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  مائدةفي سورة ال الفعل الصحيح 
 (صرفية )دراسة تحليلية
 

 
 رسالة

قدمت الستيفاء بعض الشركط للحصوؿ على شهادة  سرجانا الًتبية اإلسالمية بقسم 
اللغة العربية ُب كلية الًتبية كشؤكف التدريس ّتامعة عالء اللدين اإلسالمية اٟتكومية 

 مكاسر
 بقلم:

 أيو ونديرا
 ٕٕٓٗٓٗٔٔٓٓٓرقم التسجيل: 

 
 كلية الًتبية كشؤكف التدريس

 جامعة عالء الدين اإلسالمية اٟتكومية مكاسر
ـ ٕٛٔٓ
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 كلمة التمهيدية

 بسم اهلل الرحمن الرحيم      
العزيز الغفار كمكور الليل على النهار تذكرة ألكيل اٟتمد هلل الواحد القهار 

ألنبياء كا١ترسلُت سيدنا كحبيبنا ، كالصالة كالسالـ على أشرؼ االقلوب كاألبصار
 ٤تمد كعلى آلو كأصحابو كمن تبعهم بإحساف إىل يـو الدين، أما بعد.

فالكاتبة تشكر اهلل شكرا جزيال، ىو الذم قد أنعم عليها نعما كثَتة 
كتوفيقا كىداية كمعرفة كفهما حىت ٘تكنت إلهناء كتابة ىذه الرسالة العلمية البسيطة 

طلوبة للحصوؿ على درجة سرجانا الًتبية اإلسالمية ُب كلية كشرط من الشركط ا١ت
 الًتبية قسم تدريس اللغة العربية ّتامعة عالء الدين اإلسالمية اٟتكومية مكاسر.

لقد كاجهت الكاتبة مشكالت كثَتة ُب كتابة ىذه الرسالة لكن برٛتة كإذف 
ص كتابة ىذه اهلل تعاىل، كبفضل كخدمة ٥تتلف األقواـ، ٘تكنت الكاتبة لتخلي

الرسالة باٞتودة. كلذالك، كدت الكاتبة أف تشكر ىؤالء ا١تساعدين كا١تشرفُت 
 كا١تشجعُت جزيل الشكر، كمنهم:

كالدم الكارمُت العزيزين احملبوبُت مها األب "أٛتد ياين" ك األـ "ميمنة" الذين  .ٔ
قد رباين تربية حسنة صاٟتة منذ صغَتم إىل سن الرشد ك ساعداين بقدر 
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 ه
 

 ه
 

تهما على إ٘تاـ دراسيت ك أسأؿ اهلل أف ديد ُب عمرىا ك أف يرزؽ ٢تما طاق
 الصحة ك العافية ك يهديهما صراطا سويا. 

األستاذ الدكتور مسافر فببارم، ـ.أ غ . مدير جامعة عالء الدين اإلسالمية  .ٕ
 اٟتكمية مكاسر.

بو األستاذ الدكتور اٟتاج ٤تمد أمرل، ؿ س.،ـ. أغ عميد كلية الًتبية كنوا  .ٖ
 الدكتور ملجونوا داموفليئ، ـ. أغ. كنائب العميد األكؿ.

الدكتورة مشكت مالك ـ. س إ. كنائبة العميدة الثانية، ك الدكتور اٟتاج شهر  .ٗ
الدين عثماف ـ.ؼ د. كنائب العميد الثالث الذين قد بذلوا جهودىم ك 

 مكاسر.أفكارىم ُب توجيو كلية الًتبية ّتامعة عالء الدين اإلسالمية اٟتكمية 
كا، ـ.تو.إ ،رئيس قسم تدريس اللغة العربية، ك الدكتورة ٛتاألستاذ الدكتور  .٘

سيت عائشة خالق، س.أغ، ـ.ؼ د. كسكَتتَتة قسم تدريس اللغة العربية ُب  
 كلية الًتبية ك مها اللذاف ساعداين بتقدًن بعض ا١تواد ا١تتعلقة هبذ الرسالة.

 ،ـ. أ. كا١تشرؼ األكؿ ، الدكتور رُّب،األستاذ الدكتور اٟتاج صبار الدين غرجنغ .ٙ
س.أغ.، ـ.فد.إ. كا١تشرؼ الثاين الذين ساعداين ك أرشداين حيت انتهيت من  

 كتابة ىذه الرسالة، عسى اهلل أف يتم نعمو عليهما إف شاء اهلل. 
كل األساتذة ك ا١تدرسُت الذين بذلوا جهودىم ك طاقاهتم ُب ترقية ما عندم  .ٚ

 إلبتداعية إىل ا١ترحلة اٞتامعة.من أفكار منذ مرحلة ا
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ٚتيع األصدقاء كالصديقات من طالب قسم تدريس اللغة العربية بوجو خاص  .ٛ
ك من طالب كلية الًتبية ك شؤكف التدريس كالطالب اآلخرين من الكليات 
األخرل بوجو عاـ الذين ساعدكين كأعاركين الكتب ا١تتعلقة هبذه الرسالة 

 كآراء ُب تأليف ىذه الرسالة.كأمدكين ٔتا لديهم من أفكار 
كأخَتا إين ال أرجو بعد كتابة ىذه الرسالة إال أف تكوف ٢تا منفعة كزيادة 
كعونا بُت لدل القرّاء كال سيما القواعد ا١تتعلقة هبذه الرسالة، كنسأؿ اهلل التوفيق 

 كا٢تداية ُب تنظيم ىذه الرسالة، آمُت يا رّب العا١تُت.
 

  ى ٜٖٗٔ ذكاٟتّجة  ٜٕ غوكا،-ٝتات
 ـ  ٕٛٔٓ سبتمرب ٓٔ                          

 الكاتبة 
 

 أيو كنديرا
 ٕٕٓٗٓٗٔٔٓٓٓت/
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 تجريد البحث
 أيو ونديرا : ةسم الباحثا

 ٕٕٓٗٓٗٔٔٓٓٓ : رقم التسجيل
 الفعل الصيحيح في سورة المائدة )دراسة تحليلية صرفية( : موضوع البحث

. ُب ىذه الفعل الصيحيح ُب سورة ا١تائدة )دراسة ٖتليلية صرفية(ىذه الرسالة تبحث عن 
يت تستعمل الباحثة لبحث ىذه ك ا١تشكالت ال الفعل الصيحيحخصوصا عن الفعل الرسالة تبُت عن 

لفعل ا أكزاف كيف(. ٕ، ُب سورة ا١تائدة ؟ ا١توجودة أنواع الفعل الصحيح ما ىي(. ٔ الرسالة فهي:
 الصحيح ُب سورة ا١تائدة ؟

 ك أما ا١توضوع هبذا ا١تتعلقة الكتب من عدة ٚتع يعٍتشكل ىذه البحث ىو البحث ا١تكتيب 
الباحثة كل  ٚتعي طريقة ٚتع ا١تواد ىي بحث ىذه الرسالة فهىج البحث الذم تستعمل الباحثة لامن

الفعل ك طريقة التنظيم ا١تواد ك ٖتليلها ىي نظم البحث ٍب ٖتليل ُب سورة ا١تائدة  الفعل الصحيح
 ُب ا١تتعلقة الصرفية كتب إىل بالنظر انواعها باستخداـ التحليل كشرح ك نوعو.ُب سورة ا١تائدة  الصحيح

 بتحديد  ىي البيانات ىذه ٞتمع ةالباحث هاتسلك اليت التفاسَت. كالطريقة ككتب يالعلم البحث ىذا
 .انواعها ٖتلل ٍب الفعل الصحيح عن الشرحات اليت  تتضمن العامة الصرفية القواعد

 صحيحة كأصلو كلها األصلية أحرفو الفعل الصحيح، ك ىو ما كافمن ىذا البحث عرفنا أف  
 ٖٗٛ أقساـ فهي السامل ك ا١تضاعف ك ا١تهموز. كجدت الباحثة ثةالعلة ك ىو ثال ليس فيو حرؼ

) مائتاف كتسعة كسبعوف ( ٜٕٚ)ثالث مائة كأربعة كٙتانوف( الفعل الصحيح ُب سورة ا١تائدة منها: 
كزف  أكزاف ُب سورة ا١تائدة ىي: )تسعة كٜتسوف( ا١تهموز.ٜ٘) ستة كأربعوف( ا١تضاعف، ٙٗالسامل ، 

 -يُػَفعِّلُ  -اِفْػَعْل، فَػعَّلَ  -يَػْفَعلُ  -اِفْػَعْل، َفِعلَ  -يَػْفَعلُ  -اِْفِعْل، فَػَعلَ  -يَػْفِعلُ  -، فَػَعلَ فْػُعلْ اُ  -يَػْفُعلُ -فَػَعلَ 
 ِإفْػَتِعْل. -يَػْفَتِعلُ  -تَػَفعَّْل، ِإفْػتَػَعلَ  -يَػتَػَفعَّلُ  -أْفِعْل، تَػَفعَّلَ  -يُػْفِعلُ  -فاَِعْل، أَفْػَعلَ  -يُػَفاِعلُ  -تَػْفِعْيالن، فَاَعلَ 
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 الباب األول
 مقدمة 

 الفصل األول: خلفية البحث

عليو كسلم ك  اهلل صلى ٤تمد النيب سيدنا على ا١تنزؿ اهلل ىو كالـ القرآف
نزؿ القرآف ليهدل الإلنسانية إىل احملجة الواضحة، كيرشدىا إىل  ٔقراءتو عبادة.

االدياف باهلل  الطريق ا١تستقيم، كيقرر ٢تا أسس اٟتياة كالفاضلة اليت تتقـو دعامتها
كأّما الغرض  ٕكرساالتو كيقرر أحواؿ ا١تاضى، ككقائع اٟتاضر، كأخبار ا١تستقبل.

من تنزيل القرآف ىو ىداية للناس إىل ما فيو سعادهتم ُب الدنيا كاآلحرة. كالقرآف 
) إنّآ أنزلنو ُٕب سورة يوسف اآلية: العربية كما قاؿ اهلل تعاىل منزؿ باللغة

ٕترم ٣ترم قواعد اللغة  . كانت لغة القرآف الكرًنٖكم تعقلوف(قرءناعربّيا  لّعل
 العربية اليت تتكوف من علم النحو ك الصرؼ.

ىذا البحث ستحصص الباحثة النظر اىل قواعدة الصرفية. كلكن ال 
تبحث من القرآف الكرًن عن قواعد الصرفية كلها ٗتتار سورة كاحدة منها ك ىي 

السورة ا٠تامسة من القرآف الكرًن اليت تشمل يى ا١تائدة سورة ا١تائدة. سورة

                                                           
 ٕ(، ص. ٕٗٔٓرس، مكاسر، اٞتامعة عالء الدين ب  ;الطبعة األكؿعلـو القرآف)شريف الدين أكندينغ،  ٔ
 .ٔٚـ(، ص.ٜٜٓٔق/ ٔٔٗٔمناع القطاف، مباحش ُب علـو القرآف) دـ: منشورات العصر اٟتديث،  ٕ
 .ٕ٘ٗ(، ص. ٕٗٔٓ)جاكرتا: ؼ ت. فنجا ٚترلغ،  ٕ(:ٕٔالقرآف الكرًن. سورة يوسف )  ٖ
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كىي السورة ا١تدنية. كلذلك تبحث الباحثة عناصر ُب  )مئةكعشركف( آيات ٕٓٔ 
 الصرؼ فيها.

