⊂⊃∪ 〈.  

 … Ν ä.ö�Ågä†uρ ôÏiΒ A>#x‹ tã 5ΟŠÏ9 r& ∩⊂⊇∪  … 4 š�Í×̄≈ s9 'ρé& ’Îû 9≅≈ n=|Ê AÎ7•Β ∩⊂⊄∪   … #’n?t/ …çµ̄ΡÎ) 4’ n?tã Èe≅ä. & ó x« Ö�ƒÏ‰s% ∩⊂⊂∪ 〈.   
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  :قوله تعاىل :úXسورة  يف -2-أ

ö ... tΑ$s)sù tβρ ã�Ïÿ≈ s3 ø9$# #x‹≈ yδ í óx« ë=‹ Ågx” ∩⊄∪   ... y7Ï9≡sŒ 7ìô_u‘ Ó‰ŠÏè t/ ∩⊂∪   ... $tΡy‰ΨÏãuρ ë=≈tGÏ. 8á‹ Ïÿym ∩⊆∪   ... óΟ ßγsù þ’ Îû 9�øΒr& 

?kƒÌ� ¨Β ∩∈∪  〈.   

u ...  $uΖ ÷Fu; /Ρr&uρ $pκ� Ïù  ÏΒ Èe≅ä. £l ÷ρ y— 8kŠÎγ t/ ∩∠∪   Zοu�ÅÇö7s? 3“t�ø.ÏŒ uρ Èe≅ä3Ï9 7‰ ö6tã 5=ŠÏΨ•Β ∩∇∪ 〈.    

$u‹É)ø9 r& ’ Îû tΛ© yγy_ ¨≅ä. A‘$¤ÿŸ2 7‰ŠÏΖtã ∩⊄⊆∪   8í$̈Ζ ¨Β Î�ö� y‚ù=Ïj9 7‰tG÷è ãΒ A=ƒÌ� •Β ∩⊄∈∪ 〈.    

ÏM xÿÏ9ø— é&uρ èπ̈Ψpgø:$# t É)−Fßϑù=Ï9 u�ö� xî >‰‹ Ïè t/ ∩⊂⊇∪  #x‹≈yδ $tΒ tβρ ß‰tãθè? Èe≅ä3 Ï9 A>#̈ρ r& 7á‹ Ïÿym ∩⊂⊄∪ ô̈Β zÅ´ yz z≈uΗ÷q §�9 $# Í=ø‹tó ø9 $$Î/ u!%ỳ uρ 

5= ù=s)Î/ A=ŠÏΖ•Β ∩⊂⊂∪ 〈.    

Μçλm; $̈Β tβρ â!$t±o„ $pκ� Ïù $oΨ÷ƒ t$s! uρ Ó‰ƒÌ“tΒ ∩⊂∈∪ … (#θç6¤)uΖsù ’ Îû Ï‰≈ n=Î6ø9 $# ö≅ yδ ÏΒ CÈ‹ Ït¤Χ ∩⊂∉∪ 〈.  

  

 ¨βÎ) ’ Îû y7 Ï9≡sŒ 3“t�ò2Ï%s!  yϑÏ9 tβ%x. …çµs9 ë=ù=s% ÷ρ r& ’ s+ø9 r& yìôϑ¡¡9 $# uθèδuρ Ó‰‹ Îγx© ∩⊂∠∪  ô‰ s)s9 uρ $oΨø)n=yz ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9 $# uÚö‘F{ $#uρ $tΒ uρ 

$yϑßγuΖ ÷�t/ ’ Îû Ïπ−GÅ™ 5Θ$−ƒr& $tΒ uρ $uΖ ¡¡tΒ  ÏΒ 5>θäó —9 ∩⊂∇∪ 〈.   

÷�É9ô¹ $$sù 4’ n?tã $tΒ šχθä9θà)tƒ ôxÎm7y™ uρ Ï‰ ôϑpt ¿2 y7 În/ u‘ Ÿ≅ö6 s% Æíθè=èÛ Ä§ôϑ¤±9 $# Ÿ≅ö6 s% uρ É>ρã� äóø9 $# ∩⊂∪   zÏΒ uρ È≅ø‹©9$# çµós Îm7|¡sù t�≈ t/ ÷Š r&uρ 

ÏŠθàf �¡9$# ∩⊆⊃∪ 〈.  

 tΠöθtƒ tβθãè yϑó¡o„ sπys øŠ ¢Á9$# Èd, ysø9 $$Î/ 4 y7 Ï9≡sŒ ãΠöθtƒ Ælρã� èƒø:$# ∩⊆⊄∪   $̄ΡÎ) ß øt wΥ Ä ôvéΥ àMŠÏϑçΡuρ $uΖ øŠ s9Î) uρ ç��ÅÁyϑø9 $# ∩⊆⊂∪ 〈.    

... y7 Ï9≡sŒ î�ô³ym $uΖ øŠ n=tã ×��Å¡o„ ∩⊆⊆∪   ... ö�Ïj.x‹ sù Èβ#u ö�à)ø9 $$Î/ tΒ ß∃$sƒ s† Ï‰ŠÏã uρ ∩⊆∈∪ 〈.    

  

  :قوله تعاىل :يف سورة الذاريات -3-أ

ÏM≈ tƒ Í‘≡©%! $#uρ #Yρö‘sŒ ∩⊇∪   ÏM≈n=Ïϑ≈ pt ø: $$sù # \�ø% Íρ ∩⊄∪  〈.   

$oÿ ©ςÎ) tβρ ß‰tãθè? ×−ÏŠ$|Á s9 ∩∈∪   ¨βÎ) uρ t Ïe$! $# ÓìÏ%≡uθs9 ∩∉∪ 〈.  
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 Ï!$uΚ ¡¡9 $#uρ ÏN#sŒ Å7 ç6çtø:$# ∩∠∪   ö/ä3 ¯ΡÎ) ’Å∀s9 5Αöθs% 7#Î= tGøƒ’Χ ∩∇∪ 〈.  

  

  :لسور املدنيةيف ا- ب
  :قوله تعاىل :يف سورة الفتح - 1- ب

x8t�ÝÁΖ tƒ uρ ª!$# #·�óÇtΡ #¹“ƒ Í•tã ∩⊂∪ ... tβ%x.uρ ª!$# $̧ϑ‹Î=tã $ Vϑ‹Å3 ym ∩⊆∪  〈.   

Ÿ  ... tβ%x.uρ y7Ï9≡sŒ y‰Ζ Ïã «! $# #·— öθsù $VϑŠ Ïàtã ∩∈∪   ... ôN u!$y™ uρ ∩∉∪#Z��ÅÁtΒ 〈.  

 ... tβ%x.uρ ª! $# #¹“ƒ Í•tã $̧ϑŠ Å3 ym ∩∠∪   !$̄ΡÎ) š�≈ oΨù=y™ ö‘r& #Y‰ Îγ≈ x© #\�Ïe±t6 ãΒ uρ #\�ƒ É‹ tΡ uρ ∩∇∪   ... çνθßs Îm7|¡è@uρ Zοt�ò6 ç/ ¸ξ‹Ï¹r&uρ ∩∪  〈.   

¨ ... ôtΒ uρ 4’nû÷ρ r& $yϑÎ/ y‰yγ≈ tã çµø‹n=tæ ©!$# Ïµ‹Ï?÷σã‹|¡sù #·�ô_ r& $Vϑ‹Ïàtã ∩⊇⊃∪ ...   ö≅t/ tβ%x. ª! $# $yϑÎ/ tβθè=yϑ÷è s? #M��Î7yz ∩⊇⊇∪  〈.   

  ...!$̄ΡÎ* sù $tΡô‰ tFôãr& t Ì�Ïÿ≈ s3 ù=Ï9 #Z��Ïèy™ ∩⊇⊂∪  ... šχ%Ÿ2uρ ª! $# #Y‘θàÿxî $ VϑŠ Ïm §‘ ∩⊇⊆∪ 〈.  

ã  ... ö≅t/ (#θçΡ%x. Ÿω tβθßγs)øÿtƒ �ωÎ) Wξ‹Î=s% ∩⊇∈∪   .... βÎ)uρ (#öθ©9 uθtGs? $yϑx. Λä øŠ©9 uθs?  ÏiΒ ã≅ö6s% ö/ä3 ö/ Éj‹yè ãƒ $¹/#x‹ tã $ VϑŠ Ï9r& ∩⊇∉∪  〈.  

 ô... öΝ ßγt6≈rO r&uρ $[s ÷Gsù $Y6ƒ Ì� s% ∩⊇∇∪   ... tβ%x.uρ ª!$# #¹“ƒÌ“ tã $ Vϑ‹Å3ym ∩⊇∪ 〈.    

u  ... tβ%x.uρ ª!$# $yϑÎ/ tβθè=yϑ÷è s? #·��ÅÁt/ ∩⊄⊆∪   ... öθs9 (#θè=−ƒ t“ s? $uΖ ö/ ¤‹yè s9 šÏ%©! $# (#ρ ã�xÿx. óΟ ßγ÷ΨÏΒ $¹/#x‹ tã $̧ϑŠ Ï9 r& ∩⊄∈∪  〈.  

 ... šχ%x.uρ ª!$# Èe≅ä3 Î/ >ó x« $ Vϑ‹Î= tã ∩⊄∉∪   … zΝ Î=yè sù $tΒ öΝs9 (#θßϑn=÷è s? Ÿ≅yè y∨sù ÏΒ ÈβρßŠ š�Ï9≡sŒ $[s ÷Gsù $ ·6ƒ Ì�s% ∩⊄∠∪   … 4’ s∀x.uρ «!$$Î/ 

#Y‰‹Îγx© ∩⊄∇∪  〈.    

  

  :قوله تعاىل :يف سورة احلجرات- 2- ب

…  ¨βÎ) ©! $# Ò>#§θs? ×Λ Ïm §‘ ∩⊇⊄∪ ...   ¨βÎ) ©!$# îΛ Î=tã ×��Î7yz ∩⊇⊂∪  〈.    
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   :املطرفةالفواصل  -3

  :ةيف السور املكي-أ
  :قوله تعاىل :يف سورة األحقاف-1-أ

üΝm ∩⊇∪   ã≅ƒÍ”∴s? É=≈tGÅ3 ø9 $# z ÏΒ «!$# Í“ƒÍ•yè ø9 $# ÉΟ‹Å3 ptø:$# ∩⊄∪ 〈.   

… t Ï%©! $#uρ (#ρã�xÿx. !$£ϑtã (#ρ â‘É‹Ρé& tβθàÊÌ�÷è ãΒ ∩⊂∪  ö… ’ ÎΤθçGø� $# 5=≈tGÅ3 Î/ ÏiΒ È≅ö6 s% !#x‹≈ yδ ÷ρr& ;οt�≈ rO r& ï∅ ÏiΒ AΟù=Ïã βÎ) ÷ΛäΖ à2 

šÏ%Ï‰≈|¹ ∩⊆∪  〈.  

#sŒ Î) uρ u�Å³ãm â¨$̈Ζ9 $# (#θçΡ%x. öΝ çλm; [ !#y‰ ôãr& (#θçΡ%x.uρ öΝ ÍκÌE yŠ$t7Ïè Î/ tÌ� Ïÿ≈x. ∩∉∪ #sŒÎ) uρ 4’ n?÷Gè? öΝ Íκö�n=tã $oΨçG≈ tƒ#u ;M≈uΖ Éi�t/ tΑ$s% tÏ%©! $# (#ρ ã�xÿx. Èd, ys ù=Ï9 $£ϑs9 

öΝ èδu !%ỳ #x‹≈ yδ Ö�ós Å™ î Î7•Β ∩∠∪ 〈.    

... ÷βÎ) ßìÎ7̈?r& �ωÎ) $tΒ # yrθãƒ ¥’ n< Î) !$tΒ uρ O$tΡr& �ωÎ) Ö�ƒ É‹tΡ × Î7•Β ∩∪ ...   �χÎ) ©!$# Ÿω “Ï‰ öκu‰ tΠöθs)ø9 $# t ÏΗÍ>≈ ©à9$# ∩⊇⊃∪  〈.    

 ...  u‘É‹Ζ ã‹Ïj9 t Ï%©! $# (#θßϑn=sß 3“t�ô±ç0uρ t ÏΖ Å¡ósßϑ ù=Ï9 ∩⊇⊄∪   ... Ÿξ sù ì∃öθyz óΟÎγøŠ n=tæ Ÿωuρ öΝ èδ šχθçΡt“ øts† ∩⊇⊂∪  〈.  

 y7 Í×̄≈ s9 'ρé& Ü=≈pt õ¾ r& Ïπ̈Ψpgø: $# t Ï$Î#≈ yz $pκ� Ïù L !#t“y_ $yϑÎ/ (#θçΡ%x. tβθè= yϑ÷è tƒ ∩⊇⊆∪    ...’ ÎoΤÎ) àMö6 è? y7 ø‹s9 Î) ’ ÎoΤÎ) uρ zÏΒ t ÏΗ Í>ó¡ ßϑø9$# ∩⊇∈∪   ... y‰ ôãuρ 

É−ô‰ Å_Á9 $# “Ï%©! $# (#θçΡ%x. tβρ ß‰tãθãƒ ∩⊇∉∪ ...  ãΑθà)u‹sù $tΒ !#x‹≈ yδ HωÎ) ç�� ÏÜ≈ y™ r& t Ï9̈ρ F{$# ∩⊇∠∪   ... öΝ åκ̈Ξ Î) (#θçΡ$Ÿ2 tÎ�Å£≈yz ∩⊇∇∪  〈.   

(#þθä9$s% $oΨoK ø⁄ Å_ r& $oΨs3 Ïùù'tGÏ9 ôtã $uΖ ÏFoλÎ;#u $uΖ Ï?ù'sù $yϑÎ/ !$tΡß‰ Ïè s? βÎ) |MΨä. zÏΒ t Ï%Ï‰≈¢Á9 $# … û Ío_Å3≈s9 uρ ö/ä31 u‘r& $YΒ öθs% šχθè=yγøgrB ∩⊄⊂∪  〈.   

ô... ö s−%tnuρ Ν ÍκÍ5 $̈Β (#θçΡ%x. ÏµÎ/ tβρ â Ì“öκ tJó¡o„ ∩⊄∉∪   ... $uΖ øù§�|Àuρ ÏM≈ tƒ Fψ$# öΝ ßγ̄=yè s9 tβθãè Å_ö� tƒ ∩⊄∠∪  〈.   

( ...  ü“Ï‰ öκu‰ ’n< Î) Èd, ys ø9$# 4’ n<Î) uρ 9,ƒ Ì�sÛ 8Λ É)tG ó¡•Β ∩⊂⊃∪   … Ν ä.ö�Ågä†uρ ô ÏiΒ A>#x‹tã 5ΟŠ Ï9r& ∩⊂⊇∪ 〈.  

... tΑ$s% (#θè%ρ ä‹ sù z>#x‹yè ø9 $# $yϑÎ/ óΟçFΖ ä. tβρ ã�àÿõ3 s? ∩⊂⊆∪   … ö≅yγsù à7 n=ôγãƒ �ωÎ) ãΠöθs)ø9 $# tβθà) Å¡≈xÿø9$# ∩⊂∈∪  〈.  

  

  :قوله تعاىل :úXسورة  يف -2-أ

$uΖ ø9 ¨“tΡuρ zÏΒ Ï !$yϑ¡¡9 $# [!$tΒ % Z.t�≈ t6 •Β $uΖ ÷Gu; /Ρr'sù ÏµÎ/ ;M≈ ¨Ζ y_ ¡= ym uρ Ï‰ŠÅÁptø: $# ∩∪   Ÿ≅÷‚̈Ζ9 $#uρ ;M≈s)Å™$t/ $oλ°; Óìù=sÛ Ó‰‹ÅÒ ¯Ρ ∩⊇⊃∪  〈.    
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ô  ... ß øtwΥ uρ Ü> t�ø% r& Ïµø‹s9 Î) ôÏΒ È≅ö7ym Ï‰ƒ Í‘uθ ø9$# ∩⊇∉∪   øŒÎ) ’ ¤+n=tG tƒ Èβ$u‹Ée)n=tGßϑø9$# Ç tã È Ïϑu‹ø9 $# Çtãuρ ÉΑ$uΚ Ïe±9$# Ó‰‹Ïè s% ∩⊇∠∪  〈.    

y‡ ÏÿçΡuρ ’Îû Í‘θ�Á9 $# 4 y7 Ï9≡sŒ ãΠ öθtƒ Ï‰‹Ïã uθø9$# ∩⊄⊃∪   ôN u !%ỳ uρ ‘≅ä. <§øÿtΡ $yγyè ¨Β ×, Í←!$y™ Ó‰Š Íκy−uρ ∩⊄⊇∪  〈.   

“Ï%©! $# Ÿ≅yè y_ yìtΒ «!$# $·γ≈ s9 Î) t�yz#u çν$u‹É)ø9 r'sù ’Îû É>#x‹yè ø9 $# Ï‰ƒ Ï‰¤±9 $# ∩⊄∉∪  … Å3≈ s9uρ tβ%x. ’ Îû ¤≅≈n=|Ê 7‰Š Ïèt/ ∩⊄∠∪  〈.   

$tΒ ãΑ£‰t7ãƒ ãΑöθs)ø9 $# £“t$s! !$tΒ uρ O$tΡr& 5Ο≈̄=sà Î/ Ï‰‹Î7yè ù=Ïj9 ∩⊄∪   tΠöθtƒ ãΑθà)tΡ tΛ© yγyfÏ9 È≅yδ ÏN h| tFøΒ$# ãΑθà)s?uρ ö≅yδ ÏΒ 7‰ƒ Ì“̈Β ∩⊂⊃∪  〈.   

$yδθè=äz÷Š $# 5Ο≈ n=|¡Î0 ( y7 Ï9≡sŒ ãΠ öθtƒ ÏŠθè=èƒø:$# ∩⊂⊆∪   Μçλm; $̈Β tβρ â!$t±o„ $pκ� Ïù $oΨ÷ƒ t$s! uρ Ó‰ƒ Ì“tΒ ∩⊂∈∪  〈.     

ô‰ s)s9uρ $oΨø)n=yz ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9 $# uÚ ö‘F{$#uρ $tΒ uρ $yϑßγuΖ ÷�t/ ’ Îû Ïπ−GÅ™ 5Θ$−ƒ r& $tΒ uρ $uΖ ¡¡tΒ  ÏΒ 5>θäó —9 ∩⊂∇∪  ÷�É9ô¹ $$sù 4’n?tã $tΒ šχθä9θà)tƒ ôxÎm7y™ uρ 

Ï‰ ôϑpt ¿2 y7 În/ u‘ Ÿ≅ö6 s% Æíθè=èÛ Ä§ôϑ¤±9 $# Ÿ≅ö6 s% uρ É>ρã�äó ø9 $# ∩⊂∪  〈.   

$̄ΡÎ) ß øt wΥ ÄôvéΥ àMŠ ÏϑçΡuρ $uΖ øŠ s9Î) uρ ç��ÅÁ yϑø9$# ∩⊆⊂∪   tΠ öθtƒ ÚY¤)t±n@ ÞÚ ö‘F{$# öΝ åκ÷] tã % Yæ#u�Å  4 y7 Ï9≡sŒ î�ô³ym $uΖ øŠ n=tã ×��Å¡ o„ ∩⊆⊆∪  〈.   

  

  :قوله تعاىل: يف سورة الذاريات -3-أ

Ÿ≅ÏFè% tβθß¹≡§�sƒø: $# ∩⊇⊃∪   tÏ%©! $# öΛèε ’ Îû ;ο t�÷Ηwð šχθèδ$y™ ∩⊇⊇∪   tβθè=t↔ ó¡tƒ tβ$−ƒ r& ãΠ öθtƒ ÈÏe$! $# ∩⊇⊄∪   tΠöθtƒ öΛèε ’ n?tã Í‘$̈Ζ9 $# tβθãΨtG øÿãƒ ∩⊇⊂∪   

(#θè%ρ èŒ ö/ä3 tFt⊥ ÷FÏù #x‹≈ yδ “Ï%©! $# ΛäΖä. ÏµÎ/ tβθè= É∨÷è tGó¡n@ ∩⊇⊆∪   ¨βÎ) t É)−Gßϑø9 $# ’ Îû ;M≈̈Ζ y_ Aβθã‹ ããuρ ∩⊇∈∪   〈.  

  

(#θçΡ%x. Wξ‹Î=s% z ÏiΒ È≅ø‹©9 $# $tΒ tβθãè yföκu‰ ∩⊇∠∪   Í‘$pt ô� F{ $$Î/ uρ öΛèε tβρ ã�Ïÿ øótG ó¡o„ ∩⊇∇∪  〈.    

’ Îûuρ ÇÚ ö‘F{$# ×M≈ tƒ#u tÏΖ Ï%θçΗ ø> Ïj9 ∩⊄⊃∪   þ’ Îûuρ ö/ä3 Å¡àÿΡr& 4 Ÿξ sùr& tβρç�ÅÇö7 è? ∩⊄⊇∪   ’ Îûuρ Ï!$uΚ ¡¡9 $# ö/ä3è% ø— Í‘ $tΒ uρ tβρß‰ tãθè? ∩⊄⊄∪  〈.   

ö≅yδ y79s?r& ß]ƒ Ï‰ym É# øŠ |Ê tΛ Ïδ≡t�ö/ Î) š ÏΒt�õ3 ßϑø9 $# ∩⊄⊆∪   ... tΑ$s% ÖΝ≈ n=y™ ×Πöθs% tβρ ã�s3Ψ•Β ∩⊄∈∪  ... u !$y∨sù 9≅ôfÏè Î/ &Ïϑ y™ ∩⊄∉∪  〈.    

ôMs9$ s%uρ… î—θègx” ×ΛÉ)tã ∩⊄∪   … … çµ̄Ρ Î) uθèδ ÞΟ‹ Å3y⇔ ø9 $# ÞΟŠÎ= yèø9 $# ∩⊂⊃∪ 〈.    
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  :ةيف السور املدني- ب
  :قوله تعاىل :يف سورة حممد- 1- ب

t Ï%©! $# (#ρã�xÿx. (#ρ ‘‰ |¹uρ  tã È≅‹Î6 y™ «! $# ¨≅|Êr& öΝßγn=≈uΗùå r& ∩⊇∪   šÏ%©! $#uρ (#θãΖ tΒ#u (#θè=ÏΗxåuρ ÏM≈ ysÎ=≈ ¢Á9 $# (#θãΖ tΒ#uuρ $yϑÎ/ tΑÌh“çΡ 4’ n?tã 

7‰ £ϑpt èΧ uθèδuρ ‘, pt ø:$# ÏΒ öΝ ÍκÍh5 §‘   t�¤ÿx. öΝ åκ÷] tã öΝ ÍκÌE$t↔ ÍhŠ y™ yxn=ô¹ r&uρ öΝçλ m;$t/ ∩⊄∪ 〈.    

…  t Ï%©! $#uρ (#θè=ÏFè% ’Îû È≅‹Î6 y™ «! $#  n=sù ¨≅ÅÒãƒ ÷Λ àιn=≈yϑôãr& ∩⊆∪   öΝ Íκ‰ Ï‰öκu� y™ ßxÎ=óÁãƒ uρ öΝçλm;$t/ ∩∈∪   ãΝ ßγè=Åzô‰ ãƒ uρ sπ̈Ψpgø: $# $yγsù§�tã öΝçλ m; ∩∉∪  〈.   

…  óΟ ßγ≈ oΨõ3n=÷δr& Ÿξ sù u�ÅÀ$tΡ öΝçλm; ∩⊇⊂∪   … (#þθãè t7̈?$#uρ Λ èεu !#uθ÷δ r& ∩⊇⊆∪ 〈.    

…  y7 Í×̄≈ s9 'ρé& t Ï%©! $# yìt6 sÛ ª!$# 4’ n?tã öΝ ÍκÍ5θè=è% (#þθãè t7̈?$#uρ óΟ èδu !#uθ÷δ r& ∩⊇∉∪   t Ï%©! $#uρ (#÷ρy‰ tG÷δ$# óΟ èδyŠ#y— “W‰ èδ öΝ ßγ9s?#u uρ óΟ ßγ1 uθø) s? ∩⊇∠∪ 〈.    

... ª! $#uρ ãΝn=÷è tƒ öΝ ä3 t7̄=s)tGãΒ ö/ä31 uθ÷WtΒ uρ ∩⊇∪   … 4’ n< ÷ρ r'sù óΟ ßγs9 ∩⊄⊃∪  〈.  

…  öθn=sù (#θè% y‰ |¹ ©! $# tβ%s3 s9 #Z�ö� yz öΝçλ°; ∩⊄⊇∪   … (#þθãè ÏeÜs)è?uρ öΝä3 tΒ$ymö‘ r& ∩⊄⊄∪  〈.  

¨βÎ) šÏ%©! $# (#ρ ‘‰ s?ö‘$# #’n?tã ΟÏδÌ�≈ t/ ÷Š r& .ÏiΒ Ï‰÷è t/ $tΒ t ¨t7s? ÞΟ ßγs9 ”y‰ ßγø9$#   ß≈sÜø‹¤±9 $# tΑ§θy™ öΝ ßγs9 4’ n?øΒ r&uρ óΟ ßγs9 ∩⊄∈∪ ...   ª! $#uρ ÞΟn=÷è tƒ 

óΟ èδu‘#u�ó Î) ∩⊄∉∪  〈.   

¨βÎ) t Ï%©! $# (#ρ ã�xÿx. (#ρ ‘‰ |¹uρ tã È≅‹Î6 y™ «! $# §Ν èO (#θè?$tΒ öΝ èδuρ Ö‘$¤ÿä. n=sù t�Ïÿøó tƒ ª! $# óΟçλ m; ∩⊂⊆∪   Ÿξ sù (#θãΖ Îγs? (#þθããô‰ s?uρ ’n< Î) ÉΟù=¡¡9 $# ÞΟçFΡr&uρ 

tβöθn=ôãF{ $# ª! $#uρ öΝ ä3yè tΒ s9 uρ óΟ ä.u�ÏItƒ öΝä3n=≈uΗùå r& ∩⊂∈∪  〈.   

  

  :قوله تعاىل :يف سورة الفتح -2 - ب

… óΟ çFΖ à2uρ $JΒöθs% #Y‘θç/ ∩⊇⊄∪    ...!$̄ΡÎ* sù $tΡô‰ tFôãr& tÌ�Ïÿ≈ s3 ù=Ï9 #Z��Ïè y™ ∩⊇⊂∪  〈.   

... tβ%x.uρ ª!$# #¹“ƒÌ“ tã $ Vϑ‹Å3ym ∩⊇∪   ... öΝ ä3tƒ Ï‰ ôγtƒ uρ $WÛ≡u�ÅÀ $Vϑ‹É)tFó¡ •Β ∩⊄⊃∪ 〈.    

  :قوله تعاىل :يف سورة احلجرات -3 - ب

... (#θßs Î6 óÁçGsù 4’ n?tã $tΒ óΟ çFù=yè sù t ÏΒÏ‰≈tΡ ∩∉∪  ... y7 Í×̄≈ s9'ρ é& ãΝ èδ šχρß‰ Ï©≡§�9 $# ∩∠∪ 〈.    
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¨βÎ) … ©! $# �=Ït ä† šÏÜÅ¡ø)ßϑ ø9$# ∩∪   … (#θà)̈?$#uρ ©! $# ÷/ä3 ª=yè s9 tβθçΗxq ö�è? ∩⊇⊃∪ ...  tΒuρ öΝ ©9 ó= çGtƒ y7 Í×̄≈ s9 'ρé'sù ãΝ èδ tβθçΗ Í>≈©à9$# ∩⊇⊇∪  〈.   

È≅t/… ª!$# � ßϑtƒ ö/ä3 ø‹n=tæ ÷βr& ö/ä31y‰ yδ Ç≈yϑƒ M∼ Ï9 βÎ) óΟ çFΖ ä. tÏ%Ï‰≈|¹ ∩⊇∠∪ ...  ª! $#uρ 7�� ÅÁt/ $yϑÎ/ tβθè= yϑ÷è s? 〈 ∩⊇∇∪.     

امم ة أمور م ذكرهتقدنالحظ عد:  
  .أنّ الفواصل القرآنية قد وردت متوازية ومتوازنة ومطرفة-1
 :توزعت نسب الفواصل كما يلي-2

  النسبة املئوية اإلمجالية  النسبة املئوية  عدد مرات الورود  السورة  نوع الفاصلة

واز
مت

  ةي

 31.81  34.28  12  األحقاف
 

  
  35.55  16  ق

  23.33  7  الذاريات

  44.70  78.94  30  حممد

  27.58  8  الفتح

زنة
متوا

  

  30.9  20  7  األحقاف

  46.66  21  ق

  20  6  الذاريات

  25.88  68.69  20  الفتح

  11.11  2  احلجرات

رفة
مط

  

  50  65.71  23  األحقاف

  35.55  16  ق

  53.33  16  الذاريات

  حممد

  

17  44.73  32.94  

  13.79  4  الفتح

  38.88  7  احلجرات
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  :تنوع احلرف األخري من الفاصلة وتوزع على النسب املئوية املبينة يف اجلدول التايل -3
  

  ملئوية يف السور املكية واملديناالنسبة   النسبة املئوية  عدد مرات الورود  السورة  احلرف

ون
الن

  

  39.09  74.28  26  األحقاف
  56.66  17  الذاريات  

  12.94  3.44  1  الفتح

  55.55  10  راتاحلج

مليم
ا

  

  10.90  22.85  8  األحقاف

  13.33  4  الذاريات

  65.88  94.73  36  حممد

  44.82  13  الفتح

  38.88  7  احلجرات

راء
ال

  

  5.45  2.85  1  األحقاف
  4.44  2  ق  

  10  3  الذاريات

  10.58  27.58  8  الفتح

  5.55  1  احلجرات

  الباء
  6.36  15.55  7  ق

  2.35  6.89  2  الفتح

  الدال
  24.54  60  27  ق

  1.17  3.44  1  الفتح

  0.90  3.33  1  الذاريات  القاف

  0.90  3.33  1  الذاريات  الفاء

  4.54  11.11  5  ق  اجليم

  1.17  3.44  1  الفتح  الزاي

  0.90  2.22  1  ق  الطاء

  1.81  4.44  2  ق  الظاء
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  0.90  2.22  1  ق  الصاد

  1.81  6.66  2  الذاريات  الكاف

  0.90  3.33  1  الذاريات  الواو

  3.52  10.34  3  الفتح  الالم

  2.35  5.26  2  حممد  ء0اهلا

  0.90  3.33  1  الذاريات  العني

  
يف السور املكية تفوقت الفواصل املختومة حبرف النون املسبوق حبرف من حروف املد على مثيالا املختومة  -4

  :بأحرف أخرى، ولعلّ سبب هذا التفوق مرده إىل أمرين
مجع املذكر السامل يف العربية، وثالثة من األفعال اخلمسة تنطوي على هذه الصيغة؛ " لتوقّع الداليل ألنّا: أوهلما

  .1"لذلك كانت داللة هذا النوع من الوقف معبرة عن غاية القرآن يف خماطبة اموع
وهو ما أفصح عنه صاحب . باإليقاع الصويت، فالقرآن يؤثر اخلتم ذا احلرف عن اخلتم بغريهق يتعلّ: ثانيهما

قد كثر يف القرآن الكرمي ختم كلمة املقطع من الفاصلة حبروف املد واللّني وإحلاق النون؛ « :الربهان بقوله
  .2»وحكمته وجود التمكّن من التطريب بذلك

  .3»ألنهم أرادوا مد الصوت...أما إذا ترنموا فإنهم يلحقون األلف والياء والواو« :قال سيبويه
وهو حرف قريب من حرف النون، فهما الصوتان . يف السور املدنية تفوقت الفواصل املختومة حبرف امليم -5

  .األنفيان الوحيدان يف اللّغة، وهو ما مسح بإحداث التنغيم يف الفواصل
ا عبر عنه إىل جانب مراعاة املعىن راعت الفواصل القرآنية حسن النظم فحقّقت بذلك إيقاعها الفريد، وهو م -6

فواصل القرآن كلّها بالغة وحكمة، ألنها طريق إىل إفهام « :بقوله" النكت يف إعجاز القرآن"الرماين يف رسالته 
  .4»املعاين اليت حيتاج إليها يف أحسن صورة يدلّ ا عليها

  :ومما رصد من ظواهر يف هذا الصدد نذكر
  
  

                                                
  194م، ص2000،  2ط،عمان،حممد احلسناوي، دار عمار  :الفاصلة يف القرآن 1 -
  99، ص1ج: الربهان يف علوم القرآن 2 -

  204، ص4، مج الكتاب 3- 
  78صم، 2001، 1، أمحد خمتار عمر، عامل الكتب، القاهرة، طغوية يف القرآن الكرمي وقراءاتهراسات لد :نقال عن 4- 
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  :التقدمي والتأخري -أ
  

ة سنوا للجملة العربية قوانني، وحتدثوا عن ترتيب أجزائها، وأشاروا إىل التغيري الذي يطرأ على من املعلوم أنّ النحا
بينما توسع البالغيون يف رصد أغراض التقدمي والتأخري . هذا الترتيب، وقصروه على غرض االهتمام والعناية

لزركشي يف كتابه الربهان يف علوم بل إنّ ا. اخل...فذكروا القصر واالختصاص، والتعظيم، والتشويق والتكثري
وأورد يف ختام احلديث عنها تنبيها قال . القرآن أوصلها إىل مخسة وعشرين غرضا، ذكر يف آخرها رعاية الفاصلة

قد يكون يف كلّ واحد مما ذكرنا من األمثلة سببان فأكثر للتقدمي، فإما أن يعتقد إعادة الكلّ، أو يرجح « :فيه
وإذا تعارضت األسباب روعي أقواها، فإن . وإن كانت األخرى أهم يف حمل آخر.  ذلك احمللبعضها لكونه أهم يف

  .1»تساوت كان املتكلّم باخليار يف تقدمي أي األمرين شاء
  :ومن أمثلة ما ورد من تقدمي وتأخري نذكر

$ :قوله تعاىل - tΒ $ oΨø)n=yz ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9 $# uÚ ö‘ F{ $#uρ $ tΒuρ !$ yϑ ßγoΨøŠt/ �ωÎ) Èd,ys ø9 $$ Î/ 9≅ y_ r&uρ ‘wΚ|¡•Β 4 tÏ%©!$#uρ (#ρã� xÿx. !$ £ϑtã (#ρâ‘É‹Ρ é& 

tβθàÊ Ì� ÷èãΒ 〈2.  

  .لالهتمام مبا أنذروا أوال، ولرعاية الفاصلة ثانيا) معرضون(على متعلقه ) عما أنذروا(فقد قدم 

≅‘   ôtΒuρ :قوله تعاىل - |Ê r& £ϑ ÏΒ (#θãã ô‰tƒ ÏΒ ÈβρßŠ «!$# tΒ �ω Ü=‹ Éf tG ó¡o„ ÿ…ã&s! 4’ n< Î) ÏΘöθtƒ Ïπyϑ≈ uŠÉ)ø9 $# öΝèδ uρ tã óΟÎγÍ← !%tæßŠ 

tβθè=Ïÿ≈ xî 〈3.  

  #sŒ :قوله تعاىل - Î) uρ u�Å³ãm â¨$ ¨Ζ9 $# (#θçΡ% x. öΝçλ m; [!#y‰ôã r& (#θçΡ%x.uρ öΝ ÍκÌEyŠ$ t7Ïè Î/ tÌ� Ïÿ≈ x. 〈4.  

≅  Ÿ :قوله تعاىل - Åzô‰ã‹ Ïj9 tÏΖÏΒ÷σßϑ ø9 $# ÏM≈ oΨÏΒ÷σßϑ ø9 $#uρ ;M≈ ¨Ζy_ “Ì� øgrB ÏΒ $ pκÉJ øtrB ã�≈ pκ÷ΞF{ $# tÏ$Î#≈ yz $ pκ� Ïù t� Ïeÿx6 ãƒuρ óΟßγ÷Ζtã 

öΝÍκÌE$ t↔ÍhŠy™ 4 tβ%x.uρ y7 Ï9≡sŒ y‰ΖÏã «! $# # ·—öθsù $ VϑŠÏà tã 〈5.  

لقوا النجاح : أي فازوا عند اهللا مبعىن) فوزا(متعلق بـ) عند اهللا(و. مصدر، وهو الظفر باخلري والنجاح:والفوز"
وتبع ذلك رعاية . 1"وتقدميه على متعلّقه لالهتمام ذه املعاملة ذات الكرامة. عاملة اهللا هلم بالكرامةوالظفر يف م

  .الفاصلة
                                                

  275، ص3مج:  الربهان يف علوم القرآن 1 -
  3: األحقاف آية  2 -
  5: األحقاف آية  3-

  6: األحقاف آية 4 - 
  5: الفتح آية 5- 
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!»   tΒuρ óΟ©9 .ÏΒ÷σãƒ: قوله تعاىل - $$ Î/ Ï&Î!θß™ u‘ uρ !$̄Ρ Î*sù $ tΡ ô‰tF ôã r& tÌ� Ïÿ≈ s3ù= Ï9 # Z��Ïè y™ 〈2.    

! šχ%x.uρ ª: قوله تعاىل - $# Èe≅ ä3Î/ > óx« $Vϑ‹ Î= tã 〈3.  

’ (  øŒÎ: قوله تعاىل - ¤+n= tGtƒ Èβ$ u‹ Ée)n= tGßϑø9$# Çtã ÈÏϑu‹ ø9 $# Çtã uρ ÉΑ$ uΚÏe±9 $# Ó‰‹ Ïè s% 〈4.  

مرده االهتمام مبا دلّ عليه من اإلحاطة، إضافة إىل رعاية ) قعيد(على متعلقه ) عن اليمني(فتقدمي اجلار وارور 
  .الفاصلة

%!  ôNu: قوله تعاىل - ỳ uρ äοt� õ3y™ ÏNöθyϑ ø9 $# Èd,ptø:$$ Î/ ( y7Ï9≡sŒ $ tΒ |MΨä. çµ÷ΖÏΒ 〈‰‹ ÏtrB5.     

  .وذلك لالهتمام مبا منه احلياد، ويتبع ذلك رعاية الفاصلة) حتيد(يف هذه اآلية قدم اجلار وارور على متعلّقه 

$  tΑ: قوله تعاىل - s% Ÿω (#θßϑ ÅÁtG øƒrB £“t$s! ô‰s%uρ àM øΒ£‰s% / ä3ø‹ s9 Î) Ï‰‹ Ïã uθø9 $$Î/ 〈6.  

  tΠöθtƒ ÚY :قوله تعاىل - ¤)t±n@ ÞÚö‘ F{ $# öΝåκ÷] tã % Yæ#u�Å  4 y7Ï9≡sŒ î� ô³ym $ uΖ øŠn=tã ×��Å¡o„ 〈7.  

وتبع ذلك . 8"لالختصاص، أي هو يسري يف جانب قدرتنا ال كما زعمه نفاة احلشر) علينا(وتقدمي ارور يف "
  .رعاية الفاصلة

≅  Ÿ: قوله تعاىل - ÏFè% tβθß¹≡§� sƒø:$# ∩⊇⊃∪   tÏ%©!$# öΛ èε ’ Îû ;οt� ÷Η wð š χθèδ$y™ 〈9.    

’   tΠöθtƒ öΛèε: قوله تعاىل - n?tã Í‘$̈Ζ9 $# tβθãΨ tGøÿãƒ ∩⊇⊂∪   (#θè%ρèŒ ö/ ä3tF t⊥ ÷FÏù #x‹≈ yδ “Ï%©!$# Λ äΖä. ÏµÎ/ tβθè=É∨ ÷è tGó¡n@ 〈10.  

›  tÉ: قوله تعاىل - Ï{#u !$tΒ öΝ ßγ9s?#u öΝ åκ›5 u‘ 4 öΝ åκ̈Ξ Î) (#θçΡ%x. Ÿ≅ö6 s% y7 Ï9≡sŒ t ÏΨÅ¡øtèΧ ∩⊇∉∪  (#θçΡ%x. Wξ‹Î=s% zÏiΒ È≅ø‹ ©9$# $tΒ tβθãè yföκu‰ 〈11.  

$‘  Í :قوله تعاىل - ptô�F{ $$ Î/uρ öΛèε tβρã� Ïÿøó tGó¡o„  〈12.     

                                                                                                                                                       
  152ص: التحرير والتنوير 1- 
  13: الفتح آية 2- 
  26:لفتح آيةا  3-

  17:ق آية 4- 
  19:ق آية  5-

  28:ق آية 6- 
  44:ق آية 7-  

  333التحرير والتنوير، ص  8-
  11-10:الذاريات آية 9- 

  14-13:الذاريات آية 10- 
  17-16:الذاريات آية  11-

  18:الذاريات آية 12- 
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لوقت الذي هذه اآلية تظهر أنّ هؤالء قوم مستغفرون دائبون على االستغفار من الذنوب، غري أنّ متيزهم يظهر يف ا
فيه تركيز ) باألسحار(خيصصونه هلذا العمل العظيم، وهو وقت السحر حيث الناس نائمون، فتعبدهم املتعلق 

وعلى هذا فالتقدمي أفاد غرض االهتمام واالختصاص معا، وحيتمل غرضا ثالثا يتمثل يف إثارة . واهتمام ذا الوقت
   األسحار؟   التشويق للمتأخر، فلعلّ سائال يسأل ما باهلم يف

’þ :قوله تعاىل- Îûuρ ö/ ä3Å¡àÿΡ r& 4 Ÿξsù r& tβρç�ÅÇ ö7 è?   1〈.  

  .لالهتمام بالنظر يف خلق أنفسهم ويضاف إليه رعاية الفاصلة" تبصرون"على " يف أنفسكم"تقدمي 
  

  :يف قوله تعاىل" وعيد"مثل حذف ياء املتكلم اليت أضيفت إليها  :حذف حرف ألجل الفاصلة - ب

Ü=≈ ptõ¾r&uρ Ïπs3÷ƒF{ $# ãΠöθs%uρ 8ì¬7 è? 4 @≅ ä. z>¤‹x. Ÿ≅ ß™ ”�9$# ¨,ptmú Ï‰‹ Ïã uρ 〈2.  

ßøtªΥ ÞΟn=÷ær& $ yϑ Î/ tβθä9θà)tƒ ( !$ tΒuρ |MΡ r& ΝÍκö� n=tã 9‘$ ¬6pg¿2 ( ö�Ïj.x‹sù Èβ#uö� à)ø9 $$ Î/ tΒ ß∃$sƒs† Ï‰ŠÏã uρ  3〈.  

  

  :ومن أمثلته نذكر: تغيري منط التعبري- جـ

≈uΖøŠ¢¹uρuρ z$ :قوله تعاىل |¡ΣM}$# Ïµ÷ƒy‰Ï9≡uθÎ/ $ ·Ζ≈ |¡ôm Î) ( çµ÷F n=uΗxq …çµ•Βé& $\δ ö� ä. çµ÷G yè |Ê uρuρ $\δ ö� ä. ( … çµè=÷Ηxquρ …çµè=≈ |ÁÏù uρ tβθèW≈ n=rO #·� öκy− 4 
#¨L ym #sŒ Î) x÷ n=t/ … çν£‰ä©r& x÷n=t/uρ zŠÏè t/ö‘ r& ZπuΖy™ tΑ$s% Éb>u‘ ûÍ_ ôã Î—÷ρr& ÷β r& t� ä3ô©r& y7tF yϑ ÷è ÏΡ ûÉL©9 $# |Môϑ yè ÷Ρ r& ¥’ n?tã 4’ n?tã uρ £“t$Î!≡uρ ÷β r&uρ 

Ÿ≅ uΗùå r& $ [sÎ=≈ |¹ çµ9 |Êö� s? ôxÎ=ô¹r&uρ ’ Í< ’ Îû ûÉL −ƒÍh‘ èŒ ( ’ ÎoΤÎ) àMö6è? y7ø‹ s9 Î) ’ ÎoΤÎ) uρ zÏΒ tÏΗÍ>ó¡ßϑ ø9 $# 4〈.  

  

ملا يؤذن به اسم الفاعل من التلبس مبعىن "وذلك " تبت إليك"كما قال " وأسلمت"حيث مل يقل كما هو متوقع 
. 5"الفعل يف احلال وهو التجدد ألن االعمال متجددة متكررة، وأما اإلميان فإمنا حيصل دفعة فيستقر ألنه اعتقاد

  .ويضاف إليه رعاية الفاصلة
  
  

                                                
 21آية: الذاريات - 1
  14آية :ق- 2
 45آية :ق - 3
  15آیة: األحقاف - 4
  34ص:والتنویر التحریر - 5
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Ÿωöθn=sù  ãΜèδ:قوله تعاىل- u�|Ç nΣ tÏ%©!$# (#ρä‹sƒªB$# ÏΒ ÈβρßŠ «!$# $ ºΡ$ t/ö� è% Oπoλ Î;#u ( ö≅ t/ (#θ�=|Ê óΟßγ÷Ψtã 4 y7Ï9≡sŒ uρ öΝßγä3øù Î) $ tΒuρ (#θçΡ% x. 

šχρç�tI øÿtƒ 1〈.  

  .، وفيه الرعي على الفاصلة2"جميء ال يفترون بصيغة املضارع للداللة على أن افتراءهم متكرر"يف هذه اآلية 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 28:األحقاف آیة - 1
  57ص:التحریر والتنویر - 2
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  :متّ التوصل إىل النتائج اآلتية" جزء األحقاف"على ضوء تناول املستوى الصويت يف سور     :اخلالصة

  .دراسة الصوت يف القرآن الكرمي تكشف جانبا من جوانب إعجازه -1
  .إنّ الوقوف على صفات األصوات من شأنه أن يسهم يف كشف اجلانب الداليل للكثري من كلمات القرآن -2
  .  إنّ يف تنوع الصوت استرعاء لألمساع وإثارة لالنتباه وحتريك لداعية اإلقبال على مساع القرآن الكرمي-3
  .يستخدم القرآن الكرمي املقاطع الصوتية استخداما فنيا بارعا-4
وكان . )ص م ص(-)ص م(-)ص ح ص(-)ص ح(: تنوعت املقاطع الصوتية وكانت على الشكل التايل-5

  .)ص م(-)ص ح ص(-)ص ح (املقاطع  أكثرها شيوعا
يف - اختالف اآليات من ناحية الطّول والقصر تبعه اختالف عدد املقاطع، إذ جندها يف آيات السور املكية-6

  .أقل عددا منها يف آيات السور املدنية -الغالب
  .وردت الفواصل يف سور اجلزء متوازية، ومتوازنة، ومطرفة-7
  .لتظهر للسامع حني الوقوف عليها ∗حروفا ذات وقع نغمي، ووضوح مسعي استعمل القرآن يف الفواصل-8
 -الفاء –القاف  -الدال -الباء –الراء  –امليم  –النون (: األحرف اليت وردت يف فواصل سور اجلزء هي -9

وهي أصوات ذات وضوح مسعي وإن . )العني- اهلاء –الالم -الواو-الكاف-الضاد-الظاء-الطاء-الزاي-اجليم
  .لفت يف درجتهاخت
 واية لفواصل السور املدنية بنسبة (39.09)مثّل حرف النون اية لفواصل السور املكية بنسبة - 10

 (11.67)ومعلوم أن النون أكثر احلروف ورودا يف اية فواصل القرآن الكرمي إذ تبلغ نسبة استعماله   .(12.94)
  .وهي نسبة عالية إذا قورنت بنسب احلروف األخرى

  .لفواصل السور املدنية (65.88)وبنسبة . (10.09)مثّل حرف امليم اية لفواصل السور املكية بنسبة - 11
-القاف-الدال-الباء-الراء-امليم-النون(فواصل السور املكّية يف اجلزء أكثر تنوعا من ناحية احلرف األخري - 12
-الباء-الراء -امليم-النون(السور املدنية من فواصل  )العني-الواو –الكاف -الصاد-الظاء- الطاء-اجليم-الفاء
  .)اهلاء- الالم- الزاي-الدال
كان للتناوب واالنتظام يف مكونات املقطع األخري لفواصل سور اجلزء أثر كبري يف إحداث االنسجام - 13

  .الصويت
.جانب املعىن-وقبله–مل تقتصر الفواصل على مراعاة حسن النظم فقط، وإمنا راعت مع ذلك - 14

                                                
 يراد به وصول صوت احلرف واضحا إىل السمع، ألن احلروف تتفاوت يف نسبة الوضوح السمعي:الوضوح السمعي - ∗
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  تمهيــــــد*    
  في باب األسماء: أوال  

  .المصادر - أ           
  .المشتقّات - ب           

 
  .التنكير والتعريف: ثانيا 

  .النكرة - أ          
  .المعرفة - ب         

  
  .في باب األفعال: ثالثا

  .الثي المزيد بحرفالثّ - أ         
  .الرباعي المجرد - ب        

  
  )المغايرة في الصيغ(البناء للمجهول : رابعا

 .ةــــالصـــخ* 
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  :متهيــد
العلماء العرب أمهية علم الصرف؛ لذلك نبهوا على احتياج مجيع املشتغلني باللّغة العربية إليه، فهو عرف 

العلم الذي يدرس الكلمة، وبه تعرف بنيتها وحروفها األصلية، وما أصاا من تغيري، وقد أشار ابن جني 
حيتاج إليه مجيع أهل العربية أمتّ حاجة، وم إليه أشد فاقة؛  ∗التصريف: "...لم، فقالإىل أمهية هذا الع) هـ392(

  . 1"ألنه ميزان العربية، وبه تعرف أصول كالم العرب من الزوائد الداخلة عليها، وال يوصل معرفة االشتقاق إالّ به
شف اهتمام علماء اللغة القدامى ذا العلم، ومثّة قصة وقعت لعمرو بن عبيد املعتزيل مع أيب عمرو بن العالء تك

: يا أبا عمرو: "عمرو بن عبيد املعتزيل على عمرو بن العالء يسأله قائالً فقد أشارت املصادر إىل وفود أيب عثمان
أفرأيت من وعده اهللا على عمل عقابا، أخيلف اهللا وعده؟ فقال : قال عمرو. ال:أخيلف اهللا وعده؟  قال أبو عمرو

  .2"من العجمة أتيت أبا عثمان، إنّ الوعد غري الوعيد: روأبو عم
  ).أوعد(الذي مصدره ) الوعيد(، وبني )وعد(الذي مصدره ) الوعد(فعمرو بن عبيد أخطأ التفريق بني 

  :3وقد حصر حممود سليمان ياقوت مفهوم علم الصرف عند املشتغلني بالدراسات اللّغوية يف إطار أمرين مها
كتب، :نأيت بعدة صيغ حنو) ك ت ب(على صيغ أو أبنية خمتلفة ألداء ضروب من املعاين، فمن جعل الكلمة  -1

وسواها من الصيغ اليت ميكن بناؤها أو توليدها من الكاف والتاء ...اكتب، كاتب، كاتب، مكتوب، كتابة، كتب
  .والباء

كالتصغري، والنسب، والتكسري، والتثنية ويتصل ذا األمر األول اختالف صيغ االسم للمعاين اليت تطرأ عليه 
  .واجلمع، وغري ذلك

  ).قال(إىل ) قَولَ(تغيري الكلمة عن أصلها لغرض آخر غري اختالف املعاين، حنو تغيري الفعل املاضي  -2
ويتصل ذا األمر تبيني ما يف حروف الكلمة من أصالة، أو زيادة، أو حذف أو صحة، أو إعالل، أو إبدال، أو 

   .غري ذلك
 بىن على اهتمامي أصب أن"  ء االحقافزج ورسل ريفالص للمستوى دراسيت خالل من حاولت قد و

 من تعتربان قضيتني إىل أشري أن أحببت ،فقط الهذا ا يف راسةالد تنحصر ال كي و فيها، األفعال و األمساء
 يف دورمها نأتبي أن بذلك حماوال للمجهول، البناءضية ، وقنكري الت و عريفالت قضية:  ومها رفيةالص راسةالد صميم
 .سور اجلزء خالل من هذا و املعىن جتلية

 

                                                
 .ھناك من العلماء من فّرق بین مصطلحي الصرف والتصریف، وھناك من جعل داللتھما واحدة - ∗
  165ص.م1954، 1عبداهللا أمین، القاھرة، طو تحقیق إبراھیم مصطفىأبو الفتح عثمان بن جني، : ح كتاب الّتصریفالمنصف في شر - 1
  .7م،ص2002عبدالحمید أحمد یوسف ھنداوي، المكتبة العصریة ،بیروت، : اإلعجاز الصرفي في القرآن الكریم - 2
  .14م، ص1999، 1سلیمان یاقوت، ،مكتبة المنار اإلسالمیة، ط الصرف التعلیمي والتطبیق في القرآن الكریم، محمود: ینظر - 3
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باب األمساءيف :  الأو :  
 :املصادر -أ

 ∗"فَجار"إن كان علما،كـ -نغري مرتبط بزمن معي–د احلدث على جمر هو صيغة امسية تدلّ: املصدر

، وهو بزنة اسم حدث الثالثي، الثي، أو متجاوزا فعله الثّ"مقْتل"اعلة، كـللفجرة أو مبدوءا مبيم زائدة لغري املف
" قرب قرباً"خول يف ها بزنة القرب والد، فإن"أ وضوًءاتوض"، و"اغتسلَ غُسلًا:"يف قولك" وضوء"، و"غُسلٍ"كـ

على معىن  مالك هو لفظ يدلّ، واسم املصدر الذي أشار إليه ابن  1فاملصدر ، فهو اسم مصدر وإالّ"دخل دخوالً"و
عن ) كالم(كالما، نقص املصدر تكلّم : غري تعويض وال تقدير، حنو املصدر، وينقص عن حروف فعله من

ه ليس ووجود اسم مصدر لفعل من األفعال ال يعين أن -تكلّم-ضعيف الت اء وأحد حريفّبالت) متكلّ(حروف فعله 
مصدرا حقيقيرف الوا، بل هو نوع من التضعي، 2فعل موجود لكلّ واملصدر احلقيقي . 

 ون إىل أنّهما فرع؟ فذهب البصريهما أصل وأيأي ؛ون حول املصدر والفعلغويولإلشارة فقد اختلف اللّ
تـهم يف  وحج. 3"أخذت من لفظ أحداث األمساء ا الفعل فأمثلةوأم:"املصدر أصل للفعل، ويف ذلك يقول سيبويه

د لداللته علـى  ا الفعل فمتعدمفهوم املصدر واحد لداللته على احلدث فقط، أم جب، أنّذلك كما أورد ابن احلا
4من معااحلدث والز.  

ون إىل أنّبينما ذهب الكوفي بـإعالل الفعـل وجـودا     املصدر يعلّ تهم يف ذلك أنّالفعل أصل للمصدر، وحج
  .5وعدما

  

  :الثيةمصادر األفعال الثّ-1
  :ةيف السور املكي -أ-1
  .بفتح فسكون:فَعل -1

يعد هذا البناء مصدرا أصليا لألفعال الثالثيرة اه أقلّدة، ألن 6احلركات األصول، والفتحة أخف.  
ايلورد يف هذا البناء أربعة عشر مصدرا يف ثالثة وعشرين موضعا كما يف اجلدول الت:  

                                                
. یا َفَجار: معدول عن الفاجرة، فال یستعمل إّال في الّنداء غالبا، فیقال" فجار: "اسم للفجور مبني غیر منّون، یقال في وصف المرأة: َفَجار - ∗

  ).ف ج ر(المعجم الوسیط مادة :ینظر
محمد محي الدین عبدالحمید، بیروت،دار إحیاء التراث : ، تحقیق) ابن ھشام( أبو محمد عبداهللا جمال بن یوسف: مالكأوضح المسالك إلى ألفیة ابن  - 1

 220 -214،ص2م، ج1966، 5العربي، ط 
  .235م، ص1975، 2محمد األنطاكي،دار الشروق العربي، بیروت، ط: المحیط في أصوات العربّیة ونحوھا وصرفھا - 2
 .12، ص1ج: الكتاب - 3
  .191، ص2م، ج1985، )دط( ، دار الكتب العلمیة، بیروت،)ابن الحاجب(جمال الدین أبو عمرو عثمان بن عمر : الكافیة في النحو: ینظر - 4
 65-63م، ص1973،  2عبدالرحمان بن إسحاق الزجاجي، تحقیق مازن المبارك، دار النفائس، بیروت، ط: اإلیضاح في علل النحو: ینظر - 5
  .124،ص2م، ج1963،تحقیق محمد عبد الخالق عظیمة، عالم الكتب، بیروت، ) المبّرد(أبو العباس محمد بن یزید : ضبالمقت -1
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  مكرر  املصدر  ررمك  املصدر  مكرر  املصدر  مكرر  املصدر  مكرر  املصدر  مكرر  املصدر

  1  عزم  1  رجع  3  سمع  4  قَول  1  وعد  1  حمل

  1  حمد  1  لَبس  1  بطْش  2  غَيب  2  خلْق  3  أَمر

  1  ذَرو  1  حشر

  
مصدر الثّ ألنّ هذه املصادر أغلبها مساعيالثي غري قياسي ما اجتهد العلماء ووضعوا له ضوابط تنطبق على وإن

نة منهفصائل معي.  
  :ة نذكرمثلة على املصادر السماعياأل ومن

$   :يف قوله تعاىل) رجع(املصدر  - uΖ÷F ÏΒ#sŒ Ïr& $ ¨Ζä.uρ $ \/#t� è? ( y7Ï9≡sŒ 7ì ô_u‘ Ó‰ŠÏè t/ 〈 1. 

لل وهو مصدر مساعيالثالثي عجباب ضرب فعل ر.  

$ :يف قوله تعاىل) لَبس(املصدر  - uΖ�Í‹ yè sù r&   È,ù=y⇐ ø9 $$ Î/ ÉΑ ¨ρF{$# 4 ö≅ t/ ö/ ãφ ’ Îû <§ ö6 s9 ôÏiΒ 9,ù=yz 7 ‰ƒÏ‰ỳ 〈2.   

  .للثالثي لبس باب نصع أي اختلط عليه األمر اعيوهو مصدر مس
  

≈  ÏM:يف قوله تعاىل) ذَرو(املصدر  - tƒÍ‘≡©%!$#uρ # Yρ ö‘ sŒ 〈 3. فعل ذرا يذرولل وهو مصدر مساعي.  

  .بكسر الفاء وسكون العني: فعل -2
صادر يف تسعة مواضع كما يف اجلدول التايلة مورد يف هذا البناء ست:  

  
  مكرر  املصدر  مكرر  املصدر  مكرر  املصدر  مكرر  املصدر  مكرر  املصدر  مكرر  املصدر

  1  وقر  2  رزق  2  إفك  1  بدع  1  سحر  2  علْم

   

                                                
  3أیة: ق -2
   15آیة: ق -3
  1آیة: الذاریات -  3
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واهد على ورود هذه املصادر نذكرومن الش:  

’ :قوله تعاىل - ÎΤθçG ø�$# 5=≈ tG Å3Î/ ÏiΒ È≅ ö6s% !#x‹≈ yδ ÷ρr& ;οt�≈ rOr& ï∅ÏiΒ AΟ ù=Ïã β Î) ÷ΛäΖà2 š Ï%Ï‰≈ مصدر ) علْم(فـ .1〉 ¹|
  . للفعل الثالثي علم يعلَم

≅  ö :قوله تعال - è% $ tΒ àMΖä. % Yæô‰ Î/ zÏiΒ È≅ ß™ ”�9$# !$ tΒuρ “Í‘ ÷Šr& $ tΒ ã≅ yèøÿãƒ ’ Î1 Ÿωuρ ö/ä3Î/ ( 〈2. فـ)عامصدر بدع يبدع ) بِد
  .يء وصنعه على مثال فريد اخترع الشوزنه فعل، وهو مبعىن ،باب فتح

  .بضم الفاء وسكون العني: فُعل -3
  :ورد يف هذا البناء ثالثة مصادر يف أربعة مواضع كما يف اجلدول التايل

  مكرر  املصدر  مكرر  املصدر  مكرر  املصدر

  1  أُف  2  كُره  1  يسر

  
  :وردت يف املواضع التاليةوهذه املصادر 

≈   ÏM:يف قوله تعاىل - tƒÌ�≈ pgø:$$ sù #Z�ô£ ç„ 〈3. ويف قوله تعاىل:  çµ÷F n=uΗxq …çµ•Βé& $\δ ö� ä. çµ÷G yè |Ê uρuρ $\δ ö� ä. (〈4. ويف قوله تعاىل:   

“Ï%©!$#uρ tΑ$ s% Ïµ÷ƒt$Î!≡uθÏ9 7e∃ é& !$ yϑ ä3©9 ...〈5.  

  .وجعله البعض اسم فعل مضارع مرجتل. مصدر للثالثي أف يؤف مبعىن تب وقبح) أف(فـ

4- بضم الفاء والعني: ولفُع.  
ة مواضع كما يف اجلدول التايلورد يف هذا البناء مخسة مصادر يف ست:  

  
  مكرر  املصدر  مكرر  املصدر  مكرر  املصدر  مكرر  املصدر  مكرر  املصدر

  1  سجود  1  غروب  1  طلوع  1  خلود  2  خروج

  

                                                
   4:األحقاف آیة 1-

   9:األحقاف آیة 2- 
   3:الذاریات آیة3- 
   15:ألحقاف آیةا 4-
   17:األحقاف آیة5-
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  .مجيع هذه املصادر يف فواصل آيات سورة ق

  ôtΒ :ا البناء مصدر واحد يف موضع واحد وهذا يف قوله تعاىلورد يف هذ .بضم الفاء:فُعال -5 uρ ‘≅|Êr&  £ϑÏΒ 

(#θããô‰ tƒ  ÏΒ ÈβρßŠ «!$# tΒ �ω Ü=‹ÉftGó¡o„ ÿ…ã& s! 4’ n< Î) ÏΘöθtƒ Ïπyϑ≈ uŠ É)ø9 $# öΝ èδuρ  tã óΟÎγ Í←!% tæ ßŠ t βθè=Ïÿ≈ xî 〈1. مصدر دعا ) دعاء(فـ
  .يدعو

  .بكسر الفاء: فعال -6

… : تعاىل اء مصدر واحد يف موضع واحد، وهذا يف قولهورد يف هذا البن çµ è=÷Ηxquρ … çµ è=≈ |Á Ïù uρ tβθèW≈ n=rO #·� öκy− 〈42 . 

  .مصدر فصل يفصل) فصال(فـ

  .بفتح الفاء: فَعالة  -7

’ : ورد يف هذا البناء مصدر واحد يف موضع واحد، وهذا يف قوله تعاىل ÎΤθçG ø�$# 5=≈ tG Å3Î/ ÏiΒ È≅ ö6s% !#x‹≈ yδ ÷ρr& ;ο t�≈ rO r& 

ï∅ÏiΒ AΟù=Ïã βÎ) ÷ΛäΖà2 šÏ%Ï‰≈ |¹ 〈3.  

ضلَالة أي كباب نصر أي ذكر احلديث أو اخلرب أو غريه، وزنه فَعالة  لفعل أثر الثالثي مصدر مساعي) أثارة(فـ
  .بقية من علم

  

  :ةيف السور املدني - ب-1
  .بفتح فسكون: فَعل -1

  :بعة وعشرين موضعا كما يف اجلدول التايلورد يف هذا البناء سبعة عشر مصدرا يف س
  

  مكرر  املصدر  مكرر  املصدر  مكرر  املصدر  مكرر  املصدر  مكرر  املصدر  مكرر  املصدر

  1  حلن  4  أمر  3  قول  1  موت  1  تعس  1  ضرب

  1  أسب  4  ظن  1  فوز  1  نصر  3  فتح  1  هلو

  1  غيب  1  عدل  1  جهر  1  أجر

                                                
   5:األحقاف آیة  1-
   15:األحقاف آیة  2-
   4:األحقاف آیة 3-
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  :من الشواهد على هذه املصادر نذكر

�  tÏ%©!$#uρ (#ρã :الوارد يف قوله تعاىل) عست(املصدر - xÿx. $T¡ ÷è tGsù öΝçλ °; ¨≅ |Êr&uρ ó〈Οßγn=≈ yϑ ôã r&1 .وهو مصدر مساعي 
تعس باب فرح مبعىن سقط للثالثي.  

  ...óΟßγ̈Ψsù: يف قوله تعاىل) لَحن(املصدر - Ì� ÷è tG s9uρ ’Îû Ç óss9 ÉΑ öθs)ø9 $# 4 ª! $#uρ ÞΟn=÷è tƒ ö/ ä3n=≈ yϑ ôã r& 〈2.  حلن(مصدر للثالثي (
  .أي أخطأ يف الكالم أو هو اسم مبعىن الفحوى، أو اخلطأ يف الكالم

  .بفتح الفاء والعني: فَعل -2
  :ورد يف هذا البناء أربعة مصادر يف سبعة مواضع كما يف اجلدول التايل

  
  مكرر  املصدر  مكرر  املصدر  مكرر  املصدر  مكرر  املصدر

  3  حرج  1  نظَر  2  مرض  1  عمل

  
  :وشواهد هذه املصادر هي

  yϑ :قوله تعاىل- sù r& tβ% x. 4’ n? tã 7πoΨÉi�t/ ÏiΒ ÏµÎn/§‘ yϑ x. zÎiƒã— … çµs9 âþθß™ Ï&Î# uΗxå (#þθãè t7 ¨? $#uρ Λèε u!#uθ÷δ r& 〈3.  

  ... !#sŒ :قوله تعاىل- Î* sù ôMs9 Ì“Ρ é& ×οu‘θß™ ×πyϑ s3øt’Χ t� Ï.èŒ uρ $pκ� Ïù ãΑ$tF É)ø9 $#   |M÷ƒr&u‘ tÏ%©!$# ’ Îû ΝÍκÍ5θè=è% ÖÚt� ¨Β tβρã� ÝàΖtƒ y7ø‹ s9 Î) t�sàtΡ 

ÄcÅ´ øóyϑ ø9 $# Ïµø‹ n=tã zÏΒ ÏNöθyϑ ø9 $# ( 4’ n< ÷ρr'sù óΟßγs9 〈4.  

’ #$!©%  ÷Πr& |=Å¡ym šÏ: قوله تعاىل- Îû ΟÎγÎ/θè=è% íÚ t�̈Β β r& ©9 yl Ì� øƒä† ª! $# öΝåκs]≈ tó ôÊr& 〈5.  

’   }§øŠ©9 :قوله تعاىل- n?tã 4‘yϑ ôã F{$# Ól t� ym Ÿωuρ ’ n? tã Æl t�ôã F{ $# Ól t�ym Ÿωuρ ’ n? tã ÇÙƒÌ� yϑ ø9 $# Ólt� ym 3 〈6.  

  .بكسر الفاء وسكون العني:فعل -3

                                                
   8:محمد آیة 1-
   30:محمد آیة 2-
   14:محمد آیة 3-

   20:محمد آیة 4- 
   29:محمد آیة 5-

   17:الفتح آیة  6- 
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  :ورد يف هذا البناء مصدران يف ثالثة مواضع كما يف اجلدول التايل
  

  مكرر  املصدر  مكرر  املصدر

  1  إمث  2  علم

  
  :والشواهد على هذا

[÷  Νåκ :قوله تعاىل- ÏΒuρ  ¨Β ßìÏϑtGó¡o„ y7ø‹s9 Î) # ¨Lym #sŒ Î) (#θã_ t�yz ôÏΒ x8Ï‰ΨÏã (#θä9$s% t Ï%©#Ï9 (#θè?ρé& zΟ ù=Ïè ø9$# #sŒ$ tΒ tΑ$s% $ ¸ÿÏΡ#u 4 〈1.  

   ...Νä3t7�ÅÁçG    :قوله تعاىل- sù  Οßγ÷ΨÏiΒ 8ο§� yè̈Β Î�ö�tó Î/ 5Ο ù=Ïæ ( 〈2.  

$   :قوله تعاىل- pκš‰r'̄≈ tƒ tÏ%©!$# (#θãΖtΒ# u (#θç7 Ï⊥ tG ô_ $# #Z��ÏW x. zÏiΒ Çd©à9 $# �χÎ) uÙ÷è t/ Çd©à9 $# ÒΟ øOÎ) (〈3.  

  

  .بضم الفاء وفتح العني:فُعل-4
  :ورد يف هذا البناء مصدر يف ثالثة مواضع وذلك يف

   tÏ%©!$#uρ (#÷ρy‰tG :قوله تعاىل- ÷δ $# óΟèδ yŠ#y— “ W‰ èδ öΝßγ9 s?#uuρ óΟßγ1uθø)s? 〈4.  

�  ¨βÎ) zƒÏ%©!$# (#ρã :وقوله تعاىل- xÿx. (#ρ‘‰|¹uρ tã È≅‹ Î6y™ «!$# (#θ—%!$ x©uρ tΑθß™§�9 $# .ÏΒ Ï‰÷è t/ $tΒ t¨t7 s? ãΝßγs9 3“ y‰ çλ ù;$# s9 

(#ρ•�ÛØ tƒ ©! $# $ \↔ø‹ x© äÝÎ6ós ãŠy™ uρ óΟßγn=≈ yϑ ôã r& 〈5.  

”   uθèδ ü:وقوله تعاىل- Ï%©!$# Ÿ≅ y™ ö‘ r& … ã&s!θß™ u‘ 3“ y‰ ßγø9$$Î/ ÈÏŠ uρ Èd,ysø9 $# … çνt� Îγôàã‹ Ï9 ’ n? tã ÈÏd‰9 $# Ï&Íj# ä. 4 4’ s∀ x.uρ «! $$Î/ 〈 

#Y‰‹ Îγx©6.  

  .بضم الفاء وسكون العني:فُعل-5
  :يف ثالثة مواضع، وهي واحد ورد يف هذا البناء مصدر

                                                
   16:محمد آیة 1-
   25:الفتح آیة 2-

   12:الحجرات آیة -3
   17:محمد آیة 4- 
   32:محمد آیة  5-
   28:الفتح آیة6- 
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...  šÏoΡ :قوله تعاىل - !$ ©à9 $# «! $$ Î/  ∅sß Ï öθ¡¡9$# 4 öΝÍκö� n=tã äοt� Í←!#yŠ Ïöθ¡¡9$# ( 〈1.  

⊥ ... óΟçF :قوله تعاىل - oΨsß uρ  ∅sß Ïöθ¡¡9$# óΟçFΖà2 uρ $ JΒöθs% #Y‘θç/ 〈2.  

  .بضم الفاء والعني:فُعول -6
  :ورد يف هذا البناء مصدران يف ثالثة مواضع، وهي

$... öΝèδ :قوله تعاىل - yϑ‹Å™ ’ Îû ΟÎγÏδθã_ ãρ ôÏiΒ Ì� rOr& ÏŠθàf �¡9$# 4 〈3.  

�§ ... oν :قوله تعاىل - x.uρ ãΝä3ø‹ s9 Î) t� øÿä3ø9 $# s−θÝ¡ àÿ ø9$#uρ tβ$uŠóÁÏè ø9 $#uρ 4 ... 〈4.  

 ... }§ø♥Î/ ãΛôœ: قوله تعاىل - eω$# ä−θÝ¡ àÿ ø9$# y‰÷è t/ Ç≈ yϑƒM}$# 4 ...  〈5.  

  .بفتح الفاء: فَعيلة -7

  øŒ :ورد يف بناء فعيلة مصدر واحد يف موضعني وذلك يف قوله تعاىل Î) Ÿ≅ yè y_ šÏ%©!$# (#ρã� xÿx. ’ Îû ãΝÎγÎ/θè=è% sπ ¨ŠÏϑ ptø:$# 

sπ ¨ŠÏΗ xq Ïπ̈ŠÎ=Îγ≈ yf ø9 $# 〈 6.  

  .مصدر محيت من كذا أي أنفت، وزنه فعيلة وقد أدغمت فيها ياء فعيلة مع الم الكلمة: احلمية

  .بكسر الفاء: فعال -8

$ ...  :ورد يف بناء فعال مصدر واحد يف قوله تعاىل ¨ΒÎ*sù $ CΖ tΒ ß‰ ÷èt/ $ ¨ΒÎ) uρ ¹ !# y‰ Ïù 4®L ym yì ŸÒ s? Ü>ö�ptø:$# $ yδu‘#y—÷ρ r& 4 〈7.   

 -الياء–ة بقلب حرف العلّ -أو إبدال–فظ إعالل ويف اللّ...مصدر مساعي للثالثي فدى يفدي باب ضرب) فداء(
يئها متطر ة مصادر أخرى للفعل هي فدى بفتح الفاء وكسرهاومثّ...فة بعد ألف ساكنة، أصله فدايمهزة.  

  .بفتح الفاء: فَعالة -9
  

                                                
   6:الفتح آیة1- 
   12:الفتح آیة2- 

   29:الفتح آیة3-  
   7:الحجرات آیة 4- 

   11:الحجرات آیة5-
   26:الفتح آیة6-
   4:محمد آیة7-
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 ... (#þθãΨ̈�t6tG :البناء مصدر واحد وذلك يف قوله تعاىلورد يف هذا  sù β r& (#θç7ŠÅÁè? $ JΒöθs% 7' s#≈ yγ pg¿2 (#θßs Î6óÁçG sù 4’ n? tã $ tΒ 

óΟçF ù=yè sù tÏΒÏ‰≈ tΡ 〈1.  

  .بفتح الفاء: فَعال -10

�  ãΝèδ šÏ%©!$# (#ρã :ورد يف هذا البناء مصدر واحد وذلك يف قوله تعاىل xÿx. öΝà2ρ‘‰|¹uρ Çtã Ï‰Éf ó¡yϑ ø9$# ÏΘ#t�y⇔ ø9$# 

y“ô‰oλ ù; $#uρ $̧ùθä3÷è tΒ β r& x÷ è=ö7 tƒ …ã&©# ÏtxΧ 4 〈2.  

 ... £ :ويف قوله تعاىل è=äzô‰ tGs9 y‰ Éfó¡yϑø9 $#tΠ#t� ysø9 $# βÎ) u!$x© ª!$# šÏΖ ÏΒ#u t É)Ïk=pt èΧ öΝä3 y™ρâ â‘ zƒ Î�Å_Çs)ãΒuρ Ÿω šχθèù$sƒ rB ( ...〈3.  

  .كون العنيبضم الفاء وس: فُعلة -11

�  Éir'x.uρ ÏiΒ >πtƒö :ورد يف هذا البناء مصدر واحد يف قوله تعاىل s% }‘Ïδ ‘‰x©r& Zο §θè% ÏiΒ š�ÏG tƒö� s% ûÉL ©9 $# y7÷F y_t� ÷zr& 

óΟßγ≈ oΨõ3n=÷δ r& Ÿξsù u�ÅÀ$ tΡ öΝçλ m; 〈4.      

  .بكسر الفاء وسكون العني: فعالن -12
  :اضع، وهييف ثالثة مو ورد يف هذا البناء مصدران

  š�Ï9≡sŒ ÞΟßγ̄Ρ :يف قوله تعاىل: رِضوان - r'Î/ (#θãè t7 ¨? $# !$tΒ xÝy‚ ó™ r& ©! $# (#θèδ Ì� Ÿ2 uρ …çµ tΡ≡ uθôÊ Í‘ xÝt7 ôm r'sù óΟßγn=≈ yϑ ôã r& 〈5.  ويف

� öΝßγ1t :قوله تعاىل s? $ Yè ©.â‘ #Y‰£∨ ß™ tβθäó tG ö6tƒ WξôÒsù zÏiΒ «! $# $ ZΡ≡ uθôÊ Í‘uρ ( 〈6.  

�§ ... oν :ويف قوله تعاىل x.uρ ãΝä3ø‹ s9 Î) t� øÿä3ø9 $# s−θÝ¡àÿø9 $#uρ tβ$ uŠóÁ Ïèø9 $#uρ 4 ... 〈 7.  

  
  :مصادر األفعال غري الثالثية -2

  :، وقد وردت على النحو التايل8األفعال غري الثالثية مصادرها قياسية

  :ةيف السور املكي -أ-2
                                                

   6:الحجرات آیة1-
   25:الفتح آیة2-
   27:الفتح آیة  3-
   13:محمد آیة4-
   28محمد  5-

   29:الفتح آیة 6- 
   7:الحجرات آیة7- 
    .52ص م، 1991، ) دط(،  بیروت الفكر،دار  ،د الحمالوي أحمد بن محم: شذا العرف في فّن الصرف8- 
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  :مصدر أفعل إِفْعال -1

≈  $uΖøŠ¢¹uρuρ z :ه تعاىلورد يف هذا البناء مصدر واحد وذلك يف قول |¡ΣM}$# Ïµ÷ƒy‰Ï9≡uθÎ/ $·Ζ≈ |¡ ôm Î) ( 〈1.  

  :مصدر فعل تفْعلة -2

...   Zο :ورد يف هذا البناء مصدر واحد وذلك يف قوله تعاىل u�ÅÇ ö7s? 3“t�ø.ÏŒ uρ Èe≅ ä3Ï9 7‰ö6tã 5=ŠÏΨ•Β 〈2.  

  :يف السور املدنية - ب-2
  :مصدر أَفْعل إِفْعال -1

  :ناء مصدران يف سبعة مواضع كما يف اجلدول التايلورد يف هذا الب
  

  مكرر  املصدر  مكرر  املصدر

  6  إميان  1  إسرار

  
  :ومن الشواهد نذكر

!  ...ª:قوله تعاىل - $#uρ ÞΟn=÷è tƒ óΟ èδu‘# u�ó  Î) 〈3.  

≈ £Å3 :قوله تعاىل - s9uρ ©! $# |=¬7 ym ãΝä3ø‹ s9 Î) z≈ yϑƒ M} $# … çµuΖ−ƒy—uρ ’ Îû ö/ ä3Î/θè=è% ...〈4.  

  :مصدر فعل تفْعيل -2

¡  ...s9uρ y‰ÅgrB Ïπ̈ΖÝ :وذلك يف قوله تعاىل) تبديل(ورد يف هذا املصدر بناء واحد وهو  Ï9 «!$# Wξƒ Ï‰ö7 s? 〈5.  

  
  
  

                                                
   15آیة: األحقاف1-

   8آیة: ق 2- 
   26آیة: محمد3- 
   7آیة: الحجرات4  
   23آیة: الفتح5- 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 الفصل الثاني في المستوى الصرفي
 

 

74

  :فاعل فعال -3

 ... !#sŒ: يف قوله تعاىل) قتال(ورد يف هذا البناء مصدر واحد وهو  Î* sù ôMs9 Ì“Ρ é& ×οu‘θß™ ×πyϑ s3øt’Χ t� Ï.èŒ uρ $ pκ� Ïù ãΑ$tF É) ø9$#   
|M÷ƒr&u‘ tÏ%©!$# ’ Îû ΝÍκÍ5θè=è% ÖÚ t� ¨Β tβρã� ÝàΖtƒ y7ø‹ s9 Î) t� sàtΡ ÄcÅ ǿó yϑ ø9 $# Ïµø‹ n=tã zÏΒ ÏNöθyϑ ø9 $# ( 4’ n< ÷ρr'sù óΟßγs9 〈1.  

  : املصدر امليمي-3
ثالثي على وزن ويصاغ من ال .2هو املصدر املبدوء مبيم زائدة، وال خيتلف يف املعىن عن املصدر غري امليمي  

م، كموعد وموضـع،  منصر ومضرب، ما مل يكن مثاال صحيح الالّ: وسكون الفاء حنو ،مفْعل بفتح امليم والعني
ويصاغ من غري الثالثي على وزن الفعل 3ذوذ أن تكسر عني املصدر إذ أن األصل بالفتح ال بالكسروهذا من الش ،

أقـام  -سبق مسبقاً -أخرج مخرجاً: ضمومة وفتح ما قبل اآلخر، مثلاملضارع، مع إبدال حرف املضارعة ميما م
  .4استغفر مستغفَراً-مقَاماً

   ة الواردة يف سور اجلزءفيما يلي املصادر امليمي:  

  .اء وكسر العنيبفتح الف: مفْعل -1

  tΠöθtƒ ãΑθà)tΡ tΛ©yγyf :ورد يف هذا البناء مصدر واحد يف موضعني من سورة ق، وذلك يف قوله تعاىل Ï9 È≅ yδ ÏNh|tF øΒ$# 

ãΑθà)s? uρ ö≅ yδ ÏΒ 7‰ƒ Ì“̈Β 〈. 30 آية . Μ çλ m; $ ¨Β tβρâ!$ t±o„ $ pκ� Ïù $ oΨ÷ƒt$s!uρ Ó‰ƒ Ì“tΒ 〈 35 آية.  

)‰ƒÌ“ ¨Β :( ل بفتح امليم وكسر العنيفعمث طرأ عليه اإلعالل  -على غري القياس–مصدر ميمي من الثالثي زاد زنة م
نت العنيائه وسكّفنقلت حركة عينه إىل سكني فبالت.  

  .بفتح امليم والعني: مفْعلة -2

 ... Νä3t7�ÅÁçG :ورد يف هذا البناء مصدر واحد يف موضع واحد من سورة الفتح، وذلك يف قوله تعاىل sù Οßγ÷ΨÏiΒ 

8ο §�yè̈Β Î�ö�tó Î/ 5Οù=Ïæ ( ... 〈 25 آية .  

)ο§� yè ¨Β :(مصدر ميمي، لة اإلمث واملواملعرفعوسكّ ةساءة، وزنه مضعيفنت الراء األوىل ملناسبة الت.  

  .دةبضم امليم وفتح العني املشد: متفَعل -3

                                                
   20آیة: محمد 1-

 .242، ص2، وأوضح المسالك إلى ألفیة ابن مالك ، ج139،ص4الكتاب ، ج:ینظر - 2
 .54ص: شذا العرف في فن الصرف - 3
 .73،ص72ص:  التطبیق الصرفي - 4
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! ª :ورد يف هذا البناء مصدر واحد يف موضع واحد من سورة حممد، وذلك يف قوله تعاىل $#uρ ãΝn=÷è tƒ öΝä3 t7̄= s)tG ãΒ 

ö/ ä31uθ÷W tΒuρ ...〈 19 آية  .  

)Νä3t7 ¯=s)tG ãΒ( :ّبمصدر ميمي للخماسي تقل.  

4- ناعياملصدر الص:  
. صاف باخلصائص املوجودة يف هذه األمساءاللة على االتة، للدمصدر يصاغ من األمساء بطريقة قياسي"هو   

دة على االسم تليها تاء مثلوهو يصاغ بزيادة ياء مشد :ة-ةقوم وقومية-عامل وعاملي1"واقع وواقعي.  

  øŒ :موضع واحد من سورة الفتح، وذلك يف قوله تعاىل ورد مصدر واحد يف Î) Ÿ≅yè y_ šÏ%©!$# (#ρã� xÿx. ’ Îû ãΝÎγÎ/θè=è% 

sπ̈ŠÏϑ ptø:$# sπ̈ŠÏΗxq Ïπ ¨ŠÎ= Îγ≈yf ø9$# ... 〈26 آية.  

≈π̈ŠÎ=Îγا( yf ø9   .مصدر صناعي): $

  

  مقارنة النتائج وحتليلها-5
  :ثية ممثلة يف اجلدول التايلالنتائج املتوصل إليها يف باب مصادر األفعال الثال -1

  مصادر األفعال الثالثية

ةيف السور املكي  ةيف السور املدني  

 –قول  –وعد  –حمل ) :فَعل(على وزن  -1
 -غيـب  -خلـق  -أمر –عزم  –رجع  –مسع 
  .ذرو -حشر -محد -لبس -بطش

 -مـوت  -تعس -ضرب): فَعل(على وزن  -1
 -ظن -فوز -نصر -فتح -هلو -حلن -أمر -قول
  .غيب -عدل -جهر -أجر -بأس

 -بـدع  -سحر -علم) : فعل(على وزن  -2
  .وقر -رزق -إفك

  .إمث -علم):فعل(على وزن  -2

  سوء):فُعل(على وزن  -3  أف -كره  -يسر): فُعل(على وزن  -3

 -خلـود  –خـروج  ): فُعول(على وزن  -4
  .سجود -غروب -طلوع

  .قفسو –سجود ):فُعول(على وزن  -4

                                                
  .73ص:  التطبیق الصرفي - 1
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  مل يرد  دعاء): فُعال(على وزن  -5

  .فداء):فعال(على وزن  -6  .فصال): فعال(على وزن  -6

  .جهالة): فَعالة(على وزن  -7  .أثارة): فَعالة(على وزن  -7

  .حرج-نظر -مرض-عمل):فَعل(على وزن  -8  مل يرد

  .هدى):فُعل(على وزن  -9  مل يرد

  .يةمح): فعيلة(على وزن  -10  مل يرد

  .حرام): فَعال(على وزن   مل يرد

  .قوة: على وزن فُعلة  مل يرد

  .عصيان -رضوان:على وزن فعالن  مل يرد

  
  :النتائج املتوصل إليها يف باب مصادر األفعال غري الثالثية ممثلة يف اجلدول التايل -2

  مصادر األفعال غري الثالثية

  يف السور املدنية  يف السور املكية

  .إميان -إسرار:مصدر أفعل إِفْعال -1  .إحسان:در أفعل إِفْعالمص -1

  .مل يرد  .تبصرة: مصدر فعل تفعلة -2

  .قتال:فاعل فعال -3  .مل يرد

  .تبديل: فعل تفعيل -4  .مل يرد

  
  :النتائج املتوصل إليها يف باب املصدر امليمي -3

  يف السور املدنية  يف السور املكية

  .معرة: على وزن مفْعلَة -  .دمزي: على وزن مفعل
  .متقلََّب: على وزن متفَعل -
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  :النتائج املتوصل إليها يف باب املصدر الصناعي -4

  يف السور املدنية  يف السور املكية

  .جاهلية: على وزن فاعلية  مل يرد

 
 .مصدرا املرة واهليئة مل يردا يف سور اجلزء -5

  املشتقات - ب
شق عصا : ق، وهو نصف الشيء أو جانب منه، ومنه قالوايء، وأصله من الشالش شق: "االشتقاق لغة من

  .1"ناحيته: ل، أيمن اجلب قعد يف شق: فرقهم، وقالوا: املسلمني، أي
واالشتقاق يف العربية . 2"ر يف اللفظوتغي ،أخذ كلمة من أخرى، مع تناسب بينهما يف املعىن: "ويف االصطالح

، إذ تضبطه قواعد ومقاييس قليلة ال تكاد ختتلف، واللغة العربية اشتقاقية، فمن مادة لغوية واضح غاية الوضوح
3ميكن تشكيلها على هيئات خمتلفة، كل هيئة هلا وزن خاص، وهلا وظيفة خاصة) ك ت ب( نة مثلمعي .  