 لو من يعرض ما حيث من الكلم عن يبحث علم ىو علم الصرؼ
 الكلمة بنية عليو تكوف أف جيب ما نعرؼ كبو كإبداؿ كإعالؿ كإدغاـ تصريف

كقاؿ انو نايف معركؼ علم الصرؼ ىو علم يبحث  ٗاٞتملة. ُب اتنظيمه قبل
ُب الكلمة قبل دخو٢تا ُب تركيب الكالـ، ٍب قاؿ نفس ا١ترجع ٖتويل األصل 
الواحد من الكلمة إىل صيغ ٥تتلفة ألداء ضركب من ا١تعاين ا١تقصودة كالتثنية 

 ٘ كاٞتمع كأخذ ا١تشتقات كبناء الفعل اجملهوؿ كغَتىا.
الفعل الصحيح الذم يكوف جوىر  ك العربية. العلـو أىم نم الصرؼ 

 أحرفو قوة باعتبار الفعل الصرؼ. ينقسم علم مباحث ىذا البحث العلم
 أحرفو ماكاف ىو الصحيح الفعل كا١تعتل. الصحيح قسمُت، يعٍت إىل كضعفها
العلة ك ىي األلف كالواك كالياء.  ليس فيو حرؼ صحيحة كأصلو كلها األصلية

الفعل  ينقسم ٙل ا١تعتل ىو ما ُب حركفو األصوؿ شيء من حركؼ العلة.كالفع
إىل صحيح ك معتل يرجع إىل نوع اٟتركؼ اليت يتكوف منها الفعل. ك ا١تعركؼ 

                                                           


 ٔٙ ـ(،ص. ۰۰۰ٕ العلمية، الكتب دار :)بَتكتاإلبتدائية  للمدرس العربية الدركس .الغالييٍت مصطفى  ٗ
 ٖٔـ (، ص: ٜٜٗٔ)الطبعة الثانية، بَتكت: دار بَتكت احملركسة ،  قواعد النحو الوظيفي دارسة ك تطبيقنايف معركؼ،   ٘ 

 ٔٙص. ،اإلبتدائية للمدرس العربية الدركس .الغالييٍت مصطفى ٙ
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أف علماء العربية قموا اٟتركؼ إىل حركؼ صحيحة ك حركؼ علة، فسموااأللف 
 ٚكالواك كالياء حركؼ علة.

 الفصل الثاني: مشكالت البحث
 ُب سورة ا١تائدة ؟ ا١توجودة أنواع الفعل الصحيح ما ىي .ٔ
 لفعل الصحيح ُب سورة ا١تائدة ؟ا أكزاف كيف .ٕ

 الفصل الثالث: مركز البحث 

أما ا١توضوع ُب ىذا البحث يعٍت" الفعل الصحيح ُب سورة ا١تائدة" 
 ا١توضوع فتقًتح الباحثة ما يلي:  للتجنب عن سوء الفهم ُب تفسَت ىذا

 صحيحة كأصلو كلها األصلية أحرفو ماكاف ىو  : الفعل الصحيح .ٔ
 .العلة ليس فيو حرؼ

 مكونة الطويلة. كىي ا١تدينة السور من ا١تائدة سورة : ا١تائدة سورة .ٕ
 .كعشرين أية مائة على

 الفصل الرابع: دراسة عن المراجع
ُب كل كتب قواعد اللغة  ةحثاإف البحوث عن الفعل الصحيح تكاد الب 

الكتب ا١تستقلة ُب طريقة ْتثها كبعض الكتب تبحث ليس العربية لو كاف بُت 

                                                           
 ٕٕ: ـ(، صٖٜٚٔ)بَتكت: حار النهجة العربية،التطبيق الصرُبعبده الراجحي. ٚ
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عددا من كتب  ةالكاتب تناُب باب كاحد كلكن ُب أبواب متفرقة. كلذالك استع
للشيخ مصطفى الغال ين ىذا  جامع الّدروس العربّيةقواعد اللغة العربية منها: . 

لألستاذ  ملخص قواعد اللغة العربيةالكتاب يشتمل على اقساـ الفعل.
للشيخ  األمثلة التصريفيةفؤادنعمة ىذا الكتاب يشتمل على الفعل الصحيح. 

 علم الصرف٤تّمد معصـو بن على ىذا الكتاب يشتمل على التصريف. 
 تهذيب التوضيح.الفعل الصحيحلدانياؿ ىلمي ىذا الكتاب يشتمل على 

ىذا الكتاب يشتمل على اقساـ ألٛتد مصطفى ا١تمراغي ك ٤تمد سامل علي 
ىذا الكتاب يشتمل لدكتورعبده الراجحي التطبيق الصرفي .الصحيح لالفع

 .الصحيح على اقساـ الفعل
 الفصل الخامس: المناىج المستعملة في كتابة الرسالة 

 الكيفي ْتث الكيفي. مدخل من البحث ىذا ُب كنوعو البحث مدخل
 من فويةكالش ا١تكتوبة كالكلمة الوصفية الوثائق اإلنتاج البحث ُب ىو إجزاءات

ا١تناىج ا١تستعملة ُب تنظيم ىذه  ٛعلى ٖتليلها. يقدر سلوكهم الذم األفرادك
ك  الرسالة ٘تر بطريقتُت ك مها طريقة ٚتع ا١تواد ك طريقة تنظيم ا١تواد ك ٖتليلها.

 :يريد الكاتب أف يشرحهما كاحد فواحد كما يأٌب
 

                                                           
 ٙ(، ص.ٕٛٓٓرماجا ركسدكريا،  .بت :باندكنغ) .Metodologi Penelitian Kualitatif ليكسي موليونج، ٛ
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 طريقة جمع المواد .ٔ
ليبحث الكتب اليت تتعلق  ُب ىذا الصدد يدخل الكاتب ُب ا١تكتبة  

ٔتوضوع البحث. ك ىي طريقة ٚتع ا١تواد اليت تقدـ على عناصر الكتب ٔتطالب 
الرسالة من ا١تواد ك ا١تعطيات ك على مبارة اإلقتياس من ىذه ا١تصادر األمينة 

 مباشرة ك غَت مباشرة.
 طريقة تنظيم المواد و تحليلها .ٕ

 اآلتية :ُب ىذه الطريقة تستخدمها الكاتبة الطرؽ   
 الطريقة القياسية. أ

كا١تراد هبا تنظيم ا١تواد أك ا١تعطيات بواسطة إصدار ا٠تالصة 
أك بعبارة أخرل إصدار  باالنطالؽ من األمور العاّمة اىل األمور ا٠تصة
 ا٠تالصة من األمور الكليات  إىل األمور اٞتزئية.

 الطريقة االستقرائية. ب
اسطة إصدار ا٠تالصة من كا١تراد هبا تنظيم ا١تواد أك ا١تعطيات بو 

األمور ا٠تصة اىل األمور العاّمة، أك بعبارة أخرل إصدار ا٠تالصات البحثية 
من األمور اٞتزئية إىل األمور الكلية. كقصارل القوؿ اهنا ضّد الطريقة 

 ية.سالسابقة الذكر، أم الطريقة القيا
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داية إىل كذلك ا١تناىج اليت سار عليها الباحث ُب إحضار ىذا البحث من الب
 ١تواد أك ا١تعطيات اليت يتم اٟتديث عنها فيو.االنهاية، ١تالئمتهما ب

 أغراض البحث وفوائده.   السادس: الفصل
 فأغراض ىذا البحث ىي:

 ا١تائدة. سورة الصحيح ُب ١تعرفة أنواع الفعل .ٔ
 لفعل الصحيح ُب سورة ا١تائدة.ا كزف١تعرفة  .ٕ
 فوائد البحث يعٍت: 

هم ُب الصرؼ ألف بو يستطاع الطالب إجادة لكي يزيد الطالب علوم .ٔ
 العلـو العربية.

لكي يسهل علينا أف نفهم ك ندريس عن الفعل الصحيح ُب سورة ا١تائدة  .ٕ
 .بواسطة ىذا الرسالة

 

 
 

  



7 
 

7 
 

 الباب الثاني

 الفعل الصحيح في علم الصرف
 تعريف علم الصرفالفصل األول: 

 على أمُت كأضاؼٜ .كالردّ  دفعال اللغة ُب أنو الصرؼ معٌت ُب اٞترجاين قاؿ 
 : يأٌب كما ىي مزيدا أك ٣تردا الصرؼ فيها استعمل اليت ا١تعاين أف السيد

 كحيّسن فيو يزاد أف: اٟتديث صرؼ

 عنو رده: صرفا الشيئ عن صرؼ

 صرفاف النهار الليل: نوائبو الدىر صرفو

 إنفاقو : ا١تاؿ صرؼ

 سبيلو ٗتلية :كالصيب األجَت صرؼ

 األقالـ صريف كمنو تالصو  : الصريف

 القافية عيوب من عيب كاإلقواء فيو، أقول : ره شع أصرؼ

 كجو إىل كجو من ٖتويلها : الرياح تصريف

 تبيينها : اآليات تصريف

 تقلب ك قلبتو : فتصرؼ تصريفا األمر ُب صّرفتو
                                                           

9
 ٕٖٔ .ص ،(السنة دكف كالتوزيع، كالشر عة للطب خرمُت :جدة -سقافورة) التعريفيات كتاب اٞترجاين، ٤تمد بن على الشريف 

7 
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 الكسب طلب ُب تصّرؼ : كاصطرؼَ 

 .عٍّت  فها يصر أف سألتو : ا١تكارة اهلل كاستصرقتُ 

من الناحية اإلصطالحية حية، اما أف يرادبو ا١تعٌت العلمي أك ا١تعٌت ك 
العملي، فاألكؿ يقصد بو: العلم باألصوؿ كبالقواعد الكلية الىت يعرؼ هبا التغيَت 

  ٓٔالذل يتعلق بصيغة الكلمة كأحواؿ مبنيتها كصغتهااليت ليست بإعراب كالبناء.
علم الذم تعرؼ بو  كعرؼ الدكتور عبده الراجحي بأف الصرؼ"ىو ال

 ٔٔكيفية صياغة األبنية العربية، كاحواؿ ىذه األبنية اليت ليست إعرابا كال بناء".
عرؼ علي رضى الصرؼ بأنو:" علم من علـو العربية يبحث عن بنية الكلمة 
من حيث تكوينها بذاهتا ك ٖتويلها إىل صور ٥تتلفة دكف عالقتها بغَتىا ُب 

 ٕٔالكالـ".
نية الكلمة بعيدا عن التغيَت اإلعرايب، يعد من كل تغيَت حيدث ُب ب

مباحث علم الصرؼ، كالثاين با١تعٍت العملي يعٍت ىو ٖتويل األصل الواحد إىل 
أمثلة ٥تتلفة ١تعاف مقصودة ال ٖتصل إال هبا، كتحويل الفهم مثالإىل: فهم ك 

، كحنو ذلك، ككذا التثنية كاٞتمع إىل غَتذلك.  ٖٔيفهم كافهم ك مفهـو

                                                           

 ٕ(، ص.ٖٕٔٓمكاسر.الءالدين برس، جامعة ع ;الطبعة األكؿعلم الصرؼ )مكمل الدين،  ٓٔ  
 ٚ(، ص.ٜٜٛٔ)إسكندرية: دار ا١تعرفة اٞتامعية، التطبيق الصرُب عبده الراجحي،  ٔٔ
 ٓٔ)الطبعة الثانية، القاىرة: دار الفكر، دكف السنة(، ص.  ا١ترجع  ُب اللغة العربية حنوىا كصرفها اٞتزء األكؿي رضى، عل ٕٔ

 ٚ(، ص.ٜٕٓٓمكتبة الرشد :  . ;الطبعة األكؿهتذيب التوضيح)أٛتد مصطفى ا١تراغي ك ٤تمد سلم،   ٖٔ
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علم الصرؼ، األفعاؿ ا١تتصرفة، كاألٝتاء ا١تتمكنة، فال يدخل موضوع 
اٟتركؼ، ألهنا ٣تهوؿ لة األصل، كال يدخل األٝتاء ا١تتوغلة ُب البناء، كالضمائر 

 ٗٔكأٝتاء األفعاؿ اٞتامدة.
 

  الفعل الصحيحمفهم  :الفصل الثاني
 .الياء إىل األلف من ا،حرف كعشركف الثامنة كانت العربية اللغة ُب  

 كذلك حرفاف جنس تقسيمها على صلٖت عارض ٓتط، كعشركف الثامنة كتلك
)  الفعل باعتبار قوة حركفو ك ضعفها ٘ٔ.كالصحيح العلة اٟترؼ وى جنساف

باعتبار تكوين حركفو األصلية( إىل قسمُت: صحيحح ك معتل. أحرؼ العلة 
لة ىي الواك كاأللف كالياء كقد ٚتعت ُب قو٢تم "أكم". كإف سكن حرؼ الع

كفتح ما قبلو ٝتى حرؼ علة كلُت. كما ُب حنو: ثوب، سيف، جورب. فالفتحة 
 ٙٔغَت ٣تانسة لكل من الواك كالياء كمثل ذلك فردكس، ىيمن.

ك ىو  ٚٔأحرفان صحيحة. األصلية وحرفأ كانت ما وى الصحيح لفعلا  
 ةكا٢تمز  العلة أحرؼ من الًتكيبغَت  الفعل كالالـ ُتع ،الفاء الذم الفعل كلمة

  .سامل ٝتى كالتضعيف مزةا٢ت من الصحيح الفعل خال فإف ٛٔ.كالتضعيف

                                                           
  ٖ(، ص.ٖٕٔٓمكاسر. :الطبعة األكؿ؛جامعة عالءالدين برس علم الصرؼ )مكمل الدين،  ٗٔ
 ٔٛ.(، صٕٓٓٓ)الطبعة الثاين؛ جاكرتا: بت. راجا غرافيندك بَت سادا،  Ilmu Nahwu dan Sharaf أكرـك فهمي،   ٘ٔ
 ٕٗ(، ص.ٖٕٔٓمكاسر. :الطبعة األكؿ؛جامعة عالءالدين برس علم الصرؼ )، الدكتور مكمل الدين  ٙٔ
 ٗ٘(، ص.ٕٕٔٓ)الطبعة الثانية؛ القدس للنشركالتوزيع، جامع الدركس العربية. للشيخ مصطفى الغالييٌت.   ٚٔ
 ٔٛ.، صIlmu Nahwu dan Sharaf أكرـك فهمي،   ٛٔ
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 الصرؼ علم ُب يشرخ كلو، سوم الصحيح الفعل يشرح ٚتيع ،لكي
 وكأحرف العلة حرؼ يذخل ال الفعل كلمة وى الصحيح الفعل. النحو كعلم

 فيها األصلية اٟتركؼ أف رأيت، دهش -كاتب -كتب:مثلها.صحيحا األصلية
 كأما علة حرفة األصلية حركفها من حرؼ ليس أم ،صحيحة حركؼ كلها

 أصلها ألف، األصل على زائدتاف فهما "كدهش" ُب كالواك "كاتب" ُب األلف
 األصلية حركفها ألف، صحيحة ناى األفعاؿ أف تعلم كبذلك "كشهد كتب"

 .صحيحة كلها
 

 أنواع الفعل الصحيح: الفصل الثالث

  ٜٔسامل ك مهموز ك مضاعف. :أقساـ ثالثة أىل الصحيح الفعل ينقسم
 : السامل .ٔ

السامل ىو مامل يكن أحد أحرفو األصلية حرؼ عّلة كال مهزة، كال 
 ُب يمىار أب اٞتواد عرب رجب الدكتور قاؿمضّعفا. مثل: كتب ك ذىب ك علم. 

 مزا٢ت من األصلية وحركف سلمت ما ىو السامل "العربية تعليم إىل دخلا١ت " الكتاب
 األصلية الفعل أحرؼ أف دٕت ,سامل -سلم ،بىأذ  -بىذ :لهامث .كالتضعيف

 الفعل كاف كمىت .مضعفا كال مهزة منها كاحد كليس، صحيحة أحرؼ كلها
 على زكائد فهي " سامل " ُب كاأللف " بىأذ " ُب الذمزة كأما "سامل" فهو كذلك
 .األصل

                                                           
  ٕ٘(، ص.ٕٓٓٓلثامنة ك الثالثوف؛ بَتكت: ا١تكتبة العصرية، . )الطبعة اجامع الدركس العربية مصطفى الغالييٍت. ٜٔ
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 ا١تهموز .ٕ
 مهموز أقساـ: ا١تهموز ىو ما كاف أحد أحرفو األصلية مهزة ك ىو ثالثة

 ٕٓ.الالـ كمهموز، العن مهموزالفاء، ك 
 مهموز الفاء. أ

 أمل(-كلأ-)مثل: أخذ مهزة وفعل فاء ماكانت وى الفاء مهموز
 مهموز العُت . ب
 سئم(-بئس-:سأؿمثل) مهزة وفعل ُتع ماكانت وى العن مهموز
 مهموز الالـ . ت

 بدأ(-ىنأ-)مثل:قرأ مهزة وفعل الـ ماكانتمهموز الالـ ىو 
  فضاعا١ت .ٖ

 ك ىو قسماف : ٕٔ.زيادةَت لغ مكررا األصلية وأحرف أحد كاف ما وى ضاعفا١ت
 مضاعف ثالثي. أ
(. كاحد جنس من كآخره كسطو كاف ما وى الثالثي مضاعف  ٕٕ)مثل : َردَّ، َدؿَّ

 مضاعف رباعي. ب
 ٖٕ)مثل: َكَزْلَزَؿ، َدْمَدَمظ(مكررين ةكثاني وأكل كاف ما وى الرباعي ضاعفم

 

                                                           
 ٖ٘(، ص.ٕٓٓٓ. )الطبعة الثامنة ك الثالثوف؛ بَتكت: ا١تكتبة العصرية، جامع الدركس العربية مصطفى الغالييٍت. ٕٓ

 براس ءتامبا العلـو ْتر :اٟتكومية العالية الددرسة .لتتمة ا.اكطاما كجود كدكتوراندس ا٢تدل مشس ٤تمد اندس ٕٔ
 ٗ:ص.السنة لستل جومبانخ

ـّ رازين،    ٕٕ   ٜٙص.  (ٕٗٔٓبورغـر بيس،  )الطبعة الثاين؛ جاكرتا:علم الصرؼ ١تبتدئ أبو رازين ك أ
ٖ٘(، ص.ٕٓٓٓ. )الطبعة الثامنة ك الثالثوف؛ بَتكت: ا١تكتبة العصرية، جامع الدركس العربية مصطفى الغالييٍت. ٖٕ
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 الباب الثالث

 رة المائدة ومسائلهاسو  

 األول : نظرة العامة عن سورة المائدةالفصل 
ٕٗ(.ٕٓٔ) كعشركف ةمئ كأياهتا، ا٠تامسة السورة يى ائدةا١ت سورة

 سورة
، مكة ُب ولك  جرةا٢ت بعد مانزؿ دينا١ت إف من شهورا١ت على بناء مدينة يى ائدةا١ت

 كركل الوداع حجة عاـ أم ٌتٔت نزؿ ائدةا١ت أكؿ أف فديااإل شعب ُب البيهقي كركل
. دينةكا١ت مكةُت ب الوداع حجة ُب كلها نزلت إهنا كعب ابن مد٤ت عن عبيد عن

 ذم عشر الثامن يـو ُب الوداع حجة نم اهلل رسوؿ مرجع نزلت، ريرةى أيب كعن
 دينةبا١ت نزلت ائدةا١ت سورة أف، ا٠تطاب بن عمر عن ركم من الناس كمن .اٟتجة

 انزك٢ت ابتداء فيكوف، الوداع حجة عاـ نزلت أهنا ةَت كث اياترك  ،ناؾىك ُت اثن يـو ُب
 ٕ٘.الوداع حجة إىل ا٠تركج قبل دينةبا١ت

 ما ذلك كُب، النساء سورة بعض بعد بعضها نزؿ السورة ذهى أف كيظهر
 العرب أمر ول استقاـ قد كسلمى اهلل عليو لص اهلل صلى اهلل رسوؿ أف على يدؿ
 فألهنم اليهود أما. كالنصارل اليهود إال اإلسالـ ادعن ُب يبق كمل ُتنافقا١ت كأمر

 قد اإلسالـ فتوح فألف النصارل كأما، احو٢ت كما دينةا١ت ُب ُتسلم١تبا تلطوف٥ت
 ٕٙ الشاـ. حدكد ُب ملكهم ـوٕت بلغت



                                                           
 ٓ٘ٛ:ص .ق ۷ٛٗٔ - ۷۰ٗٔ .الفكر دار :لبناف .السادس ا١تنار(، اٞتزء بتفسَت )الشهَت اٟتكيم القرآف تفسَترضا.  رشيد ٤تمد ٕٗ
 ۰ :ص.السنة ٥تتل كالتوزيع. للنشر سخنوف . تونس: داركالتنوير التحرير سَتعاشور.  ابن الطاىر ٤تمد ٕ٘
 ٔٚنفس ا١تراجع. ص:   ٕٙ
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 سورة المائدة: أسباب نزول من الفصل الثاني
فيما اليت نزلت بسبب من األسباب فهي  ائدةأما اآليات ُب سورة ا١ت