  :هي سبعة ات يف العربيةعلى ذات، واملشتقّ واملشتق ما أخذ من غريه، ودلّ
  .صيغ املبالغة، الصفة املشبهة، اسم املفعول، اسم التفضيل، امسا الزمان واملكان، اسم اآللة اسم الفاعل،

  :ات الواردة يف سور اجلزءوفيما يلي املشتقّ

  :اسم الفاعل -1
يف اجلملة، وجيري أي مشتق لذات من هو فاعل ) فعل(من مصدر الفعل لذات من هو اسم مشتق: اسم الفاعل

  .4"هو من فعله الذي) يفْعل(على 
ويكسر ما  له مضمومة،ويصاغ من الثالثي على وزن فاعل، ويصاغ على زنة املضارع منه بعد زيادة امليم يف أو

قاتل يقاتل فهو مقاتل، وتدحرج : "سواء كان مكسورا من املضارع أو مفتوحاً، فتقول: قبل اآلخر مطلقا أي
  . 5"يتدحرج فهو متدحرج
  :فاعل الواردة يف سور اجلزءوفيما يلي أبنية اسم ال

                                                
  ).ش ق ق(لسان العرب، مادة : ینظر -  1
  .50- 49ص في فن الصرف، شذا العرف -  2
  .75، صالتطبیق الصرفي -  3

  .113ص م،1990أحمد حامد، سنة : ناصرالدین بن عبدالسید بن علي المطرزي، تحقیق: االفتتاح في شرح المصباح 4 - 
  .106-103، ص3، جشرح ابن عقیل -  5
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  :يف السور املكية -أ-1
-د ووزنه  املشتقرل(من مصدر الثالثي افاع:(  
  :د يف هذا البناء ثالثة عشر امسا يف سبعة عشر موضعا كما يف اجلدول التايلور

اسم 
  الفاعل

اسم   مكرر
  الفاعل

اسم   مكرر
  الفاعل

اسم   مكرر
  الفاعل

اسم   مكرر
  الفاعل

اسم   مكرر
  لفاعلا

  مكرر

  1  خاسر  1  شاهد  1  ظامل  2  كافر  1  غافل  3  صادق

  1  آخذ  1  ساهي  2  داعي  1  سائل  1  سائق  1  قادر

  1  عارض   1  واقع

  :ومن الشواهد نذكر

−... y‰Íκy :قوله تعاىل - uρ Ó‰ Ïδ$x© .ÏiΒ ûÍ_ t/ Ÿ≅ƒÏℜ u�ó  Î) 4’ n? tã Ï&Î# ÷VÏΒ ... 〈1. على  فاعل اسم) شاهد(فـ هِدمن الفعل ش
   .)يفْعلُ(على وزن ) يشهد(ومضارعه ) فَعلَ(وزن 

%!   ôNu :قوله تعاىل - ỳ uρ ‘≅ ä. <§øÿtΡ $yγyè ¨Β ×,Í← !$y™ Ó‰ŠÍκy− uρ 〈2.  

←Í,(فـ !$ y™ :(اسم فاعل من الثالثي ساق، وزنه فاعل، وفيه إبدال عينه مهزة، أصله ساوق.   

ن مبرأى منه كيال ينفلت وذلك من شأن املشي به إىل ما الذي جيعل غريه أمامه يزجيه يف السري ليكو"والسائق 
$ y:قال تعاىل. يسوء yϑ ¯Ρ r( x. tβθè%$ |¡ç„ ’ n< Î) Å〈Vöθyϑ ø9 ›, t: وقال $#3 Å™ uρ tÏ%©!$# (#ÿρã� xÿŸ2 4’ n< Î) tΛ©yγy_ #·� tΒã— ( 〈4 ،ا قولهوأم: 

  t,‹ Å™ uρ šÏ%©!$# (#öθs)̈? $# öΝåκ®5u‘ ’ n< Î) Ïπ̈Ζyf ø9 $# #·� tΒã— (〈 5 فمشاكلة. 6"القود: وقوضد الس.             

’  þ :قوله تعاىل - Îûuρ öΝÎγÏ9≡uθøΒr& A,ym È≅ Í←!$¡¡=Ïj9 ÏΘρã� ós pRùQ $#uρ 〈7. وزنه فاعل. سم فاعل من الثالثي سألا) السائل(فـ.  

  :، وهيبصيغة اجلمع وحلقتها تاء التأنيث" فاعل"يضاف يف هذا القسم أربعة أمساء وردت على وزن        

                                                
  10: األحقاف آیة -  1
  21: ق آیة -  2
  6:األنفال آیة -  3
  71:الزمر آیة -  4
  73:الزمر آیة -  5
  .308-307، ص26، ج 10التحریر والتنویر،مج -  6
  19:الذاریات آیة -  7
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≈  ÏM :يف قوله تعاىل) الذاريات( - tƒ Í‘≡©%!$# uρ #Yρö‘ sŒ 〈1  وهي ،"ث الذاري، اسم فاعل من الثالثي مجع الذارية، مؤن
وجيوز أن يكون ...ما قبلها مكسور وزنه فاعل، وفيه إعالل بالقلب أصله الذارو، قلبت الواو ياء ألنّوذرا يذرو 

    .2"الفعل ذرى يذري باب ضرب فال إعالل

≈  #\�ø%Íρ ÏM :يف قوله تعاىل) احلامالت( - n= Ïϑ≈ ptø:$$ sù 〈3.  وهي مجع حاملة مؤنث احلامل، اسم فاعل من الثالثي محل
   .وزنه فاعل

≈  ÏM :يف قوله تعاىل): اجلاريات( - tƒÌ�≈ pgø:$$ sù 〈 #Z�ô£ç„4.  وهي مجع جارية مؤنث اجلاري، اسم فاعل من الثالثي
  .جرى

‚÷≅  Ÿ: له تعاىليف قو) باسقات( - ¨Ζ9 $#uρ ;M≈ s)Å™$t/ $oλ °; Óì ù=sÛ Ó‰‹ ÅÒ̄Ρ 〈5.  وهي مجع باسقة مؤنث باسق، اسم فاعل
الباء والسن والقاف أصل واحد، وهو ارتفاع الشيء :بسق: "يقول ابن فارس. من الثالثي بسق، وزنه فاعل

  .يف اآلية مبعىن طويالت فباسقات". يقال بسقت النخلة بسوقا إذا طالت وكملت: قال اخلليل. وعلوه

  :املشتق من الثالثي املزيد-
اسم الفاعل املشتق حو التايلمن الفعل الثالثي املزيد ورد على مخسة أبنية، وهي على الن:  

  : مفْعل -1
  :عشر موضعا كما يف اجلدول التايل اثينأمساء يف  عشرةورد يف هذا البناء 

اسم 
  الفاعل

اسم   مكرر
  الفاعل

اسم   مكرر
  لفاعلا

اسم   مكرر
  الفاعل

اسم   مكرر
  الفاعل

اسم   مكرر
  الفاعل

  مكرر

  1  منيب  2  منذر  1  جمرم  1  مسلم  2  حمسن  1  معرض

1  ممطر   1  موقن  1  مريب  1  معتد  

  :ومن الشواهد نذكر

‘ ... u : يف قوله تعاىل) احملسنني( - É‹Ζã‹ Ïj9 tÏ%©!$# (#θßϑ n=sß 3“t� ô±ç0uρ tÏΖ Å¡ ós ßϑ ù=Ï9 〈6. حمسن، اسم فاعل من  وهو مجع
  .الثالثي املزيد أحسن

                                                
  1:الذاریات آیة -  1

  .324،ص26،ج13م،مج1995، 3الرشید ،بیروت، ط محمود صافي، دار: الجدول في إعراب القرآن وصرفھ وبیانھ  2 -
  2:الذاریات آیة -  3
  3:الذاریات آیة - 4

  10:ق آیة -  5
  12:األحقاف آیة -  6
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- )‘ É‹Ψ•Β (يف قوله تعاىل: ....  ö≅ t/ (#þθç6Ågx” β r& Νèδ u!% ỳ Ö‘É‹Ψ •Β óΟßγ÷ΨÏiΒ tΑ$s)sù tβρã� Ïÿ≈ s3ø9 $# #x‹≈ yδ íóx« ë=‹ Ågx” 〈1.  وهو
  .أنذراسم فاعل من الثالثي املزيد 

  :مفَعل -2
  :به تاء التأنيث، ومها ورد يف هذا البناء امسان أحدمها أحلقت

  (#θ :يف قوله تعاىل) مصدق( - ä9$s% !$oΨ tΒöθ s)≈ tƒ $̄ΡÎ) $oΨ ÷èÏϑ y™ $·7≈ tFÅ2 tΑÌ“Ρé& .ÏΒ Ï‰÷èt/ 4y›θ ãΒ $]% Ïd‰ |Á ãΒ $ yϑ Ïj9 t÷t/ 

Ïµ÷ƒy‰tƒ ... 〈2.  قوهو اسم فاعل من الثالثي املزيد صد.  

≈  ÏM :يف قوله تعاىل) املقسمات( - yϑ Åb¡ s)ßϑ ø9$$sù #·� øΒr& 〈3.  م، اسم فاعل من الثالثي املزيدمة، مؤنث املقسمجع املقس
  .قسم

  :متفعل -3
  :ورد يف هذا البناء اسم واحد يف موضع واحد، وهو

$βا( u‹ Ée)n=tG ßϑ ø9 ’ (  øŒÎ :يف قوله تعاىل) $ ¤+n=tG tƒ Èβ$u‹Ée) n=tG ßϑø9$# Çtã ÈÏϑ u‹ ø9 $# Çtã uρ ÉΑ$uΚÏe±9 $# Ó‰‹ Ïè s% 〈4.   

ل بضم امليم وكسر ال ى املتلقّي،وهو مثنعني وإعادة األلف إىل اسم فاعل من الثالثي املزيد حبرفني، وزنه متفع
  .أصلها الياء

  :مفْتعل -4
  :ورد يف هذا البناء اسم واحد وهو

É)−Gا( ßϑ ø9   ̈β :يف قوله تعاىل) $ Î) tÉ)−G ßϑø9$# ’ Îû ;M≈ ¨Ζy_ Aβθã‹ãã uρ 〈5. قىوهو مجع متقي، اسم فاعل من الفعل ات.   

  :مفَاعل -5
  :هو ،ورد يف هذا البناء اسم واحد

)يف قوله تعاىل) ياملناد:    ôìÏϑ tF ó™ $#uρ tΠ öθtƒ ÏŠ$uΖãƒ ÏŠ$oΨ ßϑ ø9$# ÏΒ 5β% s3̈Β 5=ƒÌ� s% 〈1.  وهو اسم فاعل، حذفت الياء من آخره
  .اتباعاً للرسم أو الوقف

                                                
  2:ق آیة -  1
  30:األحقاف آیة -  2
  4:الذاریات آیة -  3
  17:ق آیة -  4
  15:الذاریات آیة -  5
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$   :يف قوله تعاىل) مستقبل(اسم واحد هو ورد يف هذا البناء : مستفعل -6 £ϑ n=sù çν÷ρr&u‘ $ ZÊ Í‘% tæ Ÿ≅ Î6 ø)tG ó¡ •Β öΝÍκÉJ tƒÏŠ ÷ρr& 

(#θä9$ s% #x‹≈ yδ ÖÚ Í‘% tæ $ tΡ ã� ÏÜøÿ ’Ε 4 ...  〈2.  

- ه مل يرد يف السور املكيةأما بالنسبة السم الفاعل الرباعي فإن.  

  :يف السور املدنية - ب-1
-د ووزنه املشتق من مصدر الثالثي افاعل(ر(  

  :ورد يف هذا البناء ستة عشر امسا يف تسعة عشر موضعا كما يف اجلدول
  

اسم 
  الفاعل

اسم   مكرر
  الفاعل

اسم   مكرر
  الفاعل

اسم   مكرر
  الفاعل

اسم   مكرر
  الفاعل

اسم   مكرر
  الفاعل

  مكرر

  1  راشد  1  فاسق  1  ظانّ  1  ناصر  1  خالد  3  كافر

  1  آنف  1  شارب  1  نسآ  1  صابر  1  ظامل  2  صادق

  1  زارع  1  نادم  1  آمن  1  شاهد

  
  :ومن الشواهد نذكر 

  Éi :يف قوله تعاىل) ناصر( - r' x. uρ ÏiΒ >π tƒ ö�s% }‘Ïδ ‘‰x©r& Zο §θ è% ÏiΒ š� ÏG tƒ ö� s% ûÉL©9$# y7÷Fy_t� ÷z r& óΟ ßγ≈ oΨ õ3 n=÷δ r& Ÿξ sù 

u� ÅÀ$tΡ öΝçλ m;  〈3.  وهو اسم فاعل من الثالثي نصر.  

 ...#sŒ$tΒ tΑ$s% $̧ÿ:ىليف قوله تعا) آنف( - ÏΡ#u 4 〈4.  5مبتدئاً: وآنفا أي ،وهو اسم فاعل من الثالثي أنف.   

$!   :يف قوله تعاىل) شاهد( - ¯Ρ Î) š�≈ oΨù=y™ ö‘ r& #Y‰ Îγ≈ x© #\� Ïe±t6ãΒuρ #\�ƒÉ‹tΡ uρ 〈6. وهو اسم فاعل من الثالثي شهد. 
    .7" عي به عليهعاه أو اداملخرب بتصديق أحد أو تكذيبه فيما اد:"والشاهد

                                                                                                                                                       
  41:ق آیة -  1
 .24:األحقاف آیة - 2

  13:محمد آیة -  3
  16:محمد آیة -  4
  36، ص1ج:المفردات في غریب القرآن -  5
  8:الفتح آیة -  6
  155، ص2،ج10التحریر والتنویر، مج -  7
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$   :يف قوله تعاىل) فاسق( - pκš‰r'̄≈ tƒ tÏ%©!$# (#þθãΖtΒ#u βÎ) óΟä.u!% y` 7,Å™$sù :* t6t⊥ Î/ (#þθãΨ̈�t6tG sù ...〈1.  وهو اسم فاعل من الثالثي
  .2"صف بالفسوق، وهو فعل ما حيرمه الشرع من الكبائر وفسر هنا بالكاذبوالفاسق املت .فسق

�οt(أنيث، وهو وحلقته تاء الت" فاعل"القسم اسم ورد على وزن  يضاف يف هذا - Í← !#yŠ (يف قوله تعاىل:    öΝÍκö� n=tã 

äο t�Í←!# yŠ Ïöθ¡¡9 �οt(و  . 3 〉) #$ Í←!#yŠ(  "ي به حادثة الزمانوالدائرة اسم للخط احمليط باملركز وقد  ،اسم فاعل من دار مس

�οt(يف واهلمزة ...يستعمل جمازا للحادثة احمليطة  Í← !#yŠ (ءت الواو بعد ألف فاعل منقلبة عن واو، أصله داورة، جا
  .4" قلبت مهزة

  

-الثالثي املزيد من املشتق: 

  :اسم الفاعل املشتق من الثالثي املزيد ورد على أربعة أبنية، وهي على النحو التايل

  :جلدول عشر موضعا كما يف اثالثة أمساء يف اثينورد يف هذا البناء  :مفْعل -1
  

  مكرر  اسم الفاعل  مكرر  اسم الفاعل  مكرر  اسم الفاعل

  1  مقسط  1  مشرك  10  مؤمن

         
  :ومن الشواهد نذكر

  óΟ …:يف قوله تعاىل) املؤمنني( - n=÷æ$$ sù …çµ ¯Ρr& Iω tµ≈ s9Î) �ωÎ) ª!$# ö�ÏÿøótGó™$#uρ š�Î7/Ρs%Î! tÏΖÏΒ ÷σßϑù=Ï9 uρ ÏM≈oΨÏΒ ÷σßϑø9 $#uρ 3 ... 〈5.    

  šUÉj‹yè :يف قوله تعاىل) ملشركنيا( - ãƒuρ tÉ)Ïÿ≈ uΖãΚø9 $# ÏM≈ s)Ïÿ≈ oΨßϑ ø9 $#uρ tÏ.Î�ô³ ßϑ ø9$# uρ ÏM≈ x.Î�ô³ßϑ ø9 $#uρ ... (〈6.  وهو مجع
  .مشرك، فعله يف املاضي أشرك

 ¨β :يف قوله تعاىل) املقسطني( - Î) ©! $# �=Ïtä† šÏÜÅ¡ ø)ßϑ ø9$# 〈7.  

                                                
  6:الحجرات آیة  1 -

  .229،ص26،ج10التحریر والتنویر، مج -  2
  6:الفتح آیة -  3
  .246، ص26، ج13مج : الجدول في إعراب القرآن وصرفھ وبیانھ:ینظر -  4
  19:محمد آیة -  5
  6:الفتح آیة -  6
  9:الحجرات آیة -  7
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: فالقسط. الطاء أصل صحيح يدلّ على معنيني متضادين، والبناء واحدالقاف والسني و: قسط:"يقول ابن فارس
 ¨β :قال اهللا تعاىل. العدل، ويقال منه أقسط يقسط Î) ©! $# �=Ïtä† šÏÜ Å¡ ø)ßϑ ø9$# 〈 )9احلجرات- 42املائدة-

العدول عن احلق،يقال قسط إذا جار، يقسط قسطا، :اجلور، والقسوط:؛ والقسط بفتح القاف) 8املمتحنة
 .1"القسط إعوجاج يف الرجلني وهو خالف الفججو

  :بصيغة مجع املؤنث السامل كما يف اجلدولامسان وقد ورد يف هذا البناء 
  

  مكرر  اسم الفاعل  مكرر  اسم الفاعل

  1  مشركات  3  مؤمنات

   

≅   Ÿ:يف قوله تعاىل) املؤمنات( - Åzô‰ã‹ Ïj9 tÏΖÏΒ÷σßϑ ø9 $# ÏM≈ oΨ ÏΒ÷σßϑ ø9$#uρ ;M≈ ¨Ζy_ “Ì� øgrB ÏΒ $ pκÉJ øtrB ã�≈ pκ÷ΞF{ وهو مجع . 2〉... #$
  .املؤمنة مؤنث املؤمن

  šUÉj‹yè :يف قوله تعاىل) املشركات( - ãƒuρ tÉ)Ïÿ≈ uΖãΚø9 $# ÏM≈ s)Ïÿ≈ oΨßϑ ø9 $#uρ tÏ.Î�ô³ßϑ ø9 $#uρ ÏM≈ x.Î�ô³ ßϑ ø9$# uρ ... (〈 3 . وهو مجع
  .املشركة مؤنث املشرك

  :مفعل -2
  :ء يف ثالثة مواضع كما يف اجلدولورد يف هذا البناء ثالثة أمسا

  
  مكرر  اسم الفاعل  مكرر  اسم الفاعل  مكرر  اسم الفاعل

  1  مبشر  1  مقصر  1  حملِّق

  :ومن الشواهد نذكر

‰ £è=äzô :يف قوله تعاىل) مقصرين(و) حملِّقني( - tG s9 y‰Éf ó¡yϑ ø9 $# tΠ#t� ysø9 $# β Î) u!$ x© ª! $# šÏΖÏΒ#u tÉ)Ïk= ptèΧ öΝä3y™ρââ‘ 

zƒÎ� Å_Ç s)ãΒuρ Ÿω šχθèù$ sƒrB ( 〈4.     

                                                
  . 887ص :معجم المقاییس في اللغة - 1

  5:الفتح آیة -  2
  6:الفتح آیة -  3
  27:الفتح آیة -  4
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  .من حلّق اسم فاعل -أي حلق شعره -مجع حملّق، ): حملّقني(
  .أي مقصر شعره اسم فاعل من قصر–مجع مقصر ): مقصرين(

$!  : يف قوله تعاىل) مبشرا( - ¯Ρ Î) š�≈ oΨù=y™ ö‘ r& #Y‰Îγ≈ x© # \�Ïe± t6 ãΒuρ #\�ƒÉ‹tΡ uρ 〈1. روهو اسم فاعل من بش.  

  :مفتعل -3

  ã≅sW: تعاىل يف قوله) املتقون: (ورد يف هذا البناء اسم واحد، هو  ¨Β Ïπ̈Ψ pgø:$# ÉL©9$# y‰Ïã ãρ tβθà)−G ßϑø9 $# (... 〈2.  
  .وهو مجع متقي

  :مفاعل -4
  :ورد يف هذا البناء امسان مها

  öΝä3̄Ρ :يف قوله تعاىل) ااهدين( - uθè=ö7 uΖs9 uρ 4®L ym zΟn=÷è tΡ tÏ‰ Îγ≈ yf ßϑ ø9$# óΟä3ΖÏΒ tÎ�É9≈ ¢Á9 $#uρ ... 〈3.  وهو مجع جماهد.  

  šUÉj‹yè :يف قوله تعاىل) املنافقني( - ãƒuρ tÉ)Ïÿ≈ uΖ ãΚ ø9$# ÏM≈ s)Ïÿ≈ oΨßϑ ø9 $#uρ ...(〈 4. منافق وهو مجع.  

  šUÉj‹yè :يف قوله تعاىل) منافقات(وأحلقت تاء التأنيث ذا البناء يف موضع واحد وهو  ãƒuρ tÉ)Ïÿ≈ uΖãΚø9 $# 

ÏM≈ s) Ïÿ≈ oΨ ßϑø9$# uρ...〈5 .ث املنافق) املنافقات(ومجع املنافقة مؤن.  

  

  :صيغ املبالغة -2
مسيت  ومن مثّ. ة على معىن اسم الفاعل مع تأكيد املعىن وتقويته واملبالغة فيهمن األفعال الدالّ أمساء تشتق"وهي 

 –فَعيل  –فَعول  –مفْعال  –فعال : ثي، وهلا أوزان أشهرها مخسةمن الفعل الثال إالّ وهي ال تشتق. صيغ مبالغة
  . 6"فَعل

أعان فهو  –أدرك فهو دراك : صيغ املبالغة قد وردت من أفعال غري ثالثية على غري القاعدة مثل ويشار إىل أنّ
  .7أنذر فهو نذير –معوان 

                                                
  8:الفتح آیة -  1
  15:محمد آیة -  2
  31:محمد آیة -  3
  6:الفتح آیة -  4
  6:الفتح آیة -  5
  .77التطبیق الصرفي، ص: ینظر - 6
  .78نفسھ، ص: ینظر - 7
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  :ةيف السور املكي -أ-2
وتفصيلها كما يلي ،لفظا داالّ على املبالغة وذلك يف اثنني وعشرين موضعا ستة عشر ةورد يف السور املكي:  

  .بفتح الفاء: فَعيل -1
  :التايل كما يف اجلدولوذلك يف مخسة عشر موضعا املبالغة  تسعة ألفاظ دالّة علىورد يف هذا البناء 

  
صيغة 
  املبالغة

صيغة   مكرر
  املبالغة

صيغة   مكرر
  املبالغة

  مكرر

  1  رحيم  2  محكي  2  أليم

  2  عليم  1  عزيز  2  حفيظ

  3  شهيد  1  نذير  1  قدير

  :ومن الشواهد نذكر

 ... …çµ̄Ρ :يف قوله تعاىل) قَدير( - Î) 4’ n? tã Èe≅ ä. &óx« Ö�ƒÏ‰ s% 〈1.   

أما . 2"ق إليه العجز، وال يفوته شيءالقادر يف وصفه تعاىل ذو القدرة الذي ال يتطر"، و)قادر(وهو مبالغة من 
  .3"صفة مطلقة لكمال القدرة"فهو ) القدير(

  .العني بفتح الفاء وضم: فَعول -2

  ...uθ:يف قوله تعاىل) غفور(على املبالغة، هو  لّيدورد يف هذا البناء اسم واحد  èδ uρ â‘θ àÿ tóø9 $# ÞΟŠÏm§�9$# 〈4.  

  .بفتح الفاء وتشديد العني: فعال -3
  :لغة يف ستة مواضع كما يف اجلدول التايلألفاظ دالّة على املبا ستةورد يف هذا البناء 

  
  

                                                
 33:األحقاف آیة - 1
 .246م، ص2006،  1محمد یاس خضر الّدوري، دار الكتب العلمیة ، بیروت، ط: دقائق الفروق اللغویة في البیان القرآني - 2
  .246نفسھ، ص - 3
  8:األحقاف آیة - 4

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 الفصل الثاني في المستوى الصرفي
 

 

86

  
صيغة 
  املبالغة

صيغة   مكرر
  املبالغة

صيغة   مكرر
  املبالغة

  مكرر

  1  كفّار  1  ظالّم  1  مناع

  1  خراص  1  جبار  1  أواب

  
  :ومن الشواهد نذكر

$  8í :يف قوله تعاىل) مناع( - ¨Ζ̈Β Î�ö�y‚ ù=Ïj9 7‰tG ÷èãΒ A=ƒÌ� •Β 〈1.  وهو صيغة مبالغةعنللثالثي م.  

  $tΒ ãΑ: يف قوله تعاىل) ظلّام( - £‰t7 ãƒ ãΑ öθs)ø9 $# £“t$s! !$tΒuρ O$ tΡ r& 5Ο≈ ¯= sàÎ/ Ï‰‹ Î7 yèù=Ïj9 〈 2.  

›   $u :يف قوله تعاىل: )ارفَّكَ( - É)ø9 r& ’ Îû tΛ©yγy_ ¨≅ ä. A‘$¤ÿ Ÿ2 7‰ŠÏΖtã 〈3.     

≈› #x :يف قوله تعاىل ):أواب( - yδ $ tΒ tβρß‰tãθè? Èe≅ä3Ï9 A>#̈ρ r& 7á‹ Ïÿym  〈4.     

$! ...  :يف قوله تعاىل ):جبار( - tΒuρ |MΡ r& ΝÍκö� n=tã 9‘$ ¬6pg¿2 ( ...  〈5.  

≅  Ÿ :يف قوله تعاىل) اخلراصون( - ÏF è% tβθß¹≡§� sƒø:$# 〈6.   

بالَغة والكثرة، ، فَدلَّت على املُ)خراص(الَغة، حولت إىل فَعال بأريد منها امل ا، وملّاسم الفَاعل منها خارص
واخلّراصون مجع، ومفردها خارِص، واخلَرص الكذب، واخلّراص الكذّاب الذي يكثر من كذبه، واخلراصون هم 

  .7أهل  الظنون
  

  :ةيف السور املدني - ب-2
  :وتفصيلها كمايلي ،املدنية ستة عشر لفظا داالّ على املبالغة وذلك يف أربعة وثالثني موضعاورد يف السور 

                                                
  .25:ق آیة - 1
 .29:ق آیة - 2
   .24:ق آیة - 3
    .32:ق آیة - 4
    .45:ق آیة - 5
  10:الذاریات آیة - 6
   . 17/33: الجامع ألحكام القرآن  :نظري، و) خرص ( مادة : عربلسان ال :ينظر -7
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  :فَعيل -1
  :وذلك يف ثالثني موضعا كما هو مبين يف اجلدول التايلاملبالغة  أربعة عشر لفظا داالّ علىورد يف هذا البناء 

  

صيغ 
  املبالغة

صيغ   مكرر
  املبالغة

صيغ   مكرر
  املبالغة

صيغ   مكرر
  املبالغة

صيغ   مكرر
  املبالغة

  مكرر

  1  نذير  3  عزيز  1  مسيع  3  حكيم  2  بصري

  3  أليم  2  خبري  1  نصري  1  قدير  6  عليم

  1ويلّ      1غين            4رحيم        1  شهيد

            
  :ومن الشواهد نذكر

  ... ¨β:يف قوله تعاىل) عليم( - Î) ©! $# îΛ Î= tã ×��Î7 yz 〈1.  2"ملطلق العلم كما جاءت معه الصفات األخرىجاء "وقد .
وقد يراد بالعليم . "3"الغة يف فاعل، فإذا اعتبِر العلم مطلقا فهو العليموفعيل من أبنية املب:"ويف هذا يقول ابن منظور

ملا فيه من معىن  ؛اإلمكان ظاهرها وباطنها، دقيقها وجليلها على أمتّ: م احمليط علمه جبميع األشياءيسبحانه هو العل
  .4"املبالغة

  

  :فَعول -2
  :هييف ثالثة مواضع ) غفور(ورد يف هذا البناء اسم واحد هو 

% ...šχ :قوله تعاىل - Ÿ2 uρ ª!$# #Y‘θàÿ xî $ VϑŠ Ïm §‘ 〈5.  

! ...ª: قوله تعاىل - $#uρ Ö‘θàÿ xî ÒΟ‹ Ïm§‘ 〈6.    

   

                                                
  13:الحجرات آیة - 1
  .245دقائق الفروق اللغویة في البیان القرآني، ص: ینظر - 2
  .239، ص3لسان العرب،مج: ینظر - 3
  .245دقائق الفروق اللغویة في البیان القرآني، ص: ینظر - 4
  14:الفتح آیة - 5
  5:الحجرات آیة - 6

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 الفصل الثاني في المستوى الصرفي
 

 

88

 ... ¨β: قوله تعاىل - Î) ©! $# Ö‘θàÿxî îΛÏm §‘ 〈1.  

منه الفعل،  على من كثر من األبنية اليت تدلّ" فعول"الغفور من أبنية املبالغة يف أمساء اهللا تعاىل، واملعروف أنّ "
ء عن كمال الفعل ومشوله، فهو غفور مبعىن أنه تام املغفرة فالغفور يف أمسائه تعاىل يدل على كثرة املغفرة، وهو ينيب

  .2"والغفران كاملهما، حىت يبلغ أقصى درجات املغفرة

  : فعال -3

?̈(θà#:يف قوله تعاىل )تواب(ورد يف هذا البناء اسم واحد هو  $#uρ  ( ©! $# 4 ¨β Î) ©! $# Ò>#§θs? ×ΛÏm §‘  〈3.    

  :الصفة املشبهة -3
هةالصفة املشب":يدلّ اسم مشتق على الثبوت والدات باستحسان إضافتها إىل ز عن غريها من املشتقّوام، وتتمي

  .4"فاعلها يف املعىن
دون املاضي املنقطع  على احلاضر الدائم ي، وزمنها ثابت يدلّزم دون املتعدوتصاغ الصفة املشبهة من الالّ

) طاهر القلب(ة للمضارع يف حتركه وسكونه كـيواملستقبل، وهو يكون ألحد األزمنة الثالثة، وتكون جمار
  .5جماريا له ، وال يكون اسم الفاعل إالّ)معتدل القامة(و
 –فُعل  –فعل  –فَعل  –فَعال  –فُعال  –فُعل  –فَعل  –فَعالن  –أفْعل : وأوزاا الغالبة فيها اثنا عشر وزنا، هي"

  .6"فعيل –فاعل  –فَعل 
  :7وتشبه الصفة اسم الفاعل من جهة التذكري والتأنيث، والتثنية واجلمع، وتفارقه يف

1- دةداللتها على صفة ثابتة، وداللته على صفة متجد.  
  .حدوثه يف إحدى األزمنة -2
3- زم قياسا، وال تصاها تصاغ من الفعل الالّأنواسم الفاعل يصاغ . كرحيم وعليم: مساعا ي إالّغ من املتعد

  .يزم واملتعدقياسا من الالّ
4- د، واسم  يف حركاته وسكناته، إالّ ها ال تلزم اجلري على وزن املضارعأنرإذا صيغت من غري الثالثي ا

  .الفاعل جيب فيه ذلك

                                                
 14:الحجرات آیة - 1
  .250-249دقائق الفروق اللغویة في البیان القرآني، ص - 2
  12:الحجرات آیة - 3
  .110، ص3شرح ابن عقیل، ج: ینظر - 4
  .270-269، ص2أوضح المسالك، ج - 5
 .125،ص124شذا العرف في فن الصرف، ص: ینظر - 6
 .136م، ص2004، 1لكتاب العربي، بیروت، طمصطفى الغالییني، دار ا: جامع الدروس العربیة: ینظر - 7
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. واسم الفاعل ال جيوز فيه ذلك .سانن اخللق، ومنطلق اللّ، وحسالذّيل أنها جتوز إضافتها إىل فاعلها، كطاهر -5
  .سهمه اهلدف مصيب: أي" لٌ مصيب السهم اهلدفخلي:"فال يقال

وقد وردت الصهة يف سور اجلزء على النحو التايلفة املشب:  

  :يف السور املكية -أ-3
  :وتفصيلها كمايلي ،املكية مثانية عشر لفظا، وذلك يف واحد وعشرين موضعاورد يف السور 

  :فَعيل -1
  : سبعة عشر لفظا، يف عشرين موضعا كما هو مبين يف اجلدول التايل ورد يف هذا البناء

  
الصفة 
  املشبهة

الصفة   مكرر
  املشبهة

الصفة   مكرر
  املشبهة

الصفة   مكرر
  املشبهة

الصفة   مكرر
  املشبهة

  مكرر

  1  شديد  1  حديد  1  جديد    1يج  3  بعيد

  1  قعيد  2  عتيد  1  قيمع  1  عبيد  1  عظيم

  1  نضيد  1  عجيب  1  سريع  1  مسني  1  قريب

  1  قدمي  1  مريج

  
  :ومن الشواهد نذكر

≅  ö :يف قوله تعاىل) مريج( - t/ (#θç/¤‹x. Èd,ys ø9 $$Î/ $£ϑ s9 öΝèδ u!% ỳ óΟßγsù þ’ Îû 9� øΒr& ?kƒ Ì�̈Β 〈1.    

مرج ا: مرج مبعىن اضطرب، ويف املختار وهي صفة مشبهة من الثالثيوأمر مريج خمتلط ،ين اختلطألمر والد.  

  øŒ :يف قوله تعاىل) قعيد( - Î) ’ ¤+n=tG tƒ Èβ$u‹ Ée)n=tG ßϑ ø9 $# Çtã ÈÏϑ u‹ ø9 $# Çtã uρ ÉΑ$uΚÏe±9 $# Ó‰‹Ïè s% 〈2.  

قعد وهي صفة مشبهة من الثالثي.  
  

                                                
  5:ق آیة - 1
 17:ق آیة - 2
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$...  ":يف قوله تعاىل) يج( - uΖ÷F u; /Ρr&uρ $ pκ� Ïù ÏΒ Èe≅ ä. £l ÷ρy— 8kŠÎγt/   〈.1  

  . ،"2جة واجة وجانا فهو يج، وج النبات فهو يج حسنج بالضم:"يف لسان العرب

  .بكسر الفاء وسكون العني:فعل -2

≅ُö :ورد يف هذا البناء صفة واحدة هي  بدع  يف قوله تعاىل è% $ tΒ àMΖä. % Yæô‰ Î/ zÏiΒ È≅ß™ ”�9 $# ...   〈3.  

بدع يبدعه بدعاً، وابتدعه أنشأه، والبدع الشيء الذي يكون : " يقول ابن منظور  و بدعاً من باب فَعلَ يفْعلُ،
، أما األلوسي فقد أوضح  أنه صفَة مشبهة،  4"ما كنت أول من أرسل: أوالً، ما كنت بدعاً من الرسل، أي

 )ع دبِ(ونظري ...الدعوة إىل التوحيدلست مبتدعاً ألمر خيالف أمورهم، بل جئت مبا جاؤوا به من : يعين : " يقول
اخلف ة  ،مبعىن اخلليل لّمبعىن اخلفيف واخلهبشفَة م5" فهو ص .  

’ ‰ ... ü“Ï‰öκu: يف قوله تعاىل )مستقيم(: ورد يف هذا البناء صفة واحدة هي: مستفعل -3  n< Î) Èd,ys ø9$# 4’ n< Î) uρ 9,ƒÌ� sÛ 

8Λ É)tG ó¡ •Β 〈6. فعل استقاموهي صفة مشبهة من ال.  

  :يف السور املدنية - ب-3
  :وتفصيلها كمايلي ،املدنية مثانية ألفاظ، وذلك يف ستة عشر موضعاورد يف السور 

  :فَعيل -1
  :ورد يف هذا البناء مخسة ألفاظ، يف أحد عشر موضعا، كما يف اجلدول

  
الصفة 
  املشبهة

الصفة   مكرر
  املشبهة

الصفة   مكرر
  املشبهة

  مكرر

  2  قريب  4  عظيم  1  شديد

  1  كثري  1  قليل

  

                                                
  7:ق آیة - 1
  .لسان العرب مادة بھج - 2
  9:األحقاف آیة - 3
 ) .بدع ( مادة : لسان العرب -  4
 .9-8،ص26، ج14مج وت،، دار الفكر، بیر)أللوسيا(أبو الفضل شھاب الدین السید : في تفسیر القرآن العظیم والسبع المثاني روح المعاني -5
  30:األحقاف آیة - 6
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  :وذلك يف) كثرية(وأُحلقت صيغة فعيل بتاء التأنيث يف صفة مشبهة وردت يف موضعني، وهي 

  zΟÏΡ$tó :قوله تعاىل - tΒuρ Zο u�� ÏVx. $pκtΞρä‹è{ ù'tƒ 3 ... 〈1.   

  ãΝä.y‰tã :قوله تعاىل - uρ ª! $# zΟÏΡ$ tó tΒ Zο u�� ÏV Ÿ2 $ pκtΞρä‹è{ ù's? ...〈2.     

2- بفتح الفاء وسكون العني: لفَع.  

 ...�=Ïtä†r& óΟà2 :يف قوله تعاىل) ميت: (ورد يف هذا البناء صفة واحدة يف موضع واحد وهي ß‰tnr& βr& Ÿ≅à2 ù'tƒ 

zΝós s9 ÏµŠÅzr& $\G øŠtΒ çνθßϑ çF÷δ Ì� s3sù 4 〈3.  

ميت بالتخفيف، ملن مات حقيقة،  ويشار هنا إىل الفرق يف الداللة بني ميت بتسكني الياء، وميت بتشديدها، إذ أنّ
  :4وميت بالتشديد ملن سيموت، قال الشاعر

  أيا سائلي تفسري ميت وميت       فدونك قد فسرت ما عنه تسأل                          
  يت        وما امليت إال من إىل القرب يحملمفما كان ذا روح فذاك                           

  .بفتح الفاء والعني: فَعل -3

 ... β :يف قوله تعاىل) حسن:( ورد يف هذا البناء صفة واحدة يف موضع واحد، وهي Î* sù (#θãè‹ ÏÜ è? ãΝä3Ï? ÷σãƒ ª! $# #·� ô_ r& 

$YΖ |¡ ym ( 〈5.     

  

  :يف موضعني مها ، وذلك)مستقيم(هي  ورد يف هذا البناء صفة واحدة: مستفعل -4

( ... y7tƒÏ‰öκu‰uρ $WÛ≡u�ÅÀ $Vϑ‹É :قوله تعاىل - tF ó¡ •Β 〈6.  

( ...öΝä3tƒÏ‰ôγtƒuρ $WÛ≡u�ÅÀ $Vϑ‹É: ويف قوله - tF ó¡ •Β 〈7.   

  

                                                
  19:الفتح آیة - 1
 20:الفتح آیة - 2
 12:الحجرات آیة - 3
 .368، ص2ج: صفوة التفاسیر - 4
  16:الفتح آیة - 5
  .2:الفتح آیة - 6
  .20:الفتح آیة - 7
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  :اسم املفعول -4
اللة على حدث وقع على املوصوف ا على وجـه احلـدوث   صفة تؤخذ من الفعل اهول، للد:"اسم املفعول

  .1"وامبوت والدوالتجدد، ال الثّ
على  قياسا مطرداً، حنو قصدته فهو مقصود، ومن غري الثالثي) مفعول(على زنة  من الثالثيويصاغ اسم املفعول 

قتيـل مبعـىن   : ومقاتل، وقد يأيت على زنة فعيل مثـل  ، حنو مضاربزنة اسم الفاعل، ولكن بفتح ما قبل اآلخر
  .3قَدر لقوهلم قدير: ، وقيل ينقاس فيما ليس له فعيل مبعىن فاعل حنو2مقتول

  

  :يف السور املكية -أ-4
  :مفْعول -1

’  þ :يف قوله تعاىل) احملروم(ورد يف هذا البناء اسم واحد هو  Îûuρ öΝÎγÏ9≡uθøΒr& A,ym È≅ Í← !$ ¡¡=Ïj9 ÏΘρ ã� óspRùQ $#uρ 〈4.  وهو اسم
  .مفعول من الثالثي حرم

  

  .بضم امليم وفتح ما قبل اآلخر: مفعل -2

$   $tΒ :يف قوله تعاىل) مسمى(ورد يف هذا البناء اسم واحد هو  oΨø)n=yz ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9 $# uÚ ö‘ F{$#uρ $ tΒuρ !$ yϑßγoΨøŠt/ �ωÎ) Èd,ys ø9 $$ Î/ 

9≅ y_ r&uρ ‘ wΚ|¡ •Β 4〈5. فـواسم املفعول هنا من ناحية الزمن دلّ على املضي ،)‘wΚ|¡•Β (يمأي س.   

  .بضم امليم وفتح ما قبل اآلخر: مفْعل -3
  :مسان مهاورد يف هذا البناء ا

≅ ö :يف قوله تعاىل ) املُكرمني( - yδ y79 s? r& ß]ƒÏ‰ym É#øŠ|Ê tΛÏδ≡t� ö/Î) šÏΒ t�õ3 ßϑø9$# 〈6 . م، علىكرومكرمني مجع م
  .وزن مفعل

$ ...tΑ :يف قوله تعاىل) منكَرون( - s% ÖΝ≈ n=y™ ×Π öθs% tβρ ã�s3Ψ •Β 〈7. لعلى وزن  ومنكرون مجع منكرفعم.  

                                                
  .129جامع الدروس العربیة، ص - 1
  .107-106، ص3شرح ابن عقیل، ج - 2
  .268، ص2أوضح المسالك، ج - 3
  19:الذاریات آیة - 4
  3:األحقاف آیة - 5
  24:الذاریات آیة - 6
  .25:الذاریات آیة - 7
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  :املدنيةيف السور  - ب-4
  :مفْعول - 1   

  :، وهيورد يف هذا البناء ثالثة أمساء

- )يشيف قوله تعاىل) املَغ:  ... tβρã� ÝàΖtƒ y7ø‹ s9 Î) t� sàtΡ ÄcÅ´ øó yϑø9$# Ïµø‹ n=tã zÏΒ ÏNöθyϑ ø9 مفعول من وهو اسم   .1〉 ... ) #$
اجتمعت الواو  - بياء يف آخره–صله مغشوي األصل يف وزنه هو مفعول، مث وقع فيه إعالل بالقلب، أ"الثالثي غشي، و

2"ني ملناسبة الياءوالياء واألوىل ساكنة قلبت الواو إىل ياء وأدغمت مع الياء األخرى مث كسرت الش.   

�  ×πtã$sÛ ×Αöθs%uρ Ô∃ρã :يف قوله تعاىل) معروف( - ÷è̈Β 4 ...  〈3. وهو اسم مفعول من الثالثي عرف.  

; ... y“ô‰oλù :عاىليف قوله ت) معكُوفا( - $#uρ $̧ùθä3÷è tΒ βr& x÷è=ö7 tƒ … ã&©# ÏtxΧ 4 〈4.   مبعىن  ،عكفالثالثي وهو اسم مفعول من
   .حبس

  

  .بضم امليم وفتح ما قبل اآلخر: مفَعل -2
  

  :ورد يف هذا البناء امسان

≈� ... Ö :يف قوله تعاىل) مصفَّى( - pκ÷Ξr&uρ ôÏiΒ 9≅ |¡tã 〈’y∀|Á •Β5.   مفعول من الرباعي صفّىوهو اسم.  

- )وهي ،الوارد يف ثالثة مواضع) خلّفم:  

›  ãΑθà)u :قوله تعاىل y™ y7s9 šχθàÿ̄= y‚ ßϑø9$# zÏΒ É>#{�ôã F{ $# !$ uΖ÷F n=tó x© $uΖä9≡uθøΒr& $ tΡθè=÷δ r&uρ ö� Ïÿøó tG ó™ $$sù $ uΖs9 4 ...〈6.  

›  ãΑθà)u :وقوله y™ šχθàÿ̄= y‚ ßϑø9 $# #sŒ Î) óΟçF ø)n=sÜΡ $# 4† n<Î) zΟÏΡ$tó tΒ $yδρä‹è{ ù'tG Ï9 $tΡρâ‘ sŒ öΝä3÷è Î7 ®KtΡ ( ...〈7.  

≅   :وقوله تعاىل è% tÏÿ̄= y⇐ ßϑù= Ïj9 zÏΒ É>#t� ôã F{$# tβ öθtã ô‰çG y™ 4’ n< Î) BΘöθs% ’ Í< 'ρé& < ù̈'t/ 7‰ƒÏ‰x© öΝåκtΞθè=ÏG≈ s)è? ÷ρr& tβθßϑ Î=ó¡ç„ ( ...〈8.  

  
                                                

  20:محمد آیة - 1
  .227، ص26، ج13الجدول في إعراب القرآن وصرفھ وبیانھ، مج - 2
  .21:محمد آیة - 3
  .25:الفتح آیة - 4
  .15:محمد آیة - 5
  11:الفتح آیة - 6
  .15:الفتح آیة - 7
 16:ح آیةالفت - 8
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  .1"قصور املتأخر لنقصان أو"واملخلفون مجع مفرده خملَّف، وهو

  :ورد يف هذا البناء اسم واحد حلقته تاء التأنيث، وهو :مفْعل -3

 !#sŒ :يف قوله تعاىل) محكَمة( Î* sù ôMs9 Ì“Ρ é& ×οu‘θß™ ×π yϑ s3øt’Χ t�Ï.èŒ uρ $ pκ� Ïù ãΑ$tF É)ø9 $#   |M÷ƒr&u‘ tÏ%©!$# ’ Îû ΝÍκÍ5θè=è% ÖÚ t� ¨Β tβρã� ÝàΖtƒ 

y7ø‹ s9 Î) t� sàtΡ ÄcÅ´ øó yϑ ø9 $# Ïµø‹ n=tã zÏΒ ÏNöθyϑ ø9 $# ( ... 〈2.  

  

  :امسا الزمان واملكان -5
ـ ما يؤخذ من الفعل للد"هو: اسم الزمان ع الشطلوقـت  : مس، أياللة على زمان احلدث، حنو وافين م

  .3"طلوعها

  #¨L :اللة على مكان احلدث، كقوله عز وجلّما يؤخذ من الفعل للد"هو: واسم املكان ym #sŒ Î) x÷ n=t/ 

z>Ì� øótΒ Ä§ôϑ ¤±9      .4"أي مكان غروا، -86 الكهف– 〉 #$

 بفتح امليم والعني، إذا كان املضارع مضموم العني أو مفتوحها، أو معتلّ) مفْعل(ويصاغان من الثالثي على وزن 
ان بكسر العني، إذا كانت عني مضارعه مكسورة، أو ك) مفْعل(قام، وعلى مذهب، ومرمى، وم: م مطلقا حنوالالّ

  .وعدمجلس وم: م، حنوالالّ مثاال مطلقا يف غري معتلّ

على زنة اسم مفعوله، حنو ومن غري الثالثي :م، ومكْرممع العلم أنّ ،عانست مان واملكان واملصدر امليمي صيغة الز
واحدة يف غري الثالثي، ويز بينها بالقرائنمي.  

"ةوشذّت ألفاظ جاءت بالكسر، مع أنع واملغرِب واملشرِق كاملط: وم العني يف املضارع، وذلكمن مضم ها مبنيل
ن، وجيوز فيها الفتح، على القياس، واألوق واملُسكط واملفرِق واملرفزِر واملنبِت واملسقل واملسجِد واملنِسك وا

 ح5"أفص.  

  :يف السور املكية -أ-5

                                                
مركز البحوث والدراسات بمكتبة مصطفى الباز، الریاض، :، تحقیق)الراغب اإلصفھاني(أبو القاسم الحسین بن محمد : المفردات في غریب القرآن - 1

  .209، ص1م، ج1997
  .20:محمد آیة - 2
  .142جامع الدروس العربیة، ص - 3
 .143نفسھ،ص - 4
  .143نفسھ، ص - 5
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 ... (#θßs :قوله تعاىل يف) مساكن(ورد يف السور املكية اسم مكان واحد، هو  t7ô¹ r'sù Ÿω #“t�ãƒ �ωÎ) öΝåκ ß]Å3≈|¡tΒ 4 ... 〈1.  

  .ومساكن مجع مفرده مسكن على وزن مفْعل
  

  :يف السور املدنية - ب-5
  :ة على املكان، وهيورد يف السور املدنية ثالثة أمساء دالّ

$‘ ... â :قوله تعاىل، وذلك يف )مفْعل(على وزن ) مثوى( - ¨Ψ9 $#uρ “ Yθ÷WtΒ öΝçλ °; 〈2.  

! ...ª: ويف قوله تعاىل $#uρ ãΝn=÷è tƒ öΝä3t7 ¯=s)tG ãΒ ö/ ä31 uθ÷WtΒ uρ 〈3.  

�  ãΝèδ šÏ%©!$# (#ρã :يف قوله تعاىلوذلك على وزن مفْعل، ) مسجِد( - xÿx. öΝà2ρ‘‰|¹uρ Çtã Ï‰ Éf ó¡ yϑ ø9$# ÏΘ#t� y⇔ ø9 $# 

y“ô‰oλ ù; $#uρ $̧ùθä3÷è tΒ β r& x÷ è=ö7 tƒ …ã&©# ÏtxΧ 4 〈4.  

 ... £è=äzô‰tG :ويف قوله s9 y‰ Éf ó¡ yϑø9$# tΠ#t� ys ø9 $# βÎ) u!$ x© ª!$# šÏΖ ÏΒ#u tÉ)Ïk=ptèΧ öΝ ä3y™ρ ââ‘ zƒ Î�Å_Ç s)ãΒuρ Ÿω 
šχθ èù$sƒrB ( 〈5.  

واملسجد. ها صحيحة اآلخرواملسجد من األلفاظ اليت مسعت بالكسر وقياسها الفتح ألن :ين للعبادة، للمكان الذي ب
املراد  نّجد فيه، وقد أوجب سيبويه الفتح، ألاملوضع الذي س: بفتح اجليم هو دسجد فيه، فاملسجن مل يوإ

  . 6باملسجد اسم البيت، وال يراد به موضع السجود وموضع اجلبهة

 ...y“ô‰oλ :قوله تعاىل، وذلك يف )مفْعل(على وزن ) محلّ( - ù; $#uρ $̧ùθä3÷è tΒ β r& x÷ è=ö7 tƒ …ã&©# ÏtxΧ 4 〈7.  

  

  :اسم التفضيل -6

                                                
  .25:األحقاف آیة - 1
 .12:محمد آیة - 2
  .19:محمد آیة - 3
  .25:الفتح آیة - 4
  .27:الفتح آیة - 5
  .90، ص4الكتاب، ج: ینظر - 6
  .25:الفتح آیة - 7
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ث للداللة على شيئني ر، وفَعلى للمؤنعلى وزن أَفْعل للمذكّ) أو الفعل(اسم مصوغ من املصدر "هو: اسم التفضيل

ا عن اآلخر، واألصل يف صاشتركا يف صفة واحدة، وزاد أحدمها يف االت يغة التفضيل أن تكون على وزن صاف

ل للمذكّأفعأفعل"وقد حتذف اهلمزة من  ث،ر وفعلى للمؤن "لكثرة استعماهلا يف ألفاظ معينة هي خري وشر 

1"وحب .  

  :2وشروط صياغته هي

  .أن يكون الفعل ثالثي احلروف -1

  .أن يكون مثبتا غري منفي -2

  .فا ال جامداتصرأن يكون م -3
  .أن يكون معلوما ال جمهوال -4
5- ا ال ناقصاأن يكون تام.  
  .فاوتفضيل والت للتأن يكون قابال -6
  .على لون أو عيب أو حلية يدلّ أالّ -7
  

  :يف السور املكية -أ-6
  :كما يف اجلدول اآليت، )أَفْعل(أمساء التفضيل الواردة يف السور املكية جاءت على وزن 

  
اسم 
  التفضيل

اسم   مكرر
  التفضيل

اسم   مكرر
  التفضيل

اسم   مكرر
  التفضيل

اسم   مكرر
  التفضيل

اسم   مكرر
  التفضيل

  مكرر

      1  أشد  1  أقرب  1  أحسن  2  أعلم  1  أضلّ

  
  

                                                
  .69م، ص2008، 1محمود عكاشة، دار النشر للجامعات، القاھرة ، ط: اللغة العربیة المیسرة - 1
 .70نفسھ، ص - 2
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  :ومن الشواهد نذكر

≅‘   ôtΒuρ :يف قوله تعاىل) أضلّ( - |Êr& £ϑ ÏΒ (#θãã ô‰tƒ ÏΒ ÈβρßŠ «! $# tΒ �ω Ü=‹ Éf tG ó¡o„ ÿ… ã&s! 4’ n< Î) ÏΘöθtƒ Ïπyϑ≈ uŠÉ)ø9 $# ... 〈1.  

  ...ßøtwΥ :يف قوله تعاىل) أقرب( - uρ Ü> t�ø%r& Ïµø‹ s9 Î) ôÏΒ È≅ ö7 ym Ï‰ƒÍ‘ uθø9 $# 〈2.  

يف قوله تعاىل) أعلم: (التفضيل عاريا عن معىن التفضيل، مثل" أفعل"ه قد ورد ويشار إىل أن:  uθèδ ÞΟn= ÷ær& $ yϑ Î/ 

tβθàÒ‹ Ïÿè? ÏµŠÏù (...〈   ßøtªΥ ÞΟ :ويف قوله ،43 n=÷æ r& $ yϑ Î/ tβθä9θà)tƒ (... 〈4.ن ففي اآليتني تضم)سم الفاعل معىن ا) أعلم
  .فاضل بني علم اهللا وعلم اآلخرين، وذلك لعدم وجود شريك له يف علمهإذ ال وجه للت) عامل(

فضيل لكثرة االستعمال يف ثالث كلمات هيكما يشار إىل حذف مهزة أفعل الت):وحب وشر وهو شاذّ) خري 
  .قياسا ال استعماال

$  tΑ :يف قوله تعاىل، وذلك )خري(وورد هذا يف كلمة  s%uρ tÏ%©!$# (#ρã� xÿŸ2 tÏ%©# Ï9 (#θãΖtΒ#u öθs9 tβ% x. # Z�ö� yz $ ¨Β !$ tΡθà)t7 y™ 

Ïµø‹ s9 Î) 4 〈5.     

  

  :يف السور املدنية - ب-6
  

  :وهذه األمساء هي" أَفْعل"أمساء التفضيل الواردة يف السور املدنية جاءت على وزن 
  

اسم 
  التفضيل

اسم   مكرر
  التفضيل

اسم   مكرر
  التفضيل

اسم   رمكر
  التفضيل

اسم   مكرر
  التفضيل

اسم   مكرر
  التفضيل

  مكرر

1  أوىف  2  أشد  1  أعلى  1  أكرم  1  أكثر  1  أحق  

  1  أتقى

                                                
  5:األحقاف آیة - 1
  .16:ق آیة - 2
  8:قاف آیةاألح - 3
  .45:ق آیة - 4
 .11:األحقاف آیة - 5
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  :ومن الشواهد نذكر

 ...¨β :يف قوله تعاىل) أتقى(و) أكرم( - Î) ö/ä3 tΒt� ò2r& y‰ΨÏã «! $# öΝ ä39s)ø? r& 4 ... 〈1.  

  .اسم تفضيل من الثالثي كرم) أكرم(
بقي  مثّ. أفعل وفيه إبدال الواو تاء جريا على اإلبدال يف اخلماسي"وقى، وزنه  تفضيل من الثالثياسم ) أتقى(

مبعىن ...وتقيه -بكسرها–وتقاء  - بضم التاء–قي باب ضربتقى يت أو هو من الثالثي. القلب، واألصل أوقى
  .2"اتقى، فاإلبدال حاصل من األصل بدءاً من الثالثي أو ال إبدال أصالً

!©  ... öθn=sù (#θè%y‰|¹ :الواردة يف أربعة مواضع منها قوله تعاىل) خري(ويضاف إىل األمساء اليت ذكرت كلمة  $# tβ% s3s9 

#Z� ö� yz öΝçλ °; 〈3.  

  

  مقارنة النتائج وحتليلها -7
  :اسم الفاعل – 7-1
  ).أربعة ومخسون(عدد أمساء الفاعلني الواردة يف اجلزء هو   -1
  .موضعا) اثنني ومثانني(اء يف وردت هذه األمس -2
  :توزعت كاآليت). مستفعل -مفاعل -مفتعل -متفعل -مفَعل -مفْعل -فاعل: (أوزان هذه األمساء هي -3

  السور املكية                                                         السور املدنية
  
  
  
  

  
  

                                                
  .13:الحجرات آیة - 1
  .293، ص26، ج13الجدول في إعراب القرآن وصرفھ وبیانھ، مج - 2
  .21:محمد آیة - 3

  
فاعل 
مفْعل 
مفَعل  
مفتعل 
 مفاعل

  
  
  علمتف

  مستفعل
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امسا، موزعا بني السور املكية والسور املدنية كما يف ) واحد وثالثون" (لفاع"عدد أمساء الفاعلني من زنة  -4
  السور املكية                            السور املدنية                      :الشكل اآليت

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  :وتوزع كاآليتموضعا، ) سبعة وعشرين(امسا، ورد يف ) ثالثة عشر" (مفْعل"عدد أمساء الفاعلني من زنة  -5

  السور املكية                            السور املدنية            
  
  
  
  
  
  
  

  .موضعا) ستة عشر(موضعا، ويف السور املدنية ورد يف ) اثين عشر(يف السور املكية ورد يف 
  .سور املدنيةهو مخسة، امسان يف السور املكية وثالثة يف ال" مفعل"عدد أمساء الفاعلني من زنة  -6

  
  صادق
  كافر
  ظامل
 شاهد

 - غافل
-قادر- خاسر
- سائل-سائق
-ساهي- داعي
 - واقع-آخذ

- عارض
-ذاري
- جاري

 -ناصر -خالد
 - فاسق -ظانّ
 - صابر -راشد
 -شارب -آسن
 -آمن -آنف
 -دائر -نادم
 .زارع

-حمسن - معرض 
-منذر-جمرم-مسلم
- مريب -معتد -منيب

 .ممطر -موقن

  مؤمن
  مشرك
 مقسط
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، وذلك يف موضعني أحدمها يف السور املكية واآلخر يف السور )متقي(ورد اسم واحد هو ) مفْتعل(من زنة  -7
  .املدنية

، واآلخران يف السور املدنية )منادي: (وردت ثالثة أمساء، واحد يف السور املكية وهو) مفاعل(من زنة  -8
  ).جماهد ومنافق:(ومها

  ).متلقّي(ورد اسم واحد يف السور املكية، وهو ) لمتفع(من زنة  -9
  ).مستقبل(ورد اسم واحد يف السور املكية، وهو ) مستفعل(من زنة  - 10

  :مما تقدم يالحظ
  .، أي من الثالثي)فاعل(أغلب أمساء الفاعلني الوارد يف سور اجلزء كانت على زنة  -
  .والسور املدنية تقارب عدد مرات ورود اسم الفاعل يف السور املكية -
  ).متفعل، مستفعل:(إنفردت السور املكية على مثيالا من السور املدنية بوزنني مها -
  .مل ترد صيغ اسم الفاعل من األفعال الرباعية اردة، واملزيدة -
  .الغالب على اسم الفاعل أنه يأيت مفردا -
- املتلقيان: (االسم هوى يف موضع واحد من سورة ق، وهذا أتى اسم الفاعل مثن.(  
  .املؤمنني –املوقنني  –احملسنني : أتى اسم الفاعل اسم مذكر سامل مثل -
  .-مشركات  –مؤمنات : أتى اسم الفاعل مجع مؤنث سامل مثل -
  

  :صيغ املبالغة - 7-2
ة على ثالثة موضعا، موزع) ستة ومخسني(عدد ألفاظ املبالغة الواردة يف سور اجلزء ثالثة وعشرون لفظا، يف  -1

  ).فعيل، فعول، فعال:( أوزان هي
ويف السور املدنية . موضعا) اثنني وعشرين(لفظا يف ) ستة عشر(عدد ألفاظ املبالغة الواردة يف السور املكية  -2
  .موضعا) أربعة وثالثني(لفظا يف ) ستة عشر(
موزعة كما يف . موضعا) أربعنيمخسة و(لفظا يف ) ثالثة وعشرون": (فعيل"عدد ألفاظ املبالغة من وزن  -3

  :الشكل اآليت
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  السور املكية                       السور املدنية                       
  
  
  
  
  
  
  
  
  

موضعا، ويف السور املدنية ) مخسة عشر(ألفاظ وردت يف ) تسعة(يف السور املكية ) فعيل(عدد األلفاظ على وزن 
  .موضعا، أي ضعف العدد األول) ثالثني(لفظا ورد يف ) أربعة عشر(

  .أكثر األوزان حظورا يف سور اجلزء) فعيل(وزن 
  .أغلب األلفاظ الواردة على وزن فعيل تندرج ضمن دائرة أمساء اهللا وصفاته

  :سبعة ألفاظ موزعة كما يف الشكل اآليت": فعال"عدد ألفاظ املبالغة من وزن  -4
  

  ةالسور املدني                          ية   السور املكّ                   
  
  
  
  
  
  

  حكيم
  رحيم
  عزيز
  عليم
  قدير
  نذير
  شهيد
 مألي

  
  

      
  حفيظ

  

  بصري
  مسيع
  نصري
  خبري
غين  
 ويلّ

  مناع
  ظالّم
  كفّار
  أواب
  جبار
 خراص

  
  
  تواب
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  .أكثر حظورا يف السور املكية) فعال(وزن 
، ورد يف أربعة مواضع، ثالثة يف السور املدنية، )غفور(لفظ واحد، وهو " فعول"عدد ألفاظ املبالغة من وزن  -5

  .وواحد يف السور املكية
  .جلزءبقية أوزان املبالغة مل ترد يف سور ا -6

  :الصفة املشبهة-7-3
عدد ألفاظ الصفة املشبهة يف سور اجلزء أربعة وعشرون لفظا، وردت يف مثانية وثالثني موضعا، وتوزعت على  -1

  ).مستفعل -فَعل -فَعل -فعل -فعيل:(مخسة أوزان هي
  :األوزان الواردة يف سور اجلزء موزعة كاآليت -2
  

  املكية                   السور املدنيةالسور                        
  
  
  
  
  
  
  
موضعا، ويف السـور  ) اثنني وعشرين(لفظا، يف ) تسعة عشر(عدد الصفات املشبهة الواردة يف السور املكية  -3

  .موضعا) ستة عشر(ألفاظ، يف ) مثانية(املدنية 
موضعا موزعة كمـا يف  ) الثنياثنني وث(وردت يف ) تسعة عشر(هو ) فعيل(عدد الصفات املشبهة من وزن  -4

  :الشكل اآليت

  السور املكية                                                                 السور املدنية

            
  

  فعيل
 مستفعل

 

  
  فعل

  

  
  فَعل
  فَعل

 

  
  شديد

-يج -بعيد
  -جديد
 -عبيد -حديد
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  .وردت يف السور املكية) فعيل(يالحظ أنّ أغلب الصفات املشبهة من وزن 
  ). بِدع(وهي ) لفع(ورد يف السور املكية صفة واحدة على وزن  -5
  . يف ثالثة مواضع واحد منها يف السور املكية) مستقيم(وردت صفة واحدة هي) مستفعل(على وزن  - 6
  :ورد يف السور املدنية -7

  ).ميت(وهو ) فَعل(صفة واحدة على وزن  -     
  ).حسن(وهو ) فَعل(صفة واحدة على وزن  -    

  .زان الصفة املشبهة ورودا يف سور اجلزءأكثر أو) فعيل(مما تقدم فإنّ وزن 
  
  :اسم املفعول- 7-4
موزعـة علـى ثالثـة أوزان،    . أمساء يف اثين عشر موضعا) عشرة(عدد أمساء املفعول الواردة يف سور اجلزء  -1

  ).مفْعول، مفَعل، مفْعل:(هي
أما عددها يف السور املدنية . أربعة مواضع عدد أمساء املفعول الواردة يف السور املكية هو أربعة أمساء وردت يف -2

  .فهو ستة أمساء وردت يف مثانية مواضع
  :توزعت هذه األمساء كاآليت -3
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  السور املكية                               السور املدنية                 
  
  
  
  
  
  
  
 ): مفْعول(على وزن  -

  ).حمروم(اسم واحد يف السور املكية هو  -
  ).معكوف -معروف -مغشى(ة أمساء يف السور املدنية هي ثالث -

 ): مفَعل(على وزن  -

 ).مسمى(اسم واحد يف السور املكية هو  -

 ).خملّف -مصفى:(امسان يف السور املدنية مها -

 ): مفْعل(على وزن -

 ).منكَر -مكْرم:(امسان يف السور املكية مها -

 ).حمكم: (ية هواسم واحد يف السور املدن-          

  :أنّ يالحظمما تقدم 
  ).مفْعل(، مثّ صيغة )مفعل(، مثّ تليها صيغة )مفْعول(أكثر صيغ اسم املفعول ورودا هي صيغة  -
  .بقية الصيغ مل ترد يف سور اجلزء -

  
  
  :امسا الزمان واملكان- 7-5
وهذه األمساء موزعة كما يف الشكل . يف مخسة مواضع -دلّت على املكان–وردت يف سور اجلزء أربعة أمساء  -1

  :اآليت

  حمروم
  مسمى
  مكرم
 منكَر

  مغشى
  معروف
  معكوف
  مصفّى
  خملّف
  حمكم
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  السور املكية                     السور املدنية                               
  
  
  
  
  
  
  
، واسم واحد ورد على وزن )محلّ -مسجِد -مسكن:(، وهي)مفْعل(ثالثة من هذه األمساء وردت على وزن  -2
  ).مثوى: (، وهو)مفْعل(
  :مما تقدم يالحظ  -3

  .قلّة ورود أمساء املكان يف سور اجلزء -    
  .يف سور اجلزء عدم ورود أمساء الزمان -    

  
  
  :اسم التفضيل- 7-6
  .ورد يف سور اجلزء أحد عشر اسم تفضيل، يف سبعة عشر موضعا -1
  :توزعت هذه األمساء كما يلي -2
  

  السور املدنية     السور املكية                              
  
  
  
  

  
  
 مسكن

  
  مثْوى
  مسجِد
  محلّ

 

  
أشد  
  خري

  
  أضلّ
  أحسن
  أقرب

  

  أوىف
أحق  
  أكثر
  أكرم
  أعلى
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com أتقى

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 الفصل الثاني في المستوى الصرفي
 

 

106

  
  
  
  
  
  ).خري(مع مالحظة حذف اهلمزة بالنسبة لالسم ). أَفْعل:(وردت هذه األمساء على صيغة واحدة هي -3
  .اسم التفضيل أكثر ورودا يف السور املدنية منه يف السور املكية -4
 
 
  
  

  :عريفنكري والتالت: ثانيا
بىن على التا كان كثري من األحكام تر النحاة كتبهم بذكرمها بعـد اإلعـراب   لـمنكري، صدعريف والت

. والبناء، وذكروا حدودمها، كما ذكروا أنّ النكرة هي األصل واملعرفة فرع عليها، أو العكس على خالف بينهم
وية ومن هذا املنطلق فقد ظل باب التنكري والتعريف بابا من أبواب النحو ال الصرف إىل أن جاءت الدراسات اللّغ

من أهم أبواب علم الصرف على حنو ما ذكر الدكتور كمال  –التعريف والتنكري  –احلديثة وجعلت هذا الباب 
املشتقات، وتقسيم الفعل إىل أزمنته املختلفة، والتنكري والتعريف، واملتعـدي  :ومن أهم أبواب الصرف هنا:"بشر

وأمثاهلا حبث صريف صميم إذ خيدم اجلملة وجيعلـها ذات  فالبحث يف هذه املسائل ...والالّزم، واملتصرف واجلامد
  . 1"معان خمتلفة

، بغية الوقوف على أهـم  "األحقاف"وبناءا على ذلك فقد عمد البحث إىل تصنيف النكرات واملعارف يف جزء 
  .املعاين اليت اكتسبتها من املقام أو السياق الواردة فيه

  

  :كرةالن - أ

                                                
 200دراسات قرآنیة في جزء عم، ص :نقال عن 111-110ص ،كمال بشر :مفھوم علم الصرف - 1
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كلّ أمر شائع ال يخص به "وهي . 1"أل"فيه التعريف، أو يقع موقع ما يقبل  وتؤثر" أل"ما يقبل : النكرة
  .2"واحد بعينه، أو كلّ اسم عم اثنني فصاعدا من جنسه دون تعيني لواحد بعالمة من عالمات التعريف

ة، وهي أشد واعلم أنّ النكرة أخف عليها من املعرف:"وتعترب النكرة أصال يف كلّ األمساء على حد قول سيبويه
  .3"متكّنا، ألنّ النكرة أول، مث يدخل عليها ما تعرف به، فمن مثّ أكثر الكالم ينصرف يف النكرة

  

  :يف السور املكية -1
التعبري بالنكرة شائع يف السور املكية ألنها تناسب املسائل العامة اليت عرض هلا القرآن يف هذا اجلزء، كذكر دالئل 

إالّ أنّ النكرة خرجت يف بعض املواضع من معىن الشيوع إىل . خلقه، ووصف يوم القيامةقدرة اهللا، ونعمه على 
  :معان أخرى اكتسبتها من السياق، نذكر منها

  :التعظيم --11

−  y‰Íκy :قال تعاىل - uρ Ó‰ Ïδ$x© .ÏiΒ ûÍ_ t/ Ÿ≅ƒÏℜ u�ó  Î) 4’ n? tã Ï&Î# ÷VÏΒ ztΒ$ t↔sù ÷Λän÷�y9õ3tG ó™ $#uρ (  〈4.  

. 5"للتفخيم، وكذا وصفه باجلار وارور، أي شهد شاهد عظيم الشأن من بين إسرائيل) شاهد(وتنوين " 
 -صلى اهللا عليه وسلم–أتى رسول اهللا "روي يف قصة إسالمه أنه  والشاهد يف اآلية هو عبداهللا بن سالم، وقد

أول أشراط الساعة؟ وما أول ما يأكل أهل  ما: إين سائلك عن ثالث ال يعلمها إالّ نيب: مقْدمه إىل املدينة، فقال
  اجلنة؟ ومن أين يشبه الولد أباه وأمه؟

فنار خترج من : أما أول أشراط الساعة:"قال. ذاك عدو اليهود من املالئكة: قال". أخربين ن جربيل آنفاً:"فقال
فإذا سبق ماء : دة كبد حوت، وأما الشبهفزيا: املشرق، فتحشر الناس إىل املغرب، وأما أول ما يأكله أهل اجلنة

  .أشهد أنك رسول اهللا:قال". الرجل نزع إليه الولد، وإذا سبق ماء املرأة نزع إليها
  .يا رسول اهللا، إنّ اليهود قوم ت؛ وإنهم إن يعلموا بإسالمي توين، فأرسل إليهم، فسلهم عني: وقال

أرأيتم إن :"قال. حربنا، وابن حربنا، وعاملنا، وابن عاملنا:م ؟ قالواأي رجل ابن سالم فيك:"فأرسل إليهم، فقال
أشهد أن ال إله إالّ اهللا وأنّ حممداً رسول : فخرج عبداهللا، فقال: قال. أعاذه اهللا من ذلك: قالوا". أسلم، تسلمون؟

  .6خربك أنهم قوم بهتيا رسول اهللا، أمل أ: فقال. شرنا وابن شرنا، وجاهلنا وابن جاهلنا: فقالوا. اهللا

                                                
  85ص 1، مج2،2006ھاء الدین عبداهللا بن عقیل، المكتبة العصریة، بیروت،طب :شرح ابن عقیل على ألفیة ابن مالك - 1
  134، ص2007 ،دط  -القاھرة–محمود عكاشة ،دار النشر للجامعات  :اللغة العربیة المیسرة - 2
  7،ص6،ص1ج :الكتاب - 3
  10:األحقاف - 4
  19،ص14مج: روح المعاني - 5
، 3م، مج2003، 1محمد بن عیاد بن عبدالحلیم، مكتبة الّصفا،القاھرة، ط: اعتنى بھ ، أحمد بن عثمان الذھبيشمس الدین محمد بن : سیر أعالم الّنبالء - 6

 .205ص
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$...  :قال تعاىل - tΡ y‰ΨÏã uρ ë=≈ tG Ï. 8á‹ Ïÿym 〈1.  عيم، أي عندنا كتاب كلّ "للتعظيم، وهو" كتاب"فتنكريتعظيم الن
  .2"شيء

�  ¨βÎ) ’Îû y7Ï9≡sŒ 3“t :قال تعاىل - ò2Ï%s! yϑ Ï9 tβ% x. … çµs9 ë= ù=s% ... 〈3.  ن مل"للتعظيم والكمال، واملعىن ) قلب(تنكري
  .4"كان له قلب ذكي واع يستخرج بذكائه، أو ملن ألقى السمع إىل املنذر فيتذكر

 ¨βÎ) tÉ)−G :قال تعاىل - ßϑ ø9 $# ’Îû ;M≈ ¨Ζ y_ Aβθã‹ ãã uρ ...〈5.  

≈M(تنكري  ¨Ζy_ ( ات كثرية خمتلفة فيها ما ال عني رأت وال أذن مسعت وال خطر على قلب بشرعظيم، إذ هي جنللت
  .ق الذي ال ينطق عن اهلوىكما أخرب الصاد

  :التقليل --12

) öΝåκ̈Ξr :قال تعاىل x. tΠöθtƒ tβ ÷ρt� tƒ $ tΒ šχρß‰tãθãƒ óΟs9 (#þθèVt7 ù=tƒ �ωÎ) Zπ tã$y™ ÏiΒ ¤‘$ pκ̈Ξ 4 ... 〈6.  تنكري الساعة للتقليل ويف هذا
ة ملا للناس يف النهار وصف الساعة وختصيصها ذا الوصف ألنّ ساعة النهار تبدو للناس قصري: "يقول ابن عاشور

من الشواغل خبالف ساعة الليل تطول إذ ال جيد الساهر شيئا يشغله، فالتنكري للتقليل كما يف حديث اجلمعة قوله 
  .7"والساعة جزء من الزمن". وفيه ساعة يستجاب فيها الدعاء، وأشار بيده يقلّلها:" -صلى اهللا عليه وسلم  –
  

  :عميمالستغراق والتا - 1-3

’ . :قال تعاىل - ÎΤθçG ø�$# 5=≈ tG Å3Î/ ÏiΒ È≅ ö6s% !#x‹≈ yδ ÷ρr& ;οt�≈ rOr& ï∅ÏiΒ AΟù=Ïã β Î) ÷ΛäΖà2 šÏ%Ï‰≈ |¹ ... 〈8.  

≈=(واملراد بـ" tG Å3Î (عاء أنّ ألصنامهم يف  أيهم ال يستطيعون ادكتاب من الكتب املقروءة، وهذا قاطع هلم فإن
إما إبطال عبادة :ر من عبادم، فال يوجد يف الكتب إالّ أحد أمرينالكتب السابقة ذكرا غري اإلبطال والتحذي

                                                                                                                                                       
 
  4:ق آیة - 1
 .283التحریر والتنویر،ص - 2
  37:ق آیة - 3
 324التحریر والتنویر،ص - 4
  15:الذاریات آیة - 5
  35:األحقاف - 6
  68التحریر والتنویر، ص - 7
  4:آیةاألحقاف  - 8
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≈�ρr& ;οt÷(األصنام كما يف الكتب السماوية، وإما عدم ذكرها البتة، ويدلّ على أنّ املراد ذلك قوله بعده  rOr& ï∅ÏiΒ 

AΟù=Ïã"(1.  

  :املدنيةالنكرة يف السور  -2
  :التعظيم -2-1

  ̈β :عاىلقال ت - Î) ©! $# ã≅ Åzô‰ãƒ tÏ%©!$# (#θãΖtΒ#u (#θè=ÏΗxå uρ ÏM≈ ys Î=≈ ¢Á9 $# ;M≈ ¨Ζ y_ “Ì� øgrB ÏΒ $ pκÉJ øtrB ã�≈pκ÷ΞF{ $# ( 〈2.  

≅  Ÿ :قال تعاىل - Åzô‰ã‹ Ïj9 tÏΖÏΒ÷σßϑ ø9 $# ÏM≈ oΨÏΒ÷σßϑ ø9 $#uρ ;M≈ ¨Ζ y_ “Ì� øgrB ÏΒ $pκÉJ øtrB ã�≈ pκ÷ΞF{ $# ...  〈3.  

  .للتعظيم كما تقدم) جنات(تنكري 

2 -2-بعيضالت:  

�  Ÿξsùr& tβρã :قال تعاىل - −/y‰tG tƒ šχ#uö� à)ø9 $# ôΘr& 4’ n?tã A>θè=è% !$ yγä9$xÿø%r& 〈4.  ويف تفسري اآلية يقولخمشريفإن " :الز
أن يراد على قلوب قاسية مبهم أمرها :أما التنكري ففيه وجهان:مل نكّرت القلوب وأُضيفت األقفال هلا؟ قلت:قلت

وأما إضافة األقفال؛ فألنه يراد األقفال املختصة ا، . بعض القلوب، وهي قلوب املنافقني يف ذلك، أو يراد على
  . 5"وقُرىء إقفاهلا، على املصدر. وهي أقفال الكفر اليت استغلقت فال تتفتح

بل بعض : واملعىن. للتنويع أو التبعيض، أي على أنواع من القلوب أقفاهلا) %θè=è<(وتنكري : "ويقول ابن عاشور

نظم بديع أشار إىل اختصاص األقفال بتلك ) %θè=è<(إىل ضمري قلوب ) أقفال(وإضافة ...القلوب عليها أقفال
  6".القلوب، أي مالزمتها هلا فدلّ على أنها قاسية

2-3- عميمالت:  

≈̄'  $pκš‰r :قال تعاىل - tƒ tÏ%©!$# (#þθãΖtΒ#u β Î) óΟä.u!% ỳ 7,Å™$sù :*t6 t⊥Î/ (#þθãΨ̈�t6tG sù β r& (#θç7ŠÅÁè? $ JΒöθs% 7's#≈ yγpg¿2 (#θßs Î6óÁçG sù 4’ n? tã $tΒ 

óΟçF ù=yè sù tÏΒÏ‰≈ tΡ  〈7.   

  .8..."أي فاسق جاءكم بأي نبأ: شياع يف الفساق واألنباء، كأنه قال: "يرى الزخمشري أنّ تنكري الفاسق والنبأ
                                                

  11،ص10، ص26ج التحریر والتنویر - 1
  12:محمد آیة - 2
  5:الفتح آیة - 3
  24:محمد آیة - 4
 326،ص4الكشّاف،مج - 5
 114التحریر والتنویر، ص - 6
 6:الحجرات آیة - 7
  360الكّشاف، ص - 8
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يف سياق الشرط يفيد العموم يف الفساق بأي ) نبأ(و) سقفا(وتنكري : "وهو ما ذهب إليه أيضا ابن عاشور يف قوله
أي فاسق جاءكم بأي نبأ فتوقّفوا فيه وتطلّبوا بيان األمر : فسق اتصفوا، ويف األنباء كيف كانت، كأنه قيل

  .1"وانكشافه

  :مقارنة النتائج وحتليلها -ـ3
ية وذلك ملا حوته من مسائل عامة كذكر دالئل بالنكرة يف سور اجلزء، وخاصة يف السور املك شيوع التعبري  -

وما حيدث فيه من ثواب وعقاب . قدرة اهللا ونعمه على خلقه، ووصف يوم القيامة وما يصاحبه من أحداث جسام
  .إىل غري ذلك من األمور اليت يناسبها التعميم أكثر مما يناسبها التخصيص

الشيوع فحسب، وإنما أفاد معان أخرى اكتسبها من املقام أو مل يقتصر معىن النكرة يف سور اجلزء على إفادة  -
  .السياق الوارد فيه

  . التبعيض ل، االستغراق، التعميم،التعظيم، التقلي: من هذه املعاين نذكر -
  
  
  

  .املعرفة - ب
الضمري والعلم، واسم اإلشارة واملعرف بـأل، واالسم :"، واملعارف هي2املعرفة ما وضع لشيء معين

  .3"صول، واملضاف إىل معرفة، واملعرف بالنداءاملو

  
  :يف السوراملكية -1
  :الضمري -1-1

وله قيمة مورفيمية يف تغيري املعاين النحوية، بط احملكم بني أجزاء اجلملة، غة على اإلجياز والرمري يف اللّ الضيعني
  :صائص ما يلييضاف إىل هذا خصائص أخرى تكسبه قيمة تعبريية فنية بليغة، ومن هذه اخل

  :حذف املعاد -

                                                
 231التحریر والتنویر، ص - 1
، 2مج.م1975، 3محمد نور الحق، دار الكتاب العربي، بیروت،ط: ابادي ـ، تحقیقاالستر رضّي الدین محمد بن الحسن: في النحو الكافیة شرح - 2

  .163ص
 .311،ص269، ص220، ص219ص1ینظر الكتاب ج - 3
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وذلك ألنك ال تضمر االسم إالّ بعد تقدم ذكره، ومعرفة "البد للضمري املتصل يف اللّغة العربية من معاد يعود إليه 
  .1"املخاطب على من يعود ومن يعين، أو تفسري يقوم مقام الذكر، ولذلك استغىن عن الوصف

  :ف معاد الضمري لداللة املقام عليه، ومن ذلكوالقرآن الكرمي كثريا ما يعمد إىل حذ

≅  ö :قوله تعاىل - è% óΟçF ÷ƒuu‘ r& β Î) tβ% x. ôÏΒ Ï‰ΨÏã «! $# Λänö� xÿx.uρ ÏµÎ/ ...〈2.  

$  tΑ :قوله تعاىل - s%uρ tÏ%©!$# (#ρã� xÿŸ2 tÏ%©# Ï9 (#θãΖtΒ#u öθs9 tβ% x. #Z�ö�yz $̈Β !$ tΡθà)t7 y™ Ïµø‹ s9 Î) 4 "3.    

(  øŒÎ :اىلوقوله تع- uρ öΝs9 (#ρß‰tF ôγtƒ Ïµ Î/ tβθä9θà)uŠ|¡sù !#x‹≈ yδ Ô7øù Î) ÒΟƒÏ‰s% 〈4.  

&  ÏΒuρ Ï :قوله تعاىل- Î#ö7s% Ü=≈ tF Ï. #y›θãΒ $YΒ$ tΒÎ) Zπyϑ ôm u‘ uρ 4 〈 5.  

  .عائد إىل القرآن املعلوم واملفهوم من السياق) به(و) كان(و) إن كان(الضمري املستتر يف 

≅  ö :قوله تعاىل - t/ (# þθç6Ågx” β r& Νèδ u!% ỳ Ö‘ É‹Ψ•Β óΟ ßγ ÷ΨÏiΒ ... 〈6.  

عائد إىل غري مذكور، فمعاده معلوم من السياق أغىن افتتاح السورة حبرف التهجي الذي قصد منه ) ”þθç6Ågx#(ضمري "
هم على تعجيزهم عن االتيان مبثل القرآن، ألنّ عجزهم عن اإلتيان مبثله يف حال أنه مركّب من حروف لغتهم يدلّ

على لسان امللَك،  - صلى اهللا عليه وسلم-أنه ليس بكالم بشر بل هو كالم أبدعته قدرة اهللا وأبلغه اهللا إىل رسوله 
. 7"فإنّ املتحدين باإلعجاز مشهورون يعلمهم املسلمون وهم أيضا يعلمون أنهم املعنيون بالتحدي باإلعجاز

  .8"واملراد أنه من نوعهم أي من بين اإلنسان"، )”þθç6Ågx#(يه ضمري عائد إىل ما عاد إل) Οßγ÷ΨÏiΒ(وكذلك ضمري 

  tΑ$s% Ÿω (#θßϑ :قوله تعاىل - ÅÁtG øƒrB £“t$s! ô‰s%uρ àMøΒ£‰s% /ä3ø‹ s9 Î) Ï‰‹ Ïã uθø9 $$ Î/ $ tΒ ãΑ £‰t7 ãƒ ãΑ öθs)ø9 $# £“t$s! !$ tΒuρ O$ tΡ r& 5Ο≈ ¯=sàÎ/ 

Ï‰‹ Î7 yèù=Ïj9 〈9.  

تعاىل للفريقني الذين اتبعوا والذين اتبعوا، فالضمري عائد على غري نب اهللا هذا حكاية كالم يصدر يومئذ من جا"
 $uΖمذكور يف الكالم يدلّ عليه قوله  øÿt±s3 sù y7Ψtã x8u !$sÜÏî 〈"10.  

                                                
  56،ص3، ج)د ت (، 1،عالم الكتب ، بیروت، طت ـ موفق الدین أبو البقاء یعیش بن علي یعیش: شرح المفّصل - 1
 10:األحقاب آیة - 2
  11:األحقاب آیة - 3
 11:األحقاب آیة - 4
  12:األحقاب آیة - 5
  2:ق آیة- 6
 278التحریر والتنویر،ص - 7
 .278نفسھ،ص - 8
  29،آیة28:ق آیة - 9

 314التحریر والتنویر،ص - 10
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  ÷�É9ô¹$$: قولھ تعالى - sù 4’ n? tã $ tΒ šχθä9θà)tƒ 〈1.  

  .ظ والنذرعائد إىل املشركني الذين هم املقصود من هذه املواع) يقولون(ضمري 

  $oÿ :قوله تعاىل - ©ςÎ) tβρ ß‰ tãθè? ×−ÏŠ$|Ás9 〈2.    

/ öللمشركني كما هو مقتضى التأكيد بالقسم وكما يقتضيه تعقيبه بقوله ) توعدون(اخلطاب يف  ä3̄Ρ Î) ’ Å∀ s9 5Α öθs% 

7#Î=tG øƒ’Χ 〈.  

  :االلتفات -
قال البيضاوي . يزا للكالم وتفننا يف األسلوبأو اخلطاب أو الغيبة إىل آخر، وذلك تطرم االنتقال من التكلّ"وهو 

والكالم إذا نقل من أسلوب إىل آخر كان أحسن تطرية لنشاط السامع وأكثر إيقاظا له، كما تقرر يف : رمحه اهللا
  3."علم املعاين

  
  

  :ومن أمثلته نذكر

  tΠ :قوله تعاىل - öθtƒ ãΑθà) tΡ tΛ©yγyf Ï9 È≅ yδ ÏNh|tF øΒ$# ãΑθà)s? uρ ö≅ yδ ÏΒ 7‰ƒÌ“ ¨Β 〈4.   

بالياء، وهي لنافع، وأيب بكر عن عاصم جريا على مقتضى ظاهر ما سبقه من ) يقول(ولذلك استوت قراءة "...
 tΑ$s% Ÿω (#θßϑÅÁtGøƒقوله  rB £“t$s! 〈  وقراءة الباقني بالنون على االلتفات، بل هو التفات تابع لتبديل طريق اإلخبار من

  .5"احلديث عن غائب إىل خطاب حاضر

  Μçλ :قوله تعاىل- m; $ ¨Β tβρâ!$ t±o„ $ pκ� Ïù $ oΨ÷ƒt$s!uρ Ó ‰ƒÌ“ tΒ 〈6.  ..."7"لكم ما تشاؤون:ضمري الغيبة التفاتا وأصله.  