 يلي: 
 (. ٕ: ٘")سورة ا١تائدة/ال تحلوا شعائر اهلل...قولو تعاىل " .ٔ
كاف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم كأصحابو باٟتديبية  :زيد بن أسلم قاؿ   

فمر هبم ناس من  ،كقد اشتد ذلك عليهم ،حُت صدىم ا١تشركوف عن البيت
فقاؿ أصحاب رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم: " نصد  ،ا١تشركُت يريدكف العمرة

ال تحلوا شعائر اهلل وال الشهر ) : فأنزؿ اهلل تعاىل ،ىؤالء كما صدنا أصحاهبم
أم كال تعتدكا على  (الحرام وال الهدي وال القالئد وال آمين البيت الحرام

 ٕٚىؤالء العمار أف صدكم أصحاهبم
 ( ٖ: ٘)سورة ا١تائدة/ ..."اليوم أكملت لكم دينكم"اىلقولو تع .ٕ

 ،زاىر بن أٛتدأخربنا اٟتاكم أبو عبد الرٛتن الشاذياخي قاؿ : أخربنا 
قاؿ: حيِت بن حكيم قاؿ: أخربنا اٟتسُت بن ٤تمد بن مصعب قاؿ: حدثنا 

ابن عباس قرأ  : مار بن أيب عمار قاؿحدثنا أبو قتيبة قاؿ: حدثنا ٛتاد، عن ع
اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ): ىذه اآلية كمعو يهودم

فقاؿ اليهودم: لو نزلت ىذه اآلية علينا ُب يـو   (ورضيت لكم اإلسالم دينا

                                                           
 ٜٜٔٔق/ ٔٔٗٔلبناف: دار الكتب العلمية، -)الطبعة األكىل؛ بَتكتقرآف أسباب نزكؿ الاإلماـ أيب اٟتسن علي بن أٛتد الواحدم،   ٕٚ

 ٕٜٔـ(، ص.

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=180&idto=203&bk_no=63&ID=182#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15944
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=180&idto=203&bk_no=63&ID=182#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=180&idto=203&bk_no=63&ID=182#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=180&idto=203&bk_no=63&ID=182#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=63&ID=182&idfrom=180&idto=203&bookid=63&startno=1#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15911
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15911
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15306
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=11
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ا ُب يـو كاحد : يـو فإهنا نزلت ُب عيدين اتفق :ابن عباسفقاؿ  الٗتذناه عيدا ،
 ٕٛ.ٚتعة كافق ذلك يـو عرفة

 (ٗ: ٘)سورة ا١تائدة/ ..."يسألونك ماذا أحل لهم "قولو تعاىل .ٖ
كزيد بن ا١تهلهل  ،عدم بن حاًبنزلت ىذه اآلية ُب  :سعيد بن جبَتقاؿ 

عليو كسلم: ا٠تَت] كذلك كىو زيد ا٠تيل الذم ٝتاه رسوؿ اهلل صلى اهلل  -الطائيُت
إنا قـو  ،صلى اهلل عليو كسلم [ فقاال : يا رسوؿ اهلل أهنما جاءا إىل رسوؿ اهلل

كإف كالب آؿ ذريح كآؿ ] أيب [ جويرية تأخذ البقر  ،نصيد بالكالب كالبزاة
كاٟتمر كالظباء كالضب ، فمنو ما ندرؾ ذكاتو كمنو ما يقتل فال ندرؾ ذكاتو ، كقد 

يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل ) :يتة ، فماذا حيل لنا منها ؟ فنزلتحـر اهلل ا١ت
كصيد ما  : يعٍت  (وما علمتم من الجوارح) الذبائح :يعٍت  (لكم الطيبات

 . علمتم من اٞتوارح ، كىي الكواسب من الكالب ، كسباع الطَت
ذكروا نعمة اهلل عليكم إذ ىم قوم أن ياأيها الذين آمنوا ا"قولو تعاىل .ٗ

  (ٔٔ: ٘)سورة ا١تائدة/ ..."يبسطوا إليكم أيديهم
أخربنا أبو علي  :أخربنا سعيد بن ٤تمد بن أٛتد بن جعفر ا١تؤذف قاؿ

حدثنا عمار بن  :قاؿ ،أخربنا أبو لبابة ٤تمد بن ا١تهدم ا١تيهٍت :قاؿ ،الفقيو
عمرك بن عن  ،حدثنا ٤تمد بن إسحاؽ :قاؿسلمة بن الفضل حدثنا  :اٟتسن قاؿ

أف رجال من  :جابر بن عبد اهلل األنصارم، عن اٟتسن البصرم ، عن عبيد 
أال أقتل لكم  :يقاؿ لو غورث بن اٟتارث قاؿ لقومو من غطفاف ك٤تارب  ،٤تارب
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قاؿ : فأقبل إىل رسوؿ اهلل  ،أفتك بو :ؿككيف تقتلو ؟ قا ،نعم :٤تمدا ؟ قالوا
فقاؿ : يا ٤تمد  أنظر إىل  ،كسيفو ُب حجره كىو جالس، صلى اهلل عليو كسلم
نعم، فأخذه ، فاستلو ، ٍب جعل يهزه كيهم بو  فكبتو اهلل عز  سيفك ىذا ؟ قاؿ :

قاؿ : أال ٗتافٍت ، كُب يدم   ،ٍب قاؿ : يا ٤تمد أما ٗتافٍت ؟ قاؿ : ال ،كجل
كرده إىل رسوؿ اهلل صلى اهلل  ،سيف ؟ قاؿ : دينعٍت اهلل منك ، ٍب أغمد السيفال

عليكم إذ ىم قوم أن يبسطوا  اذكروا نعمة اهلل): فأنزؿ اهلل تعاىل .عليو كسلم
  ٜٕ(.إليكم أيديهم

  (ٖٖ :٘سورة ا١تائدة/)"...إنما جزاء الذين يحاربون اهلل ورسولو"تعلى قولو .٘
 قاؿ : حدثنا أبو عمرك بن ،ربنا أبو نصر أٛتد بن عبيد اهلل ا١تخلدمأخ

سعيد بن جنيد قاؿ : أخربنا مسلم قاؿ : حدثنا عبد الرٛتن بن ٛتاد قاؿ : حدثنا 
كعرينة أتوا رسوؿ اهلل صلى  ،ن عكلأف رىطا م: ، عن قتادة ، عن أنسأيب عركبة 

 ،إنا كنا أىل ضرع ، كمل نكن أىل ريف ،يا رسوؿ اهلل :اهلل عليو كسلم فقالوا
 ،] كراع  ،فأمر ٢تم رسوؿ اهلل  صلى اهلل عليو كسلم  بذكد  ،فاستوٜتنا ا١تدينة

ية ككانوا بناح ،كأمرىم [ أف خيرجوا فيها فيشربوا من ألباهنا كأبوا٢تا ، فلما صحوا
كاستاقوا الذكد ، فبعث رسوؿ اهلل   اٟترة قتلوا راعي رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم

  ،كأرجلهم كٝتل أعينهم ،فقطع أيديهم ،صلى اهلل عليو كسلم ُب آثارىم ، فأٌب هبم
قاؿ قتادة : ذكر لنا أف ىذه اآلية نزلت فًتكوا ُب اٟترة حىت ماتوا على حا٢تم . 

إىل   (إنما جزاء الذين يحاربون اهلل ورسولو ويسعون في األرض فسادا): فيهم
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، عن عبد األعلى ، عن سعيد إىل ٤تمد بن ا١تثٌت ركاه مسلم ، عن  .آخر اآلية
 ٖٓ.قوؿ قتادة

  (ٖٛ: ٘سورة ا١تائدة/)...ة فاقطعوا أيديهماوالسارق والسارق قولو تعلى:" .ٙ
 .نزلت ُب طعمة بن أبَتؽ سارؽ الدرع ، كقد مضت قصتو :قاؿ الكليب 

)..."ياأيها الرسول ال يحزنك الذين يسارعون في الكفر"قولو تعلى:  .ٚ
 (ٚٗ-ٔٗ: ٘/سورة ا١تائدة

٤تمد بن  أخربنا أبو عبد اهلل بن أيب إسحاؽ، قاؿ: أخربنا أبو ا٢تيثم أٛتد بن
غْوث الكندم، قاؿ: حدثنا ٤تمد بن عبد اهلل بن سليماف اَٟتْضَرِمّي، قاؿ: حدثنا 
أبو بكر بن أيب شيبة، قاؿ: حدثنا أبو معاكية، عن األعمش، عن عبد اهلل بن مرة، 

كيهودية ٍب  أنو رجم يهوديا :عن الرباء بن َعاِزب، عن النيب صلى هلل عليو كسلم
أنزؿ  اكمن مل حيكم ٔت)، (أنزؿ ٱهلل فأكلػئك ىم ٱلكافركف اكمن مل حيكم ٔت)قاؿ: 

، (كمن مل حيكم ٔتآ أنزؿ ٱهلل فأكلػٰئك ىم ٱلفاسقوف)، (ٱهلل فأكلػئك ىم ٱلظا١توف
 ٖٔ.ركاه مسلم عن أيب بكر بن أيب شيبة.الكفار قاؿ نزلت كلها ُب

 (ٜٗ: ٘سورة ا١تائدة/)..." أن احكم بينهم بما أنزل اهللو  "قولو تعلى  .ٛ

ركل ابن إسحق عن ابن عباس قاؿ قاؿ كعب بن اسيد كعبد اهلل بن 
صوريا كشاس بن قيس اذىبوا بنا إىل ٤تمد لعلنا نفتنو عن دينو فجاؤا فقالوا يا 

                                                           
 ٜٚٔ-ٜٙٔ، ص.ؿ القرآفأسباب نزك اإلماـ أيب اٟتسن علي بن أٛتد الواحدم،   ٖٓ
31

ٜٛٔ. ، صأسباب نزكؿ القرآفإلماـ أيب اٟتسن علي بن أٛتد الواحدم، ا 
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٤تمد إنك قد عرفت أنا أحبار يهود كأشرافهم كساداهتم كأنا إف اتبعناؾ اتبعتنا 
كمهم إليك فتقضي لنا يهود كمل خيالفونا كأف بيننا كبُت قومنا خصومة فنحا 

وان احكم بينهم بما أنزل اهلل )عليهم كنؤمن بك فأىب ذلك كأنزؿ اهلل فيهم 
 ٕٖ.(إلى قولو لقوم يوقنون

) ..."يا أيها الذين آمنوا ال تتخذوا اليهود والنصارى أولياءقولو تعلى"  .ٜ
 (ٔ٘: ٘ا١تائدة/

الصامت  أخرج ابن إسحق كابن جرير كابن ايب حاًب كالبيهقي عن عبادة بن
قاؿ ١تا حاربت بنو قينقاع تشبث بأمرىم عبد اهلل بن أيب بن سلوؿ كقاـ دكهنم 
كمشى عبادة بن الصامت إىل رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم كتربأ إىل اهلل كاىل 
رسولو من حلفهم ككاف أحد بٍت عوؼ بن ا٠تزرج كلو من حلفهم مثل الذم ٢تم 

ؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم كتربأ من حلف من عبد اهلل بن أيب فحالفهم إىل رسو 
يا أيها )الكفار ككاليتهم قاؿ ففيو كُب عبد اهلل بن أيب نزلت القصة ُب ا١تائدة 

 (.الذين آمنوا ال تتخذوا اليهود والنصارى أولياء
 (٘٘: ٘...")المائدة/إنما وليكم اهلل قولو تعلى "  .ٓٔ

أخرج الطرباين ُب األكسط بسند فيو ٣تاىيل عن عمار بن ياسر قاؿ كقف 
على علي بن أيب طالب سائل كىو راكع ُب تطوع فنزع خا٘تو فأعطاه السائل 

حدثنا عبد  :كلو شاىد قاؿ عبد الرازؽ .آليةا" إنما وليكم اهلل وسولو": فنزلت

                                                           
32
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 "إنما وليكم اهلل ورسولو" ُب قولو: الوىاب بن ٣تاىد عن أبيو عن ابن عباس
قاؿ نزلت ُب علي بن أيب طالب كركل ابن مردكيو عن كجو آخر عن ابن  ،اآلية

عباس مثلو كأخرج أيضا عن علي مثلو كأخرج ابن جرير عن ٣تاىد كابن أيب حاًب 
 ٖٖ.فهذه شواىد يقوم بعضها بعضا ،مة بن كهيل مثلوعن سل

..." ياأيها الذين آمنوا ال تتخذوا الذين اتخذوا دينكم" قولو تعلى  .ٔٔ
 (ٚ٘: ٘)المائدة/

اإلسالـ  كاف رفاعة بن زيد كسويد بن اٟتارث قد أظهرا :ابن عباسقاؿ 
 ٖٗ.فأنزؿ اهلل تعاىل ىذه اآلية اككاف رجاؿ من ا١تسلمُت يوادكهن ٍب نافقا

: ٘المائدة/...")ا ىزوا ولعباوإذا ناديتم إلى الصالة اتخذوى"قولو تعلى  .ٕٔ
٘ٛ) 

إذا نادل إىل  كاف منادم رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم: قاؿ الكليب
ركعوا ال  ،صلوا ال صلوا ،قاموا ال قاموا: قالت اليهود ،فقاـ ا١تسلموف ،الصالة

  ٖ٘.على طريق االستهزاء كالضحك فأنزؿ اهلل تعاىل ىذه اآلية .ركعوا
 لمائدة قبلها وما بعدىااالسورة مناسبة  :الفصل الثالث

أك ٔتعٌت آخر  األنعاـكسورة  لنساءبُت سورة امدنية ىي سورة  ائدةسورة ا١ت
جند  النظر إليها . كبعداألنعاـكقبل سورة  لنساءا كاقعة بعد سورةائدة ا١ت أف سورة

                                                           
 ٗٓٔص. اسباب النزكؿ، جالؿ الّدين السيوطي،    ٖٖ
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ْتثا  سنقدـ ىذا الفصل كُب .بعدىا كما قبلها ١تا كثيقة مناسبات ٢تا ائدةا١ت سورة
 :فيما يلي كىو كما بعدىا قبلها ٢تا ائدةسورة ا١ت مناسبات كجوه عن خاصا
 ا١تناسبات ١تا قبا٢تا .ٔ

 كما قاؿ بينهما مناسبات فكانت ،النساء،  سورة ىي ائدةا١ت سورة قبل
 سورة مناسبة ركح ا١تعاين ُب كتابو ُب األلوسي البغدادم السيد ٤تمود شكرم

 :اؿ ىي كسورة اإلسراء
لنساء ك تأخَت ا١تائدة بأف أكؿ تلك )ياأيها الناس( ك فيها ككجو تقدًن ا

ا٠تطاب بذلك َب مواضع كىو أشبو بتنزيل ا١تكى، كأكؿ ىذه )ياأيها الذين آمنوا( 
كفيها ا٠تطاب بذلك َب مواضع كىو اشبو ٓتطاب ا١تدىن، كتقدًن العاـ كشبو ا١تكى 

 ٖٙأنسب.
 ا١تناسبات ١تا بعدىا .ٕ

 كما قاؿ بينهما مناسبات فكانت األنعاـ، سورة ىي ائدةا١ت سورةبعد 
 سورة مناسبة ركح ا١تعاين ُب كتابو ُب األلوسي البغدادم السيد ٤تمود شكرم

 :ىي ائدةا١ت كسورة األنعاـ
قاؿ اٞتالؿ السيوطى َب كجو ا١تناسبة أنو تعاىل ١تذكر َب آخر ا١تائدة)هلل 

جل شأنو ىذه ملك السماكات كاألرض كمافيهن( على سبيل االٚتاؿ افتتح 
السورة بشرح ذلك كتقصيلو فبدأ سبحانو بذكر خلق السموات كاألرض كضم 
تعاىل اليو أنو جعل الظلمات كالنور ك ىو بعض ماتضمو مافيهن ٍب ذكر عزاٝتو أنو 

                                                           
 ٛٗلبناف: ادارة الطبعة ا١تنَتية، د.س(، ص. -، اٞتزء السادس )بَتكتركح ا١تعاين٤تمود شكرم األلوسي البغدادم،  ٖٙ
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خلق النوع اإلنساىن كقضى لو أجال كجعل لو أجال آخر للبعث ك أنو جل جاللو 
ى: )قل ١تن ماَب السموات( ا٠تى فاثبت لو منشئ القركف قرنا بعد قرف ٍب قاؿ تعل
 ٖٚملك ٚتيع ا١تظر كفات لظرؼ ا١تكلن.

 

                                                           
ٙٚ، اٞتزء السابع،ص. ا١تعاينركح ٤تمود شكرم األلوسي البغدادم،   ٖٚ
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 الرابعالباب 

 الفعل الصحيح في سورة المائدة 

 سورة في الصحيح الفعل على تحتوي التي آلياتا  :األولالفصل 

 المائدة
 فجعلت ا١تائدة سورة ُب الصحيح الفعل على ٖتتوم اليت اآليات أما

 :صحيح أهنا على داللة ا٠تط الكلمة ٖتت الباحثة
رقم  الرقم

 اآلية
 الصحيحة اآليات

 المهموز المضاعف السالم
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)ثالث مائة كأربعة كٙتانوف(  ٖٗٛمن تلك اآليات كجدت  الباحثة 
) مائتاف كتسعة كسبعوف ( السامل ، ٜٕٚنها: الفعل الصحيح ُب سورة ا١تائدة م

 )تسعة كٜتسوف( ا١تهموز.ٜ٘) ستة كأربعوف( ا١تضاعف، ٙٗ
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 ن الفعل الصحيح في سورة المائدةاوز أ :الفصل الثاني

 اُفْ ُعْل )ثالثي المجرد( -يَ ْفُعلُ -وزن فَ َعلَ  .ٔ

اُفْػُعْل ُب -يَػْفَعلُ -أما الفعل الصحيح اليت ٖتتوم على كزف فَػَعلَ  
)اثناف كِستُّوف( السامل، ٕٙ)ثالثة كٙتانوف( منها: ٖٛا١تائدة يعٌت سورة 

 )عشرة( ا١تهموز. ٓٔ)أحد عشر( ا١تضاعف،ٔٔ

رقم  الرقم
 اآلية

نوع الفعل  الكلمة
 الصحيح

 الفعل

ٔ ٔ  اُْحُكمْ  -حَيُْكمُ  -َحَكمَ  السامل 
ٕ ٕ   

 

 ا١تضاعف
 ا١تضاعف

 ِاْحِللْ  -حيُِلُّ  -َحلَّ 
 ُاْصُددْ  -َيُصدُّ  -َصدَّ 

ٖ ٖ   

  

  

 ا١تهموز
السامل 
 ا١تهموز

 ُكلْ   -يَْأُكلُ  -َأَكلَ 
اُْكُفْر  -َيْكُفرُ  -َكَفرَ 
 ُكلْ   -يَْأُكلُ  -َأَكلَ 

ٗ ٗ    اُذُْكرْ  -َيْذُكرُ  -ذََكرَ  السامل 
٘ ٘    اُْكُفرْ  -َيْكُفرُ  -َكَفرَ  السامل 
ٙ ٙ  اُْشُكرْ  -َيْشُكرُ  -َشَكرَ  السامل 
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ٚ ٚ    اُذُْكرْ  -َيْذُكرُ  -ذََكرَ  السامل 
ٛ ٔٓ   اُْكُفرْ  -َيْكُفرُ  -َكَفرَ  السامل 
ٜ ٔٔ    

  

   

  

 السامل
 ا١تضاعف
 السامل

 ا١تضاعف

 اُذُْكرْ  -َيْذُكرُ  -ذََكرَ 
 ُىمَّ  -ُهمُّ يػَ  -َىمَّ 
 اُْبُسطْ  -يَػْبُسطُ  -َبَسطَ 
 اُْكُففْ  -َيُكفُّ  -َكفَّ 

ٔٓ ٕٔ   

   

 ا١تهموز
 السامل

 ُخذْ  -يَُأُخذُ  -َأَخذَ 
 اُْكُفرْ  -َيْكُفرُ  -َكَفرَ 

ٔٔ ٔٗ   ُخذْ  -يَُأُخذُ  -َأَخذَ  ا١تهموز 
ٕٔ ٔٚ 

 
   

  

 السامل
 السامل

 ُفرْ اُكْ  -َيْكُفرُ  -َكَفرَ 
 اُْخُلقْ  -خَيُْلقُ -َخَلقَ 

ٖٔ ٕٓ    اُذُْكرْ  -َيْذُكرُ  -ذََكرَ  السامل 
ٔٗ ٕٔ    

  

 السامل
 السامل

 اُْدُخلْ  -َيْدُخلُ  -َدَخلَ 
 اُْكُتبْ  -َيْكُتبُ  -َكَتبَ 

ٔ٘ ٕٕ    

   

 السامل
 السامل

 اُْدُخلْ  -َيْدُخلُ  -َدَخلَ 
 اُْخرُجْ  -رُجُ خيَْ  -َخرَجَ 
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ٔٙ ٕٖ-
ٕٗ 

   اُْدُخلْ  -َيْدُخلُ  -َدَخلَ  السامل 

ٔٚ ٕ٘    اُفْػُرؽْ  -يَػْفُرؽُ  -فَػَرؽَ  السامل 
ٔٛ ٕٛ  

   

 السامل
 السامل

 اُْبُسطْ  -يَػْبُسطُ  -َبَسطَ 
 اُقْػُتلْ  -يَػْقُتلُ  -قَػَتلَ 

ٜٔ ٖٓ   اُقْػُتلْ  -يَػْقُتلُ  -قَػَتلَ  السامل 
ٕٓ ٖٕ    

  