  :اإلظهار يف موضع اإلضمار -
وحيدث ذلك حني يراد االهتمام باألمر اهتماما خاصا، فيعاد االسم مرة ثانية دون ضمريه إلعادة تصوره، والتأكيد 

  .ليه، وإقراره يف النفس، سواء أطال الكالم أم قصرع
                                                

  39:ق آیة - 1
 5:الذاریات آیة - 2
  943اإلعجاز اللغوي والبیاني في القرآن الكریم،ص - 3
 30:ق آیة - 4
  317التحریر والتنویر،ص - 5
 35:ق آیة - 6
  321التحریر والتنویر،ص - 7
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(  #sŒÎ :ومنه قوله تعاىل uρ 4’ n?÷G è? öΝÍκö� n=tã $ oΨçG≈ tƒ#u ;M≈ uΖÉi�t/ tΑ$ s% tÏ% ©!$# (#ρ ã�xÿx. Èd,ys ù=Ï9 $£ϑ s9 öΝèδ u!% ỳ #x‹≈ yδ Ö� ósÅ™ îÎ7•Β  〈1.  

  
  

�tÏ%©!$# (#ρã(وقوله " xÿx. (ه سبب قوهلم ذلكإظهار يف مقام اإلضمار للتسواحلق هو اآليات، . جيل عليهم بالكفر وبأن
  .2"إظهار لفظ احلق للتنبيه على أنها حق وأنّ رميها بالسحر تان عظيم علىفعدل عن ضمري اآليات 

   tΠ :قوله تعاىل- öθtƒuρ ÞÚ t� ÷èãƒ tÏ% ©!$# (#ρã� xÿ x. ’n? tã Í‘$̈Ζ9 $# }§øŠs9 r& #x‹≈ yδ Èd,ys ø9$$ Î/ ( (#θä9$ s% 4’ n?t/ $ oΨÎn/u‘ uρ 4 tΑ$ s% (#θè%ρä‹sù z>#x‹yè ø9 $# 

$ yϑ Î/ óΟçFΖä. tβρã� àÿõ3s? 〈3.     

�tÏ%©!$# (#ρã(ذكر  xÿx.( إظهار يف مقام اإلضمار.  

≅  ö :قوله تعاىل - t/ (#þθç6Ågx” βr& Νèδ u!% ỳ Ö‘ É‹Ψ•Β óΟßγ÷ΨÏiΒ tΑ$ s)sù tβρã� Ïÿ≈ s3ø9 $# #x‹≈ yδ íóx« ë=‹ Ågx”  〈4.    

..."ر عنهم باالسم الظاهر يف وعب)tΑ$ s)sù tβρã� Ïÿ≈ s3ø9 هذه املقالة من آثار الكفر،  نّبأدون فقالوا، لتوسيمهم  )#$
  .5"وليكون فيه تفسري للضمريين السابقني

‘  Éb>u :قوله تعاىل - uθsù Ï!$ uΚ¡¡9 $# ÇÚ ö‘F{$# uρ … çµ̄Ρ Î) A,ys s9 Ÿ≅÷W ÏiΒ !$ tΒ öΝä3̄Ρ r& tβθà)ÏÜΖs? 〈6.  

  

  .7"-يف نفوس السامعني بعظمة الرب سبحانه-م السماء واألرض دون ذكر ضمريمها إلدخال املهابة إظهار اس"

  :العلم -1-2

  ôMt/¤‹x. óΟßγn=ö7 :ورد العلم يف قوله تعاىل s% ãΠ öθs% 8yθçΡ Ü=≈ ptõ¾r&uρ Äb §̈�9$# ßŠθßϑrOuρ ∩⊇⊄∪ ×Š%tæuρ ãβ öθtã ö� Ïùuρ ãβ≡uθ÷zÎ) uρ 7Þθä9 ∩⊇⊂∪  

Ü=≈ ptõ¾r&uρ Ïπs3÷ƒF{ $# ãΠ öθs%uρ 8ì ¬7 è? 4 @≅ ä. z>¤‹x. Ÿ≅ß™ ”�9 $# ¨,ptmú Ï‰‹ Ïã uρ  〈8.    

´... ô̈Β zÅ :ويف قوله تعاىل yz z≈ uΗ÷q§�9 $# Í=ø‹ tó ø9$$ Î/ ... 〈9.     

  

                                                
 7:األحقاف آیة - 1
  13التحریر والتنویر،ص - 2
  34:األحقاف آیة - 3
 2:ق آیة - 4
 279التحریر والتنویر،ص - 5
  23:الذاریات آیة - 6
  355التحریر والتنویر،ص - 7
  14- 13-12:ق آیة - 8
 33:ق آیة - 9
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≈(وإيثار امسه " uΗ÷q§�9   ô̈Β z يف قوله ) #$ Å ýz z≈uΗ÷q§�9 $# Í= ø‹tó ø9$$Î/ 〈  قي خيشى  دون اسم اجلاللة لإلشارة إىل أنّ هذااملت

 #sŒ اهللا وهو يعلم أنه رمحان، ولقصد التعريض باملشركني الذين أنكروا امسه الرمحان Î) uρ Ÿ≅Š Ï% ãΝßγs9 (#ρß‰ß∨ ó™ $# Ç≈ uΗ÷q§�=Ï9 

(#θä9$ s% $ tΒuρ ß≈ oΗ÷q§�9 $# ß 〈"1.  

  :اسم اإلشارة -1-3

’  :قوله تعاىل - ÎΤθçG ø�$# 5=≈ tG Å3Î/ ÏiΒ È≅ ö6 s% !#x‹≈ yδ ...〈2.  

≅ÏiΒ È(اإلشارة يف قوهلم " ö6s% !#x‹≈ yδ( ه يقرأ عليهم معاودةه حاضر يف أذهان أصحاب احملاججة فإن3"إىل القرآن ألن.  

  #sŒ :قوله تعاىل - Î) uρ 4’n? ÷G è? öΝÍκö� n=tã $oΨçG≈ tƒ#u ;M≈ uΖÉi�t/ tΑ$ s% tÏ%©!$# (#ρã� xÿx. Èd,ys ù=Ï9 $ £ϑ s9 öΝèδ u!% ỳ # x‹≈ yδ Ö� ós Å™ îÎ7 •Β 〈4.     

#...  :قوله تعاىل - x‹≈ yδ uρ Ò=≈ tG Ï. ×−Ïd‰|Á•Β $ ºΡ$ |¡Ïj9 $ |‹Î/t� tã ... 〈5.     

  .اإلشارة إىل القرآن ألنه حاضر بالذكر فهو كاحلاضر بالذات

× y7Í :قوله تعاىل - ¯≈ s9 'ρé& Ü=≈ ptõ¾r& Ïπ̈Ψpgø:$# tÏ$Î#≈ yz $ pκ� Ïù L!#t“ y_ $ yϑ Î/ (#θçΡ% x. tβθè=yϑ ÷è tƒ  〈6.     

×y7Í(تحضارهم بطريق اسم اإلشارة يف قوله واس" ¯≈ s9 'ρé& Ü=≈ ptõ¾r& Ïπ̈Ψpgø:$#(  هم أحرياء مبا يرد من األخبارنبيه على أنللت
  .7"عنهم مبا بعد اإلشارة ألجل األوصاف املذكورة قبل اسم اإلشارة

  y7 :قوله تعاىل - Í× ¯≈ s9'ρ é& tÏ%©!$# ã≅ ¬6s)tG tΡ öΝåκ÷] tã z|¡ôm r& $ tΒ (#θè=ÉΚtã  〈8.  

×y7Í(جيء باسم اإلشارة للغرض الذي ذكرناه آنفا عند قوله " ¯≈ s9 'ρé& Ü=≈ ptõ¾r& Ïπ̈Ψpgø:$# tÏ$Î#≈ yz $pκ� Ïù.(  وكونه إشارة مجع
ن بل املراد اجلنس املستعمل غري معي )ووصينا الْإِنسانَ(املراد باإلنسان من قوله  لفاظ اجلمع ظاهر يف أنّأوخمربة عنه ب

 .9"االستغراقيف 

×  y7Í :قوله تعاىل - ¯≈ s9 'ρé& tÏ%©!$#  Y ym ÞΟÎγøŠn=tæ ãΑ öθs)ø9 $# þ’Îû 5/uΓ é& ô‰s% ôMn=yz ÏΒ ΝÎγÎ=ö7 s% zÏiΒ ÇdÅgø:$# Ä§ΡM}$#uρ ( öΝåκ̈ΞÎ) (#θçΡ$ Ÿ2 

tÎ�Å£≈ yz 〈1.    

                                                
  320التحریر والتنویر،ص - 1
  4:ةاألحقاف آی - 2
  10التحریر والتنویر،ص - 3
  7:األحقاف آیة - 4
  12:األحقاف آیة - 5
 14-13:األحقاف آیة - 6
 27ص26،ج10التحریر والتنویر،مج - 7
 16:األحقاف آیة - 8
  34التحریر والتنویر،ص - 9
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ن املراد به فريق، فجاءت اإلشارة جيوز أن يكون اسم اإلشارة مشريا إىل الذي قال لوالديه هذه املقالة ملا علمت أ"
  . 2"إليه باسم إشارة اجلماعة بتأويل الفريق

  $£ϑ :قوله تعاىل - n=sù çν÷ρr&u‘ $ ZÊ Í‘% tæ Ÿ≅ Î6ø)tG ó¡•Β öΝÍκÉJ tƒÏŠ ÷ρr& (#θä9$ s% #x‹≈ yδ ÖÚÍ‘% tæ $ tΡ ã�ÏÜ øÿ ’Ε 4〈3.  

≈›x#(وقوهلم " yδ ÖÚ Í‘% tæ $tΡ ã� ÏÜ øÿ ’Ε(  هم كانوا يف حاجة إىل4"املطريشري إىل أن.  

!»   tΒuρ �ω ó=Ågä† zÅç#yŠ :قوله تعاىل - $# }§øŠn=sù 9“ Éf÷è ßϑ Î/ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{$# }§øŠs9 uρ … çµs9 ÏΒ ÿÏµÏΡρßŠ â!$ u‹ Ï9 ÷ρr& 4 š�Í× ¯≈ s9'ρ é& ’ Îû 

9≅≈ n=|Ê AÎ7•Β 〈5.  

≈̄×š�Í(واسم اإلشارة يف " s9'ρ é& ’ Îû 9≅≈ n=|Ê AÎ7•Β( مبا يرد بعد اسم اإلشارة  للتنبيه على أنّ من هذه حاهلم جديرون
  . 6)"أُولَئك علَى هدى من ربهِم(من احلكم لتسبب ما قبل اإلشارة فيه كما يف قوله 

≅  ö :قوله تعاىل - t/ (#þθç6Ågx” βr& Νèδ u!% ỳ Ö‘ É‹Ψ•Β óΟßγ÷ΨÏiΒ tΑ$ s)sù tβρã� Ïÿ≈ s3ø9 $# # x‹≈ yδ íóx« ë=‹ Ågx” ∩⊄∪   #sŒÏr& $ uΖ÷F ÏΒ $ ¨Ζä.uρ $ \/#t� è? ( 
y7Ï9≡sŒ 7ì ô_ u‘ Ó‰ŠÏè t/  〈7.    

≈›x#(واإلشارة بقوهلم" yδ íóx« ë=‹Ågx”( ما هو جار يف مقام مقالتهم تلك من دعاء النيب صلى اهللا عليه وسلم  على
  .8"إياهم لإلميان بالرجع، أي البعث

   y7 :قوله تعاىل - Ï9≡x‹x. ßlρã� èƒø:$#   〈9.  أن املشار إليهأفاد تعظيم ش )ذلك(اسم اإلشارة.  

  ̈β :قوله تعاىل - Î) ’ Îû y7 Ï9≡sŒ 3“t� ò2 Ï%s! yϑ Ï9 tβ% x. … çµs9 ë=ù=s% ÷ρr& ’ s+ø9 r& yì ôϑ ¡¡9 $# uθèδ uρ Ó‰‹ Îγx© 〈10.  

Îû y7’(وقوله " Ï9≡ sŒ 3“ t�ò2Ï%s!  yϑÏ9 tβ% x. …çµ s9 ë= ù=s%(  علىجيوز أن تكون اإلشارة بذلك  إهالك القرون األشد

  .11"يع ما تقدم من استدالل وديد وحتذير من يوم اجلزاءبطشا، وجيوز أن يكون مج

  tΠ  :قوله تعاىل - öθtƒ tβθãè yϑ ó¡o„ sπys øŠ¢Á9 $# Èd,ys ø9 $$Î/ 4 y7Ï9≡sŒ ãΠ öθtƒ Ælρã� èƒø:$# 〈1.  

                                                                                                                                                       
  18:األحقاف آیة - 1
  39التحریر والتنویر،ص - 2
  24:األحقاف آیة - 3
 49التحریر والتنویر،ص - 4
 32:األحقاف آیة - 5
  62التحریر والتنویر،ص - 6
 3-2:ق آیة - 7
  208التحریر والتنویر،ص - 8
  11:ق آیة - 9

 37:ق آیة- 10
 323التحریر والتنویر،ص - 11
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tΠöθ(لتهويل املشار إليه وهو"جيء باسم اإلشارة  tƒ tβθ ãèyϑó¡ o„ sπ ys øŠ¢Á9$# Èd,ys ø9$$ Î/( زه فأريد كمال عناية بتميي
  .2"ومقتضى الظاهر أن يقال هو يوم اخلروج. الختصاصه ذا اخلرب العظيم

  (#θè%ρèŒ ö/ä3tF :قوله تعاىل - t⊥ ÷F Ïù #x‹≈ yδ “Ï%©!$# ΛäΖä. ÏµÎ/ tβθè=É∨ ÷è tG ó¡n@ 〈3.  

≈›x#(واإلشارة يف قوله " yδ “ Ï%©!$# ΛäΖ ä. Ïµ Î/ tβθ è=É∨ ÷ètGó¡ n@( 4..."إىل الشيء احلاضر نصب أعينهم.  

  tÉ‹Ï{#u !$tΒ öΝßγ9 :قوله تعاىل - s?#u öΝåκ›5u‘ 4 öΝåκ̈ΞÎ) (#θçΡ% x. Ÿ≅ ö6s% y7Ï9≡sŒ tÏΨÅ¡øtèΧ 〈5.  

≅Ÿ(وفائدة الظرف يف قوله" ö6s% y7 Ï9≡ sŒ(  م مما ال عنيأن يؤتى باإلشارة إىل ما ذكر من اجلنات والعيون وما آتاهم ر
 .6"بسبب تلك اإلشارة تعظيم شأن املشار إليه فيحصل. رأت وال أذن مسعت وال خطر على قلب بشر

  

  :االسم املوصول -1-4
يستخدم القرآن الكرمي االسم املوصول يف كثري من املواضع حني تكون صلته هي مناط احلكم وموضع االهتمام، 

  : ومن هذه املواضع نذكر

%  “Ï :قوله تعاىل - ©!$#uρ tΑ$s% Ïµ÷ƒt$Î!≡uθÏ9 7e∃é& !$ yϑ ä3©9 ...〈7.  

")“Ï%©!$#uρ(  صف بصلته، وهذا وصف لفئة من أبناء املشركني أسلم أبناؤهمهنا اسم صادق على الفريق املت
  .8..."ودعوهم إىل اإلسالم فلم يستجيبوا هلم وأغلظوا هلم القول فضموا إىل الكفر بشنيع عقوق الوالدين

  Ÿωöθn=sù ãΜ :قوله تعاىل - èδ u�|Ç nΣ tÏ%©!$# (#ρä‹sƒªB$# ÏΒ ÈβρßŠ «! $# $ ºΡ$t/ö� è% Oπoλ Î;#u ( ...〈9.     

  .10"واإلتيان باملوصول ملا يف الصلة من التنبيه على اخلطأ والغلط يف عبادم األصنام فلم تغن عنهم شيئا"
  

1-5- ف بـألاملعر:  
                                                                                                                                                       

  42:ق آیة - 1
  331التحریر والتنویر،ص - 2
 14:الذاریات آیة - 3
  346التحریر والتنویر،ص - 4
  16:الذاریات آیة - 5
 348یر،صالتحریر والتنو - 6
  17:األحقاف آیة - 7
  37،ص36التحریر والتنویر،ص - 8
  28:األحقاف آیة - 9

 56التحریر والتنویر،ص - 10
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هين أو عهدية وجنسية، والعهد يف النوع األول عهد ذكري أو ذ: اليت تفيد التعريف يف العربية نوعان) أل"(
، وإما )كل(حضوري، واجلنس يف الثاين إما جنس شامل لكلّ األفراد على احلقيقة حبيث ميكن أن حيلّ حملّه لفظ 
  .1"جنس شامل على سبيل املبالغة واالدعاء يف صفة ظاهرة فيه، وإما جنس قصد به بيان احلقيقة أو املاهية

  :ومن أمثلة استخدام القرآن للمعرف بـأل نذكر

∴”  ã≅ƒÍ :قوله تعاىل - s? É=≈ tGÅ3 ø9$# zÏΒ «! $# Í“ƒÍ•yè ø9$# ÉΟ‹ Å3ptø:$# 〈2.  

  .الكتاب هو املعهود وما ترتّل من القرآن إىل تلك الساعة

{  $uΖøŠ¢¹uρuρ z≈|¡ΣM :قوله تعاىل - $# Ïµ÷ƒy‰Ï9≡uθÎ/ $·Ζ≈ |¡ôm Î) ( çµ÷Fn=uΗxq … çµ•Βé& $ \δö� ä. çµ÷G yè |Ê uρuρ $ \δ ö�ä. ( … çµè=÷Ηxquρ … çµè=≈ |ÁÏù uρ tβθèW≈ n=rO 

#·� öκy− 4 〈3.  

وصينا الناس وهو مراد به خصوص الناس الذين جاءم الرسل بوصايا اهللا والذين  أياملراد باإلنسان اجلنس، "
× 7Íآمنوا وعملوا الصاحلات وذلك هو املناسب للقول يف آخرها  ¯≈ s9 'ρé& tÏ%©!$# ã≅ ¬6s)tG tΡ öΝåκ÷] tã z|¡ôm r& $tΒ (#θè=ÉΚtã 〈 4.   

×   y7Í :قوله تعاىل - ¯≈ s9 'ρé& tÏ%©!$#  Y ym ÞΟÎγøŠn=tæ ãΑöθ s)ø9$# þ’ Îû 5/ uΓ é& ô‰s% ôMn=yz ÏΒ ΝÎγÎ=ö7 s% zÏiΒ ÇdÅgø:$# Ä§ΡM}$#uρ ( öΝåκ̈ΞÎ) 

(#θçΡ$ Ÿ2 t Î�Å£≈ yz  〈5.     

Α(وتعريف " öθ s)ø9$#( 6..."القرآن من التعبري عنه بالقولر يف تعريف العهد وهو قول معهود عند املسلمني ملا تكر.  

$ %  tΑ$s :قال تعاىل - yϑ ¯Ρ Î) ãΝ ù=Ïè ø9$# y‰ΖÏã «! $# / ä3äó Ïk=t/é&uρ !$ ¨Β àMù=Å™ ö‘ é& ÏµÎ/ ûÍo_ Å3≈ s9 uρ ö/ ä31u‘ r& $ YΒöθs% šχθè=yγøgrB 〈7.  

Νù=Ïè(فالتعريف يف " ø9 . ف إليه، أي وقت العذاببات، أو التعريف عوض عن املضا، أي علم املغيلالستغراق العريفّ) #$
     .8"ألنّ مجيعها يقتضي أنه عامل بوقته) فَأْتنا بِما تعدنا(وهذا اجلواب جيري على مجيع االحتماالت يف معىن قوهلم 

≅ ö: قال تعاىل - yγsù à7n=ôγãƒ �ωÎ) ãΠ öθs)ø9 $# tβθà)Å¡≈ xÿø9 $# 〈9.  

                                                
 .وما بعدھا303،ص1م، ج1974، 3عباس حسن، دار المعارف، ط:النحو الوافي - 1
  2:األحقاف آیة - 2
  15:األحقاف آیة - 3
 24التحریر والتنویر،ص - 4
  18:األحقاف آیة - 5
 40تحریر والتنویر،صال - 6
  23:األحقاف آیة - 7
  47التحریر والتنویر،ص - 8
  35:األحقاف آیة - 9
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Πöθs)ø9(وتعريف" أي كلّ القوم الفاسقني فيهم مشركي مكّة الذين عناهم  تعريف اجلنس، وهو مفيد العموم،) #$
كَأَنهم (وذلك أن جيعل تعريف العهد، أي القوم املتحدث عنهم يف قوله . القرآن فكان هلذا التفريع معىن التذييل

  .1"إلشراكاآلية، فيكون إظهار يف مقام اإلضمار لإلمياء إىل سبب إهالكهم أنه ا )يوم يرونَ ما يوعدونَ

›  $uΖ�Í :قال تعاىل - yè sù r& È,ù= y⇐ø9 $$Î/ ÉΑ ¨ρF{$# 4 ö≅ t/ ö/ ãφ ’ Îû <§ö6s9 ôÏiΒ 9,ù=yz 7‰ƒÏ‰ỳ 〈2.    

  .3"فاعلم أنّ التعريف ال غرض منه إالّ تفخيم ما قصد تعريفه وتعظيمه: "...يقول الزخمشري) اخللق(يف تعريف

  ô‰s)s9: قال تعاىل - uρ $ uΖø)n=yz z≈ |¡ΣM} $# ÞΟn=÷è tΡ uρ $ tΒ â È̈θó™ uθè? ÏµÎ/ … çµÝ¡øÿtΡ ( ßøtwΥ uρ Ü>t� ø%r& Ïµø‹ s9 Î) ôÏΒ È≅ ö7 ym Ï‰ƒÍ‘ uθø9 $# 〈4.    

يعم مجيع الناس ولكن املقصود منهم أوال املشركون ألنهم املسوق هلم هذا اخلرب، وهو تعريض ) اإلنسان(و"
  .5"باإلنذار

  øŒ :قال تعاىل - Î) ’ ¤+n=tG tƒ Èβ$u‹Ée) n=tG ßϑø9 $# Çtã ÈÏϑu‹ ø9$# Çtã uρ ÉΑ$uΚÏe±9$# Ó‰‹ Ïè s%  〈 6.  

ا كانت اآلية نزلت بعد آيات ذكر فيها احلفظة، أو تعريف اجلنس، والتثنية إذتعريف العهد ) املتلقيان(وتعريف "
و الالّم عوض تعريف العهد أ) الشمال(و) اليمني(والتعريف يف ...فيها لإلشارة إىل أن هذا اجلنس مقسم اثنني اثنني
  .7"عن املضاف إليه أي عن ميني اإلنسان وعن مشاله

 öΝx.uρ $uΖ: قال تعاىل - ò6 n=÷δr& Ν ßγn=ö6 s% ÏiΒ Aβö�s% öΝ èδ ‘‰x© r& Ν åκ÷] ÏΒ $W±ôÜt/ (#θç6 ¤)uΖ sù ’ Îû Ï‰≈ n=Î6 ø9$# ö≅yδ ÏΒ CÈ‹Ït ¤Χ 〈8.     

  .للجنس، أي يف األرض) البالد(تعريف 

  ôì :قال تعاىل - Ïϑ tFó™ $#uρ tΠ öθtƒ ÏŠ$ uΖãƒ ÏŠ$ oΨßϑ ø9$# ÏΒ 5β%s3̈Β 5=ƒÌ� s% ∩⊆⊇∪  tΠ öθtƒ tβθãè yϑ ó¡o„ sπys øŠ¢Á9 $# Èd,ys ø9 $$ Î/ 4 y7Ï9≡sŒ ãΠ öθtƒ 

Ælρã� èƒø:$#  $̄ΡÎ) ß øt wΥ Ä ôvéΥ àMŠ ÏϑçΡuρ $uΖ øŠ s9Î) uρ ç��ÅÁ yϑø9 $#   〈9.    

اجلنس، أي كل شيء صائر إىل ما قدرناه له  إما تعريف) املصري(والتعريف يف ...تعريف اجلنس) املنادي(وتعريف "
وأكرب ذلك هو ناموس الفناء املكتوب على مجيع األحياء، وإما تعريف العهد، أي املصري املتحدث عنه، وهو املوت 

  .10"ألنّ املصري بعد املوت إىل حكم اهللا
                                                

  69التحریر والتنویر،ص - 1
  15:ق آیة - 2
 382ص:الكّشاف - 3
  16:ق آیة - 4
  299التحریر والتنویر،ص - 5
  17:ق آیة - 6
  301نفسھ،ص - 7
 36:ق آیة - 8
  42-41:ق آیة - 9

 331التحریر والتنویر،ص - 10
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  :باإلضافة فعراملُ -1-6
  :من أمثلته نذكر

# ÏΒuρ Ï&Î :قوله تعاىل- ö7 s% Ü=≈ tF Ï. #y›θãΒ $ YΒ$ tΒÎ) Zπyϑ ôm u‘ uρ 4 ...  〈1.  

Ü=≈tFÏ. #(عبر عن التوراة بـ"  y›θãΒ ( بطريق اإلضافة دون االسم العلم وهو التوراة ملا تؤذن به اإلضافة إىل اسم
ر تلميحا إىل مثا -صلى اهللا عليه وسلم-موسى من التذكري بأنه كتاب أنزل على بشر كما أنزل القرآن على حممد 

  .2"نتيجة قياس القرآن على كتاب موسى باملشاة يف مجيع األحوال

× ... y7Í :قوله تعاىل- ¯≈ s9 'ρé& Ü=≈ pt õ¾r& Ïπ ¨Ψpgø: $# tÏ$Î#≈ yz $ pκ� Ïù L!#t“ y_ $ yϑ Î/ (#θçΡ% x. tβθè=yϑ ÷è tƒ 〈3.     

)"Ü=≈ ptõ¾ r& Ïπ ¨Ψ pgø:$#( ة من أن يقالولئك هلم اجلنة ملا يفأولئك يف اجلنة وأ: أدلّ على االختصاص باجلن)من ) أصحاب
  .4"معىن االختصاص وما يف اإلضافة أيضا

$ tΑ :قوله تعاىل - s% Éb>u‘ ûÍ_ ôã Î—÷ρr& ÷β r& t� ä3ô©r& y7tFyϑ ÷èÏΡ ûÉL ©9 $# |Môϑ yè ÷Ρ r& ¥’ n?tã 4’ n? tã uρ £“t$Î!≡uρ ÷βr&uρ Ÿ≅ uΗùå r& $[s Î=≈ |¹ çµ9 |Ê ö� s? 

ôxÎ=ô¹r&uρ ’ Í< ’ Îû ûÉL −ƒÍh‘ èŒ ( 〈5.  

7tFyϑ(و" ÷èÏΡ(  من مجيع النعم الدينية وعلى والدي عم اليت أنعمت عليأي أهلمين شكر الن ،اسم مصدر مضاف يعم
  .6"كاإلميان والتوفيق ومن النعم الدنيوية كالصحة واجلدة

�  ö :قوله تعاىل - ä.øŒ $#uρ % s{ r& >Š% tæ øŒÎ) u‘ x‹Ρ r& … çµtΒöθs% Å∃$ s)ôm F{$$ Î/ ...〈7.     

وعبر عنه هنا بوصفه دون اسم العلم ألنّ املراد بالذكر هنا ذكر التمثيل واملوعظة لقريش ... و هودوأخو عاد ه"
  .8...."بأنهم أمثال عاد يف اإلعراض عن دعوة رسول من أمتهم

  

                                                
 12:األحقاف آیة - 1
 24التحریر والتنویر،ص - 2
 14-13:األحقاف آیة - 3
 28التحریر والتنویر،ص - 4
  15:األحقاف آیة - 5
  33التحریر والتنویر،ص - 6
 21:األحقاف آیة - 7
  45التحریر والتنویر،ص - 8
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2 –ة يف السور املدني: 

  :الضمري  – 2-1
  :حذف املعاد  -

  :من أمثلة ما ورد نذكر 

 tÏ%©!$#uρ (#θè=ÏF :قوله تعاىل  - è% ’ Îû È≅‹Î6y™ «! $# n=sù ¨≅ ÅÒãƒ ÷Λàιn=≈ yϑ ôã r& ∩⊆∪  öΝÍκ‰Ï‰öκu� y™ ßxÎ=óÁãƒuρ öΝçλ m;$ t/ ∩∈∪   ãΝßγè=Åzô‰ãƒ uρ sπ̈Ψpgø:$# 

$ yγsù §�tã öΝçλ m; 〈1.  

  

  :االلتفات  -
  :من أمثلته نذكر

≅ ö :قوله تعاىل - yγsù óΟçF øŠ|¡tã βÎ) ÷ΛäøŠ©9 uθs? βr& (#ρß‰Å¡øÿè? ’ Îû ÇÚ ö‘ F{$# (#þθãè ÏeÜ s)è? uρ öΝä3tΒ$ ym ö‘ r& 〈 2   

  .اخلطاب موجه للذين يف قلوم مرض على االلتفات

 ¨β :قوله تعاىل  - Î) šÏ%©!$# y7tΡθãè Îƒ$ t6ãƒ $ yϑ ¯Ρ Î) šχθãè Îƒ$ t7 ãƒ ©! $# ß‰tƒ «! $# s−öθsù öΝÍκ‰É‰÷ƒr& 4 yϑ sù y] s3̄Ρ $yϑ ¯Ρ Î* sù ß]ä3Ζtƒ 4’ n?tã 

ÏµÅ¡øÿtΡ ( ôtΒuρ 4’ nû÷ρr& $yϑ Î/ y‰yγ≈ tã çµø‹ n=tæ ©! $# Ïµ‹Ï?÷σã‹ |¡ sù #·� ô_ r& $ Vϑ‹ Ïàtã 〈 3   

ون بياء الغيبة قوقرأه البا. بنون العظمة على االلتفات من الغيبة إىل التكلم ) فسنؤتيه... (قرأ نافع و ابن كثري "  
  .4"عائدا ضمريه على اسم اجلاللة 

 ...tΒuρ Æì: قوله تعاىل  - ÏÜ ãƒ ©!$# … ã&s!θß™ u‘ uρ ã& ù#Åz ô‰ ãƒ ;M≈ ¨Ζy_ “Ì� øgrB ÏΒ $ yγÏF øtrB ã�≈ pκ÷ΞF{$# ( tΒuρ ¤Α uθtG tƒ çµ ö/ Éj‹ yè ãƒ $¹/#x‹tã 

$ VϑŠ Ï9 r& 〈 5  

( و قرأ اجلمهور . م بنون العظمة على االلتفات من الغيبة إىل التكلّ) به نعذّ( و ) ندخله ( قرأ نافع و ابن عامر " 
  .6" ود الضمري إىل اسم اجلاللة جريا على أسلوب الغيبة يع... اء يبال) يدخله 

≅ Ÿ :قوله تعاىل  - Åzô‰ã‹ Ïj9 ª! $# ’ Îû ÏµÏF uΗ÷qu‘ tΒ â!$ t±o„ 4 öθs9 (#θè=−ƒt“ s? $ uΖö/¤‹yè s9 šÏ%©!$# (#ρã� xÿx. óΟßγ÷ΨÏΒ $ ¹/#x‹tã $ ¸ϑŠ Ï9r& 〈 1.   

                                                
  . 6 – 5 – 4: آیة :محمد  -  1
  . 22: آیة :محمد  -  2
  . 10أیة : الفتح  -  3
  . 160صالتحریر و التنویر ،  -  4
  . 17أیة : الفتح  -  5
  . 173صالتحریر و التنویر ،  -  6

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 الفصل الثاني في المستوى الصرفي
 

 

121

$(: م يف قولهوعدل عن ضمري الغيبة إىل ضمري املتكلّ" uΖ ö/ ¤‹ yès9 šÏ%©!$# (#ρ ã�xÿx.( 2"على طريقة االلتفات.  

  

  :اإلظهار يف موضع اإلضمار  -
  :من األمثلة الواردة نذكر 

 tÏ%©!$#uρ (#θè=ÏF :قوله تعاىل  - è% ’ Îû È≅‹ Î6y™ «! $# n=sù ¨≅ ÅÒãƒ ÷Λàιn=≈ yϑ ôã r& ∩⊆∪  öΝÍκ‰Ï‰öκu� y™ ßxÎ=óÁãƒuρ öΝçλ m;$ t/ ∩∈∪  ãΝßγè=Åzô‰ãƒuρ sπ̈Ψpgø:$# 

$ yγsù §�tã öΝçλ m; 〈 3.  

tÏ%©!$#u  (#θ(وذكر " è=ÏF è% ’ Îû È≅‹Î6y™ «!$#( ّاهللا  فلن يضلّ: اهر أن يقالإظهار يف مقام اإلضمار إذ كان مقتضى الظ
أعمالكم، و هكذا بأسلوب اخلطاب، فعدل عن مقتضى الظاهر من اإلضمار إىل اإلظهار ليكون يف تقدمي املسند 

  .4... " كون ذريعة إىل اإلتيان باملوصول للتنويه بالصلة ي اخلرب، و لي الفعلي إفادة تقوربإليه على اخل

$  :قوله تعاىل   - ¯Ρ Î) $oΨós tF sù y7s9 $ [s÷G sù $YΖ�Î7 •Β ∩⊇∪   t�Ïÿ øó u‹Ïj9 y7s9 ª! $# $ tΒ tΠ £‰s)s? ÏΒ š�Î7 /Ρ sŒ $tΒuρ t� ¨zr's? ¢ΟÏF ãƒuρ …çµtF yϑ ÷è ÏΡ 

y7ø‹ n=tã y7tƒÏ‰öκu‰uρ $ WÛ≡u�ÅÀ $ Vϑ‹ É)tFó¡•Β 〈 5.  

 "ما أسند فعل وإن)� Ïÿøó u‹ Ïj9 ( ذه م وكان مقتضى الظّلاجلاللة العإىل اسم اهر أن يسند إىل الضمري املستتر قصدا للتنويه
مل يكن  انفآهذا اخلرب  قه ألنّوذلك لالهتمام باملسند و مبتعلّ. يف السمع وأجلب للتنبيه ذاالسم الظاهر أنف املغفرة ألنّ

Ο¢(مل يربز الفاعل يف  علم به و لذلك –صلى اهللا عليه و سلم  –للرسول  ÏF ãƒ uρ …çµ tF yϑ÷èÏΡ y7 ø‹n=tã y7 tƒ Ï‰öκu‰uρ ( ّإنعام  ألن
6" ما أخرب بازديادمها اهللا عليه معلوم و هدايته معلومة و إن.    

!x8t�ÝÁΖtƒuρ  ª :قوله تعاىل  - $# #·�óÇ tΡ #¹“ƒÍ•tã 〈 7.    

�x8t (أظهر اسم اجلاللة يف قوله " ÝÁΖtƒuρ ª! االسم  بإسناده إىلومل يكتف بالضمري اهتماما ذا النصر و تشريعا له )  #$

  . 8" والكالم مع اإلظهار أعلق بالذهن  والصراحة أدعى إىل السمع، لصراحة الظاهر، الظاهر

                                                                                                                                                       
  . 25أیة : الفتح  -  1
  . 183صالتحریر و التنویر ،  -  2
  . 6 – 5 – 4: آیة :محمد  -  3
  . 83ص :التحریر و التنویر -  4
   2 – 1أیة : الفتح  -  5
  . 148 ص ،التحریر و التنویر -  6
  . 3أیة : الفتح  -  7
  . 149، ص التحریر والتنویر -  8
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≈ £Å3 :قوله تعاىل  - s9 uρ ©! $# |=¬7 ym ãΝä3ø‹ s9 Î) z≈ yϑƒM}$# … çµuΖ−ƒy—uρ ’ Îû ö/ ä3Î/θè=è% oν§� x.uρ ãΝä3ø‹ s9 Î) t� øÿä3ø9 $# s−θÝ¡àÿø9 $#uρ tβ$uŠóÁÏè ø9 $#uρ 4 
y7Í× ¯≈ s9 'ρé& ãΝèδ šχρß‰Ï©≡§�9 $# 〈1.  

  .2" شعر به اسم اجلاللة من املهابة والروعة م ملا يو ذكر اسم اهللا يف صدر مجلة االستدراك دون ضمري املتكلّ"

  

   :م لالع – 2-2

 šÏ%©!$#uρ (#θãΖtΒ#u (#θè=ÏΗxå :قوله تعاىل  -   uρ ÏM≈ ys Î=≈ ¢Á9 $# (#θãΖtΒ#uuρ $yϑ Î/ tΑ Ìh“ çΡ 4’ n? tã 7‰£ϑ ptèΧ uθèδ uρ ‘,ptø:$# ÏΒ öΝÍκÍh5§‘   t� ¤ÿx. 

öΝåκ÷] tã öΝÍκÌE$ t↔ÍhŠy™ yxn=ô¹r&uρ öΝçλ m;$t/ 〈3 .   

  

  :اسم اإلشارة  – 2-3
  :من أمثلة ما ورد نذكر 

≡ y7Ï9 :قوله تعاىل - sŒ ¨βr'Î/ šÏ%©! $# (#ρã�xÿx. (#θãè t7̈?$# Ÿ≅ÏÜ≈ t7ø9 $# ¨βr&uρ tÏ%©!$# (#θãΖtΒ#u (#θãè t7̈? $# ¨,ptø:$# ÏΒ öΝÍκÍh5§‘  〈 4.   

  . 5"ز تنويها بهيز املشار إليه أكمل متيياسم اإلشارة لتميبواإلتيان "

≡ y7Ï9 :قوله تعاىل  - sŒ öθs9 uρ â!$ t±o„ ª!$# u�|Ç tGΡ ]ω öΝåκ÷] ÏΒ Å3≈ s9 uρ (#uθè=ö6u‹ Ïj9 Νà6 ŸÒ÷è t/ <Ù÷è t7Î/ 3 〈6.     

 "7" فوس و يفيد اسم اإلشارة تقرير احلكم و رسوخه يف الن.  

≈̄× y7Í: قوله تعاىل  - s9 'ρé& tÏ%©!$# yì t6sÛ ª! $# 4’ n? tã öΝÍκÍ5θè=è% (#þθãè t7̈? $#uρ óΟèδ u!#uθ÷δ r& 〈8.  

  .9" اسم اإلشارة بعد ذكر صفام تشهريا م بو جيء " 

%  ...tβ: قوله تعاىل  - x.uρ y7Ï9≡ sŒ y‰ΖÏã «! $# #·—öθsù $ VϑŠ Ïàtã 〈10.  

                                                
  . 7آیة : الحجرات  -  1
  . 237التحریر و التنویر ،  -  2
  . 2: آیة :محمد  -  3
  . 3: آیة :محمد  -  4
  . 76صالتحریر و التنویر،  -  5
 . 4: آیة :محمد  -  6
  . 82 صالتحریر و التنویر ، -  7
  . 16: آیة :محمد  -  8
  . 101 صتحریر و التنویر ،ال -  9

  . 5أیة : الفتح  -  10
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وهو  ة إدخال خاصاملراد بإدخاهلم اجلنة و اهم اجلنإىل املذكور من إدخال اهللا إيtβ%x.uρ y7Ï9≡sŒ  ( (اإلشارة يف قوله " 
  . 1" األخرى  وه باإلميان وصاحل األعمالإدخاهلم منازل ااهدين وليس هو اإلدخال الذي استحقّ

 ãΝä.y‰tã:  قوله تعاىل - uρ ª! $# zΟÏΡ$ tótΒ Zοu��ÏVŸ2 $ pκtΞρä‹è{ ù's? Ÿ≅ ¤f yèsù öΝä3s9 Íν É‹≈ yδ 〈2.  

≈›ÍνÉ( اإلشارة يف قوله"  yδ(  إىل املغامن يف قوله) zΟÏΡ$ tó tΒ Zοu��ÏVŸ2 $ pκtΞρä‹è{ ù's?  ( و أشري إليها على اختالف االعتبارين

Ÿ≅¤f (يف استعمال فعل  yè sù öΝä3s9 ÍνÉ‹≈ yδ  " (3.  

≡ y7Ï9 :قوله تعاىل - sŒ öΝßγè=sVtΒ ’ Îû Ïπ1u‘ öθ−G9 $# 〈4.  
  

ألن السابق يف الذكر مبرتلة  –صلى اهللا عليه و سلم  –املذكور من صفات الذين مع النيب إىل ) 7Ï9≡sŒ( اإلشارة" 

  .5" خربه ) yöΝßγè=sVtΒ(احلاضر فيشار إليه ذا االعتبار فاسم اإلشارة مبتدأ و 

≈ £Å3 :قوله تعاىل  -  s9 uρ ©! $# |=¬7 ym ãΝä3ø‹ s9 Î) z≈ yϑƒM}$# … çµuΖ−ƒy—uρ ’ Îû ö/ ä3Î/θè=è% oν§� x.uρ ãΝä3ø‹ s9 Î) t� øÿä3ø9 $# s−θÝ¡àÿø9 $#uρ tβ$uŠóÁÏè ø9 $#uρ 4 
y7Í×̄≈ s9 'ρ é& ãΝèδ šχρß‰Ï©≡§�9 $# 〈 6.  

×y7Í(و اإلشارة بـ "  ¯≈ s9 'ρé& ( إىل ضمري املخاطبني يف قوله)Νä3ø‹ s9 Î) (وله تني و يف قمر)/ ä3Î/θè=è% ( أي الذين أحبوا اإلميان
م، و كرهوا الكفر والفسوق والعصيان هم الراشدون، أي املستقيمون على الطريق احلق7"  وتزينت قلو.  

 
 :االسم املوصول -2-4

  :من األمثلة الواردة نذكر

%  tÏ :قوله تعاىل - ©!$# (#ρã� xÿx. (#ρ‘‰|¹ uρ tã È≅‹Î6y™ «! $# ¨≅ |Ê r& öΝßγn=≈ uΗùå r&  〈8.     

                                                
  . 152 صالتحریر و التنویر ، -  1
  . 20أیة : الفتح  -  2
  154صالتحریر و التنویر  -  3
  . 29أیة : الفتح  -  4
  . 207 صالتحریر و التنویر ، -  5
  . 7آیة : الحجرات  -  6
  . 237 صالتحریر و التنویر ،  -  7
 1:محمد آیة - 8
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ويف االبتداء باملوصول والصلة املتضمنة كفر الذين كفروا ومناوأم لدين اهللا تشويق ملا يرد بعده من احلكم "
املناسب للصلة، وإمياء باملوصول وصلته إىل علّة احلكم عليه باخلرب، أي ألجل كفرهم وصدهم، وبراعة استهالل 

 .1"للغرض املقصود

!©%  šÏ :قوله تعاىل - $#uρ (#θãΖtΒ#u (#θè=ÏΗxå uρ ÏM≈ ys Î=≈ ¢Á9 $# (#θãΖtΒ#uuρ $yϑ Î/ tΑ Ìh“ çΡ 4’ n? tã 7‰£ϑ ptèΧ uθèδ uρ ‘,ptø:$# ÏΒ öΝÍκÍh5§‘   t� ¤ÿx. 

öΝåκ÷] tã öΝÍκÌE$ t↔ÍhŠy™ yxn=ô¹r&uρ öΝçλ m;$t/ 〈2.    

 .3"كفّر عنهم سيئام.....إيراد املوصول وصلته لإلمياء إىل وجه بناء اخلرب وعلّته، أي ألجل إميام"

  #sŒ: قوله تعاىل - Î* sù ÞΟçF‹ É)s9 tÏ%©! $# (#ρã� xÿx. z>÷�|Ø sù É>$ s%Ìh�9 $# #¨L ym !#sŒ Î) ó/ èφθßϑ çFΖsƒùRr& (#ρ‘‰à±sù s−$ rOuθø9 $# $̈ΒÎ* sù $CΖtΒ ß‰÷è t/ $ ¨ΒÎ) uρ 

¹!#y‰Ïù 4®L ym yìŸÒs? Ü>ö� ptø:$# $ yδ u‘#y—÷ρr& 4 〈4.  

�tÏ%©!$# (#ρã(فقوله " xÿx. ( م، ويشمل من حاربيف كل كافر، أي مشرك يشمل الرجال وهم املعروف حر عام
 .5"معهم من النساء والصبيان والرهبان واألحبار

× y7Í: قوله تعاىل - ¯≈ s9 'ρé& tÏ%©! $# yìt6sÛ ª! $# 4’n? tã öΝÍκÍ5θè=è% (#þθãè t7 ¨?$#uρ ó〈Οèδ u!#uθ÷δ r&6.    

ن اسم اإلشارة إلفادة أنّ هؤالء املتميزين ذه الصفات هم أشخاص الفريق وجيء باملوصول وصلته خربا ع"
املتقرر بني الناس أنهم فريق مطبوع على قلوم ألنه قد تقرر عند املسلمني أنّ الذين صمموا على الكفر قد طبع 

 .7"لك الفريقاهللا على قلوم وأنهم متبعون ألهوائهم، فأفادت أنّ هؤالء املستمعني زمرة من ذ

  ¨β :قوله تعاىل - Î) šÏ%©! $# (#ρ‘‰s? ö‘ $# #’n? tã ΟÏδ Ì�≈ t/÷Š r& .ÏiΒ Ï‰÷è t/ $ tΒ t¨t7 s? ÞΟßγs9 ” y‰ßγø9 $#   ß≈ sÜ ø‹ ¤±9 $# tΑ §θy™ öΝßγs9 4’n? øΒr&uρ 

óΟßγs9  〈8.  

لصلة بعض الذين وعلى هذا الوجه فاإلتيان باملوصول والصلة ليس إظهارا يف مقام اإلضمار ألنّ أصحاب هذه ا"
 .9"كان احلديث عنهم فيما تقدم

  ̈β :قوله تعاىل - Î) tÏ% ©!$# (#ρã� xÿx. (#ρ‘‰|¹uρ tã È≅‹Î6y™ «! $# §ΝèO (#θè?$ tΒ öΝèδ uρ Ö‘$¤ÿä. n=sù t� Ïÿøó tƒ ª! $# óΟçλ m; 〈1.    

                                                
 . 73التحریر و التنویر ، ص - 1
 2:محمد آیة - 2
  74التحریر و التنویر ، ص - 3
 4:محمد آیة - 4
  80التحریر و التنویر ، ص - 5
 16:محمد آیة - 6
 101التحریر و التنویر ، ص - 7
  25:محمد آیة - 8
  115التحریر و التنویر ، ص - 9
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"ه أشرف معىن الشرط فال يراد به ذو صلة معين بل املراد كل من حتقّقت واقترن خرب املوصول بالفاء إمياء إىل أن
 .2"فيه ماهية الصلة وهي الكفر واملوت على الكفر

�  ãΝèδ šÏ%©!$# (#ρã :قوله تعاىل - xÿx. öΝà2ρ‘‰|¹uρ Çtã Ï‰Éf ó¡yϑ ø9 $# ÏΘ#t� y⇔ ø9$# y“ô‰oλ ù; $#uρ $ ¸ùθä3÷è tΒ β r& x÷ è=ö7 tƒ … ã&©# ÏtxΧ 4 〈3.    

öΝà2ρ‘‰|¹uρ Çtã Ï‰Éf(واملقصود من الصلة هو مجلة " ó¡yϑ ø9 $# ÏΘ#t� y⇔ ø9 �Ï%©!$# (#ρã(وذكر ) #$ xÿx. ( داء عليهمإدماج للن
وهلذا اإلدماج نكتة أيضا، وهي أنّ وصف الذين كفروا مبرتلة اجلنس صار املوصول يف قوة املعرف . بوصف الكفر

�ãΝèδ šÏ%©!$# (#ρã(بالم اجلنس فتقييد مجلة  xÿx. (صد املبالغة لكماهلم يف الكفر قصر جنس الكفر على هذا الضمري لق
  .4"بصدهم املعتمرين عن املسجد احلرام وصد اهلدي أن يبلغ حمله

  

  :املعرف بـأل -2-5
  :من أمثلته

*  #sŒÎ :قوله تعاىل - sù ÞΟçF‹ É)s9 tÏ%©!$# (#ρã� xÿx. z>÷�|Ø sù É>$s% Ìh�9$# #¨L ym !#sŒ Î) ó/èφθßϑ çFΖsƒùRr& (#ρ‘‰à±sù s−$rO uθø9$# $ ¨ΒÎ* sù $ CΖtΒ ß‰÷è t/ $ ¨ΒÎ) uρ 

¹!#y‰Ïù 4®L ym yìŸÒs? Ü>ö� ptø:$# $ yδ u‘#y—÷ρr& 4  〈5.  

$<(وتعريف " s%Ìh�9 rOuθø9$−(و) #$ جيوز أن يكون للعهد الذهين، وجيوز أن يكون عوضا عن املضاف إليه، أي فضرب ) #$
  .6"رقام وشد وثاقهم

 ...öΝçλ :قوله تعاىل - m; uρ $ pκ� Ïù ÏΒ Èe≅ ä. ÏN≡t� yϑ̈V9$# ×οt� Ïÿøó tΒuρ ÏiΒ öΝÍκÍh5§‘ (  ...〈7.  

≅ÏΒ Èe(ومعىن " ä. ÏN≡t� yϑ ¨V9 مستعملة ) كل(للجنس، و) الثمرات(أصناف من مجيع أجناس الثمرات، فالتعريف يف  )#$
يف حقيقتها وهو اإلحاطة، أي مجيع ما خلق اهللا من الثمرات مما علموه يف الدنيا وما مل يعلموه مما خلقه اهللا يف 

  .8"تبعيضية) من(ة،واجلن

 .. #sŒ :قوله تعاىل - Î* sù tΠ t“ tã ã�øΒ F{$# öθn=sù (#θè%y‰|¹ ©! $# tβ%s3s9 #Z�ö�yz öΝçλ °; 〈9.  

                                                                                                                                                       
 34:محمد آیة - 1
 129التحریر و التنویر ، ص - 2
 25:ح آیةالفت - 3
 187التحریر و التنویر ، ص - 4
  4:محمد آیة - 5
 80التحریر و التنویر ، ص - 6
  15:محمد آیة - 7
  97التحریر و التنویر ، ص - 8
  21:محمد آیة - 9
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وذُكر فيها (تعريف العهد، والالّم عن املضاف إليه أي أمر القتال املتقدم آنفا يف قوله ) األمر(والتعريف يف "
  .1)"الْقتالُ

  óΟçFΡ :قوله تعاىل - r'̄≈ yδ ÏIωàσ̄≈ yδ šχöθtã ô‰è? (#θà)ÏÿΖçF Ï9 ’ Îû È≅‹ Î6y™ «!$# Νà6ΨÏϑ sù ̈Β ã≅ y‚ ö7tƒ ( tΒuρ ö≅ y‚ ö6tƒ $ yϑ ¯Ρ Î* sù ã≅ y‚ ö7tƒ 

tã ÏµÅ¡øÿ̄Ρ 4 ª! $#uρ �Í_ tó ø9$# ÞΟçFΡ r&uρ â!# t�s)àÿ ø9$# 4 〈2.  

ـّا تعريف اجلنس، وهو فيهما مؤذن ب) الفقراء(ويف ) الغين(والتعريف بالالّم يف " كمال اجلنس يف املخرب عنه، ومل
وقعا خربين ومها معرفتان أفادا احلصر، أي قصر الصفة على املوصوف، أي قصر جنس الغىن على اهللا وقصر جنس 

على معىن كمال اجلنس، فإنّ ) أل(وهو قصر ادعائي فيهما مرتب على داللة ) أنتم(الفقراء على املخاطبني بـ
وأما كمال الفقر للناس فبالنسبة . عمومه ودوامه، وإن كان يثبت بعض جنس الغىن لغريهكمال الغىن هللا ال حمالة ل

  . 3"إىل غىن اهللا تعاىل وإن كانوا قد يغنون يف بعض األحوال لكن ذلك قليل وغري دائم

›  ãΑθà)u :قوله تعاىل - y™ šχθàÿ̄= y‚ ßϑø9$# #sŒ Î) óΟçF ø)n=sÜΡ $# 4† n< Î) zΟÏΡ$ tó tΒ $ yδρä‹è{ ù'tG Ï9 $ tΡρâ‘ sŒ öΝä3÷è Î7 ®KtΡ ( 〈4.  

  

  .5"تعريف العهد، أي املخلفون املذكورون )املخلفون(واستغىن عن وصفهم بأنهم من األعراب ألنّ تعريف "

_  ô‰s)©9 š :قوله تعاىل- ÅÌ u‘ ª! $# Çtã šÏΖÏΒ÷σßϑ ø9 $# øŒÎ) š�tΡθãè Îƒ$ t7ãƒ |MøtrB Íο t�yf ¤±9$# ... 〈6.    

  

  

صلى اهللا عليه -الشجرة اليت عهدها أهل البيعة حني كان النيب : عريف العهد وهيت) الشجرة(والتعريف يف "
  .7..."وهو شجر الطّلح) بفتح السني املهملة وضم امليم(جالسا يف ظلّها وهي شجرة من شجر السمر  - وسلم

$¨ ...£#x.uρ y“Ï‰÷ƒr& Ä :قوله تعاىل - ¨Ζ9$# öΝä3Ψtã ... 〈8.  

  .9..."ة جريا على مصطلح القرآن يف هذا اللفظ غالباأهل مك) الناس(فاملراد بـ"

  öθs9 :قوله تعاىل - uρ ãΝä3n=tF≈ s% tÏ%©!$# (#ρã� xÿx. (#âθ©9 uθs9 t�≈ t/÷Š F{$# §ΝèO Ÿω šχρß‰Ågs† $|‹ Ï9 uρ Ÿωuρ #Z��ÅÁtΡ 〈10.  

                                                
 111التحریر و التنویر ، ص - 1
  38:محمد آیة - 2
  138التحریر و التنویر ، ص - 3
  15:الفتح آیة - 4
  167صالتحریر و التنویر ،  - 5
  18:الفتح آیة - 6
  174التحریر و التنویر ، ص - 7
 20:الفتح آیة - 8
  178-177التحریر و التنویر ، ص - 9

  22:الفتح آیة - 10
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إليه وهي تعويض يف مثله عوض عن املضاف ) ال(للعهد، أي أدبارهم، ولذلك يقول كثري من النحاة إنّ ) ال(و"
  .1"معنوي

  ̈β :قوله تعاىل - Î) šÏ%©!$# y7tΡρßŠ$uΖãƒ ÏΒ Ï!#u‘ uρ ÏN≡ t�àf çtø: $# öΝèδ ç�sY ò2 r& Ÿω š〈χθè=É)÷è tƒ2.  

مؤذن بأنّ احلجرات حجراته فلذلك مل تعرف ) ينادونك(بالالم تعريف العهد، ألنّ قوله ) احلجرات(وتعريف "
  .3"باإلضافة

  (#þθßϑ :قوله تعاىل - n=÷æ$#uρ ¨β r& öΝä3ŠÏù tΑθß™ u‘ «! $# 4 öθs9 ö/ ä3ãè‹ÏÜ ãƒ ’ Îû 9��ÏW x. zÏiΒ Í� ö∆F{ $# ÷Λ—ÏΨyè s9 〈4.  

  
أي أحداث كثرية مما ) كثري من(والتعريف يف األمر تعريف اجلنس شامل جلميع األمور ولذلك جيء معه بلفظ "

  .5"لكم رغبة يف حتصيل شيء منها فيه خمالفة ملا شرعه

  ÏMs9$ :عاىلقوله ت - s% Ü>#{�ôã F{$# $ ¨ΨtΒ#u ( ... 〈6.  

تعريف العهد ألعراب معينني وهم بنو أسد  فليس هذا احلكم الذي يف اآلية حاقّا على مجيع ) األعراب(وتعريف "
  .7."سكان البوادي وال قال هذا القول غري بين أسد

  

  :املعرف باإلضافة -2-6
  :من أمثلة ما ورد نذكر

�   tÏ%©!$# (#ρã: قوله تعاىل - xÿx. (#ρ‘‰|¹uρ tã È≅‹Î6y™ «! $# ¨≅ |Ê r& öΝßγn=≈ uΗùå r& 〈8.  

واستعري اسم السبيل للدين  )إِنَّ الدين عند اللَّه الْإِسلَام(أضيف السبيل إىل اهللا ألنه الدين الذي ارتضاه اهللا لعباده "
  .9."ائر فيه إىل بغيتهألنّ الدين يوصل إىل رضى اهللا كما يوصل السبيلُ الس

  tÏ%©!$#uρ (#÷ρy‰tG :قوله تعاىل - ÷δ $# óΟèδ yŠ#y— “W‰èδ öΝßγ9 s?#uuρ óΟ ßγ1 uθø) s? 〈1.  

                                                
  183التحریر و التنویر ، ص - 1
  4:الحجرات آیة - 2
  227التحریر و التنویر ، ص - 3
  7:الحجرات آیة - 4
 235التحریر و التنویر ، ص - 5
  14:الحجرات آیة - 6
  264التحریر و التنویر ، ص - 7
  1:محمد آیة - 8
  73التحریر و التنویر ، ص - 9
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tÏ%©!$#u (#÷ρy‰tG(إضافة التقوى إىل ضمري "  ÷δ   .2"إمياء إىل أنهم عرفوا ا واختصت م) #$

  Ÿξsù :قوله تعاىل - r& tβρã� −/y‰tG tƒ šχ#uö� à)ø9 $# ôΘr& 4’ n? tã A>θè=è% !$yγä9$xÿø%r&  〈3.  

نظم بديع أشار إىل اختصاص األقفال بتلك القلوب، أي مالزمتها هلا فدلّ ) قلوب(إىل ضمري ) أقفال(وإضافة "
  .4"على أنها قاسية

  uθèδ :قوله تعاىل - uρ “Ï%©!$# £#x. öΝßγtƒÏ‰÷ƒ r& öΝä3Ψtã öΝä3tƒÏ‰÷ƒr&uρ Νåκ÷] tã Ç ôÜt7Î/ sπ ©3tΒ .ÏΒ Ï‰÷è t/ ÷β r& öΝä.t� xÿøß r& óΟÎγøŠn=tæ 4 ... 〈5.  

ومناسبة تعريف ذلك املكان ذه اإلضافة اإلشارة إىل أنّ مجيع املشركني نزلوا من أرض احلرم املكّي إذ نزلوا من "
  .6"جبل التنعيم وهو من احلرم وكانوا أنصارا ألهل مكة

  øŒ :قوله تعاىل - Î) Ÿ≅ yè y_ šÏ%©!$# (#ρã� xÿx. ’ Îû ãΝÎγÎ/θè=è% sπ̈ŠÏϑ ptø:$# sπ ¨Š ÏΗxq Ïπ ¨ŠÎ=Îγ≈ yf ø9$# tΑ t“Ρ r'sù ª! $# … çµtGt⊥‹ Å6 y™ 4’ n? tã Ï&Î!θß™ u‘ 

’ n? tãuρ šÏΖÏΒ÷σßϑ ø9 $# óΟßγtΒt“ ø9 r&uρ sπ yϑÎ= Ÿ2 3“ uθø)−G9$# (#þθçΡ% x.uρ ¨,ym r& $pκÍ5 $ yγn=÷δ r&uρ 4 šχ% x.uρ ª! $# Èe≅ ä3Î/ >óx« $ Vϑ‹Î=tã 〈7.  

اجلاهلية لقصد حتقريها وتشنيعها فإنها من خلق أهل اجلاهلية فإنّ ذلك انتساب ذم يف اصطالح وإضافة احلمية إىل "
ويعكس ذلك إضافة السكينة إىل ) أَفَحكْم الْجاهلية يبغونَ(وقوله ) يظُنونَ بِاللَّه غَير الْحق ظَن الْجاهلية(القرآن كقوله 

  .8"تشريف ألنّ السكينة من األخالق الفاضلة فهي موهبة إهلية ضمري اهللا تعاىل إضافة
أنّ كلمة الشهادة أصل التقوى : على هذا التفسري إضافة حقيقية، ومعىن إضافتها) التقوى(إىل ) كلمة(وإضافة "

  .9"فإنّ أساس التقوى اجتناب عبادة األصنام، مث تتفرع على ذلك شعب التقوى كلها
  

  :ليلهامقارنة النتائج وحت -3
  :مما ورد يف هذا الباب نالحظ مايلي

 .ورود مجيع أصناف املعارف يف سور اجلزء -

 .الضمري، ومن أقلّها ورودا العلم - يف سور اجلزء -من أكثر املعارف ورودا  -

                                                                                                                                                       
  17:محمد آیة - 1
 102التحریر و التنویر ، ص - 2
  24:محمد آیة - 3
 114التحریر و التنویر ، ص - 4
 24:الفتح آیة - 5
  186التحریر و التنویر ، ص - 6
 26:الفتح آیة - 7
  194التحریر و التنویر ، ص - 8
  196نفسھ، ص - 9
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حذف : مل تقتصر وظيفة الضمري على الربط بني أجزاء اجلملة فحسب وإنما أضيفت له خصائص أخرى منها -
داللة املقام عليه، وااللتفات تطريزا للكالم وتفننا يف األسلوب وتطرية لنشاط السامع، إضافة إىل اإلظهار يف املعاد ل

 .موضع اإلضمار

ويف املقابل استخدم يف السور . اسم اإلشارة يف السور املكية استخدم للتنبيه وتعظيم شأن املشار إليه، والتهويل -
  .التشهري، إضافة إىل تقرير احلكم ورسوخه يف النفساملدنية للتنويه باملشار إليه، و

وموضع االهتمام، إضافة إىل التنبيه، وأما  صول يف السور املكية يرد حني تكون صلته هي مناط احلكمواالسم امل -
 .يف السور املدنية فيستخدم للتشويق، والتعميم وإرادة اجلنس

 .خرى للجنسيف مواضع تأيت للعهد ويف مواضع أالتعريف ) أل( -

ويف املقابل . املعرف باإلضافة يف السور املكية استخدم لالختصاص، والتعميم، والتمثيل، والتهويل، والتعظيم -
  .استخدامه يف السور املدنية كان لالختصاص، والتعميم ، والتحقري والتشنيع، والتشريف

  

  يف باب األفعال: ثالثا
 معاين اللتبست ذلك لوال و معناها حتدد اليت األساسية ناصرالع من عنصر وزا أو الكلمة صيغة إن" 

 و شريك،(  وبني) وكتابة ومكتوب، كاتب،( بني الفروق تقيم اليت هي فالصيغة واحدة، مادة من املشتقة األلفاظ
 أو الثالثي من فاعل وزن على كان فيما الفاعلية معىن كتحديد حتدده و املعىن ختصص اليت فهي)  وشركة اشتراك،

 استفعل يف الطلب معىن أو املفعول اسم أوزان يف املفعولية معىن و ، إخل...  افتعل من مفتعل أو أفعل من مفعل
  . 1"  استرحم و كاستغفر

  

  :الثالثي املزيد حبرف -أ
 :الثالثي املزيد باهلمزة -1

  2:، وأشهر املعاين اليت تزاد هلا اهلمزة ما يلي)أفعل(وزنه 
يا متعـد  -بزيـادة اهلمـزة  -يا ملفعول واحـد صـار   يا، وإذا كان متعدالفعل الالزم متعدأي جعل : التعدية -

ملفعولني، وإذا كان متعديا إىل ثالثة مفاعيليا ملفعولني صار متعد.  
  ).أفعل(التعدية هي أشهر معاين صيغة  ويشار إىل أنّ

                                                
 . 116 – 115 ص ، العربية خصائص و اللغة فقه - 1
 .وما بعدھا 31التطبیق الصرفي،ص : ینظر 2-
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  .أي دخل يف مصر أصبح أي دخل يف الصباح، أمصر: الدخول يف الزمان أو املكان، مثل -
- الداللة على أنأخبلته أي وجدته خبيال: نة، مثلك وجدت الشيء على صفة معي. 

- الداللة على السأعجمـت الكتـاب أي أزلـت    : مثـل  .ك تزيل عن املفعول معـىن الفعـل  لب، ومعناه أن
جمتهع. 

- نة، وذلك مثلالداللة على استحقاق صفة معي :أحصد الزصاداحل رع أي استحق. 

 .آسد املكان أي كثرت أسوده: وذلك مثل: الداللة على الكثرة -

ضـته  ض املفعول ملعىن الفعـل، وذلـك مثـل أرهنـت املتـاع أي عر     ك تعرأي أن: عريضتالداللة على ال -
هنللر. 

- اللة على أنّالد أمثـر البسـتان أي صـار ذا    : من الفعل وذلـك مثـل   الفاعل قد صار صاحب شيء مشتق
 .مثر

 .أي صرن تسعا: تسعت البناتأوذلك مثل : الداللة على الوصول إىل العدد -

1-1- ةيف السور املكي: 

نها اجلدول التايلاألفعال اليت وردت مزيدة باهلمزة، يبي:  
  مكرر  السورة  الفعل  مكرر  السورة  الفعل

  2  ق  ألقى  1  األحقاف  أنعم

  2  ق  أنبت  1 األحقاف  أنذر

  1  ق  أحيا  1 األحقاف  أذهب

  1  ق  أطغى  1 األحقاف  أصبح

  1  الذاريات  أوجس  2 األحقاف  أهلك

  :كما يلي األفعالوتفصيل هذه 

  :أَنعم -
مـا يـنعم   : منـه النعمـة   .ه وطيب عيش وصـالح على ترفّ النون العني وامليم راجعة إىل أصل واحد يدلّ" 

ـ  لنوا. هللا تعاىل عليـه نعمـة  : اهللا تعاىل على عبده به من مال وعيش، يقال عمـة أي املن ؛عمـاء ة، وكـذا الن 
عمةوالن: 1".م وطيب العيشأي التنع  

                                                
  1035معجم المقاییس في اللغة، ص -1
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$  tΑ:قوله تعاىل  ل يفعورد الف s% Éb>u‘ ûÍ_ ôã Î—÷ρr& ÷β r& t� ä3ô©r& y7tF yϑ ÷è ÏΡ ûÉL ©9 $# |M ôϑ yè ÷Ρ r& ¥’ n? tã 4’ n? tã uρ £“t$Î!≡uρ 〈1.    

  :أَنذَر -
اإلبـالغ، وال يكـاد يكـون إال يف    : منـه اإلنـذار   .فختويـف أو ختـو   النون والذال والراء كلمة تدلّ" 

نـذرت  : علـب ثقـال   ؛ه خيـاف إذا أخلـف  ذر وهو أنف بعضهم بعضا، ومنه النخو: التخويف، وتناذروا
م فاستعددت هلم وحذرت منهم، والنـ   : نذر، والنذر أيضاالاملنذر، واجلمع : ذير ه نـذر  أي مـا جيـب، كأن

  2".أي أوجب

ــه ت  ــل يف قول ــاىلورد الفع  ö�ä.øŒ: ع $#uρ %s{ r& >Š%tæ øŒ Î) u‘ x‹Ρ r& …çµtΒ öθs% Å∃$s)ôm F{ $$Î/ ô‰ s% uρ ÏM n=yz â‘ä‹ –Ψ9 $# . ÏΒ È ÷ t/ Ïµ÷ƒ y‰ tƒ ô ÏΒ uρ 

〈ÏµÏÿù=yz3 .  

  :أَذْهب -
إذا رأى ذهبـا كـثريا فـربق بصـره     ) بكسـر العـني  (ذهب الرجل فهو ذهب : رب، ومنه قيلالت: الذهب" 

  4".ينهوذهب عقله من عظمه يف ع
يا د متعـد ذهب يذهب مبعـىن مضـى وزال، وقـد يـأيت اـر     : ، يقال)فتح(واملشهور جميء الفعل من باب 

  .وه إىل املكان مباشرةذهبت الشام، عد: مبنفسه يف مثل قوهل

ــاىل  ــه تعـ ــل يف قولـ  tΠ:ورد الفعـ öθtƒuρ ÞÚ t� ÷è ãƒ tÏ%©!$# (#ρã� xÿx. ’ n? tã Í‘$ ¨Ζ9 $# ÷Λ ä ö7 yδ øŒ r& óΟ ä3 ÏG≈ t6 Íh‹ sÛ ’Îû â/ ä3 Ï?$uŠym 

$u‹ ÷Ρ‘‰9$#... 〈5.  

 
  :أَصبح -

بـالتخفيف   –صـبحه وصـبحه   : ما حلب بالغـداة، ومنـه قيـل   : نبهار، والصبوح من اللّأول الن: الصبح
، سقاه صبوحا أو أتاه يف ذلك الوقت، وأصـبح الرجـل صـار يف ذلـك الوقـت، أو دخـل يف       -والتشديد

  .وقت الصباح

 ... (#θ :ه تعاىلورد الفعل يف قول ßs t7 ô¹ r' sù Ÿω #“t� ãƒ �ωÎ) öΝåκß] Å3≈ |¡tΒ ...4〈1  .  

                                                
  15األحقاف آیة  -1

  1021معجم المقاییس في اللغة، ص 2-
  21األحقاف آیة  -3

  389معجم المقاییس في اللغة ،ص:ینظر  4-
  20ة األحقاف آی 5-

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 الفصل الثاني في المستوى الصرفي
 

 

132

أي صـاروا، وأصـبح هنـا    : "ل من حال إىل حال، ويف هذا يقول ابـن عاشـور  أي حتو) صار(وهو مبعىن 
هم دمـروا أيامـا وليـايل، فبعضـهم هلـك يف      تدمريهم كان لـيال فـإن   أنّ: وليس املراد. من أخوات صار
  2."م هلك مساءا وليالالصباح وبعضه

  

- لَكأه: 

ـ    : منـه اهلـالك  . على كسر وسقوط اهلاء والالم والكاف يدلّ" ـقوط، ولـذلك يقـال للميت هلـك،  الس
  3."رمت بنفسها على املهالك: واهتلكت القطاة خوف البازي

ô‰s)s9:ورد الفعل يف قوله تعاىل uρ $ oΨ õ3 n= ÷δ r& $ tΒ / ä3s9 öθym zÏiΒ 3“t� à)ø9 $# $ uΖøù §�|Àuρ ÏM≈ tƒFψ$# öΝßγ̄=yè s9 tβθãè Å_ ö� tƒ 〈4  .  

$  öΝx.uρ :قولهويف  uΖ ò6 n= ÷δ r& Νßγn=ö6s% ÏiΒ Aβ ö� s% öΝèδ ‘‰x©r& Νåκ÷] ÏΒ $ W±ôÜ t/ ... 〈 5.  

 :أَلْقَى -

  .الطرح: اإلدراك باحلس أو البصر أو البصرية، واإللقاء: قاءاللّ
على عـوج، واآلخـر علـى تـوايف      ثة، أحدمها يدلّأصول ثال الالم والقاف واحلرف املعتلّ: "قال ابن فارس

واألصـل اآلخـر   ... داء يأخـذ يف الوجـه يعـوج منـه     : اللّقوة: فاألول. شيئني، واآلخر على طرح شيء
قوما مـن العـرب كـانوا إذا أتـوا البيـت       واألصل أنّ... نبذته : ألقيته: واألصل اآلخر... املالقاة : اللّقاء

  6."ىى ذلك امللقى لقًثياب عصينا اهللا فيها، فيلقوا، فيسمال نطوف يف : للطواف قالوا

ــاىل   ــه تع ــل يف قول  uÚ: ورد الفع ö‘ F{ $#uρ $ yγ≈ tΡ ÷Š y‰tΒ $ uΖ øŠ s) ø9 r& uρ $ pκ� Ïù zÅ›≡uρu‘ $ uΖ÷F u; /Ρ r&uρ $ pκ� Ïù ÏΒ Èe≅ ä. £l ÷ρy— 8kŠÎγt/ 〈7  

. 

 ¨β :ويف قوله Î) ’ Îû y7Ï9≡sŒ 3“t� ò2 Ï%s! yϑ Ï9 tβ% x. … çµs9 ë=ù=s% ÷ρr& ’ s+ ø9 r& yì ôϑ ¡¡9 $# uθèδ uρ Ó‰‹ Îγx© 〈8 .   

 :تبنأَ -

  .ي واملميتيه احملواإلنبات إحياء، لذا ينسب إىل اهللا عز وجل ألن. كل ما أنبت اهللا يف األرض: النبات

                                                                                                                                                       
  20األحقاف آیة  -1

  51، ص26،ج10التحریر ،مجلد  2-
  1074معجم المقاییس في اللغة ، ص -3
 27األحقاف آیة - 4

 36ق آیة  5-
  959معجم المقاییس في اللغة ، ص 6-

  07ق آیة  -7
  37ق آیة  -8
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ــاىل   ــه تع ــل يف قول  uÚ :ورد الفع ö‘ F{ $#uρ $ yγ≈ tΡ ÷Š y‰tΒ $ uΖøŠs)ø9 r&uρ $ pκ� Ïù zÅ›≡uρu‘ $ uΖ ÷F u; /Ρ r& uρ $ pκ� Ïù ÏΒ Èe≅ ä. £l ÷ρy— 8kŠÎγt/ 〈1 

.   

  

  

$ :ويف قوله uΖø9 ¨“ tΡ uρ zÏΒ Ï!$ yϑ ¡¡9 $# [!$ tΒ % Z.t�≈ t6•Β $ uΖ ÷G u; /Ρ r' sù ÏµÎ/ ;M≈ ¨Ζy_ ¡=ym uρ Ï‰ŠÅÁptø:$# 〈2   

 :أَحيا-

 أحدمها خالف املوت، واآلخـر االسـتحياء الـذي هـو ضـد     : أصالن احلاء والياء واحلرف املعتلّ: حيي" 
  .الوقاحة

ـ  ويسم... املوت  األول فاحلياة و احليوان، وهو ضدفأما  وتقـول ... بـه حيـاة األرض    ا ألنّى املطـر حي :
ا حيأتيت األرض فأحييتها، إذا وجد3."ةة النبات غض  

$ ...  : ورد الفعل يف قوله تعاىل uΖ ÷� u‹ ôm r& uρ ÏµÎ/ Zοt$ù# t/ $ \G ø‹ ¨Β 4 y7Ï9≡x‹x. ßlρã� èƒø:$# 〈4 .    

  :أَطْغى -
غيـة  ارتفع وهاجـت أمواجـه وأصـله مـن الطّ    : طغى املاء والبحر: يف كل شيء، يقال جتاور احلد: طغيانال

  .5وهي أعلى اجلبل –بفتح وسكون  –
واملزيـد منـه   . يطغـى : طغى يطغى ويطغـو وطغـي  : فيقال) فتح ونصر وعلم(والفعل الثالين يأيت من باب 

  .أطغى: باهلمزة

    .  %s$Αt %s�ÌƒΖãµç… ‘u/−Ζu$ Βt$! &rÛôótŠøGçµç… ρu9s≈3Å .x%βt ûÎ’ Ê|=n≈≅¤ /tèÏŠ‰7 〈6:ورد الفعل يف قوله تعاىل

 :أَوجس -

: س بالشـيء أو غـريه وتـوج   الفزع يقع يف القلب أو السمع مـن صـوت خفـي    ،بفتح وسكون: الوجس
أحس به فتسما: مسعه وهو خائف وأوجست األذن: س الشيء والصوتع له، وتوج7.مسعت حس  

                                                
  07ق آیة  1-
  07ق آیة  2-

  290معجم المقاییس في اللغة ص -3
  11ق آیة  -4

 619مقاییس في اللغة ، صمعجم ال: ینظر 5-
 27ق آیة  -6

  1083ینظر معجم المقاییس في اللغة ص 7-
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§{  :ورد الفعل يف قوله تعاىل y_ ÷ρ r' sù öΝåκ÷] ÏΒ Zπxÿ‹ Åz ( ... 〈1 .   

  .مسند إىل إبراهيم عليه السالم يف اآلية والفعل
  

  

1-2 - ةيف السور املدني: 

  :اآليتنها اجلدول باهلمزة يبي األفعال اليت وردت مزيدة
  رمكر  السورة  الفعل  رمكر  السورة  الفعل

  1 حممد  أصم  2  حممد  أضلّ

  1 حممد  أعمى  1 حممد  أصلح

  1 حممد  أسخط  1 حممد  أثخن

  2  الفتح  أرسل  5  حممد، الفتح  أنزل

  1 الفتح  أثاب  2  حممد  أحبط

  1 الفتح  أحاط  2  حممد، الفتح  أخرج

  1 الفتح  أظفر  1 حممد  أهلك

  1 الفتح  ألزم  1 حممد  آتى

  :وتفصيل هذه األفعال كما يلي
  :أَضلَّ -
 يضلّ يقال ضلّ. هعلى معىن واحد، وهو ضياع الشيء وذهابه يف غري حقّ صحيح يدلّ الضاد والالم أصل: ضلّ"

   .2"كان صاحب ضالل وباطل إذاورجل ضلّيل ومضلّل  ...لغتان، وكل جائر عن القصد ضالّ ويضلّ
  .وضعهامل يعرف م إذاالدار  ضلّ: يا كقوهلمويأيت متعد .الشيء أي ضاع  ضلّ: يأيت الزما كقوهلم والثالثي ضلّ

� tÏ%©!$# (#ρã :ورد الفعل يف قوله تعاىل xÿx. (#ρ‘‰|¹uρ tã È≅‹ Î6y™ «! $# ¨≅ |Ê r& öΝßγn=≈ uΗùå r& 〈 3 .   

  

� tÏ%©!$#uρ (#ρã :ويف قوله xÿx. $ T¡÷è tG sù öΝçλ °; ¨≅ |Ê r& uρ óΟßγn=≈ yϑ ôã r& 〈1.   

                                                
 28الذاریات آیة  -1

  596معجم المقاییس في اللغة، ص 2-
  01محمد آیة  -3
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 :أَصلَح -

ـ (صلح يصلح ويصـلح، مـن بـاب    : ضد الفساد، والفعل منه: الصالح ويتعـدى الفعـل   ). تح ونصـر ف
  .أزال ما فيه من الفساد: أصلحه: باهلمزة، فيقال

  

 ... yx: ورد الفعل يف قوله تعاىل n= ô¹ r& uρ öΝçλ m;$ t/ 〈2 .    

  .واهلمزة يف الفعل لتعديته وإن أفادت معىن اإلزالة
 :أَثْخن -

الرجـل احللـيم   والشـيء ثخانـة،   ثخـن  : على رزانة الشيء يف ثقل، تقول الثاء واخلاء والنون يدلّ: ثخن" 
  .3"وتركته مثخنا أي وقيذا ...وقد أثخنته أي أثقلته... الرزين ثخني 

 #sŒ :ورد الفعل يف قوله تعاىل Î* sù ÞΟçF‹ É)s9 tÏ%©!$# (#ρã� xÿx. z>÷�|Ø sù É>$ s%Ìh�9 $# #¨L ym !#sŒ Î) ó/ èφθ ßϑ çFΖ sƒ ùR r& (#ρ‘‰à±sù s−$ rOuθø9 $# $ ¨ΒÎ* sù $ CΖtΒ 

ß‰÷è t/ $ ¨ΒÎ) uρ ¹!#y‰Ïù 4®L ym yì ŸÒs? Ü>ö� ptø:$# $ yδ u‘#y—÷ρr& 4〈4.      

"واإلثخان الغلبة ألن     للحركـة  ها ترك املغلوب كالشيء املثخن وهـو الثقيـل الصـلب الـذي ال خيـف ...

ـ   هطالقإوغلب  ر بالغلبـة كـان املعـىن حـىت إذا     على التوهني بالقتل، وكال املعنيني يف هذه اآلية، فـإذا فس

ـ    وا وثاقهم وعليه فجواز املـن م من وقعوا يف قبضتكم أسرى فشدغلبتم منه ـ  .دوالفـداء غـري مقي ر وإذا فس

اإلثخان بكثرة القتل فيهم كان املعىن حىت إذا مل يبق مـن اجلـيش إال القليـل فأسـروا حينئـذ، أي أبقـوا       

  5."ل أظهراالحتمال األو م اآلية إال أنّظوكال االحتمالني ال خيلو من تأويل يف ن ،األسرى

 :أَنزل -

تـه نـزوال، ونـزل املطـر     على هبوط الشيء ووقوعه ونزل عن داب النون والزاي والالم كلمة صحيحة تدلّ"
  .6"ترتيب الشيء ووضعه مرتله :والترتيل... من السماء نزوال 

                                                                                                                                                       
 08محمد آیة  -1

  02محمد آیة  2-
  181معجم المقاییس في اللغة ،ص -3
 04محمد آیة  -4
  79، ص26، ج10التحریر والتنویر ،مج  -5
 1023،ص 1022عجم المقاییس في اللغة صم -6
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ــه تعــاىل ةورد الفعــل يف مخســ ــها يف قول  y7Ï9≡sŒ óΟ :مواضــع من ßγ̄Ρr' Î/ (#θ èδ Ì� x. !$tΒ tΑ t“Ρ r& ª!$# xÝt7 ômr' sù 

óΟ ßγn=≈ yϑ ôã r& 〈 1.    

 uθèδ ü“Ï%©!$# tΑ :ويف قوله t“Ρ r& sπoΨ‹ Å3¡¡9 $# ’ Îû É>θè=è% tÏΖÏΒ÷σßϑ ø9 $# ...〈2.    

  

 :طبحأَ -

أحـبط اهللا عمـل الكـافر    : ، يقـال ملعلى بطـالن أو أ  احلاء والباء والطاء أصل واحد يدلّ: "قال ابن فارس
  .3"أي أبطله

 y7Ï9≡sŒ óΟßγ̄Ρ: له تعاىلورد الفعل يف قو r'Î/ (#θèδ Ì� x. !$ tΒ tΑ t“Ρ r& ª! $# xÝ t7 ôm r' sù óΟßγn=≈ yϑ ôã r& 〈4.   

  

 š�Ï9≡sŒ ÞΟ: ويف قوله ßγ̄Ρr'Î/ (#θãè t7̈?$# !$tΒ xÝ y‚ ó™ r& ©! $# (#θèδÌ�Ÿ2uρ …çµtΡ≡uθôÊÍ‘ xÝ t7 ôm r' sù óΟ ßγn=≈ yϑôãr& 〈 5 .   

  .فظ اجلاللةويف املوضعني أسند الفعل إىل الضمري العائد على ل
 : أَخرج -

ـ املعناق املتقدمة، وأو: اخلَروج من اإلبل والداللـة   .حاب، ويـوم اخلـروج يـوم القيامـة    ل ما ينشأ من الس
خيرجـه املعطـي مـن مالـه،      اخلراج، وهو مالية للمادة تفيد معىن الظهور ونفاذ شيء عن شيء، ومن احلس

  .6عن اجلهل ه هو الذي أخرجهفالن أي تلميذه كأن خرجوفالن 

ــل يف  ــاىل ورد الفع ــه تع � Éir'x.uρ ÏiΒ >πtƒö :قول s% }‘ Ïδ ‘‰x©r& Zο§θè% ÏiΒ š�ÏG tƒö� s% ûÉL ©9 $# y7 ÷F y_ t� ÷z r& óΟßγ≈ oΨõ3n=÷δ r& Ÿξsù 

u�ÅÀ$ tΡ öΝçλ m;  〈7. ويف قوله تعاىل: ö/ àSè=sVtΒuρ ’ Îû È≅Š ÅgΥ M}$# ?íö‘ t“ x. yl t� ÷z r& … çµt↔ôÜ x© 〈8 .    

 :أَهلَك -

                                                
 09محمد آیة   1-

  04الفتح آیة  -2
  293معجم المقاییس في اللغة، ص  3-
 09محمد آیة  4-
  28محمد آیة 5-

 31معجم المقاییس في اللغة ،ص:ینظر  -6
  13محمد آیة  7 -
  29الفتح آیة  8 -
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ــل يف قولــه تعــاىل   ورد �Éir'x.uρ ÏiΒ >πtƒö: الفع s% }‘ Ïδ ‘‰x©r& Zο§θè% ÏiΒ š�ÏG tƒö� s% ûÉL ©9 $# y7÷F y_ t� ÷zr& óΟ ßγ≈ oΨ õ3 n= ÷δ r& Ÿξsù 

u�ÅÀ$ tΡ öΝçλ m;  〈1  .   

 :آتى -

  .ايء بسهولة: اإلتيان

  tÏ%©!$#uρ (#÷ρy‰tG:ورد الفعل يف قوله تعاىل ÷δ $# óΟèδ yŠ#y— “W‰èδ öΝ ßγ9 s?# u uρ óΟßγ1uθø)s? 〈2 .    

  .، والزيادة فيه من أصل الوضع)أفعل(ا بين على ، فهو م)أعطى(مبعىن ) آتى(و 
"ا إذ التقوى معىن نفساين، واإليتاء يتعد3"ى حقيقة الذواتوإيتاء التقوى مستعار لتيسري أسبا  

-مأص: 

 علـى تضـام   الصاد وامليم أصـل يـدلّ  ": ذهاب مسعها، ويف احلجر صالبته، قال ابن فارس: الصمم يف األذن
الشيء وزوال اخللق والسم   صـمما، ورمبـا قـالوا     ومن ذلك الصمم يف األذن، يقال صممت وأنـت تصـم

صم مبعىن صإذاأصممت الرجل : ويقال م 4"وجدته أصم  

× y7Í :ورد الفعل يف قوله تعاىل ¯≈ s9 'ρé& tÏ%©!$# ãΝßγoΨyè s9 ª! $# ö/ àS £ϑ |¹ r' sù #‘ yϑ ôã r&uρ öΝèδ t�≈ |Áö/r& 〈 5.    

 :أَعمى -

ذهـاب البصـر مـن    : ومـن ذلـك العمـى   . على ستر وتغطية أصل واحد يدلّ العني وامليم واحلرف املعتلّ"
ـ  والت ...والفعل منه عمي يعمى عمى .العينني كلتيهما ي علـى إنسـان شـيئا فتلبسـه عليـه      عميـة أن تعم

  6".لبسا

× y7Í :ورد الفعل يف قوله تعاىل ¯≈ s9 'ρé& tÏ%©!$# ãΝßγoΨyè s9 ª! $# ö/ àS£ϑ |¹r'sù #‘ yϑ ôã r& uρ öΝèδ t�≈ |Áö/r& 〈 7  .  

حـال األعمـى    استعري العمى هنا لعدم الفهم على طريقـة التمثيـل ألنّ  : "يقول ابن عاشور يف تفسريه لآلية
أعمـى   :يقـال وكثـر أن   ،مبعونة مـن يرشـده   ه إالّأن يكون مضطربا فيما حييط به ال يدري نافعه من ضار

  .8"ه مل يهدهمراد به أن ،اهللا بصره
                                                

  13محمد آیة  - 1
  17محمد آیة  2-
  102، ص26،ج10التحریر و التنویر ، مج  3-

  563معجم المقاییس في اللغة، ص - 4
  23محمد آیة  -5

  699معجم المقاییس في اللغة ص  6-
  23محمد آیة  -7

  113، ص26، ج10التحریر و التنویر،مج  8-
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 :أَسخط -

  .، وأسخطه أغضبه)فرِح(والفعل منه سخط من باب  ،الغضب الشديد: السخط والسخط

 š�Ï9≡sŒ ÞΟßγ̄Ρ :ورد الفعل يف قوله تعاىل r'Î/ (#θãè t7 ¨? $# !$ tΒ xÝ y‚ ó™ r& ©! $# (#θèδ Ì� Ÿ2 uρ … çµtΡ≡uθôÊ Í‘ ... 〈 1  .  