 السامل
 السامل

 اُْكُتبْ  -َيْكُتبُ  -َكَتبَ 
 اُقْػُتلْ  -يَػْقُتلُ  -قَػَتلَ 

ٕٔ ٖٙ    اُْكُفرْ  -َيْكُفرُ  -َكَفرَ  السامل 
ٕٕ ٖٚ    اُْخرُجْ  -خَيْرُجُ  -َخرَجَ  السامل 
ٕٖ ٗٔ  ُخذْ  -يَْأُخذُ  -َأَخذَ  ا١تهموز 
ٖٗ ٕٗ   

  

  

 السامل
 ا١تضاعف
 السامل

 اُْحُكمْ  -حَيُْكمُ  -َحَكمَ 
 ُأْضُررْ  -َيُضرُّ  -َضرَّ 
 اُْحُكمْ  -حَيُْكمُ  -َحَكمَ 

ٕ٘ ٗٗ  اُْحُكمْ  -حَيُْكمُ  -َحَكمَ  السامل 
ٕٙ ٗ٘-    اُْكُتبْ  -َيْكُتبُ  -َكَتبَ  السامل 
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ٗٙ- 
ٗٚ- 
ٜٗ 

  اُْحُكمْ  -حَيُْكمُ  -َحَكمَ  السامل 

ٕٚ ٘ٛ   اُْعُقلْ  -يَػْعُقلُ  -َعَقلَ  السامل 
ٕٛ ٙٓ   اُْعُبدْ  -يَػْعُبدُ  -َعَبدَ  السامل 
ٕٜ ٙٔ   

   

   

 السامل
 السامل
 السامل

 اُْدُخلْ  -َيْدُخلُ  -َدَخلَ 
 اُْخرُجْ  -خَيْرُجُ  -َخرَجَ 
 اُْكُتمْ  -َيْكُتمُ  -َكَتمَ 

ٖٓ ٙٗ   اُْغُللْ  -يَػُغلُّ  -َغلَّ  ا١تضاعف 
ٖٔ ٙٙ   ُكلْ   -يَْأُكلُ  -َأَكلَ  ا١تهموز 
ٖٕ ٚٓ   

  

 ا١تهموز
 السامل

 ُخذْ  -يَْأُخذُ  -َأَخذَ 
 اُقْػُتلْ  -يَػْقُتلُ  -قَػَتلَ 

ٖٖ ٕٚ    

  

 السامل
 السامل

 ُفرْ اُكْ  -َيْكُفرُ  -َكَفرَ 
 اُْعُبدْ  -يَػْعُبدُ  -َعَبدَ 

ٖٗ ٖٚ    

   

 السامل
 ا١تضاعف

 اُْكُفرْ  -َيْكُفرُ  -َكَفرَ 
 ُمسَّ  -دَيُسُّ  -َمسَّ 
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ٖ٘ ٚ٘   

  

 السامل
 ا١تهموز

 اُْنظُرْ  -يَػْنظُرُ  -َنَظرَ 
 ُكلْ   -يَْأُكلُ  -َأَكلَ 

ٖٙ ٚٙ  ْعُبدْ اُ  -يَػْعُبدُ  -َعَبدَ  السامل 
ٖٚ ٛٓ    اُْكُفرْ  -َيْكُفرُ  -َكَفرَ  السامل 
ٖٛ ٖٛ    اُْكُتبْ  -َيْكُتبُ  -َكَتبَ  السامل 
ٖٜ ٛٙ   اُْكُفرْ  -َيْكُفرُ  -َكَفرَ  السامل 
ٗٓ ٛٛ   اُْرُزؽْ  -يَػْرُزؽُ  -َرَزؽَ  السامل 
ٗٔ ٜٛ   اُْشُكرْ  -َيْشُكرُ  -َشَكرَ  السامل 
ٕٗ ٜٔ  ُصدَّ  -َيُصدُّ  -َصدَّ  ا١تضاعف 
ٖٗ ٜ٘    

 

  

 السامل
 السامل
 السامل

 اُقْػُتلْ  -يَػْقُتلُ  -قَػَتلَ 
 اُْحُكمْ  -حَيُْكمُ  -َحَكمَ 
 اُْسُلفْ  -َيْسُلفُ  -َسَلفَ 

ٗٗ ٜٙ  اُْحُشرْ  -حَيُْشرُ  -َحَشرَ  السامل 
ٗ٘ ٜٜ    اُْكُتمْ  -َيْكُتمُ  -َكَتمَ  السامل 
ٗٙ ٔٓ٘  ُاْضُررْ  -َيُضرُّ  -َضرَّ  ا١تضاعف 
ٗٚ ٔٓٙ   اُْحُضرْ  -حَيُْضرُ  -َحَضرَ  السامل 
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  اُْكُتمْ  -َيْكُتمُ  -َكَتمَ  السامل 
ٗٛ ٔٓٛ    ُردَّ  -يَػُردُّ  -َردَّ  ا١تضاعف 
ٜٗ ٔٔٓ   

  

  

   

  

 السامل
 السامل
 السامل

 ا١تضاعف
 السامل

 اُذُْكرْ  -َيْذُكرُ  -ذََكرَ 
 اُْخُلقْ  -خَيُْلقُ  -َخَلقَ 
َفخُ  -نَػَفخَ   اُنْػُفخْ  -يَػنػْ
 ُكفَّ   -َيُكفُّ  -َكفَّ 
 اُْكُفرْ  -َيْكُفرُ -َكَفرَ 

٘ٓ ٖٔٔ   

   

 ا١تهموز
 السامل

 ُكلْ   -يَْأُكلُ  -َأَكلَ 
 ُاْصُدؽْ -َيْصُدؽُ  -ؽَ َصدَ 

٘ٔ ٔٔٗ   اُْرُزؽْ  -يَػْرُزؽُ  -َرَزؽَ  السامل 
ٕ٘ ٔٔ٘    اُْكُفرْ  -َيْكُفرُ -َكَفرَ  السامل 
ٖ٘ ٔٔٚ   

  

 السامل
 ا١تهمزك

 اُْعُبدْ  -يَػْعُبدُ  -َعَبدَ 
 ُمرْ  -يَْأُمرُ  -أََمرَ 

 
 )ثالثي المجرد(ِاْفِعْل  -يَ ْفِعلُ  -وزن فَ َعلَ  .ٕ
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ُب سورة  اِْفِعلْ  -يَػْفِعلُ  -فَػَعلَ  أما الفعل الصحيح اليت ٖتتوم على كزف
)ثالثة( ٖالسامل، (سبعة عشر)ٚٔمنها: )اثناف كعشركف( ٕٔ ا١تائدة يعٌت
 .ا١تهموز(كاحد) ٔا١تضاعف،

رقم  الرقم
 اآلية

نوع الفعل  الكلمة
 الصحيح

 الفعل

ٔ. ٕ    ِاْجِرـْ  -جَيِْرـُ  -َجَرـَ  السامل 
ٕ. ٛ    ِاْعِدؿْ  -يَػْعِدؿُ  -َعَدؿَ  السامل 
ٖ. ٕٔ   ِضلْ  -َيِضلُّ  -َضلَّ  ا١تضاعف 
ٗ. ٔٚ  اِْمِلكْ  -دَيِْلكُ  -َمَلكَ  السامل 
٘. ٔٛ    ِاْغِفرْ  -يَػْغِفرُ  -َغَفرَ  السامل 
ٙ. ٕ٘   ِلكْ اِمْ  -دَيِْلكُ  -َمَلكَ  السامل 
ٚ. ٖٔ   ِاْعِجزْ  -يَػْعِجزُ  -َعَجزَ  السامل 
ٛ. ٖٗ  اِْقِدرْ  -يَػْقِدرُ  -َقَدرَ  السامل 
ٜ. ٖٛ    َيْكِسبُ -َكَسبَ  السامل-

 اِْكِسبُ 
ٔٓ. ٗٓ    ِاْغِفرْ  -يَػْغِفرُ  -َغَفرَ  السامل 
ٔٔ. ٜٗ    ِتْ اِفْ  -يَػْفِتُ  -فَػَتَ  السامل 
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ٕٔ. ٙٚ   ِاْعِصمْ -يَػْعِصمُ  -َعَصمَ  السامل 
ٖٔ. ٚ٘  اِئْػَفكْ -يَْأِفكُ  -أََفكَ  ا١تهموز 
ٔٗ. ٚٙ   اِْمِلكْ  -دَيِْلكُ  -َمَلكَ  السامل 
ٔ٘. ٚٚ   ِضلْ  -َيِضلُّ  -َضلَّ  ا١تضاعف 
ٔٙ. ٖٛ   ِاْعِرؼْ  -يَػْعِرؼُ  -َعَرؼَ  السامل 
ٔٚ. ٜٛ    ِاْحِلفْ  -حَيِْلفُ  -َحَلفَ  السامل 
ٔٛ. ٔٓ٘   ِضلْ  -َيِضلُّ  -َضلَّ  ا١تضاعف 
ٜٔ. ٔٓٙ   

   

 السامل
 

 السامل

 ِاْضِربْ  -َيْضِربُ  -َضَربَ 
 

 ِاْحِبسْ  -حَيِْبسُ  -َحَبسَ 
ٕٓ. ٔٔٛ    ِاْغِفرْ  -يَػْغِفرُ  -َغَفرَ  السامل 

 
 

 ِافْ َعْل )ثالثي المجّرد( -يَ ْفَعلُ  -ن فَ َعلَ وز  .ٖ
ُب سورة  اِفْػَعلْ  -يَػْفَعلُ  -فَػَعلَ  أما الفعل الصحيح اليت ٖتتوم على كزف

( كاحد)ٕ ( السامل،سّتةكعشركف)ٕٙ( منها: تسعة كعشركف )ٕٛا١تائدة يعٌت 
 ا١تهموز.
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رقم  الرقم
 اآلية

نوع الفعل  الكلمة
 الصحيح

 الفعل

ٔ. ٖ  ِاْذَبحْ  -َيْذَبحُ  -َذَبحَ  السامل 
ٕ. ٗ   ِاْسَأؿْ  -َيْسَأؿُ  -َسَأؿَ  ا١تهموز 
ٖ. ٙ   ِاْجَعلْ -جَيَْعلُ  -َجَعلَ  السامل 
ٗ. ٚ    ِاْٝتَعْ  -َيْسَمعُ -ٝتَِعَ  السامل 
٘. ٛ-ٜ  ،

  

 ِاْعَملْ  -يَػْعَملُ  -َعَملَ  السامل

ٙ. ٕٔ    اِبْػَعثْ  -يَػبػَْعثُ -بَػَعثَ  السامل 
ٚ. ٖٔ   

  

  

 السامل
 السامل
 السامل

 اِْلَعنْ  -يَػْلَعنُ  -َلَعنَ 
 ِاْجَعلْ -جَيَْعلُ  -َجَعلَ 
 ِاْصَفحْ  -َيْصَفحُ  -َصَفحَ 

ٛ. ٔٗ  ِاْصَنعْ  -َيْصَنعُ  -َصَنعَ  السامل 
ٜ. ٕٓ   ِاْجَعلْ -َعلُ جيَْ  -َجَعلَ  السامل 
ٔٓ. ٕٗ     ِاْذَىبْ -َيْذَىبُ  -َذَىبَ  السامل 
ٔٔ. ٖٔ   السامل 

 السامل
 اِبْػَعثْ  -يَػبػَْعثُ -بَػَعثَ 
 ِاْْتَثْ  -يَػْبَحثُ  -َْتَثَ 



66 
 

 
 

  

ٕٔ. ٖٛ     اِْقَطعْ  -يَػْقَطعُ  -َقَطعَ  السامل 
ٖٔ. ٗٛ   ِاْجَعلْ -لُ جَيْعَ  -َجَعلَ  السامل 
ٔٗ. ٙٓ   

  

 السامل
 السامل

 اِْلَعنْ  -يَػْلَعنُ  -َلَعنَ 
 ِاْجَعلْ -جَيَْعلُ  -َجَعلَ 

ٔ٘. ٖٙ    ِاْصَنعْ  -َيْصَنعُ  -َصَنعَ  السامل 
ٔٙ. ٙٗ   اِْلَعنْ  -يَػْلَعنُ  -َلَعنَ  السامل 
ٔٚ. ٙٚ   اِفْػَعلْ  -يَػْفَعلُ  -فَػَعلَ  السامل 
ٔٛ. ٚٛ  اِْلَعنْ  -يَػْلَعنُ  -َلَعنَ  السامل 
ٜٔ. ٜٚ  اِفْػَعلْ  -يَػْفَعلُ  -فَػَعلَ  السامل 
ٕٓ. ٜٚ   ِاْجَعلْ -جَيَْعلُ  -َجَعلَ  السامل 
ٕٔ. ٔٓٔ   ِاْسَأؿْ  -َيْسَأؿُ  -َسَأؿَ  ا١تهموز 
ٕٕ. ٖٔٓ   ِاْجَعلْ -جَيَْعلُ  -َجَعلَ  السامل 
ٕٖ. ٜٔٓ   ِاْٚتَعْ  -جَيَْمعُ  -َٚتَعَ  السامل 
ٕٗ. ٜٔٔ  اِنْػَفعْ  -يَػنػَْفعُ  -نَػَفعَ  السامل 
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 ِافْ َعْل )ثالثي المجّرد( -يَ ْفَعلُ  -وزن َفِعلَ  .ٗ
ُب سورة  اِفْػَعلْ  -يَػْفَعلُ  -َفِعلَ أما الفعل الصحيح اليت ٖتتوم على كزف 

 .ساملال كّلها(ٜتسة كعشركف)ٕ٘ا١تائدة يعٌت 
رقم  الرقم

 اآلية
نوع الفعل  الكلمة

 الصحيح
 الفعل

ٔ. ٘   ِاْحَبطْ  -حَيَْبطُ  -َحِبطَ  السامل 
ٕ. ٖٗ    ِاْعَلمْ  -يَػْعَلمُ  -َعِلمَ  السامل 
ٖ. ٗٓ   ِاْعَلمْ  -يَػْعَلمُ  -َعِلمَ  السامل 
ٗ. ٗٔ  ِاْحَزفْ -حَيَْزفُ  -َحزِفَ  السامل 
٘. ٜٗ     

   
 السامل
 السامل

 ِاْحَذرْ  -حَيَْذرُ  -َحِذرَ 
 ِاْعَلمْ  -يَػْعَلمُ  -َعِلمَ 

ٙ. ٖ٘    ِاْحَبطْ  -حَيَْبطُ  -َحِبطَ  السامل 
ٚ. ٜ٘   اِْنِقمْ  -يَػنػَْقمُ  -نَِقمَ  السامل 
ٛ. ٙٓ   يَػْغَضبُ -َغِضبَ  السامل-

 ِاْغِضبْ 
ٜ. ٕٙ-

ٙٙ 
  ِاْعَملْ  -يَػْعَملُ  -َعِملَ  السامل 
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ٔٓ. ٜٙ  

  

 السامل
 السامل

 ِاْعَملْ  -يَػْعَملُ  -َعِملَ 
 ِاْحَزفْ -حَيَْزفُ  -َحزِفَ 

ٔٔ. ٚٔ   

 

 

 السامل
 

 السامل

 -حَيَْسبُ -َحِسبَ 
 ِاْحَسبْ 

 ِاْعَملْ  -يَػْعَملُ  -َعِملَ 
ٕٔ. ٛٓ  ِاْسَخطْ -َيْسَخطُ -َسِخطَ  السامل 
ٖٔ. ٖٛ    اْٝتَعْ  -َيْسَمعُ  -ٝتَِعَ  السامل 
ٔٗ. ٛٗ   ِاْطَمعْ  -َيْطَمعُ  -َطِمعَ  السامل 
ٔ٘. ٜٛ   ِاْحَفظْ -حَيَْفظُ -َحِفظَ  السامل 
ٔٙ. ٜٕ  

   
 السامل
 السامل

 ِاْحَذرْ  -حَيَْذرُ  -َحِذرَ 
 ِاْعَلمْ  -يَػْعَلمُ  -َعِلمَ 

ٔٚ. ٜٖ  

  
 السامل
 السامل

 ِاْعَلمْ  -يَػْعَلمُ  -َعِلمَ 
 ِاْطَعمْ -َيْطَعمُ  -طَِعمَ 

ٔٛ. ٜٗ-
ٔٓ٘ 

  ِاْعَلمْ  -يَػْعَلمُ  -َعِلمَ  السامل 

ٜٔ. ٔٓٛ   اْٝتَعْ  -َيْسَمعُ  -ٝتَِعَ  السامل 
ٕٓ. ٔٔٔ  ِاْشَهدْ -َيْشَهدُ  -َشِهدَ  السامل 
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ٕٔ. ٔٔٙ   ِاْعَلمْ  -يَػْعَلمُ  -َعِلمَ  السامل 
 

 فَ عِّْل )مزيد رباعي( -يُ َفعِّلُ  -وزن فَ عَّلَ  .٘
ُب سورة  فَػعِّلْ -يُػَفعِّلُ  -فَػعَّلَ أما الفعل الصحيح اليت ٖتتوم على كزف  

 .السامل كّلها(ٜتسة كعشركف)ٜٕا١تائدة يعٌت 
رقم  الرقم

 اآلية
نوع الفعل  ةالكلم

 الصحيح
 الفعل

ٔ. ٖ    َحرِّـْ  -حُيَّمُ  -َحرَّـَ  السامل 
ٕ. ٗ   ،

 ،

  

 علِّمْ  -يُعّلم -عّلم السامل

ٖ. ٙ    َطهِّرْ  -ُيَطهِّرُ  -َطهَّرَ  السامل 
ٗ. ٔٓ    َكذِّبْ   -َيْكذِّبُ  -كّذب السامل 
٘. ٕٔ  عزِّرْ  -يعّزر -عّزر السامل 
ٙ. ٖٔ  ، 

  

 حرِّؼْ  -حيّرؼ -حّرؼ السامل
 ذكِّرْ  -يذّكر -ذّكر

ٚ. ٔٗ   ذكِّرْ  -يذّكر -ذّكر السامل 
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ٛ. ٔٛ  ،

 

 عذِّبْ  -يعّذب -عّذب السامل

ٜ. ٕٚ     بْ قرِّ  -يقّرب -قّرب السامل 
ٔٓ. ٖٖ    

   

  

 السامل
 السامل
 السامل

 قتِّلْ  -يقّتل -قّتل
 صلِّبْ  -يصّلب -صّلب
 قطِّعْ  -يقّطع -قّطع

ٔٔ. ٗٓ  عذِّبْ  -يعّذب -عّذب السامل 
ٕٔ. ٗٔ    حرِّؼْ  -حيّرؼ -حّرؼ السامل 
ٖٔ. ٕٗ    رْ طهِّ  -يطّهر -طّهر السامل 
ٔٗ. ٖٗ    حكِّمْ  -حيّكم -حّكم السامل 
ٔ٘. ٙ٘     كفِّرْ   -يكّفر-كّفر السامل 
ٔٙ. ٙٚ  ،  بلِّغْ  -يبّلغ -بّلغ السامل 
ٔٚ. ٚٓ   كذِّبْ   -يكّذب -كّذب السامل 
ٔٛ. ٕٚ    حرِّـْ  -حُيّـر -حّرـ السامل 
ٜٔ. ٛٓ   ـْ  -يقّدـ -قّدـ السامل  قدِّ
ٕٓ. ٛٙ   كذِّبْ   -يكّذب -كّذب السامل 
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ٕٔ. ٛٚ    حرِّـْ  -حُيّـر -حّرـ السامل 
ٕٕ. ٜٛ  عقِّدْ  -يقّعد -عّقد السامل 
ٕٖ. ٜٙ    حرِّـْ  -حُيّـر -حّرـ السامل 
ٕٗ. ٔٓٔ  نزِّؿْ  -ينّزؿ -نّزؿ السامل 
ٕ٘. ٔٔٓ  

  

 السامل
 السامل

 كلِّمْ   -يكّلم-كّلم
 علِّمْ  -يُعّلم -عّلم

ٕٙ. ٕٔٔ  نزِّؿْ  -ينّزؿ -نّزؿ السامل 
ٕٚ. ٔٔ٘    ،

  

 عذِّبْ  -يعّذب -عّذب السامل

 
 فَاِعْل )مزيد رباعي( -يُ َفاِعلُ  -وزن فَاَعلَ  .ٙ

ُب سورة  فَاِعلْ  -يُػَفاِعلُ  -فَاَعلَ  أما الفعل الصحيح اليت ٖتتوم على كزف
 السامل كّلها(سبعة)ٚا١تائدة يعٌت 

رقم  الرقم
 اآلية

نوع الفعل  الكلمة
 الصحيح

 الفعل

ٔ. ٕٗ    قَاِتلْ  -يُػَقاِتلُ  -قَاَتلَ  السامل 
ٕ. ٖٖ    حُيَاِربُ  -َحاَربَ  السامل- 
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 َحاِربْ 
ٖ. ٖ٘   اِىدُ جيَُ  -َجاَىدَ  السامل- 

 َجاِىدْ 
ٗ. ٗٔ   َسارِعْ  -ُيَسارِعُ  -َسارَعَ  السامل 
٘. ٕ٘   َسارِعْ  -ُيَسارِعُ  -َسارَعَ  السامل 
ٙ. ٘ٗ   جُيَاِىدُ  -َجاَىدَ  السامل- 