 :أَرسل -

ـ  على االنبعـاث واال  الراء والسني والالم أصل واحد مطرد منقاس، يدلّ" السـري السـهل   : لمتـداد، فالرس
 ...وهـو اللـنب،   إذا كـان هلـم رسـل    ،ويقال أرسل القـوم  ...ما أرسل من الغنم إىل الرعي :لوالرس ،

بعضـهم بعضـا،   يتبـع  : وتقول جـاء القـوم أرسـاال    ...الذي يقف معه يف نضال أو غريه: ورسيل الرجل
  2"الواحد رسل، والرسول معروف ،مأخوذ من هذا

  : ورد الفعل يف موضعني مها

$!  :قوله تعاىل ¯Ρ Î) š�≈ oΨ ù= y™ ö‘ r& #Y‰Îγ≈ x© #\� Ïe±t6ãΒuρ #\�ƒÉ‹tΡ uρ  〈3.    

” uθèδ ü:وقوله تعاىل Ï%©!$# Ÿ≅ y™ ö‘ r& … ã&s!θß™ u‘ 3“y‰ßγø9 $$ Î/ ÈÏŠ uρ Èd,ys ø9 $# ... 〈 4 .   

ـ    : قد يأيت الزما كقوهلم) أرسل(الفعل  نّويشار إىل أ نب مـن  أرسل القوم أي كثر رسـلهم وصـار هلـم اللّ
  .مواشيهم

 :أَثَاب -

 .ثـاب يثـوب إذا رجـع    :يقـال : وهو العود والرجـوع  ،الثاء والواو والباء قياس صحيح من أصل واحد"
  5".املكان يثوب إليه الناس: واملثابة

  . طاعتهرجع إىل :وثاب الرجل إىل اهللا وأثاب
أثابه اهللا أي أعطاه جزاء عمله والثواب يكون يف اخلـري ويقـال يف الشـر علـى سـبيل      : وتزاد اهلمزة فيقال

  .ماالستعارة اليت يراد ا التهكّ

 ô...töΝ :ورد الفعل يف قوله تعاىل ßγ t6≈ rO r& uρ $ [s ÷G sù 〈$ Y6ƒÌ� s%6     

                                                
  28محمد آیة  -1

   402معجم المقاییس في اللغة، ص2 -
  08الفتح آیة  3-
  28الفتح آیة 4-
  189معجم المقاییس في اللغة ،ص 5-
  18الفتح آیة  6-
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ضـهم عـن املبايعـة بفـتح     هبـة الثـواب، أي عو  ، أي عوضا، كما يقال يف أعطاهم ثوابا: ومعىن أثام" 
  1".ه وعدهم بثواب هو فتح قريب ومغامن كثرية، ففعلأن: واملراد. قريب

 :أَحاط -

واحلـوط شـيء مسـتدير تعلقـه     ...احلاء والواو والطاء كلمة واحدة، وهو الشيء يطيف بالشيء : حوط" 
  2".املرأة على جبينها من فضة

� 3“t :ورد الفعل يف قوله تعاىل ÷zé&uρ óΟs9 (#ρâ‘ Ï‰ø)s? $ pκö� n=tæ ô‰s% xÞ% tn r& ª! $# $ pκÍ5 4 ... 〈 3.    

حافظا فأصـل مهزتـه للجعـل وصـار باالسـتعمال قاصـرا،        أيجعل الشيء حائطا : واإلحاطة باهلمزة" 
  4".ة القدرة عليهعلى شد دلّاحتوى عليه ومل يترك له منصرفا ف: ومعناه

 : أَظْفَر -

أحدمها على القهـر والفـوز والغلبـة، واآلخـر علـى قـوة يف        يدلّ: الراء أصالن صحيحانالظاء والفاء و"
... واهللا تعـاىل أظفـره    لفوز بالشيء، يقـال ظفـر يظفـر ظفـرا    وا حالفالهو ل الظفر، وفاألو... الشيء 

  5".واألصل اآلخر الظُفُر ظفر اإلنسان، ويقال ظفر يف الشيء إذا جعل ظفره فيه

 ... .ÏΒ Ï‰÷è: له تعاىلورد الفعل يف قو t/ ÷β r& öΝ ä. t� xÿ øß r& óΟÎγøŠn=tæ 4 ... 〈6.    

  7"من النصر الفوز باملطلوب فال يقتضي وجود قتال، وهو أعم" والظفر هو 
 : أَلْزم -

: يقـال : على مصاحبة الشـيء بالشـيء دائمـا    الالم والزاء وامليم أصل واحد صحيح، يدلّ: "قال ابن فارس
  .8"العذاب املالزم للكفار: واللزام. هلزمه الشيء يلزم

  ... óΟ:ورد الفعل يف قوله تعاىل ßγ tΒ t“ ø9 r& uρ sπyϑ Î=Ÿ2 3“uθø)−G9 $# ... 〈 49 .   

واهلمزة يف هذا املوضع دخلت على الثالثي املتعدا إىل مفعولنيي فتعد ى الفعل.  
  

                                                
 176،ص26،ج  10التحریر والتنویر ،مج  1-
  289معجم المقاییس في اللغة ،ص 2-
 21الفتح آیة  3-
  180، ص 26، ج 10التحریر و التنویر ،مج  4-
 641معجم المقاییس في اللغة ص 5-
  24الفتح آیة  6-
  186، ص26،ج 10التحریر والتنویر ،مج :ینظر  7-

 953اللغة  ص معجم المقاییس في - 8
 26الفتح آیة  -9
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 :الثالثي املزيد بتضعيف العني -2

  :1 يزاد هلا تضعيف العني هي، وأشهر املعاين اليت)فعل(وزنه 
  .الطواف أكثرطوف أي : التكثري واملبالغة، وذلك مثل ىالداللة عل -
  .فرح زيد، وفرحته: وذلك مثل ،التعدية -
  .شرقا تأي توجه تشرق: لداللة على التوجه مثلا -
  .ر مثل احلجرر الطني أي صاحج: من الفعل مثل الشيء قد صار شبيها بشيء مشتق الداللة على أنّ -
- كذبته أي نسبته إىل الكذب: مثل ؛سبةالداللة على الن.  
  .مثل قلّمت أظافري أي أزلت قالمتها ،الداللة على السلب -
 .كبر أي قال اهللا أكرب: اختصار احلكاية وذلك مثل -

2 -1- ةيف السور املكي : 
 نها اجلدول التايلاألفعال اليت وردت مزيدة بتضعيف العني يبي: 

 مكرر السورة الفعل مكرر السورة الفعل مكرر السورة الفعل

 1 ق نقّب 1 األحقاف ولّى 1 األحقاف وصى

 2 ق سبح 3 ق كذّب 1 األحقاف وفّى

 1 ق ذكّر 1 ق زين 1 األحقاف بلّغ

 1 الذاريات قرب 1 ق نزل 1 األحقاف دمر

 1 الذاريات بشر 1 ق قدم 2 األحقاف مكّن

 1 ق بدل 1 افاألحق صرف

  

:تفصيل هذه األفعال كمايلي  
الوصية كالم ...ووصيت الشيء وصلته .على وصل شيء بشيء الواو والصاد واحلرف املعتل أصل يدلّ: وصى -

 2.يوصى أي يوصل، يقال وصيته توصية، وأوصيته إيصاء

 $uΖ  :ورد الفعل يف قوله تعاىل øŠ ¢¹uρ uρ  z≈ |¡ΣM}$# Ïµ÷ƒy‰Ï9≡uθÎ/ $ ·Ζ≈ |¡ôm Î) 〈 ( 3.  

                                                
 وما بعدھا 34التطبیق الصرفي، ص : ینظر  1-
  .1094معجم المقاییس في اللغة، ص : ینظر 2-

  .15األحقاف آیة  -3
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 وىفّوإمتام العهد وإكمال الشرط، : منه الوفاء .على إكمال وإمتام الواو والفاء واحلرف املعتل كملة تدلّ: وفّى -
ترك منه شيئا، يحىت مل  ؛يت الشيء واستوفيتهاه وافيا، وتوفّأوفيتك الشيء إذا قضيته إي: ويقولون ؛ويفّمأوىف، فهو 

  1".توفاه اهللا: "ومنه يقال للميت
 ... öΝ :ورد الفعل يف قوله تعاىل åκu� Ïjùuθã‹Ï9 uρ öΝßγn=≈ uΗùå r& öΝèδ uρ Ÿω tβθçΗs>ôàãƒ 〈  2 . 

  : بلَّغ -
غ والبلغة ما يتبلّ... بلغت املكان، إذا وصلت إليه : الباء والالم والغني أصل واحد وهو الوصول إىل الشيء، تقول"

  3"ه يبلغ ا ما يريدهسان، ألنح اللّبه من عيش وكذك البالغة اليت ميدح ا الفصي

$ tΑ :ورد الفعل يف قوله تعاىل s% $ yϑ̄Ρ Î) ãΝù=Ïè ø9 $# y‰ΖÏã «! $# /ä3 äóÏk= t/ é&uρ !$ ¨Β àMù=Å™ ö‘ é& ÏµÎ/ ...〈4.     

  :دمر -
  .اهلالك: الدمار

� ã :ورد الفعل يف قوله تعاىل ÏiΒy‰ è? ¨≅ ä. ¥óx« Ì� øΒr'Î/ $ pκÍh5u‘ (#θßs t7 ô¹r'sù Ÿω #“t� ãƒ �ωÎ) öΝåκß] Å3≈ |¡tΒ 4 ...〈 5 .  

- كَّنم:  
ن منه، إذا قدر ن من كذا ومتكّيقال مكّ. ةوهي القدرة والقو" بفتح امليم وكسر الكاف"إعطاء املكنة : التمكني

     .  ρu9s)s‰ô Βt3©Ψ¨≈γßΝö ùÏ‹ϑy$! )Îβ Β3̈©Ψ¨≈3äΝö ùÏŠµÏ ... 〈7:، ورد الفعل يف قوله تعاىل6"عليه

- رفص:  

 ô‰s)s9: ورد الفعل يف قوله تعاىل uρ $ oΨõ3n=÷δ r& $tΒ / ä3s9 öθym zÏiΒ 3“t� à)ø9 $# $ uΖøù §�|À uρ ÏM≈ tƒFψ$# öΝßγ̄=yè s9 tβθãè Å_ ö�tƒ 〈8 .   

عليه من الغرض املقصود منها وهو اإلقالع عن الشرك  وتصريف اآليات تنويعها باعتبار ما تدلّ: " قال ابن عاشور
ي به هنا عن وكن. من الصرف وهو اإلبعاد ه مشتقعىن التصريف التغيري والتبديل ألنوأصل م ،وتكذيب الرسل

  .9"د أنواع األدلة يزيد املقصود وضوحاتعد التبيني والتوضيح ألنّ

                                                
  1099معجم المقاییس في اللغة، ص 1-
  19األحقاف آیة  2-

 153معجم المقاییس في اللغة ،ص -3
  23األحقاف آیة  4-
  25األحقاف آیة  5-

  52،ص26، ج10ریر والتنویر ،مجالتح -6
 26األحقاف آیة  7-

  27األحقاف آیة  - 8
 .55-54ص،26، ج10التحریر والتنویر ،مج -9
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  :ولَّى -

 . ولّوا أي رجعوا،     ... ùs=nϑ£$ %èÓÅz ρu9©θö#( )Î<n’4 %sθöΒÏγÎΟ Β•Ψ‹É‘Íƒz 〈 1:ورد الفعل يف قوله تعاىل

  :كَذَّب -
الصدق، كذب  خالف: من ذلك الكذب... على خالف الصدق  الكاف والذال والباء، أصل صحيح يدلّ" 

  2"ةبذَاب وكُوجدته كاذبا، ورجل كذّ :وأكذبته ،نسبته إىل الكذب: وكذبت فالنا. كذبا

›¤< ... @≅ä. z :ورد الفعل يف ثالثة مواضع منها قوله تعاىل x. Ÿ≅ß™ ”�9 $# ¨, pt mú Ï‰‹Ïãuρ 〈 3 .  

  :زين -
أزينت األرض و ،نت الشيء تزيينايقال زي... على حسن الشيء وحتسينه  الزاء والياء والنون أصل صحيح يدلّ"

واز4"نها عشبها ينت وازدانت إذا حس  

 óΟ :ورد الفعل يف قوله تعاىل n=sùr& (#ÿρ ã�ÝàΖ tƒ ’n< Î) Ï !$yϑ¡¡9 $# ôΜßγs% öθsù y# ø‹x. $yγ≈ oΨø‹t⊥ t/ $yγ≈ ¨Ψ−ƒ y—uρ $tΒ uρ $oλm;  ÏΒ 8lρ ã�èù  〈5 .  

  : نزل -

$  :ورد الفعل يف قوله تعاىل uΖ ø9̈“tΡ uρ zÏΒ Ï!$ yϑ ¡¡9 $# [!$ tΒ %Z.t�≈ t6•Β ...〈 6  .  

  :قَدم -
  .ام غريهجعل الشيء قد: التقدمي

$ tΑ :ورد الفعل يف قوله تعاىل s% Ÿω (#θßϑ ÅÁtG øƒrB £“t$s! ô‰s%uρ àMøΒ£‰ s% /ä3ø‹ s9 Î) Ï‰‹ Ïã uθø9 $$ Î/ 〈7 .  

  8"دهم بواسطة الرسول صلى اهللا عليه وسلماهللا توع كونه سابقا على املؤاخذة بالشرك ألنّ: واملراد به هنا" 

  :بدل -
لت هو قيام الشيء مقام الشيء الذاهب، يقال هذا بدل الشيء وبديله ويقولون بدو ،والباء والدال أصل واحد" 

1"بدلب تأت له رته وإن ملالشيء إذا غي  
                                                

  27الحقاف آیة  - 1
  921معجم المقاییس في اللغة ص 2-

   14ق آیة  - 3
 467في اللغة، ص معجم المقاییس -4

 06ق آیة  5-
 09ق آیة  - 6

  28ق آیة  7-
  316،ص 26، ج 10مج التحریر والتنویر  8-
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  .    Βt$ ƒã7t‰£Αã #$9ø)sθöΑã !s$t“£ ρuΒt$! &rΡt$O /Îàs=¯≈Ο5 9jÏ=ùèy7Î‹‰〈Ï2:ورد الفعل يف قوله تعاىل

- قَّبن:  

 ö ...(#θç6 :ورد الفعل يف قوله تعاىل ¤)uΖ sù ’Îû Ï‰≈ n=Î6ø9 $# ö≅ yδ ÏΒ CÈ‹ Ït¤Χ  〈3  .  

أي  ،لوا وأخضعواذلّ: خرقوا واستعري ملعىن :ثقب، فيكون مبعىنكون القاف مبعىن البسمن النقب  مشتق" :والتنقيب
  4"تصرفوا يف األرض باحلفر والغرس والبناء حتت اجلبال وإقامة السداد واحلصون

- حبس:  
 والتسبيح هو ترتيه اهللا جلّ... واآلخر جنس من السعي  ،أحدمها جنس من العبادة: السني والباء واحلاء أصالن"

  5"سوء ثناؤه من كل 

 ... ôxÎm7 :ورد الفعل يف قوله تعاىل y™uρ Ï‰ôϑ pt¿2 y7În/u‘ Ÿ≅ ö6s% Æíθè=èÛ Ä§ôϑ ¤±9 $# Ÿ≅ö6s%uρ É>ρã� äó ø9 $# 〈 6 .   

≅ zÏΒuρ È :ويف قوله تعاىل ø‹ ©9$# çµ ós Îm7|¡ sù t�≈ t/÷Šr&uρ ÏŠθàf�¡9 $# 〈 7 .   

  :ذَكَّر -
أي ال  ،"بضم الذال"كر اجعله منك على ذُ: ويقولون ؛ذكرت الشيء خالف نسيته، مث محل عليه الذكر باللسان" 

  8"العالء والشرف: تنسه، والذكر

  .    ... ùs‹x.jÏ�ö /Î$$9ø)à�öu#βÈ Βt †sƒs$∃ß ρuãÏŠ‰Ï  〈9:ورد الفعل يف قوله تعاىل

- بقَر:  
  10"رباب قُقرب يريقال قَ .على خالف البعد القاف والراء والباء أصل صحيح يدلّ" 

… ÿ :فعل يف قوله تعاىلورد ال çµ t/ §�s) sù öΝÍκö� s9 Î) tΑ$s% Ÿωr& šχθè=ä.ù's? 〈 11  .  

                                                                                                                                                       
  117معجم المقاییس في اللغة، ص -1
  29ق آیة  -2

  36ق آیة  3-
  323، ص322، ص26، ج10التحریر والتنویر، مج -4
  502معجم المقاییس في اللغة ص: ینظر -5
 39ق آیة  -6
  40ق آیة  -7
  377معجم المقاییس في اللغة ،ص  -8
 45ق آیة  -9

 885معجم المقاییس في اللغة ص -10
  27الذاریات آیة  -11
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  :بشر -
من  ذلك جنسا ما محل عليه غريه من الشر، وأظنوذلك يكون باخلري ورب ،يقال بشرت فالنا أبشره تبشريا"

  1"ذارة بغريها إذا أطلق الكالم إطالقا فالبشارة باخلري والنأمف التبكيت؛

 ... (#θä9$ :الفعل يف قوله تعاىل ورد s% Ÿω ô#y‚ s? ( çνρ ã�¤± o0uρ ?Ν≈ n=äó Î/ 5ΟŠÎ=tæ 〈2.     

  :يف السور املدنية -2 -2
  :اآليتاألفعال اليت وردت مزيدة بتضعيف العني يبينها اجلدول 

 مكرر السورة الفعل مكرر السورة الفعل مكرر  السورة الفعل 

 1 تحالف بدل 1 حممد قطّع 3 حممد نزل

 1 الفتح عجل 1 حممد سول 2 حممد، الفتح كفّر

 1 احلجرات قدم 5 الفتح عذّب 1 حممد عرف

 1 احلجرات حبب 1 الفتح عزر 1 حممد ثبت

 1 احلجرات هكر 1 الفتح وقّر 1 حممد دمر

 1 احلجرات علّم 1 الفتح سبح 3 حممد، الفتح، حلجرات زين

  

  :يوتفصيل هذه األفعال كما يل
  : نزلَ -

 š�Ï9≡sŒ óΟßγ̄Ρ :ورد الفعل يف ثالث مواضع منها قوله تعاىل r'Î/ (#θä9$ s% šÏ%©# Ï9 (#θèδ Ì� x. $ tΒ š^ ¨“tΡ ª! $# öΝà6ãè‹ ÏÜ ãΖy™ 

’ Îû ÇÙ÷è t/ Ì� øΒF{ $# ( 〈3 .    

  :ركَفَّ -
ه ي ألناإلميان، مس ضد :والكفر... على معىن واحد وهو الستر والتغطية   الكاف والفاء والراء أصل صحيح يدلّ"

4". جحودها وسترها :، وكذلك كفران النعمةتغطية احلق  

                                                
  134معجم المقاییس في اللغة ص  -1
  28الذاریات آیة  -2

  26محمد آیة  3-
  931معجم المقاییس في اللغة ص 4-
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 šÏ%©!$#uρ (#θãΖtΒ#u (#θè=ÏΗxå :ورد الفعل يف قوله تعاىل uρ ÏM≈ ys Î=≈ ¢Á9 $# (#θãΖtΒ#uuρ $yϑ Î/ tΑ Ìh“ çΡ 4’ n?tã 7‰£ϑ ptèΧ uθèδ uρ ‘,ptø:$# ÏΒ öΝÍκÍh5§‘   
t�¤ÿ x. öΝåκ÷] tã öΝÍκÌE$ t↔ÍhŠy™ yxn=ô¹r&uρ öΝçλ m;$ t/ 〈 1.     

 ... t�Ïeÿ :ويف قوله تعاىل x6ãƒ uρ óΟßγ÷Ζtã öΝÍκÌE$ t↔ÍhŠy™ 4 ...  〈 2   ، "ا هلم3"وتكفري السيئات غفرا  

- فرع:  
على  صال بعضه ببعض، واآلخر يدلّأحدمها على تتابع الشيء مت العني والراء والفاء أصالن صحيحان يدلّ" 

  4"رفهما أطيب ع: الرائحة الطيبة، يقال: رفالع... نينة مأالسكون والطّ

... ãΝßγè=Åzô‰ãƒuρ sπ̈Ψpgø:$# $yγ: ورد الفعل يف قوله تعاىل sù§�tã öΝçλ m; 〈 5 .    

$(ومعىن : " قال ابن عاشور yγsù§� tã öΝçλ m; (ا، فاجلملة حال من اجلنة، أو أنا بصفاه وصفها هلم يف الدنيا فهم يعرفو
) عرفها(وقيل . هم داخلوها، وذلك من تعجيل الفرح ادون يف أنفال يترد ةهداهم إىل طريقها يف اآلخر املعىن

  .6"ب من متام حسن الضيافةيتطيالجعل فيها عرفا، أي رحيا طيبا، و
  :ثَبت -
  7"ثبت ثباتا وثبوتا: يقال. وهي دوام الشيء ،الثاء والباء والتاء كلمة واحدة" 

$  : قوله تعاىلورد الفعل يف pκš‰r'̄≈ tƒ zƒÏ%©!$# (#þθãΖtΒ#u β Î) (#ρç�ÝÇΖs? ©! $# öΝä.÷�ÝÇΖtƒ ôMÎm6 s[ãƒ uρ ö/ ä3tΒ#y‰ø%r& 〈8  .  

للزلل وهن يسقط  فإنّ متثيل لليقني وعدم الوهن حبالة من ثبتت قدمه يف األرض فلم يزلّ"وتثبيت األقدام 
  .9"صاحبه

  : دمر -

� ... t :ورد الفعل يف قوله تعاىل ¨ΒyŠ ª! $# öΝÍκö� n=tã ( zƒÌ� Ïÿ≈ s3ù=Ï9 uρ $ yγè=≈ sVøΒr& 〈 10  .  

  :زين -

                                                
  02محمد آیة  1-
  05الفتح آیة  2-
 75،ص 26، ج10التحریر والتنویر مج  3-

  759معجم المقاییس في اللغة، ص: ینظر -4
  06محمد آیة  -5

 84،ص 26، ج10التحریر والتنویر مج 6-
  191معجم المقاییس في اللغة ص -7
 07محمد آیة  - 8
 85، ص26، ج10التحریر والتنویر ،مج - 9

  10محمد آیة   -10

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 الفصل الثاني في المستوى الصرفي
 

 

146

≈...£Å3 :مواضع منها قوله تعاىل ةورد الفعل يف ثالث s9uρ ©!$# |= ¬7ym ãΝä3 ø‹s9 Î) z≈yϑƒ M}$# … çµuΖ −ƒy—uρ ’Îû ö/ä3 Î/θè=è% ...〈 1  .- قَطَّع:  

  .2" م وإبانة شيء من شيءصرلى ع يدلّ أصل صحيح واحدالقاف والطاء والعني "

™  ...(#θà)ß :ورد الفعل يف قوله تعاىل uρ ¹!$ tΒ $VϑŠ ÏΗxq yì ©Ü s)sù óΟèδ u!$ yè øΒr&  〈3.  

  : سول -
ا قوهلم سولت له الشيء، فأم... على استرخاء يف الشيء، يقال سول يسول سوال السني والواو والالم أصل يدلّ"

4"نته لهإذا زي.  

? ¨βÎ) šÏ%©!$# (#ρ‘‰s : قوله تعاىلورد الفعل يف ö‘ $# #’ n?tã ΟÏδ Ì�≈ t/÷Š r& .ÏiΒ Ï‰÷è t/ $ tΒ t¨t7 s? ÞΟßγs9 ” y‰ßγø9 $#   ß≈ sÜ ø‹ ¤±9 $# tΑ §θy™ 

öΝßγs9 4’n? øΒr&uρ óΟßγs9 〈 5.    

  : عذَّب -
  .6"ةشد أصل العذاب الضرب، مث استعري ذلك يف كلّ"

 šU :ىلورد الفعل يف مخسة مواضع منها قوله تعا Éj‹ yè ãƒuρ tÉ)Ïÿ≈ uΖãΚø9 $# ÏM≈ s)Ïÿ≈ oΨßϑ ø9 $#uρ tÏ.Î�ô³ßϑ ø9 $#uρ ÏM≈ x.Î�ô³ßϑ ø9 $#uρ 

šÏoΡ !$ ©à9 $# «! $$ Î/  ∅sß Ïöθ¡¡9 $# 4 ...〈 7  .  

  

- رزع:  
  .8"إحدامها التعظيم والنصر، والكلمة األخرى جنس من الضرب: العني والزاء والراء كلمتان" 

θãΖÏΒ÷σçG#) :ىلورد الفعل يف قوله تعا Ïj9  «! $$Î/ Ï&Î!θß™ u‘ uρ çνρ â‘ Ìh“yè è?uρ çνρã� Ïj%uθè? uρ çνθßs Îm7 |¡è@uρ Zοt�ò6 ç/ ¸ξ‹ Ï¹r&uρ 〈 9.    

  .يف اآلية مبعىن النصر والتأييدالوارد والتعزير 

  :وقَّر -

                                                
 07الحجرات آیة  1 -

 893معجم المقاییس في اللغة ص - 2
  15:محمد آیة - 3
  499-498معجم المقاییس في اللغة ص  -4
  15محمد آیة  - 5
  750ي اللغة صمعجم المقاییس ف: ینظر -6

 06الفتح آیة  7 -
  771معجم المقاییس في اللغة ص - 8

  09الفتح آیة  9 -
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  التعظيم: التوقري

 (#θãΖÏΒ÷σçG :ورد الفعل يف قوله تعاىل Ïj9 «! $$Î/ Ï&Î!θß™ u‘ uρ çνρâ‘ Ìh“ yèè? uρ çνρ ã�Ïj%uθè?uρ çνθßs Îm7 |¡è@uρ Zοt� ò6 ç/ ¸ξ‹ Ï¹r&uρ 〈 1  .  

  :سبح -

 (#θãΖÏΒ÷σçG :ورد الفعل يف قوله تعاىل Ïj9 «! $$ Î/ Ï&Î!θß™ u‘ uρ çνρâ‘ Ìh“ yè è? uρ çνρã� Ïj%uθè? uρ çνθßs Îm7|¡ è@uρ Zοt� ò6ç/ ¸ξ‹ Ï¹r&uρ  〈2  .  

  : بدل -

�... šχρß‰ƒÌ :ورد يف قوله تعاىل ãƒ β r& (#θä9Ïd‰ t6ãƒ zΝ≈ n=x. «!$# 4 ... 〈3 .   

  :عجل -
  .4"أحدمها على اإلسراع واآلخر على بعض احليوان العني واجليم والالم أصالن صحيحان، يدلّ" 

 ãΝä.y‰tã :ورد الفعل يف قوله تعاىل uρ ª! $# zΟÏΡ$ tótΒ Zοu��ÏVŸ2 $pκtΞρä‹è{ ù's? Ÿ≅ ¤fyè sù öΝä3s9 ÍνÉ‹≈ yδ...   〈5.     

- مقَد:  

$  :ورد الفعل يف قوله تعاىل pκš‰r'̄≈ tƒ tÏ%©!$# (#θãΖtΒ#u Ÿω (#θãΒ Ïd‰ s)è? t÷t/ Ä“y‰tƒ «! $# Ï&Î!θß™ u‘ uρ ( ...〈6 .    

- ببح:  

≈ ... £Å3 :ورد الفعل يف قوله تعاىل s9 uρ ©! $# |= ¬7 ym ãΝä3ø‹ s9 Î) z≈ yϑƒM}$# … çµuΖ−ƒy—uρ ’ Îû ö/ä3Î/θè=è% ...〈 7 .  

- هكَر:  
  .8"كرهت الشيء أكرهه كرها: ة، يقالعلى خالف الرضا واحملب الكاف والراء واهلاء أصل صحيح واحد يدلّ" 

 ... oν :ورد الفعل يف قوله تعاىل §�x. uρ ãΝä3ø‹ s9 Î) t� øÿä3ø9 $# s−θÝ¡àÿø9 $#uρ tβ$ uŠóÁÏèø9 $#uρ 4 ... 〈 9  .  

  :علَّم -

                                                
  09الفتح آیة   -1

  09الفتح آیة  2 -
 15الفتح آیة  3 -

 741معجم المقاییس في اللغة ص - 4
  20الفتح آیة  5 -

  01الحجرات آیة   -6
  07الحجرات آیة   -7
  923معجم المقاییس في اللغة ص - 8
 07جرات آیة الح  -9
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  .العلم نقيض اجلهل

≅ ö :ورد الفعل يف قولـه تعـاىل   è% šχθ ßϑ Ïk= yè è? r& ©! $# öΝà6 ÏΖƒÏ‰Î/ ª! $#uρ ãΝn=÷è tƒ $ tΒ ’ Îû ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9 $# $ tΒuρ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# 4 ª! $#uρ 

Èe≅ ä3Î/ >óx« ÒΟ‹ Î=tã 〈1 .    

  

  :الثالثي املزيد باأللف بني الفاء والعني -3
  :2 وأشهر املعاين اليت تزاد هلا األلف هي) فاعل(وزنه 

  .عمرا رب زيداض: الفعل حادث من الفاعل واملفعول معا، مثل لى أنّوهي الداللة ع ،املشاركة -
 .رستابعت الد: وهي الداللة على عدم انقطاع الفعل، مثل ،املتابعة -

  .فاه اهللا أي جعله ذا عافيةاع: فعل، مثلالعليها  شيئا صار صاحب صفة يدلّ الداللة على أنّ -
 
3- 1- ةيف السور املكي:  

 .ة من جزء األحقافاملكيعلى وزن فاعل يف السور مل ترد األفعال 

  : السور املدنيةيف  -2 -3
 :األفعال اليت وردت مزيدة باأللف بني الفاء والعني، يبينها اجلدول التايل

 مكرر السورة الفعل مكرر السورة الفعل مكرر السورة الفعل

1 احلجرات نادى 3 الفتح، احلجرات قاتل 1 حممد شاق 

 1 احلجرات جاهد 1 الفتح آزر 3 حالفت بايع

 1 الفتح عاهد

  

  :تفصيل هذه األفعال كما يلي
- اقش:  

                                                
 16الحجرات آیة - 1
  36الصرفي،ص التطبیق - 2
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منه على معىن االستعارة،  حيمل عليه ويشتق على انصداع يف الشيء، مثّ يدلّ صحيح الشني والقاف أصل واحد"
 :قتصدعت اجلماعة وتفروذلك إذا ان ،قاق هو اخلالفوالش... ا، إذا صدعته ه شقّتقول شققت الشيء أشقّ

  .1"ويقال لنصف الشيء الشق ؛ق أمرهمت عصا القوم بعد التئامها، إذا تفرشقّوا عصا املسلمني، وقد انشقّ: يقال

� ¨βÎ) zƒÏ%©!$# (#ρã :ورد الفعل يف قوله تعاىل xÿx. (#ρ‘‰|¹uρ tã È≅‹ Î6y™ «! $# (#θ—% !$x©uρ tΑθß™ §�9 $# .ÏΒ Ï‰÷è t/ $ tΒ t¨t7 s? ãΝßγs9 3“y‰çλ ù; $# 

s9 (#ρ•�ÛØ tƒ ©! $# $ \↔ø‹ x© äÝÎ6ós ãŠy™ uρ óΟßγn=≈ yϑ ôã r& 〈 2  .  

- عايب:  
ونقلت إىل معىن العهد على الطاعة  ،كال املتعاقدين بائع ة من البيع فهي مفاعلة ألنّاملبايعة أصلها مشتقّ"

  .3"والنصرة

 ¨β :ورد الفعل يف ثالثة مواضع، منها قوله تعاىل Î) šÏ%©!$# y7tΡθãèÎƒ$t6ãƒ $yϑ ¯Ρ Î) šχθãèÎƒ$t7ãƒ ©!$# ß‰tƒ «!$# s−öθ sù 

öΝ Íκ‰ É‰÷ƒ r& 4 ...〈 4  .  

- داهع:  
  5"دون، واملصدر املعاهدةوأهل العهد هم املعاه... املوثق، ومجعه عهود: العهد" 

’ ... ôtΒuρ 4 :ورد الفعل يف قوله تعاىل nû÷ρr& $ yϑ Î/ y‰ yγ≈ tã çµø‹ n=tæ ©! $# Ïµ‹ Ï? ÷σã‹ |¡sù #·� ô_ r& $ Vϑ‹ Ïàtã 〈6.  

 : قاتل -

احلال الذي يقتل عليها، يقال : قتلَه قتالً، والقتلَة: على إذاللِ وإماتة، يقال القاف والتاء والالم أصل صحيح يدلُّ"
   .7"املواضع اليت إذا أُصيبت قَتلَه ذلك:املرة الواحدة، ومقاتلُ اإلنسان: قَتلَه قتلةَ سوء، والقَتلَة

  öθs9 :ورد الفعل يف ثالثة مواضع، منها قوله تعاىل uρ ãΝä3 n=tF≈ s% tÏ%©!$# (#ρã� xÿx. (#âθ©9 uθs9 t�≈ t/÷Š F{$# §ΝèO Ÿω šχρß‰Ågs† $ |‹ Ï9 uρ Ÿωuρ 

#Z��ÅÁtΡ 〈8.   

  :آزر -

                                                
  519معجم المقاییس في اللغة، ص -1

 32محمد آیة  2-
 159،ص 26، ج10التحریر والتنویر ، مج : ینظر -3
  10الفتح آیة  -4
  713معجم المقاییس في اللغة، ص -5

    10الفتح آیة  6-
  .874معجم المقاییس في اللغة،ص - 7
  .22:یةآ: الفتح - 8
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  .1"القوة: زرواَأل...يقال تأزر النبت، إذا قوي واشتد: اهلمزة والزاء والراء أصل واحد، وهو القوة والشدة"

/ ö :ورد الفعل يف قوله تعاىل àSè=sVtΒuρ ’Îû È≅ŠÅgΥM}$# ?íö‘ t“ x. ylt� ÷zr& … çµt↔ôÜ x© … çνu‘y—$ t↔ sù ...〈2.  

  :نادى -

  ¨β :ورد الفعل يف قوله تعاىل Î) šÏ%©!$# y7tΡρ ßŠ$uΖ ãƒ ÏΒ Ï!#u‘ uρ ÏN≡t� àf çtø:$# öΝèδ ç�sY ò2 r& Ÿω šχθè=É)÷è tƒ 〈3.     

  

- داهج:  
اجلَهاد، وهي األرض ...يقال جهدت نفسي وأَجهدت، واجلُهد الطاقة... اجليم واهلاء والدال أصله املشقَّة"

  . 4"الصلبة

  $yϑ :ورد الفعل يف قوله تعاىل ¯Ρ Î) šχθãΨÏΒ÷σßϑ ø9 $# tÏ%©!$# (#θãΖtΒ#u «! $$ Î/ Ï&Î!θß™ u‘ uρ §ΝèO öΝs9 (#θç/$ s? ö� tƒ (#ρ ß‰ yγ≈ y_uρ öΝÎγÏ9≡uθøΒr'Î/ 

óΟÎγÅ¡àÿΡ r&uρ ’ Îû È≅‹ Î6y™ «! $# 4 y7Í× ¯≈ s9 'ρé& ãΝèδ šχθè%Ï‰≈ ¢Á9 $#  〈5.    

  
  

  :دالرباعي ار - ب
، غري أنّ هناك أوزاناً أخرى، يقول الصرفيون إنها ملحقة بالوزن األصلي، وأشهر هذه )فَعلَلَ(له وزن واحد هو 

  .فَعلَى –يلَ فَع –فيعلَ  –فَعولَ  –فَوعلَ : األوزان

  :6، فهي)فَعلَلَ(أما عن أهم املعاين اليت يستعمل فيها وزن 

  .علْقَم الطعام أي صار كالعلقم: الداللة على املشاة مثل -

  .عرجن أي استعمل العرجون:الداللة على أنّ االسم املأخوذ منه آلة مثل -

  .لبنن أي صيره لبنانيا: الصريورة، مثل -

                                                
  .75معجم المقاییس في اللغة، ص - 1
  .29آیة : الفتح - 2
 4:آیة: الحجرات  - 3
  .227معجم المقاییس في اللغة، ص - 4
  .15آیة :الحجرات - 5
 .30التطبیق الصرفي، ص:ینظر - 6
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- وهو أن تنحت من كلمتني أو أكثر كلمة واحدة تدلّ على معىن الكالم الكثري، وذلك مثل: حتالن : عبشمي

  .ال حول وال قوة إال باهللا: أي عبد مشس، حوقَلَ أي قال

‰ô :، الوارد يف قوله تعاىل)وسوس(اقتصر جميء الرباعي ارد يف سور اجلزء على فعل واحد هو  s)s9 uρ 

$uΖ ø)n=yz z≈|¡Σ M}$# ÞΟ n=÷è tΡuρ $tΒ â È̈θ ó™uθ è? ÏµÎ/ …çµÝ¡øÿtΡ ( ... 〈1.   

تتكلّم كالما خفيا مهسا، ومصدره الوسواس والوسوسة أطلقت هنا ): "توسوس(قال ابن عاشور عن معىن الفعل 

واطر جمازا على ما جيول يف النفس من اخلواطر والتقديرات والعزائم ألنّ الوسوسة أقرب شيء تشبه به تلك اخل

وأحسن ما يستعار هلا، ألنها جتمع خمتلف أحوال ما جيول يف العقل من التقادير وما عداها من حنو ألفاظ التوهم 

  .2"والتفكّر إنما يدل على بعض أحوال اخلواطر دون بعض

  

  

  

  :مقارنة النتائج وحتليلها - جـ

موزعة بني السور املكية والسور . فعال) مخسة وعشرون): (أفعل(عدد األفعال الواردة يف اجلزء على زنة  -1
  :املدنية كما يف الشكل اآليت

  السور املكية                     السور املدنية                           
  
  
  
  

                                                
  .16:آیة: ق - 1
  .300، ص26، ج10مج : التحریر والتنویر - 2

  
  
  .أهلك

 

  نذرأ -أنعم
 - أذهب
  -أصبح

  -أنبت -ألقى
  - ىغأط -أحيا

  .أوجس
  

                               -أضلّ
 -أثخن-أصلح
 -أحبط -أنزل
 -آتى -أخرج
أعمى -أصم- 
 -أرسل -أسخط
 -أحاط -أثاب
 .ألزم -أظفر
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أربعة (يف السور املكية، و) ثالثة عشر(موضعا، منها ) سبعة وثالثني(هذه األفعال وردت يف 
  .دنيةيف السور امل) وعشرون

  :فعالً موزعة كما يف الشكل اآليت) ثالثون): (فَعل(عدد األفعال الواردة يف اجلزء على زنة  -2
  السور املدنية               السور املكية                               

  
  
  
  
  
  

سبعة (ويف السور املكية، ) واحد وعشرون(موضعا، منها ) مثانية وأربعني(وردت يف هذه األفعال 
  .يف السور املدنية) وعشرون

أفعال مجيعها يف السور املدنية، كما يف ) سبعة) (فَاعلَ(الواردة يف اجلزء على زنة عدد األفعال  -3
  : الشكل اآليت
  السور املدنية

  
  

  زين
  نزل
  قدم
  بدل
  سبح

 

- وفّى-وصى
 - دمر -بلّغ
  - صرف-مكّن
-كذّب - ولّى
-ذكّر -نقّب
  بشر- قرب

  

- عرف -كفّر
-دمر-ثبت
- سول-قطّع
- رعز- ذّبع

- عجل- وقّر
-كره- حبب

 .علّم

شاق  
  بايع
  عاهد
  قاتل
  آزر
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  .موضعا) أحد عشر(وردت هذه األفعال يف 
، وذلك يف السور )فعلل(على زنة ) وسوس(الفعل الرباعي ارد مل يرد منه سوى فعل واحد هو  -4

  .املكية فقط
  .مزيد الفعل الرباعي مل يرد يف سور اجلزء -5

  :مما تقدم يالحظ
خبمسة ) أفعل(بثالثني فعال، يليها وزن ) فعل(أغلب األفعال الثالثية املزيدة حبرف كانت من وزن  -

  .سبعة أفعال فقط) فاعل(بينما ورد من وزن . وعشرين فعال
  .قتصر جميء الثالثي املزيد باأللف بني الفاء والعني على السور املدنيةا -
  ).وسوس(اقتصر جميء الرباعي ارد على السور املكية، واحنصر يف فعل واحد هو -
  . اشتركت السور املكية والسور املدنية يف خلوها من األفعال الرباعية املزيدة -

  ) : الصيغ يف املغايرة(  للمجهول البناء:  رابعا
: " بشر كمال الدكتور يقول هذا ويف أصيلة، صرفية دراسة للمجهول البناء أو الصيغ يف املغايرة دراسة إنّ    
 واملبنـي للمعلـوم املبين بني املغايرة يف كمـا الصيغ فـي املغايرة دراسة كذلك الصرفية البحوث صميم ومن

  .1"للمجهول
  

  :ةيف السور املكي - أ
  :لصيغة املبين للمجهول جيد أنه ورد يف املواضع التالية -يف السور املكية -استخدام القرآن الكرمي الناظر يف 

                                                
 . 195عن محمود أحمد نحلة ، دراسات قرآنیة في جزء عم ، ص  كمال بشر ، نقال  :مفھوم علم الصرف -  1
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 ... tÏ%©!$#uρ (#ρã� xÿx. !$ £ϑ tã (#ρ â‘ É‹Ρé& tβθàÊ Ì� ÷èãΒ ...〈1.  

... #sŒ Î) uρ u� Å³ ãm â¨$̈Ζ9$# (#θçΡ% x. öΝçλ m; [!#y‰ôã r& ... 〈2.    

 #sŒ Î) uρ 4’n?÷G è? öΝÍκö� n=tã $oΨ çG≈ tƒ#u ;M≈ uΖÉi�t/ tΑ$ s% tÏ%©!$# (#ρã� xÿx. Èd,ys ù=Ï9 $£ϑ s9 öΝèδ u!% ỳ #x‹≈ yδ Ö� ós Å™ î〈Î7 •Β3.     

  ö≅ è% $tΒ àMΖä. % Yæô‰Î/ zÏiΒ È≅ ß™”�9 $# !$ tΒuρ “Í‘ ÷Šr& $ tΒ ã≅yè øÿãƒ ’ Î1 Ÿωuρ ö/ ä3Î/ ( ÷βÎ) ßìÎ7 ¨? r& �ωÎ) $ tΒ #yrθãƒ ¥’ n< Î) ...〈4.    

 ... y‰ôã uρ É−ô‰Å_Á9 $# “Ï%©!$# (#θçΡ% x. tβρ ß‰ tãθãƒ ...〈5.    

  “Ï%©!$#uρ tΑ$ s% Ïµ÷ƒt$Î!≡uθÏ9 7e∃é& !$ yϑ ä3©9 ûÍ_ ÏΡ#y‰Ïè s?r& ÷β r& yl t� ÷zé& ô‰s%uρ ÏMn=yz ãβρã� à)ø9 $# ÏΒ ‘ Î=ö7 s% 〈6.  

... öΝåκu� Ïjù uθã‹ Ï9 uρ öΝßγn=≈ uΗùå r& öΝèδ uρ Ÿω tβθçΗ s>ôà ãƒ 〈7.  

  tΠ öθtƒuρ ÞÚt� ÷èãƒ tÏ%©!$# (#ρã� xÿx. ’ n? tã Í‘$ ¨Ζ9 $# ÷Λäö7 yδ øŒ r& óΟä3ÏG≈ t6Íh‹ sÛ ’ Îû â/ ä3Ï?$ uŠym $u‹ ÷Ρ ‘‰9 $# Λä÷è tFôϑ tF ó™ $#uρ $ pκÍ5 tΠöθu‹ ø9 $$ sù tβ÷ρ t“øgéB z>#x‹tã 

Èβθßγø9 $# $yϑ Î/ ÷ΛäΖä. tβρç�É9õ3tG ó¡n@ 〈8.  

  

 ... tΑ$ s% $ yϑ ¯ΡÎ) ãΝù=Ïè ø9 $# y‰ΖÏã «!$# / ä3äó Ïk=t/é&uρ !$ ¨Β àMù=Å™ ö‘ é& ÏµÎ/... 〈9.  

...  ã� ÏiΒy‰è? ¨≅ ä. ¥óx« Ì� øΒr'Î/ $pκÍh5u‘ (#θßs t7 ô¹r'sù Ÿω #“ t�ãƒ �ωÎ) öΝåκß] Å3≈ |¡tΒ 4 ...〈10.  

 ...$£ϑ n=sù zÅÓ è% (#öθ©9 uρ 4’n< Î) ΟÎγÏΒöθs% zƒÍ‘ É‹Ψ•Β ...〈11.    

...  (#θä9$ s% !$ oΨtΒöθs)≈ tƒ $ ¯Ρ Î) $ oΨ÷è Ïϑ y™ $ ·7≈tF Å2 tΑ Ì“Ρé& .ÏΒ Ï‰÷è t/ 4y›θãΒ ... 〈12.  

...  tΠ öθtƒuρ ÞÚ t�÷è ãƒ tÏ%©!$# (#ρã� xÿx. ’ n? tã Í‘$ ¨Ζ9 $# }§øŠs9 r& #x‹≈ yδ Èd,ys ø9 $$ Î/ ( (#θä9$ s% 4’ n? t/ $ oΨÎn/u‘ uρ... 〈1.  

                                                
 4:األحقاف آیة -  1
  6:األحقاف آیة - 2
  7:األحقاف آیة - 3
  9:األحقاف آیة - 4
  16:األحقاف آیة - 5
  17:األحقاف آیة - 6
  19:األحقاف آیة - 7
 20:األحقاف آیة - 8
  23:األحقاف آیة - 9

  25:األحقاف آیة - 10
 29:ةاألحقاف آی - 11
  30:األحقاف آیة - 12
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 ...öΝåκ̈Ξr( x. tΠ öθtƒ tβ÷ρt� tƒ $ tΒ šχρ ß‰ tãθãƒ óΟs9 (#þθèVt7 ù=tƒ �ωÎ) Zπtã$ y™ ÏiΒ ¤‘$ pκ̈Ξ 4 Ô÷≈ n=t/ 4 ö≅ yγsù à7n=ôγ ãƒ �ωÎ) ãΠ öθs)ø9 $# tβθà)Å¡≈ xÿø9 $#...  〈2.   

...  y‡ Ïÿ çΡuρ ’ Îû Í‘θ�Á9 $# 4 y7Ï9≡sŒ ãΠöθtƒ Ï‰‹ Ïã uθø9 $# ...〈3.     

  $tΒ ãΑ £‰ t7 ãƒ ãΑöθs)ø9 $# £“t$s! !$tΒuρ O$tΡ r& 5Ο≈ ¯=sàÎ/ Ï‰‹ Î7yè ù=Ïj9 〈4.  

  ÏMxÿÏ9ø— é&uρ èπ ¨Ψ pgø: $# tÉ)−F ßϑ ù=Ï9 u�ö�xî >‰‹ Ïè t/ 〈5.    

  #x‹≈ yδ $tΒ tβρ ß‰ tãθè? Èe≅ ä3Ï9 A>#̈ρr& 7á‹ Ïÿym 〈6.   

  $oÿ ©ς Î) tβρ ß‰ tãθè? ×−ÏŠ$ |Ás9  〈7.     

  à7sù÷σãƒ çµ÷Ζtã ôtΒ y7Ïùé&  ...〈8.     

  Ÿ≅ ÏF è% tβθß¹≡§� sƒø:$# ... 〈9.  

  

  tΠöθtƒ öΛèε ’ n?tã Í‘$̈Ζ9 $# tβθãΨtG øÿãƒ ...〈10.  

  ’ Îûuρ Ï!$ uΚ¡¡9 $# ö/ ä3è%ø—Í‘ $tΒuρ tβρ ß‰ tãθè? ... 〈11.  

  

  :ةيف السور املدني - ب
  :ورد املبين للمجهول يف اآليات التالية

... (#θãΖtΒ#uuρ $yϑ Î/ tΑ Ìh“çΡ 4’ n?tã 7‰£ϑ ptèΧ ... 〈12.  

                                                                                                                                                       
  34:األحقاف آیة - 1
 35:األحقاف آیة - 2
  20:ق آیة - 3
  29:ق آیة - 4
 31:ق آیة - 5
  32:ق آیة - 6
  5:الذاریات آیة - 7
  9:الذاریات آیة - 8
  10:الذاریات آیة - 9

 13:الذاریات آیة - 10
 22:الذاریات آیة - 11
 2:محمد آیة - 12
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 ... tÏ%©!$#uρ (#θè= ÏF è% ’ Îû È≅‹ Î6y™ «! $# n=sù ¨≅ ÅÒãƒ ÷Λàιn=≈ yϑ ôã r& ...〈1.  

 ... yϑ sù r& tβ% x. 4’ n?tã 7πoΨÉi�t/ ÏiΒ ÏµÎn/§‘ yϑ x. z Îiƒ ã— … çµ s9 â þθß™ Ï&Î# uΗxå (#þθãè t7 ¨? $#uρ Λèε u!#uθ÷δ r& 〈2.  

ã≅ sW ¨Β… Ïπ̈Ψpgø:$# ÉL ©9 $# y‰Ïã ãρ tβθà) −Gßϑ ø9$# ( !$ pκ� Ïù Ö�≈ pκ÷Ξr& ÏiΒ >!$ ¨Β Î�ö�xî 9Å™#u Ö�≈ pκ÷Ξr&uρ ÏiΒ &t©9 óΟ©9 ÷�̈�tó tG tƒ … çµßϑ ÷è sÛ Ö�≈ pκ÷Ξr&uρ ôÏiΒ 9� ÷Ηs~ 

;ο©%©! tÎ/Ì�≈ ¤±=Ïj9 Ö�≈ pκ÷Ξr&uρ ôÏiΒ 9≅ |¡tã ’ y∀ |Á•Β ( öΝçλ m; uρ $ pκ� Ïù ÏΒ Èe≅ ä. ÏN≡t� yϑ ¨V9 $# ×οt� Ïÿøó tΒuρ ÏiΒ öΝÍκÍh5§‘ ( ôyϑ x. uθèδ Ó$Î#≈ yz ’ Îû Í‘$̈Ζ9 $# 

(#θà) ß™ uρ ¹!$ tΒ $ VϑŠ ÏΗxq yì©Ü s)sù óΟèδ u!$ yè øΒr& 〈3.     

... #¨L ym #sŒ Î) (#θã_ t� yz ôÏΒ x8Ï‰ΨÏã (#θä9$ s% tÏ%©# Ï9 (#θè?ρ é& zΟù=Ïè ø9 $# #sŒ$tΒ tΑ$ s% $ ¸ÿÏΡ#u 4 ...〈4.  

  ãΑθà)tƒuρ šÏ%©!$# (#θãΖtΒ#u Ÿωöθs9 ôMs9Ìh“çΡ ×οu‘θß™ ( !#sŒÎ* sù ôMs9Ì“Ρé& ×οu‘θß™ ×πyϑ s3øt’Χ t�Ï.èŒ uρ $pκ� Ïù ãΑ$ tFÉ)ø9 $#   |M÷ƒr&u‘ tÏ%©!$# ’ Îû ΝÍκÍ5θè=è% 

ÖÚ t� ¨Β tβρã� ÝàΖtƒ y7ø‹ s9 Î) t� sàtΡ ÄcÅ ǿó yϑ ø9 $# Ïµø‹ n=tã zÏΒ ÏNöθyϑ ø9 $# ( ...〈5.  

  óΟçFΡr'̄≈ yδ ÏIωàσ̄≈ yδ šχ öθtãô‰ è? (#θà)ÏÿΖçF Ï9 ’ Îû È≅‹ Î6y™ «!$# Νà6ΨÏϑ sù ̈Β ã≅ y‚ ö7 tƒ ( ...〈6.  

  
  

...  ö≅ t/ ÷ΛäΨ oΨ sß βr& ©9 |= Î=s)Ζ tƒ ãΑθ ß™§�9$# tβθ ãΖ ÏΒ÷σßϑø9$#uρ #’ n< Î) öΝ ÎγŠÎ=÷δr& #Y‰ t/ r& š∅ Îiƒ ã—uρ š�Ï9≡ sŒ ’ Îû öΝä3Î/θè=è% ...〈7.  

 ... ≅è% tÏÿ̄=y⇐ ßϑ ù=Ïj9 zÏΒ É>#t� ôã F{$# tβ öθtãô‰ çG y™ 4’ n< Î) BΘöθs% ’ Í< 'ρé& < ù̈'t/ 7‰ƒÏ‰x© ...〈8.  

  ... (#θà)̈? $#uρ ©! $# ÷/ ä3ª=yè s9 tβθçΗxq ö�è?... 〈9.     

  

  :اختيار صيغة املبين للمجهول - جـ
ء من القرآن الكرمي يستطيع أن يتبين عدة أغراض يلجأ الناظر يف صيغة املبين للمجهول الواردة يف هذا اجلز

  :القرآن للتعبري عنها ذه الصيغة، واليت من بينها
                                                

  4:محمد آیة - 1
  14:محمد آیة - 2
  15:محمد آیة - 3
  16:محمد آیة - 4
   20:محمد آیة - 5
  38:محمد آیة - 6
  12:الفتح آیة - 7
 16:الفتح آیة - 8
  10:الحجرات آیة - 9
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  :عدم تعلّق الغرض بالفاعل -1
ويظهر ذلك خاصة عندما يلجأ القرآن الكرمي إىل تصوير يوم القيامة وما يصاحبه من أحداث جسام وأهوال 

  .ها فكر اإلنسان ووجدانهعظام، ينخلع هلا القلب وينصرف إلي
  :ومن هذه املواضع نذكر قوله تعاىل

 ... tÏ%©!$#uρ (#ρã� xÿx. !$ £ϑ tã (#ρ â‘É‹Ρé& tβθàÊ Ì� ÷èãΒ 〈1.  

... #sŒÎ) uρ u� Å³ ãm â¨$̈Ζ9$# (#θçΡ% x. öΝçλ m; [!#y‰ôã r& (#θçΡ% x.uρ öΝÍκÌEyŠ$ t7 ÏèÎ/ tÌ� Ïÿ≈ x. 〈2.  

...  tΠ öθtƒuρ ÞÚt� ÷èãƒ tÏ%©!$# (#ρã� xÿx. ’ n? tã Í‘$̈Ζ9 $# ÷Λäö7 yδ øŒ r& óΟä3ÏG≈ t6Íh‹ sÛ ’ Îû â/ ä3Ï?$uŠym $ u‹ ÷Ρ ‘‰9 $# Λä÷è tF ôϑ tFó™ $#uρ $ pκÍ5 tΠ öθu‹ ø9 $$sù tβ÷ρ t“ øgéB 

z>#x‹tã Èβθßγø9 $# $ yϑ Î/ ÷ΛäΖä. tβρç�É9õ3tG ó¡n@ 〈3.  

...  tΠ öθtƒuρ ÞÚ t�÷èãƒ tÏ% ©!$# (#ρã� xÿx. ’n? tã Í‘$ ¨Ζ9 $# }§øŠs9 r& #x‹≈ yδ Èd,ys ø9 $$ Î/ ( (#θä9$ s% 4’ n?t/ $ oΨÎn/u‘ uρ 4〈4.  

 ÷öΝåκ̈Ξr( x. tΠ öθtƒ tβ÷ρt� tƒ $ tΒ šχρ ß‰ tãθãƒ óΟs9 (#þθèVt7 ù=tƒ �ωÎ) Zπtã$y™ ÏiΒ ¤‘$ pκ̈Ξ 4 Ô÷≈ n=t/ 4 ö≅ yγsù à7n=ôγ ãƒ �ωÎ) ãΠ öθs)ø9 $# tβθà)Å¡≈ xÿø9 $#  〈5.   

    

  ... tΠ öθtƒ öΛèε ’ n? tã Í‘$ ¨Ζ9 $# tβθãΨ tG øÿãƒ 〈6.     

 y‡ ÏÿçΡ uρ ’ Îû Í‘θ�Á9 $# 4 y7Ï9≡sŒ ãΠ öθtƒ Ï‰‹ Ïã uθø9 $# 〈7.     

 يوم مشاهد منلكون اآلية تصور مشهدا ) نفخ(ففي آخر آية مثال جلأ القرآن الكرمي إىل صيغة املبين للمجهول 
 ،ووجدانه اإلنسان فكر إليها وينصرف القلب، هلا علينخ أمور من يصاحبه ما و ، 8" البعث نفخة"  وهو القيامة
 أمر من أو الصور يف النفخ بفعل قام من يف التفكري وبني بينه وحيول اإلنسان فكر يشغل املهول األمر هذا فمثل

  .به الغرض قتعلّ عدم هو الفاعل حذف يف السر أنّ جند هذا ومن .الفاعل يف التفكري أي فيه، بالنفخ

                                                
  3:األحقاف آیة -  1
  6:األحقاف آیة -  2
 20:األحقاف آیة -  3
  34:األحقاف آیة -  4
  35:األحقاف آیة -  5
 13:الذاریات آیة -  6
  20:ق آیة -  7
 . 244، ص  3تفاسیر، مج صفوة ال -8
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اعل لعدم تعلّق الغرض به يف موضع حديثه عن ومع ما تقدم ذكره فإنّ القرآن الكرمي قد يلجأ إىل حذف الف -
  ÏMxÿÏ9: التكرمي واجلزاء الذي يلقاه املتقون، وهو اجلنة كما يف قوله تعاىل ø—é&uρ èπ̈Ψpgø:$# tÉ)−F ßϑ ù=Ï9 u�ö�xî  〈> ‰‹Ïè t/1.    

فاجلنة"بت؛ فأُزلفت مبعىن قُر املنظر هذا يف و 2 "ءجتي اليت هي بل إليها السري ةمشقّ فونيكلّ فال تزلف، و ب،تقر 
 له يسبق مل الذي عيمالن هذا يف لالتأم إىل ةباجلن ىااز فكر ينصرف العقول، يبهر و األنظار إليه يشد الذي

 إذا ةخاص ا، بتقر اليت طريقةلل أو اجلنة، تقريب بفعل قام فيمن والتفكري البحث عن بذلك متشاغال رؤيته،
 القدسي احلديث يف جاء كما وهذا بباله، خيطر أن أو بشر، فكر رهيتصو أن ميكن ما فوق ةاجلن هذه أنّ علمنا
 اهللا صلى اهللا رسول قال: قال إذ سلم و عليه اهللا صلى اهللا رسول عن – عنه اهللا رضي – هريرة أبو رواه الذي
 قلب على خطر ال و مسعت، نأذ ال و رأت عني ال ما الصاحلني لعبادي أعددت": جل و عز اهللا قال: سلم و عليه
) 17السجدة آية ("يعملُونَ كَانوا بِما جزاًء أَعينٍ قُرة من لَهم أُخفي ما نفْس تعلَم فَالَ":شئتم إن واقرؤوا بشر،

3.  
  

  :تعلق الغرض بالفاعل وإن حذف -2
ومن أمثلة . لك يكون حذفه أبلغ من ذكرهقد يغيب الفاعل مع تعلّق الغرض به ليفسح اال للبحث عنه، وبذ

 ... ôyϑ :ذلك قوله تعاىل x. uθèδ Ó$Î#≈ yz ’ Îû Í‘$̈Ζ9 $# (#θà)ß™ uρ ¹!$ tΒ $ VϑŠ ÏΗxq yì©Ü s)sù óΟèδ u!$ yè øΒr& 〈4.   

فالباحث عن السر وراء احلذف يف هذا املوضع له أن يتخيل حال املذنبني وهم يرغمون إرغاما على شرب املاء 
لذي يقطّع أمعاءهم، واإلرغام ال يكون إالّ بفعل فاعل حذفه أبلغ من ذكره وذلك ليترك هلم ختيل هؤالء احلميم ا

  .اجلبابرة الذين يرغموم على جترع هذا النوع من العذاب
  :الدعاء – 3

≅  Ÿ :كما يف قوله تعاىل ÏFè% tβθß¹≡§� sƒø:$# 〈5.     

القول املختلف ألنّ املقصود بقتلهم أنّ اهللا يهلكهم، ولذلك يكثر دعاء باهلالك على أصحاب ذلك "يف هذه اآلية 
  ...قاتله اهللا، مث أجرى جمرى اللّعن والتحقري والتعجب من سوء أحوال املدعو عليه مبثل هذا: أن يقال
 الظن الذي ال حجة لصاحبه على ظنه، فهو معرض للخطأ يف ظنه، وذلك كناية عن الضالل عمدا أو: واخلرص

  .6"تساهال، فاخلراصون هم أصحاب القول املختلف فأفاد أنّ قوهلم املختلف ناشىء عن خواطر ال دليل عليها
  :اإلجياز -4

                                                
  31:ق آیة - 1
 . 365، ص  6، مج :في ظالل القرآن - 2

  393، الدار المصریة اللبنانیة، ص م1991، سنة 1أبو عبد الرحمان عصام الدین الصبابطي، ط  :صحیح األحادیث القدسیة -  3
  15:محمد آیة - 4
 10:الذاریات آیة - 5
  343،ص26،ج10التحریر والتنویر، مج - 6

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 الفصل الثاني في المستوى الصرفي
 

 

159

 ÷β:وذلك لشيوع العلم بالفاعل وهو اهللا سبحانه وتعاىل، ومن ذلك قوله تعاىل Î) ßì Î7 ¨?r& �ωÎ) $ tΒ #yrθãƒ ¥’ n< Î) ...〈1.  

 y‰ôã uρ É−ô‰Å_Á9 $# “Ï%©!$# (#θçΡ% x. tβρ ß‰ tãθãƒ... 〈2.     

 ...öΝ åκu� Ïjù uθã‹ Ï9 uρ öΝßγn=≈ uΗùå r& öΝèδ uρ Ÿω tβθçΗ s>ôà ãƒ... 〈3.  

  tΑ$ s% $ yϑ ¯Ρ Î) ãΝù=Ïè ø9 $# y‰ΖÏã «! $# / ä3äó Ïk=t/é&uρ !$ ¨Β àMù= Å™ö‘ é& ÏµÎ/... 〈4.  

  (#θä9$ s% !$ oΨtΒöθs)≈ tƒ $ ¯Ρ Î) $ oΨ÷è Ïϑ y™ $ ·7≈ tFÅ2 tΑ Ì“Ρé& .ÏΒ Ï‰÷è t/ 4y›θãΒ  ... 〈.5.  

 !#sŒ Î* sù ôM s9Ì“Ρé& ×οu‘θß™ ×πyϑ s3øt’Χ t� Ï.èŒuρ $ pκ� Ïù ãΑ$ tFÉ)ø9 $#   |M÷ƒr&u‘ tÏ%©!$# ’ Îû ΝÍκÍ5θè=è% ÖÚ t� ¨Β tβρã� ÝàΖtƒ y7ø‹ s9 Î) t� sàtΡ ÄcÅ´ øó yϑ ø9$# Ïµø‹ n=tã 

zÏΒ ÏNöθyϑ ø9 $# ( ...〈6.  

  óΟçFΡ r'̄≈ yδ ÏIωàσ̄≈ yδ šχ öθtãô‰ è? (#θà)ÏÿΖçF Ï9 ’ Îû È≅‹ Î6y™ «! $#  ...〈7.  

 ...(#θà)̈? $#uρ ©! $# ÷/ä3ª=yè s9 tβθçΗ xqö� è? ...〈8.  

  

  $oÿ ©ς Î) tβρ ß‰ tãθè? ×−ÏŠ$|Ás9  〈9.  

  ’ Îû uρ Ï!$ uΚ¡¡9$# ö/ä3è% ø—Í‘ $ tΒuρ tβρß‰ tãθ è? 〈10.    

  ã≅ sW ¨Β Ïπ̈Ψpgø:$# ÉL ©9$# y‰ Ïã ãρ tβθà)−G ßϑ ø9 $# ( ... 〈11.  

  

  :مقارنة النتائج وحتليلها - د

                                                
 9:األحقاف آیة - 1
  16:األحقاف آیة - 2
 19:األحقاف آیة - 3
  23:األحقاف آیة - 4
 30:األحقاف آیة - 5
  20:محمد آیة - 6
  38:محمد آیة - 7
  10:الحجرات آیة - 8
  5:الذاریات آیة - 9

  22:الذاریات آیة - 10
  15:محمد آیة - 11
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 .املبين للمجهول أكثر ورودا يف السور املكيةصيغ  -

 . ورد املبين للمجهول يف سبع وعشرين موضعا من السور املكية، ويف ثالثة عشر موضعا من السور املدنية -

 :األغراض اليت أفادا صيغ املبين للمجهول يف سور اجلزء هي -

  .عدم تعلّق الغرض بالفاعل -   
  . وإن حذف تعلّق الغرض بالفاعل -   
  .الدعاء -    
  .اإلجياز -     

  .مع مالحظة أنّ أكثر األغراض حضورا الغرض األول وخاصة يف السور املكية
  
  
  
  
  
  
  

  :اخلالصة
  :بعد عرض لألبنية الصرفية ودالالا يف سور اجلزء، خلصت إىل النتائج اليت أمجلها يف النقاط التالية

 . سور اجلزء ويدلّ ذلك على خفّتها يف النطق إذا ما قورنت باألفعالاألمساء أكثر حضورا من األفعال يف -

 . مصادر األفعال الثالثية أكثر ورودا من مصادر األفعال غري الثالثية -

عدد أبنية مصادر األفعال الثالثية يف السور املكية هو سبعة أبنية، يف حني بلغ العدد يف السور املدنية اثنا عشر  -
 .بناء

 .ر األفعال غري الثالثية ورد منها مصدران يف السور املكية، وأربعة مصادر يف السور املدنيةمصاد -

 .املصدر امليمي ورد منه مصدر واحد يف السور املكية، ومصدران يف السور املدنية -
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 .املصدر الصناعي ورد مرة واحدة وذلك يف السور املدنية -

 .ور اجلزءمصدرا املرة واهليئة مل يردا يف س -

 .املشتقّات األكثر ورودا يف اجلزء اسم الفاعل يليه صيغ املبالغة، مث الصفة املشبهة -

 .األفعال الرباعية من مزيد من اسم الفاعل مل يرد من األفعال الرباعية اردة أو -

 .تاألصل يف اسم الفاعل الداللة على احلدوث ال الثّبوت ومع ذلك فإنه قد يدلّ على الثبو -

 .صيغ املبالغة أكثر ورودا يف السور املدنية -

 .أكثر صيغ املبالغة حضورا يف السور املكية جاء على وزن فعال، أما يف السور املدنية فجاء على وزن فعيل -

 .الصفة املشبهة أكثر ورودا يف السور املكية -

 .صيغة فعيل من أكثر الصفات املشبهة ورودا -

 .فعول ورودا هي صيغة مفعولأكثر صيغ اسم امل -

 .قلّة ورود أمساء املكان يف سور اجلزء، ويف املقابل عدم ورود أمساء الزمان -

 .اسم التفضيل أكثر ورودا يف السور املدنية منه يف السور املكية -

 .ف يف سور اجلزء، وكان من أكثرها الضمري، ومن أقلّها العلمارورود مجيع أصناف املع -

 .بين للمجهول أكثر ورودا يف السور املكيةصيغ امل -

 .مجيع صيغ الفعل الثالثي املزيد حبرف وردت يف سور اجلزء -

 .  )أفعل و فعل(أغلب األفعال الثالثية املزيدة حبرف جاء على صيغيت  -

ك يف وذل )وسوس(الفعل الرباعي ارد أقلّ حضورا يف سور اجلزء إذ مل يرد منه سوى فعل واحد هو  -
 .سورة ق

 .مزيد الفعل الرباعي مل يرد يف سور اجلزء -

  .صيغة املبين للمجهول أكثر ورودا يف السور املكية -
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  تمهيـــــد* 
وأنواعها مفهومها (الجملة : الأو(.  

ـّميــة االســلــالجم: ثانيا   .ةــ
 .الجملة االسمية البسيطة-أ       
  .الجملة االسمية الموسعة-ب         

ـّعليــة الفــالجمل: ثالثا   .ةــ
 .فعلية البسيطةالجملة ال -أ       
  .الجملة الفعلية الموسعة-ب      

  جملة التقديم والتأخير: رابعا
  .دةــة المؤكّـملـالج: خامسا

  
  .ةــالصــخ* 
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  تمهيـــد
التعبرييـة   والعالمات غوية اليت حتمل الدالالت العديدة،التركيب النحوي املتمثل يف اجلملة، البنية اللّ ديع

الترابط اليت تشد أطـراف   عالقات هذا التركيب الذي يتجاوز اللفظ املفرد، ليتناول. عن التفاعل اللغويالناشئة 
   .النسيج اللغوي داخل النص

العديدة  املصنفات ها النحو العريب منذ القدم، من خالللّزة اليت احتس املكانة املتميللقارئ أن يتلم وميكن
زة يف املستوى النحوي مكانة ممي حيتلّ واليوم. جذوره بني الدراسات اللغويةاليت رمست مالحمه األوىل، ورسخت 

ا يفعلم اللغة احلديث، ذلك العلم الذي يتخظواهرها ذ اللغة ذا اللية موضـوعا  الصوتية والصرفية والنحوية والد
  .لدراسته

ة وكيفي بدراستها يدانا له، فيقومصل ا متخذ التراكيب اللغوية، وما يتيحوي املستوى الن هذا فإنّ وعلى
إىل ذلك تصنيف هذه التراكيب  إضافة ق ا من تقدمي أو تأخري، ووصف لألمناط اليت تظهر عليها،بنائها، وما يتعلّ

من منظور هـذا   جزء األحقاف قمت بدراسة سور أمشل، تناول هذا املستوى بصورة وبيان أنواعها، ولكي يتم
  .اجلزء ة للتراكيب النحوية املستعملة يف سورالعام امليزات إلجياد ةجاد ةاملستوى يف حماول

مفهوم اجلملة لغة واصطالحا، إضافة وقبل الوقوف على أمناط التراكيب وحتليلها جيدر بنا أن نعرج على 
  .أنواع اجلمل لدى بعض القدماء واحملدثني إىل إىل

  

   :اجلملةتعريف -أ
. ع وعظم اخللقمجت أحدمها: اجليم وامليم والالم أصالن": لمحتت مادة ج" غةمقاييس اللّ"يف معجم  ورد :لغة -1

لته، قال اهللا تعاىلواآلخر حسن، فاألول قولك أمجلت الشيء، وأمجلته فص:tΑ$s% uρ tÏ% ©!$# (#ρã�xÿx. Ÿωöθs9 tΑÌh“çΡ Ïµ ø‹n=tã ãβ#u ö�à)ø9$# 

\' s#÷Ηäd Zοy‰Ïn≡uρ 〈 1"32/الفرقان.   

الشيء مجعـه،   لَمج: اجليم وامليم، ويقال اس بضماجلماعة من الن: لماجلُ" :منظور بنن العرب الجاء يف لساو
بعـد   مجعه:مجاعة الشيء، وأمجل الشيء: ملة، واجلملة واحدة اجلمل، واجلملةمجاعة غري منفصلة ج لكلّ :وقيل
2"والكالم  احلسابأمجلت له : شيء من احلساب وغريه، ويقال مجاعة كلّ: قه، واجلملةتفر .  
يتبين لنا ممأشتاته بعد غوية حول معىن مجع الشيء، وملّم التقاء هذه املعاين اللّا تقد قها،تفر ور الـذي  وهذا هو الد

تقوم به اجلملة يف التركيب النالنظام النحوي داخل ع للمفرداتحوي، حني حيدث جتم.  

                                                
 481ص،اللغةفي مقاییس المعجم  - 1
  .ملمادة ج  ،لسان العرب - 2
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  :اصطالحا -2
لّم ابن هشام يف كتابه مغين القدالكالم بقوله وبني ق يف هذا التعريف بينهابيب تعريفا ملفهوم اجلملة، وفر :

واجلملة عبارة عن الفعل . عليه السكوت ما دلّ على معىن حيسن واملراد باملفيد .القول املفيد بالقصد: الكالم هو"
ـ ض(أحدمها حنو  مبرتلة ، وما كان)زيد قائم(ـواملبتدأ وخربه ك )قام زيد(ـك ،وفاعله م ئأقـا (، و)صرب اللّ
مـه كـثري مـن    ليسا مترادفني، كما يتوه هماأن لك وذا يظهر. )ظننته قائما(، و)قائماكان زيد (، و)الزيدان

1"اسالن.   

أما، ومنوميثّ غوية اليت ينتمون إليهاد تبعا للمدارس اللّا مفهوم اجلملة لدى احملدثني، فيتعدموا  لوالذين قد
  :ذكرتعريفا للجملة ن

إنّ اجلملة يف أقصر صورها هي أقلّ قدر من الكالم يفيد السامع معىن مسـتقلّا  :"أنيس الذي عرفها بقوله إبراهيم
من معـك  : إذا سأل القاضي أحد املتهمني قائال: بنفسه سواء تركّب هذا القدر من كلمة واحدة أو أكثر، فمثال

  .2" تهم بكالم مفيد يف أقصر صورةفقد نطق هذا امل. زيد: وقت ارتكاب اجلرمية ؟ فأجاب

ة لغة من اللغـات،  غرى للكالم املفيد يف أيفظية الصالصورة اللّ: هي اجلملة:"الذي عرفها بقوله مهدي املخزومي
صورة ذهنية كانت قد تآلفت أجزاؤها يف ذهنه، مث هي الوسيلة اليت تنقل  فيه املتكلم أنّ نب الذي يبيوهي املركّ

   .3"ن املتكلم إىل ذهن السامعيف ذه ما جال

أنّ أقلّ قدر من الكالم املفيد يتم بعنصري اإلسناد، وما سوامها قد تكون ضرورة :"عبد اللطيف محاسة الذي يقول
وقد يستغىن عنها، ولكنها تبين مجلة يف األساس من حيث هي فإذا كان الكالم مفيدا فإنّ العنصرين األساسـيني  

قديرا، وأما احلدث اللّغوي وهو اال الذي ينطلق منه النظام النحوي فإنه قد يهتم ببعض البد أن يكونا لفظا وت
  .4" الفضالت حبث تكون يف بعض األحيان هي الغاية والقصد

على  الذي يدلّ اللغوي ن لنا الصلة الوثيقة اليت تربط بني املعىنمن آراء حول مفهوم اجلملة، يتبي مدمما تق
غة يف إطـار  مجع مفردات هذه اللّ: واحدة هي ء، وبني املعىن االصطالحي الذي يقود إىل ايةع عناصر الشيمج

م يف حتويلن رغبة لدى املتكلّاملعىن، وتكو االنفعاالت النفسية اليت حيس ا، إىل صورة ماد   ،ية واضـحة املعـامل
  .السم أو بالفعلرة باورة مصدسواء وصلت هذه الص امع،الس بة لدىوبصورة ألفاظ مركّ

                                                
، 1ط  ،بیروت ،دار الفكر ،اهللا تحقیق مازن المبارك ومحمد علي حمد ،) ابن ھشام ( جمال الدین األنصاري  :مغني اللبیب عن كتب األعاریب - 1

 .357م،  ص2005
  75ص.م1978. 6إبراھیم أنیس، ، مكتبة األنجلو مصریة، ط: من أسرار اللغة - 2
  31ص ، م1964 ،1ط- ،لبنان ،المخزومي،  المكتبة العصریةمھدي  :في النحو العربي نقد وتوجیھ - 3
  .1982، 1محمد حماسة عبد اللطیف، دار القلم الكویت، ط: في بناء الجملة العربیة - 4
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    :أنواع اجلمل-ب
حديثي عن  صرلذا سأق. حول مفهوم اجلملة، فقد تعددت أيضا وتباينت حول أنواعهادت اآلراء تعدكما 

، إذ يعترب من السباقني إلفراد اجلملة بدراسة منظّمة ذلك أنه عقد هلـا بابـا يف   هذه األنواع على رأي ابن هشام
  .فيه تفسريا للجملة وذكر أقسامها وأحكامها قدم )مغين اللبيب(مصنفه 

  

  :رأي ابن هشام يف أنواع اجلمل-1
فعلية  تكون مث ذكر عشرة مواضع حتتمل اجلملة فيها أن ،اجلملة إىل امسية وفعلية وظرفية ابن هشام مقس

أو امسية بسبب اختالف التقدير أو اختالف النوكربى، م اجلملة إىل صغرىحويني، مث قس م الكربى إىل ذات وقس
عن اجلمل  ثدوحت. وحصرها يف سبع مجل اإلعراب هلا من عن اجلمل اليت ال حملّ ثدوجه وذات وجهني، مث حت

م ابن هشام اجلملة اعتمادا على املسند واملسند إليـه  مث قس. مجل أيضا سبع من اإلعراب وحصرها يف اليت هلا حملّ
 ، والظرفية وهـي ..."كقام زيد"وفعلية وهي اليت صدرها فعل  ..."ئمكزيد قا"صدرها اسم  اليت إىل امسية وهي

1..."أعندك زيد"حنو  رة بظرف أو جمروراملصد .  
وميضي ابن هشام يف توسيع دائرة اجلملة، ليبييقول  ،"املسند واملسند إليه" م صدر اجلملةن دور احلروف اليت تتقد

أقائم (: فاجلملة من حنو ؛عليهما من احلروف مدتق فال عربة مبا ؛إليه املسند وأمرادنا بصدر اجلملة املسند :"يف ذلك
م زيد؟ وإن قام زيد، وقد قام ئأقا(: ومن حنو. امسية )زيد قائما وما الزيدان؟ و أزيد أخوك؟ ولعلّ أباك منطلق،

 :ومن حنو )؟ كيف جاء زيد(: أيضا ما هو صدر يف األصل، فاجلملة من حنو واملعترب .فعلية )قمت زيد، وهالّ
)َونركنت اللَّه اتَآي ومن حنو -81غافر-  〉فَأَي: َلُونقْتفَرِيقًا تو متو-87البقرة- 〉 فَرِيقًا كَذَّب ،  مهارصا أَبعشخ

وإِنْ أَحد  :ووحن )يا عبد اهللا(: حنو يفملة اجلأخري، وكذا ة التاألمساء يف ني هذه ألنّ ؛، فعلية-7القمر - 〉يخرجونَ
كارجتاس نيرِكشالْم ن6التوبة- 〉 م -  الَقَهخ امعالْأَن5النحل - 〉و- ، ىشغلِ إِذَا ياللَّيصدورها  ألنّ )-1الليل- 〉و

  .2"، والتقدير أدعو عبداهللا، وإن استجارك أحد، وخلق األنعام، وأقسم والليليف األصل أفعال
ممأنّ لنان ا سبق يتبي وتصـنيفها  بدراسة اجلملل يف ميدان االهتمام ما قام به ابن هشام يعترب السبق األو .

ولكن الشيء الالفت للنظر أنه بعد إمجاع النالفعليـة واالمسيـة،   فاقهم على وجود اجلملةحاة، وات" دوا مل حيـد

                                                
  358ص   ،مغني اللبیب عن كتب األعاریب: ینظر - 1
  .359،ص358نفسھ، ص  - 2
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االستعمال الكماستخ للجملة، أكانت فعلية أو امسية، فقد ي والكيفيقوا بينهما دموا اجلملة الفعلية واالمسية ومل يفر
كما وكيفا من حيث القو1"غوي هلمااللّ االستعمال يف عفة والض .  

  :اجلمل أنواع رأي احملدثني يف-2
 خها النحو القدمي فحاولوا إجياد مصطلحات حديثـة تناسـب روح  من الثوابت اليت رس احملدثون انطلق

اجلديدة مل  االجتهادات ا كانت هلم جتزيئات داخل مفهوم اجلملة الواحدة، لكن هذهجدوا فيه، كمالذي و العصر
ويف حو القدمي،تتجاوز حدود اجلملة االمسية والفعلية اليت رسم مالحمها الن م زين إشارة إىل بيان أنواع اجلمل، قس

اجلملة : " هلما تعريفا يف مقدمة كتابه مدعة، وقواجلملة املوس البسيطة كامل اخلويسكي اجلملة الفعلية إىل اجلملة
د أي فعـال،  على التغيري والتجد كون املسند فيها داالّيا البسيطة فهي اليت أم": فيه قال "عةبسيطة وموس: الفعلية

ه يف التركيب كلّ جديد على اجلملة البسيطة، فيترك آثاره على عة فتكون بإضافة عنصر لغويالفعلية املوس واجلملة
  . 2"اللةناء والدالب

م هلـا ثالثـة   البسيطة وقد ويف حماولة أخرى لدى احملدثني قام أمحد حممود حنلة، بإطالق مفهوم اجلملة
للجملة" :ة جاء فيها أنّتصنيفات يف تعريفه هلذه اجلملة البسيطة التام ة ثالثة أركان أساسـية هـي  البسيطة التام :

الذي ينبين علىث عنه، واملسند املسند إليه أو املتحد اإلسناد وهو العمليـة الـيت    عنه، مثّبه ث املسند إليه ويتحد
  :م اجلملة حسب املسند واملسند إليه إىلهذا التعريف قس من وانطالقا. 3"إليه  تربط املسند باملسند

1- ى اجلملة الفعليةمجلة يكون املسند فيها فعال تسم.  
2- ملة االمسيةى اجلمجلة ال تشم فعال وهي اليت تسم.  

الوظيفة إىل  حيث م اجلملة منويغلب أن يكون املسند إليه فيها امسا واملسند وصفا، وعلى ضوء ذلك قس
. في والتوكيديف حاالت اإلثبات والن واملضارعية فاخلربية تشمل االمسية والفعلية املاضوية". خربية وإنشائية:"نوعني

واستفهام ودعاء وعرض وحتضيض ومتنٍ ورجـاء، وتشـمل    وي مره من ألب وما يتضمنواإلنشائية تشمل الطّ
4"كان ممكنا رط ما كان منه امتناعا وماالش.  

  
  :جزء األحقاف اجلمل وأنواعها يف سور

 هلـذا التنـوع،   تفسري من إجياد ددها وتنوعها، لذا كان ال ببتعدجزء  األحقاف  اجلمل يف سور زتيمت
بني طياا تصورا حلال اجلملة اليت  حتمل ة، والصفحات القادمةة واملدنياملكي ينسجم مع اخلصائص العامة لآليات

                                                
 86ص م ،1987 -2ط  ،الكویت ،مكتبة الفالح ،الدجني  فھمي عبد الفتاح :نشأة وتطورا وإعرابا -الجملة النحویة - 1
 – 1986سنة  -اإلسكندریة مؤسسة شباب الجامعة - 1ط  ،الخویسكي  زین كامل ،دراسة تطبیقیة على شعر المتنبي -بسیطة وموسعة: الجملة الفعلیة - 2

  .وما بعدھا 1 ص
  255ص  :في جزء عّم دراسات قرآنیة - 3
  .258ص نفسھ،  - 4
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إجياد تفسري هلا، وفيما يلي عرض  حياوليقتصر على وصفها، بل  علم اللغة ال ة أنّ، وخاصسور اجلزءوردت يف 
 سور اجلزءحوال اجلمل يف ل إىل امليزات العامة أل، وذلك من أجل التوص سور اجلزءاجلملة يف  وصفي حتليلي حلال

، وبالتايل معرفة اخلصائص العامغوي داخل اآليات ص اللّة للنوحاله داخل اآلياتة املكي ، ةاملدني.    
  

  :اجلملة االمسية :أوال
 من املسند واملسند إليه دون إضافة أي هي ما تضمنت عملية إسنادية واحدة، وتتكون :اجلملة االمسية البسيطة -أ
هة بالفعل، أو دين من احلروف املشبالبسيطة بصورة املبتدأ واخلرب ار اجلمل االمسية إذ جاءت .جديد نصر لغويع

  .باألفعال الناقصة املبدوءة

  
يتبع تركيب اجلملة االمسية البسيطة يف السور املكية نظاما اعتياديا إذ املبتدأ مقدم وكثريا :   يف السور املكّية  -1

عرض وصفي حتليلي لألمناط اليت ظهرت عليها  يمعرفة، واخلرب مؤخر، وهذا يف أغلب األحوال، وفيمايلما جاء 
  . اجلملة االمسية البسيطة معتمدا على تقدم املبتدأ وتعدد أحواله، وتأخر اخلرب وتنوع أحواله

  
  

  :الصور اليت مثلت هذا النمط هي 
  الخبر اسم موصول +المبتدأ ضمير منفصل : الصورة األولى

 ö≅ t/ uθèδ $tΒ Λäù=yf ÷è tG ó™ $# ÏµÎ/ ( ÓxƒÍ‘ $ pκ� Ïù ë>#x‹tã ×ΛÏ9 r& 〈1 .  

  الخبر اسم موصول+ اسم إشارة المبتدأ  :الصورة الثانية

  y7Í× ¯≈ s9 'ρé& tÏ%©!$# ã≅ ¬6s)tG tΡ öΝåκ÷] tã z|¡ôm r& $ tΒ (〈θè=ÉΚtã2 .  

 y7 Í×̄≈ s9'ρ é& tÏ% ©!$#  Yym ÞΟÎγøŠn=tæ ãΑ öθs)ø9 $# ...( 〈3.  

 ôy7 Ï9≡sŒ $ tΒ |MΨä. çµ÷ΖÏΒ ß‰‹ ÏtrB 〈4.  

  

                                                
 24أیة : حقافاأل - 1
   16أیة : األحقاف - 2
  18أیة : األحقاف - 3
 19آیة :  ق - 4

  اخلرب معرفة + املبتدأ معرفة : النمط األول
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 # x‹≈ yδ $ tΒ tβρß‰tãθè? Èe≅ä3Ï9 A>#̈ρr& 7á‹ Ïÿym 〈1.  

  (#θè%ρèŒ ö/ ä3tFt⊥ ÷F Ïù #x‹≈ yδ “Ï%©!$# ΛäΖä. ÏµÎ/ tβθè=É∨ ÷è tG ó¡n@ 〈2.  

  الخبر مضاف إلى معرفة+ المبتدأ اسم إشارة : الصورة الثالثة

  y7 Í× ¯≈ s9 'ρé& Ü=≈ ptõ¾r& Ïπ̈Ψpgø: $# tÏ$Î#≈ yz $ pκ� Ïù ... 〈3.  

 ...y7Ï9≡sŒ uρ  öΝßγä3øù Î) $ tΒuρ (#θçΡ% x. šχρç�tI øÿtƒ 〈4.  

  y‡ ÏÿçΡ uρ ’ Îû Í‘θ�Á9 $# 4 y7 Ï9≡sŒ ãΠöθtƒ Ï‰‹ Ïã uθø9 $# 〈5.  

  $yδθè=äz÷Š $# 5Ο≈ n=|¡Î0 ( y7Ï9≡sŒ ãΠ öθtƒ ÏŠθè= èƒø:$# 〈6.  

  tΠ öθtƒ tβθãèyϑ ó¡o„ sπys øŠ¢Á9 $# Èd,ys ø9 $$ Î/ 4 y7 Ï9≡sŒ ãΠöθtƒ Ælρã� èƒø:$# 〈7.  

                
  

  الخبر نكرة+ المبتدأ ضمير منفصل: الصورة األولى

 ...öΝèδ uρ tã óΟÎγÍ← !% tæßŠ tβθè= Ïÿ≈ xî 〈8.  

 ... uθèδ ÞΟn= ÷ær& $yϑ Î/ tβθàÒ‹ Ïÿè? ÏµŠÏù ( 〈9.  

 ... !$ tΒuρ O$ tΡ r& �ωÎ) Ö�ƒÉ‹tΡ × Î7 •Β 〈10.  

  ßøt wΥuρ Ü>t� ø% r& Ïµø‹ s9 Î) ôÏΒ È≅ ö7ym Ï‰ƒÍ‘ uθø9 $# 〈11.  

                                                
 32آیة :  ق - 1
  14الذاریات  - 2
 14أیة : األحقاف - 3
 28أیة: األحقاف - 4
  20آیة : ق - 5
  34 آیة: ق - 6
  42آیة : ق - 7
 5أیة : األحقاف - 8
 8أیة : األحقاف - 9

  9أیة : األحقاف - 10
   16آیة : ق - 11

  اخلرب نكرة+ املبتدأ معرفة : النمط الثاين
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  öΝx.uρ $ uΖò6 n=÷δ r& Νßγn=ö6s% ÏiΒ Aβö� s% öΝ èδ ‘‰x© r& Νåκ÷] ÏΒ 〈$W±ôÜ t/1.  

  ̈β Î) ’ Îû y7Ï9≡sŒ 3“t� ò2 Ï%s! yϑ Ï9 tβ% x. …çµs9 ë=ù=s% ÷ρr& ’ s+ø9 r& yì ôϑ ¡¡9$# uθèδ uρ  Ó‰‹ Îγ x© 〈2.  

  ßøtªΥ ÞΟn= ÷ær& $ yϑ Î/ tβθä9θà)tƒ ( .... 〈3.  

  tÏ%©!$# öΛèε ’ Îû ;οt�÷Ηwð šχθèδ$y™ 〈4.  

  ةالخبر نكر+ المبتدأ اسم إشارة : الصورة الثانية

 ...tΑ$ s% tÏ%©!$# (#ρã� xÿx. Èd,ys ù=Ï9 $£ϑ s9 öΝèδ u!% ỳ #x‹≈ yδ   Ö� ósÅ™ îÎ7•Β 〈5.  

 tøŒÎ) uρ öΝs9 (#ρß‰tF ôγtƒ ÏµÎ/ tβθä9θà)uŠ|¡sù !# x‹≈ yδ Ô7øùÎ) ÒΟƒÏ‰s% 〈6.  

 # x‹≈ yδ uρ Ò=≈ tGÏ. ×−Ïd‰|Á•Β $ ºΡ$|¡Ïj9 $|‹ Î/t� tã ...  〈7.  

  $£ϑ n=sù çν÷ρr&u‘ $ ZÊ Í‘% tæ Ÿ≅ Î6ø)tG ó¡•Β öΝÍκÉJ tƒÏŠ ÷ρr& (#θä9$ s% #x‹≈ yδ ÖÚÍ‘%tæ $ tΡ ã� ÏÜøÿ ’Ε 4 〈8.  

 ö...tΑ$ s)sù tβρã� Ïÿ≈ s3ø9 $# #x‹≈ yδ íó x« ë=‹ Ågx” 〈9.  

  #sŒÏr& $ uΖ÷F ÏΒ $̈Ζä.uρ $ \/#t� è? ( y7Ï9≡ sŒ 7ì ô_u‘ Ó‰ŠÏè t/ 〈10.  

 ...y7 Ï9≡sŒ î�ô³ym $uΖøŠn=tã ×��Å¡o„ 〈11.  

  ةالخبر نكر+ المبتدأ اسم موصول: الصورة الثالثة

  tÏ%©!$# uρ (#ρã� xÿx. !$£ϑ tã (#ρâ‘ É‹Ρ é& tβθàÊ Ì�÷è ãΒ 〈12.  

  

  

                                                
 36آیة : ق - 1
 37آیة : ق - 2
  45: آیة: ق  - 3
 11الذاریات آیة  - 4
 7: األحقاف آیة - 5
  11األحقاف آیة  - 6
 12األحقاف آیة  - 7
  24األحقاف آیة  - 8
  2: ق آیة - 9

  3: ق آیة - 10
  44: ق آیة   - 11
 3:األحقاف آیة -12
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  ةالخبر نكر+ المبتدأ معرف باإلضافة: الصورة الرابعة

 ...…çµ è=÷Η xquρ …çµ è=≈ |ÁÏù uρ tβθèW≈n= rO #·� öκy− 4 〈1.  

  

  ..$ uΖøÿt±s3sù y7Ψtã x8u!$ sÜ Ïî x8ã� |Á t7sù tΠöθu‹ ø9 $#   Ó‰ƒÏ‰ tn 〈2.  

                    
  الخبر جملة اسمية+ المبتدأ اسم موصول : صورة واحدة

  “Ï% ©!$#uρ tΑ$ s% Ïµ÷ƒt$Î!≡uθÏ9 7e∃é& !$ yϑä3©9 ... ∩⊇∠∪  y7Í× ¯≈ s9 'ρé& tÏ% ©!$#  Y ym ÞΟÎγ øŠn=tæ ãΑ öθs)ø9 $# ... 〈3.  

  
  

  الخبر جملة فعلية+ المبتدأ ضمير منفصل: الصورة األولى

 ...Ÿξsù ì∃öθyz óΟÎγøŠn=tæ Ÿωuρ öΝèδ šχθçΡ t“øts†    〈4.  

... $ yϑèδ uρ Èβ$ sWŠÉótGó¡o„ ©!$# y7n=÷ƒuρ ôÏΒ#u 〈5.  

  öΝåκu� Ïjù uθã‹ Ï9 uρ öΝßγn=≈ uΗùå r& öΝèδ uρ Ÿω tβθçΗs>ôà ãƒ  〈6.  

 tΠöθtƒ öΛ èε ’ n? tã Í‘$ ¨Ζ9 $# tβθãΨ tGøÿãƒ 〈7.  

... Í‘$ ptô�F{ $$Î/uρ öΛèε tβρã� Ïÿøó tGó¡o„ 〈8.  

  الخبر جملة فعلية+ المبتدأ اسم موصول: الصورة الثانية

  “Ï% ©!$# Ÿ≅ yèy_ yìtΒ «! $# $ ·γ≈ s9 Î) t� yz#u çν$ u‹ É)ø9 r'sù ’ Îû É>#x‹ yèø9 $# Ï‰ƒÏ‰¤±9 $# 〈9.  

  

                                                
  15:األحقاف آیة - 1
 22:ق آیة - 2
 18-17:األحقاف آیة - 3
  13:ألحقاف آیةا - 4
  17:األحقاف آیة - 5

  19:األحقاف آیة 6 -
 13:الذاریات آیة - 7
 18:الذاریات آیة - 8
  26:ق آیة - 9

  يةاخلرب مجلة امس+ املبتدأ معرفة : النمط الثالث

  اخلرب مجلة فعلية+ املبتدأ معرفة : النمط الرابع

  اخلرب شبه مجلة+ املبتدأ معرفة : النمط اخلامس
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  الخبر شبه جملة+ المبتدأ ضمير منفصل :الصورة األولى

  

  ö≅ t/ (#θç/¤‹x. Èd,ys ø9 $$Î/ $ £ϑ s9 öΝèδ u!% ỳ óΟ ßγsù þ’ Îû 9� øΒ r& ?kƒÌ� ¨Β 〈1.  

  $uΖ�Í‹ yè sù r& È,ù=y⇐ ø9 $$Î/ ÉΑ ¨ρF{ $# 4 ö≅ t/ ö/ ãφ ’ Îû <§ö6 s9 ôÏiΒ 9,ù=yz 7‰ƒÏ‰ỳ 〈2.  

  الخبر شبه جملة+ المبتدأ اسم إشارة: الصورة الثانية

  š� Í×̄≈ s9 'ρ é& ’ Îû 9≅≈ n=|Ê AÎ7 •Β 〈3.  

  الخبر شبه جملة+ المبتدأ معرف بـأل: الصورة الثالثة

  tΑ$ s% $ yϑ ¯Ρ Î) ãΝù= Ïèø9 $# y‰ΖÏã «! $# ... 〈4.  

  الخبر شبه جملة+ ف باإلضافة المبتدأ معر: الصورة الرابعة

  ã≅ƒÍ”∴ s? É=≈ tGÅ3ø9 $# zÏΒ «! $# Í“ƒÍ•yè ø9 $# ÉΟ‹ Å3ptø:$# 〈5.  

  :ةاء بالنكرة يف السور املكياالبتد
بأحد أمور ذكر  األصل يف املبتدأ أن يكون معرفة، وقد يكون نكرة لكن بشرط أن تفيد، وحتصل الفائدة"
م علـى  جار وجمرور، الثاين أن يتقد م اخلرب عليها، وهو ظرف أوأن يتقد: ة، أحدهامنها ست) ابن مالك(املصنف 

، ...، واخلـامس أن تكـون عاملـة   ....والرابع أن توصف ،...م عليها نفيقد، الثالث أن يت...النكرة استفهام
   . 6"تكون مضافة أن: والسادس

  

  
  الخبر جملة فعلية+ المبتدأ نكرة يدلّ على العموم : صورة واحدة

... @≅ ä. z> ¤‹x. Ÿ≅ ß™ ”�9$# ¨,ptmú Ï‰‹ Ïã uρ 〈7.     

                                                
 6:ق آیة - 1
  15:ق آیة - 2
  32: األحقاف آیة - 3
 23:األحقاف آیة - 4
  2:األحقاف آیة - 5
 .219- 217،ص1مج  ،شرح ابن عقیل - 6
 14: ق  آیة - 7

  اخلرب مجلة فعلية+ املبتدأ نكرة : النمط األول
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  الخبر جار ومجرور + المبتدأ نكرة : صورة واحدة

 ̈β Î) tÏ%©!$# (#θä9$ s% $oΨš/z’ ª! $# §ΝèO (#θßϑ≈ s)tF ó™ $# Ÿξsù ì∃öθ yz óΟÎγøŠn= tæ 〈1.  

السور املكيةد اخلرب يف تعد:  
 "فذهب "ضاحك زيد قائم"د خرب املبتدأ الواحد بغري حرف عطف، حنواختلف النحويون يف جواز تعد ،

، أم مل يكونا كـذلك،  حامض أي مر حنو هذا حلوقوم إىل جواز ذلك، سواء كان اخلربان يف معىن خرب واحد، 
وذهب بعضهم إىل أند اخلرب، إال إذا كان اخلربانه ال يتعد ن العطف، يف معىن خرب واحد، فإن مل يكونا كذلك تعي

وزعم يعضهم أنزيد قـائم  "أن يكون اخلربان مثال مفردين، حنو ك ،كان من جنس واحد د اخلرب، إال إذاه ال يتعد
  .2"ا إن كان أحدمها مفردا واآلخر مجلة فال جيوز ذلك، فأم"زيد قام ضحك"  أو مجلتني حنو "ضاحك

  

  
  الخبر متعدد معرف بـأل+ المبتدأ ضمير منفصل : صورة واحدة

... uθèδ uρ â‘θàÿtó ø9 $# ÞΟŠÏm §�9 $#  〈3.   

ةحذف املبتدأ أو اخلرب يف السور املكي   :  

...óΟs9 (#þθèVt7 :حذف املبتدأ -أ ù=tƒ �ωÎ) Zπtã$y™ ÏiΒ ¤‘$pκ̈Ξ 4 Ô÷≈n= t/ ... 〈4.4   

... tΑ$ s% ÖΝ≈ n=y™ ×Π öθs% tβρã� s3Ψ•Β 〈5.    

... ôî—θègx” ×ΛÉ)tã 〈6.     

  : حذف اخلرب - ب

                                                
 13: األحقاف آیة - 1
 260-1/257مج  : شرح ابن عقیل - 2
 8: األحقاف آیة - 3
  35: األحقاف آیة - 4
 25:الذاریات آیة - 5
  29:الذاریات آیة - 6

  اخلرب شبه مجلة + املبتدأ نكرة : النمط الثاين

  اخلرب معرفة متعدد+ املبتدأ معرفة : منط واحد
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... ãΑθà)s? uρ ö≅ yδ ÏΒ 7‰ƒÌ“¨Β 〈1.     

...tΑ$ s% ÖΝ≈ n= y™ ×Πöθs% tβρã� s3Ψ•Β 〈2.  

  :يف السور املدنية -2
                  

  الخبر معرف بــأل+ المبتدأ علم :الصورة األولى

... ª! $#uρ �Í_ tóø9 $# ÞΟçFΡ r&uρ â!#t� s)àÿø9 $# 4...〈3.  

  الخبر معرف بــأل+ المبتدأ ضمير منفصل :الصورة الثانية

  šÏ%©!$#uρ (#θãΖtΒ#u (#θè=ÏΗxå uρ ÏM≈ ys Î=≈ ¢Á9 $# (#θãΖtΒ#uuρ $ yϑ Î/ tΑ Ìh“ çΡ 4’ n? tã 7‰£ϑ ptèΧ uθèδ uρ  ‘,ptø: $# ÏΒ öΝÍκÍh5§‘   t� ¤ÿx. öΝåκ÷] tã öΝÍκÌE$ t↔ÍhŠy™ 

yxn=ô¹r&uρ öΝçλ m;$ t/ 〈4.     

  Ÿξsù (#θãΖÎγs? (#þθãã ô‰s? uρ ’ n< Î) ÉΟù=¡¡9 $# ÞΟçFΡ r&uρ tβöθ n=ôã F{$#... 〈5.  

 ª! $#uρ �Í_tó ø9 $# ÞΟçFΡ r&uρ â !#t� s)àÿ ø9$# 4 ... 〈6.  

  الخبر اسم موصول+ صل المبتدأ ضمير منف:الصورة الثالثة

  uθ èδ ü“Ï% ©!$# tΑ t“Ρ r& sπoΨ‹ Å3¡¡9 $# ’ Îû É>θè=è% tÏΖÏΒ÷σßϑ ø9 $# ... 〈7.  

  uθ èδ uρ “Ï% ©!$# £#x. öΝßγtƒÏ‰÷ƒr& öΝä3Ψtã ... 〈8.  

  ãΝ èδ šÏ%©!$# (#ρã� xÿx. öΝà2ρ‘‰|¹uρ Çtã Ï‰Éf ó¡yϑ ø9 $# ÏΘ#t� y⇔ ø9 $# ... 〈9.  

  uθ èδ ü” Ï%©!$# Ÿ≅ y™ ö‘ r& … ã&s!θß™ u‘ 3“y‰ßγø9 $$ Î/ 〈10.  

  الخبر اسم موصول+ المبتدأ اسم إشارة :الصورة الرابعة

                                                
  30: ق  آیة - 1
 25:الذاریات آیة - 2
  38:محمد آیة - 3
  2:محمد آیة - 4
  35:محمد آیة - 5
  38:محمد آیة - 6
  4:الفتح آیة - 7
  24:الفتح آیة - 8
  25:الفتح آیة - 9

  28:الفتح آیة - 10

اخلرب معرفة           + املبتدأ معرفة : النمط األول
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  y7 Í× ¯≈ s9 'ρé& tÏ%©!$# yì t6sÛ ª! $# 4’ n? tã öΝÍκÍ5θè=è% (#þθãè t7 ¨? $#uρ óΟèδ u!#uθ÷δ r& ... 〈1.    

 y7Í× ¯≈ s9 'ρé& tÏ% ©!$# ãΝßγoΨyè s9 ª! $# ö/ àS£ϑ |¹r'sù #‘ yϑ ôã r&uρ öΝèδ t�≈ |Áö/r& ... 〈2.     

  الخبر معرف باإلضافة+ المبتدأ اسم إشارة :الصورة الخامسة

  y7 Ï9≡sŒ öΝßγè= sVtΒ ’ Îû Ïπ1u‘ öθ−G9 $# 4...〈3.  

  الخبر معرف بـأل+ المبتدأ اسم إشارة :الصورة السادسة

  y7 Í× ¯≈ s9 'ρé& ãΝèδ šχρß‰Ï©≡§�9$# 〈4.         

  y7 Í× ¯≈ s9 'ρé& ãΝèδ š〈χθè% Ï‰≈ ¢Á9 $#5.     

  الخبر اسم موصول+ المبتدأ معرف بـأل :سابعةالصورة ال

  $yϑ ¯Ρ Î) šχθãΨÏΒ ÷σßϑø9 $# tÏ% ©!$# (#θãΖtΒ#u «! $$Î/ Ï&Î!θß™ u‘ uρ... 〈6.  

  

  
  الخبر نكرة+ المبتدأ ضمير منفصل : الصورة األولى

  Éir'x.uρ ÏiΒ >πtƒö� s% }‘ Ïδ ‘‰ x©r& Zο§θè% ÏiΒ š�ÏG tƒö� s%... 〈7.  

   ôyϑ x. uθèδ Ó$ Î#≈ yz ’ Îû Í‘$ ¨Ζ9 $# ... 〈8.     

 ...§ΝèO (#θè?$ tΒ öΝ èδ uρ Ö‘$ ¤ÿä. n=sù t� Ïÿøó tƒ ª! $# óΟçλ m;  ... 〈9.  

  الخبر نكرة+ المبتدأ علم : الصورة الثانية

...ª! $#uρ 7��ÅÁt/ $ yϑ Î/ tβθè=yϑ ÷è s? 〈10.    

  الخبر نكرة+ المبتدأ معرف بـأل : الصورة الثالثة
                                                

  16: محمد آیة - 1
 23:محمد آیة - 2
  29:الفتح آیة - 3
  7:الحجرات آیة - 4
  15: الحجرات آیة - 5
 15: الحجرات آیة - 6
  13: محمد آیة - 7
 15: محمد آیة - 8
 34: محمد آیة - 9

 18:الحجرات آیة - 10

اخلرب نكرة           + املبتدأ معرفة : النمط الثاين
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... â‘$̈Ψ9 $#uρ “Yθ÷W tΒ öΝçλ °; 〈1.    

  

  $yϑ ¯Ρ Î) äο4θ uŠysø9 $# $ u‹ ÷Ρ‘‰9 $# Ò= Ïès9 ×θôγs9 uρ 4 ... 〈2.  

  $yϑ ¯Ρ Î) tβθãΖ ÏΒ÷σßϑø9 $# ×οuθ÷z Î) (#θßs Î=ô¹r'sù t÷t/ ö/ä3÷ƒuθyzr& 4 .... 〈3. 

  
  

  الخبر جملة اسمية           + المبتدأ اسم إشارة : صورة واحدة

 š�Ï9≡sŒ óΟ ßγ̄Ρ r'Î/ (#θä9$ s% šÏ% ©# Ï9 (#θèδÌ� x. $ tΒ š^̈“tΡ ª! $# öΝ à6ãè‹ÏÜ ãΖ y™ ’ Îû ÇÙ ÷èt/ Ì� øΒF{ $#   ( … 〈4.     

  š� Ï9≡sŒ ÞΟßγ̄Ρ r' Î/ (#θãè t7̈? $# !$ tΒ xÝy‚ ó™ r& ©! $# (#θèδ Ì� Ÿ2 uρ …çµtΡ≡uθôÊ Í‘ x...〈5.  

  
  

  الخبر جملة فعلية           + المبتدأ علم : الصورة األولى

  ª! $# uρ ãΝ n=÷è tƒ öΝä3t7 ¯=s) tGãΒ ö/ä31uθ÷W tΒuρ ... 〈6.  

  ª! $# uρ ÞΟ n=÷è tƒ óΟèδ u‘#u� ó Î) ... 〈  .7  

 ª! $#uρ ÞΟn= ÷ètƒ ö/ ä3n=≈ yϑôã r&  ... 〈8.  

 ª! $#uρ ãΝn= ÷ètƒ $ tΒ ’ Îû ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9 $# $ tΒuρ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{$# 4 ... 〈 .9  

 ≅ è% �ω (#θ–Ψßϑ s? ¥’ n?tã / ä3yϑ≈ n=ó™ Î) ( È≅ t/ ª! $# �ßϑtƒ ö/ä3ø‹ n= tæ ÷βr& ö/ ä31y‰yδ Ç≈ yϑƒM∼ Ï9 βÎ) óΟçFΖä.  tÏ%Ï‰≈ |¹  〈10.  

  الخبر جملة فعلية+ المبتدأ ضمير منفصل : الصورة الثانية
                                                

 12: محمد آیة - 1
  36: محمد آیة - 2
  10:الحجرات آیة - 3
  26: محمد آیة - 4
  28: محمد آیة - 5
 19: محمد آیة - 6
  26: محمد آیة - 7
 30: محمد آیة - 8
  16:الحجرات آیة - 9

  17:الحجرات آیة - 10

اخلرب مجلة امسية           + املبتدأ معرفة : النمط الثالث

        اخلرب مجلة فعلية   + املبتدأ معرفة : النمط الرابع
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  óΟ çFΡr' ¯≈ yδ ÏIωàσ̄≈ yδ šχ öθtã ô‰è? (#θà)ÏÿΖçF Ï9 ’Îû È≅‹ Î6y™ «! $# 〈…1.  

  … óΟçFΡ r&uρ Ÿω tβρâ� ßêô± s? 〈2.  

  الخبر جملة فعلية+ المبتدأ اسم موصول : الصورة الثالثة

  tÏ%©!$# (#ρã� xÿx. (#ρ‘‰|¹uρ tã È≅‹ Î6y™ «! $# ¨≅ |Êr& öΝßγ n=≈ uΗ ùå r&  ... 〈3.  

  šÏ%©!$# uρ (#θãΖtΒ#u (#θè=ÏΗxå uρ ÏM≈ ys Î=≈ ¢Á9 $# (#θãΖtΒ#uuρ $yϑ Î/ tΑ Ìh“ çΡ 4’ n? tã 7‰£ϑ ptèΧ uθèδ uρ ‘,ptø:$# ÏΒ  öΝÍκÍh5§‘   t� ¤ÿx. öΝåκ ÷] tã öΝÍκ ÌE$ t↔ÍhŠy™ 

yxn=ô¹r&uρ öΝçλ m;$ t/ 〈4.  

  tÏ%©!$# uρ (#θè=ÏF è% ’ Îû È≅‹ Î6y™ «! $# n= sù ¨≅ ÅÒãƒ ÷Λ àιn=≈ yϑôã r& ... 〈5.  

  tÏ%©!$# uρ (#ρã� xÿx. $T¡ ÷ètGsù öΝ çλ°; ¨≅ |Êr&uρ óΟßγn=≈ yϑ ôã r& 〈6.  

 tÏ% ©!$#uρ (#ρã� xÿx. tβθãè −F yϑtFtƒ tβθè=ä.ù'tƒuρ $ yϑ x. ã≅ ä.ù's? ãΝ≈ yè ÷Ρ F{$# … 〈7.  

  tÏ%©!$# uρ (#÷ρy‰tG ÷δ $# óΟèδ yŠ#y— “W‰èδ … 〈8.  

           
  

  الخبر شبه جملة+ المبتدأ علم : الصورة األولى

  ÞΟçFΡ r&uρ… tβ öθn=ôã F{ $# ª! $# uρ öΝ ä3yè tΒ ... 〈9.  

  الخبر شبه جملة+ المبتدأ اسم إشارة : الصورة الثانية

  y7 Ï9≡sŒ ¨β r'Î/ šÏ%©!$# (#ρã� xÿx. (#θãè t7 ¨?$# Ÿ≅ ÏÜ≈ t7 ø9$# 〈10.  

  

                                                
 38: محمد آیة - 1
 2:الحجرات آیة - 2
 1: محمد آیة - 3
  2: محمد آیة - 4
 4: محمد آیة - 5
  8:محمد آیة - 6
 12:محمد آیة - 7
 17:محمد آیة - 8
 35:د آیةمحم - 9

 3:محمد آیة - 10

  لة اخلرب شبه مج+ املبتدأ معرفة : النمط اخلامس
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 y7Ï9≡sŒ óΟßγ̄Ρ r'Î/ (#θèδ Ì� x. !$ tΒ tΑ t“Ρr& ª! $# xÝt7 ômr'sù óΟßγn=≈ yϑ ôã r& 〈1.  

  

  y7Ï9≡sŒ ¨βr'Î/ ©!$# ’ n< öθtΒ tÏ%©!$# (#θãΖtΒ#u ¨β r&uρ tÍ� Ïÿ≈ s3ø9 $# Ÿω 4’ n< öθtΒ öΝçλ m; 〈2.  

  الخبر شبه جملة+ المبتدأ معرف باإلضافة : الصورة الثالثة

  ã≅sẄΒ Ïπ ¨Ψpgø: $#  ÉL©9 $# y‰ Ïããρ tβθà)−Gßϑø9 $# ( !$pκ� Ïù Ö�≈ pκ÷Ξ r& ÏiΒ > !$̈Β Î�ö� xî 9 Å™#u Ö�≈ pκ÷Ξ r&uρ ÏiΒ & t ©9 óΟ ©9 ÷�̈� tó tGtƒ   …çµßϑ÷è sÛ Ö�≈ pκ÷Ξ r&uρ ô ÏiΒ 9�÷Ηs~ ;ο ©%©! t Î/ Ì�≈ ¤±=Ïj9 

Ö�≈ pκ÷Ξ r&uρ ô ÏiΒ 9≅|¡tã ’y∀|Á•Β ( öΝ çλm; uρ $pκ� Ïù  ÏΒ Èe≅ä. ÏN≡t�yϑ̈V9 $#    ×ο t�Ïÿøó tΒ uρ ÏiΒ öΝ ÍκÍh5 §‘ ( ô yϑx. uθ èδ Ó$ Î#≈yz ’ Îû Í‘$̈Ζ9$# 〈…  3.  

  ̈β Î) šÏ%©!$# y7tΡθãè Îƒ$ t6ãƒ $ yϑ ¯Ρ Î) šχθãè Îƒ$ t7 ãƒ ©!$# ß‰ tƒ «! $# s−öθsù öΝ Íκ‰É‰ ÷ƒr& 4 〈4.  

  :االبتداء بالنكرة يف السور املدنية -
: وجاء هذا النمط على صورة واحدة هي. لةاخلرب شبه مج+ املبتدأ نكرة : اقتصرت هذه احلالة على منط واحد هو

’ ...4: اخلرب جار وجمرور+ املبتدأ نكرة  n<÷ρ r'sù óΟßγ s9 〈5.     

- د اخلرب يف السور املدنيةتعد:  
املبتدأ علم : ، ومثلته صورة واحدة هيداخلرب نكرة متعد+ املبتدأ معرفة : جاءت هذه احلالة على منط واحد هو

 +داخلرب نكرة متعد.   

  Ó‰ £ϑpt’Χ ãΑθß™ §‘ «! $# 4 tÏ%©!$#uρ ÿ… çµyè tΒ â!#£‰Ï©r& ’ n?tã Í‘$¤ÿä3ø9 $# â!$ uΗxqâ‘ öΝæη uΖ÷�t/ ( ... 〈6.  

 ...ª! $# uρ Ö‘θàÿxî ÒΟ‹ Ïm §‘ 〈7.     

... ª! $#uρ íΟŠÎ= tæ ÒΟŠÅ3ym 〈8.     

  

  :حذف املبتدأ أو اخلرب -
    :حذف املبتدأ -أ

                                                
 9:محمد آیة - 1
 11:محمد آیة - 2
 15:محمد آیة - 3
  10:الفتح آیة - 4
 20:محمد آیة - 5
 29:الفتح آیة - 6
 5:الحجرات آیة - 7
 8:الحجرات آیة - 8
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 y7 Ï9≡sŒ öθs9 uρ â!$ t±o„ ª! $# u�|Ç tGΡ ]ω öΝåκ÷] ÏΒ ... 〈1.  

 ...4’ n<÷ρr'sù óΟßγs9...〈2 .    

  ×π tã$sÛ ×Α öθs%uρ Ô∃ρã� ÷è ¨Β 4 ... 〈3.     

...  y#ø‹ s3sù #sŒ Î) ÞΟßγ÷F ©ùuθs? èπs3Í× ¯≈ n=yϑ ø9 $# šχθç/Î�ôØ tƒ óΟßγyδθã_ ãρ öΝèδ t�≈ t/÷Š r&uρ 〈4.     

 öΝçλ m; uρ $ pκ� Ïù ÏΒ Èe≅ ä. ÏN≡t� yϑ ¨V9 $# ×οt� Ïÿøó tΒuρ ÏiΒ öΝÍκÍh5§‘ ( ... 〈5.    

  :حذف اخلرب - ب

  ã≅ sW ¨Β Ïπ̈Ψ pgø:$# ÉL ©9 $# y‰Ïã ãρ tβθà)−G ßϑ ø9 $# ( !...〈6.  

 ...Ÿωöθs9 uρ ×Α%ỳ Í‘ tβθãΖÏΒ÷σ•Β Ö!$ |¡ÎΣuρ ×M≈ uΖÏΒ÷σ•Β óΟ©9 öΝèδθßϑ n=÷è s? β r& öΝèδθä↔sÜ s? Νä3t7�ÅÁçG sù Οßγ÷ΨÏiΒ 8ο§�yè ¨Β Î�ö�tó Î/ 5Οù=Ïæ ( ... 〈7.   

    :نة النتائج وحتليلهامقار-3  
  : األمناط والصور اليت ظهرت عليها اجلمة االمسية البسيطة يبينها اجلدول اآليت -1
  
  

  السور المدنية  السور المكية

  الخبر معرفة+ المبتدأ معرفة : النمط األول  الخبر معرفة+ المبتدأ معرفة : النمط األول
  

  اسم موصول اخلرب+ املبتدأ ضمري منفصل : الصورة األوىل

  اخلرب اسم موصول+ اسم إشارة املبتدأ  :الصورة الثانية

  اخلرب مضاف إىل معرفة+ املبتدأ اسم إشارة : الصورة الثالثة

  

  1:عددها

  5:عددها

  5:عددها

  

  اخلرب معرف بــأل+ املبتدأ علم :الصورة األوىل

  اخلرب معرف بــأل+ املبتدأ ضمري منفصل :الصورة الثانية

  اخلرب اسم موصول+ املبتدأ ضمري منفصل :الثةالصورة الث

  اخلرب اسم موصول+ املبتدأ اسم إشارة :الصورة الرابعة

  اخلرب معرف باإلضافة+ املبتدأ اسم إشارة :الصورة اخلامسة

  

  1:دهاعد

  3:عددها

  4:عددها

  2:عددها

  1:عددها

                                                
  4:محمد آیة - 1
  20:محمد آیة - 2
  21:محمد آیة - 3
 27:محمد آیة - 4
  15:محمد آیة - 5
 15:محمد آیة - 6
 25:الفتح آیة - 7

 الجملة االسمية البسيطة 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 الفصل الثالث في المستوى النحوي
 

 

179

  اخلرب معرف بـأل+ املبتدأ اسم إشارة :الصورة السادسة

  اخلرب اسم موصول+ املبتدأ معرف بـأل :الصورة السابعة

  2:عددها

  1:عددها

  

  الخبر نكرة+ المبتدأ معرفة : النمط الثاني  الخبر نكرة+ المبتدأ معرفة : النمط الثاني
  

  اخلرب نكرة+ املبتدأ ضمري منفصل: الصورة األوىل

  ةاخلرب نكر+ املبتدأ اسم إشارة : الصورة الثانية

  ةاخلرب نكر+ اسم موصول املبتدأ: الصورة الثالثة

  ةاخلرب نكر+ املبتدأ معرف باإلضافة: الصورة الرابعة

  

  8:عددها

  7:عددها

  1:عددها

  2:عددها

  

  

  اخلرب نكرة+ املبتدأ ضمري منفصل : الصورة األوىل

  اخلرب نكرة+ املبتدأ علم : الصورة الثانية

  اخلرب نكرة+ املبتدأ معرف بـأل : الصورة الثالثة

  

  

  3:عددها

  1:ددهاع

  3:عددها

  

  الخبر جملة اسمية+ المبتدأ معرفة : النمط الثالث  الخبر جملة اسمية+ المبتدأ معرفة : النمط الثالث

  

  اخلرب مجلة امسية+ املبتدأ اسم موصول : صورة واحدة

  

  2:عددها

  

  

  اخلرب مجلة امسية           + املبتدأ اسم إشارة : صورة واحدة

  

  

  2:عددها

  

  الخبر جملة فعلية+ المبتدأ معرفة : النمط الرابع  الخبر جملة فعلية+ المبتدأ معرفة : عالنمط الراب

  

  اخلرب مجلة فعلية+ املبتدأ ضمري منفصل: الصورة األوىل

  اخلرب مجلة فعلية+ املبتدأ اسم موصول: الصورة الثانية

  

  5:عددها

  1:عددها

  

         اخلرب مجلة فعلية    + املبتدأ علم : الصورة األوىل

  اخلرب مجلة فعلية+ املبتدأ ضمري منفصل : الصورة الثانية

  اخلرب مجلة فعلية+ املبتدأ اسم موصول : الصورة الثالثة

  

  

  5:عددها

  2:عددها

  6:عددها

  

  الخبر شبه جملة + المبتدأ معرفة : النمط الخامس  الخبر شبه جملة+ المبتدأ معرفة : النمط الخامس
  

  اخلرب شبه مجلة+ دأ ضمري منفصلاملبت: الصورة األوىل

  اخلرب شبه مجلة+ املبتدأ اسم إشارة: الصورة الثانية

  اخلرب شبه مجلة+ املبتدأ معرف بـأل: الصورة الثالثة

  اخلرب شبه مجلة+ ف باإلضافة املبتدأ معر: الصورة الرابعة

  

  4:عددها

  1:عددها

  1:عددها

  1:عددها

  

  

  شبه مجلةاخلرب + املبتدأ علم : الصورة األوىل

  اخلرب شبه مجلة+ املبتدأ اسم إشارة : الصورة الثانية

  اخلرب شبه مجلة+ املبتدأ معرف باإلضافة : الصورة الثالثة
  

  

  1:عددها

  3:عددها

  2:عددها

  

  االبتداء بالنكرة
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  في السور المدنية  في السور المكية

  الخبر شبه جملة+ لمبتدأ نكرة ا: النمط الثاني  الخبر جملة فعلية+ المبتدأ نكرة : النمط األول
  

اخلرب + املبتدأ نكرة يدلّ على العموم : صورة واحدة
  مجلة فعلية

  

  1:عددها

  

  

  اخلرب جار وجمرور + املبتدأ نكرة : صورة واحدة
  

  

  1:عددها

  

    الخبر شبه جملة+ المبتدأ نكرة : النمط الثاني

  

  اخلرب جار وجمرور+ املبتدأ نكرة : صورة واحدة

  

  1:عددها

  

  تعدد الخبر
  في السور المدنية  في السور المكية

  الخبر نكرة متعدد+ نمط المبتدأ معرفة   الخبر معرفة متعدد+ المبتدأ معرفة : نمط واحد
  

اخلرب متعـدد  + املبتدأ ضمري منفصل : صورة واحدة
  معرف بـأل

  

  1:عددها
  

  

  . اخلرب نكرة متعدد+ املبتدأ علم : صورة واحدة هي
  

  

  3:عددها
  

  حذف المبتدأ أو الخبر
  في السور المدنية  في السور المكية

  .حذف املبتدأ -أ

  .حذف اخلرب -ب

  3:عدد املرات

  2:عدد املرات

  

  .حذف املبتدأ -أ

  .حذف اخلرب -ب
  

  5:عدد املرات

  2:عدد املرات

  .عدد اجلمل االمسية البسيطة يف السور املكية مخسون مجلة-  -2
  . ومخسون مجلة ة البسيطة يف السور املدنية ثالثيعدد اجلمل االمس-3
بلغ عدد أمناط اجلملة االمسية البسيطة يف السور املكية مثانية أمناط، يف حني بلغ عددها يف السور املدنية سبعة -4

  .أمناط
 وتسعة يف السور املكّية ؛ منها سبع عشرصورةوثالثون  ظهرت عليها هذه األمناط ستبلغ جمموع الصور اليت -5

  .ةيف السور املدني  ةعشر
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   :مما تقدم يالحظ ما يلي
  .اخلرب مجلة فعلية+ نكرة  املبتدأ: وهو ،ةالسور املكّية بنمط مل يرد يف السور املدني تفرد-
-ق استعمال اجلملة االمسية البسيطة يف السور املدنيتفوات ورودهاة من ناحية الصور وعدد مر.  
  :ة يف النمط األول بالصور اآلتيةانفردت السور املدني -

  .اخلرب معرف بــأل+ املبتدأ علم -        
  .اخلرب معرف بــأل+ املبتدأ ضمري منفصل -        
  .اخلرب معرف بـــأل+ املبتدأ اسم إشارة -        
  .اخلرب اسم موصول+ املبتدأ معرف بـــأل -        

لة يف األمناط اليت ظهرت عليها، والقرآن املدين البسيطة ممثّ القرآن املكّي رسم القاعدة األساسية للجملة االمسية -
  .انطلق من هذه القاعدة ورسخها، وطورها بتعدد الصور اليت ظهرت عليها هذه األمناط

قلّة صور األمناط يف السور املكّية مرده إىل التركيز على فكرة ترسيخ العقيدة وإعادة بناء فكر اإلنسان، وخمافة -
  الفكر   تشتت هذا 

تعدد صور األمناط يف السور املدنية له أثر واضح يف طول اآليات وبعد فواصلها، إضافة إىل أنّ القرآن املدينّ -
  .  املكيفصل يف كثري من املواضع ما أُمجل يف القرآن 

   :اجلملة االمسية املوسعة-ب
  .واسخهة بالفعل أي ما يصطلح على تسميته بالنهي اجلملة االمسية املبدوءة باألفعال الناقصة، أو باألحرف املشب

  :ويندرج حتت هذه اجلملة أبواب ثالثة هي
  .كان وأخواا: الباب األول

  .الباب الثاين إن وأخواا
  .أفعال القلوب: الباب الثالث

1- ةيف السور املكي:  
  كان وأخواا:الباب األول 
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وذلك قولك كان ويكون وصار ومادام وليس وماكان حنوهن :" لقدم سيبويه يف كتابه أمثلة على هذه األفعال فقا
واعلم أنه إذا وقع يف :"ويبين سيبويه يف موضع آخر عمل كان وأخواا فيقول. 1"من الفعل مما ال يستغين عن اخلرب

  .2"هذا الباب نكرة ومعرفة، فالذي تشتغل به كان املعرفة ألنه حد الكالم
  : ن وأخواا فهيأما األمناط اليت ظهرت ا كا

  
  خبرها اسم ظاهر نكرة+ اسمها + كان : الصورة األولى

...’ ÎΤθçG ø�$# 5=≈ tG Å3Î/ ÏiΒ È≅ ö6s% !#x‹≈ yδ ÷ρr& ;οt�≈ rOr& ï∅ÏiΒ AΟù=Ïã β Î) ÷ΛäΖà2 šÏ%Ï‰≈ |¹ 〈3.    

 #sŒ Î) uρ u�Å³ãm â¨$ ¨Ζ9 $# (#θçΡ%x. öΝçλ m; [ !#y‰ôã r& (#θçΡ%x.uρ öΝÍκÌEyŠ$ t7 ÏèÎ/ tÌ�Ïÿ≈ x. 〈4.  

  ö≅ è% $ tΒ àMΖä. %Yæô‰Î/ zÏiΒ È≅ ß™”�9 $# !$ tΒuρ “Í‘ ÷Šr& $ tΒ ã≅yè øÿãƒ ’ Î1 Ÿωuρ ö/ ä3Î/ ( ...  〈5.   

  tΑ$ s%uρ tÏ%©!$# (#ρã� xÿŸ2 tÏ%©# Ï9 (#θãΖtΒ#u öθs9 tβ%x. #Z� ö�yz $ ¨Β !$tΡθà)t7 y™ Ïµø‹ s9 Î) 4 ... 〈6.    

  #sŒÏr& $ uΖ÷F ÏΒ $̈Ζ ä.uρ $ \/#t� è? ( y7Ï9≡sŒ 7ì ô_ u‘ Ó‰ŠÏè t/ 〈7.     

 ... öΝåκ̈ΞÎ) (#θçΡ%x. Ÿ≅ ö6s% y7Ï9≡sŒ tÏΨÅ¡øtèΧ 〈8.     

  خبرها جملة فعلية+ اسمها + كان : الصورة الثانية

....y‰ôã uρ É−ô‰Å_Á9 $# “Ï%©!$# (#θçΡ%x. tβρß‰tãθãƒ 〈9.     

...tΠ öθu‹ ø9 $$ sù tβ÷ρt“ øgéB z>#x‹tã Èβθßγø9 $# $ yϑ Î/ ÷ΛäΖä. tβρç� É9õ3tGó¡n@ ’ Îû ÇÚ ö‘F{$# Î�ö�tó Î/ Èd,ptø:$# $ oÿ Ï3uρ óΟçFΖä. tβθà)Ý¡øÿ s? 〈10.      

 !$yϑ sù 4o_ øî r& öΝåκ÷] tã öΝßγãè øÿ xœ Iωuρ öΝèδ ã�≈ |Áö/r& Iωuρ ΝåκèEy‰Ï↔øù r& ÏiΒ >óx« øŒÎ) (#θçΡ%x. šχρß‰ys øgs† ÏM≈ tƒ$ t↔Î/ «! $# s−% tnuρ ΝÍκÍ5 $ ¨Β 

(#θçΡ%x. ÏµÎ/ tβρâÌ“öκ tJ ó¡o„ 〈11.  

                                                
  45ص  2الكتاب، مج  - 1
 47ص  1مج : نفسھ - 2
 4: األحقاف آیة - 3
  6: األحقاف آیة - 4
  9: األحقاف آیة - 5
  11: األحقاف آیة - 6
  3:ق  آیة - 7
 16:الذاریات آیة - 8
  16: األحقاف آیة - 9

 20: األحقاف آیة - 10
 26: األحقاف آیة - 11

  خربها+ امسها + كان : النمط األول
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...y7Ï9≡sŒ uρ öΝßγä3øù Î) $ tΒuρ (#θçΡ%x. šχρç�tI øÿtƒ 〈1.    

 ttΑ$ s% (#θè%ρä‹sù z>#x‹yè ø9 $# $ yϑ Î/ óΟçFΖä. tβρã� àÿõ3s? 〈2.    

(#θè%ρèŒ  ö/ ä3tF t⊥ ÷FÏù #x‹≈ yδ “Ï%©!$# Λ äΖä. ÏµÎ/ tβθè= É∨÷è tGó¡n@ 〈3.     

  

  (#θçΡ%x. Wξ‹ Î=s% zÏiΒ È≅ ø‹ ©9 $# $ tΒ tβθãè yföκ u‰ 〈4.     

  خبرها شبه جملة + اسمها + كان : الصورة الثالثة

  ö≅ è% óΟçF ÷ƒuu‘ r& β Î) tβ%x. ôÏΒ Ï‰ΨÏã «! $# Λänö� xÿx.uρ ÏµÎ/... 〈5.  

...$ uΖÏ? ù'sù $ yϑ Î/ !$ tΡ ß‰Ïès? βÎ) |MΨä. z ÏΒ tÏ%Ï‰≈ ¢Á9 $# 〈6.    

  ô‰s)©9 |MΨä. ’ Îû 7' s#øÿ xî ôÏiΒ #x‹≈ yδ ... 〈7.     

 ...Å3≈ s9 uρ tβ%x. ’ Îû ¤≅≈ n= |Ê 7‰ŠÏè t/ 〈8.     

    
  

  .خربها مجلة فعلية+ امسها + أصبح : هي صورة واحدةجاء هذا النمط على 

 ...(#θßs t7 ô¹r' sù Ÿω #“t� ãƒ �ωÎ) öΝåκß] Å3≈ |¡ tΒ 4 〈9 .  

  
  

  خبرها مفرد معرفة+ اسمها + ليس : الصورة األولى

  tΠöθtƒuρ ÞÚ t� ÷è ãƒ tÏ%©!$# (#ρã� xÿx. ’ n? tã Í‘$ ¨Ζ9 $# }§øŠs9 r& # x‹≈ yδ Èd, ysø9 $$ Î/ ( (#θä9$ s% 4’ n? t/ $ oΨÎn/u‘ uρ 4 〈10.  

                                                
  28: األحقاف آیة - 1
 34: آیة األحقاف - 2
  14:الذاریات آیة - 3
  17:الذاریات آیة - 4
 10: األحقاف آیة - 5
  22: األحقاف آیة - 6
 22:ق آیة - 7
  27:ق آیة - 8
  25: األحقاف آیة - 9

  34: األحقاف آیة - 10

  خربها+ امسها + أصبح : النمط الثاين

  خربها+ امسها + ليس : النمط الثالث
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  خبرها مفرد نكرة+ اسمها + ليس : الصورة الثانية

  tΒuρ �ω ó=Ågä† zÅç#yŠ «! $# }§øŠn= sù 9“Éf÷è ßϑÎ/ ’ Îû ÇÚ ö‘F{$# ... 1〈.  

  وااوأخ إنَّ: الباب الثاين
ليت، ولعلّ، وعدها سيبويه مخسة، فأسقط أ نّ املفتوحة ألن أصلها إنّ إنّ، أنّ، كأنّ، لكن، و: وهي ستة أحرف"

  .2"املكسورة
فهي عاملة يف اجلزأين،  ،إن زيدا قائم: اخلرب حنو كان فتنصب االسم وترفعتعمل عكس عمل "أما عن عملها فإنها 

قٍ على رفعه الذي كان له قبل أا ال عمل هلا يف اخلرب، وإمنا هو با وهذا مذهب البصريني، وذهب الكوفيون إىل
وجمرورا  ويلزم تقدمي االسم ذا الباب وتأخري اخلرب، إال إذا كان اخلرب ظرفا أو جارا.....املبتدأ دخول إن وهو خرب
  .3"فإنه ال يلزم تأخريه

  :أما األمناط اليت ظهرت ا إنّ وأخواا فهي
  
  

  خبرها مفرد نكرة+ اسمها + إنّ : الصورة األولى

... ¨βÎ) y‰ôã uρ «! $# A, ym ... 〈4.  

... #’ n?t/ … çµ̄Ρ Î) 4’ n? tã Èe≅ ä. &óx« Ö�ƒÏ‰s% 〈5.  

  $ oÿ ©ς Î) tβρß‰tãθè? ×−ÏŠ$|Ás9 〈6.     

 ¨β Î) uρ tÏe$!$# ÓìÏ%≡uθs9 〈7.     

  Éb>u‘ uθsù Ï!$ uΚ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{$#uρ … çµ̄Ρ Î) A, yss9 Ÿ≅ ÷W ÏiΒ !$ tΒ öΝä3̄Ρ r& tβθà)ÏÜΖs? 〈8.      

  خبرها جملة اسمية+ اسمها + إنّ : ة الثانيةالصور

                                                
 32: األحقاف آیة - 1
 346، ص  1شرح ابن عقیل،ج - 2
  348 -346، ص 1ج: نفسھ - 3
 17: األحقاف آیة - 4
  33: قاف آیةاألح - 5
  5:الذاریات آیة - 6
 5:الذاریات آیة - 7
  23:الذاریات آیة -8

  خربها+ امسها + إنّ : النمط األول
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  ̈β Î) tÏ%©!$# (#θä9$ s% $ oΨš/z’ ª! $# §ΝèO (#θßϑ≈ s)tF ó™ $# Ÿξ sù ì∃öθyz óΟÎγ øŠn=tæ Ÿωuρ öΝèδ šχθçΡ t“ øts† 〈1.     

 ...öΝ åκ̈ΞÎ) (#θçΡ$ Ÿ2 tÎ�Å£≈ yz 〈2.     

  $ ¯Ρ Î) ßøt wΥ ÄôvéΥ àMŠÏϑ çΡ uρ $ uΖøŠs9 Î) uρ ç��ÅÁyϑ ø9 $# 〈3.    

 ...öΝ åκ̈ΞÎ) (#θçΡ%x. Ÿ≅ ö6s% y7Ï9≡sŒ tÏΨ Å¡øtèΧ 〈4.     

  خبرها جملة فعلية+ اسمها + إنّ : الصورة الثالثة

  �χ Î) ©! $# Ÿω “Ï‰öκu‰ tΠ öθs)ø9 $# tÏΗÍ>≈ ©à9 $# 〈5.     

 ...’ ÎoΤ Î) àMö6 è? y7ø‹ s9 Î) ’ÎoΤÎ) uρ zÏΒ tÏΗÍ>ó¡ßϑ ø9 $# 〈6.     

...þ’ ÎoΤÎ) ß∃%s{ r& ö/ ä3ø‹ n= tæ z>#x‹tã BΘöθtƒ 5ΟŠÏà tã 〈7.     

  (#θä9$ s% !$ oΨtΒöθs)≈ tƒ $ ¯Ρ Î) $ oΨ÷è Ïϑy™ $ ·7≈ tFÅ2 tΑ Ì“Ρé& .ÏΒ Ï‰÷è t/ 4y›θãΒ $ ]%Ïd‰|ÁãΒ $ yϑ Ïj9 t÷t/ Ïµ÷ƒy‰tƒ ... 〈8.     

  خبرها شبه جملة + اسمها + إنّ : الصورة الرابعة

 ’ ÎoΤÎ) àMö6è? y7ø‹ s9 Î) ’ ÎoΤÎ) uρ zÏΒ tÏΗ Í>ó¡ßϑø9 $# 〈9.    

 ö/ ä3̄Ρ Î) ’ Å∀ s9 5Α öθs% 7# Î=tGøƒ’Χ 〈10.    

  ̈β Î) tÉ)−Gßϑø9 $# ’Îû ;M≈ ¨Ζ y_ Aβθã‹ ãã uρ 〈11.     

  خبرها الثاني + خبرها األول + اسمها + إنّ : الصورة الخامسة

...… çµ̄Ρ Î) uθ èδ ÞΟ‹ Å3y⇔ ø9 $# ÞΟŠÎ= yèø9 $# 〈12 .  

  

                                                
 13: األحقاف آیة - 1
 18: األحقاف آیة - 2
 43: ق آیة - 3
  16:الذاریات آیة - 4
 10: األحقاف آیة - 5
 15: األحقاف آیة - 6
  21: األحقاف آیة - 7
  30: األحقاف آیة - 8
  15: األحقاف آیة - 9

 8:آیةالذاریات  - 10
  15: الذاریات آیة - 11
  30: الذاریات آیة - 12
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  خبرها مفرد نكرة+ اسمها + أنّ :الصورة األولى

óΟs9 uρr&  (#÷ρt� tƒ ¨β r& ©! $# “Ï%©!$# t,n=y{ ÅV≡uθ≈ yϑ ¡¡9 $# uÚ ö‘ F{$#uρ öΝs9 uρ z÷ë tƒ £ÎγÉ)ù=sƒ¿2 A‘ Ï‰≈ s)Î/ #’ n? tã β r& }‘ Å↵ øtä† 4’ tA öθyϑ ø9 $# 4 #’ n? t/ …çµ̄Ρ Î) 

4’ n? tã Èe≅ ä. &óx« Ö�ƒÏ‰s%  〈1 .    

  خبرها جملة فعلية+ اسمها + أنّ : الصورة الثانية

  

 öΝåκ ¨Ξr(x. tΠöθtƒ tβ ÷ρt� tƒ $ tΒ šχρß‰tãθãƒ óΟ s9 (#þθ èVt7ù= tƒ �ωÎ) Zπ tã$y™ ÏiΒ ¤‘$ pκ̈Ξ 4 Ô÷≈ n=t/ 4 ... 〈2.     

  Éb>u‘ uθsù Ï!$ uΚ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{$#uρ … çµ̄Ρ Î) A,ys s9 Ÿ≅÷W ÏiΒ !$ tΒ öΝä3̄Ρ r& tβθà)ÏÜΖs? 〈3.     

  
  

   خربها مجلة فعلية+ امسها + لكن : وله صورة واحدة هي

  tΑ$ s% $ yϑ ¯Ρ Î) ãΝù=Ïè ø9 $# y‰ΖÏã «! $# / ä3äó Ïk=t/é&uρ !$ ¨Β àMù=Å™ ö‘ é& ÏµÎ/ ûÍo_ Å3≈ s9 uρ ö/ ä31u‘r& $ YΒöθ s% šχθè= yγøgrB 〈4.    

  أفعال القلوب: الثالثالباب 
ووجد، وأَلفى، وتعلَّم، وظن، وخالَ، وحسـب،   ودرى،، علمورأى، : "أفعال القلوب املتعدية إىل مفعولني هي

دجا، وععلَ، وحوج بم، وه5"، وزع.  
  .6"ألا إدراك باحلس الباطن، فمعانيها قائمة بالقلب"وقد مسيت هذه األفعال بأفعال القلوب 

  .ها مفعوالن هلاأأما عن عملها إذا دخلت على اجلملة االمسية فإا تنصب املبتدأ وخربه على 

 .املفعولني+ الفاعل + رأى : هو منط واحدوردت أفعال القلوب على 

 )جملة فعلية( المفعول به الثاني+ )ضمير متصل(المفعول به األول + الفاعل + رأى : الصورة األولى

                                                
  33: األحقاف آیة - 1
 35: األحقاف آیة - 2
 23: الذاریات آیة - 3
  23: األحقاف آیة - 4
  27ص  1جامع الدروس العربیة، ج - 5
  27ص  1نفسھ، ج - 6

  خربها+ امسها + أنّ : النمط الثاين

  خربها+ امسها + لكن : النمط الثالث
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  ö≅ è% ΝçF ÷ƒuu‘ r& $ ¨Β šχθãã ô‰s? ÏΒ ÈβρßŠ «! $# ’ ÎΤρâ‘r& #sŒ$tΒ (#θà)n= yz zÏΒ ÇÚ ö‘F{$# ÷Π r& öΝçλ m; Ô8÷�Å° ’ Îû ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9 $# ( 〈1.  

 مصدر المؤول سد مسد المفعولينال +الفاعل + رأى : الثانيةالصورة 

" óΟs9 uρr& (#÷ρ t� tƒ ¨βr& ©! $# “Ï% ©!$# t,n= y{ ÅV≡uθ≈ yϑ¡¡9 $# uÚ ö‘F{$# uρ öΝs9 uρ z÷ë tƒ £ÎγÉ) ù=sƒ¿2 A‘Ï‰≈ s) Î/ #’ n?tã β r& }‘ Å↵ øtä† 4’ tAöθyϑ ø9 $# 4 #’ n? t/ …çµ̄Ρ Î) 4’ n? tã 

Èe≅ ä. &óx« Ö�ƒÏ‰s% 〈2.     

  

  :يف السور املدنية -2
  كان وأخواا: لالباب األو

  :وردت كان وأخواا باعتبارها مجلة امسية موسعة حسب األمناط التالية
  
  

  خبرها اسم ظاهر نكرة+ اسمها + كان : الصورة األولى

 ... #sŒ Î* sù tΠ t“ tã ã� øΒF{ $# öθn=sù (#θè%y‰ |¹ ©! $# tβ%s3s9 # Z�ö�yz öΝ çλ°; 〈3.    

...tβ%x.uρ y7Ï9≡sŒ y‰ΖÏã «!$# #·— öθsù $ VϑŠ Ïàtã 〈4.     

..ö≅ t/ tβ%x. ª! $# $yϑ Î/ tβθè=yϑ ÷è s? # M��Î7 yz 〈5 .    

...óΟçF⊥ oΨsß uρ  ∅sß Ïöθ¡¡9 $# óΟçFΖà2 uρ $ JΒ öθs% #Y‘θç/ 〈6.     

  ãΝ ä.y‰ tãuρ ª! $# zΟ ÏΡ$tó tΒ Zοu�� ÏV Ÿ2 $pκtΞρ ä‹ è{ù's? Ÿ≅¤f yè sù öΝ ä3 s9 Íν É‹≈ yδ £# x.uρ y“Ï‰ ÷ƒ r& Ä¨$̈Ζ9$# öΝ ä3Ψtã tβθä3tGÏ9 uρ Zπtƒ#u tÏΖÏΒ÷σßϑ ù=Ïj9 ... 〈7.     

...tβ%x.uρ ª! $# 4’ n?tã Èe≅à2 &óx« #\�ƒÏ‰ s% 〈8.     

...tβ%x.uρ ª! $# $yϑ Î/ tβθè=yϑ ÷è s? # ·��ÅÁ t/ 〈9.     

                                                
  4: األحقاف آیة - 1
 33: األحقاف آیة - 2
  21:محمد آیة - 3
  5:الفتح آیة - 4
  11:الفتح آیة - 5
  12:الفتح آیة - 6
 20:الفتح آیة - 7
  21:الفتح آیة - 8
  24:الفتح آیة - 9

  خربها+ امسها + كان : ولالنمط األ
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...óΟßγtΒt“ ø9 r&uρ sπyϑ Î=Ÿ2 3“uθø)−G9 $# (#þθçΡ%x. uρ ¨,ym r& $ pκÍ5 $ yγn=÷δ r&uρ 4〈1.   

 ...šχ%x. uρ ª! $# Èe≅ ä3Î/ >óx« $ Vϑ‹Î= tã 〈2.     

  öθs9 uρ öΝåκ̈Ξr& (#ρç�y9|¹ 4®Lym ylã� øƒrB öΝÍκö� s9 Î) tβ%s3s9 #Z� ö�yz öΝçλ °; 4 ... 〈3.     

  

 $ pκš‰r'̄≈ tƒ tÏ%©!$# (#θãΖtΒ#u Ÿω ö�y‚ ó¡o„ ×Π öθs% ÏiΒ BΘöθs% #|¤tã β r& (#θçΡθä3tƒ # Z�ö� yz öΝåκ ÷] ÏiΒ Ÿωuρ Ö!$ |¡ÎΣ ÏiΒ >!$ |¡ÎpΣ #|¤ tã β r& £ä3tƒ # Z�ö� yz 

£åκ÷] ÏiΒ ( ... 〈4.   

 ...È≅ t/ ª! $# �ßϑ tƒ ö/ ä3ø‹ n=tæ ÷β r& ö/ ä31y‰yδ Ç≈ yϑƒM∼ Ï9 βÎ) óΟçFΖä. tÏ%Ï‰≈ |¹ 〈5.    

  خبرها جملة فعلية+ اسمها + كان : الصورة الثانية

 ...ö≅ t/ (#θ çΡ% x. Ÿω tβθ ßγ s) øÿ tƒ �ωÎ) Wξ‹ Î=s% 〈6.  

  به جملة خبرها ش+ اسمها + كان : الصورة الثالثة

  yϑ sùr& tβ%x. 4’ n? tã 7πoΨ Éi�t/ ÏiΒ ÏµÎn/§‘ yϑ x. zÎiƒã— … çµs9 âþθß™ Ï&Î# uΗxå (#þθãè t7 ¨? $#uρ Λèε u!#uθ÷δ r& 〈7.     

  خبرها الثاني + خبرها األول + اسمها + كان : الصورة الرابعة

...tβ%x.uρ ª! $# $̧ϑ‹ Î= tã $ Vϑ‹ Å3ym 〈8.  

...tβ%x.uρ ª! $# #¹“ƒÍ• tã $ ¸ϑŠÅ3ym 〈9.     

...tβ%x.uρ ª! $# #¹“ƒÌ“tã $Vϑ‹ Å3ym 〈10.    

  
  

  

                                                
  26:الفتح آیة - 1
  26:الفتح آیة - 2
  5:الحجرات آیة - 3
  11:الحجرات آیة - 4
 17:الحجرات آیة - 5
  15:الفتح آیة - 6
 14:محمد آیة - 7
  4:الفتح آیة - 8
  7:الفتح آیة - 9

  19:الفتح آیة - 10
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  خربها مفرد نكرة +  امسها + أصبح : صورة واحدةظهر على 

  $pκš‰r'̄≈ tƒ tÏ%©!$# (#þθãΖtΒ#u βÎ) óΟä.u!% ỳ 7,Å™$ sù :* t6t⊥ Î/ (#þθãΨ̈�t6tG sù β r& (#θç7ŠÅÁè? $ JΒöθs% 7's#≈ yγpg¿2 (#θßs Î6óÁçGsù 4’ n? tã $ tΒ óΟçF ù=yè sù tÏΒ Ï‰≈ tΡ 〈1.   

    

  
   خربها شبه مجلة+  امسها + ليس : صورة واحدةظهر على 

... tβθä9θà)tƒ ΟÎγÏF oΨÅ¡ø9 r'Î/ $ ¨Β }§øŠs9 ’ Îû öΝÎγÎ/θè=è% 4 〈2.  

  إنّ وأخواا:الباب الثاين
  

  خبرها مفرد معرفة + اسمها + إنّ : الصورة األولى

 ¨β Î) ö/ ä3tΒt� ò2 r& y‰ΨÏã «! $# öΝ ä39 s)ø? r& 4 ... 〈3.  

  خبرها جملة اسمية + اسمها + إنّ : الصورة الثانية

  ̈β Î) šÏ%©!$# (#ρ‘‰s? ö‘ $# #’ n? tã ΟÏδ Ì�≈ t/÷Š r& .ÏiΒ Ï‰÷è t/ $ tΒ t¨t7 s? ÞΟßγs9 ” y‰ßγø9 $#   ß≈ sÜ ø‹ ¤±9 $# tΑ §θy™ öΝßγ s9 4’ n? øΒr&uρ óΟßγs9 〈4.     

  ̈β Î) zƒÏ%©!$# tβθ‘Òäó tƒ öΝßγs?≡uθô¹r& y‰ΖÏã ÉΑθß™ u‘ «! $# y7 Í×̄≈ s9 'ρé& tÏ%©! $# zys tG øΒ$# ª! $# öΝåκu5θè=è% 3“uθø)−G=Ï9 4 ... 〈5.     

  ̈β Î) šÏ%©!$# y7tΡρßŠ$ uΖãƒ ÏΒ Ï!#u‘ uρ ÏN≡t� àf çtø:$# öΝèδ ç�sY ò2 r& Ÿω šχθè=É)÷è tƒ 〈6.     

  خبرها جملة فعلية + اسمها + إنّ : الصورة الثالثة

  ̈β Î) ©! $# ã≅ Åz ô‰ãƒ tÏ%©!$# (#θãΖtΒ#u (#θè=ÏΗxå uρ ÏM≈ ys Î=≈ ¢Á9 $# ;M≈ ¨Ζ y_ “Ì� øgrB ÏΒ $pκÉJ øtrB ã�≈ pκ÷ΞF{ $# ( 〈7.     

                                                
  6:الحجرات آیة - 1
  11:الفتح آیة - 2
 13:الحجرات آیة - 3
  25:محمد آیة - 4
  3:الحجرات آیة - 5
 4:الحجرات آیة - 6
 12:محمد آیة - 7

  خربها+ امسها + أصبح : النط الثاين

  خربها+ امسها + ليس : النط الثالث

  خربها+ امسها + إنّ : النمط ألول

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 الفصل الثالث في المستوى النحوي
 

 

190

  ¨β Î) zƒÏ%©!$# (#ρã� xÿx. (#ρ‘‰|¹uρ tã È≅‹Î6y™ «! $# (#θ—%!$ x©uρ tΑθß™ §�9 $# .ÏΒ Ï‰÷è t/ $ tΒ t¨t7 s? ãΝßγs9 3“y‰çλ ù; $# s9 (#ρ•� ÛØtƒ ©! $# $ \↔ø‹ x© 

äÝÎ6ós ãŠy™ uρ óΟßγn=≈ yϑ ôã r& 〈1.     

  ̈β Î) tÏ%©!$# (#ρã� xÿx. (#ρ‘‰|¹uρ tã È≅‹ Î6y™ «! $# §ΝèO (#θè?$ tΒ öΝèδ uρ Ö‘$¤ÿä. n= sù t� Ïÿøó tƒ ª! $# óΟçλ m; 〈2.     

  $ ¯Ρ Î) $ oΨ óstF sù y7s9 $ [s÷G sù $YΖ�Î7 •Β 〈3 .    

  !$ ¯Ρ Î) š�≈ oΨù= y™ö‘r& #Y‰Îγ≈ x© #\� Ïe±t6ãΒuρ #\�ƒÉ‹tΡ uρ 〈4.     

  

  ̈β Î) šÏ%©!$# y7 tΡθãèÎƒ$ t6ãƒ $ yϑ ¯Ρ Î) šχθãè Îƒ$ t7 ãƒ ©! $# ß‰tƒ «! $# s−öθsù öΝÍκ‰É‰÷ƒr& 4 〈5.  

  β Î) ©! $# �=Ïtä† šÏÜ Å¡ø)ßϑø9 $# 〈6.     

  $pκš‰r'̄≈ tƒ â¨$ ¨Ζ9 $# $ ¯Ρ Î) / ä3≈ oΨ ø)n= yz ÏiΒ 9�x.sŒ 4s\Ρé&uρ öΝä3≈ oΨù=yè y_ uρ $ \/θãè ä© Ÿ≅ Í← !$t7 s%uρ (#þθèù u‘$ yè tG Ï9 〈7.  

  ̈β Î) ©! $# ÞΟ n=÷è tƒ |= øŠxî ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{ $#uρ 4 ... 〈8.     

  خبرها الثاني  + خبرها األول + اسمها + إنّ : الصورة الرابعة

  (#θà)̈? $#uρ ©! $# 4 ¨β Î) ©! $# ìì‹Ïÿ xœ ×ΛÎ=tæ 〈9.    

  (#θà)̈? $#uρ  ©! $# 4 ¨β Î) ©! $# Ò>#§θ s? ×ΛÏm §‘ 〈10.     

 ¨β Î)… ©! $# îΛÎ= tã ×��Î7 yz 〈11.     

 ¨β Î) ©! $# Ö‘θàÿxî îΛÏm §‘ 〈12.     

  

                                                
 32:محمد آیة - 1
  34:محمد آیة - 2
  1: الفتح آیة - 3
  8:الفتح آیة - 4
 10:الفتح آیة - 5
 9:الحجرات آیة - 6
 13:الحجرات آیة - 7
 18:الحجرات آیة - 8
  1:الحجرات آیة - 9

  12:الحجرات آیة - 10
  13:الحجرات آیة - 11
 14:الحجرات آیة - 12
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  خبرها مفرد نكرة  + اسمها + أنّ : الصورة األولى

  y7Ï9≡sŒ ¨βr' Î/ ©!$# ’ n<öθtΒ tÏ%©!$# (#θãΖtΒ#u ¨β r&uρ tÍ� Ïÿ≈ s3ø9 $# Ÿω 4’ n< öθtΒ öΝçλ m; 〈1.     

  خبرها جملة اسمية  + اسمها + أنّ : الصورة الثانية

  y7Ï9≡sŒ ¨βr'Î/ ©!$# ’ n< öθtΒ tÏ%©!$# (#θãΖtΒ#u ¨β r&uρ tÍ� Ïÿ≈ s3ø9 $# Ÿω 4’ n<öθ tΒ öΝçλ m; 〈2.    

  óΟn=÷æ$$ sù … çµ̄Ρ r& Iω tµ≈ s9Î) �ωÎ) ª! $# ö� Ïÿøó tG ó™$#uρ š�Î7 /Ρ s%Î! tÏΖÏΒ÷σßϑ ù=Ï9 uρ ÏM≈ oΨÏΒ÷σßϑ ø9 $#uρ 3 〈3.  

  ة  خبرها جملة فعلي+ اسمها + أنّ : الصورة الثالثة

  y7Ï9≡sŒ ¨βr' Î/ šÏ% ©!$# (#ρã� xÿx. (#θãè t7 ¨? $# Ÿ≅ ÏÜ≈ t7 ø9 $# 4 〈4.  

 ¨β r&uρ tÏ%©!$# (#θãΖtΒ#u (#θãè t7 ¨?$# ¨,ptø: $# ÏΒ öΝÍκÍh5§‘ 〈5.  

  y7Ï9≡sŒ óΟßγ̄Ρ r' Î/ (#θèδ Ì� x. !$ tΒ tΑ t“Ρ r& ª! $# xÝt7 ôm r'sù óΟßγn=≈ yϑ ôã r& 〈6.     

  š�Ï9≡sŒ óΟßγ̄Ρ r'Î/ (#θä9$s% šÏ%©# Ï9 (#θèδ Ì� x. $ tΒ š^̈“ tΡ ª!$# öΝà6ãè‹ ÏÜ ãΖy™ ’ Îû ÇÙ÷è t/ Ì� øΒF{ $# ( 〈…7.    

  š�Ï9≡sŒ ÞΟßγ̄Ρ r'Î/ (#θãèt7 ¨? $# !$ tΒ xÝy‚ ó™ r& ©! $# (#θèδ Ì� Ÿ2 uρ … çµtΡ≡uθôÊ Í‘ xÝt7 ôm r'sù óΟßγn=≈ yϑ ôã r& 〈8.     

  öθs9 uρ öΝ åκ̈Ξr& (#ρç�y9 |¹ 4®L ym yl ã� øƒrB öΝÍκö� s9 Î) tβ% s3s9 #Z�ö�yz öΝçλ °; 4 … 〈9 .    

  
  

  خربها مجلة فعلية+ امسها + لكن : هي صورة واحدةظهر هذا النمط على 

                                                
 11:محمد آیة - 1
 11:محمد آیة - 2
  19:محمد آیة - 3
 3:محمد آیة - 4
  3: محمد آیة - 5
 9: محمد آیة - 6
  26: محمد آیة - 7
  28: محمد آیة - 8
 5:الحجرات آیة - 9

  خربها+ امسها + أنّ : النمط الثاين

  خربها+ امسها + لكن : النمط الثالث
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 … £Å3≈ s9uρ ©! $# |=¬7 ym ãΝä3ø‹ s9 Î) z≈ yϑƒM}$# … çµuΖ−ƒy—uρ ’ Îû ö/ ä3Î/θè=è% 〈1.  

  
  

  خربها مجلة فعلية+ امسها + لعلّ : هي صورة واحدةظهر على 

#θà)̈? $#uρ  ©! $# ÷/ ä3ª= yès9 tβθçΗxqö� è? 〈2.    

  أفعال القلوب: الباب الثالث
  

  .املفعولني ل سد مسداملصدر املؤو+ الفاعل + علم : هي صورة واحدةظهر هذا النمط على 
  

  óΟ n=÷æ$$ sù … çµ̄Ρ r& Iω tµ≈ s9 Î) �ωÎ) ª!$# ö� Ïÿøó tG ó™ $#uρ š�Î7 /Ρ s%Î! tÏΖÏΒ÷σßϑ ù=Ï9 uρ ÏM≈ oΨÏΒ÷σßϑ ø9 $#uρ 3 〈3.  

  (# þθßϑn=÷æ $#uρ ¨βr& öΝä3ŠÏù tΑθß™u‘ «! $# 4 öθs9 ö/ä3ãè‹ ÏÜ ãƒ ’ Îû 9��ÏW x. zÏiΒ Í�ö∆ F{$# ÷Λ—ÏΨyè s9 ...  〈4.  

  
  

  .املصدر املؤول سد مسد املفعولني+ الفاعل + ظن : هي صورة واحدةظهر على 

  ö≅ t/ ÷ΛäΨoΨ sß β r& ©9 |=Î= s)Ζtƒ ãΑθß™ §�9$# tβθãΖ ÏΒ÷σßϑø9 $#uρ #’ n<Î) öΝÎγŠÎ= ÷δ r& # Y‰t/r& ... 〈5.     

  

  :مقارنة النتائج وحتليلها-3
  :األمناط والصور اليت ظهرت عليها اجلملة االمسية املوسعة يبينها اجلدول اآليت-1

                                                
 7:الحجرات آیة - 1
 10:آیةالحجرات  - 2
 19: محمد آیة - 3
 7:الحجرات آیة - 4
  12: الفتح آیة - 5

  خربها+ امسها + لعلّ : النمط الرابع

  املفعولني+ الفاعل + لم ع: النمط األول

  املفعولني+ الفاعل + ظن : النمط الثاين
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  كان وأخواتها: باب األولال

  السور المدنية  السور المكية
  خبرها+ اسمها + كان : النمط األول  خبرها+ اسمها + كان : النمط األول

  

  خربها اسم ظاهر نكرة+ امسها + كان : ألوىلالصورة ا

  خربها مجلة فعلية+ امسها + كان : الصورة الثانية

  خربها شبه مجلة + امسها + كان : الصورة الثالثة

  7:عددها

  9:عددها

  4:عددها

  

  

  خربها اسم ظاهر نكرة+ امسها + كان : الصورة األوىل

  خربها مجلة فعلية+ امسها + كان : الصورة الثانية

  خربها شبه مجلة + امسها + كان : الصورة الثالثة

  خربها الثاين + خربها األول + امسها + كان : الصورة الرابعة

  13:عددها

  1:عددها

  1:عددها

  3:عددها
  

  خبرها+ اسمها + أصبح : النط الثاني  خبرها+ اسمها + أصبح : النمط الثاني

  

  .خربها مجلة فعلية+ امسها + أصبح : هي صورة واحدة

  
  

  1:عددها

  

  

  خربها مفرد نكرة+  امسها + أصبح : صورة واحدة

  1:عددها

  

  خبرها+ اسمها + ليس : النط الثالث  خبرها+ اسمها + ليس : النمط الثالث

  

  خربها مفرد معرفة+ امسها + ليس : الصورة األوىل

  خربها مفرد نكرة+ امسها + ليس : الصورة الثانية

  1:عددها

  1:عددها
  

  

  خربها شبه مجلة+  امسها + ليس : ةصورة واحد

  

  1:عددها

  

  إنّ وأخواتها: الباب الثاني
  خبرها+ اسمها + إنّ : النمط ألول  خبرها+ اسمها + إنّ : النمط األول

  

  خربها مفرد نكرة+ امسها + إنّ : الصورة األوىل

  خربها مجلة امسية+ امسها + إنّ : الصورة الثانية

  خربها مجلة فعلية+ ها امس+ إنّ : الصورة الثالثة

  خربها شبه مجلة + امسها + إنّ : الصورة الرابعة

  خربها الثاين + خربها األول + امسها + إنّ : الصورة اخلامسة

  5:عددها

  4:عددها

  4:عددها

  3:عددها

  1:عددها

  

  خربها مفرد معرفة + امسها + إنّ : الصورة األوىل

  مسية خربها مجلة ا+ امسها + إنّ : الصورة الثانية

  خربها مجلة فعلية + امسها + إنّ : الصورة الثالثة

  خربها الثاين  + خربها األول + امسها + إنّ : الصورة الرابعة

  

  1:عددها

  3:عددها

  9:عددها

  4:عددها
  

  خبرها+ اسمها + أنّ : النمط الثاني  خبرها+ اسمها + أنّ : النمط الثاني

  

  نكرة خربها مفرد+ امسها + أنّ :الصورة األوىل

  1:عددها

  2:عددها

  

  خربها مفرد نكرة  + امسها + أنّ : الصورة األوىل

  1:عددها

  2:عددها
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  أفعال القلوب: الباب الثالث

  المفعولين+ الفاعل + علم : األولالنمط   .المفعولين+ الفاعل + رأى : نمط واحد هو
  

+ )ضمري متصـل (املفعول به األول + الفاعل + رأى : الصورة األوىل
 )مجلة فعلية( املفعول به الثاين

  مسد املفعولني املصدر املؤول سد +الفاعل + رأى : الثانيةالصورة 

  

  1:عددها

  

  1:عددها

املصـدر  + الفاعـل  + علم : هي صورة واحدة
املفعولنياملؤو مسد ل سد.  

  2:عددها

  

  
  

  

  المفعولين+ الفاعل + ظن : لثانيالنمط ا
املصـدر  + الفاعـل  + ظـن  : هي صورة واحدة

  .املؤول سد مسد املفعولني

  

  1:عددها

  

  
  .سبع وتسعون: يف سور اجلزء هو عدد اجلمل االمسية الواردة-2
  .ست وأربعونية يف السور املكّ املوسعةعدد اجلمل االمسية -3
  . ومخسون واحدة يف السور املدني املوسعةعدد اجلمل االمسية -4
 عةتسة أمناط، يف حني بلغ عددها يف السور املدني سبعةية يف السور املكّ املوسعةبلغ عدد أمناط اجلملة االمسية -5

  .أمناط
  ةعشروسبع ية يف السور املكّ ةعشر ست؛ منها ثالث وثالثونبلغ جمموع الصور اليت وردت عليها هذه األمناط -6

ةيف السور املدني .  

  خربها مجلة امسية  + امسها + أنّ : الصورة الثانية    خربها مجلة فعلية+ امسها + أنّ : الصورة الثانية

  خربها مجلة فعلية  + امسها + أنّ : الصورة الثالثة

  6:عددها
  

  خبرها+ اسمها + لكن : النمط الثالث  خبرها+ اسمها + لكن : النمط الثالث

  1:عددها  خربها مجلة فعلية+ امسها + لكن : هي صورة واحدة  1:عددها  خربها مجلة فعلية+ امسها + لكن : صورة واحدة هي

  

  
  

  

  خبرها+ اسمها + لعلّ : النمط الرابع

  1:عددها  خربها مجلة فعلية+ امسها + لعلّ : هي صورة واحدة
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  :مما تقدم يالحظ
   خربها+ امسها + لعل -: املكّية، ومهايف السور  امل يرد نيبنمط املدنيةتفردت السور -

-  ولنياملفع+ الفاعل + ظن.  
بأكثر من وسـيلة ملبتـدأ   التنوع يف صور وأمناط اجلملة االمسية املوسعة يف السور املدنية وذلك رغبة يف اإلخبار -

، حـني  املدنيةسور الاجلديد، وهناك دليل آخر على طريقة النص اللغوي يف  الدين الدعوة اإلسالمية، وقيام تعاليم
وذلك بعد أن اعتمد  وصور، فة األحوال اليت ميكن أن تأيت ا من أمناطاجلملة، وطورها، وأظهرها بكا هذه تناول

هلذه اجلملة، ورسم اخلطوط األساسية لركين اجلملـة   التمهيد من أجل املكيةسور العلى النص اللغوي املكي يف 
  .االمسية

ينها أفعال الظن اليت غابت يف رسم حال اجلملة االمسية املوسعة على عناصر متعددة من ب املدنيةاتكأت السور -
  .عن تراكيب السور املكّية

وأخواا، على اجلملة االمسية البسيطة،  بدخول كان وأخواا، وإنّ املكّيةسور العة يف لت اجلملة االمسية املوسثّمت -
ع يف طريقة العرض، إالّفرغم هذا التوس هاأن ة، أظهرت تلك البساطة املعهودة يف اجلملة االمسيكأت علـى  حني ات
فقـد  األمر  غيري على هذه اجلملة، وكذلكني يف إحداث التعلى ركنيها باعتبارمها أساسني أولي إدخال كان وإنّ

ذلك يعـود   ومرد .أنّ ولكن :وهي ، وكذلك بأشهر أخوات إنّوليساستعانت بأشهر أخوات كان وهي أصبح 
  لدى ةمألوف كي تكون ،حويةعلى الثوابت األوىل للتراكيب الن هي على أن يتعامل يف بناء لغتاملكّ القرآنإىل حرص 

 عة  .امعنيالسة املوستناملدنية سور اليف يف املقابل شهدت اجلملة االمسيواألمناط والصور حياكيـان  دا يف عا وتعد
  .رةنة املنواملدييف  -صلّى اهللا عليه وسلّم–الدولة اليت أقامها النيب  هتاحلضاري الذي شهد  التطور

  
  اجلملة الفعلية: ثانيا
  :اجلملة الفعلية البسيطة -أ

اجلملة الفعلية البسيطة هي اليت يكتفي الفعل فيها بفاعله، فتأيت مكونة من املسند واملسند إليه، أي من الفعل الالزم 
يف سور اجلـزء،   وفاعلهالذي يتوقف عنده املعىن، وستتم دراسة هذه اجلملة من خالل الصور اليت ظهرت عليها

  .اتيحماوال تصنيف هذه اجلملة يف أمناط حمددة مزودة بأمثلة من اآل

  :يف السور املكية -1
  .الفاعل+ الفعل الالزم : هو منط واحدجاءت هذه اجلملة على     

  :الصور اليت مثلت هذا النمط هي
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  .الفاعل ضمير مستتر+ الفعل الالزم : الصورة األولى

 ôtΒuρ  ‘≅ |Êr& £ϑ ÏΒ (#θãã ô‰ tƒ ÏΒ ÈβρßŠ «! $# tΒ �ω Ü=‹ Éf tGó¡ o„ ÿ… ã&s! ...  〈1.  

 ... y‰Íκy− uρ Ó‰Ïδ$ x© .ÏiΒ ûÍ_ t/ Ÿ≅ƒÏℜ u�ó  Î) 4’ n? tã Ï&Î# ÷VÏΒ ztΒ$ t↔sù ÷Λän÷�y9õ3tG ó™ $#uρ (  〈2.     

  y7Í× ¯≈ s9 'ρé& tÏ%©!$# ã≅ ¬6s)tG tΡ öΝåκ÷] tã z|¡ôm r& $ tΒ (#θè=ÉΚtã ã— uρ$ yf tGtΡ uρ tã öΝÍκÌE$ t↔ÍhŠy™ ... 〈3.  

 .... $yϑ èδ uρ Èβ$sWŠÉó tG ó¡o„ ©! $# y7n=÷ƒuρ ôÏΒ# u ... 〈4.     

  y7Í× ¯≈ s9 'ρé& tÏ%©!$#  Yym ÞΟÎγøŠn=tæ ãΑ öθs)ø9 $# þ’ Îû 5/uΓ é& ô‰s% ôMn= yz ÏΒ ΝÎγÎ=ö7 s% zÏiΒ ÇdÅgø:$# Ä〈§ΡM}$#uρ5.   

  (#θä9$ s% !$ oΨtΒöθs)≈ tƒ $ ¯Ρ Î) $ oΨ÷è Ïϑ y™ $ ·7≈ tFÅ2 tΑ Ì“Ρ é& .ÏΒ Ï‰÷è t/ 4y›θãΒ $]%Ïd‰|ÁãΒ $ yϑ Ïj9 t÷t/ Ïµ÷ƒy‰tƒ ü“Ï‰öκ u‰ ’n< Î) Èd,ys ø9 $# ... 〈6.     

óΟs9 uρr&  (#÷ρt� tƒ ¨β r& ©! $# “Ï%©!$# t,n=y{ ÅV≡uθ≈ yϑ ¡¡9 $# uÚ ö‘ F{$#uρ öΝs9 uρ z÷ë tƒ £ÎγÉ)ù=sƒ¿2 A‘ Ï‰≈ s)Î/ #’ n? tã β r& }‘ Å↵ øtä† 4’tA öθyϑ ø9 $# 4 #’ n? t/ …çµ̄Ρ Î) 

4’ n? tã Èe≅ ä. &óx« Ö�ƒÏ‰s% ... 〈7.  

÷�É9 ô¹$$ sù  $ yϑ x. u�y9|¹ (#θä9 'ρé& ÏΘ÷“ yèø9 $# zÏΒ È≅ ß™ ”�9$# Ÿωuρ ≅ Éf ÷ètGó¡ n@ öΝçλ °; 4 ... 〈8.  

... ôu!%ỳ uρ 5=ù=s)Î/ A=ŠÏΖ•Β 〈9.     

  ÷� É9ô¹ $$ sù 4’ n?tã $tΒ šχθä9θà)tƒ ôxÎm7 y™ uρ Ï‰ôϑ pt¿2 y7În/u‘ Ÿ≅ ö6s% Æíθè=èÛ Ä§ôϑ ¤±9 $# Ÿ≅ ö6s%uρ É>ρã� äó ø9 $# 〈10.    

 $ ¯ΡÎ) ßøtwΥ Äôv éΥ àMŠÏϑçΡ uρ $ uΖøŠs9 Î) uρ ç��ÅÁyϑ ø9 $# 〈11.     

  sø#t� sù #’ n<Î) Ï&Î# ÷δ r& u !$ y∨sù 9≅ôf Ïè Î/ &Ïϑ y™ 〈.     

  

  الفاعل ضمير متصل+ الفعل الالزم : الصورة الثانية

                                                
  5آیة : األحقاف - 1
  10آیة : األحقاف - 2
  16: آیة: األحقاف - 3
 17: آیة: األحقاف - 4
  18: آیة: األحقاف - 5
  30:آیة: األحقاف - 6
 34:آیة: األحقاف - 7
 35:آیة: األحقاف - 8
 33: ق  آیة - 9

 39: ق  آیة - 10
 43: ق  آیة - 11
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 ...tÏ%©!$#uρ (#ρã� xÿx. !$£ϑ tã (#ρâ‘ É‹Ρ é& tβθàÊÌ� ÷è ãΒ 〈1.    

  ö≅ è% ΝçF ÷ƒuu‘ r& $ ¨Β šχθãã ô‰s? ÏΒ ÈβρßŠ «! $# ’ ÎΤρâ‘ r& #sŒ$ tΒ (#θà) n=yz zÏΒ ÇÚ ö‘ F{$# ...  〈2.  

... tΑ$s% tÏ%©!$# (#ρã� xÿ x. Èd,ys ù=Ï9 $ £ϑ s9 öΝèδ u!% ỳ #x‹≈ yδ Ö� ós Å™ îÎ7 •Β 〈3.  

... uθèδ ÞΟn=÷ær& $ yϑ Î/ tβθàÒ‹ Ïÿ è? ÏµŠÏù ( 〈4 .  

 ö≅è% óΟ çF÷ƒ u u‘r& βÎ) tβ%x. ô ÏΒ Ï‰ΨÏã «! $# Λ änö� xÿx.uρ ÏµÎ/ y‰ Íκy− uρ Ó‰Ïδ$x© . ÏiΒ û Í_t/ Ÿ≅ƒ Ïℜu�ó  Î) 4’ n?tã Ï& Î#÷V ÏΒ z tΒ$t↔sù ÷Λän÷� y9õ3tGó™ $#uρ ( ... 〈5.  

  tΑ$ s%uρ tÏ%©!$# (#ρã� xÿŸ2 tÏ%©# Ï9 (#θãΖtΒ#u öθs9 tβ%x. #Z�ö�yz $ ¨Β !$tΡθà)t7 y™ Ïµø‹ s9 Î) 4 ... 〈6.    

  ̈β Î) tÏ%©!$# (#θä9$ s% $ oΨš/z’ ª! $# §ΝèO (#θßϑ≈ s)tF ó™ $# Ÿξsù ì∃öθyz óΟÎγøŠn=tæ ... 〈7.     

  y7Í× ¯≈ s9 'ρé& Ü=≈ ptõ¾r& Ïπ̈Ψpgø:$# tÏ$Î#≈ yz $pκ� Ïù L!#t“ y_ $ yϑ Î/ (#θçΡ% x. tβθè=yϑ÷è tƒ 〈8.     

 9e≅ à6Ï9 uρ ×M≈ y_ u‘ yŠ $ −Ι ÊeΕ (#θè= ÏΗxå ( ... 〈9.     

 ... ÷Λäö7 yδ øŒ r& óΟä3ÏG≈ t6Íh‹ sÛ ’ Îû â/ ä3Ï?$uŠym $ u‹÷Ρ ‘‰9 $# Λä ÷ètF ôϑtF ó™$# uρ $pκÍ5 tΠ öθu‹ ø9$$ sù tβ ÷ρt“ øgéB z>#x‹tã Èβθßγø9 $# $ yϑ Î/ ÷ΛäΖä. tβρç�É9õ3 tGó¡n@ ’Îû 

ÇÚ ö‘ F{$# Î�ö�tó Î/ Èd,ptø:$# $ oÿ Ï3uρ óΟçFΖä. tβθà)Ý¡øÿs? 〈10.    

...ö≅ t/ uθèδ $tΒ Λ äù=yf ÷è tGó™$# ÏµÎ/ ( ... 〈11.  

...øŒ Î) (#θçΡ% x. šχρß‰ys øgs† ÏM≈ tƒ$ t↔Î/ «! $# s−% tnuρ ΝÍκÍ5 $̈Β (#θçΡ% x. ÏµÎ/ tβρâÌ“öκtJ ó¡o„ 〈12.    

"...ö≅ t/ (#θ�= |Ê óΟßγ÷Ψtã 4 y7Ï9≡sŒ uρ öΝßγä3øù Î) $ tΒuρ (#θçΡ% x. šχρç�tI øÿtƒ 〈13.  

...$ £ϑ n=sù zÅÓ è% (#öθ©9 uρ 4’ n< Î) ΟÎγÏΒöθs% zƒÍ‘ É‹Ψ•Β 〈1.     

                                                
 3: آیة: األحقاف - 1
  4: آیة: األحقاف - 2
  7: آیة: األحقاف - 3
  8:آیة: األحقاف - 4
 10: آیة: األحقاف - 5
  11: آیة: األحقاف  - 6
  13: آیة: األحقاف - 7
  14: آیة: األحقاف - 8
  19: آیة: األحقاف - 9

 20: آیة: األحقاف - 10
  24:آیة: األحقاف - 11
   26:آیة: األحقاف - 12
 28:آیة: األحقاف - 13
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  !$ uΖtΒöθs)≈ tƒ (#θç7ŠÅ_ r& zÅç#yŠ «! $# (#θãΖ ÏΒ#uuρ ÏµÎ/ ... 〈2.     

...tΑ$ s% (#θè%ρä‹sù z>#x‹yè ø9 $# $yϑ Î/ óΟçFΖä. t βρã� àÿ õ3s? 〈3.     

...óΟs9 (#þθèV t7ù= tƒ �ωÎ) Zπtã$ y™ ÏiΒ ¤‘$ pκ̈Ξ 4 〈4.  

  ö≅ t/ (#þθ ç6Ågx” β r& Νèδ u!% ỳ Ö‘ É‹Ψ•Β óΟßγ÷ΨÏiΒ ... 〈5.     

  #sŒÏr& $ uΖ÷F ÏΒ $ ¨Ζä.uρ $ \/#t� è? ( y7Ï9≡sŒ 7ì ô_ u‘ Ó‰ŠÏè t/ 〈6.     

  ö≅ t/ (#θç/¤‹x. Èd,ys ø9 $$Î/ $ £ϑ s9 öΝèδ u!% ỳ óΟßγsù þ’ Îû 9� øΒr& ? kƒÌ� ¨Β 〈7.     

  óΟn=sù r& (# ÿρã� ÝàΖtƒ ’ n< Î) Ï!$ yϑ ¡¡9$# ôΜ ßγs%öθsù ... 〈8 .   

  $ uΖ�Í‹ yè sùr& È,ù=y⇐ ø9 $$ Î/ ÉΑ ¨ρF{ $# 4 ö≅ t/ ö/ ãφ ’ Îû <§ö6s9 ôÏiΒ 9,ù=yz 7‰ƒÏ‰ỳ 〈9.     

  Μçλ m; $ ¨Β tβρâ!$ t±o„ $ pκ� Ïù $ oΨ÷ƒt$s!uρ Ó‰ƒÌ“ tΒ 〈10.  

 ...(#θç6¤)uΖ sù ’ Îû Ï‰≈ n=Î6ø9 $# ö≅ yδ ÏΒ CÈ‹ Ït¤Χ 〈11.  

  ßøtªΥ ÞΟn=÷ær& $ yϑ Î/ tβθä9θà)tƒ ( ... 〈12.     

  (#θè%ρèŒ ö/ä3tF t⊥ ÷F Ïù #x‹≈ yδ “Ï%©!$# ΛäΖä. ÏµÎ/ tβθè= É∨ ÷ètGó¡n@ 〈13.     

  (#θçΡ% x. Wξ‹ Î=s% zÏiΒ È≅ ø‹ ©9$# $ tΒ tβθãèyf öκ u‰ 〈14.     

  Í‘$ ptô� F{$$ Î/uρ öΛèε tβρã�Ïÿ øótGó¡ o„ 〈15.     

                                                                                                                                                       
 29:آیة: األحقاف - 1
  31:آیة: األحقاف - 2
  34:آیة: األحقاف - 3
  35:آیة: األحقاف - 4
   2: ق  آیة - 5
  3: ق  آیة - 6
  5: ق  آیة - 7
  6: ق  آیة - 8
  15: ق  آیة - 9

 35: ق  آیة - 10
 36: ق  آیة - 11
 45: ق  آیة - 12
 14: الذاریات آیة - 13
  17:الذاریات آیة - 14
 18:الذاریات آیة - 15
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  þ’ Îûuρ ö/ ä3Å¡àÿΡ r& 4 Ÿξsù r& tβρç� ÅÇ ö7è? 〈1.     

 Éb>u‘ uθsù Ï!$ uΚ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{$#uρ … çµ̄Ρ Î) A,ys s9 Ÿ≅ ÷W ÏiΒ !$ tΒ öΝä3̄Ρ r& tβθà) ÏÜΖs? 〈2.  

  øŒ Î) (#θè=yz yŠ Ïµø‹ n=tã (#θä9$ s)sù $ Vϑ≈ n=y™ ( ... 〈3.     

  الفاعل اسم ظاهر+ الفعل الالزم : الصورة الثالثة

 y‰Íκ y− uρ Ó‰ Ïδ$x© .ÏiΒ ûÍ_ t/ Ÿ≅ƒÏℜ u�ó  Î) 4’ n? tã Ï&Î# ÷VÏΒ ztΒ$ t↔sù ÷Λän÷�y9õ3tG ó™ $#uρ ( ... 〈4.     

 ...ô‰s%uρ ÏMn= yz ãβρã� à)ø9 $# ÏΒ ‘Î=ö7 s% 〈5.     

  y7Í× ¯≈ s9 'ρé& tÏ%©!$#  Yym ÞΟÎγøŠn= tæ ãΑöθ s)ø9 $# ... 〈6.     

 ... ô‰s%uρ ÏM n=yz â‘ä‹ –Ψ9 $# .ÏΒ È÷t/ Ïµ÷ƒy‰tƒ ôÏΒuρ ÿÏµÏÿù=yz ... 〈7.  

...!$ yϑ sù 4 o_øî r& öΝåκ÷] tã öΝ ßγãè øÿ xœ Iωuρ öΝèδ ã�≈|Áö/r& Iωuρ ΝåκèEy‰Ï↔øù r& ÏiΒ >óx« øŒÎ) (#θçΡ% x. šχρß‰ys øgs† ÏM≈ tƒ$ t↔Î/ «! $# s−%tnuρ ΝÍκÍ5 $ ¨Β 

(#θçΡ%x. ÏµÎ/ tβρâ Ì“öκtJ ó¡o„ 〈8.    

  ÷�É9ô¹$$ sù $ yϑ x. u�y9 |¹ (#θä9'ρ é& ÏΘ÷“ yè ø9 $# zÏΒ È≅ ß™ ”�9 $# 〈9.  

  ôM t/¤‹ x. óΟßγn=ö7 s% ãΠ öθs% 8yθçΡ Ü...〈10.     

... @≅ ä. z>¤‹x. Ÿ≅ ß™ ”�9$# ¨,ptmú Ï‰‹ Ïã uρ 〈11.     

  øŒ Î) ’ ¤+ n=tGtƒ Èβ$u‹ Ée) n=tGßϑø9 $# Çtã ÈÏϑ u‹ ø9 $# Çtã uρ ÉΑ$ uΚÏe±9 $# Ó‰‹ Ïè s% 〈12.  

  ôN u!%ỳ uρ äοt� õ3y™ ÏNöθyϑ ø9 $# Èd,ptø:$$ Î/ ( ... 〈13.     

                                                
 21:الذاریات آیة - 1
 23:الذاریات آیة - 2
  25:الذاریات آیة - 3
  10:آیة: األحقاف - 4
 17:آیة: األحقاف - 5
 18:آیة: األحقاف - 6
  21: آیة: األحقاف - 7
  26: آیة: األحقاف - 8
  35: آیة: األحقاف - 9

 12: ق  آیة - 10
 14: ق  آیة - 11
 17: ق  آیة - 12
  19: ق  آیة - 13
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 ôNu !%ỳ uρ ‘≅ ä. <§øÿtΡ $ yγyè ¨Β ×,Í←!$ y™ Ó‰ŠÍκy− uρ 〈1.  

  tΠ öθtƒ ÚY ¤)t±n@ ÞÚö‘F{ $# öΝåκ÷] tã %Yæ#u�Å  4 ... 〈2.     

  ÏM n=t7 ø% r'sù … çµè? r&t� øΒ $# ... 〈3.  

  :يف السور املدنية -2
  .الفاعل+ الفعل الالزم : هو منط واحدجاءت هذه اجلملة على 

  :ظهر هذا النمط على الصور اآلتية
  الفاعل ضمير مستتر+ الفعل الالزم : الصورة األولى

  y7Ï9≡sŒ öθs9 uρ â!$ t±o„ ª! $# u� |Ç tGΡ ]ω öΝåκ÷] ÏΒ...〈4.  

 Νåκ÷] ÏΒuρ ̈Β ßì ÏϑtGó¡o„ y7ø‹ s9 Î) ... 〈5.    

... ß≈ sÜø‹ ¤±9 $# tΑ §θy™ öΝßγs9 4’ n? øΒr&uρ óΟßγs9  〈6.    

...Νà6ΨÏϑ sù ̈Β ã≅ y‚ ö7 tƒ ( tΒuρ ö≅ y‚ö6 tƒ $ yϑ ¯Ρ Î* sù ã≅ y‚ ö7 tƒ tã ÏµÅ¡øÿ̄Ρ 4〈7.   

 � Ïÿøó u‹Ïj9 y7s9 ª!$# $ tΒ tΠ£‰ s)s? ÏΒ š�Î7 /Ρ sŒ $ tΒuρ t� ¨z r's? ... 〈8.    

¨ ôtΒuρ 4’ nû ÷ρr& $ yϑ Î/ y‰yγ≈ tã çµø‹ n=tæ ©! $# Ïµ‹ Ï?÷σã‹ |¡sù #·� ô_r& 〈 $Vϑ‹ Ïàtã9.        

  tΒuρ óΟ©9 .ÏΒ ÷σãƒ «! $$Î/ Ï&Î!θß™ u‘ uρ !$ ¯Ρ Î* sù $ tΡô‰tF ôã r& tÌ� Ïÿ≈ s3ù=Ï9 #Z��Ïè y™ 〈10.     

  

...ã� Ïÿøó tƒ yϑ Ï9 â!$ t±o„ Ü>Éj‹yè ãƒuρ tΒ â!$ t±o„ 4 〈11.  

                                                
  21: ق  آیة - 1
 44: ق  آیة - 2
  29:الذاریات آیة - 3
  4: محمد  آیة - 4
 16: محمد  آیة - 5
 25: محمد  آیة - 6
 38: محمد  آیة - 7
  2: الفتح آیة  - 8
 10: الفتح آیة  - 9

 13: الفتح آیة  - 10
  14: الفتح آیة  - 11
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... tΒuρ ¤Α uθtGtƒ çµö/Éj‹yè ãƒ $ ¹/#x‹tã 〈$VϑŠ Ï9 r&1.     

  sπ̈Ζß™ «! $# ÉL©9 $# ô‰s% ôM n=yz ÏΒ ã≅ ö6s% ( ... 〈2.     

...xá n=øó tGó™ $$sù 3“ uθtFó™ $$ sù 4’ n? tã ÏµÏ%θß™ 〈3.  

...(#θè=ÏG≈ s)sù ÉL ©9 $# Èöö7 s? 4®Lym u þ’ Å∀ s? #’ n< Î) Ì� øΒr& «! $# 4〈4.  

...tΒuρ öΝ©9 ó=çGtƒ y7Í× ¯≈ s9 'ρé'sù ãΝèδ tβθçΗÍ>≈ ©à9 $# 〈5.     

  الفاعل ضمير متصل+ الفعل الالزم : الصورة الثانية

  tÏ%©!$# (#ρã� xÿ x. (#ρ‘‰|¹ uρ tã È≅‹ Î6y™ «! $# ¨≅ |Ê r& öΝßγn=≈ uΗùå r& ... 〈6.   

  šÏ%©!$#uρ (#θãΖtΒ#u (#θè=ÏΗxå uρ ÏM≈ ys Î=≈ ¢Á9 $# (#θãΖtΒ#uuρ $ yϑÎ/ tΑÌh“ çΡ 4’ n?tã 7‰£ϑpt èΧ uθèδuρ ‘, pt ø:$# ÏΒ öΝ ÍκÍh5 §‘   t�¤ÿx. öΝ åκ÷] tã öΝ ÍκÌE$t↔ ÍhŠ y™ ... 〈7.   

  y7Ï9≡sŒ ¨βr'Î/ šÏ%©!$# (#ρã� xÿx. (#θãè t7 ¨?$# Ÿ≅ ÏÜ≈ t7 ø9$# ¨β r&uρ tÏ%©!$# (#θãΖtΒ#u (#θãè t7 ¨?$# ¨,ptø:$# ÏΒ öΝÍκÍh5§‘ 4 ... 〈8.  

  $pκš‰r'̄≈ tƒ zƒÏ%©!$# (#þθ ãΖtΒ#u βÎ) (#ρç�ÝÇΖs? ©! $# öΝä.÷�ÝÇΖtƒ ...  〈9.    

  tÏ%©!$#uρ (#ρã� xÿx. $T¡÷è tG sù öΝçλ °;...〈10.     

  óΟn=sù r& (#ρç��Å¡o„ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{$# (#ρã� ÝàΨu‹ sù y#ø‹ x. tβ% x. èπt7 É)≈ tã tÏ%©!$# ÏΒ óΟÎγÏ=ö7 s% 4 〈11.  

  y7Ï9≡sŒ ¨βr'Î/ ©!$# ’ n< öθtΒ tÏ%©!$# (#θãΖ tΒ#u ... 〈12.     

  

 tÏ%©!$#uρ (#ρã� xÿx. tβθãè −F yϑtFtƒ tβθè=ä. ù'tƒuρ $ yϑ x. ã≅ ä.ù's? ãΝ≈ yè ÷Ρ F{ $# ...13 〈      

                                                
  17: الفتح آیة  - 1
 23: الفتح آیة  - 2
  29: یة الفتح آ - 3
 9: الحجرات آیة - 4
  11: الحجرات آیة - 5
  1:محمد  آیة - 6
  2:محمد  آیة - 7
  3:محمد  آیة - 8
  7:محمد  آیة - 9

  8:محمد  آیة - 10
 10:محمد  آیة - 11
  11:محمد  آیة - 12
  12:محمد  آیة - 13
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 ... #¨L ym #sŒ Î) (#θã_t� yz ôÏΒ x8Ï‰ΨÏã (#θä9$ s% tÏ%©# Ï9 (#θè?ρé& zΟù=Ïè ø9 $# #sŒ$tΒ tΑ$ s% $ ¸ÿÏΡ#u 4 ... 〈 1.     

  tÏ%©!$#uρ (#÷ρ y‰tG÷δ $# óΟèδ yŠ#y— “W‰èδ ...  〈2.     

   ãΑθà)tƒuρ šÏ%©!$# (#θãΖtΒ#u Ÿωöθs9 ôM s9 Ìh“çΡ ×οu‘θß™ ( !#sŒ Î* sù ôM s9Ì“Ρé& ×οu‘θß™ ×πyϑs3 øt ’Χ t�Ï.èŒ uρ $pκ� Ïù ãΑ$tFÉ)ø9 $#   |M÷ƒ r&u‘ t Ï%©! $# ’Îû Ν ÍκÍ5θè=è% ÖÚ t� ¨Β 

tβρã� ÝàΖtƒ y7ø‹ s9 Î) t� sàtΡ ÄcÅ´ øó yϑ ø9 $# Ïµø‹ n=tã zÏΒ ÏNöθyϑ ø9 $# ( ... 〈3.  

  ö≅ yγsù óΟçF øŠ|¡tã β Î) ÷Λä øŠ©9 uθs? β r& (#ρß‰Å¡øÿè? ’ Îû ÇÚ ö‘F{$# (#þθãè ÏeÜs)è?uρ öΝ ä3 tΒ$ymö‘r& 〈4.     

  ̈β Î) šÏ%©!$# (#ρ‘‰s? ö‘$# #’ n?tã Ο ÏδÌ�≈ t/ ÷Š r& .ÏiΒ Ï‰ ÷èt/ $tΒ t ¨ t7s? ÞΟ ßγs9 ”y‰ ßγø9 $#   ß≈sÜø‹¤±9 $# tΑ§θy™ öΝ ßγs9 ... 〈5.  

  ̈β Î) zƒÏ%©!$# (#ρã� xÿ x. (#ρ‘‰ |¹ uρ tã È≅‹Î6 y™ «! $# (#θ—% !$x© uρ tΑθß™ §�9 $# .ÏΒ Ï‰ ÷è t/ $tΒ ẗ t7s? ãΝ ßγs9 3“y‰ çλù; $# s9 (#ρ •�ÛØtƒ ©! $# $ \↔ø‹ x© ...  〈6.     

 $ pκš‰r'̄≈ tƒ tÏ%©!$# (#þθãΖ tΒ#u (#θãè‹ ÏÛr& ©! $# (#θãè‹ ÏÛr&uρ tΑθß™ §�9$# Ÿωuρ (#þθè=ÏÜ ö7 è? ö/ ä3n=≈ uΗùå r& ... 〈7.    

  ̈β Î) tÏ%©!$# (#ρã� xÿ x. (#ρ‘‰|¹uρ tã È≅‹ Î6y™ «! $# §ΝèO (#θè?$ tΒ öΝèδ uρ Ö‘$¤ÿä. n=sù t� Ïÿøótƒ ª! $# óΟçλ m;  〈8.     

  Ÿξsù (#θãΖÎγ s? (#þθ ãã ô‰s? uρ ’ n< Î) ÉΟù=¡¡9 $# ÞΟçFΡ r&uρ tβöθn=ôã F{ $#...〈9.    

 ...β Î) uρ (#θãΖ ÏΒ÷σè? (#θà)−Gs? uρ ö/ ä3Ï? ÷σãƒ öΝä.u‘θã_ é& ... 〈10.  

  βÎ) $ yδθßϑ ä3ù=t↔ó¡o„ öΝà6 Ïÿós ã‹ sù (#θè= y‚ö7 s? ólÌ� øƒä†uρ ö/ ä3oΨ≈ tó ôÊ r& ... 〈11.     

  óΟ çFΡr'̄≈ yδ Ï Iωàσ̄≈ yδ šχöθtãô‰ è? (#θà)ÏÿΖçF Ï9 ’ Îû È≅‹Î6 y™ «!$# Ν à6ΨÏϑsù ̈Β ã≅y‚ ö7tƒ ...4 χÎ) uρ (#öθ©9 uθtGs? öΑÏ‰ö7tFó¡o„ $·Β öθs% öΝ ä.u�ö� xî ... 〈12.  

  

  uθ èδ ü“Ï% ©!$# tΑt“Ρr& sπoΨ‹ Å3 ¡¡9$# ’Îû É>θ è=è% t ÏΖÏΒ÷σ ßϑ ø9$# (#ÿρ ßŠ# yŠ÷” z�Ï9 $YΖ≈ yϑƒ Î) yì̈Β öΝ ÍκÈ]≈ yϑƒ Î) 3 ... 〈13.     

                                                
 16:محمد  آیة - 1
  17:محمد  آیة - 2
 20:محمد  آیة - 3
 22:محمد  آیة - 4
  25:آیةمحمد   - 5
 32:محمد  آیة - 6
  33:محمد  آیة - 7
  34:محمد  آیة - 8
 35:محمد  آیة - 9

  36:محمد  آیة - 10
  37:محمد  آیة - 11
  38:محمد  آیة - 12
 4: الفتح آیة  - 13
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  (#θãΖÏΒ ÷σçGÏj9 «! $$ Î/ Ï&Î!θß™ u‘ uρ ... 〈1.     

  ãΑθà)u‹ y™ šχθàÿ̄=y‚ ßϑ ø9 $# #sŒ Î) óΟçF ø)n= sÜΡ$# 4† n< Î) zΟÏΡ$ tó tΒ $yδρä‹è{ ù'tG Ï9 $ tΡρâ‘ sŒ öΝä3÷è Î7 ®KtΡ 〈2.   

...tβ öθtã ô‰çG y™ 4’ n< Î) BΘöθs% ’ Í< 'ρé& < ù̈'t/ 7‰ƒÏ‰x© öΝåκtΞθè=ÏG≈ s)è? ÷ρr& tβθßϑÎ=ó¡ ç„ ( β Î* sù (#θãè‹ ÏÜ è? ãΝä3Ï? ÷σãƒ ª! $# #·� ô_ r& $ YΖ|¡ym ( β Î) uρ (# öθ©9 uθtGs? 

$ yϑ x. ΛäøŠ©9 uθs? ÏiΒ ã≅ö6s% ö/ä3ö/Éj‹yè ãƒ $ ¹/#x‹tã $ VϑŠ Ï9 r& 〈3.     

  3“t� ÷zé&uρ óΟs9 (#ρâ‘Ï‰ø)s? $pκö� n=tæ ô‰s% xÞ% tnr& ª!$# $ pκÍ5 4 t...〈4.     

  öθs9 uρ ãΝä3n=tF≈ s% tÏ%©!$# (#ρã� xÿx. (#âθ©9 uθs9 t�≈t/÷Š F{ $# ... 〈5.     

... tβ%x.uρ ª! $# $ yϑ Î/ tβθè= yϑ÷è s? #·��ÅÁt/  〈6.     

  ãΝ èδ šÏ%©! $# (#ρã� xÿx. öΝ à2ρ ‘‰|¹uρ Çtã Ï‰Éfó¡yϑ ø9$# ÏΘ#t�y⇔ø9$# ...öθs9 (#θè= −ƒt“s? $uΖö/ ¤‹yès9 šÏ%©! $# (#ρ ã�xÿx. óΟßγ÷Ψ ÏΒ $¹/#x‹tã $̧ϑŠ Ï9r& 〈..7.     

...£è=äzô‰tG s9 y‰Éfó¡yϑ ø9$# tΠ#t�ysø9$# βÎ) u!$x© ª!$# šÏΖÏΒ#u tÉ)Ïk=pt èΧ öΝä3y™ρ â â‘ zƒ Î�Å_Çs)ãΒ uρ Ÿω šχθèù$ sƒrB ( zΝ Î=yè sù $tΒ öΝs9 (#θßϑn= ÷è s? ... 〈8.    

  $pκš‰r'̄≈ tƒ tÏ%©!$# (#θãΖtΒ#u Ÿω (#θãΒÏd‰ s)è? t÷t/ Ä“y‰tƒ «! $# Ï&Î!θß™ u‘ uρ (〈(9.  

  $pκš‰r'̄≈ tƒ tÏ%©!$# (#θãΖtΒ#u Ÿω (#þθãè sù ö� s? öΝä3s?≡uθô¹r& s−öθsù ÏNöθ|¹ ÄcÉ<̈Ψ9 $# Ÿωuρ (#ρã� yγøgrB … çµs9 ÉΑ öθs)ø9 $$ Î/ Ì� ôγyf x. öΝà6 ÅÒ÷èt/ CÙ÷è t7 Ï9 β r& 

xÝt7 øtrB öΝä3è=≈ yϑ ôã r& óΟçFΡ r&uρ Ÿω tβρâ� ßê ô±s? 〈10.     

  $pκš‰r'̄≈ tƒ tÏ%©!$# (#þθ ãΖtΒ#u βÎ) óΟä.u!% ỳ 7,Å™$ sù :* t6t⊥ Î/ (#þθãΨ ¨�t6tG sù βr& (#θç7Š ÅÁè? $JΒ öθs% 7' s#≈ yγpg¿2 (#θßsÎ6 óÁçGsù 4’n?tã $tΒ óΟ çFù= yè sù tÏΒ Ï‰≈tΡ 〈11.  

  (# þθßϑn=÷æ $#uρ ¨βr& öΝä3ŠÏù tΑθß™ u‘ «! $# 4 öθs9 ö/ ä3ãè‹ÏÜ ãƒ ’ Îû 9��ÏW x. zÏiΒ Í�ö∆ F{$# ÷Λ —ÏΨyè s9 ...  〈12.  

                                                
 9: الفتح آیة  - 1
  15: الفتح آیة  - 2
 16: الفتح آیة  - 3
 21:الفتح آیة  - 4
 22:الفتح آیة  - 5
 24:الفتح آیة  - 6
  25:الفتح آیة  - 7
  27:الفتح آیة  - 8
  1: الحجرات آیة - 9

 2:الحجرات آیة - 10
  6:الحجرات آیة - 11
 7:الحجرات آیة - 12
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β Î) uρ Èβ$ tG xÿÍ←!$ sÛ zÏΒ tÏΖÏΒ÷σßϑ ø9 $# (#θè= tGtGø% $# (#θßsÎ= ô¹ r'sù $ yϑ åκs] ÷�t/ ( .β Î* sù ôMtó t/ $yϑ ßγ1y‰÷nÎ) ’ n? tã 3“t� ÷zW{ $# (#θè=ÏG≈ s)sù ÉL©9 $# Èö ö7s? 4®L ym 

uþ’ Å∀ s? #’ n< Î) Ì� øΒr& «!$# 4 βÎ* sù ôNu!$ sù (#θßs Î= ô¹r' sù $yϑ åκs] ÷�t/ ÉΑ ô‰yè ø9$$ Î/ (#þθäÜ Å¡ø% r&uρ ( ... 〈1.     

$ yϑ ¯Ρ Î)  tβθãΖÏΒ÷σßϑ ø9 $# ×οuθ÷zÎ) (#θßs Î=ô¹ r'sù t÷t/ ö/ ä3÷ƒuθyzr& 4 〈2.    

  $pκš‰r'̄≈ tƒ tÏ%©!$# (#θãΖtΒ#u Ÿω ö� y‚ ó¡o„ ×Π öθs% ÏiΒ BΘöθs% ... 〈3.  

  $pκš‰r'̄≈ tƒ tÏ%©!$# (#θãΖtΒ#u (#θç7 Ï⊥ tG ô_ $# #Z��ÏW x. zÏiΒ Çd©à9 $# �χÎ) uÙ÷è t/ Çd©à9 $# ÒΟøOÎ) ( Ÿωuρ (#θÝ¡¡¡ pgrB ... 〈4.  

...öΝä3≈ oΨù=yè y_ uρ $\/θãè ä© Ÿ≅ Í← !$ t7s%uρ (#þθèù u‘$ yètGÏ9 4 〈5.  

  $yϑ ¯Ρ Î) šχθãΨÏΒ÷σßϑ ø9 $# tÏ%©!$# (#θãΖtΒ#u «!$$ Î/ Ï&Î!θß™ u‘ uρ §ΝèO öΝs9 (#θç/$ s? ö� tƒ (#ρß‰yγ≈ y_ uρ öΝÎγÏ9≡uθøΒr'Î/ óΟÎγÅ¡àÿΡ r&uρ ... 〈6.  

 ... ª! $#uρ 7��ÅÁt/ $ yϑ Î/ tβθè=yϑ÷è s? 〈7.     

  الفاعل اسم ظاهر+ الفعل الالزم : الصورة الثالثة

... y7Ï9≡sŒ öθs9 uρ â!$ t±o„ ª! $# u�|Ç tGΡ ]ω öΝåκ÷] ÏΒ ... 〈8.  

...  � ¨Β yŠ ª!$# öΝÍκö� n=tã ( ... 〈9.  

  ¨β Î) ©!$# ã≅ Åzô‰ãƒ tÏ%©!$# (#θãΖtΒ#u (#θè=ÏΗxå uρ ÏM≈ ys Î=≈ ¢Á9 $# ;M≈ ¨Ζy_ “Ì� øgrB ÏΒ $pκÉJ øtrB ã�≈pκ ÷ΞF{$# ( tÏ%©!$#uρ (#ρã� xÿx. tβθãè −F yϑ tFtƒ 

tβθè=ä.ù'tƒuρ $ yϑ x. ã≅ ä. ù's? ãΝ≈ yè÷Ρ F{ $# ... 〈10.     

... !$pκ� Ïù Ö�≈ pκ÷Ξr& ÏiΒ >!$ ¨Β Î�ö�xî 9Å™#u Ö�≈ pκ÷Ξr&uρ ÏiΒ &t©9 óΟ©9 ÷� ¨�tó tGtƒ …çµ ßϑ÷è sÛ 〈11.  

... ô‰s)sù u !%ỳ $ yγèÛ#u�õ° r& 44 〈12.  

                                                
 9:الحجرات آیة - 1
  10:الحجرات آیة - 2
  11:الحجرات آیة - 3
  12:الحجرات آیة - 4
 13:الحجرات آیة - 5
  15:الحجرات آیة - 6
  18:الحجرات آیة - 7
  4:محمد  آیة - 8
 10:محمد  آیة - 9

 12:محمد  آیة - 10
  12:محمد  آیة - 11
 18: محمد  آیة - 12
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... #sŒ Î* sù tΠt“tã ã� øΒF{ $# öθn=sù (#θè%y‰|¹ ©! $# tβ% s3s9 #Z�ö�yz öΝçλ °; 〈1.    

  ̈βÎ) šÏ%©! $# (#ρ‘‰ s?ö‘$# #’ n?tã Ο ÏδÌ�≈ t/ ÷Š r& . ÏiΒ Ï‰÷è t/ $tΒ t ¨ t7s? ÞΟ ßγs9 ”y‰ßγ ø9$#   ß≈ sÜø‹ ¤±9 $# tΑ §θy™ öΝßγs9 ... 〈2.  

  ̈βÎ) zƒ Ï%©! $# (#ρ ã�xÿx. (#ρ‘‰ |¹ uρ tã È≅‹Î6 y™ «! $# (#θ—% !$x© uρ tΑθß™ §�9 $# . ÏΒ Ï‰ ÷èt/ $tΒ ẗt7 s? ãΝßγs9 3“y‰ çλù; $# s9 (#ρ•�ÛØ tƒ ©! $# $ \↔ø‹ x© ... 〈3.  

  Ÿ≅ Åzô‰ã‹ Ïj9 tÏΖÏΒ÷σßϑ ø9 $# ÏM≈ oΨÏΒ÷σßϑ ø9 $#uρ ;M≈ ¨Ζy_ “Ì� øgrB ÏΒ $pκÉJ øtrB ã�≈ pκ÷ΞF{ $# tÏ$Î#≈ yz $ pκ� Ïù 〈4.  

 ...|=ÅÒxî uρ ª! $# öΝÍκö� n=tã ... 〈5.     

  ö≅ t/ ÷ΛäΨoΨsß βr& ©9 |= Î=s)Ζtƒ ãΑθß™§�9 $# tβθãΖÏΒ÷σßϑ ø9 $#uρ #’ n< Î) öΝÎγŠÎ=÷δ r& #Y‰t/r& ... 〈6.     

 ...≅ è% ©9 $ tΡθãèÎ6®Ks? öΝä3Ï9≡x‹Ÿ2 š^$ s% ª! $# ÏΒ ã≅ ö6s% ( 〈7.  

 ô‰s)©9 š_ ÅÌu‘ ª! $# Çtã šÏΖÏΒ÷σßϑ ø9 $# øŒÎ) š�tΡθãè Îƒ$ t7ãƒ |MøtrB Íοt� yf ¤±9 $# ... 〈8.  

  3“t� ÷zé&uρ óΟs9 (#ρâ‘ Ï‰ø)s? $pκö� n=tæ ô‰s% xÞ%tnr& ª!$# $ pκÍ5 4 ... 〈9.     

 ...£è=äzô‰tG s9 y‰Éf ó¡yϑ ø9 $# tΠ#t� ys ø9 $# βÎ) u!$ x© ª! $# šÏΖÏΒ#u tÉ)Ïk=ptèΧ öΝä3y™ρââ‘ zƒÎ�Å_Ç s)ãΒuρ Ÿω šχθèù$ sƒrB ( 〈10.  

 ..β r& xÝ t7øtrB öΝ ä3è=≈ yϑôã r& ó...〈11.    

....β Î* sù ôMtó t/ $ yϑßγ1y‰÷n Î) ’ n? tã 3“t� ÷zW{ $# (#θè=ÏG≈ s)sù ÉL©9 $# Èö ö7s? 4®L ym uþ’ Å∀ s? #’ n< Î) Ì� øΒr& «!$# 4 〈12.  

  

  :مقارنة النتائج وحتليلها-3
1-نها اجلدول اآليت ور اليت ظهرتاألمناط والصعليها اجلملة الفعلية البسيطة يبي:  
  

                                                
  21: محمد  آیة - 1
 25: محمد  آیة - 2
 32: محمد  آیة - 3
  5:الفتح آیة  - 4
 6:الفتح آیة  - 5
 12:الفتح آیة  - 6
  15:الفتح آیة  - 7
 18:الفتح آیة  - 8
 21: الفتح آیة - 9

 27: الفتح آیة - 10
  2:ت آیةالحجرا - 11
 9:الحجرات آیة - 12
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  الجملة الفعلية البسيطة

  السور المدنية  السور المكية

  .الفاعل+ الفعل الالزم : نمط واحد هو  .الفاعل+ الفعل الالزم : نمط واحد هو
  

  .الفاعل ضمري مستتر+ الفعل الالزم : الصورة األوىل

  الفاعل ضمري متصل+  الفعل الالزم: الصورة الثانية

  الفاعل اسم ظاهر+ الفعل الالزم : الصورة الثالثة

  

  18:عددها

  37:عددها

  13:عددها
  

  

  الفاعل ضمري مستتر+ الفعل الالزم :الصورة األوىل

  الفاعل ضمري متصل+ الفعل الالزم : الصورة الثانية

  الفاعل اسم ظاهر+ الفعل الالزم : الصورة الثالثة

  

  24:عددها

  66:عددها

  18:عددها
  

  

 
  .الفاعل+ زم الفعل الالّ: مثّل اجلملة الفعلية البسيطة يف سور اجلزء منط واحد هو-2
3-ح يف اجلدولظهر هذا النمط يف سور اجلزء على ثالث صور كما هو موض.  
ائة ومثانية يف ية، ومور املكّون يف السوست ائة وست وسبعون مجلة، منها مثانبلغ عدد اجلمل الفعلية البسيطة م-4

ةالسور املدني.  
-ة أمورممم يالحظ عدا تقد:  
  .ةالبسيطة يف السور املدني الفعليةتفوق استعمال اجلملة -
الفرق الشاسع يف عدد اجلمل بني السور املكّية والسور املدنية مرده إىل أنّ القرآن املدينّ ركّز على قضية العمل -

نظري الذي تلقّوه يف املرحلة املكّية إىل واقع عملي ومنهج حياة، وهذا هو السر الذي كي حيول املسلمون املنهج ال
أن يقيم لإلسالم دولة من فتات متناثر وسط صحراء متوج بالكفر  -صلى اهللا عليه وسلّم–من خالله استطاع نبينا 

لصحابة الكرام بتوجيـه منـه   لق اإذ انط. موجا، وذلك يف مدة ال تساوي يف حساب الزمن شيئا على اإلطالق
  .ق مسوا وعظمة وصدقا وإخالصا وحركة وعمال وبناءالقرآين والنبوي إىل واقع يتألّولوا املنهج الرباينّ ليح
اعتماد القرآن على اجلملة الفعلية، فكان حباجة إليها يف السور املكّية إلعادة بناء فكر اإلنسان وذلك ملا حتملـه  -

وكذا احلال كان يف السـور  . باملعروف، وي عن املنكر، وغريها من أصول الدعوة اإلسالميةبني طياا من أمر 
املدنية اليت احتاجت هلذا الكم من األفعال لبناء اتمع املدينّ الذي يظلّ يف حاجة إىل اجلمل الـيت تلبـي نـداء    

   . املوضوعات املتعددة الطّارئة عليه
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  عةاجلملة الفعلية املوس-ب
هي اجلملة اليت ال يكتفي فيها الفعل بفاعله بل يتعداه إىل مفعول أو أكثر، وفيما يلي عرض ألهم األمنـاط الـيت   

  :ظهرت عليها هذه اجلملة

  يف السور املكية-1
  

  المفعول به ضمير متصل+ الفاعل + الفعل : الصورة األولى

 ôΘr& tβθä9θà)tƒ çµ1u�tI øù$# ( ö≅ è% ÈβÎ) …çµ çG÷ƒu�tI øù $# Ÿξsù šχθä3Î=ôϑ s? ’ Í< zÏΒ «! $# $º↔ø‹ x© ( ... 〈1.  

  tΑ$ s%uρ tÏ%©!$# (#ρã� xÿŸ2 tÏ%©# Ï9 (#θãΖtΒ#u öθs9 tβ% x. #Z�ö�yz $̈Β !$ tΡθà) t7 y™ Ïµø‹ s9 Î) ... 〈2.     

...çµ÷F n=uΗxq …çµ•Βé& $ \δ ö� ä. çµ÷Gyè |Êuρ uρ $ \δ ö� ä. ( 〈3.  

  (#þθä9$ s% $ oΨ oKø⁄Å_ r& $ oΨ s3Ïùù' tGÏ9 ôtã $ uΖÏF oλ Î;#u ... 〈4.     

   $ £ϑ n=sù çν÷ρr& u‘ $ ZÊÍ‘% tæ Ÿ≅ Î6ø)tG ó¡•Β öΝÍκÉJ tƒÏŠ ÷ρr& (#θä9$ s% #x‹≈ yδ ÖÚ Í‘% tæ $ tΡ ã�ÏÜ øÿ ’Ε 4 ... 〈5.    

  ô‰s)s9 uρ öΝßγ≈ ¨Ψ©3tΒ !$yϑ‹ Ïù β Î) öΝä3≈ ¨Ψ©3̈Β ÏµŠÏù ... 〈6.  

 ...$ £ϑ n=sù çνρç�|Ø ym (#þθä9$ s% (#θçF ÅÁΡ r& ( ... 〈7.     

... Νä.ö� Ågä† uρ ôÏiΒ A>#x‹tã 5ΟŠ Ï9 r& 〈8.   

  ö≅ t/ (#θç/¤‹x. Èd,ys ø9 $$Î/ $ £ϑ s9 öΝèδ u !%ỳ ... 〈9.     

  óΟn=sù r& (#ÿρã� ÝàΖtƒ ’ n< Î) Ï!$ yϑ ¡¡9 $# ôΜ ßγs%öθsù y#ø‹ x. $yγ≈ oΨø‹ t⊥ t/ $ yγ≈ ¨Ψ−ƒ y—uρ ... 〈10.     

  

                                                
 8: األحقاف آیة - 1
  11: األحقاف آیة - 2
  15: األحقاف آیة - 3
  22: األحقاف آیة - 4
  24: األحقاف آیة - 5
  26: األحقاف آیة - 6
  29: األحقاف آیة - 7
 31: األحقاف آیة - 8
 5: ق آیة - 9

 6: ق آیة - 10

  املفعول به+ الفاعل + الفعل : النمط األول
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  uÚ ö‘ F{ $#uρ $yγ≈ tΡ÷Š y‰tΒ ... 〈1.     

  “Ï%©!$# Ÿ≅ yèy_ yì tΒ «! $# $·γ≈ s9 Î) t� yz#u çν$ u‹ É)ø9 r' sù ’Îû É>#x‹yè ø9 $# Ï‰ƒÏ‰¤±9 $# 〈2.     

 tΑ$ s% …çµãΖƒÌ� s% $ uΖ−/u‘ !$tΒ … çµçGøŠtó ôÛr& ... 〈3.     

  $ yδθè= äz÷Š $# 5Ο≈ n=|¡Î0 ( ... 〈4.    

  zÏΒuρ È≅ ø‹©9 $# çµós Îm7 |¡sù t�≈ t/÷Š r&uρ ÏŠθàf �¡9 $# 〈5.     

  ÿ… çµt/ §� s)sù öΝÍκö� s9 Î) tΑ$s% Ÿωr& šχθè=ä.ù's? 〈6.     

... çνρã� ¤±o0uρ ?Ν≈ n=äó Î/ 5ΟŠÎ=tæ 〈7.     

  المفعول به اسم ظاهر+ الفاعل + الفعل : الصورة الثانية

  $tΒ $ oΨø) n=yz ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9 $# uÚö‘ F{ $#uρ $ tΒuρ !$yϑ ßγoΨøŠt/ �ωÎ) Èd,ys ø9 $$ Î/ 9≅ y_ r&uρ ‘wΚ|¡•Β  〈8.  

...ö≅ è% Èβ Î) … çµçG ÷ƒu�tI øù $# Ÿξsù šχθä3Î= ôϑs? ’ Í< zÏΒ «!$# $ º↔ø‹ x© ( 〈9.     

...�χÎ) ©! $# Ÿω “Ï‰ öκu‰ tΠöθ s)ø9 $# tÏΗÍ>≈ ©à9 $# 〈10.     

   $ uΖ øŠ¢¹uρ uρ z≈ |¡ΣM}$# Ïµ÷ƒy‰Ï9≡uθÎ/ $ ·Ζ≈ |¡ôm Î) ( çµ÷F n=uΗxq … çµ•Βé& $ \δö� ä. çµ÷G yè |Êuρuρ $ \δ ö�ä. ( … çµè=÷Ηxquρ … çµè=≈ |ÁÏù uρ tβθèW≈n=rO #·� öκy− 4 #¨Lym #sŒ Î) 

x÷ n=t/ … çν£‰ ä©r& x÷ n=t/ uρ zŠÏè t/ö‘r& ZπuΖy™ tΑ$ s% Éb>u‘ ûÍ_ ôã Î—÷ρr& ÷βr& t� ä3ô© r& y7 tFyϑ÷è ÏΡ ûÉL©9 $# |Môϑ yè ÷Ρ r& ¥’ n? tã 4’ n? tã uρ £“t$Î!≡uρ ÷βr&uρ Ÿ≅ uΗ ùå r& 

$ [s Î=≈ |¹ çµ9 |Ê ö� s? ôxÎ=ô¹r&uρ ’ Í< ’ Îû ûÉL−ƒÍh‘ èŒ ( ’ ÎoΤÎ) àMö6è? y7ø‹ s9 Î) ’ ÎoΤÎ) uρ zÏΒ tÏΗÍ>ó¡ßϑ ø9 $# 〈11.  

  y7Í× ¯≈ s9 'ρé& tÏ%©!$# ã≅ ¬6s)tGtΡ öΝåκ÷] tã z |¡ôm r& $ tΒ (#θè=ÉΚtã ã—uρ$ yf tG tΡ uρ tã öΝÍκÌE$ t↔ÍhŠy™ 〈12.  

                                                
 7: ق آیة - 1
 26: ق آیة - 2
 27: ق آیة - 3
 34: ق آیة - 4
  40: ق آیة - 5
 27: الذاریات آیة - 6
 28 :الذاریات آیة - 7
 3: األحقاف آیة - 8
  8: األحقاف آیة - 9

 10: األحقاف آیة - 10
  15: األحقاف آیة - 11
  16: األحقاف آیة - 12
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 ...$ yϑ èδ uρ Èβ$sWŠÉó tGó¡o„ ©! $# y7n=÷ƒuρ ôÏΒ#u ... 〈1.     

  tΠ öθtƒuρ ÞÚ t� ÷èãƒ tÏ%©!$# (#ρã� xÿx. ’ n?tã Í‘$̈Ζ9 $# ÷Λ äö7 yδ øŒr& óΟä3ÏG≈ t6Íh‹ sÛ ... 〈2.  

 ö� ä.øŒ $#uρ %s{ r& >Š%tæ øŒÎ) u‘x‹Ρ r& … çµtΒ öθs% Å∃$ s)ôm F{ $$Î/ ô‰s%uρ ÏMn=yz â‘ ä‹–Ψ9 $# .ÏΒ È÷t/ Ïµ÷ƒy‰tƒ ôÏΒuρ ÿÏµÏÿù=yz �ωr& (#ÿρ ß‰ç7 ÷ès? �ωÎ) ©! $# þ’ÎoΤÎ) 

ß∃%s{ r& ö/ ä3ø‹ n=tæ z>#x‹tã BΘöθtƒ 5ΟŠÏàtã  〈3.  

  ã� ÏiΒ y‰è? ¨≅ ä. ¥óx« Ì� øΒr'Î/ $pκÍh5u‘ (#θßs t7 ô¹r'sù Ÿω #“t� ãƒ �ωÎ) öΝåκß] Å3≈ |¡tΒ 4y7Ï9≡x‹x. “Ì“øg wΥ tΠöθ s)ø9 $# tÏΒÌ� ôf ßϑ ø9 $#  〈4.  

 ...$ uΖøù§� |Àuρ ÏM≈ tƒFψ $# öΝßγ̄=yè s9 tβθãè Å_ ö� tƒ 〈5.  

  øŒ Î) uρ !$oΨ øùu� |À y7ø‹ s9 Î) #\� xÿtΡ zÏiΒ ÇdÉf ø9$# šχθãèÏϑtGó¡ o„ tβ#uö� à)ø9 $# ... 〈6.  

  !$ uΖtΒöθs)≈ tƒ (#θç7ŠÅ_ r& zÅç#yŠ «! $# (#θãΖÏΒ#uuρ ÏµÎ/ .. 〈7.  

  tΒuρ �ω ó= Ågä† zÅç#yŠ «!$# }§øŠn=sù 9“ Éf ÷èßϑ Î/ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{$# ... 〈8.     

  óΟs9 uρr& (#÷ρt� tƒ ¨βr& ©! $# “Ï%©!$# t,n=y{ ÅV≡uθ≈ yϑ¡¡9 $# uÚö‘ F{ $#uρ öΝs9 uρ z÷ë tƒ £ÎγÉ)ù=sƒ¿2 A‘ Ï‰≈ s)Î/ #’ n? tã β r& }‘ Å↵ øtä† 4’ tAöθyϑø9 $# 4 ...  〈9.  

 ...tΑ$ s% (#θè%ρä‹ sù z>#x‹ yèø9 $# $ yϑ Î/ óΟçFΖä. tβρã�àÿõ3s? 〈10.     

  uÚ ö‘ F{ $#uρ $yγ≈ tΡ ÷Š y‰tΒ $ uΖøŠs) ø9 r&uρ $ pκ� Ïù zÅ›≡uρu‘ ... 〈11.     

  $ uΖ ø9̈“tΡ uρ zÏΒ Ï!$ yϑ ¡¡9 $# [!$ tΒ % Z.t�≈ t6•Β $ uΖ÷Gu; /Ρ r'sù ÏµÎ/ ;M≈ ¨Ζy_ ¡=ym uρ Ï‰ŠÅÁptø:$# 〈12.     

... $ uΖ÷�u‹ ôm r&uρ ÏµÎ/ Zοt$ ù#t/ $ \G ø‹ ¨Β 4 ... 〈13.       

  

                                                
  17: األحقاف آیة - 1
  20: األحقاف آیة - 2
  21: األحقاف آیة - 3
  25: األحقاف آیة - 4
  27: آیةاألحقاف  - 5
  29: األحقاف آیة - 6
  31:األحقاف آیة - 7
  32:األحقاف آیة - 8
  33:األحقاف آیة - 9

  34:األحقاف آیة - 10
 7:ق آیة  - 11
  9:ق آیة  - 12
  11:ق آیة  - 13
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...@≅ ä. z>¤‹ x. Ÿ≅ ß™ ”�9 $# ¨,ptmú Ï〈 ‰‹Ïã uρ1.     

  ô‰s)s9 uρ $uΖ ø)n= yz z≈ |¡ΣM} $# ÞΟn=÷è tΡ uρ $tΒ â È̈θó™ uθè? ÏµÎ/ … çµÝ¡øÿtΡ ( ... 〈2.  

  $̈Β àáÏÿù=tƒ ÏΒ @Α öθs% �ωÎ) Ïµ÷ƒy‰s9 ë=‹ Ï%u‘ Ó‰ŠÏG tã ... 〈3.     

...$ uΖøÿ t±s3sù y7Ψtã x8u !$ sÜÏî ... 〈4.     

  $ u‹ É)ø9 r& ’ Îû tΛ©yγy_ ¨≅ ä. A‘$ ¤ÿŸ2 7‰ŠÏΖtã 〈5.     

  “Ï%©!$# Ÿ≅ yèy_ yìtΒ «! $# $ ·γ≈ s9 Î) t� yz#u çν$u‹ É)ø9 r'sù ’Îû É>#x‹yè ø9 $# Ï‰ƒÏ‰¤±9 $# 〈6.     

  ô̈Β zÅ´ yz z≈ uΗ ÷q§�9 $# Í=ø‹ tó ø9 $$ Î/ u!% ỳ uρ 5=ù=s)Î/ A=ŠÏΖ•Β 〈7.    

  ̈β Î) ’ Îû y7Ï9≡sŒ 3“t� ò2 Ï%s! yϑ Ï9 tβ% x. …çµs9 ë=ù=s% ÷ρr& ’ s+ ø9 r& yì ôϑ¡¡9 $# uθèδ uρ Ó‰‹ Îγx© 〈8.     

  ô‰s)s9 uρ $oΨ ø)n= yz ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9 $# uÚ ö‘ F{$#uρ $ tΒuρ $ yϑ ßγuΖ÷�t/ ’ Îû Ïπ−G Å™ 5Θ$ −ƒr& $tΒuρ $ uΖ¡¡tΒ ÏΒ 5>θäó —9 〈9.  

  tΠ öθtƒ tβθãè yϑó¡o„ sπys øŠ¢Á9 $# Èd,ys ø9$$ Î/ 4 ... 〈10.     

... ö� Ïj.x‹sù Èβ#uö� à)ø9 $$ Î/ tΒ ß∃$ sƒs† Ï‰ŠÏã uρ 〈11.     

  (#θè%ρèŒ ö/ä3 tFt⊥ ÷F Ïù ... 〈12.     

  }§ y_÷ρ r'sù öΝåκ÷] ÏΒ Zπ xÿ‹ Åz ( ... 〈13.    

 ...ôM ©3|Ásù $ yγyγ ô_uρ ôMs9$ s%uρ î—θègx” ×ΛÉ)tã 〈14.     

  

                                                
 14:ق آیة  - 1
 16:ق آیة  - 2
 18:ق آیة  - 3
  22:ق آیة  - 4
 24:ق آیة  - 5
 26:ق آیة  - 6
  33:ق آیة  - 7
  37:ق آیة  - 8
  38:ق آیة  - 9

 42:ق آیة  - 10
  45:ق آیة  - 11
 14:الذاریات آیة - 12
  28:الذاریات آیة - 13
 29:الذاریات آیة - 14
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  المفعول به اسم موصول+ الفاعل + الفعل : لثالثةالصورة ا

  

 ö≅ è% $ tΒ àMΖä. % Yæô‰Î/ zÏiΒ È≅ ß™ ”�9$# !$ tΒuρ “Í‘÷Š r& $ tΒ ã≅ yè øÿãƒ ’Î1 Ÿωuρ ö/ ä3Î/ ( ÷βÎ) ßìÎ7 ¨? r& �ωÎ) $ tΒ #yrθãƒ ¥’ n< Î) ... 〈1.  

... #x‹≈ yδ uρ Ò=≈ tG Ï. ×−Ïd‰|Á•Β $ ºΡ$ |¡Ïj9 $ |‹Î/t� tã u‘É‹Ζã‹ Ïj9 tÏ% ©!$# (#θßϑ n=sß 3 ...〈2.    

  ô‰s)s9 uρ $oΨ õ3n=÷δ r& $ tΒ / ä3s9öθym zÏiΒ 3“t� à)ø9 $# ... 〈3.     

... öΝåκ̈Ξr( x. tΠ öθtƒ tβ÷ρ t� tƒ $ tΒ šχρß‰tãθãƒ óΟs9 (#þθèVt7 ù=tƒ �ωÎ) Zπtã$y™ ÏiΒ ¤‘$ pκ̈Ξ 4 Ô÷≈ n=t/ 4 ... 〈4.    

  ô‰s% $oΨ ÷ΗÍ> tã $ tΒ ßÈà)Ζs? ÞÚö‘ F{ $# öΝåκ÷] ÏΒ ( ... 〈5.     

  ô‰s)s9 uρ $uΖø)n= yz z≈ |¡ΣM}$# ÞΟ n=÷è tΡ uρ $ tΒ â È̈θó™ uθè? ÏµÎ/ … çµÝ¡øÿtΡ ... 〈6.    

 ... ö� Ïj.x‹sù Èβ#uö� à)ø9 $$ Î/ tΒ ß∃$ sƒs† Ï‰ŠÏã uρ 〈7.     

  المفعول به مقول القول+ الفاعل + الفعل : الصورة الرابعة

  ö≅ è% Ν çF÷ƒ uu‘r& $̈Β šχθãã ô‰s? ÏΒ ÈβρßŠ «! $# ’ ÎΤρâ‘ r& #sŒ$ tΒ (#θà)n=yz ... 〈8.  

  #sŒÎ) uρ 4’ n?÷G è? öΝÍκö� n=tã $ oΨçG≈ tƒ#u ;M≈ uΖÉi� t/ tΑ$ s% tÏ% ©!$# (#ρã� xÿx. Èd,ys ù= Ï9 $ £ϑs9 öΝ èδ u!%ỳ #x‹≈ yδ Ö� ósÅ™ îÎ7 •Β 〈9.  

  ôΘr& tβθä9θà)tƒ çµ1 u�tI øù$# ( ... 〈10.    

  ö≅ è% $ tΒ àMΖä. %Yæô‰Î/ zÏiΒ È≅ ß™ ”�9$#... 〈11.     

  ö≅ è% óΟ çF÷ƒ uu‘r& βÎ) tβ%x. ôÏΒ Ï‰ΨÏã «! $# Λänö� xÿ x.uρ ÏµÎ/ …. 〈12.      

  

                                                
  9:األحقاف آیة - 1
  12:األحقاف آیة - 2
 27: األحقاف آیة - 3
  35: األحقاف آیة - 4
 4:ق آیة  - 5
 16:ق آیة  - 6
  45:ق آیة  - 7
 4: األحقاف آیة - 8
  7 :األحقاف آیة - 9

 8:األحقاف آیة - 10
 9:األحقاف آیة - 11
  10:األحقاف آیة - 12
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 ...øŒÎ) uρ öΝs9 (#ρß‰tF ôγtƒ ÏµÎ/ tβθä9θà)uŠ|¡sù !# x‹≈ yδ Ô7øùÎ) ÒΟƒÏ‰ s% 〈1.  

    

  ̈β Î) tÏ%©!$# (#θä9$ s% $ oΨš/ z’ ª! $# §ΝèO (#θßϑ≈ s) tFó™ $# Ÿξsù ì∃öθyz óΟÎγøŠn=tæ ... 〈2.    

  tΑ$ s% Éb> u‘ ûÍ_ ôã Î—÷ρr& ÷β r& t� ä3ô© r& y7 tF yϑ÷èÏΡ … 〈3.     

  “Ï%©!$#uρ tΑ$ s% Ïµ ÷ƒ t$ Î!≡ uθ Ï9 7e∃ é& !$ yϑ ä3 ©9 〈… 4.     

 (#þθä9$ s% $ oΨoKø⁄ Å_r& $ oΨs3Ïù ù'tGÏ9 ôtã $ uΖÏF oλ Î;#u … 〈5.     

  tΑ$ s% $ yϑ¯Ρ Î) ãΝù= Ïè ø9$# y‰ΖÏã «! $# … 〈6.    

 … (#θä9$ s% #x‹≈ yδ ÖÚÍ‘%tæ $ tΡ ã�ÏÜ øÿ ’Ε 4 … 〈7.  

… $ £ϑ n=sù çνρç�|Ø ym (#þθ ä9$s% (#θçFÅÁΡ r& ( … 〈8.    

  (#θä9$ s% !$oΨ tΒöθ s)≈ tƒ $̄Ρ Î) $oΨ ÷èÏϑy™ $·7≈ tF Å2 tΑ Ì“Ρ é& .ÏΒ Ï‰÷è t/ 4y›θãΒ $ ]%Ïd‰|ÁãΒ $ yϑ Ïj9 t÷t/ Ïµ÷ƒy‰tƒ 〈9.     

 … (#θä9$ s% 4’ n?t/ $ oΨÎn/ u‘uρ 4 tΑ$ s% (#θè%ρä‹sù z>#x‹yè ø9 $# $yϑ Î/ óΟçFΖä. tβρã� àÿõ3s? 〈10.    

… tΑ$ s)sù tβρã� Ïÿ≈ s3 ø9$# # x‹≈ yδ í óx« ë=‹ Ågx”  〈11.    

  tΑ$ s% uρ … çµãΖƒÌ� s% #x‹≈ yδ $ tΒ £“t$s! î‰ŠÏGtã 〈 12.    

  tΑ$ s% … çµãΖƒÌ� s% $uΖ −/u‘ !$tΒ … çµçGøŠtó ôÛr& 〈…13.    

  tΑ$ s% Ÿω (#θßϑÅÁ tGøƒrB £“ t$s! … 〈14.     

                                                
 11:األحقاف آیة - 1
  13:األحقاف آیة - 2
 15:األحقاف آیة - 3
  17:األحقاف آیة - 4
 22:األحقاف آیة - 5
  23:األحقاف آیة - 6
  24:األحقاف آیة - 7
 29:األحقاف آیة - 8
 30:األحقاف آیة - 9

  34:األحقاف آیة - 10
  2: ة ق آی - 11
  23: ق آیة  - 12
 27: ق آیة  - 13
  28: ق آیة  - 14
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  tΠ öθtƒ ãΑθà)tΡ tΛ©yγ yfÏ9 È≅ yδ ÏN h|tF øΒ$# ãΑθà)s? uρ ö≅ yδ ÏΒ 7‰ƒÌ“¨Β 〈1.     

  tβθè= t↔ó¡tƒ tβ$−ƒ r& ãΠ öθtƒ ÈÏe$!$# 〈2.     

  øŒ Î) (#θè=yzyŠ Ïµø‹ n=tã (#θä9$ s)sù $ Vϑ≈ n=y™ ( tΑ$ s% ÖΝ≈ n= y™ ×Π öθs% tβρã� s3Ψ•Β 〈3.     

  ÿ… çµt/§� s)sù öΝÍκö� s9 Î) tΑ$s% Ÿω r& šχθè=ä. ù's? 〈4.    

  }§y_ ÷ρr'sù öΝåκ÷] ÏΒ Zπxÿ‹ Åz ( (#θä9$s% Ÿω ô#y‚ s? ( ...〈"5.    

  ...ôM©3|Ásù $yγyγô_ uρ ôM s9$s% uρ î—θèg x” ×ΛÉ)tã 〈6.     

  (#θä9$ s% Å7Ï9≡x‹x. tΑ$ s% Å7š/ u‘ ( ... 〈7.     

  المفعول به محذوف+ الفاعل + الفعل : الصورة الخامسة 

 ...$ uΖ÷F u;/Ρ r&uρ $ pκ� Ïù ÏΒ Èe≅ ä. £l÷ρy— 8kŠÎγt/ 〈8.    

  ôì ÏϑtF ó™$# uρ tΠ öθtƒ ÏŠ$uΖ ãƒ ÏŠ$oΨßϑø9 $# ÏΒ 5β% s3̈Β 5=ƒÌ� s% 〈9.     

  
  

  المفعول به الثاني اسم ظاهر+ المفعول به األول ضمير متصل + الفاعل + الفعل : الصورة األولى 

… öΝåκ u� Ïjùuθ ã‹Ï9 uρ öΝßγ n=≈ uΗ ùå r& öΝèδ uρ Ÿω tβθçΗs>ôàãƒ 〈10.     

 … ûÍo_ Å3≈ s9 uρ ö/ä31u‘r& $ YΒ öθs% šχθè=yγøgrB 〈11.    

  المفعول به الثاني اسم موصول+ المفعول به األول ضمير متصل + الفاعل + الفعل : الصورة الثانية 

                                                
  30: ق آیة  - 1
  12: الذاریات آیة - 2
  25: الذاریات آیة - 3
  27: الذاریات آیة - 4
  28:الذاریات آیة - 5
 29:الذاریات آیة - 6
 30:الذاریات آیة - 7
  7:ق آیة  - 8
  41:ق آیة  - 9

  19:األحقاف آیة - 10
  23:األحقاف آیة - 11

املفعول به + املفعول به األول + الفاعل + الفعل : النمط الثاين
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  tΑ$ s% $ yϑ ¯Ρ Î) ãΝù=Ïè ø9 $# y‰ΖÏã «! $# / ä3äó Ïk=t/ é&uρ !$̈Β àMù=Å™ ö‘ é& ÏµÎ/ û...〈1.    

  المفعول به الثاني مصدر مؤول+ األول ضمير متصل  المفعول به+ الفاعل + الفعل : الصورة الثالثة 

  “Ï%©!$#uρ tΑ$ s% Ïµ÷ƒt$Î!≡uθÏ9 7e∃é& !$yϑ ä3©9 ûÍ_ÏΡ# y‰Ïè s?r& ÷β r& yl t� ÷z é& ô‰s%uρ ÏMn=yz ãβρã� à)ø9 $# ÏΒ ‘ Î=ö7 s% 〈…2.     

  مؤولة بمفرد المفعول به الثاني جملة+ المفعول به األول ضمير متصل + الفاعل + الفعل : الصورة الرابعة 

 ... ’ ÎΤρâ‘r& #sŒ$ tΒ (#θà) n=yz zÏΒ ÇÚ ö‘ F{$# ÷Πr& öΝçλ m; Ô8÷�Å° ’Îû ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9 $# ( 〈…3.     

  المفعول به الثاني محذوف+ المفعول به األول اسم موصول + الفاعل + الفعل : الصورة الخامسة 

  ö≅ è% Ν çF÷ƒ uu‘r& $̈Β šχθãã ô‰s? ÏΒ ÈβρßŠ «! $# ’ ÎΤρâ‘ r& #sŒ$tΒ (#θà)n=yz ... 〈4.     

  المفعول به الثاني اسم ظاهر+ المفعول به األول محذوف + الفاعل + الفعل : الصورة السادسة 

  Ÿωöθn=sù ãΜ èδ u�|Ç nΣ tÏ%©!$# (#ρä‹sƒªB $# ÏΒ ÈβρßŠ «!$# $ ºΡ$ t/ö� è% Oπoλ Î;#u ( ... 〈5.  

  

  
  ير مستترنائب الفاعل ضم+ الفعل المبني للمجهول : الصورة األولى 

  “Ï%©!$#uρ tΑ$ s% Ïµ÷ƒt$Î!≡uθÏ9 7e∃é& !$ yϑ ä3©9 ûÍ_ ÏΡ#y‰Ïè s? r& ÷β r& yl t� ÷zé& ô‰s%uρ ÏMn=yz ãβρã� à)ø9 $# ÏΒ ‘ Î=ö7 s% $yϑ èδ uρ Èβ$sWŠÉó tG ó¡o„ ©!$# y7n=÷ƒuρ 

ôÏΒ#u ¨βÎ) y‰ôã uρ «!$# A,ym ãΑθà)u‹ sù $tΒ !#x‹≈ yδ HωÎ) ç��ÏÜ≈ y™ r& tÏ9 ¨ρF{$# 〈6 .  

  tΑ$ s% $ yϑ ¯Ρ Î) ãΝù=Ïè ø9 $# y‰ΖÏã «! $# / ä3äó Ïk=t/é&uρ !$ ¨Β àM ù=Å™ ö‘é& Ïµ Î/ ... 〈7.     

 … $ £ϑ n=sù zÅÓè% (# öθ©9 uρ 4’ n<Î) ΟÎγÏΒ öθs% zƒÍ‘É‹Ψ•Β 〈8.    

  (#θä9$ s% !$ oΨtΒöθs)≈ tƒ $̄Ρ Î) $ oΨ÷è Ïϑ y™ $ ·7≈ tFÅ2 tΑ Ì“Ρ é& .ÏΒ Ï‰÷è t/ 4y›θãΒ $ ]%Ïd‰|ÁãΒ $ yϑ Ïj9 t÷t/ Ïµ÷ƒy‰tƒ ü“Ï‰öκu‰ ’ n< Î) Èd,ys ø9 $# 4’ n< Î)uρ 9,ƒÌ� sÛ 

8ΛÉ)tG ó¡•Β 〈9.   

                                                
  23:األحقاف آیة - 1
 17:األحقاف آیة - 2
 4:األحقاف آیة - 3
 4:األحقاف آیة - 4
  8:األحقاف آیة - 5
  17:األحقاف آیة - 6
 23:األحقاف آیة - 7
  29:األحقاف آیة - 8
 30:األحقاف آیة - 9

  نائب الفاعل+ الفعل املبين للمجهول :النمط الثالث
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  à7sù ÷σãƒ çµ÷Ζtã ôtΒ y7 Ïùé& 〈1.     

  نائب الفاعل ضمير متصل+ الفعل المبني للمجهول : الصورة الثانية 

 ...tÏ%©!$#uρ (#ρã� xÿx. !$£ϑ tã (#ρâ‘É‹Ρ é& tβθàÊÌ� ÷è ãΒ 〈2.     

 ... y‰ôã uρ É−ô‰Å_Á9 $# “Ï%©!$# (#θçΡ% x. tβρß‰ tãθãƒ 〈3.     

 ... öΝåκu� Ïjù uθã‹ Ï9 uρ öΝßγn=≈ uΗùå r& öΝèδ uρ Ÿω tβθçΗ s>ôàãƒ 〈4.     

 öΝåκ̈Ξr( x. tΠ öθtƒ tβ÷ρt� tƒ $ tΒ šχρß‰tãθãƒ óΟs9 (#þθèVt7 ù=tƒ �ωÎ) Zπtã$ y™ ÏiΒ ¤‘$ pκ̈Ξ 4 Ô÷≈ n=t/ 4 ... 〈5.   

  $oÿ ©ς Î) tβρß‰tãθè? ×−ÏŠ$|Ás9 〈6.  

  tΠ öθtƒ öΛèε ’ n? tã Í‘$ ¨Ζ9 $# tβθãΨtGøÿ ãƒ 〈7.  

  نائب الفاعل اسم ظاهر+ الفعل المبني للمجهول : الصورة الثالثة 

  #sŒÎ) uρ u�Å³ãm â¨$̈Ζ9 $# (#θçΡ% x. öΝçλ m; [!#y‰ôã r& 〈…8.     

  #sŒÎ) uρ 4’ n?÷Gè? öΝÍκö� n=tã $ oΨçG≈ tƒ#u ;M≈uΖ Éi�t/ tΑ$s% t Ï%©! $# (#ρ ã�xÿx. Èd, ysù=Ï9 $£ϑs9 öΝ èδu !%ỳ #x‹≈ yδ Ö�ós Å™ î Î7•Β  〈9.  

 … (#θßs t7 ô¹r'sù Ÿω #“t� ãƒ �ωÎ) öΝ åκß] Å3≈ |¡tΒ 4 … 〈10.    

 ö≅ yγsù à7 n=ôγãƒ �ωÎ) ãΠöθs) ø9 $# tβθà)Å¡≈ xÿø9 $#   〈11.  

  $tΒ ãΑ £‰t7 ãƒ ãΑ öθs)ø9 $# £“t$s! !$ tΒuρ O$ tΡ r& 5Ο≈ ¯=sàÎ/ Ï‰‹ Î7 yèù=Ïj9 〈12.     

  ÏM xÿÏ9 ø—é& uρ èπ ¨Ψpgø:$# tÉ)−F ßϑ ù=Ï9 u�ö�xî >‰‹ Ïè t/ 〈13.     

                                                
  9: األحقاف آیة - 1
 3:األحقاف آیة - 2
 16:األحقاف آیة - 3
 19:األحقاف آیة - 4
  35:األحقاف آیة - 5
  5: الذاریات آیة - 6
 13: الذاریات آیة - 7
  6:األحقاف آیة - 8
  7:األحقاف آیة - 9

 25:األحقاف آیة - 10
 35:األحقاف آیة - 11
 29: ق آیة - 12
 31: ق آیة - 13
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  Ÿ≅ ÏF è% tβθß¹≡§� sƒø: $# 〈1.    

  نائب الفاعل اسم موصول+ الفعل المبني للمجهول : الصورة الرابعة 

 tΠöθtƒuρ ÞÚt� ÷è ãƒ tÏ%©!$# (#ρã� xÿx. ’ n?tã Í‘$̈Ζ9 $# ÷Λäö7 yδ øŒ r& óΟä3ÏG≈ t6Íh‹ sÛ 〈…2.   

  tΠ öθtƒuρ ÞÚ t� ÷èãƒ tÏ% ©!$# (#ρã� xÿx. ’ n? tã Í‘$ ¨Ζ9 $# }§øŠs9 r& #x‹≈ yδ Èd,ys ø9 $$ Î/ ( 〈…"3.  

  à7 sù÷σ ãƒ çµ÷Ζtã ôtΒ y7Ïù é&  〈4.  

  نائب الفاعل اسم+ الفعل المبني للمجهول : الصورة الخامسة 

  يف السور املدنية -2
  
  

  المفعول به ضمير متصل+ الفاعل + الفعل : الصورة األولى

...#¨L ym !#sŒ Î) ó/ èφθßϑçFΖsƒùR r& (#ρ‘‰à±sù s−$ rOuθø9 $# ...〈5.  

 öΝÍκ‰Ï‰öκu� y™ ßxÎ=óÁãƒuρ öΝçλ m;$t/ 〈6.  

 ãΝßγè=Åzô‰ãƒuρ sπ̈Ψpgø:$# $ yγ sù§� tã öΝ çλm; 〈7.     

  ... β Î) (#ρç�ÝÇΖs? ©! $# öΝ ä.÷�ÝÇΖtƒ... 〈8.     

...óΟ ßγ≈ oΨõ3n= ÷δ r& Ÿξsù u�ÅÀ$ tΡ öΝçλ m;  〈9.    

 ≅ yγsù tβρã� ÝàΖtƒ �ωÎ) sπtã$ ¡¡9 $# β r& Νåκu� Ï? ù's? ZπtGøó t/ ( ô‰s)sù u!% ỳ $yγèÛ#u�õ°r& 4 4’ ¯Τr'sù öΝçλ m; #sŒ Î) öΝ åκøEu!% ỳ öΝßγ1t� ø.ÏŒ 〈10.  

  

                                                
 10: الذاریات آیة - 1
  20:األحقاف آیة - 2
  34:األحقاف آیة - 3
 9:الذاریات آیة - 4
 4: محمد آیة - 5
 5: محمد آیة  - 6
 6: محمد آیة - 7
 7: محمد آیة - 8
 13: محمد آیة - 9

 18: محمد آیة - 10

  املفعول به+ ل الفاع+ الفعل : النمط األول
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 … ãΝßγoΨyè s9 ª! $# ö/ àS£ϑ|¹ r'sù #‘ yϑ ôã r&uρ öΝèδ t�≈ |Áö/r& 〈1.    

  (#θèδ Ì� x. $tΒ š^̈“ tΡ ª! $# öΝà6ãè‹ ÏÜ ãΖy™ ’ Îû ÇÙ÷è t/ Ì� øΒF{ $# ( 〈2.  

  öθs9 uρ â!$ t±nΣ óΟßγs3≈ oΨ÷ƒ u‘ V{ Ο ßγtGøù t� yèn= sù óΟßγ≈ yϑ‹ Å¡Î0 4 óΟßγ̈Ψ sùÌ� ÷è tGs9 uρ ’Îû Çóss9 ÉΑöθs)ø9 $# 4 〈3.  

  öΝ ä3̄Ρ uθè=ö7 uΖ s9 uρ 4®L ym zΟn=÷è tΡ tÏ‰Îγ≈ yf ßϑ ø9 $# óΟä3ΖÏΒ ... 〈4.     

  βÎ) $ yδθßϑä3ù= t↔ó¡o„ öΝ à6Ïÿós ã‹ sù (#θè=y‚ ö7 s? ó...〈5.    

  ... |=ÅÒxî uρ ª!$# öΝÍκö� n=tã óΟßγoΨ yès9 uρ £‰tã r&uρ óΟßγs9 zΟ̈Ψyγy_ ( …  〈6.  

  !$ ¯Ρ Î) š�≈ oΨù= y™ö‘r& #Y‰Îγ≈ x© #\� Ïe±t6ãΒuρ #\�ƒÉ‹tΡ uρ 〈7.  

… çνρâ‘Ìh“yè è? uρ çνρã� Ïj%uθ è? uρ çνθßs Îm7 |¡è@ uρ Zοt� ò6 ç/ ¸ξ‹ Ï¹r&uρ 〈8.     

  ̈β Î) šÏ%©!$# y7 tΡθãèÎƒ$ t6 ãƒ $ yϑ ¯Ρ Î) šχθãè Îƒ$ t7 ãƒ ©! $# … 〈9.  

 ãΑθà)u‹ y™ šχθàÿ̄=y‚ ßϑ ø9 $# #sŒ Î) óΟçF ø)n=sÜΡ $# 4† n< Î) zΟÏΡ$ tó tΒ $yδρä‹è{ ù'tGÏ9 $ tΡρâ‘sŒ öΝä3÷è Î7 ®KtΡ ( šχρß‰ƒÌ� ãƒ β r& (#θä9 Ïd‰t6ãƒ zΝ≈ n=x. «! $# 4 
≅ è% ©9 $ tΡθãè Î6®Ks? öΝä3Ï9≡x‹Ÿ2 š^$ s% ª! $# ÏΒ ã≅ ö6s% ( tβθä9θà)uŠ|¡sù ö≅ t/ $ uΖtΡρß‰Ý¡øtrB 4 ...〈10.     

  ... tβ öθtã ô‰çG y™ 4’ n<Î) BΘöθs% ’ Í< 'ρé& < ù̈'t/ 7‰ƒÏ‰x© öΝåκ tΞθè=ÏG≈ s) è? ÷ρr& tβθßϑ Î=ó¡ç„ ( β Î* sù (#θãè‹ ÏÜ è? ãΝä3Ï? ÷σãƒ ª! $# #·� ô_ r& $ YΖ|¡ym ( β Î) uρ 

(#öθ©9 uθtG s? $ yϑ x. ΛäøŠ©9 uθs? ÏiΒ ã≅ ö6s% ö/ ä3ö/Éj‹ yè ãƒ $ ¹/#x‹tã $ VϑŠ Ï9 r& 〈11.    

 ...  tΒuρ ¤Α uθtG tƒ çµö/Éj‹ yèãƒ $ ¹/#x‹tã $ VϑŠ Ï9 r&  〈12.   

 zΟÏΡ$ tó tΒuρ Zοu��ÏVx. $ pκtΞρä‹è{ ù'tƒ 3 … 〈13.     

                                                
  23: محمد آیة - 1
 26: محمد آیة - 2
 30: محمد آیة - 3
 31: محمد آیة - 4
  37: محمد آیة - 5
 6: الفتح آیة - 6
 8: الفتح آیة - 7
 9: الفتح آیة - 8
  10: الفتح آیة - 9

 15: الفتح آیة - 10
  16: الفتح آیة - 11
 17: الفتح آیة - 12
  19: الفتح آیة - 13
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  ãΝä.y‰tã uρ ª! $# zΟÏΡ$tó tΒ Zοu��ÏVŸ2 $ pκtΞρä‹ è{ù' s? 〈…"1.     

 uθèδ uρ “Ï%©!$# £#x. öΝßγtƒÏ‰÷ƒr& öΝä3Ψtã öΝä3tƒÏ‰÷ƒr&uρ Νåκ÷] tã ÇôÜ t7Î/ sπ©3tΒ .ÏΒ Ï‰÷è t/ ÷βr& öΝä.t� xÿ øß r& óΟÎγøŠn=tæ 4 ...〈2.     

  ãΝèδ šÏ%©!$# (#ρã� xÿx. öΝà2ρ‘‰ |¹uρ Çtã Ï‰Éf ó¡yϑ ø9 $# ÏΘ#t� y⇔ ø9 $# y“ô‰oλ ù; $#uρ $ ¸ùθä3÷ètΒ βr& x÷ è=ö7 tƒ … ã&©# ÏtxΧ 4 Ÿωöθs9 uρ ×Α% ỳ Í‘ tβθãΖÏΒ÷σ•Β 

Ö!$ |¡ÎΣuρ ×M≈ uΖÏΒ÷σ•Β óΟ©9 öΝ èδθßϑn=÷è s? β r& öΝ èδθä↔sÜ s? Νä3t7�ÅÁçG sù Οßγ÷ΨÏiΒ 8ο§� yè ¨Β Î�ö�tó Î/ 5Οù=Ïæ ( … 〈3.  

… … çνt� Îγôà ã‹Ï9 ’ n?tã ÈÏd‰9 $# Ï&Íj# ä. 〈4.  

  ̈β Î) šÏ%©!$# y7 tΡρßŠ$uΖãƒ ÏΒ Ï!#u‘ uρ ÏN≡t� àf çtø:$# öΝèδ ç�sY ò2r& Ÿω šχθè=É)÷è tƒ  〈5.    

  ... öθs9 ö/ ä3ãè‹ÏÜ ãƒ ’ Îû 9��ÏW x. zÏiΒ Í�ö∆ F{ $# ÷Λ—ÏΨyè s9 £Å3≈ s9 uρ ©! $# |=¬7 ym ãΝä3ø‹ s9 Î) z≈ yϑƒM}$# …çµ uΖ−ƒy— uρ ’Îû ö/ ä3Î/θè=è%  〈…6.  

 �=Ïtä†r& óΟà2 ß‰tnr& β r& Ÿ≅ à2 ù'tƒ zΝós s9 ÏµŠÅzr& $\G øŠtΒ çνθßϑçF÷δ Ì� s3sù 4 〈7.  

  المفعول به اسم ظاهر+ الفاعل + الفعل :الصورة الثانية

 tÏ%©!$# (#ρã� xÿx. (#ρ‘‰|¹uρ tã È≅‹ Î6y™ «! $# ¨≅ |Ê r& öΝ ßγn=≈ uΗ ùå r& 〈 8.  

 ...t� ¤ÿx. öΝåκ÷] tã öΝÍκÌE$ t↔ÍhŠy™ yxn= ô¹r&uρ öΝçλ m;$ t/  〈9.  

  y7Ï9≡sŒ ¨βr'Î/ šÏ%©!$# (#ρã� xÿx. (#θãè t7 ¨? $# Ÿ≅ÏÜ≈ t7 ø9 $# ¨β r&uρ tÏ%©!$# (#θãΖtΒ#u (#θãè t7 ¨?$# ¨,ptø:$# ÏΒ öΝÍκÍh5§‘ 4 y7Ï9≡x‹x. Ü> Î�ôØ o„ ª! $# Ä¨$ ¨Ζ=Ï9 

öΝßγ n=≈ sW øΒr& 〈10.   

  

 .. #¨L ym. !#sŒ Î) ó/ èφθßϑ çFΖsƒùRr& (#ρ ‘‰à±sù s−$ rOuθø9 $# $̈ΒÎ* sù $CΖtΒ ß‰÷è t/ $̈ΒÎ) uρ ¹!#y‰Ïù 4®L ym yìŸÒ s? Ü>ö� ptø:$# $ yδ u‘#y—÷ρ r& 4 y7Ï9≡sŒ öθs9 uρ â!$ t±o„ ª! $# 

u�|Ç tGΡ ]ω öΝåκ÷] ÏΒ Å3≈ s9 uρ (#uθè= ö6u‹ Ïj9 Νà6 ŸÒ÷è t/ <Ù÷è t7Î/ 3 tÏ%©!$#uρ (#θè=ÏF è% ’ Îû È≅‹ Î6y™ «! $# n=sù ¨≅ ÅÒãƒ ÷Λàι n=≈ yϑôã r& 〈11.    

                                                
  20: الفتح آیة  - 1
 24: الفتح آیة - 2
 25: الفتح آیة - 3
 28: الفتح آیة - 4
  4:الحجرات آیة - 5
  7:الحجرات آیة - 6
  12:الحجرات آیة - 7
 1: محمد آیة - 8
 2: محمد آیة - 9

 3: محمد آیة - 10
  4: محمد آیة - 11
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  öΝÍκ‰Ï‰öκu� y™ ßxÎ= óÁãƒuρ öΝçλ m;$ t/ 〈1.     

  $pκš‰r'̄≈ tƒ zƒÏ%©!$# (#þθãΖtΒ#u βÎ) (#ρç�ÝÇΖs? ©! $# öΝä.÷�ÝÇΖtƒ ôM Îm6s[ãƒ uρ ö/ ä3tΒ#y‰ ø%r& 〈2.    

 tÏ%©!$#uρ (#ρã� xÿx. $ T¡÷è tG sù öΝçλ°; ¨≅ |Ê r&uρ óΟ ßγn=≈ yϑôã r&  〈3.  

  y7Ï9≡sŒ óΟßγ̄Ρ r'Î/ (#θèδ Ì� x. !$ tΒ tΑ t“Ρ r& ª! $# xÝt7 ôm r'sù óΟ ßγn=≈ yϑôã r& 〈4.    

  ̈β Î) ©! $# ã≅ Åzô‰ãƒ tÏ%©!$# (#θãΖtΒ#u (#θè=ÏΗ xå uρ ÏM≈ ys Î=≈ ¢Á9 $# ;M≈ ¨Ζy_ … 〈5.  

  ...yϑ x. zÎiƒã— … çµs9 âþθß™ Ï&Î# uΗxå (#þθãè t7 ¨? $#uρ Λèε u!# uθ÷δ r& 〈6.     

 ...ô (#θà)ß™ uρ ¹!$ tΒ $ VϑŠ ÏΗxq yì ©Ü s)sù óΟèδ u !$yè øΒ r& 〈7.    

 y7Í× ¯≈ s9 'ρé& tÏ%©!$# yì t6sÛ ª!$# 4’ n? tã öΝÍκÍ5θè=è% (# þθãèt7 ¨? $#uρ óΟ èδ u!#uθ÷δ r& 〈8.  

  ö≅ yγsù tβρã�ÝàΖtƒ �ωÎ) sπtã$ ¡¡9$# β r& Νåκu� Ï? ù's? ZπtG øó t/ 〈9.  

 ª! $#uρ ãΝn= ÷ètƒ öΝä3t7 ¯= s)tGãΒ ö/ ä31uθ÷W tΒuρ  〈10.  

 ...#sŒ Î* sù tΠ t“ tã ã� øΒF{ $# öθn=sù (#θè% y‰|¹ ©! $# tβ%s3s9 #Z�ö�yz öΝçλ°; 〈11.    

  ö≅ yγsù óΟçF øŠ|¡tã β Î) ÷ΛäøŠ©9 uθs? β r& (#ρß‰Å¡øÿè? ’ Îû ÇÚö‘ F{ $# (#þθãè ÏeÜ s)è? uρ öΝ ä3tΒ$ ym ö‘r& 〈12.    

  y7Í× ¯≈ s9 'ρé& tÏ%©!$# ãΝßγoΨyè s9 ª!$# ö/ àS£ϑ |¹r'sù #‘ yϑôã r&uρ öΝèδ t�≈ |Áö/r& 〈13.  

  Ÿξsù r& tβρã� −/y‰tGtƒ šχ#uö� à)ø9 $# ôΘr& 4’n? tã A>θè=è% !$ yγä9$ xÿø%r& 〈14.     

                                                
 5: محمد آیة - 1
  7: آیةمحمد - - 2
 8: محمد آیة - 3
  9: محمد آیة - 4
 12: محمد آیة - 5
  14: محمد آیة - 6
 15: محمد آیة - 7
  16: محمد آیة - 8
 18: محمد آیة - 9

  19: محمد آیة - 10
  21: محمد آیة - 11
  22: محمد آیة - 12
 23: محمد آیة - 13
  24: محمد آیة - 14
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  y#ø‹ s3sù #sŒ Î) ÞΟßγ÷F ©ù uθs? èπs3Í× ¯≈ n=yϑ ø9 $# šχθç/Î�ôØ tƒ óΟßγ yδθã_ ãρ öΝèδ t�≈ t/÷Š r&uρ 〈1.     

  š�Ï9≡sŒ ÞΟßγ̄Ρ r'Î/ (#θãè t7 ¨? $# !$ tΒ xÝ y‚ó™ r& ©! $# (#θèδ Ì� Ÿ2uρ … çµtΡ≡uθôÊ Í‘ xÝ t7 ôm r'sù óΟßγ n=≈ yϑôã r& 〈2.    

  ÷Π r& |=Å¡ym šÏ%©!$# ’ Îû ΟÎγÎ/θè=è% íÚt� ¨Β β r& ©9 ylÌ� øƒä† ª! $# öΝåκs]≈ tó ôÊ r&  〈3.   

 ª! $#uρ ÞΟn= ÷è tƒ ö/ ä3n=≈ yϑôã r& 〈4.     

  öΝä3̄Ρ uθè=ö7 uΖs9 uρ 4®L ym zΟn= ÷è tΡ tÏ‰ Îγ≈ yf ßϑø9$# óΟä3ΖÏΒ tÎ�É9≈ ¢Á9 $#uρ (#uθè= ö7 tΡ uρ ö/ ä. u‘$t6 ÷zr& 〈5.     

  ¨β Î) zƒÏ%©!$# (#ρã� xÿx. (#ρ‘‰|¹uρ tã È≅‹ Î6y™ «! $# (#θ—% !$ x©uρ tΑθß™ §�9 $# .ÏΒ Ï‰÷è t/ $ tΒ t¨t7 s? ãΝßγs9 3“y‰çλ ù; $# s9 (#ρ•� ÛØtƒ ©!$# $\↔ø‹ x© 

äÝÎ6 ósãŠy™ uρ óΟßγ n=≈ yϑôã r&  〈6.  

  $pκš‰r'̄≈ tƒ tÏ%©!$# (#þθãΖtΒ#u (#θãè‹ÏÛ r& ©! $# (#θãè‹ ÏÛr&uρ tΑθß™ §�9$# Ÿωuρ (#þθ è=ÏÜ ö7 è? ö/ ä3n=≈ uΗ ùå r&  〈7.   

  βÎ) $ yδθßϑ ä3ù=t↔ó¡o„ öΝà6 Ïÿós ã‹ sù (#θè=y‚ ö7 s? ól Ì� øƒä†uρ ö/ ä3oΨ≈ tóôÊ r& 〈8.     

 χÎ) uρ (#öθ©9 uθtG s? öΑ Ï‰ö7 tFó¡ o„ $·Β öθs% öΝä.u�ö� xî ¢ΟèO Ÿω (#þθçΡθä3tƒ / ä3n=≈ sVøΒr& 〈9.  

  $̄Ρ Î) $ oΨ óstF sù y7s9 $ [s÷Gsù $YΖ�Î7 •Β 〈10.  

   ¢Ο ÏFãƒ uρ … çµtF yϑ÷è ÏΡ y7ø‹ n=tã 〈11.  

  uθèδ ü“Ï%©!$# tΑ t“Ρ r& sπoΨ‹ Å3¡¡9 $# ’ Îû É>θè=è% tÏΖÏΒ÷σßϑ ø9 $# 〈 …12.  

 t� Ïeÿx6 ãƒuρ óΟßγ÷Ζtã öΝÍκ ÌE$ t↔ÍhŠy™ 4  … 〈13.    

  

                                                
  27: محمد آیة - 1
 28: محمد آیة - 2
 29 :محمد آیة - 3
  30: محمد آیة - 4
  31: محمد آیة - 5
  32: محمد آیة - 6
  33: محمد آیة - 7
  37: محمد آیة - 8
  38: محمد آیة - 9

 1: الفتح آیة - 10
  2: الفتح آیة - 11
  4: الفتح آیة - 12
 5: الفتح آیة  - 13
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 šUÉj‹yè ãƒuρ tÉ)Ïÿ≈ uΖãΚø9 $# ÏM≈ s)Ïÿ≈ oΨßϑ ø9 $#uρ …. £‰tã r&uρ óΟßγs9 zΟ̈Ψ yγy_ ( 〈…1.  

  ̈β Î) šÏ%©!$# y7tΡθãè Îƒ$ t6ãƒ $ yϑ ¯Ρ Î) šχθãèÎƒ$ t7 ãƒ ©! $#  … 〈2.  

  

 ö≅ è% yϑ sù à7Î= ôϑtƒ Νä3s9 š∅ÏiΒ «! $# $ º↔ø‹ x© ÷βÎ) yŠ#u‘r& öΝä3Î/ #…� ŸÑ ÷ρr& yŠ#u‘ r& öΝä3Î/ $ Jè øÿtΡ 4 〈3.  

… !$ ¯Ρ Î* sù $ tΡô‰ tFôã r& tÌ� Ïÿ≈ s3ù=Ï9 #Z��Ïè y™  〈4.   

 ... ö≅ t/ (#θçΡ% x. Ÿω tβθßγs)øÿ tƒ �ωÎ) Wξ‹ Î=s%  〈5.  

 tΒuρ Æì ÏÜ ãƒ ©! $# … ã&s!θß™ u‘ uρ ã&ù# Åzô‰ãƒ ;M≈ ¨Ζy_ ...  〈6.  

 £#x. uρ y“Ï‰ ÷ƒr& Ä¨$ ¨Ζ9 $# öΝä3Ψtã 〈7.  

  öθs9 uρ ãΝä3n=tF≈ s% tÏ%©!$# (#ρã� xÿx. (# âθ©9 uθs9 t�≈t/ ÷ŠF{ $# §ΝèO Ÿω šχρß‰Ågs† $ |‹ Ï9 uρ Ÿωuρ #Z��ÅÁtΡ 〈8.  

  … s9 uρ y‰ÅgrB Ïπ̈ΖÝ¡Ï9 «!$# WξƒÏ‰ö7 s? 〈9.    

  uθèδ uρ “Ï%©!$# £# x. öΝßγtƒ Ï‰÷ƒr& öΝä3Ψtã öΝä3tƒÏ‰÷ƒr&uρ Νåκ÷] tã 〈10.  

 ...  y“ô‰oλ ù;$#uρ $̧ùθä3÷è tΒ βr& x÷è= ö7 tƒ …ã& ©#ÏtxΧ 4 〈11.  

 øŒÎ) Ÿ≅ yè y_ šÏ% ©!$# (#ρã� xÿx. ’ Îû ãΝÎγÎ/θè=è% sπ ¨ŠÏϑptø:$# sπ̈ŠÏΗxq Ïπ̈ŠÎ=Îγ≈ yf ø9 $# tΑ t“Ρr' sù ª!$# … çµtGt⊥‹ Å6y™ 4’ n? tã Ï&Î!θß™ u‘ ’ n? tã uρ 

šÏΖÏΒ÷σßϑ ø9 $# 〈12.  

£è= äzô‰tGs9  y‰Éf ó¡yϑø9 $# tΠ#t� ysø9 $# ...  zΝÎ=yè sù $ tΒ öΝs9 (#θßϑ n=÷è s? Ÿ≅ yè y∨ sù ÏΒ ÈβρßŠ š�Ï9≡sŒ $ [s ÷Gsù $·6ƒÌ� s% 〈13.   

                                                
  6: الفتح آیة - 1
 10: الفتح آیة - 2
 11: الفتح آیة - 3
 13: الفتح آیة - 4
  15: آیةالفتح  - 5
 17: الفتح آیة - 6
 20: الفتح آیة - 7
  22: الفتح آیة - 8
 23: الفتح آیة - 9

  24: الفتح آیة - 10
 25: الفتح آیة - 11
  26: الفتح آیة - 12
 27: الفتح آیة - 13
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  uθèδ ü” Ï%©!$# Ÿ≅ y™ ö‘r& … ã&s!θß™u‘ 3“y‰ßγø9 $$ Î/  ... 〈1.  

 öΝßγ1t� s? $ Yè©.â‘ #Y‰£∨ ß™ tβθäótGö6 tƒ WξôÒsù zÏiΒ «! $# $ZΡ≡uθôÊ Í‘ uρ (  … ?íö‘ t“ x. yl t� ÷z r& … çµt↔ôÜ x© … Ü= Éf÷è ãƒ tí#§‘–“9 $# xáŠÉó u‹ Ï9 ãΝÍκÍ5 

u‘$ ¤ÿä3ø9 $# 3 〈2.  

 ... (#θà) ¨? $#uρ ©!$# 4 〈3.  

  $pκš‰r'̄≈ tƒ tÏ%©!$# (#θãΖtΒ#u Ÿω (#þθ ãèsù ö� s? öΝ ä3s?≡uθô¹r& s−öθsù ÏNöθ|¹ ÄcÉ<̈Ψ9 $#  〈4.  

  ̈β Î) zƒÏ%©!$# tβθ‘Òäó tƒ öΝßγs?≡uθô¹ r& y‰ΖÏã ÉΑθß™ u‘ «!$# y7Í× ¯≈ s9 'ρé& tÏ%©!$# zys tGøΒ $# ª!$# öΝåκ u5θè= è% 3“uθø)−G=Ï9 4 〈5.  

  … (#þθãΨ̈�t6tG sù β r& (#θç7ŠÅÁè? $JΒ öθs% 7's#≈ yγpg¿2 〈6.  

 £Å3≈ s9 uρ ©!$# |= ¬7ym ãΝä3ø‹ s9 Î) z≈ yϑƒM} $# … çµuΖ−ƒy—uρ ’ Îû ö/ä3Î/θè=è% oν§� x. uρ ãΝä3ø‹ s9 Î) t� øÿ ä3ø9$# s−θÝ¡àÿø9 $#uρ tβ$uŠóÁÏè ø9 $#uρ 4 〈7.  

 ¨β Î) ©! $# �= Ïtä† š ÏÜÅ¡ø) ßϑø9 $# 〈8.  

 (#θà) ¨? $#uρ ©!$# ÷/ ä3ª=yè s9 tβθçΗxqö� è? 〈9.    

 Ÿωuρ (#ÿρâ“Ïϑù= s? ö/ ä3|¡àÿΡ r& … 〈10.  

  $ pκš‰r'̄≈ tƒ tÏ%©!$# (#θãΖtΒ#u (#θç7 Ï⊥ tGô_ $# #Z��ÏW x. zÏiΒ Çd©à9 $# �χÎ) uÙ÷è t/ Çd©à9 $# ÒΟøOÎ) ( Ÿωuρ (#θÝ¡¡¡pgrB Ÿωuρ =tGøó tƒ Νä3àÒ÷è −/ $ ³Ò÷è t/ 4 
�=Ïtä†r& óΟà2 ß‰tnr& β r& Ÿ≅à2 ù' tƒ zΝ ós s9 ÏµŠÅzr& $ \G øŠtΒ çνθßϑ çF÷δ Ì� s3sù 4 (#θà) ¨?$# uρ ©! $# 4 ¨βÎ) ©!$# Ò>#§θs? ×ΛÏm §‘ 〈11.   

 β Î)uρ (#θãè‹ÏÜ è? ©! $# … ã&s!θß™ u‘ uρ Ÿω Νä3÷G Î=tƒ ôÏiΒ öΝä3Î=≈ yϑ ôã r& $ º↔ø‹x© 4 〈12.  

  ö≅ è% šχθßϑÏk=yè è? r& ©!$# öΝà6 ÏΖƒÏ‰Î/  ... 〈13.  

                                                
  28: الفتح آیة - 1
  29: الفتح آیة - 2
  1: الحجرات آیة - 3
 2: الحجرات آیة - 4
 3 :الحجرات آیة - 5
 6 :آیة الحجرات - 6
  7: الحجرات آیة - 7
 9: الحجرات آیة - 8
 10: الحجرات آیة - 9

 11: الحجرات آیة - 10
 12: الحجرات آیة - 11
 14:الحجرات آیة - 12
 16:الحجرات آیة - 13
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  ≅ è% �ω (#θ–Ψßϑs? ¥’n? tã / ä3yϑ≈ n= ó™ Î) ( 〈1.  

  ̈β Î) ©! $# ÞΟn= ÷è tƒ |= øŠxî ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{$#uρ 4 〈2.  

  
  م موصولالمفعول به اس+ الفاعل + الفعل : الصورة الثالثة

  #sŒÎ* sù ÞΟ çF‹É)s9 tÏ% ©!$# (#ρã� xÿx. z>÷�|Ø sù É>$ s%Ìh�9 $# 〈3.  

  y7Ï9≡sŒ óΟßγ̄Ρ r'Î/ (#θèδ Ì� x. !$ tΒ tΑ t“Ρ r& ª! $# ...x  〈4.    

 !|M÷ƒ r&u‘ tÏ%©!$# ’ Îû ΝÍκÍ5θè=è% ÖÚ t� ¨Β tβρã� ÝàΖtƒ y7ø‹ s9 Î) t�sàtΡ ÄcÅ´ øó yϑø9 $# Ïµø‹ n=tã zÏΒ ÏNöθyϑ ø9 $# ( 〈5.  

  š�Ï9≡sŒ óΟßγ̄Ρ r'Î/ (#θä9$ s% šÏ%©# Ï9 (#θèδ Ì� x. $ tΒ š^̈“ tΡ ª!$# öΝà6ãè‹ ÏÜ ãΖy™ ’ Îû ÇÙ÷è t/ Ì� øΒF{ $# ( 〈6.  

  š�Ï9≡sŒ ÞΟßγ̄Ρ r'Î/ (#θãèt7 ¨? $# !$tΒ xÝy‚ ó™ r& ©! $# …  〈7.     

  t� Ïÿ øóu‹ Ïj9 y7s9 ª! $# $ tΒ tΠ£‰s)s? ÏΒ š�Î7 /Ρ sŒ $ tΒuρ t� ¨zr's? ... 〈8.  

 tβθä9θà)tƒ ΟÎγÏF oΨÅ¡ø9 r'Î/ $̈Β }§øŠs9 ’ Îû öΝÎγÎ/θè=è% 4 〈9.  

  ... ã� Ïÿøó tƒ yϑ Ï9 â!$ t±o„ Ü>Éj‹yè ãƒuρ tΒ â!$ t±o„ 4 〈10.  

 ...ô zΝ Î=yè sù $ tΒ ’Îû öΝÍκÍ5θè=è% 〈11.  

 Ÿ≅ Åzô‰ ã‹Ïj9 ª! $# ’ Îû ÏµÏF uΗ÷qu‘ tΒ â!$ t±o„ 4 öθs9 (#θè=−ƒt“ s? $uΖ ö/¤‹yè s9 šÏ%©! $# (#ρã� xÿx. óΟßγ÷ΨÏΒ $¹/#x‹tã $̧ϑŠ Ï9 r& 〈12.  

 zΝÎ= yè sù $tΒ öΝs9 (#θßϑ n=÷è s? Ÿ ... 〈13.     

                                                
  17: الحجرات آیة - 1
  18: الحجرات آیة - 2
  4: محمد آیة - 3
 9:محمد آیة - 4
  20: محمد آیة - 5
  26: محمد آیة - 6
 28: د آیةمحم - 7
  2: الفتح آیة - 8
 11: الفتح آیة - 9

  14: الفتح آیة - 10
  18: الفتح آیة - 11
  25: الفتح آیة - 12
 27: الفتح آیة - 13
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.... (#θè= ÏG≈ s)sù  ÉL ©9$# Èö ö7 s? 4®L ym uþ’ Å∀ s? #’ n< Î) Ì�øΒr& «! $# 〈1.  

... ª! $#uρ ãΝn= ÷ètƒ $ tΒ ’ Îû ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9 $# $ tΒuρ ’ Îû ÇÚö‘ F{ $# 〈2.  

  
  ل القولالمفعول به مقو+ الفاعل + الفعل : الصورة الرابعة

 ...#¨Lym #sŒÎ) (#θã_ t� yz ôÏΒ x8Ï‰ΨÏã (#θä9$ s% tÏ%©# Ï9 (#θè?ρé& zΟù=Ïè ø9 $# #sŒ$tΒ tΑ$ s% $ ¸ÿÏΡ#u 4 〈3.  

  ãΑθà) tƒuρ šÏ% ©!$# (#θãΖtΒ#u Ÿωöθ s9 ôMs9 Ìh“çΡ ×ο u‘θß™ 〈4.  

  š�Ï9≡sŒ óΟßγ̄Ρ r'Î/ (#θä9$s% šÏ%©# Ï9 (#θèδ Ì� x. $ tΒ š^̈“ tΡ ª! $# öΝà6 ãè‹ÏÜ ãΖy™ ’ Îû ÇÙ÷è t/ Ì� øΒF{ $# 〈5.  

 ãΑθà) u‹ y™ y7s9 šχθàÿ̄= y‚ ßϑø9$# zÏΒ É>#{�ôã F{ $# !$ uΖ ÷Fn= tó x© $ uΖä9≡uθøΒ r& $ tΡθè=÷δ r&uρ ö� Ïÿøó tG ó™ $$ sù $ uΖs9 4 tβθä9θà)tƒ ΟÎγÏF oΨÅ¡ø9 r'Î/ $ ¨Β }§øŠs9 ’ Îû 

öΝÎγÎ/θè=è% 4 ö≅ è% yϑsù à7Î= ôϑtƒ Νä3s9 š∅ ÏiΒ «!$# $ º↔ø‹ x© ÷β Î) yŠ#u‘r& öΝä3Î/ #…� ŸÑ ÷ρr& yŠ#u‘r& öΝä3Î/ $Jè øÿtΡ 4 〈6.  

  ãΑθà)u‹ y™ šχθàÿ̄= y‚ßϑø9 $# #sŒ Î) óΟçF ø)n=sÜΡ $# 4† n< Î) zΟÏΡ$ tó tΒ $ yδρä‹è{ ù'tG Ï9 $ tΡρâ‘sŒ öΝ ä3÷èÎ7 ®KtΡ ( šχρß‰ƒÌ� ãƒ β r& (#θä9 Ïd‰t6ãƒ zΝ≈ n=x. «! $# 4 
≅ è% ©9 $ tΡθãè Î6®Ks? öΝä3Ï9≡x‹Ÿ2 š^$ s% ª! $# ÏΒ ã≅ ö6s% ( tβθä9θà)uŠ|¡sù ö≅ t/ $ uΖtΡρß‰Ý¡øtrB 4 〈7.  

  ≅ è% tÏÿ̄=y⇐ ßϑ ù=Ïj9 zÏΒ É>#t� ôã F{ $# tβ öθtã ô‰ çGy™ 4’ n<Î) BΘöθ s% ’Í<'ρ é& < ù̈'t/ 7‰ƒÏ‰x© öΝåκ tΞθè=ÏG≈ s) è? ÷ρr& tβθßϑÎ=ó¡ç„ (  ...〈8.  

 ÏMs9$ s% Ü>#{�ôã F{ $# $ ¨Ψ tΒ#u ( ≅ è% öΝ©9 (#θãΖÏΒ ÷σè? Å3≈ s9 uρ (#þθä9θè% $ oΨ ôϑn=ó™ r& 〈9.  

  ö≅ è% šχθßϑÏk= yèè? r& ©! $# öΝ à6ÏΖƒÏ‰Î/ …  〈10.  

 ... ≅ è% �ω (#θ–Ψ ßϑs? ¥’ n? tã / ä3yϑ≈ n= ó™Î) ( 〈11.  

  

  
                                                

 9: الحجرات آیة - 1
 16: الحجرات آیة - 2
 16: محمد آیة - 3
 20: محمد آیة - 4
 26: محمد آیة  - 5
 11: الفتح آیة - 6
 15: الفتح آیة - 7
 16: ةالفتح آی - 8
  14: الحجرات آیة - 9

  16: الحجرات آیة - 10
 17: الحجرات آیة - 11
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  المفعول به محذوف+ الفاعل + الفعل : الصورة الخامسة

 ...  t� ¨ΒyŠ ª! $# öΝÍκö� n=tã ( 〈1.  

  $pκš‰r'̄≈ tƒ tÏ%©!$# (#θãΖtΒ#u Ÿω (#θãΒÏd‰ s)è? t÷t/ Ä“y‰ tƒ «! $# Ï&Î!θß™u‘uρ ( 〈2.  

  
  المفعول به مصدر مؤول+ الفاعل + الفعل : الصورة السادسة

 ãšχρß‰ƒÌ� ãƒ βr& (#θä9Ïd‰ t6ãƒ zΝ≈ n= x. «! $# 4 〈3.  

 ...Ÿ(Ÿ�=Ïtä†r & óΟà2 ß‰tnr& β r& Ÿ≅ à2ù' tƒ zΝ ós s9 ÏµŠÅz r& $ \GøŠtΒ 〈4.  

  tβθ–Ψßϑtƒ y7 ø‹ n=tã ÷β r& (#θßϑn= ó™r& ( ≅ è% �ω (#θ–Ψßϑ s? ¥’n? tã /ä3yϑ≈ n=ó™ Î) ( È≅ t/ ª! $# �ßϑ tƒ ö/ ä3ø‹ n= tæ ÷βr& ö/ ä31y‰ yδ Ç≈ yϑƒM∼Ï9 β Î) óΟçFΖä. 

tÏ%Ï‰≈ |¹ 〈5.  

  المفعول به جملة+ الفاعل + الفعل : الصورة السابعة

  óΟn=sù r& (#ρç��Å¡o„ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{$# (#ρã� ÝàΨu‹ sù y# ø‹x. tβ%x. èπt7 É)≈ tã tÏ%©!$# ÏΒ óΟÎγÏ=ö7 s% 4 〈6.  

  
  

  ).اسم ظاهر(المفعول به ) + ضمير متصل(المفعول به + الفاعل + الفعل : لصورة األولىا

  ãΝ ßγè=Åz ô‰ãƒuρ sπ̈Ψ pgø:$# $ yγsù §� tã öΝ çλm;  〈7.  

  tÏ%©!$#uρ (#÷ρy‰tG ÷δ $# óΟèδ yŠ#y— “W‰èδ öΝ ßγ9 s?#uuρ óΟ ßγ1uθø) s? 〈8.     

 ª! $#uρ öΝä3yè tΒ s9 uρ óΟ ä.u�ÏI tƒ öΝä3n=≈ uΗùå r&  〈9.  

  

                                                
  10: محمد آیة - 1
 1: الحجرات آیة - 2
 15: الفتح آیة - 3
 12: الحجرات آیة - 4
  17: الحجرات آیة - 5
 10: محمد آیة - 6
 6: محمد آیة - 7
 17:محمد آیة - 8
 35:محمد آیة - 9

  املفعول به الثاين+ املفعول به األول + الفاعل + الفعل : النمط الثاين
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 β Î)uρ (#θãΖÏΒ÷σè? (#θà)−G s? uρ ö/ ä3Ï? ÷σãƒ öΝä. u‘θã_ é& Ÿωuρ öΝä3ù= t↔ó¡o„ öΝ ä3s9≡uθøΒr& 〈1.  

 ¢ΟÏF ãƒuρ … çµtFyϑ ÷è ÏΡ y7ø‹ n=tã y7 tƒÏ‰öκ u‰uρ $ WÛ≡u�ÅÀ $Vϑ‹ É) tFó¡•Β 〈2.    

 ôtΒuρ 4’ nû÷ρr& $ yϑ Î/ y‰yγ≈ tã çµø‹ n=tæ ©! $# Ïµ‹ Ï? ÷σã‹ |¡sù #·� ô_ r& $Vϑ‹ Ïàtã 〈3.     

  

 tΒuρ Æì ÏÜ ãƒ ©! $# … ã&s!θß™ u‘ uρ ã&ù# Åzô‰ãƒ ;M≈ ¨Ζ y_ ... 〈4.  

 ôtΑ t“Ρ r'sù sπuΖŠÅ3¡¡9 $# öΝÍκö� n=tã öΝßγt6≈ rOr&uρ $[s ÷Gsù $ Y6ƒÌ� s%  〈5.  

 tβθä3tG Ï9 uρ Zπtƒ#u tÏΖÏΒ÷σßϑ ù=Ïj9 öΝä3tƒÏ‰ ôγtƒuρ $ WÛ≡u�ÅÀ $ Vϑ‹É) tFó¡•Β 〈6.     

 öΝä3≈ oΨ ù=yè y_ uρ $\/θãèä© Ÿ≅ Í← !$ t7 s%uρ (#þθèù u‘$ yètG Ï9 4 〈7.  

 β Î)uρ (#θãè‹ ÏÜ è? ©! $# …ã&s!θß™ u‘ uρ Ÿω Νä3÷GÎ= tƒ ôÏiΒ öΝä3Î=≈ yϑôãr& $ º↔ø‹ x© 4 〈8.  

  ).ضمير متصل(المفعول به ) + ضمير متصل(المفعول به + الفاعل + الفعل : الصورة الثانية

  öθs9 uρ â!$ t±nΣ óΟ ßγs3≈ oΨ÷ƒ u‘V{ ΟßγtG øù t� yèn=sù óΟßγ≈ yϑ‹ Å¡Î0 4 〈9.  

  ).اسم ظاهر(المفعول به ) + اسم موصول(المفعول به + الفاعل + الفعل : الصورة الثالثة

 ¨β Î) ©! $# ã≅ Åz ô‰ ãƒ tÏ%©! $# (#θãΖtΒ#u (#θè=ÏΗxå uρ ÏM≈ ys Î=≈ ¢Á9 $# ;M≈ ¨Ζ y_ “Ì� øgrB ÏΒ $pκÉJ øtrB ã�≈ pκ÷ΞF{ $# ( 〈10.  

 y‰ tã uρ ª!$# tÏ% ©!$# (#θãΖtΒ#u (#θè=Ïϑ tã uρ ÏM≈ ys Î=≈ ¢Á9 $# Νåκ÷] ÏΒ Zο t�Ïÿ øó̈Β #·� ô_r&uρ $ Jϑ‹ Ïàtã 〈11.    

  ).اسم ظاهر(المفعول به ) + اسم ظاهر(المفعول به + الفاعل + الفعل : الصورة الرابعة

  Ÿ≅ Åz ô‰ã‹ Ïj9 tÏΖ ÏΒ÷σ ßϑø9$# ÏM≈ oΨÏΒ÷σ ßϑø9 $#uρ ;M≈ ¨Ζy_ “Ì�øgrB ÏΒ $ pκÉJ øtrB ã�≈ pκ÷ΞF{ $# 〈12.  

                                                
  36:محمد آیة - 1
 2: الفتح آیة - 2
  10: الفتح آیة - 3
  17: الفتح آیة - 4
  18: الفتح آیة - 5
 20: الفتح آیة - 6
 13: الحجرات آیة - 7
 14: الحجرات آیة - 8
 30:محمد آیة - 9

  12:محمد آیة - 10
  29: الفتح آیة - 11
  5: الفتح آیة - 12
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  ô‰ s)©9 šX y‰|¹ ª! $# ã&s!θß™ u‘ $ tƒö”�9 $# Èd,ys ø9$$ Î/ ( 〈1.  

  ).محذوف(المفعول به الثاني ) + اسم ظاهر(المفعول به + الفاعل + الفعل : الصورة الخامسة

  øŒ Î) Ÿ≅ yè y_ šÏ%©!$# (#ρã� xÿx. ’ Îû ãΝÎγÎ/θè=è% sπ̈ŠÏϑ ptø:$# sπ̈ŠÏΗxq Ïπ̈ŠÎ=Îγ≈ yf ø9 $# 〈2.  

 zΝÎ=yè sù $ tΒ öΝs9 (#θßϑ n=÷è s? Ÿ≅ yèy∨ sù ÏΒ ÈβρßŠ š� Ï9≡sŒ $[s ÷Gsù $ ·6ƒÌ� s% 〈3.  

  المصدر المؤول سد مسد مفعولين+ الفاعل + الفعل : الصورة السادسة

  óΟ n=÷æ$$ sù … çµ̄Ρ r& Iω tµ≈ s9 Î) �ωÎ) ª!$# 〈.  

  ÷Π r& |= Å¡ym šÏ%©!$# ’ Îû ΟÎγÎ/θè=è% íÚt� ¨Β β r& ©9 yl Ì� øƒä† ª!$# öΝåκs]≈ tó ôÊ r& 〈4.     

  ö≅ t/ ÷ΛäΨoΨ sß β r& ©9 |=Î= s)Ζtƒ ãΑθß™ §�9 $# tβθãΖ ÏΒ÷σßϑø9 $# uρ #’ n<Î) öΝÎγŠÎ= ÷δ r& #Y‰t/r& 〈5.  

  
  

  نائب الفاعل ضمير مستتر+ الفعل المبني للمجهول : الصورة األولى

 (#θãΖtΒ#uuρ $yϑ Î/ tΑ Ìh“çΡ 4’ n? tã 7‰£ϑ ptèΧ uθèδ uρ ‘,ptø:$# ÏΒ öΝÍκÍh5§‘   t� ¤ÿx. öΝåκ÷] tã öΝÍκÌE$ t↔ÍhŠy™ 〈6.  

  نائب الفاعل ضمير متصل+ الفعل المبني للمجهول : ةالصورة الثاني

 tÏ% ©!$#uρ (#θè= ÏFè% ’ Îû È≅‹Î6y™ «! $# n=sù ¨≅ ÅÒãƒ ÷Λàιn=≈ yϑ ôã r& 〈7.    

 (#θà) ß™ uρ ¹!$ tΒ $ VϑŠ ÏΗxq yì ©Üs)sù óΟèδ u!$ yè øΒr& 〈8.     

...# (#θä9$ s% tÏ%©# Ï9 (#θè?ρé& zΟù=Ïè ø9 $# #sŒ$tΒ tΑ$ s% $ ¸ÿÏΡ#u 〈9.  

  óΟçFΡ r'̄≈ yδ ÏIωàσ̄≈ yδ šχöθ tã ô‰è? (#θà)ÏÿΖçF Ï9 ’ Îû È≅‹ Î6y™ «! $# Νà6ΨÏϑ sù ̈Β ã≅ y‚ ö7 tƒ 〈10.  

                                                
 27: الفتح آیة - 1
  26: الفتح آیة - 2
 27: الفتح آیة - 3
  29: محمد آیة - 4
  12: الفتح آیة - 5
 2: محمد آیة - 6
 4: محمد آیة - 7
  15: محمد آیة - 8
 16: محمد آیة - 9

  38: محمد آیة - 10

  نائب الفاعل+ الفعل املبين للمجهول : النمط الثالث
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  … tβ öθtã ô‰çGy™ 4’ n< Î) BΘöθs% ’ Í< 'ρé& < ù̈'t/ 7‰ƒÏ‰x© 〈1.  

 (#θà)̈? $#uρ ©! $# ÷/ ä3ª=yè s9 tβθçΗ xqö� è? 〈2.    

  
  نائب الفاعل اسم ظاهر+ الفعل المبني للمجهول : الصورة الثالثة

...  yϑ x. zÎiƒ ã— …çµ s9 âþθ ß™ &Î# uΗxå 〈3.  

  ã≅ sW ¨Β Ïπ̈Ψpgø:$# ÉL ©9$# y‰Ïã ãρ tβθà)−G ßϑ ø9 $# (  … 〈4.  

  ãΑθà)tƒuρ šÏ%©!$# (#θãΖtΒ#u Ÿωöθs9 ôM s9Ìh“çΡ ×οu‘θß™ ( !#sŒ Î* sù ôM s9 Ì“Ρé& ×οu‘θß™ ×πyϑ s3øt’Χ t� Ï.èŒ uρ $ pκ� Ïù ãΑ$tF É)ø9 $#   |M÷ƒr&u‘ tÏ%©!$# ’ Îû ΝÍκÍ5θè=è% 

ÖÚ t� ¨Β tβρã� ÝàΖtƒ y7ø‹ s9 Î) t� sàtΡ ÄcÅ ǿó yϑ ø9 $# Ïµø‹ n=tã zÏΒ Ï Nöθyϑ ø9 $# 〈5.   

  نائب الفاعل اسم إشارة+ الفعل المبني للمجهول : الصورة الرابعة

 ... š∅Îiƒ ã—uρ š�Ï9≡sŒ ’ Îû öΝä3Î/θè= è% 〈6.  

  :مقارنة النتائج وحتليلها-3
  :اجلملة الفعلية املوسعة يبينها اجلدول اآليتاألمناط والصور اليت ظهرت عليها -1
  

  الجملة الفعلية الموسعة

  السور المدنية  السور المكية

  المفعول به+ الفاعل + الفعل : النمط األول  المفعول به+ الفاعل + الفعل : النمط األول
  املفعول به ضمري متصل+ الفاعل + الفعل : الصورة األوىل

  املفعول به اسم ظاهر+ الفاعل +  الفعل: الصورة الثانية

  املفعول به اسم موصول+ الفاعل + الفعل : الصورة الثالثة

  املفعول به مقول القول+ الفاعل + الفعل : الصورة الرابعة

  21:عددها

  42:عددها

  8:عددها

  30:عددها

املفعول به ضمري + الفاعل +  الفعل: الصورة األوىل
  متصل

املفعول به اسـم  + الفاعل + الفعل :الصورة الثانية
  ظاهر

املفعول به اسـم  + الفاعل + الفعل : الصورة الثالثة

  37:عددها

  
  

  88:عددها

  

                                                
  16: الفتح آیة - 1
 10: الحجرات آیة - 2
  4: محمد آیة - 3
 15: محمد آیة - 4
  20: محمد آیة - 5
 12: الفتح آیة - 6
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  2:عددها  املفعول به حمذوف+ الفاعل + الفعل : الصورة اخلامسة 
  

  موصول

املفعول به مقول + الفاعل + الفعل : الصورة الرابعة
  القول

املفعـول بـه   + الفاعل + الفعل : الصورة اخلامسة
  حمذوف

املفعول بـه  + الفاعل + الفعل : سةالصورة الساد
  مصدر مؤول

  املفعول به مجلة+ الفاعل + الفعل : الصورة السابعة

  14:عددها
  

  13:عددها
  

  2:عددها
  

  

  4:عددها

  

  1:عددها

+ المفعول به األول + الفاعل + الفعل : النمط الثاني
  المفعول به الثاني

+ المفعول به األول +  الفاعل+ الفعل : النمط الثاني
  المفعول به الثاني

املفعول به األول ضمري + الفاعل + الفعل : الصورة األوىل
  املفعول به الثاين اسم ظاهر+ متصل 

املفعول به األول ضمري + الفاعل + الفعل : الصورة الثانية 
  املفعول به الثاين اسم موصول+ متصل 

فعول به األول ضمري امل+ الفاعل + الفعل : الصورة الثالثة 
  املفعول به الثاين مصدر مؤول+ متصل 

املفعول به األول ضمري + الفاعل + الفعل : الصورة الرابعة 
  املفعول به الثاين مجلة مؤولة مبفرد+ متصل 

املفعول به األول اسم + الفاعل + الفعل : الصورة اخلامسة 
  املفعول به الثاين حمذوف+ موصول 

املفعول به األول حمذوف + الفاعل + الفعل  :الصورة السادسة 
  املفعول به الثاين اسم ظاهر+ 

  2:عددها

  

  1:عددها
  

  1:عددها
  

  

  1:عددها

  

  1:عددها

  

  

  1:عددها

  

املفعـول بـه   + الفاعـل  + الفعل : الصورة األوىل
  ).اسم ظاهر(املفعول به ) + ضمري متصل(

املفعـول بـه   + الفاعـل  + الفعل : الصورة الثانية
  ).ضمري متصل(املفعول به ) + متصلضمري (

اسم (املفعول به + الفاعل + الفعل : الصورة الثالثة
  ).اسم ظاهر(املفعول به ) + موصول

اسم (املفعول به + الفاعل + الفعل : الصورة الرابعة
  ).اسم ظاهر(املفعول به ) + ظاهر

املفعـول بـه   + الفاعل + الفعل : الصورة اخلامسة
  ).حمذوف(ل به الثاين املفعو) + اسم ظاهر(

املصدر املؤول + الفاعل + الفعل : الصورة السادسة
  سد مسد مفعولني

  13:عددها

  

  1:عددها
  

  

  2:عددها

  

  2:عددها

  

  2:عددها

  

  3:عددها

  نائب الفاعل+ الفعل المبني للمجهول : النمط الثالث  نائب الفاعل+ الفعل المبني للمجهول :النمط الثالث
نائب الفاعل ضمري + فعل املبين للمجهول ال: الصورة األوىل

  مستتر

نائب الفاعل ضمري + الفعل املبين للمجهول : الصورة الثانية
  متصل

  5:عددها

  

  6:عددها

  

نائـب  + الفعل املبين للمجهـول  : الصورة األوىل
  الفاعل ضمري مستتر

نائـب  + الفعل املبين للمجهـول  : الصورة الثانية
  الفاعل ضمري متصل

  1:عددها

  

  6:عددها
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نائب الفاعل اسم + الفعل املبين للمجهول : الصورة الثالثة 
  ظاهر

نائب الفاعل اسم + الفعل املبين للمجهول : الصورة الرابعة
  موصول

  نائب الفاعل اسم+ للمجهول الفعل املبين : الصورة اخلامسة

  7:عددها

  3:عددها

  
  

  :عددها

نائـب  + الفعل املبين للمجهـول  : الصورة الثالثة
  الفاعل اسم ظاهر

نائـب  + الفعل املبين للمجهـول  : ة الرابعةالصور
  الفاعل اسم إشارة

  

  

  5:عددها

  

  1:عددها

  

  
  .ثالث مائة وست وعشرون مجلةعلية املوسعة يف سور اجلزء فبلغ عدد اجلمل ال-2
  .مجلة مائة وواحد وثالثونية يف السور املكّ الفعلية املوسعةعدد اجلمل -3
  . مجلةمائة ومخس وتسعون ة ور املدنييف الس املوسعة عليةالفعدد اجلمل -4
  .أيضا أمناط ثالثةة السور املدني ويفأمناط،  ثالثةية يف السور املكّ الفعلية املوسعةبلغ عدد أمناط اجلملة -
-ةعشر سبعوية يف السور املكّ ةعشر مخس؛ منها صورةوثالثون  اثنانهذه األمناط  مثّلتور اليت بلغ جمموع الص  

يف السةور املدني .  
  :بناء على ما تقدم يالحظ ما يلي-
  .ات ورودهاور وعدد مرة من ناحية الصور املدنييف الس املوسعة الفعليةتفوق استعمال اجلملة -
  .تشابه األمناط اليت سادت يف سور اجلزء-
  :من صور األمناط اليت غابت عن السور املكّية نذكر-

  .املفعول به مصدر مؤول+ الفاعل+ الفعل -               
  .املفعول به محلة+ الفاعل + الفعل  -              

  
واألفعال ة كثرة الصور اليت ظهرت ا األمناط الثالثة مرده إىل اجلملة الفعلية نفسها اليت تنقسم بني األفعال الالزم-

ا النص القرآين واتكأ عليها لذا كان ورود اجلمل الفعلية أكثر  املتعدية إىل مفعولني، هذه األفعال هي اليت التزم
  .من ورود اجلمل االمسية
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  :مجلة التقدمي والتأخري: ثالثا
إنّ التركيب كمظهر لغوي ميكن أن نلحظ فيه مجلة من الظواهر اللّغوية تسمى عادة باألساليب أو األمناط   

، وهي ظواهر تستدعيها املواقف اإلبالغية حسب حاجة املتكلّم والسامع، قال التعبريية كالتقدمي والتأخري واحلذف
هو باب كثري الفوائـد، جـم   :"يف باب القول على التقدمي والتأخري -يف دالئل اإلعجاز -عبدالقاهر اجلرجاين 

زال ترى شـعرا  احملاسن، واسع التصرف، بعيد الغاية، ال يزال يفتر لك عن بديعة، ويفضي بك إىل لطيفة، وال ت
ولطف عندك أن قدم فيه شيء وحـول   ما راقكسبب  أنّيروقك مسمعه، ويلطف لديك موقعه، مث تنظر فتجد 

  .  1اللّفظ عن مكان إىل مكان

  التقدمي والتأخري يف اجلملة االمسية-أ
  :أشار ابن عقيل إىل مواضع وجوب تقدمي اخلرب على املبتدأ، فذكر أنه جيب يف مواضع أربع هي

و " عندك رجـل :"أن يكون املبتدأ نكرة ليس له مسوغ إال تقدمي اخلرب، واخلرب ظرف أو جار وجمرور حنو: األول
  ".يف الدار امرأة"

  .أن يشمل املبتدأ على ضمري يعود على اخلرب: الثاين
  .أن يكون اخلرب له صدر الكالم: الثالث
  2.أن يكون املبتدأ حمصورا: الرابع

  خري يف اجلملة االمسية البسيطةالتقدمي والتأ -1-أ

  :يف السور املكية -1
  املبتدأ+ اخلرب : هو منط واحدله 

  المبتدأ معرفة+ الخبر شبه جملة : الصورة األولى

  ÏΒ uρ Ï&Î# ö7 s% Ü=≈ tF Ï. #y›θãΒ $ YΒ$ tΒ Î) Zπyϑôm u‘uρ 〈3.  

 $ uΖ÷�u‹ ôm r&uρ ÏµÎ/ Zοt$ù# t/ $ \G ø‹̈Β 4 y7Ï9≡x‹ x. ßlρã�èƒø: $# 〈4.  

  Μçλ m; $ ¨Β tβρâ!$ t±o„ $ pκ� Ïù $ oΨ÷ƒt$s!uρ Ó‰ƒÌ“ tΒ 〈5.     

                                                
 85صم، 2003، )دط(تحقیق یاسین األیوبي، المكتبة العصریة، بیروت،  عبدالقاھر الجرجاني،: دالئل اإلعجاز في علم المعاني - 1
  243-240،ص1،  مجشرح ابن عقیل - 2
 12: األحقاف آیة - 3
 11: ق آبة - 4
 35: ق آبة - 5
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  $̄Ρ Î) ßøtwΥ Äôv éΥ àMŠÏϑ çΡ uρ $ uΖøŠs9 Î) uρ ç��ÅÁyϑø9 $#  〈1.  

  ’ Îûuρ Ï!$ uΚ ¡¡9 $# ö/ ä3è% ø—Í‘ $tΒ uρ tβρß‰tãθè?  〈2.  

  المبتدأ نكرة+ الخبر شبه جملة : الثانيةالصورة 

 ... ’ ÎΤρâ‘ r& #sŒ$ tΒ (#θà)n=yz zÏΒ ÇÚ ö‘F{ $# ÷Πr& öΝçλ m; Ô8÷� Å° ’ Îû ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9 $# ( 〈3.  

  

 ≅ à6Ï9 uρ ×M≈ y_ u‘yŠ $ −Ι ÊeΕ (#θè=ÏΗxå (  〈…4.     

 ö≅ t/ uθèδ $ tΒ Λäù=yf ÷è tG ó™ $# ÏµÎ/ ( ÓxƒÍ‘ $ pκ�Ïù ë>#x‹ tã ×ΛÏ9 r& 〈5.     

 ...$ tΡy‰ΨÏã uρ ë=≈ tGÏ. 8á‹ Ïÿym 〈6.  

  ...$ yγ≈ ¨Ψ−ƒy—uρ $tΒ uρ $ oλm; ÏΒ 8lρã�èù 〈7.     

  Ÿ≅ ÷‚ ¨Ζ9 $#uρ ;M≈ s)Å™$ t/ $ oλ°; Óì ù=sÛ Ó‰‹ ÅÒ̄Ρ 〈8.     

  øŒ Î) ’ ¤+n=tG tƒ Èβ$u‹ Ée)n=tG ßϑ ø9 $# Çtã ÈÏϑu‹ ø9 $# Çtã uρ ÉΑ$ uΚÏe±9 $# Ó‰‹ Ïè s% 〈9.     

  $̈Β àáÏÿù=tƒ ÏΒ @Α öθs% �ωÎ) Ïµ ÷ƒy‰s9 ë=‹ Ï%u‘ Ó‰ŠÏG tã 〈10.  

  ôNu!% ỳ uρ ‘≅ ä. <§øÿtΡ $ yγyè ¨Β ×,Í← !$ y™ Ó‰ŠÍκy− uρ 〈11.     

  Μçλ m; $ ¨Β tβρâ!$ t±o„ $ pκ� Ïù $ oΨ÷ƒ t$s!uρ Ó‰ƒÌ“ tΒ 〈12.     

  þ’ Îûuρ öΝÎγ Ï9≡uθøΒr& A,ym È≅ Í← !$ ¡¡=Ïj9 ÏΘρã� ós pRùQ $#uρ  〈13.  

                                                
 43: ق آبة - 1
  22: الذاریات آیة - 2
 4: األحقاف آیة - 3
 19: األحقاف آیة - 4
 24: األحقاف آیة - 5
  4: ق آبة - 6
 6: آبة ق - 7
 10: ق آبة - 8
 17: ق آبة - 9

  18: ق آبة - 10
 21: ق آبة - 11
  35: ق آبة - 12
  19: الذاریات آیة - 13
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   ’ Îûuρ ÇÚ ö‘F{$# ×M≈ tƒ#u tÏΖ Ï%θçΗ ø>Ïj9 〈1.     

  

  :يف السور املدنية -2
  املبتدأ+ اخلرب : هو منط واحدله 

  المبتدأ معرفة+ الخبر شبه جملة : األولىالصورة 
  

 ót� ¨ΒyŠ ª! $# öΝÍκö� n=tã ( zƒÌ� Ïÿ≈ s3ù= Ï9 uρ $yγ è=≈ sVøΒ r& 〈2.   

  Νåκ÷] ÏΒuρ ̈Β ßì ÏϑtGó¡o„ y7 ø‹s9 Î)  .... 4’ ¯Τr'sù öΝ çλm; #sŒ Î) öΝåκ øEu!%ỳ öΝßγ1t� ø.ÏŒ 〈3.  

  Ÿξsù r& tβρã�−/y‰tG tƒ šχ#uö� à)ø9 $# ôΘr& 4’ n? tã A>θè=è% !$ yγä9$ xÿø% r& 〈4.    

  óΟçFΡ r'̄≈ yδ ÏIωàσ̄≈ yδ šχöθtã ô‰è? (#θà)ÏÿΖçF Ï9 ’ Îû È≅‹Î6y™ «! $# Ν à6ΨÏϑsù ̈Β ã≅ y‚ ö7 tƒ ( 〈5.  

 ¬! uρ ßŠθãΖ ã_ ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9 $# ÇÚ ö‘F{$# uρ 4    ...〈6.     

  ¬! uρ ßŠθãΖã_ ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9 $# ÇÚö‘F{ $#uρ 4 …  〈7.  

  ¬! uρ à7ù= ãΒ ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9 $# ÇÚ ö‘F{$# uρ 4 〈8.  

  المبتدأ نكرة+ الخبر شبه جملة : الثانيةالصورة 

!$ pκ� Ïù   Ö�≈ pκ÷Ξr& ÏiΒ >!$ ¨Β Î�ö� xî 9Å™#u 〈9.  

  }§øŠ©9 ’ n?tã 4‘yϑ ôã F{ $# Ól t� ym Ÿωuρ ’ n? tã Æl t� ôã F{$# Ól t� ym Ÿωuρ ’ n? tã ÇÙƒÌ� yϑø9 $# Ól t� ym 3 〈10.  

 y7Í× ¯≈ s9 'ρé& tÏ%©!$# zys tG øΒ$# ª! $# öΝåκu5θè=è% 3“uθø)−G=Ï9 4 Οßγ s9 ×οt� Ïÿøó ¨Β í� ô_ r&uρ íΟŠÏà tã 〈11.   

                                                
 20: الذاریات آیة - 1
 10: محمد آیة - 2
 18: محمد آیة - 3
  24: محمد آیة - 4
 38: محمد آیة - 5
  4: الفتح آیة - 6
  7: الفتح آیة - 7
  14: الفتح آیة - 8
  15: محمد آیة - 9

 17: الفتح آیة - 10
  3: الحجرات آیة - 11
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  التقدمي والتأخري يف اجلملة االمسية املوسعة -2-أ

  :يف السور املكّية -1
  باب كان وأخواا -1-1
  
  
  

  امسها+ خربها شبه مجلة + كان : ظهر بصورة واحدة 

¨β Î) ’ Îû y7Ï9≡sŒ 3“t� ò2 Ï%s! yϑ Ï9 tβ%x. … çµs9 ë= ù=s% ÷ρr& ’ s+ø9 r& yìôϑ ¡¡9 $# uθèδ uρ Ó‰‹ Îγx© 1〈 .    

  
  

  

  امسها+ خربها شبه مجلة + ليس : بصورة واحدةظهر 

 ... }§øŠs9 uρ … çµs9 ÏΒ ÿÏµÏΡρßŠ â!$ u‹ Ï9 ÷ρr& 〈2.   

  :باب إنّ وأخواا - 1-2
  امسها+ خربها +  نّإ: منط واحد هوله 

  امسها+ خربها شبه مجلة +  نّإ: بصورة واحدةظهر 

  ̈β Î) ’ Îû y7Ï9≡sŒ 3“t� ò2 Ï% s! yϑ Ï9 tβ%x. … çµs9 ë=ù=s% 〈3.  

  :يف السور املدنية -2
  باب كان وأخواا - 2-1
  

  امسها+ خربها شبه مجلة + ليس : بصورة واحدة ظهر

}§øŠ©9 ’ n? tã 4‘ yϑ ôãF{ $# Ólt� ym Ÿωuρ ’n? tã Æl t� ôã F{$# Ól t� ym Ÿωuρ ’ n?tã ÇÙƒÌ� yϑ ø9 $# Ól t� ym 3 tΒuρ... 〈  

                                                
 37: ق آیة -  1
 32: األحقاف آیة - 2
  37: ق آیة - 3

  امسها+ خربها + ليس : النمط األول

  امسها+ خربها + كان : النمط األول

  امسها+ خربها +  ليس: الثاينالنمط 
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  امسها+ كان + خرب كان : واحدة بصورةظهر 

 ...(#ρã� ÝàΨu‹ sù y#ø‹ x. tβ%x. èπ t7É)≈ tã tÏ%©!$# ÏΒ óΟÎγÏ=ö7 s% 4 〈1.  

  
  باب إنّ وأخواا - 2-2
  
  

  اسمها+ خبرها شبه جملة +  نّأ: صورة واحدة

  (#þθßϑ n=÷æ$#uρ ¨β r& öΝä3ŠÏù tΑθß™ u‘ «!$# 4  ... 〈2.  

   :مقارنة النتائج وحتليلها-3
  :أخري يبينها اجلدول اآليتقدمي والتا مجلة التهور اليت ظهرت عليمناط والصاأل-1

  
  

  في الجملة االسمية البسيطة

  في السور المدنية  في السور المكية

  المبتدأ+ الخبر : نمط واحد هو  المبتدأ+ الخبر : نمط واحد
  املبتدأ معرفة+ اخلرب شبه مجلة : الصورة األوىل

  املبتدأ نكرة+ اخلرب شبه مجلة : الصورة الثانية

  

  12:عددها

  5:عددها

  

  املبتدأ معرفة+ اخلرب شبه مجلة : الصورة األوىل

  املبتدأ نكرة+ اخلرب شبه مجلة : الصورة الثانية

  4:عددها

  8:عددها

  

  في الجملة االسمية الموسعة

                                                
  10: محمد آیة - 1
 7: الحجرات آیة - 2

  امسها+ كان + خرب كان : النمط الثاين

  امسها+ خربها +  نّأ: منط واحد

 جملة التقديم والتأخير
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  باب كان وأخواا  باب كان وأخواا

  اسمها+ خبرها + ليس : النمط األول  اسمها+ خبرها + كان : النمط األول
  امسها+ خربها شبه مجلة + كان : صورة واحدة 

  

  1:عددها

  

  1:عددها  امسها+ خربها شبه مجلة + ليس : صورة واحدة

  

  اسمها+ كان + خبر كان : النمط الثاني  اسمها+ خبرها + ليس : النمط الثاني
  امسها+ خربها شبه مجلة + ليس : صورة واحدة

  

  1:عددها

  

  1:عددها  امسها+ كان + خرب كان : صورة واحدة

  

  باب إنّ وأخواا  باب إنّ وأخواا

  اسمها+ خبرها + أنّ : نمط واحد  اسمها+ خبرها + إنّ : نمط واحد هو
  امسها+ خربها شبه مجلة + إنّ : صورة واحدة

  

  1:عددها

  

  1:عددها  امسها+ خربها شبه مجلة + أنّ : صورة واحدة

  

  
دد اجلمل االمسية البسيطة اليت قدم فيها اخلرب عن املبتدأ يف سور اجلزء تسع وعشرين مجلة، منها سبع بلغ ع-2

  .عشرة يف السور املكّية، واثنا عشرة يف السور املدنية
  .املبتدأ+ اخلرب : على منط واحد هو )البسيطة(ظهرت مجلة التقدمي والتأخري -3
  .و موضح يف اجلدولظهر هذا النمط على صورتني كما ه-4
بلغ عدد اجلمل االمسية املوسعة اليت قدم فيها خرب الناسخ عن امسه ست مجل توزعت مناصفة بني السور املكّية -5

  .والسور املدنية
على ثالثة أمناط متشاة يف السور املكّية واملدنية كما هو موضح يف  )املوسعة(ظهرت مجلة التقدمي والتأخري -6

  .ولاجلد
  . ظهر كلّ منط من هذه األمناط على صورة واحدة-7
  :مما تقدم يالحظ-
الذي ظهرت عليه أمناط هذه اجلملة يف السور املكّية والسور املدنية، مع وجود اختالف يف عدد التشابه الكبري -

  .الصور اليت ظهرت عليها هذه األمناط
  .التعظيموالتشويق إىل املتأخر، والقصر واالختصاص، : التقدمي والتأخري أفاد أغراضا بالغية كان أبرزها- 
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  :ةالتقدمي والتأخري يف اجلملة الفعلي -ب
جديدا وسـحرا   رونقا أحد عناصر اجلملة الفعلية، ويتأخر اآلخر، ويف ذلك غرض أو أكثر يكسب املعىن دميتق

 دمتفإن ق:" رأيا يف هذا اال يقول فيه بويهسي دميق. أخاذا، وغريها من املعاين اليت جتد أصداء هلا يف علم البالغة
ضرب زيدا عبد اهللا، ألنك إمنا أردت به : األول، وذلك قولك يف املفعول وأخرت الفاعل جرى اللفظ كما جرى

اللفظ  دأن تشغل الفعل بأوىل منه وإن كان مؤخرا يف اللفظ، فمن مث كان ح ترد ومل دما،مؤخرا ما أردت به مق
مجيعا  الذي بيانه أهم هلم، وهم ببيانه أعىن وإن كان دمونوهو عريب جيد كثري كأم إمنا يق ما،مقد أن يكون فيه

  .1"هلما مهم
ولكن هناك حاالت يتقـدم   األصل يف ترتيب اجلملة الفعلية أن يتقدم الفعل أوال والفاعل ثانيا واملفعول به ثالثا،

  :املفعول به على الفاعل وجوبا وهي
  .اعل ضمري يعود على املفعول بهإذا اتصل بالف -1
  .أو باستخدام إمنا) إال(إذا حصر الفعل يف الفاعل باستخدام النفي و -2
يتقدم املفعول به وجوبـا   وكان الفاعل امسا ظاهرا وكذلك األمر. إذا كان املفعول به ضمريا متصال بالفعل -3

  :على الفعل والفاعل يف احلاالت اآلتية هي
  .به امسا له الصدارة يف مجلته كأمساء الشرط واالستفهامإذا كان املفعول  -1
  .احلصر إذا كان املفعول به من ضمائر النصب املنفصلة وكان الغرض من تقدميه إفادة -2
  .املتصلة جبواا" الفاء"الشرطية و" إما"إذا كان املفعول به يفصل بني  -3

  :سور املكيةيف ال -1
  
  
   الفاعل اسم ظاهر+ فعول به ضمري متصل امل+ الفعل : صورة واحدة هيله 

 çµ÷F n=uΗ xq … çµ•Β é& $ \δ ö� ä. çµ÷G yè|Ê uρuρ $ \δ ö� ä. ( 〈2.  

 Ÿωöθn=sù ãΜ èδu�|Ç nΣ tÏ%©!$# (#ρä‹sƒªB$# ÏΒ ÈβρßŠ «! $# $ºΡ$ t/ö� è% Oπoλ Î;#u ( 〈3.  

                                                
 34،ص1، مجالكتاب - 1
  15:األحقاف آیة - 2
  28:األحقاف آیة - 3

  الفاعل+ املفعول به + الفعل : النمط األول
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  ö≅ t/ (#þθç6Ågx” β r& Νèδ u !%ỳ Ö‘É‹Ψ•Β óΟßγ÷ΨÏiΒ  ... 〈1.   

 ..$ tΒuρ $ uΖ¡¡tΒ ÏΒ 5>θäó —9 〈2.  

 ö≅ yδ y79 s?r& ß]ƒÏ‰ym É#øŠ|Ê tΛÏδ≡t� ö/Î) š〈ÏΒt� õ3ßϑ ø9 $#3.    

  
  

  الفاعل ضمري متصل+ املفعول به + الفعل : بصورة واحدة هيظهر 

  öΝ x.uρ $ uΖò6 n=÷δ r& Νßγn=ö6s% ÏiΒ Aβö� s%  ... 〈4.  

  :التقدمي والتأخري يف السور املدنية -2
  
  

  الفاعل اسم ظاهر+ املفعول به ضمري متصل + لفعل ا: صورة واحدة هيله 

  y7Í× ¯≈ s9 'ρé& tÏ%©!$# ãΝßγoΨ yès9 ª! $#  ... 〈5.  

  y#ø‹ s3sù #sŒ Î) ÞΟßγ÷F ©ù uθs? èπ s3Í×̄≈ n= yϑø9 $# šχθç/Î�ôØ tƒ óΟßγyδθã_ ãρ öΝèδ t�≈ t/÷Š r&uρ 〈6.  

  x8 t�ÝÁΖtƒuρ ª! $# #·�óÇ tΡ #¹“ƒÍ•tã 〈7.    

 β Î* sù (#θãè‹ÏÜ è? ãΝä3Ï? ÷σãƒ ª! $# #·� ô_ r& $YΖ|¡ym 〈8.   

  ãΝ ä.y‰tã uρ ª! $# zΟÏΡ$ tó tΒ Zοu��ÏVŸ2 $ pκtΞρä‹è{ ù's? 〈9.  

  öθs9 uρ ãΝ ä3n=tF≈ s% tÏ% ©!$# (#ρã� xÿx. (#âθ©9 uθs9 t�≈ t/÷Š F{$# 〈10.  

                                                
 2:ق آیة - 1
  38:ق آیة - 2
  24: الذاریات آیة - 3
    36: ق آیة - 4
 23:محمد آیة - 5
  27:محمد آیة - 6
  3: الفتح آیة - 7
  16: الفتح آیة - 8
  20: الفتح آیة - 9

  22: الفتح آیة - 10

  الفاعل+ الفعل + املفعول به : النمط الثاين

  الفاعل+ املفعول به + الفعل : النمط األول

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 الفصل الثالث في المستوى النحوي
 

 

239

  ... Νä3t7�ÅÁ çGsù Οßγ÷ΨÏiΒ 8ο§� yè ¨Β Î�ö�tó Î/ 5Οù=Ïæ (  〈…1.  

  

  $pκš‰r'̄≈ tƒ tÏ%©!$# (#þθãΖtΒ#u βÎ) óΟä.u !%ỳ 7,Å™$ sù :* t6t⊥ Î/ (#þθãΨ̈�t6tG sù 〈2.  

  

  
  الفاعل ضمري مستتر+ الفعل + املفعول به : بصورة واحدة هيظهر 

  

 (#θä9$ s% tÏ%©# Ï9 (#θè?ρé& zΟù=Ïè ø9 $# #sŒ$tΒ tΑ$ s% $ ¸ÿÏΡ#u 4 〈3.  

  :مقارنة النتائج وحتليلها-3
1- هور اليت ظهرت علياألمناط والصا مجلة التنها اجلدول اآليتقدمي والتأخري يبي:  
  
  

  في الجملة الفعلية الموسعة

  الفاعل+ المفعول به + الفعل : النمط األول  الفاعل+ المفعول به + الفعل : النمط األول
+ املفعول به ضمري متصل + الفعل : صورة واحدة هي
  الفاعل اسم ظاهر

  

  6:عددها

  

ه ضمري املفعول ب+ الفعل : صورة واحدة هي
  الفاعل اسم ظاهر+ متصل 

  8:عددها

  

  الفاعل+ الفعل + المفعول به : النمط الثاني  الفاعل+ الفعل + المفعول به : النمط الثاني
الفاعل ضمري + املفعول به + الفعل : صورة واحدة هي

  متصل
  1:عددها

  

الفاعل + الفعل + املفعول به : صورة واحدة هي
  ضمري مستتر

  1:عددها

  

  
غ عدد اجلمل الفعلية املوسعة اليت قدم فيها املفعول به عن الفاعل يف سور اجلزء ست عشرة مجلة، منها سبعة بل-2

  .يف السور املكّية، وتسعة يف السور املدنية

                                                
  25: الفتح آیة - 1
 6: الحجرات  آیة - 2
  16: محمد آیة - 3

  الفاعل+ الفعل + املفعول به : النمط الثاين

 ملة التقديم والتأخيرج
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  .الفاعل+ املفعول به + الفعل  -: على منطني مها )املوسعة(ظهرت مجلة التقدمي والتأخري -3
  .الفاعل+ الفعل + املفعول به -                                                            

  .ظهر كل منط على صورة واحدة كما هو موضح يف اجلدول-4
  :مما تقدم يالحظ-
  .التشابه الكبري يف حاالت التقدمي والتأخري بني السور املكّية والسور املدنية -
  . املرتبطة باملعىن أكثر من ارتباطها بالتركيب النحويهذا التشابه مرده إىل فكرة التقدمي والتأخري -
  .تقدمي املفعول به عن الفعل والفاعل يف اجلملة الفعلية يفيد أنّ الفعل ثايت ال كالم فيه، وأنّ الكالم يف املفعول-

  
  :دةاجلملة املؤكّ: رابعا

اإلسناد، وذلك باسـتخدام    تؤكد عالقةاليت دخلت عليها أداة من األدوات اليت -االمسية أو الفعلية–هي اجلملة 
من أشهرهاة أدوات خاص:  

حيث سبق تناوهلا . صلةدة أو متجمر ت التأكيد ورودا يف القرآن الكرمي تأيتواوهي من أكثر أد: املكسورة إنّ -1
جـاءت   اديد، إال أ، لذا ال ضرورة إلعادة وصف األمناط اليت ظهرت عليها من جضمن اجلملة االمسية املوسعة

  .لتؤكد اجلملة االمسية
  .تكثر الالم يف خرب إن: مع الالم إنّ -2
االستثناء املفرغ، ويـأيت   ، إمنا، والقصر نوع من التوكيد، يسميه النحاة)ما، إال(ـأسلوب احلصر ب: القصر -3

ه يف نفسهعمل القصر ال جلهالة املخاطب باخلرب بل لتقر.  
  .والصفة اخلرب  بني املبتدأ وخربه، يأيت للتوكيد ويفرق بنييفصل هذا الضمري: الضمري املنفصل -4
  .القسم واوباستخدام  -5

  .سور اجلزءهذه األدوات مت استخدامها يف توكيد اجلملة يف  وكل

  :دةاجلملة االمسية املؤكّ -أ
 :السور املكيةيف -1

  : ثلة، وظهرت على الصور اآلتيةتنوعت أدوات التوكيد يف اجلملة االمسية، وكانت مدعمة بالكثري من األم
  باستخدام الضمير المنفصل:الصورة األولى
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  اخلرب+ الضمري املنفصل + املبتدأ 

 $ ¯Ρ Î) ßøtwΥ  ÄôvéΥ àMŠÏϑ çΡ uρ $ uΖøŠs9 Î) uρ ç��ÅÁyϑ ø9 $#  〈.1  

 ...… çµ ¯ΡÎ) uθ èδ ÞΟ‹ Å3 y⇔ø9 $# ÞΟŠÎ= yèø9 $# 〈2.   

  ): مانإ(باستخدام : الصورة الثانية

  اخلرب+دأاملبت+مانإ
 

 Α$ s%  $ yϑ¯Ρ Î) ãΝ ù=Ïè ø9 $# y‰ΖÏã «! $# ... 〈3.    

 :)ما، إّال(باستخدام : الثالثة الصورة

  اخلرب+الإ+املبتدأ+ما

 ...$ tΒ !# x‹≈ yδ HωÎ) ç��ÏÜ≈ y™ r& tÏ9 ¨ρF{ $#  ... 〈4.   

  الالّم+ باستخدام إنّ: الصورة الرابعة 

  اخلرب+الالم+امسها+نّإ

 β Î) ’ Îû y7Ï9≡sŒ 3“t� ò2 Ï%s! yϑÏ9 tβ%x. … çµs9 ë= ù=s% ... 〈5.   

 $ oÿ ©ς Î) tβρß‰tãθè? ×−ÏŠ$|Ás9 ... 〈6.   

  ¨βÎ) uρ tÏe$!$# ÓìÏ%≡uθs9 ... 〈7.   

 / ä3̄Ρ Î) ’ Å∀ s9 5Α öθ s% 7#Î=tGøƒ’Χ ... 〈8.   

  مالالّ+  إنّ+ واو القسم باستخدام : الخامسة الصورة

 > u‘uθsù Ï!$ uΚ ¡¡9 $# ÇÚ ö‘F{$# uρ …çµ ¯ΡÎ) A,ys s9 Ÿ≅ ÷W ÏiΒ !$ tΒ öΝä3̄Ρ r& tβθà)ÏÜΖs?  〈9.  

                                                
 43:ق آیة - 1
  30:الذاریات آیة - 2
  23:األحقاف آیة - 3
 17:األحقاف آیة - 4
  37:ق آیة - 5
 5:الذاریات آیة - 6
  6:ریات آیةالذا - 7
  8:الداریات آیة - 8
  23:الذاریات آیة - 9
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 :السور املدنيةيف -2

  : تنوعت أدوات التوكيد يف اجلملة االمسية، وكانت مدعمة بالكثري من األمثلة، وظهرت على الصور اآلتية
  باستخدام الضمير المنفصل:الصورة األولى

  اخلرب+ الضمري املنفصل + املبتدأ 

 ...tΒuρ öΝ©9 ó=çG tƒ y7Í× ¯≈ s9 'ρé'sù ãΝ èδ tβθçΗ Í>≈ ©à9 $# 〈1.    

  
 ): مانإ(باستخدام : الصورة الثانية

  اخلرب+املبتدأ+إّمنا

 $ yϑ¯Ρ Î) äο4θ uŠysø9 $# $ u‹ ÷Ρ‘‰9 $# Ò= Ïès9 ×θôγs9 uρ 4 β Î) uρ (#θãΖÏΒ÷σè? (#θà)−G s? uρ ö/ä3Ï? ÷σãƒ öΝä.u‘θã_ é& Ÿωuρ öΝä3ù=t↔ó¡o„ öΝä3s9≡uθøΒr& 〈2.   

 $ yϑ¯Ρ Î) tβθãΖ ÏΒ÷σßϑø9 $# ×οuθ÷z Î) (#θßs Î=ô¹r' sù t÷t/ ö/ ä3÷ƒuθyzr& 4 ... 〈3 .  

 $ yϑ¯Ρ Î) šχθãΨÏΒ ÷σßϑø9 $# tÏ%©!$# (#θãΖtΒ#u «!$$Î/ Ï& Î!θß™ u‘uρ §Ν èO öΝs9 (#θç/$s?ö�tƒ (#ρß‰ yγ≈ y_ uρ öΝÎγÏ9≡uθøΒ r'Î/ óΟÎγÅ¡àÿΡr&uρ ’ Îû È≅‹Î6 y™ «!$# 4 .. 〈4.   

 :)ما، إّال(باستخدام : الثالثة الصورة

  اخلرب+الإ+املبتدأ)+ما، ال(

 óΟ n=÷æ$$ sù … çµ̄Ρ r& Iω tµ≈ s9Î) �ωÎ) ª! $# ö� Ïÿøó tG ó™ $#uρ š�Î7 /Ρs%Î! tÏΖÏΒ÷σßϑ ù=Ï9 uρ ÏM≈ oΨÏΒ÷σßϑ ø9 $#uρ 3 ... 〈5.    

  :مقارنة النتائج وحتليلها-3
1 - ة املؤكّدة ملة اجلا هور اليت ظهرت علياألمناط والصنها اجلدول اآليتاالمسييبي:  

  
  
  
  

                                                
 11:الحجرات آیة - 1
  36:محمد آیة - 2
  10:الحجرات آیة - 3
 15:الحجرات آیة - 4
 19:محمد آیة - 5
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  جملة االسمية المؤكّدةال

  في السور المدنية  في السور المكية
  

  اخلرب+ الضمري املنفصل + املبتدأ : الصورة األوىل

 اخلرب+املبتدأ+ماإن :الصورة الثانية

  اخلرب+إال+املبتدأ+ما :الثالثة الصورة

  اخلرب+الالم+امسها+نّإ: الصورة الرابعة

  مالالّ+  إنّ+ واو القسم : اخلامسة الصورة

  

  2:عددها

  1:عددها

  1:عددها

  4:عددها

  1:عددها

  

      الضمري + املبتدأ : األوىللصورة ا

  اخلرب+ املنفصل              

  اخلرب+ املبتدأ + إمنا الثانية  الصورة

+ إال + املبتـدأ  + ال : الثالثـة  الصورة
  اخلرب

  

  1:عددها

  

  3:عددها

  1:عددها
  

  

سور اجلزء أربع عشرة صورة، منها تسع يف السور املكّية، وأربع يف السور  عدد صور اجلملة االمسية املؤكّدة يف- 2
  .املدنية

  :متّ توكيد أمناط اجلملة االمسية املشتركة يف سور اجلزء باستخدام األدوات اآلتية- 3
  .الضمري املنفصل-    

  .أسلوب القصر-   
  :الصور اليت انفردت ا السور املكّية هي- 4

  .خلربا+الالم+امسها+نّإ -  
  .مالالّ+  إنّ+ واو القسم  -          

  :مما تقدم يالحظ
باملقارنة مع السور املدنية، ومرد ذلك إىل طبيعة املتلقّني يف املرحلة املكّية  كثرة أساليب التوكيد يف السور املكّية-

 رة توكيد األخبار اليت ، وهو ما استدعى ضرو- صلّى اهللا عليه وسلّم–إذ أغلبهم مشركون أنكروا رسالة النيب
ومن مثّة خيرج اخلرب من دائرة الضرب االبتدائي ويدخل دائريت الضرب الطليب والضرب . محلتها إليهم اآليات املكّية

  .اإلنكاري
هم أهل اإلميان من املهاجرين  -يف الغالب–قلّة أساليب التوكيد يف السور املدنية مرده إىل كون املخاطبني ا -

  $yϑ :الذين مدحهم اهللا عز وجلّ بقوله واألنصار  ¯Ρ Î) tβ%x. tΑ öθs% tÏΖÏΒ÷σßϑ ø9 $# #sŒ Î) (#þθãã ßŠ ’ n< Î) «! $# Ï&Î!θß™ u‘ uρ u/ ä3ós u‹Ï9 
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öΝßγoΨ÷�t/ βr& (#θä9θà)tƒ $ uΖ÷è Ïϑ y™ $ uΖ÷è sÛr&uρ 4 y7Í× ¯≈ s9 'ρé&uρ ãΝèδ tβθßs Î=øÿßϑ ø9 اطبون ، وبالتايل فإنهم ليسوا حباجة إىل توكيد ما خي 〉 #$
  .    به، ومن مثّة يقدم هلم اخلرب خاليا من أدوات التوكيد ويسمى ضربه ابتدائيا

  

  دة اجلملة الفعلية املؤكّ -ب
 :املكيةسور اليف -1

  :)قد، لقد(باستخدام : األولى الصورة

 y7Í× ¯≈ s9 'ρé& tÏ%©!$#  Y ym ÞΟÎγøŠn=tæ ãΑ öθs)ø9 $# þ’ Îû 5/ uΓ é& ô‰ s% ôMn= yz ÏΒ ΝÎγÎ=ö7 s% zÏiΒ ÇdÅgø:$# Ä§ΡM}$#uρ ( ..  〈1.   

 ö� ä.øŒ $#uρ % s{r& >Š%tæ øŒ Î) u‘ x‹Ρ r& …çµtΒöθs% Å∃$ s)ôm F{ $$Î/ ô‰ s%uρ ÏMn=yz â‘ä‹ –Ψ9$# .ÏΒ È÷t/ Ïµ÷ƒy‰tƒ ôÏΒuρ ÿÏµÏÿù=yz ... 〈2.   

 ‰ s) s9uρ öΝ ßγ≈ ¨Ψ ©3 tΒ !$yϑ‹ Ïù β Î) öΝä3≈ ¨Ψ©3̈Β ÏµŠÏù $ uΖù=yè y_ uρ öΝßγs9 $ Yè øÿ xœ #\�≈ |Áö/r&uρ Zοy‰Ï↔øù r&uρ ...  〈3.   

 ô‰ s)s9 uρ $oΨ õ3n=÷δ r& $ tΒ / ä3s9öθ ym zÏiΒ 3“t� à)ø9 $# $ uΖøù §�|Àuρ ÏM≈ tƒFψ$# öΝßγ̄=yè s9 tβθãèÅ_ ö� tƒ...  〈4.    

 ‰ s%  $oΨ ÷Η Í>tã $tΒ ßÈ à)Ζ s? ÞÚö‘ F{ $# öΝ åκ÷]ÏΒ (...〈5.     

 ‰ s)s9 uρ $uΖ ø)n= yz z≈ |¡ΣM} $# ÞΟn=÷è tΡ uρ $tΒ â È̈θó™ uθè? ÏµÎ/ … çµÝ¡øÿtΡ ( ...   〈6.  

 ‰ s)©9 |MΨä. ’ Îû 7' s#øÿ xî ôÏiΒ #x‹≈ yδ ...  〈7.    

 ... ô‰ s%uρ àMøΒ £‰s% / ä3ø‹ s9 Î) Ï‰‹ Ïã uθø9 $$ Î/ 〈8 .  

  ô‰s)s9 uρ $ oΨø) n=yz ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9 $# uÚö‘F{ $#uρ $ tΒuρ $ yϑ ßγuΖ÷�t/ ’ Îû Ïπ−G Å™ 5Θ$ −ƒr& $tΒuρ $ uΖ¡¡tΒ ÏΒ 5>θäó —9 〈9.   

  إالّ+  )، الما(ثانية باستخدام ال الصورة

 $ tΒ $ oΨø)n=yz ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9 $# uÚ ö‘ F{$#uρ $ tΒuρ !$ yϑ ßγoΨøŠt/ �ω Î) Èd,ys ø9 $$Î/ 9≅ y_ r&uρ ‘wΚ|¡•Β 4 ...  〈10.   

                                                
  18:األحقاف آیة - 1
  21:األحقاف آیة - 2
 26:األحقاف آیة - 3
 27:األحقاف آیة - 4
  4:ق آیة - 5
  16:ق آیة - 6
  22:ق آیة - 7
  28:ق آیة - 8
 38:ق آیة - 9

  3:األحقاف آیة - 10
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...�ωr& (#ÿρ ß‰ç7 ÷ès? �ωÎ) ©! $# ... 〈1.   

  

 ... (#θßs t7 ô¹r'sù Ÿω #“t� ãƒ �ωÎ) öΝåκ ß] Å3≈ |¡tΒ 4 ....  〈2.   

 $ ¨Β àáÏÿù=tƒ ÏΒ @Αöθ s% �ωÎ) Ïµ ÷ƒ y‰s9 ë=‹ Ï%u‘ Ó‰ŠÏG tã ... 〈3 .   

  

 :املدنيةسور اليف  -2

  :)قد، لقد(باستخدام : األولى الصورة

 ≅ yγsù tβρã� ÝàΖtƒ �ωÎ) sπtã$ ¡¡9 $# βr& Νåκu� Ï? ù's? ZπtG øó t/ ( ô‰s) sù u!%ỳ $ yγèÛ#u� õ°r& 4 ... 〈4.  

  ô‰s)©9 š_ÅÌ u‘ ª! $# Ç tã šÏΖ ÏΒ÷σßϑø9 $# øŒÎ) š�tΡθãè Îƒ$ t7ãƒ |MøtrB Íοt� yf ¤±9 $# ... 〈5.    

 “t� ÷zé&uρ óΟs9 (#ρâ‘ Ï‰ø)s? $ pκö� n=tæ ô‰ s% xÞ%tnr& ª! $# $ pκÍ5 4 .... 〈6.   

sπ̈Ζß™ «! $# ÉL ©9 $# ô‰ s% ôMn= yz ÏΒ ã≅ ö6s% ( ... 〈7.   

 ‰ s)©9 šX y‰|¹ ª! $# ã&s!θß™ u‘ $tƒö”�9 $# Èd,ys ø9 $$ Î/ ( .... 〈8.   

 :)إالّ+ ال  ( استخدامالثانية ب الصورة

....ö≅ t/ (#θçΡ% x. Ÿω tβθßγs) øÿtƒ �ωÎ) Wξ‹ Î= s% 〈9.   

  :مقارنة النتائج وحتليلها-3
  :الصور واألمناط اليت ظهرت عليها اجلملة الفعلية املؤكّدة يبينها اجلدول اآليت-1
  
  

                                                
  21:األحقاف آیة - 1
 25:األحقاف آیة - 2
  8:ق آیة - 3
  18:محمد آیة - 4
 18:الفتح آیة - 5
 21:الفتح آیة - 6
  23:الفتح آیة - 7
  27:الفتح آیة - 8
 15:الفتح آیة - 9
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  الجملة الفعلية المؤكّدة

  في السور المدنية  في السور المكية
  

  )قد، لقد(باستخدام : ىلاألو الصورة

  إالّ+  )، الما(الثانية باستخدام  الصورة
  
  

  

  9:عددها

  4:عددها
  

  

  :)قد، لقد(باستخدام : األوىل الصورة

 :)إالّ+ ال  ( الثانية باستخدام الصورة

  

  

  

  5:عددها

  1:عددها
  

 السور املكّية، وست يف عدد صور اجلملة الفعلية املؤكّدة يف سور اجلزء تسع عشرة صورة، منها ثالث عشرة يف-
  .السور املدنية

  :متّ توكيد أمناط اجلملة الفعلية يف سور اجلزء باستخدام األدوات اآلتية-
  .قد، لقد-    

  .أسلوب القصر-   
  . إالّ+  ما: انفردت السور املكّية بصورة واحدة هي-

  :مما تقدم يالحظ
ملكّية مقارنة بعددها يف السور املدنية، وهو ما يؤكّد أنّ جمتمـع  الفارق الكبري يف عدد اجلمل املؤكّدة يف السور ا-

  .املدينة جتاوز مرحلة اإلقناع واالعتماد على إقامة احلجج ولبس ثوب التصديق
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  خالصة
  :اآلتية التوصل إىل النتائج جزء األحقاف متّ على ضوء تناول املستوى النحوي يف سور

  .عهاووتن بتعدد األمناط املدنيةسور الالبسيطة يف  ةيمسق استعمال اجلملة االوتف  -1
2- تفرالغوي يف ص اللّد النة وبالتحديد يف النمط األول ور ساالمس اجلملة يف صور أربعباستعمال املدنيالبسيطة  ةي

  :هي والصور املكية، سورالغوي يف ص اللّعن الن غابت
  .اسم موصولاخلرب + اسم إشارةاملبتدأ  -أ

  .باإلضافة اخلرب معرف+ اسم إشارةاملبتدأ  - ب
  .بـأل اخلرب معرف+ اسم إشارةاملبتدأ  -جـ

  .اسم موصولاخلرب + معرف بـألاملبتدأ  -د
هذه البساطة اليت متثلت يف  فواصلها، دوتعداملكية  سورالملة أثر كبري يف قصر آيات كان لبساطة هذه اجل -3

  .واخلرب لمبتدأاالكتفاء برصد الصورة احلقيقية ل
آياا  طولمتثل يف  السور املدنية عها يف هذه اجلملة أثر واضح على النص اللغوي يفوكان لتعدد األمناط وتن -4

  .يةيف النصوص املك الواردة اتئيوذلك استجابة لتفصيل اجلز. وبعد فواصلها
  .البسيطة أو املوسعة الفعلية ةسواء اجلملسور اجلزء تشات األمناط اليت سادت النصوص اللغوية يف  -5
  .السور املكية عنها يف السور املدنيةاملوسعة يف  يةاألمناط اليت مثّلت اجلملة االمس تفوق -6
  .سور اجلزءاملوسعة يف  يةالتقارب التركييب يف استخدام اجلملة االمس -7
  .أمناط مجلة التقدمي والتأخريتشاا يف  سور اجلزءشهد النص اللغوي يف  -8
9- تفوةص اللغوي يف ق النالسور املكي نوعها عنها يف النالسور املدنيةيف  غوياللّ صيف تعدد أساليب التوكيد وت.  

  .اقتصار حاالت التقدمي والتأخري على اجلملة االمسية البسيطة واملوسعة، واجلملة الفعلية املوسعة-10
عىن رونقا وسحرا سواء تعلّق األمر بالتقدمي يف اجلملة االمسية أو حاالت التقدمي والتأخري تكسب اللّفظ وامل-11

  . الفعلية
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قلّة أساليب التوكيد يف القرآن املدينّ مقارنة ا يف القرآن املدينّ، ويف ذلك دليل على أنّ القرآن املدينّ قدم -12
اخلرب القاطع الذي ال جمال فيه  خالية من أدوات التوكيد لتحمل بني طياا -يف الغالب–التراكيب النحوية 

.للتصديق أو التكذيب
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  اتمةـخ
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 :خامتة

  :احلمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا، وبعد  

ي غوية يف املكّهذ العمل، الذي حاولت من خالله دراسة البنية اللّ -ته وكرمهبفضل اهللا ومن –فقد متّ 
، ومعتمدا على ما أفرزتـه  تطبيقيا سور جزء األحقاف أمنوذجا خذا منمن القرآن الكرمي مت واملدينّ

ة احلديثة منها، واليت ترى وجوب تضافر املستويات اللّراسات اللّالدغوية غوية خاص)الصريف، ويت، الص
اليلالندف إىل )حوي، الد واستخراج ما فيها من جواهر وآليلء  صرب غور النصوص، يف كل دراسة

لت ا أتت مفصلة يف اخلالصات اليت ذي – املنطلق خلص البحث إىل مجلة من النتائج من هذا .ودرر
  :ميكن إجيازها كاآليت  -الفصول الثالثة

دراسة الصوت يف القرآن الكرمي تكشف جانبا من جوانب إعجازه، إذ أن الوقوف على صـفات   -
ىل لمات القرآن، وهو ما يـدفعنا إ األصوات من شأنه أن يسهم يف جتلية اجلانب الداليل للكثري من ك

  .وعلم وظائف األصوات، ضرورة اإلفادة من علم األصوات

القرآن الكرمي يتخري حروف الكلمة، وينتقي أصواا صافية الذوق يف خمارجها، لذيذة السـماع،   -
ع، قوية طيبة ارى على اللسان، معتدلة يف تأليفها، خفيفة يف الفم، نازلة على أحسن هيئة يف اإليقا

لذا نرى يف  .تضمنته من املعاين املرادة واألهداف املقصودة من اآلية الكرمية ااإلحياء، شديدة البعث مل
تركيب حروف القرآن الكرمي تناسقا عجيبا بني الرخوة منها والشـدة، واهـورة واملهموسـة،    

  .أثره يف صوت القارىء واملمدودة واملقطوعة، وجند أن اجتماعها مع بعضها يؤلف نغما مطربا يظهر

يستخدم القرآن الكرمي يف سور اجلزء املقاطع الصوتية استخداما فنيا بارعا فيلجأ إىل املقاطع  -
بشكل ملحوظ نظرا ملا يرافقها من  ،  )ص ح ص(، واملقاطع املتوسطة املقفلة ، )ص ح(القصرية

 .سهولة يف اآلداء وسرعة يف النطق

 .يف مقام وصف النعيم وذكر أسبابه وعالماته ، )ص م(ة كما يستخدم املقاطع املفتوح -
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للفاصلة القرآنية أمهية بالغة يف رسم معلم من معامل البيان القرآين، ذلك أن فواصل اآليات جتمع إىل  -
بة اللفظ حسن الداللة وكثرة الفائدة، ومن هنا تكون الفاصلة أحد وجوه اإلعجاز وعذوحسن النظم 

 .القرآين

 .ةفة ومطرنمتوازوصل سور اجلزء فجاءت متوازية تنوعت فوا -

 من فواصل السور املدنية، كمـا أنّ  -من ناحية احلرف األخري –ية أكثر تنوعا واصل السور املكّف -
 .حروف هذه الفواصل ذات وقع نغمي ووضوح مسعي لتظهر للسامع حني الوقوف عليها

 :من أهم مسات استخدام الفواصل يف سور اجلزء ما يلي -

 التقدمي والتأخري - أ

  .حذف حرف ألجل الفاصلة-ب

 .تغيري منط التعبري-جـ

  .مصادر األفعال الثالثية أكثر ورودا من مصادر األفعال غري الثالثية -

الصيغة الثالثية اخلفيفة على  )فعل(الواردة يف سور اجلزء، بزنة  )أمساء وأفعال(جلّ األوزان  -
الذي يكشف جانبا من جوانب يسر القرآن الكرمي مصداقا  اللسان، اليسرية يف النطق، وهو األمر

 ô‰s)s9 :لقوله تعاىل uρ $ tΡ ÷�œ£o„ tβ#uö� à)ø9 $# Ì�ø.Ïe%# Ï9 ö≅ yγsù ÏΒ 9� Ï.£‰•Β 〈  17آيةالقمر  

  .كان للمشتقات استعمال واسع يف سور اجلزء خاصة اسم الفاعل، وصيغ املبالغة، والصفة املشبهة -

ة يف سور اجلزء، وعدم اقتصارها على إفادة الشيوع فحسب؛ وإمنا أفادت شيوع التعبري بالنكر -
  .معاين أخرى اكتسبتها من السياق الواردة فيه كالتعظيم والتقليل واالستغراق والتبعيض

مجيع أنواع املعارف وردت يف سور اجلزء، وكان أكثرها ورودا الضمري الذي مل تقتصر وظيفته  -
حذف املعاد أو املرجع، : ملة فحسب؛ وإنما اكتسب خصائص أخرى، منهاعلى الربط بني أجزاء اجل

  .وااللتفات، واإلظهار يف موضع اإلضمار
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السمة الغالبة على اجلملة االمسية املثبتة يف جزء األحقاف أا تتبع الترتيب االعتيادي لنظام اجلملة،  -
  .فاملبتدأ مقدم واخلرب مؤخر يف الكثرة الغالبة منها

  .مسية متنوعة، ودرجاا متعددةل التوكيد يف اجلملة االوسائ -

- مناط التركيبية أجلى مظهر لغوي يعكس مقدار التفاوت والتباين بني املرحلة د استعمال األجيس
  .ةية واملرحلة املدنياملكّ

 جيب اخلروج بقواعد علمي الصرف والنحو من جمال التنظري إىل حيز التطبيق، واحليز اخلصب -
  . لذلك هو القرآن الكرمي

جبهدي يف هذا البحث املتواضع أكون قد سامهت بدراسة لغوية تكون نرباسـا   وختاما لعلي
اء للدراسات اللغوية املتخصصة فإن اجنزت ما سعيت إلجنازه وأصبت فيما رأيت ووفقت فيمـا  يوض

 ربة وسلوىنت وقصرت أو أخطأت فلي ععملت، ووفيت فيما قدمت فذلك من فضل ريب وإن وه
إين رأيت أنه ال يكتب إنسان كتابا يف يومه إال قال يف غده لو غري هـذا  :"فيما قاله القاضي الفاضل

ولو زيد كذا لكان يستحسن، ولو قدم هذا لكان أفضل ولو ترك هذا لكان أمجـل،   ،لكان أحسن
  ".وهذا من أعظم العرب وهو دليل على استيالء النقص على مجلة البشر

جينبنا حسن القصد إنه ال ن يوفقنا اىل الصواب وأن أسبحانه وتعاىل أسال  اهللاهذا و  
  جميب الدعاء

  واحلمد هللا على انتهائي                       كما محدت اهللا يف ابتدائي

ـا والستر للعيوب                    ـمجيعه          أسألـه مغفرة الذنوب           
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  سورة األحقاف 
  ِبْسِم اللَِّھ الرَّْحَمِن الرَِّحیِم

  

üΝm ∩⊇∪   ã≅ƒ Í”∴s? É=≈ tG Å3 ø9$# zÏΒ «!$# Í“ƒ Í• yèø9$# ÉΟ‹Å3 ptø:$# ∩⊄∪   $tΒ $oΨ ø)n=yz ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# uÚö‘F{ $#uρ $tΒuρ 

!$yϑ ßγoΨ øŠt/ �ωÎ) Èd, ysø9$$Î/ 9≅y_r&uρ ‘wΚ |¡ •Β 4 t Ï%©!$#uρ (#ρã� xÿx. !$£ϑ tã (#ρâ‘É‹Ρé& tβθ àÊÌ� ÷èãΒ ∩⊂∪   ö≅è% Ν çF÷ƒ u u‘r& $̈Β 

šχθ ãã ô‰s? ÏΒ ÈβρßŠ «!$# ’ÎΤρâ‘r& #sŒ$tΒ (#θ à)n=yz zÏΒ ÇÚö‘F{ $# ÷Πr& öΝ çλm; Ô8 ÷�Å° ’Îû ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# ( ’ÎΤθ çG ø� $# 

5=≈ tG Å3 Î/ ÏiΒ È≅ö6 s% !#x‹≈ yδ ÷ρr& ;ο t�≈ rO r& ï∅ÏiΒ AΟ ù=Ïã β Î) ÷ΛäΖà2 š Ï%Ï‰≈ |¹ ∩⊆∪   ôtΒuρ ‘≅|Êr& £ϑ ÏΒ 

(#θ ãã ô‰tƒ ÏΒ ÈβρßŠ «!$# tΒ �ω Ü=‹ ÉftG ó¡ o„ ÿ… ã& s! 4’n<Î) ÏΘ öθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠÉ)ø9$# öΝ èδ uρ tã óΟ ÎγÍ←!% tæßŠ tβθ è=Ïÿ≈ xî ∩∈∪   

#sŒÎ) uρ u�Å³ ãm â¨$̈Ζ9$# (#θ çΡ% x. öΝ çλm; [!#y‰ôã r& (#θ çΡ% x. uρ öΝ ÍκÌEyŠ$t7 ÏèÎ/ t Ì� Ïÿ≈ x. ∩∉∪   #sŒÎ) uρ 4’n? ÷G è? öΝ Íκö� n=tã $oΨ çG≈ tƒ#u 

;M≈ uΖÉi� t/ tΑ$s% t Ï% ©!$# (#ρã� xÿx. Èd, ysù=Ï9 $£ϑ s9 öΝ èδ u !% ỳ #x‹≈ yδ Ö� ósÅ™ î Î7 •Β ∩∠∪   ôΘ r& tβθ ä9θ à)tƒ çµ1 u�tIøù$# ( ö≅è% Èβ Î) 

… çµçG ÷ƒ u�tIøù$# Ÿξ sù šχθ ä3 Î=ôϑ s? ’Í< zÏΒ «!$# $º↔ø‹ x© ( uθ èδ ÞΟ n=÷ær& $yϑ Î/ tβθ àÒ‹ Ïÿè? ÏµŠÏù ( 4’s∀x. Ïµ Î/ #J‰‹ Íκy− Í_øŠt/ 

ö/ ä3 uΖ÷� t/ uρ ( uθ èδ uρ â‘θ àÿtóø9$# ÞΟŠÏm§�9$# ∩∇∪   ö≅è% $tΒ àMΖä. % Yæô‰Î/ zÏiΒ È≅ß™”�9$# !$tΒuρ “Í‘÷Šr& $tΒ ã≅yèøÿãƒ ’Î1 Ÿωuρ 

ö/ ä3 Î/ ( ÷β Î) ßìÎ7 ¨?r& �ωÎ) $tΒ #yrθ ãƒ ¥’n<Î) !$tΒuρ O$tΡ r& �ωÎ) Ö�ƒÉ‹tΡ × Î7 •Β ∩∪   ö≅è% óΟ çF÷ƒ u u‘r& β Î) tβ% x. ôÏΒ Ï‰Ψ Ïã «!$# 

Λänö� xÿx. uρ Ïµ Î/ y‰Íκy− uρ Ó‰Ïδ$x© .ÏiΒ ûÍ_t/ Ÿ≅ƒ Ïℜ u�ó  Î) 4’n? tã Ï& Î#÷V ÏΒ ztΒ$t↔sù ÷Λän÷�y9õ3 tG ó™$#uρ ( �χÎ) ©!$# Ÿω “Ï‰öκu‰ 

tΠöθ s)ø9$# t ÏΗÍ>≈ ©à9$# ∩⊇⊃∪   tΑ$s%uρ t Ï% ©!$# (#ρã� xÿŸ2 t Ï% ©#Ï9 (#θ ãΖtΒ#u öθs9 tβ% x. #Z�ö�yz $̈Β !$tΡθ à)t7 y™ Ïµ ø‹ s9Î) 4 øŒÎ) uρ öΝ s9 

(#ρß‰tFôγtƒ Ïµ Î/ tβθ ä9θ à)uŠ |¡ sù !#x‹≈ yδ Ô7øùÎ) ÒΟƒÏ‰s% ∩⊇⊇∪   ÏΒuρ Ï& Î#ö7 s% Ü=≈ tFÏ. #y›θ ãΒ $YΒ$tΒÎ) Zπyϑ ômu‘ uρ 4 #x‹≈ yδ uρ 

Ò=≈ tG Ï. ×−Ïd‰|Á •Β $ºΡ$|¡ Ïj9 $|‹ Î/ t� tã u‘É‹Ζã‹ Ïj9 t Ï%©!$# (#θ ßϑ n=sß 3“t� ô± ç0uρ t ÏΖÅ¡ ósßϑ ù=Ï9 ∩⊇⊄∪   ¨βÎ) t Ï% ©!$# (#θ ä9$s% 

$oΨ š/ z’ ª!$# §Ν èO (#θ ßϑ≈ s)tFó™$# Ÿξ sù ì∃öθ yz óΟ ÎγøŠn=tæ Ÿωuρ öΝ èδ šχθ çΡt“ øts† ∩⊇⊂∪   y7Í× ¯≈ s9'ρé& Ü=≈ ptõ¾ r& Ïπ ¨Ψ pgø:$# 

t Ï$ Î#≈ yz $pκ� Ïù L !#t“ y_ $yϑ Î/ (#θ çΡ% x. tβθ è=yϑ ÷ètƒ ∩⊇⊆∪   $uΖøŠ¢¹ uρuρ z≈ |¡ΣM}$# Ïµ ÷ƒ y‰Ï9≡uθ Î/ $·Ζ≈ |¡ ômÎ) ( çµ ÷Fn=uΗxq … çµ•Βé& 

$\δ ö� ä. çµ ÷G yè|Êuρ uρ $\δ ö� ä. ( …çµ è=÷Ηxquρ … çµ è=≈ |Á Ïùuρ tβθ èW≈ n=rO #·� öκy− 4 #̈Lym #sŒÎ) x÷n=t/ … çν £‰ä©r& x÷n=t/ uρ zŠÏèt/ ö‘r& Zπ uΖy™ 
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tΑ$s% Éb> u‘ ûÍ_ôã Î— ÷ρr& ÷β r& t� ä3 ô©r& y7tFyϑ ÷èÏΡ ûÉL©9$# |Môϑ yè÷Ρr& ¥’n? tã 4’n? tã uρ £“t$ Î!≡uρ ÷β r&uρ Ÿ≅uΗùå r& $[sÎ=≈ |¹ çµ9 |Êö� s? 

ôxÎ=ô¹ r& uρ ’Í< ’Îû ûÉL−ƒ Íh‘èŒ ( ’ÎoΤÎ) àMö6 è? y7ø‹ s9Î) ’ÎoΤÎ) uρ zÏΒ t ÏΗÍ> ó¡ßϑ ø9$# ∩⊇∈∪   y7Í× ¯≈ s9'ρé& t Ï% ©!$# ã≅¬6 s) tG tΡ öΝ åκ÷]tã 

z|¡ ômr& $tΒ (#θ è=ÉΚ tã ã— uρ$yftG tΡuρ tã öΝ ÍκÌE$t↔ÍhŠy™ þ’Îû É=≈ ptõ¾ r& Ïπ ¨Ψ pgø:$# ( y‰ôã uρ É−ô‰Å_Á9$# “Ï% ©!$# (#θ çΡ% x. tβρß‰tãθ ãƒ 

∩⊇∉∪   “Ï% ©!$#uρ tΑ$s% Ïµ÷ƒ t$ Î!≡uθ Ï9 7e∃é& !$yϑ ä3 ©9 ûÍ_ÏΡ#y‰Ïès?r& ÷β r& yl t� ÷z é& ô‰s%uρ ÏMn=yz ãβρã� à)ø9$# ÏΒ ‘Î=ö7 s% $yϑ èδ uρ 

Èβ$sWŠÉótG ó¡ o„ ©!$# y7n=÷ƒ uρ ôÏΒ#u ¨β Î) y‰ôã uρ «!$# A,ym ãΑθ à)u‹ sù $tΒ !#x‹≈ yδ HωÎ) ç��ÏÜ≈ y™r& t Ï9̈ρF{ $# ∩⊇∠∪   y7Í× ¯≈ s9'ρé& 

t Ï% ©!$#  Yym ÞΟ ÎγøŠn=tæ ãΑöθ s)ø9$# þ’Îû 5/ uΓ é& ô‰s% ôMn= yz ÏΒ Ν ÎγÎ=ö7 s% zÏiΒ ÇdÅgø:$# Ä§ΡM}$#uρ ( öΝ åκ̈Ξ Î) (#θ çΡ$Ÿ2 

t Î�Å£≈ yz ∩⊇∇∪   9e≅à6 Ï9uρ ×M≈ y_ u‘yŠ $−ΙÊeΕ (#θ è=ÏΗxå ( öΝ åκu� Ïjùuθ ã‹ Ï9uρ öΝ ßγn=≈ uΗùå r& öΝ èδuρ Ÿω tβθ çΗs> ôà ãƒ ∩⊇∪   tΠöθ tƒ uρ 

ÞÚt� ÷èãƒ t Ï% ©!$# (#ρã� xÿx. ’n? tã Í‘$̈Ζ9$# ÷Λäö7 yδ øŒr& óΟ ä3 ÏG≈ t6 Íh‹ sÛ ’Îû â/ä3 Ï?$uŠym $u‹ ÷Ρ‘‰9$# Λä÷ètFôϑ tFó™$#uρ $pκÍ5 tΠöθ u‹ ø9$$sù 

tβ ÷ρt“ øgéB z>#x‹tã Èβθ ßγø9$# $yϑ Î/ ÷ΛäΖä. tβρç�É9õ3 tG ó¡ n@ ’Îû ÇÚö‘F{ $# Î�ö�tóÎ/ Èd, ptø:$# $oÿÏ3 uρ óΟ çFΖä. tβθ à)Ý¡ øÿs? ∩⊄⊃∪   * 
ö� ä. øŒ$#uρ % s{r& >Š% tæ øŒÎ) u‘x‹Ρr& …çµ tΒöθ s% Å∃$s)ômF{ $$Î/ ô‰s%uρ ÏMn=yz â‘ä‹–Ψ9$# .ÏΒ È÷ t/ Ïµ ÷ƒ y‰tƒ ôÏΒuρ ÿÏµ Ïÿù=yz �ωr& 

(#ÿρß‰ç7 ÷ès? �ωÎ) ©!$# þ’ÎoΤÎ) ß∃% s{r& ö/ ä3 ø‹ n=tæ z>#x‹tã BΘ öθ tƒ 5ΟŠÏà tã ∩⊄⊇∪   (#þθ ä9$s% $oΨ oK ø⁄ Å_r& $oΨ s3 Ïùù' tG Ï9 ôtã $uΖÏFoλÎ;#u 

$uΖÏ?ù' sù $yϑ Î/ !$tΡß‰Ïès? β Î) |MΨ ä. zÏΒ t Ï%Ï‰≈ ¢Á9$# ∩⊄⊄∪   tΑ$s% $yϑ ¯ΡÎ) ãΝ ù=Ïèø9$# y‰ΖÏã «!$# /ä3 äóÏk=t/ é&uρ !$̈Β àMù=Å™ö‘é& 

Ïµ Î/ ûÍo_Å3≈ s9uρ ö/ ä31 u‘r& $YΒöθ s% šχθ è=yγøgrB ∩⊄⊂∪   $£ϑ n=sù çν ÷ρr&u‘ $ZÊÍ‘% tæ Ÿ≅Î6 ø)tG ó¡ •Β öΝ ÍκÉJtƒ ÏŠ÷ρr& (#θ ä9$s% #x‹≈ yδ 

ÖÚÍ‘% tæ $tΡã� ÏÜøÿ’Ε 4 ö≅t/ uθ èδ $tΒ Λäù=yf÷ètG ó™$# Ïµ Î/ ( Óxƒ Í‘ $pκ� Ïù ë>#x‹tã ×ΛÏ9r& ∩⊄⊆∪   ã� ÏiΒy‰è? ¨≅ä. ¥óx« Ì� øΒr' Î/ 

$pκÍh5u‘ (#θ ßst7 ô¹ r' sù Ÿω #“t� ãƒ �ωÎ) öΝ åκß]Å3≈ |¡ tΒ 4 y7Ï9≡x‹x. “Ì“ øgwΥ tΠöθ s)ø9$# t ÏΒÌ� ôfßϑ ø9$# ∩⊄∈∪   ô‰s)s9uρ öΝ ßγ≈ ¨Ψ ©3 tΒ 

!$yϑ‹ Ïù β Î) öΝ ä3≈̈Ψ ©3 ¨Β ÏµŠÏù $uΖù=yèy_uρ öΝ ßγs9 $Yèøÿxœ #\�≈ |Á ö/ r&uρ Zο y‰Ï↔øùr&uρ !$yϑ sù 4o_øî r& öΝ åκ÷]tã öΝ ßγãèøÿ xœ Iωuρ 

öΝ èδ ã�≈ |Áö/ r& Iωuρ Ν åκèEy‰Ï↔øùr& ÏiΒ > óx« øŒÎ) (#θ çΡ% x. šχρß‰ysøgs† ÏM≈ tƒ$t↔Î/ «!$# s−% tnuρ Ν ÍκÍ5 $̈Β (#θ çΡ% x. Ïµ Î/ 

tβρâ Ì“ öκtJ ó¡ o„ ∩⊄∉∪   ô‰s)s9uρ $oΨ õ3 n=÷δ r& $tΒ / ä3 s9öθ ym zÏiΒ 3“t� à)ø9$# $uΖøù§�|À uρ ÏM≈ tƒ Fψ$# öΝ ßγ̄=yès9 tβθãèÅ_ö� tƒ ∩⊄∠∪   

Ÿωöθ n=sù ãΜ èδu�|ÇnΣ t Ï% ©!$# (#ρä‹sƒªB$# ÏΒ ÈβρßŠ «!$# $ºΡ$t/ ö� è% Oπ oλÎ;#u ( ö≅t/ (#θ �=|Ê óΟßγ÷Ψ tã 4 y7Ï9≡sŒuρ öΝ ßγä3 øùÎ) $tΒuρ 
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(#θ çΡ% x. šχρç� tIøÿ tƒ ∩⊄∇∪   øŒÎ) uρ !$oΨ øùu�|À y7ø‹ s9Î) #\� xÿtΡ zÏiΒ ÇdÉfø9$# šχθ ãèÏϑ tG ó¡ o„ tβ#u ö� à)ø9$# $£ϑ n=sù çνρç�|Øym 

(#þθ ä9$s% (#θ çFÅÁΡr& ( $£ϑ n=sù zÅÓ è% (#öθ ©9uρ 4’n<Î) Ο ÎγÏΒöθ s% zƒ Í‘É‹Ψ •Β ∩⊄∪   (#θ ä9$s% !$oΨ tΒöθ s)≈ tƒ $̄ΡÎ) $oΨ ÷èÏϑ y™ $·7≈ tFÅ2 

tΑÌ“Ρé& .ÏΒ Ï‰÷èt/ 4y›θ ãΒ $]%Ïd‰|Á ãΒ $yϑ Ïj9 t÷ t/ Ïµ ÷ƒ y‰tƒ ü“Ï‰öκu‰ ’n<Î) Èd, ysø9$# 4’n<Î) uρ 9,ƒ Ì� sÛ 8ΛÉ)tG ó¡ •Β ∩⊂⊃∪   

!$uΖtΒöθ s)≈ tƒ (#θ ç7ŠÅ_r& zÅç#yŠ «!$# (#θ ãΖÏΒ# u uρ Ïµ Î/ ö�Ïÿøótƒ Ν à6 s9 ÏiΒ ö/ ä3 Î/θ çΡèŒ Ν ä. ö� Ågä†uρ ôÏiΒ A>#x‹tã 5ΟŠÏ9r& ∩⊂⊇∪   

tΒuρ �ω ó=Ågä† zÅç#yŠ «!$# }§øŠn=sù 9“ Éf÷èßϑ Î/ ’Îû ÇÚö‘F{ $# }§øŠs9uρ … çµ s9 ÏΒ ÿÏµ ÏΡρßŠ â !$u‹ Ï9÷ρr& 4 š� Í× ¯≈ s9'ρé& ’Îû 

9≅≈ n=|Ê A Î7 •Β ∩⊂⊄∪   óΟs9uρr& (#÷ρt� tƒ ¨β r& ©!$# “Ï% ©!$# t, n=y{ ÅV≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# uÚö‘F{ $#uρ öΝ s9uρ z÷ë tƒ £ÎγÉ)ù=sƒ¿2 

A‘Ï‰≈ s)Î/ #’n? tã β r& }‘Å↵ øtä† 4’tA öθ yϑ ø9$# 4 #’n? t/ … çµ̄ΡÎ) 4’n? tã Èe≅ä. & óx« Ö�ƒÏ‰s% ∩⊂⊂∪   tΠöθ tƒ uρ ÞÚt� ÷èãƒ t Ï%©!$# (#ρã� xÿx. 

’n? tã Í‘$̈Ζ9$# }§øŠs9r& #x‹≈ yδ Èd, ysø9$$Î/ ( (#θ ä9$s% 4’n? t/ $oΨ În/ u‘uρ 4 tΑ$s% (#θ è%ρä‹sù z>#x‹yèø9$# $yϑ Î/ óΟçFΖä. tβρã� àÿõ3 s? ∩⊂⊆∪   

÷�É9ô¹ $$sù $yϑ x. u�y9|¹ (#θ ä9'ρé& ÏΘ ÷“ yèø9$# zÏΒ È≅ß™”�9$# Ÿωuρ ≅Éf÷ètG ó¡ n@ öΝ çλ°; 4 öΝ åκ̈Ξ r( x. tΠöθ tƒ tβ ÷ρt� tƒ $tΒ šχρß‰tãθ ãƒ 

óΟ s9 (#þθ èV t7 ù=tƒ �ωÎ) Zπ tã$y™ ÏiΒ ¤‘$pκ̈Ξ 4 Ô÷≈ n=t/ 4 ö≅yγsù à7n=ôγãƒ �ωÎ) ãΠöθ s)ø9$# tβθ à)Å¡≈ xÿø9$# ∩⊂∈∪     

  
 
  

  سورة محمد 
  ِبْسِم اللَِّھ الرَّْحَمِن الرَِّحیِم

  

t Ï% ©!$# (#ρã� xÿx. (#ρ‘‰|¹ uρ tã È≅‹ Î6 y™ «!$# ¨≅|Êr& öΝ ßγn=≈ uΗùå r& ∩⊇∪   š Ï% ©!$#uρ (#θ ãΖtΒ#u (#θ è=ÏΗxå uρ ÏM≈ ysÎ=≈ ¢Á9$# 

(#θ ãΖtΒ#u uρ $yϑ Î/ tΑÌh“ çΡ 4’n? tã 7‰£ϑ ptèΧ uθ èδ uρ ‘,ptø:$# ÏΒ öΝ ÍκÍh5§‘   t� ¤ÿx. öΝ åκ÷]tã öΝ ÍκÌE$t↔ÍhŠy™ yxn=ô¹ r&uρ öΝ çλm;$t/ ∩⊄∪   y7Ï9≡sŒ 

¨β r' Î/ š Ï% ©!$# (#ρã� xÿx. (#θ ãèt7 ¨?$# Ÿ≅ÏÜ≈ t7 ø9$# ¨β r&uρ t Ï%©!$# (#θ ãΖtΒ#u (#θ ãèt7 ¨?$# ¨, ptø:$# ÏΒ öΝ ÍκÍh5§‘ 4 y7Ï9≡x‹x. Ü> Î�ôØo„ 

ª!$# Ä¨$̈Ζ=Ï9 öΝ ßγn=≈ sW øΒr& ∩⊂∪   #sŒÎ*sù ÞΟ çF‹ É)s9 t Ï% ©!$# (#ρã� xÿx. z> ÷�|Øsù É>$s%Ìh�9$# #̈Lym !#sŒÎ) ó/ èφθ ßϑ çFΖsƒùRr& 

(#ρ‘‰à± sù s−$rO uθ ø9$# $̈ΒÎ*sù $CΖtΒ ß‰÷èt/ $̈ΒÎ) uρ ¹ !#y‰Ïù 4®Lym yìŸÒ s? Ü> ö� ptø:$# $yδ u‘#y— ÷ρr& 4 y7Ï9≡sŒ öθ s9uρ â !$t± o„ ª!$# 

u�|ÇtGΡ]ω öΝåκ÷]ÏΒ Å3≈ s9uρ (#uθ è=ö6 u‹ Ïj9 Ν à6 ŸÒ ÷èt/ <Ù ÷èt7 Î/ 3 t Ï% ©!$#uρ (#θ è=ÏFè% ’Îû È≅‹ Î6 y™ «!$# n=sù ¨≅ÅÒ ãƒ ÷Λàιn=≈ yϑ ôã r& 
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∩⊆∪   öΝ Íκ‰ Ï‰öκu� y™ ßxÎ=óÁ ãƒ uρ öΝ çλm;$t/ ∩∈∪   ãΝ ßγè=Åz ô‰ãƒ uρ sπ ¨Ψ pgø:$# $yγsù§� tã öΝ çλm; ∩∉∪   $pκš‰ r' ¯≈ tƒ zƒ Ï% ©!$# (#þθ ãΖtΒ#u β Î) 

(#ρç�ÝÇΖs? ©!$# öΝ ä. ÷�ÝÇΖtƒ ôMÎm6 s[ ãƒ uρ ö/ ä3 tΒ#y‰ø%r& ∩∠∪   t Ï% ©!$#uρ (#ρã� xÿx. $T¡ ÷ètG sù öΝ çλ°; ¨≅|Êr&uρ óΟ ßγn=≈ yϑ ôã r& ∩∇∪   

y7Ï9≡sŒ óΟ ßγ̄Ρr' Î/ (#θ èδ Ì� x. !$tΒ tΑt“Ρr& ª!$# xÝt7 ômr' sù óΟ ßγn=≈ yϑ ôã r& ∩∪   * óΟ n=sùr& (#ρç��Å¡ o„ ’Îû ÇÚö‘F{ $# (#ρã� ÝàΨ u‹ sù 

y# ø‹ x. tβ% x. èπ t7 É)≈ tã t Ï% ©!$# ÏΒ óΟ ÎγÏ=ö7 s% 4 t� ¨ΒyŠ ª!$# öΝ Íκö� n=tã ( zƒ Ì� Ïÿ≈ s3 ù=Ï9uρ $yγè=≈ sV øΒr& ∩⊇⊃∪   y7Ï9≡sŒ ¨β r' Î/ ©!$# 

’n<öθ tΒ t Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u ¨β r&uρ t Í� Ïÿ≈ s3 ø9$# Ÿω 4’n<öθ tΒ öΝ çλm; ∩⊇⊇∪   ¨β Î) ©!$# ã≅Åz ô‰ãƒ t Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u (#θ è=ÏΗxå uρ 

ÏM≈ ysÎ=≈ ¢Á9$# ;M≈ ¨Ζy_ “Ì� øgrB ÏΒ $pκÉJ øtrB ã�≈pκ÷Ξ F{ $# ( t Ï% ©!$#uρ (#ρã� xÿx. tβθ ãè−Fyϑ tFtƒ tβθ è=ä. ù' tƒ uρ $yϑ x. ã≅ä. ù' s? 

ãΝ≈ yè÷ΡF{ $# â‘$̈Ψ9$#uρ “Yθ ÷W tΒ öΝ çλ°; ∩⊇⊄∪   Éi r' x. uρ ÏiΒ >πtƒ ö� s% }‘Ïδ ‘‰x©r& Zο §θ è% ÏiΒ š� ÏG tƒ ö� s% ûÉL©9$# y7÷Fy_t� ÷z r& 

óΟ ßγ≈ oΨ õ3 n=÷δ r& Ÿξ sù u�ÅÀ$tΡ öΝ çλm; ∩⊇⊂∪   yϑ sùr& tβ% x. 4’n? tã 7π oΨ Éi� t/ ÏiΒ Ïµ În/ §‘ yϑ x. zÎiƒ ã— …çµ s9 â þθ ß™ Ï& Î#uΗxå 

(#þθ ãèt7 ¨?$#uρ Λèεu !# uθ ÷δ r& ∩⊇⊆∪   ã≅sW ¨Β Ïπ ¨Ψ pgø:$# ÉL©9$# y‰Ïã ãρ tβθ à)−G ßϑ ø9$# ( !$pκ� Ïù Ö�≈ pκ÷Ξ r& ÏiΒ > !$̈Β Î�ö�xî 9Å™#u Ö�≈ pκ÷Ξ r&uρ ÏiΒ 

&t ©9 óΟ ©9 ÷�̈�tótG tƒ … çµßϑ ÷èsÛ Ö�≈ pκ÷Ξ r&uρ ôÏiΒ 9�÷Ηs~ ;ο ©% ©! t Î/ Ì�≈ ¤±=Ïj9 Ö�≈ pκ÷Ξ r&uρ ôÏiΒ 9≅|¡ tã ’y∀|Á •Β ( öΝ çλm;uρ $pκ� Ïù ÏΒ Èe≅ä. 

ÏN≡t� yϑ ¨V9$# ×ο t� ÏÿøótΒuρ ÏiΒ öΝ ÍκÍh5§‘ ( ôyϑ x. uθ èδ Ó$ Î#≈ yz ’Îû Í‘$̈Ζ9$# (#θ à)ß™uρ ¹!$tΒ $VϑŠÏΗxq yì©Üs)sù óΟ èδ u !$yèøΒr& ∩⊇∈∪   

Ν åκ÷]ÏΒuρ ̈Β ßìÏϑ tG ó¡ o„ y7ø‹ s9Î) #̈Lym #sŒÎ) (#θ ã_t� yz ôÏΒ x8 Ï‰Ψ Ïã (#θ ä9$ s% t Ï% ©#Ï9 (#θ è?ρé& zΟù=Ïèø9$# #sŒ$tΒ tΑ$s% $̧ÿÏΡ#u 

4 y7Í× ¯≈ s9'ρé& t Ï% ©!$# yìt6 sÛ ª!$# 4’n? tã öΝ ÍκÍ5θ è=è% (#þθ ãèt7 ¨?$#uρ óΟèδ u !#uθ ÷δ r& ∩⊇∉∪   t Ï% ©!$#uρ (#÷ρy‰tG ÷δ $# óΟ èδyŠ#y— “W‰èδ 

öΝ ßγ9 s?#u uρ óΟ ßγ1 uθ ø)s? ∩⊇∠∪   ö≅yγsù tβρã� ÝàΖtƒ �ωÎ) sπ tã$¡¡9$# β r& Ν åκu� Ï?ù' s? Zπ tG øót/ ( ô‰s)sù u!% ỳ $yγèÛ#u�õ°r& 4 4’̄Τr' sù 

öΝ çλm; #sŒÎ) öΝ åκøEu !% ỳ öΝ ßγ1 t� ø. ÏŒ ∩⊇∇∪   óΟ n=÷æ$$sù … çµ̄Ρr& Iω tµ≈s9Î) �ωÎ) ª!$# ö� ÏÿøótG ó™$#uρ š� Î7 /Ρs% Î! t ÏΖÏΒ÷σ ßϑ ù=Ï9uρ 

ÏM≈ oΨ ÏΒ÷σ ßϑ ø9$#uρ 3 ª!$#uρ ãΝ n=÷ètƒ öΝ ä3 t7 ¯=s)tG ãΒ ö/ ä31 uθ ÷WtΒuρ ∩⊇∪   ãΑθ à)tƒ uρ š Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u Ÿωöθ s9 ôMs9Ìh“ çΡ ×ο u‘θ ß™ ( 
!#sŒÎ*sù ôMs9Ì“Ρé& ×ο u‘θ ß™ ×π yϑ s3 øt’Χ t� Ï. èŒuρ $pκ� Ïù ãΑ$tFÉ)ø9$#   |M÷ƒ r&u‘ t Ï% ©!$# ’Îû Ν ÍκÍ5θ è=è% ÖÚt� ¨Β tβρã� ÝàΖtƒ y7ø‹ s9Î) t� sà tΡ 

ÄcÅ ǿóyϑ ø9$# Ïµ ø‹ n=tã zÏΒ ÏNöθ yϑ ø9$# ( 4’n<÷ρr' sù óΟßγs9 ∩⊄⊃∪   ×πtã$sÛ ×Αöθ s%uρ Ô∃ρã� ÷è̈Β 4 #sŒÎ*sù tΠt“ tã ã�øΒF{ $# öθ n=sù 

(#θ è%y‰|¹ ©!$# tβ% s3 s9 #Z�ö�yz öΝ çλ°; ∩⊄⊇∪   ö≅yγsù óΟ çFøŠ|¡ tã β Î) ÷ΛäøŠ©9 uθ s? β r& (#ρß‰Å¡ øÿè? ’Îû ÇÚö‘F{ $# (#þθ ãèÏeÜs)è?uρ 
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öΝ ä3 tΒ$ymö‘r& ∩⊄⊄∪   y7Í× ¯≈ s9'ρé& t Ï% ©!$# ãΝ ßγoΨ yès9 ª!$# ö/ àS £ϑ |¹ r' sù #‘yϑ ôã r&uρ öΝ èδ t�≈ |Á ö/ r& ∩⊄⊂∪   Ÿξ sùr& tβρã� −/ y‰tG tƒ 

šχ#u ö� à)ø9$# ôΘ r& 4’n? tã A>θ è=è% !$yγä9$ xÿø%r& ∩⊄⊆∪   ¨β Î) š Ï% ©!$# (#ρ‘‰ s?ö‘$# #’n? tã Ο Ïδ Ì�≈ t/ ÷Šr& .ÏiΒ Ï‰÷èt/ $tΒ ẗ t7 s? 

ÞΟ ßγs9 ” y‰ßγø9$#   ß≈ sÜø‹ ¤±9$# tΑ§θ y™ öΝ ßγs9 4’n? øΒr&uρ óΟ ßγs9 ∩⊄∈∪   š� Ï9≡sŒ óΟ ßγ̄Ρr' Î/ (#θ ä9$ s% š Ï% ©#Ï9 (#θ èδ Ì� x. $tΒ 

š^ ¨“ tΡ ª!$# öΝ à6 ãè‹ ÏÜãΖy™ ’Îû ÇÙ ÷èt/ Ì� øΒF{ $# ( ª!$#uρ ÞΟ n=÷ètƒ óΟ èδu‘#u�ó  Î) ∩⊄∉∪   y# ø‹ s3 sù #sŒÎ) ÞΟßγ÷F©ùuθ s? 

èπ s3 Í× ¯≈n=yϑ ø9$# šχθ ç/ Î�ôØtƒ óΟ ßγyδθ ã_ãρ öΝ èδ t�≈ t/ ÷Šr&uρ ∩⊄∠∪   š� Ï9≡sŒ ÞΟ ßγ̄Ρr' Î/ (#θ ãèt7 ¨?$# !$tΒ xÝy‚ó™r& ©!$# 

(#θ èδ Ì� Ÿ2uρ … çµtΡ≡uθ ôÊÍ‘ xÝt7 ômr' sù óΟ ßγn=≈ yϑ ôã r& ∩⊄∇∪   ÷Πr& |=Å¡ ym š Ï% ©!$# ’Îû ΟÎγÎ/θ è=è% íÚt� ¨Β β r& ©9 

yl Ì� øƒä† ª!$# öΝåκs]≈ tóôÊr& ∩⊄∪   öθ s9uρ â !$t± nΣ óΟ ßγs3≈ oΨ ÷ƒ u‘V{ Ο ßγtG øùt� yèn=sù óΟßγ≈ yϑ‹ Å¡ Î0 4 óΟßγ̈Ψ sùÌ� ÷è tG s9uρ ’Îû Çóss9 

ÉΑöθ s)ø9$# 4 ª!$#uρ ÞΟ n=÷ètƒ ö/ ä3 n=≈ yϑ ôã r& ∩⊂⊃∪   öΝ ä3 ¯Ρuθ è=ö7 uΖs9uρ 4®Lym zΟ n=÷ètΡ t Ï‰Îγ≈ yfßϑ ø9$# óΟ ä3ΖÏΒ t Î�É9≈ ¢Á9$#uρ 

(#uθ è=ö7 tΡuρ ö/ä. u‘$t6 ÷z r& ∩⊂⊇∪   ¨β Î) zƒ Ï%©!$# (#ρã� xÿ x. (#ρ‘‰|¹ uρ tã È≅‹ Î6 y™ «!$# (#θ —%!$x©uρ tΑθ ß™§�9$# .ÏΒ Ï‰÷èt/ $tΒ 

ẗ t7 s? ãΝ ßγs9 3“y‰çλù;$# s9 (#ρ•�ÛØtƒ ©!$# $\↔ø‹ x© äÝÎ6 ósãŠy™uρ óΟ ßγn=≈ yϑ ôã r& ∩⊂⊄∪   * $pκš‰ r' ¯≈ tƒ t Ï%©!$# (#þθ ãΖtΒ#u (#θ ãè‹ ÏÛr& 

©!$# (#θ ãè‹ ÏÛr&uρ tΑθ ß™§�9$# Ÿωuρ (#þθ è=ÏÜö7 è? ö/ ä3 n=≈ uΗùå r& ∩⊂⊂∪   ¨β Î) t Ï% ©!$# (#ρã� xÿx. (#ρ‘‰ |¹ uρ tã È≅‹ Î6 y™ «!$# §Ν èO 

(#θ è?$tΒ öΝ èδ uρ Ö‘$¤ÿä. n=sù t� Ïÿøótƒ ª!$# óΟ çλm; ∩⊂⊆∪   Ÿξ sù (#θ ãΖÎγs? (#þθ ãã ô‰s?uρ ’n<Î) ÉΟ ù=¡¡9$# ÞΟçFΡr&uρ tβ öθ n=ôã F{ $# ª!$#uρ 

öΝ ä3 yètΒ s9uρ óΟ ä. u�ÏItƒ öΝ ä3 n=≈ uΗùå r& ∩⊂∈∪   $yϑ ¯ΡÎ) äο 4θ uŠysø9$# $u‹ ÷Ρ‘‰9$# Ò=Ïès9 ×θ ôγs9uρ 4 β Î) uρ (#θ ãΖÏΒ÷σ è? (#θ à)−G s?uρ ö/ ä3 Ï?÷σ ãƒ 

öΝ ä. u‘θ ã_é& Ÿωuρ öΝ ä3 ù=t↔ó¡ o„ öΝ ä3 s9≡uθ øΒr& ∩⊂∉∪   β Î) $yδθ ßϑ ä3 ù=t↔ó¡ o„ öΝ à6 Ïÿósã‹ sù (#θ è=y‚ö7 s? ólÌ� øƒä†uρ ö/ ä3 oΨ≈ tóôÊr& 

∩⊂∠∪   óΟ çFΡr' ¯≈ yδ Ï Iωàσ ¯≈ yδ šχöθ tã ô‰è? (#θ à)ÏÿΖçFÏ9 ’Îû È≅‹ Î6 y™ «!$# Ν à6Ψ Ïϑ sù ̈Β ã≅y‚ö7 tƒ ( tΒuρ ö≅y‚ö6 tƒ 

$yϑ ¯ΡÎ*sù ã≅y‚ö7 tƒ tã Ïµ Å¡ øÿ̄Ρ 4 ª!$#uρ �Í_tóø9$# ÞΟ çFΡr&uρ â !#t� s)àÿø9$# 4 χÎ) uρ (#öθ ©9uθ tG s? öΑÏ‰ö7 tFó¡ o„ $·Βöθ s% öΝ ä. u�ö�xî ¢Ο èO 

Ÿω (#þθ çΡθ ä3 tƒ / ä3 n=≈ sV øΒr& ∩⊂∇∪     
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  سورة الفتح 
  بِسمِ اللَّه الرحمنِ الرحيمِ

  
$̄ΡÎ) $oΨ óstFsù y7s9 $[s÷G sù $YΖ� Î7 •Β ∩⊇∪   t� Ïÿøóu‹ Ïj9 y7s9 ª!$# $tΒ tΠ£‰s)s? ÏΒ š� Î7 /ΡsŒ $tΒuρ t� ¨zr' s? ¢Ο ÏFãƒ uρ … çµ tFyϑ ÷èÏΡ 

y7ø‹ n=tã y7tƒ Ï‰öκ u‰ uρ $WÛ≡u�ÅÀ $Vϑ‹ É)tFó¡ •Β ∩⊄∪   x8 t�ÝÁΖtƒ uρ ª!$# #·�óÇtΡ #¹“ƒ Í• tã ∩⊂∪   uθ èδ ü“Ï% ©!$# tΑt“Ρr& 

sπ oΨ‹ Å3 ¡¡9$# ’Îû É>θ è=è% t ÏΖÏΒ÷σ ßϑ ø9$# (#ÿρßŠ#yŠ÷”z�Ï9 $YΖ≈ yϑƒ Î) yì̈Β öΝ ÍκÈ]≈ yϑƒ Î) 3 ¬!uρ ßŠθ ãΖã_ ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# ÇÚö‘F{ $#uρ 4 
tβ% x. uρ ª!$# $̧ϑ‹ Î=tã $Vϑ‹ Å3 ym ∩⊆∪   Ÿ≅Åz ô‰ã‹ Ïj9 t ÏΖÏΒ÷σ ßϑ ø9$# ÏM≈ oΨ ÏΒ÷σ ßϑ ø9$#uρ ;M≈ ¨Ζy_ “Ì� øgrB ÏΒ $pκÉJ øtrB ã�≈pκ÷Ξ F{ $# 

t Ï$ Î#≈ yz $pκ� Ïù t� Ïeÿx6 ãƒ uρ óΟßγ÷Ζtã öΝ ÍκÌE$t↔ÍhŠy™ 4 tβ% x. uρ y7Ï9≡sŒ y‰ΖÏã «!$# #·— öθ sù $VϑŠÏà tã ∩∈∪   šU Éj‹yèãƒ uρ 

t É)Ïÿ≈ uΖãΚ ø9$# ÏM≈ s)Ïÿ≈ oΨ ßϑ ø9$#uρ t Ï. Î�ô³ ßϑ ø9$#uρ ÏM≈ x. Î�ô³ ßϑ ø9$#uρ š ÏoΡ!$©à9$# «!$$Î/  ∅sß Ï öθ ¡¡9$# 4 öΝ Íκö� n=tã äο t� Í←!#yŠ 

Ï öθ ¡¡9$# ( |=ÅÒ xî uρ ª!$# öΝ Íκö� n=tã óΟ ßγoΨ yès9uρ £‰tã r&uρ óΟ ßγs9 zΟ ¨Ψ yγy_ ( ôNu !$y™uρ #Z��ÅÁ tΒ ∩∉∪   ¬!uρ ßŠθ ãΖã_ 

ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# ÇÚö‘F{ $#uρ 4 tβ% x. uρ ª!$# #¹“ƒ Í• tã $̧ϑŠÅ3 ym ∩∠∪   !$̄ΡÎ) š�≈ oΨ ù=y™ö‘r& #Y‰Îγ≈ x© #\� Ïe± t6 ãΒuρ #\�ƒ É‹tΡuρ ∩∇∪   

(#θ ãΖÏΒ÷σ çG Ïj9 «!$$Î/ Ï& Î!θ ß™u‘uρ çνρâ‘Ìh“ yèè?uρ çνρã� Ïj%uθ è?uρ çνθ ßsÎm7 |¡ è@uρ Zο t� ò6 ç/ ¸ξ‹ Ï¹ r&uρ ∩∪   ¨β Î) š Ï% ©!$# 

y7tΡθ ãèÎƒ$t6 ãƒ $yϑ ¯ΡÎ) šχθ ãèÎƒ$ t7 ãƒ ©!$# ß‰tƒ «!$# s−öθ sù öΝ Íκ‰ É‰÷ƒ r& 4 yϑ sù y] s3 ¯Ρ $yϑ ¯ΡÎ*sù ß] ä3Ζtƒ 4’n? tã Ïµ Å¡ øÿtΡ ( 
ôtΒuρ 4’nû ÷ρr& $yϑ Î/ y‰yγ≈ tã çµ ø‹ n=tæ ©!$# Ïµ‹ Ï?÷σ ã‹ |¡ sù #·� ô_r& $Vϑ‹ Ïà tã ∩⊇⊃∪   ãΑθ à)u‹ y™ y7s9 šχθ àÿ̄=y‚ßϑ ø9$# zÏΒ 

É>#{� ôã F{ $# !$uΖ÷Fn=tóx© $uΖä9≡uθ øΒr& $tΡθ è=÷δ r&uρ ö�ÏÿøótG ó™$$sù $uΖs9 4 tβθ ä9θ à)tƒ Ο ÎγÏFoΨ Å¡ ø9r' Î/ $̈Β }§øŠs9 ’Îû öΝ ÎγÎ/θ è=è% 4 ö≅è% 

yϑ sù à7Î=ôϑ tƒ Ν ä3 s9 š∅ÏiΒ «!$# $º↔ø‹ x© ÷βÎ) yŠ#u‘ r& öΝ ä3 Î/ #…�ŸÑ ÷ρr& yŠ#u‘r& öΝ ä3 Î/ $JèøÿtΡ 4 ö≅t/ tβ% x. ª!$# $yϑ Î/ 

tβθ è=yϑ ÷ès? #M��Î7 yz ∩⊇⊇∪   ö≅t/ ÷ΛäΨ oΨ sß β r& ©9 |=Î=s)Ζtƒ ãΑθ ß™§�9$# tβθ ãΖÏΒ÷σ ßϑ ø9$#uρ #’n<Î) öΝ ÎγŠÎ=÷δ r& #Y‰t/ r& š∅Îiƒ ã— uρ 

š� Ï9≡sŒ ’Îû öΝ ä3 Î/θ è=è% óΟ çF⊥oΨ sßuρ  ∅sß Ï öθ ¡¡9$# óΟ çFΖà2uρ $JΒöθ s% #Y‘θ ç/ ∩⊇⊄∪   tΒuρ óΟ ©9 .ÏΒ÷σ ãƒ «!$$Î/ 

Ï& Î!θ ß™u‘uρ !$̄ΡÎ*sù $tΡô‰tFôã r& t Ì� Ïÿ≈ s3 ù=Ï9 #Z��Ïèy™ ∩⊇⊂∪   ¬!uρ à7ù=ãΒ ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# ÇÚö‘F{ $#uρ 4 ã� Ïÿøótƒ yϑ Ï9 â !$t± o„ 
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Ü> Éj‹yèãƒ uρ tΒ â !$t± o„ 4 šχ% Ÿ2uρ ª!$# #Y‘θ àÿxî $VϑŠÏm§‘ ∩⊇⊆∪   ãΑθ à)u‹ y™ šχθ àÿ̄=y‚ßϑ ø9$# #sŒÎ) óΟ çFø)n=sÜΡ$# 

4† n<Î) zΟ ÏΡ$tótΒ $yδρä‹è{ù' tG Ï9 $tΡρâ‘sŒ öΝ ä3 ÷èÎ7 ®K tΡ ( šχρß‰ƒ Ì� ãƒ β r& (#θ ä9Ïd‰t6 ãƒ zΝ≈ n=x. «!$# 4 ≅è% ©9 $tΡθ ãèÎ6 ®K s? 

öΝ ä3 Ï9≡x‹Ÿ2 š^$s% ª!$# ÏΒ ã≅ö6 s% ( tβθ ä9θ à)uŠ |¡ sù ö≅t/ $uΖtΡρß‰Ý¡ øtrB 4 ö≅t/ (#θ çΡ% x. Ÿω tβθ ßγs)øÿtƒ �ωÎ) Wξ‹ Î=s% 

∩⊇∈∪   ≅è% t Ïÿ̄=y⇐ßϑ ù=Ïj9 zÏΒ É>#t� ôã F{ $# tβ öθ tã ô‰çG y™ 4’n<Î) BΘ öθ s% ’Í<'ρé& <¨ ù' t/ 7‰ƒ Ï‰x© öΝ åκtΞθ è=ÏG≈ s)è? ÷ρr& tβθ ßϑ Î=ó¡ ç„ 

( β Î*sù (#θ ãè‹ ÏÜè? ãΝ ä3 Ï?÷σ ãƒ ª!$# #·� ô_r& $YΖ|¡ ym ( β Î) uρ (#öθ ©9uθ tG s? $yϑ x. ΛäøŠ©9uθ s? ÏiΒ ã≅ö6 s% ö/ ä3 ö/ Éj‹yèãƒ $¹/#x‹ tã $VϑŠÏ9r& 

∩⊇∉∪   }§øŠ©9 ’n? tã 4‘yϑ ôã F{ $# Ól t� ym Ÿωuρ ’n? tã Æl t�ôã F{ $# Ól t� ym Ÿωuρ ’n? tã ÇÙƒ Ì� yϑ ø9$# Ól t� ym 3 tΒuρ ÆìÏÜãƒ 

©!$# …ã& s!θ ß™u‘uρ ã& ù#Åz ô‰ãƒ ;M≈ ¨Ζ y_ “Ì� øgrB ÏΒ $yγÏFøtrB ã�≈pκ÷Ξ F{ $# ( tΒuρ ¤Αuθ tG tƒ çµ ö/ Éj‹yèãƒ $¹/#x‹tã $VϑŠÏ9r& ∩⊇∠∪   * 
ô‰s)©9 š_ ÅÌu‘ ª!$# Çtã š ÏΖÏΒ÷σ ßϑ ø9$# øŒÎ) š� tΡθ ãèÎƒ$t7 ãƒ |MøtrB Íο t� yf¤±9$# zΝ Î=yèsù $tΒ ’Îû öΝ ÍκÍ5θ è=è% tΑt“Ρr' sù 

sπ uΖŠÅ3 ¡¡9$# öΝ Íκö� n=tã öΝ ßγt6≈ rO r&uρ $[s÷G sù $Y6ƒ Ì� s% ∩⊇∇∪   zΟÏΡ$tótΒuρ Zο u��ÏV x. $pκtΞρä‹è{ù' tƒ 3 tβ% x. uρ ª!$# #¹“ƒ Ì“ tã $Vϑ‹ Å3 ym 

∩⊇∪   ãΝ ä. y‰tã uρ ª!$# zΟÏΡ$tótΒ Zο u��ÏV Ÿ2 $pκtΞρä‹è{ù' s? Ÿ≅¤fyèsù öΝ ä3 s9 Íν É‹≈ yδ £# x. uρ y“Ï‰÷ƒ r& Ä¨$̈Ζ9$# öΝ ä3Ψ tã 

tβθ ä3 tG Ï9uρ Zπ tƒ#u t ÏΖÏΒ÷σ ßϑ ù=Ïj9 öΝ ä3 tƒ Ï‰ôγtƒ uρ $WÛ≡u�ÅÀ $Vϑ‹ É)tFó¡ •Β ∩⊄⊃∪   3“t� ÷z é&uρ óΟ s9 (#ρâ‘Ï‰ø)s? $pκö� n=tæ ô‰s% 

xÞ% tnr& ª!$# $pκÍ5 4 tβ% x. uρ ª!$# 4’n? tã Èe≅à2 & óx« #\�ƒ Ï‰s% ∩⊄⊇∪   öθ s9uρ ãΝ ä3 n=tF≈ s% t Ï% ©!$# (#ρã� xÿ x. (#âθ ©9uθ s9 t�≈ t/ ÷ŠF{ $# 

§Ν èO Ÿω šχρß‰Ågs† $|‹ Ï9uρ Ÿωuρ #Z��ÅÁ tΡ ∩⊄⊄∪   sπ̈Ζß™ «!$# ÉL©9$# ô‰s% ôMn=yz ÏΒ ã≅ö6 s% ( s9uρ y‰ÅgrB Ïπ̈ΖÝ¡ Ï9 «!$# 

Wξƒ Ï‰ö7 s? ∩⊄⊂∪   uθ èδ uρ “Ï% ©!$# £# x. öΝ ßγtƒ Ï‰÷ƒ r& öΝ ä3Ψ tã öΝ ä3 tƒ Ï‰÷ƒ r&uρ Ν åκ÷]tã ÇôÜt7 Î/ sπ ©3 tΒ .ÏΒ Ï‰÷èt/ ÷β r& öΝ ä. t� xÿøßr& 

óΟ ÎγøŠn=tæ 4 tβ%x. uρ ª!$# $yϑ Î/ tβθ è=yϑ ÷ès? #·��ÅÁ t/ ∩⊄⊆∪   ãΝ èδ š Ï% ©!$# (#ρã� xÿx. öΝ à2ρ‘‰|¹ uρ Çtã Ï‰Éfó¡ yϑ ø9$# 

ÏΘ#t� y⇔ø9$# y“ô‰oλù;$#uρ $̧ùθ ä3 ÷ètΒ β r& x÷è=ö7 tƒ … ã& ©#ÏtxΧ 4 Ÿωöθ s9uρ ×Α% y Í̀‘ tβθ ãΖÏΒ÷σ •Β Ö !$|¡ ÎΣuρ ×M≈ uΖÏΒ÷σ •Β óΟ ©9 öΝ èδθ ßϑ n=÷ès? 

β r& öΝ èδθ ä↔sÜs? Ν ä3 t7� ÅÁ çG sù Ο ßγ÷Ψ ÏiΒ 8ο §� yè̈Β Î�ö�tóÎ/ 5Ο ù=Ïæ ( Ÿ≅Åz ô‰ã‹ Ïj9 ª!$# ’Îû Ïµ ÏFuΗ÷qu‘ tΒ â !$t± o„ 4 öθ s9 (#θ è=−ƒ t“ s? 

$uΖö/ ¤‹yès9 š Ï% ©!$# (#ρã� xÿx. óΟßγ÷Ψ ÏΒ $¹/#x‹tã $̧ϑŠÏ9r& ∩⊄∈∪   øŒÎ) Ÿ≅yèy_ š Ï% ©!$# (#ρã� xÿx. ’Îû ãΝ ÎγÎ/θ è=è% sπ ¨ŠÏϑ ptø:$# 

sπ ¨ŠÏΗxq Ïπ̈ŠÎ=Îγ≈ yfø9$# tΑt“Ρr' sù ª!$# … çµtG t⊥‹ Å6 y™ 4’n? tã Ï& Î!θ ß™u‘ ’n? tã uρ š ÏΖÏΒ÷σ ßϑ ø9$# óΟ ßγtΒt“ ø9r&uρ sπ yϑ Î=Ÿ2 
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3“uθ ø)−G9$# (#þθ çΡ% x. uρ ¨, ymr& $pκÍ5 $yγn=÷δ r&uρ 4 šχ% x. uρ ª!$# Èe≅ä3 Î/ > óx« $Vϑ‹ Î=tã ∩⊄∉∪   ô‰s)©9 šXy‰|¹ ª!$# 

ã& s!θ ß™u‘ $tƒ ö ”�9$# Èd, ysø9$$Î/ ( £è=äz ô‰tG s9 y‰Éfó¡ yϑ ø9$# tΠ#t� ysø9$# β Î) u !$x© ª!$# š ÏΖÏΒ#u t É)Ïk=ptèΧ öΝ ä3 y™ρâ â‘ 

zƒ Î�Å_Çs)ãΒuρ Ÿω šχθ èù$sƒrB ( zΝ Î=yèsù $tΒ öΝ s9 (#θ ßϑ n=÷ès? Ÿ≅yèy∨sù ÏΒ ÈβρßŠ š� Ï9≡sŒ $[s÷G sù $·6ƒ Ì� s% ∩⊄∠∪   uθ èδ 

ü” Ï% ©!$# Ÿ≅y™ö‘ r& … ã& s!θ ß™u‘ 3“y‰ßγø9$$Î/ È ÏŠuρ Èd, ysø9$# …çν t� Îγôà ã‹Ï9 ’n? tã È Ïd‰9$# Ï& Íj#ä. 4 4’s∀x. uρ «!$$Î/ #Y‰‹ Îγx© 

∩⊄∇∪   Ó‰£ϑ pt’Χ ãΑθ ß™§‘ «!$# 4 t Ï% ©!$#uρ ÿ… çµ yètΒ â !#£‰Ï©r& ’n? tã Í‘$¤ÿä3 ø9$# â !$uΗxqâ‘ öΝ æη uΖ÷� t/ ( öΝ ßγ1 t� s? $Yè©. â‘ #Y‰£∨ß™ 

tβθ äótG ö6 tƒ WξôÒ sù zÏiΒ «!$# $ZΡ≡uθ ôÊÍ‘uρ ( öΝ èδ$yϑ‹ Å™ ’Îû ΟÎγÏδθ ã_ãρ ôÏiΒ Ì� rO r& ÏŠθ àf�¡9$# 4 y7Ï9≡sŒ öΝ ßγè=sV tΒ ’Îû 

Ïπ1 u‘öθ −G9$# 4 ö/ àS è=sV tΒuρ ’Îû È≅ŠÅgΥ M}$# ?íö‘t“ x. yl t�÷z r& … çµ t↔ôÜx© … çν u‘y—$t↔sù xán=øótG ó™$$sù 3“uθ tFó™$$sù 4’n? tã Ïµ Ï%θ ß™ 

Ü=Éf÷èãƒ tí#§‘–“9$# xáŠÉóu‹ Ï9 ãΝ ÍκÍ5 u‘$¤ÿä3 ø9$# 3 y‰tã uρ ª!$# t Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u (#θ è=Ïϑ tã uρ ÏM≈ ysÎ=≈ ¢Á9$# Ν åκ÷]ÏΒ Zο t�Ïÿøó̈Β 

#·� ô_r&uρ $Jϑ‹ Ïà tã ∩⊄∪     

  
  ورة الحجرات س

  بِسمِ اللَّه الرحمنِ الرحيمِ
  

$pκš‰ r' ¯≈ tƒ t Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u Ÿω (#θ ãΒÏd‰s)è? t÷ t/ Ä“y‰tƒ «!$# Ï& Î!θ ß™u‘uρ ( (#θ à)̈?$#uρ ©!$# 4 ¨β Î) ©!$# ìì‹ Ïÿxœ ×ΛÎ=tæ ∩⊇∪   

$pκš‰ r' ¯≈ tƒ t Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ# u Ÿω (#þθ ãèsùö� s? öΝ ä3 s?≡uθ ô¹ r& s−öθ sù ÏNöθ |¹ ÄcÉ< ¨Ψ9$# Ÿωuρ (#ρã� yγøgrB … çµs9 ÉΑöθ s)ø9$$Î/ Ì� ôγyfx. 

öΝ à6 ÅÒ ÷èt/ CÙ ÷èt7 Ï9 β r& xÝt7 øtrB öΝ ä3 è=≈ yϑ ôã r& óΟ çFΡr&uρ Ÿω tβρâ�ßê ô± s? ∩⊄∪   ¨β Î) zƒ Ï% ©!$# tβθ ‘Ò äótƒ öΝ ßγs?≡uθ ô¹ r& 

y‰ΖÏã ÉΑθ ß™u‘ «!$# y7Í× ¯≈ s9'ρé& t Ï% ©!$# zystG øΒ$# ª!$# öΝ åκu5θ è=è% 3“uθ ø)−G=Ï9 4 Ο ßγs9 ×ο t� Ïÿøó̈Β í� ô_r&uρ íΟŠÏà tã ∩⊂∪   ¨β Î) 

š Ï% ©!$# y7tΡρßŠ$uΖãƒ ÏΒ Ï !#u‘uρ ÏN≡t� àfçtø:$# öΝ èδ ç�sYò2r& Ÿω šχθ è=É)÷ètƒ ∩⊆∪   öθ s9uρ öΝ åκ̈Ξ r& (#ρç�y9|¹ 4®Lym 

yl ã� øƒrB öΝ Íκö� s9Î) tβ% s3 s9 #Z�ö�yz öΝ çλ°; 4 ª!$#uρ Ö‘θ àÿxî ÒΟ‹ Ïm§‘ ∩∈∪   $pκš‰ r' ¯≈ tƒ t Ï% ©!$# (#þθ ãΖtΒ#u β Î) óΟä. u !% ỳ 7,Å™$sù :*t6 t⊥Î/ 

(#þθ ãΨ ¨� t6 tG sù β r& (#θ ç7ŠÅÁ è? $JΒöθ s% 7' s#≈ yγpg¿2 (#θ ßsÎ6 óÁ çG sù 4’n? tã $tΒ óΟ çFù=yèsù t ÏΒÏ‰≈ tΡ ∩∉∪   (#þθ ßϑ n=÷æ$# uρ ¨β r& öΝ ä3ŠÏù 
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tΑθ ß™u‘ «!$# 4 öθ s9 ö/ ä3 ãè‹ ÏÜãƒ ’Îû 9��ÏW x. zÏiΒ Í�ö∆F{ $# ÷Λ—ÏΨ yès9 £Å3≈ s9uρ ©!$# |=¬7 ym ãΝ ä3 ø‹ s9Î) z≈ yϑƒ M}$# … çµ uΖ−ƒ y— uρ ’Îû 

ö/ ä3 Î/θ è=è% oν §� x. uρ ãΝ ä3 ø‹s9Î) t�øÿä3 ø9$# s−θ Ý¡ àÿø9$#uρ tβ$uŠóÁ Ïèø9$#uρ 4 y7Í× ¯≈ s9'ρé& ãΝ èδ šχρß‰Ï©≡§�9$# ∩∠∪   WξôÒ sù zÏiΒ 

«!$# Zπ yϑ ÷èÏΡuρ 4 ª!$#uρ íΟŠÎ=tæ ÒΟŠÅ3 ym ∩∇∪   β Î) uρ Èβ$tG xÿÍ←!$sÛ zÏΒ t ÏΖÏΒ÷σ ßϑ ø9$# (#θ è=tG tG ø%$# (#θ ßsÎ=ô¹ r' sù $yϑ åκs]÷� t/ ( 
.β Î*sù ôMtót/ $yϑ ßγ1 y‰÷nÎ) ’n? tã 3“t� ÷z W{ $# (#θ è=ÏG≈ s)sù ÉL©9$# Èöö7 s? 4®Lym u þ’Å∀s? #’n<Î) Ì� øΒr& «!$# 4 β Î*sù ôNu !$sù 

(#θ ßsÎ=ô¹ r' sù $yϑ åκs]÷� t/ ÉΑô‰yèø9$$Î/ (#þθ äÜÅ¡ ø%r&uρ ( ¨β Î) ©!$# �=Ïtä† š ÏÜÅ¡ ø)ßϑ ø9$# ∩∪   $yϑ ¯ΡÎ) tβθ ãΖÏΒ÷σ ßϑ ø9$# ×ο uθ ÷z Î) 

(#θ ßsÎ=ô¹ r' sù t÷ t/ ö/ ä3 ÷ƒ uθ yz r& 4 (#θ à)̈?$# uρ ©!$# ÷/ ä3 ª=yès9 tβθ çΗxqö� è? ∩⊇⊃∪   $pκš‰ r' ¯≈ tƒ t Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u Ÿω ö� y‚ó¡ o„ ×Πöθ s% ÏiΒ 

BΘ öθ s% #|¤tã β r& (#θ çΡθ ä3 tƒ #Z�ö� yz öΝ åκ÷]ÏiΒ Ÿωuρ Ö !$|¡ ÎΣ ÏiΒ > !$|¡ ÎpΣ #|¤tã β r& £ä3 tƒ #Z�ö�yz £åκ÷]ÏiΒ ( Ÿωuρ (#ÿρâ“ Ïϑ ù=s? 

ö/ ä3 |¡ àÿΡr& Ÿωuρ (#ρâ“ t/$uΖs? É=≈ s)ø9F{ $$Î/ ( }§ø♥ Î/ ãΛôœ eω$# ä−θ Ý¡ àÿø9$# y‰÷èt/ Ç≈ yϑƒ M}$# 4 tΒuρ öΝ ©9 ó=çG tƒ y7Í× ¯≈ s9'ρé' sù 

ãΝ èδ tβθçΗÍ>≈ ©à9$# ∩⊇⊇∪   $pκš‰ r' ¯≈ tƒ t Ï%©!$# (#θ ãΖtΒ#u (#θ ç7 Ï⊥tG ô_$# #Z��ÏW x. zÏiΒ Çd©à9$# �χÎ) uÙ ÷èt/ Çd©à9$# ÒΟ øO Î) ( Ÿωuρ 

(#θ Ý¡ ¡¡ pgrB Ÿωuρ =tG øó tƒ Νä3 àÒ ÷è−/ $³Ò ÷èt/ 4 �=Ïtä†r& óΟà2ß‰tnr& β r& Ÿ≅à2ù' tƒ zΝ óss9 ÏµŠÅz r& $\G øŠtΒ 

çνθ ßϑ çF÷δ Ì� s3 sù 4 (#θ à)̈?$#uρ ©!$# 4 ¨β Î) ©!$# Ò>#§θ s? ×ΛÏm§‘ ∩⊇⊄∪   $pκš‰ r' ¯≈ tƒ â¨$̈Ζ9$# $̄ΡÎ) / ä3≈ oΨ ø)n=yz ÏiΒ 9� x. sŒ 4s\Ρé& uρ 

öΝ ä3≈ oΨ ù=yèy_uρ $\/θ ãèä© Ÿ≅Í←!$ t7 s%uρ (#þθ èù u‘$yètG Ï9 4 ¨β Î) ö/ ä3 tΒt� ò2r& y‰Ψ Ïã «!$# öΝ ä39 s)ø?r& 4 ¨β Î) ©!$# îΛÎ=tã ×��Î7 yz ∩⊇⊂∪   

* ÏMs9$s% Ü>#{� ôã F{ $# $̈Ψ tΒ#u ( ≅è% öΝ ©9 (#θ ãΖÏΒ÷σ è? Å3≈ s9uρ (#þθ ä9θ è% $oΨ ôϑ n=ó™r& $£ϑ s9uρ È≅äz ô‰tƒ ß≈ yϑƒ M}$# ’Îû 

öΝ ä3 Î/θ è=è% ( β Î) uρ (#θ ãè‹ ÏÜè? ©!$# …ã& s!θ ß™u‘uρ Ÿω Ν ä3 ÷G Î=tƒ ôÏiΒ öΝ ä3 Î=≈ yϑ ôã r& $º↔ø‹ x© 4 ¨β Î) ©!$# Ö‘θ àÿxî îΛÏm§‘ ∩⊇⊆∪   

$yϑ ¯ΡÎ) šχθ ãΨ ÏΒ÷σ ßϑ ø9$# t Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u «!$$Î/ Ï& Î!θ ß™ u‘uρ §Ν èO öΝ s9 (#θ ç/$s?ö� tƒ (#ρß‰yγ≈ y_uρ öΝ ÎγÏ9≡uθ øΒr' Î/ óΟ ÎγÅ¡ àÿΡr&uρ 

’Îû È≅‹ Î6 y™ «!$# 4 y7Í× ¯≈ s9'ρé& ãΝ èδ šχθ è%Ï‰≈ ¢Á9$# ∩⊇∈∪   ö≅è% šχθ ßϑ Ïk=yèè?r& ©!$# öΝ à6 ÏΖƒ Ï‰Î/ ª!$#uρ ãΝ n=÷ètƒ $tΒ 

’Îû ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# $tΒuρ ’Îû ÇÚö‘F{ $# 4 ª!$#uρ Èe≅ä3 Î/ > óx« ÒΟ‹ Î=tã ∩⊇∉∪   tβθ –Ψ ßϑ tƒ y7ø‹ n=tã ÷β r& (#θ ßϑ n=ó™r& ( ≅è% �ω 
(#θ –Ψ ßϑ s? ¥’n? tã / ä3 yϑ≈ n=ó™Î) ( È≅t/ ª!$# �ßϑ tƒ ö/ ä3 ø‹ n=tæ ÷β r& ö/ ä31 y‰yδ Ç≈ yϑƒ M∼Ï9 β Î) óΟçFΖä. t Ï%Ï‰≈ |¹ ∩⊇∠∪   ¨β Î) ©!$# 

ÞΟ n=÷ètƒ |=øŠ xî ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# ÇÚö‘F{ $#uρ 4 ª!$#uρ 7��ÅÁ t/ $yϑ Î/ tβθè=yϑ ÷ès? ∩⊇∇∪    
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  سورة ق 
  ه الرحمنِ الرحيمِبِسمِ اللَّ

  

úX 4 Éβ#u ö� à)ø9$# uρ Ï‰‹ Éfyϑ ø9$# ∩⊇∪   ö≅t/ (#þθ ç6 Ågx” β r& Ν èδ u!% ỳ Ö‘É‹Ψ •Β óΟ ßγ÷Ψ ÏiΒ tΑ$s)sù tβρã� Ïÿ≈ s3 ø9$# #x‹≈ yδ í óx« 

ë=‹ Ågx” ∩⊄∪   #sŒÏ r& $uΖ÷FÏΒ $̈Ζä. uρ $\/#t� è? ( y7Ï9≡sŒ 7ìô_u‘ Ó‰ŠÏèt/ ∩⊂∪   ô‰s% $oΨ ÷ΗÍ> tã $tΒ ßÈ à)Ζs? ÞÚö‘F{ $# öΝ åκ÷]ÏΒ ( 
$tΡy‰Ψ Ïã uρ ë=≈ tG Ï. 8á‹ Ïÿym ∩⊆∪   ö≅t/ (#θ ç/ ¤‹x. Èd, ysø9$$Î/ $£ϑ s9 öΝ èδ u !% ỳ óΟ ßγsù þ’Îû 9� øΒr& ?kƒ Ì� ¨Β ∩∈∪   óΟ n=sùr& 

(#ÿρã� ÝàΖtƒ ’n<Î) Ï !$yϑ ¡¡9$# ôΜ ßγs%öθ sù y# ø‹ x. $yγ≈ oΨ ø‹ t⊥t/ $yγ≈ ¨Ψ −ƒ y— uρ $tΒuρ $oλm; ÏΒ 8lρã� èù ∩∉∪   uÚö‘F{ $#uρ $yγ≈ tΡ÷Š y‰tΒ 

$uΖøŠ s)ø9 r&uρ $pκ� Ïù zÅ›≡uρu‘ $uΖ÷Fu;/Ρr&uρ $pκ� Ïù ÏΒ Èe≅ä. £l ÷ρy— 8kŠÎγt/ ∩∠∪   Zο u�ÅÇö7 s? 3“t� ø. ÏŒuρ Èe≅ä3 Ï9 7‰ö6 tã 5=ŠÏΨ •Β ∩∇∪   

$uΖø9̈“ tΡuρ zÏΒ Ï !$yϑ ¡¡9$# [ !$tΒ % Z. t�≈ t6 •Β $uΖ÷G u;/Ρr' sù Ïµ Î/ ;M≈ ¨Ζy_ ¡=ymuρ Ï‰ŠÅÁ ptø:$# ∩∪   Ÿ≅÷‚̈Ζ9$#uρ ;M≈ s)Å™$ t/ $oλ°; 

Óìù=sÛ Ó‰‹ ÅÒ ¯Ρ ∩⊇⊃∪   $]%ø— Íh‘ ÏŠ$t6 Ïèù=Ïj9 ( $uΖ÷� u‹ ômr&uρ Ïµ Î/ Zο t$ ù#t/ $\G ø‹ ¨Β 4 y7Ï9≡x‹x. ßlρã� èƒø:$# ∩⊇⊇∪   ôMt/ ¤‹x. óΟßγn=ö7 s% 

ãΠöθ s% 8yθ çΡ Ü=≈ ptõ¾ r&uρ Äb¨ §�9$# ßŠθ ßϑ rO uρ ∩⊇⊄∪   ×Š% tæuρ ãβ öθ tã ö� Ïùuρ ãβ≡uθ ÷z Î) uρ 7Þθ ä9 ∩⊇⊂∪   Ü=≈ ptõ¾ r&uρ Ïπ s3 ÷ƒ F{$# 

ãΠöθ s%uρ 8ì¬7 è? 4 @≅ä. z> ¤‹x. Ÿ≅ß™”�9$# ¨,ptmú Ï‰‹ Ïã uρ ∩⊇⊆∪   $uΖ� Í‹ yèsùr& È,ù=y⇐ø9$$Î/ ÉΑ̈ρF{ $# 4 ö≅t/ ö/ ãφ ’Îû <§ö6 s9 ôÏiΒ 9, ù=yz 

7‰ƒ Ï‰ỳ ∩⊇∈∪   ô‰s)s9uρ $uΖø)n=yz z≈ |¡ΣM}$# ÞΟn=÷ètΡuρ $tΒ â¨ Èθ ó™uθ è? Ïµ Î/ … çµ Ý¡ øÿtΡ ( ßøtwΥ uρ Ü> t� ø%r& Ïµ ø‹ s9Î) ôÏΒ 

È≅ö7 ym Ï‰ƒ Í‘ uθ ø9$# ∩⊇∉∪   øŒÎ) ’¤+ n=tG tƒ Èβ$u‹ Ée)n=tG ßϑ ø9$# Çtã È Ïϑ u‹ ø9$# Çtã uρ ÉΑ$uΚ Ïe±9$# Ó‰‹ Ïès% ∩⊇∠∪   $̈Β àáÏÿù=tƒ ÏΒ 

@Αöθ s% �ωÎ) Ïµ ÷ƒ y‰s9 ë=‹ Ï%u‘ Ó‰ŠÏG tã ∩⊇∇∪   ôNu !% ỳ uρ äο t� õ3 y™ ÏNöθ yϑ ø9$# Èd, ptø:$$Î/ ( y7Ï9≡sŒ $tΒ |MΨ ä. çµ ÷ΖÏΒ ß‰‹ ÏtrB ∩⊇∪   

y‡ ÏÿçΡuρ ’Îû Í‘θ �Á9$# 4 y7Ï9≡sŒ ãΠöθ tƒ Ï‰‹ Ïã uθ ø9$# ∩⊄⊃∪   ôNu !% ỳ uρ ‘≅ä. <§øÿtΡ $yγyè̈Β ×, Í←!$y™ Ó‰ŠÍκy− uρ ∩⊄⊇∪   ô‰s)©9 

|MΨ ä. ’Îû 7' s#øÿxî ôÏiΒ #x‹≈ yδ $uΖøÿt± s3 sù y7Ψ tã x8 u !$sÜÏî x8 ã� |Á t7 sù tΠöθ u‹ ø9$# Ó‰ƒ Ï‰tn ∩⊄⊄∪   tΑ$s%uρ … çµãΖƒ Ì� s% 

#x‹≈ yδ $tΒ £“t$ s! î‰ŠÏG tã ∩⊄⊂∪   $u‹ É)ø9r& ’Îû tΛ©yγy_ ¨≅ä. A‘$¤ÿŸ2 7‰ŠÏΖtã ∩⊄⊆∪   8í$̈Ζ̈Β Î�ö�y‚ù=Ïj9 7‰tG ÷èãΒ A=ƒ Ì� •Β 

∩⊄∈∪   “Ï% ©!$# Ÿ≅yèy_ yìtΒ «!$# $·γ≈ s9Î) t�yz#u çν$u‹ É)ø9r' sù ’Îû É>#x‹yèø9$# Ï‰ƒ Ï‰¤±9$# ∩⊄∉∪   * tΑ$s% … çµ ãΖƒ Ì� s% $uΖ−/ u‘ 
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!$tΒ … çµçG øŠtóôÛr& Å3≈ s9uρ tβ% x. ’Îû ¤≅≈ n=|Ê 7‰ŠÏèt/ ∩⊄∠∪   tΑ$s% Ÿω (#θ ßϑ ÅÁ tG øƒrB £“t$ s! ô‰s%uρ àMøΒ£‰s% / ä3 ø‹ s9Î) 

Ï‰‹ Ïã uθ ø9$$Î/ ∩⊄∇∪   $tΒ ãΑ£‰t7 ãƒ ãΑöθ s)ø9$# £“t$ s! !$tΒuρ O$tΡr& 5Ο≈̄=sà Î/ Ï‰‹ Î7 yèù=Ïj9 ∩⊄∪   tΠöθ tƒ ãΑθ à)tΡ tΛ©yγyfÏ9 È≅yδ 

ÏNh| tFøΒ$# ãΑθ à)s?uρ ö≅yδ ÏΒ 7‰ƒ Ì“ ¨Β ∩⊂⊃∪   ÏMxÿÏ9ø— é&uρ èπ̈Ψ pgø:$# t É)−Fßϑ ù=Ï9 u�ö�xî >‰‹ Ïèt/ ∩⊂⊇∪   #x‹≈ yδ $tΒ 

tβρß‰tãθ è? Èe≅ä3 Ï9 A>#̈ρr& 7á‹ Ïÿym ∩⊂⊄∪   ô̈Β zÅ ýz z≈ uΗ÷q§�9$# Í=ø‹ tóø9$$Î/ u !% ỳ uρ 5=ù=s)Î/ A=ŠÏΖ•Β ∩⊂⊂∪   

$yδθ è=äz ÷Š$# 5Ο≈ n=|¡ Î0 ( y7Ï9≡sŒ ãΠöθ tƒ ÏŠθ è=èƒø:$# ∩⊂⊆∪   Μ çλm; $̈Β tβρâ !$t± o„ $pκ� Ïù $oΨ ÷ƒ t$ s!uρ Ó‰ƒ Ì“ tΒ ∩⊂∈∪   öΝ x. uρ 

$uΖò6 n=÷δ r& Ν ßγn=ö6 s% ÏiΒ Aβ ö� s% öΝ èδ ‘‰x©r& Ν åκ÷]ÏΒ $W± ôÜt/ (#θ ç6 ¤)uΖsù ’Îû Ï‰≈ n=Î6 ø9$# ö≅yδ ÏΒ CÈ‹ Ït¤Χ ∩⊂∉∪   ¨β Î) ’Îû 

y7Ï9≡sŒ 3“t� ò2Ï% s! yϑ Ï9 tβ% x. … çµs9 ë=ù=s% ÷ρr& ’s+ ø9r& yìôϑ ¡¡9$# uθ èδ uρ Ó‰‹ Îγx© ∩⊂∠∪   ô‰s)s9uρ $oΨ ø)n=yz 

ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# uÚö‘F{ $#uρ $tΒuρ $yϑ ßγuΖ÷� t/ ’Îû Ïπ−G Å™ 5Θ$−ƒ r& $tΒuρ $uΖ¡¡ tΒ ÏΒ 5>θ äó—9 ∩⊂∇∪   ÷�É9ô¹ $$sù 4’n? tã $tΒ 

šχθ ä9θ à)tƒ ôxÎm7 y™uρ Ï‰ôϑ pt¿2 y7În/ u‘ Ÿ≅ö6 s% Æíθ è=èÛ Ä§ôϑ ¤±9$# Ÿ≅ö6 s%uρ É>ρã� äóø9$# ∩⊂∪   zÏΒuρ È≅ø‹ ©9$# çµ ósÎm7 |¡ sù 

t�≈ t/ ÷Šr&uρ ÏŠθ àf�¡9$# ∩⊆⊃∪   ôìÏϑ tFó™$#uρ tΠöθ tƒ ÏŠ$uΖãƒ ÏŠ$oΨ ßϑ ø9$# ÏΒ 5β% s3 ¨Β 5=ƒ Ì� s% ∩⊆⊇∪   tΠöθ tƒ tβθ ãèyϑ ó¡ o„ sπ ysøŠ¢Á9$# 

Èd, ysø9$$Î/ 4 y7Ï9≡sŒ ãΠöθ tƒ Ælρã� èƒø:$# ∩⊆⊄∪   $̄ΡÎ) ßøtwΥ Äôv éΥ àMŠÏϑ çΡuρ $uΖøŠs9Î) uρ ç��ÅÁ yϑ ø9$# ∩⊆⊂∪   tΠöθ tƒ ÚY¤) t± n@ 

ÞÚö‘F{ $# öΝ åκ÷]tã % Yæ#u�Å  4 y7Ï9≡sŒ î�ô³ ym $uΖøŠn=tã ×��Å¡ o„ ∩⊆⊆∪   ßøtªΥ ÞΟ n=÷ær& $yϑ Î/ tβθ ä9θ à)tƒ ( !$tΒuρ |MΡr& Ν Íκö� n=tã 

9‘$¬6 pg¿2 ( ö� Ïj. x‹sù Èβ#u ö� à)ø9$$Î/ tΒ ß∃$sƒs† Ï‰ŠÏã uρ ∩⊆∈∪     

 
  

  سورة الذاريات 
محالر مِ اللَّهيمِبِسحنِ الر  

  

ÏM≈ tƒ Í‘≡©%!$#uρ #Yρö‘sŒ ∩⊇∪   ÏM≈ n=Ïϑ≈ ptø:$$sù #\� ø%Íρ ∩⊄∪   ÏM≈ tƒ Ì�≈ pgø:$$sù #Z�ô£ ç„ ∩⊂∪   ÏM≈ yϑ Åb¡ s)ßϑ ø9$$ sù #·� øΒr& ∩⊆∪   $oÿ©ςÎ) 

tβρß‰tãθ è? ×−ÏŠ$|Á s9 ∩∈∪   ¨β Î) uρ t Ïe$!$# ÓìÏ%≡uθ s9 ∩∉∪   Ï !$uΚ ¡¡9$#uρ ÏN#sŒ Å7ç6 çtø:$# ∩∠∪   ö/ ä3 ¯ΡÎ) ’Å∀s9 5Αöθ s% 

7# Î=tG øƒ’Χ ∩∇∪   à7sù÷σ ãƒ çµ ÷Ζtã ôtΒ y7Ïùé& ∩∪   Ÿ≅ÏFè% tβθ ß¹≡§� sƒø:$# ∩⊇⊃∪   t Ï% ©!$# öΛèε ’Îû ;ο t� ÷Ηwð šχθ èδ$y™ ∩⊇⊇∪   
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tβθ è=t↔ó¡ tƒ tβ$−ƒ r& ãΠöθ tƒ È Ïe$!$# ∩⊇⊄∪   tΠöθ tƒ öΛèε ’n? tã Í‘$̈Ζ9$# tβθãΨ tG øÿãƒ ∩⊇⊂∪   (#θ è%ρèŒ ö/ ä3 tFt⊥÷FÏù #x‹≈ yδ “Ï% ©!$# ΛäΖä. 

Ïµ Î/ tβθ è=É∨÷ètG ó¡ n@ ∩⊇⊆∪   ¨βÎ) t É)−G ßϑ ø9$# ’Îû ;M≈ ¨Ζ y_ Aβθ ã‹ ãã uρ ∩⊇∈∪   t É‹Ï{#u !$tΒ öΝ ßγ9 s?#u öΝ åκ›5u‘ 4 öΝ åκ̈Ξ Î) 

(#θ çΡ% x. Ÿ≅ö6 s% y7Ï9≡sŒ t ÏΨ Å¡ øtèΧ ∩⊇∉∪   (#θ çΡ% x. Wξ‹ Î=s% zÏiΒ È≅ø‹ ©9$# $tΒ tβθ ãèyföκu‰ ∩⊇∠∪   Í‘$ptô�F{ $$Î/ uρ öΛèε 

tβρã� ÏÿøótG ó¡ o„ ∩⊇∇∪   þ’Îû uρ öΝ ÎγÏ9≡uθ øΒr& A, ym È≅Í←!$¡¡=Ïj9 ÏΘρã� óspRùQ$#uρ ∩⊇∪   ’Îû uρ ÇÚö‘F{ $# ×M≈ tƒ#u t ÏΖÏ%θ çΗø> Ïj9 ∩⊄⊃∪   

þ’Îû uρ ö/ ä3 Å¡ àÿΡr& 4 Ÿξ sùr& tβρç�ÅÇö7 è? ∩⊄⊇∪   ’Îû uρ Ï !$uΚ ¡¡9$# ö/ ä3 è%ø— Í‘ $tΒuρ tβρß‰tãθ è? ∩⊄⊄∪   Éb> u‘uθ sù Ï !$uΚ ¡¡9$# 

ÇÚö‘F{ $#uρ … çµ ¯ΡÎ) A, yss9 Ÿ≅÷W ÏiΒ !$tΒ öΝ ä3 ¯Ρr& tβθ à)ÏÜΖs? ∩⊄⊂∪   ö≅yδ y79 s?r& ß]ƒ Ï‰ym É# øŠ|Ê tΛÏδ≡t� ö/ Î) 

š ÏΒt� õ3 ßϑ ø9$# ∩⊄⊆∪   øŒÎ) (#θ è=yz yŠ Ïµ ø‹ n=tã (#θ ä9$s)sù $Vϑ≈ n=y™ ( tΑ$s% ÖΝ≈ n=y™ ×Πöθ s% tβρã� s3Ψ •Β ∩⊄∈∪   sø#t� sù #’n<Î) 

Ï& Î#÷δ r& u !$y∨sù 9≅ôfÏèÎ/ & Ïϑ y™ ∩⊄∉∪   ÿ… çµt/ §� s)sù öΝ Íκö� s9Î) tΑ$s% Ÿωr& šχθ è=ä. ù' s? ∩⊄∠∪   }§ y_ ÷ρ r'sù öΝåκ÷]ÏΒ Zπ xÿ‹Åz ( 
(#θ ä9$ s% Ÿω ô# y‚ s? ( çνρ ã�¤± o0uρ ?Ν≈n=äóÎ/ 5ΟŠÎ=tæ ∩⊄∇∪   ÏM n=t7ø% r' sù …çµ è?r&t�øΒ$# ’ Îû ;ο§�|À ôM ©3|Á sù $ yγyγô_ uρ ôM s9$ s% uρ î—θ ègx” 

×Λ É)tã ∩⊄∪   (#θ ä9$ s% Å7 Ï9≡ x‹ x. tΑ$ s% Å7 š/ u‘ ( …çµ ¯ΡÎ) uθ èδ ÞΟ‹Å3y⇔ ø9$# ÞΟŠÎ=yèø9$# ∩⊂⊃∪  ...   

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  صدق اهللا العظيم
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 :الفهارس- 
 .والمراجع المصادر ثبت- أ
  .الموضوعات فهرس- ب      
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 .، رواية حفص عن عاصم القرآن الكرمي-
  :ثبت املصادر واملراجع-أ

 ،جالل الدين عبدالرمحان بن أيب بكر ةجالل الدين السيوطي: اإلتقان يف علوم القرآن- 01
  . م1951،  3مطبعة مصطفى البايب احلليب، مصر، ط )هـ911ت(

   م1996،  3ط –القاهرة   –أصوات اللغة العربية ، عبد الغفار حامد هالل ، مكتبة وهبة  -02
، )هـ403ت( الباقالّين بن حممد بن جعفر القاضي أبو بكر حممد بن الطيب: إعجاز القرآن - 03

  .دت .4ارف، مصر، طالسيد أمحد صقر، دار املع: حتقيق
، بريوت،عبداحلميد أمحد يوسف هنداوي، املكتبة العصرية : اإلعجاز الصريف يف القرآن الكرمي- 04
   .م2002 دط،
أمحد حامد، : رزي، حتقيقناصرالدين بن عبدالسيد بن علي املط: االفتتاح يف شرح املصباح - 05

  . م1990
، )هــ761ت(بن يوسف بن هشام مجال الدين عبداهللا : أوضح املسالك إىل ألفية ابن مالك - 06

 .م1966، 5حممد حمي الدين عبداحلميد، بريوت،دار إحياء التراث العريب، ط : حتقيق
، بريوت، 2عبدالرمحان بن إسحاق الزجاجي، حتقيق مازن املبارك، ط: اإليضاح يف علل النحو - 07

  .1973دار النفائس، 
، حتقيق )هـ751ت( بن قيم اجلوزيةيوب الزرعي املعروف باحممد بن أيب بكر أ :بدائع الفوائد - 08

   .م2004-بريوت-حممد االسكندراين وعدنان درويش،دار الكتاب العريب 
 املعرفة، دار إبراهيم، الفضل أبو حممد: حتقيق ،)هـ794ت( لزركشيا: القرآن علوم يف الربهان - 09

  . م 1972، 2ط -لبنان– بريوت
متّام حسان، عامل الكتب : -دراسة لغوية وأسلوبية للنص القرآين -آن البيان يف روائع القر - 10

  ، م2000، 2بالقاهرة، ط
) دط(  -تونس- حممد الطاهر بن عاشور ، دار سحنون للنشر و التوزيع ، : التحرير و التنوير - 11

  م  1997
فية، والنحوية، دراسة يف الداللة الصوتية، والصر-التحليل اللغوي يف ضوء علم الداللة  - 12

   .م2005،  1ط -مصر - ، حممود عكاشة، دار النشر للجامعات- واملعجمية
   .م2004، 1عبده الراجحي، دار النهضة العربية، بريوت، ط: التطلبق الصريف- 13
   .م 1980 ، 4 ط ، -بريوت – الشروق دار ، أمني الشيخ بكري: القرآن يف الفني التعبري -14
 .1987، )د ط(فاضل صاحل السامرائي،جامعة بغداد، : آين التعبري القر - 15
  . 9أمحد مصطفى املراغي ، دار الفكر ،بريوت،  مج: تفسري املراغي -16
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صـملخ  
من القرآن الكرمي، متخذا من سور  يتناول هذا البحث موضوع البنية اللغوية يف املكّي واملدينّ

ض  .م البحث إىل ثالثة فصول ومدخلجزء األحقاف أمنوذجا تطبيقيا، وقد قسالتعر ا املدخل فتمأم
، إضافة إىل التعريف والوقوف على حده ينّواملدية املكّي غوية، مث بيان أمهّفيه إىل أمهّية الدراسة اللّ

    .بسور اجلزء

ل فكان يف املستوى الصا الفصل األوض لألصوات اللّ ويت،أمغوية املفردة، ومتّ من خالله التعر
أما الفصل الثاين فكان يف املستوى  .الفواصل القرآنية، وأخريا خالصة للفصل مث املقاطع الصوتية، مثّ

عرض لبنية األمساء، وما بالت وذلكبعض الظواهر الصرفية يف سور اجلزء،  تناول ومت من خالله ،الصريف
وأخريا  ،ة البناء للمجهوليلحقها من قضية التنكري والتعريف، مث بنية األفعال وما يلحقها من قضي

من خالله دراسة أنواع اجلمل  ومتّ، أما الفصل الثالث فكان يف املستوى النحوي.خالصة للفصل
النتائج  ها أهميف لجخبامتة س البحثرفق ويف النهاية أُ .، وأخريا خالصة للفصلدة يف سور اجلزءالوار

 .إليها اليت توصل

Résume 
Cet exposé contient le sujet de la structure linguistique du coran révélé à la 

Mecque et à Médine prendre les  versets de la partie de Alahqaf un exemple 

praticable. 

On a divisé cet exposé en trois parties et une entrée dont cette dernière, on a d’abordé 

l’importance de l’étude linguistique et l’importance du coran révélé à la Mecque et à 

Médine et les versets de cette partie. 

Quant  à la première partie  était au niveau  acoustique    qui à travers on a 

abordé aux sons linguistique singuliers et au passage acoustique et les intervalles 

coraniques. Et enfin une conclusion. 

La deuxième partie était au niveau grammatical où on a abordé aux caractères 

grammaticales des ces versets de cette partie on a pris la structure des noms et ses 

subordonnées de défini et indéfini puis la structure des verbes et ses subordonnées du 

problème de la passive et enfin une conclusion. 

La troisième partie était au niveau de la syntaxe puis l’étude des types des 

phrases dans la partie, et enfin une conclusion. 

Finalement, j’ajoute à cet exposé une conclusion dans la laquelle, il inscrit 

tous les résultats retenues. 
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