 َجاِىدْ 
ٚ. ٕٙ   َسارِعْ  -ُيَسارِعُ  -َسارَعَ  السامل 

 
 أْفِعْل)مزيد رباعي( -لُ يُ ْفعِ  -زن َأفْ َعلَ و  .ٚ

ُب سورة أْفِعْل  -يُػْفِعلُ  -أَفْػَعلَ  أما الفعل الصحيح اليت ٖتتوم على كزف
( أربعة عشرة) ٗٔ( السامل،أربعوف)ٓٗ( منها: اثناف كٙتانوف) ٕٛا١تائدة يعٌت 

 ( ا١تهموز.ٙتانية كعشركف) ٕٛا١تضاعف،
رقم  الرقم

 اآلية
نوع الفعل  الكلمة

 الصحيح
 الفعل

ٔ. ٔ-ٕ   آِمنْ  -يْؤِمنُ  -آَمن ا١تهموز 
ٕ. ٖ   

  

 السامل
 ا١تضاعف

 -ُيْكِملُ  -أكَمل
 َأْكِملْ 
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   أِىلَّ  -يُِهلُّ -أَىلَّ  ا١تضاعف 
 َأًِبَّ  -يُِتمُّ -َأًَبَّ 

ٖ. ٗ    ديسك -أمسك السامل- 
 أمِسكْ 

ٗ. ٘   أِحلَّ  -حيلّ  -أحلّ  ا١تضاعف 
٘. ٙ   

 

 ا١تهموز
 ا١تضاعف

 آِمنْ  -يْؤِمنُ  -آمن
 َأًِبَّ  -يتمّ -أًبّ 

ٙ. ٛ-ٜ   ،  آِمنْ  -يْؤِمنُ  -آمن ا١تهموز 
ٚ. ٕٔ  

    

  

 السامل
 

 السامل
 ا١تهموز

 -يقرض -أقرض
 أقِرض
 

 أدِخل -يدخل -أدخل
 آِمنْ  -يْؤِمنُ  -آمن

ٛ. ٖٔ  أِحبّ  -حيبّ  -أحبّ  ا١تضاعف 
ٜ. ٔٙ    أخرِج -خيرج -أخرج السامل 
ٔٓ. ٔٚ   أىِلك -يهلك -أىلك السامل 
ٔٔ. ٖٓ-

ٖٔ 
   أصِبح -يصبح-أصبح السامل 
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ٕٔ. ٖ٘  

  
 السامل
 ا١تهموز

 أفِلح -يفلح -أفلح
 نْ آمِ  -يْؤِمنُ  -آمن

ٖٔ. ٖٜ  يصلح -أصلح السامل- 
 أصِلح

ٔٗ. ٗٔ   آِمنْ  -يْؤِمنُ  -آمن ا١تهموز 
ٔ٘. ٕٗ  

 
 السامل

 ا١تضاعف
 -يعرض-أعرض

 أعِرض
 أِحبّ  -حيبّ  -أحبّ 

ٔٙ. ٗٗ    

  

 

 السامل
 السامل
 السامل

 أنزِؿ -ينزؿ -أنزؿ
 أسِلم -يسلم -أسلم
 أنزِؿ -ينزؿ -أنزؿ

ٔٚ. ٗ٘  أنزِؿ -ينزؿ -أنزؿ السامل 
ٔٛ. ٗٚ  أنزِؿ -ينزؿ -أنزؿ السامل 
ٜٔ. ٗٛ-

ٜٗ 
   أنزِؿ -ينزؿ -أنزؿ السامل 

ٕٓ. ٕ٘     

  

 السامل
 ا١تضاعف

 أصِبح -يصبح-أصبح
 أِسرّ  -يسرّ  -أسرّ 
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ٕٔ. ٖ٘    

   

  

 السامل
 السامل
 ا١تهموز

 أصِبح -يصبح-أصبح
 أقِسم -يقسم -أقسم
 آِمن -يْؤِمنُ  -آمن

ٕٕ. ٘ٗ   

  

 ا١تهموز
 ا١تضاعف

 آِمن -يْؤِمنُ  -آمن
 أِحبّ  -حيبّ  -أحبّ 

ٕٖ. ٘٘   آِمن -يْؤِمنُ  -آمن ا١تهموز 
ٕٗ. ٘ٚ   آِمن -يْؤِمنُ  -آمن ا١تهموز 
ٕ٘. ٜ٘  

  
 السامل
 ا١تهموز

 أنزِؿ -ينزؿ -أنزؿ
 آِمن -يْؤِمنُ  -آمن

ٕٙ. ٙٔ   آِمن -يْؤِمنُ  -آمن ا١تهموز 
ٕٚ. ٙٗ   

 

   

 

 السامل
 السامل
 ا١تهموز

 ا١تضاعف

 أنِفق -ينفق -أنفق
 أنزِؿ -ينزؿ -أنزؿ
 أطِفأ -يطفأ -أطفأ
 أِحبّ  -حيبّ  -أحبّ 

ٕٛ. ٙ٘    

  

 السامل
 ا١تهموز

 أدِخل -يدخل-أدخل
 آِمن -يْؤِمنُ  -آمن
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ٕٜ. ٙٙ-
ٙٚ-
ٙٚ 

 أنزِؿ -ينزؿ -أنزؿ السامل 

ٖٓ. ٜٙ    ،

 

 آِمن -يْؤِمنُ  -آمن ا١تهموز

ٖٔ. ٚٓ   أرِسل -يرسل-أرسل السامل 
ٖٕ. ٕٚ  أشرِؾ -يشرؾ-أشرؾ السامل 
ٖٖ. ٚٚ    أِضلّ  -يضلّ  -أضلّ  ا١تضاعف 
ٖٗ. ٛٔ 

  
 السامل
 ا١تهموز

 أنزِؿ -ينزؿ -أنزؿ
 آِمن -يْؤِمنُ  -آمن

ٖ٘. ٕٛ  

 ، 

 السامل
 ا١تهموز

 أشرِؾ -يشرؾ-أشرؾ
 آِمن -يْؤِمنُ  -آمن

ٖٙ. ٖٛ  

  
 السامل
 ا١تهموز

 أنزِؿ -ينزؿ -أنزؿ
 آِمن -يْؤِمنُ  -آمن

ٖٚ. ٛٗ   

 

 السامل
 ا١تهموز

 أدِخل -يدخل-أدخل
 آِمن -يْؤِمنُ  -آمن

ٖٛ. ٛٚ  آِمن -يْؤِمنُ  -آمن ا١تهموز 



77 
 

 
 

 



 ا١تضاعف
 ا١تضاعف

 أحلّ  -حيلّ  -أحلّ 
 أِحبّ  -حيبّ  -أحبّ 

ٖٜ. ٜٛ  

،



 السامل
 ا١تهموز

 أطِعم -يطعم-أطعم
 آِخذ -يؤخذ-آخذ

ٗٓ. ٜٓ  

 

 السامل
 ا١تهموز

 أفِلح -يفلح -أفلح
 آِمن -يْؤِمنُ  -آمن

ٗٔ. ٜٖ   

 ، 



 السامل
 ا١تهموز

 ا١تضاعف

 -حيسن -أحسن
 أحِسن

 آِمن -يْؤِمنُ  -آمن
 أِحبّ  -حيبّ  -أحبّ 

ٕٗ. ٜٗ-
ٜ٘ 

 آِمن -يْؤِمنُ  -آمن ا١تهموز 

ٖٗ. ٜٙ   أِحلّ  -حيلّ  -أحلّ  ا١تضاعف 
ٗٗ. ٔٓٓ   يعجب-أعجب السامل- 

 أعِجب
ٗ٘. ٔٓٔ   آِمن -يْؤِمنُ  -آمن ا١تهموز 
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ٗٙ. ٕٔٓ   أصِبح -يصبح -أصبح السامل 
ٗٚ. ٔٓٗ أنزِؿ -ينزؿ -أنزؿ السامل 
ٗٛ. ٔٓ٘  آِمن -يْؤِمنُ  -آمن ا١تهموز 
ٜٗ. ٔٓٙ   

 

 السامل
 ا١تهموز

 أقِسم -يقسم -أقسم
 آِمن -يْؤِمنُ  -آمن

٘ٓ. ٔٓٚ    آِمن -يقسم -أقسم السامل 
٘ٔ. ٔٔٓ  أخرِج -خيرج -أخرج السامل 
ٕ٘. ٔٔٔ  ، آِمن -يْؤِمنُ  -آمن ا١تهموز 
ٖ٘. ٔٔٗ  أنزِؿ -ينزؿ -أنزؿ السامل 

 
 تَ َفعَّْل )مزيد خمس( -يَ تَ َفعَّلُ  -وزن تَ َفعَّلَ  .ٛ

ُب سورة  تَػَفعَّلْ  -يَػتَػَفعَّلُ  -تَػَفعَّلَ  أما الفعل الصحيح اليت ٖتتوم على كزف
 .لساملا كّلها(أربعة)ٗا١تائدة يعٌت 

رقم  الرقم
 اآلية

نوع الفعل  الكلمة
 الصحيح

 الفعل

ٔ. ٙ    َتَطهَّرْ  -يَػتَػَهطَّرُ  -َتَطهَّرَ  السامل 
ٕ. ٕٚ    تَػَقبَّلْ  -يَػتَػَقبَّلُ  -تَػَقبَّلَ  السامل 
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ٖ. ٖٙ   تَػَقبَّلْ  -يَػتَػَقبَّلُ  -تَػَقبَّلَ  السامل 
ٗ. ٗ٘  يَػَتَصدَّؽُ  -ؽَ َتَصدَّ  السامل- 

 َتَصدَّؽْ 
 

 ِإفْ َتِعْل )مزيد خمس( -يَ ْفَتِعلُ  -وزن ِإفْ تَ َعلَ  .ٜ
ُب سورة ِإفْػَتِعْل  -يَػْفَتِعلُ  -ِإفْػتَػَعلَ  أما الفعل الصحيح اليت ٖتتوم على كزف

 .السامل )ٙتانية(ٛ ا١تائدة يعٌت
رقم  الرقم

 اآلية
نوع الفعل  الكلمة

 الصحيح
 الفعل

ٔ. ٖٔ    ِإطَِّلعْ  -َيطَِّلعُ  -ِإطََّلعَ  السامل 
ٕ. ٔٙ   ِإتَِّبعْ  -يَػتَِّبعُ  -ِإتػََّبعَ  السامل 
ٖ. ٕٔ    َقِلبُ  -إنقَلبَ  السامل  -يَػنػْ

 ِإنْػَقِلبْ 
ٗ. ٗٛ   

    

 السامل
 السامل

 ِإتَِّبعْ  -يَػتَِّبعُ  -ِإتػََّبعَ 
 ِإْسَتِبقْ  -َيْسَتِبقُ  -ِإسَتَبقَ 

٘. ٜٗ  ِإتَِّبعْ  -يَػتَِّبعُ  -ِإتػََّبعَ  السامل 
ٙ. ٚٚ    ِإتَِّبعْ  -يَػتَِّبعُ  -ِإتػََّبعَ  السامل 
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ٚ. ٜٓ     جَيَْتِنبُ  -ِإْجتَػَنبَ  السامل- 
 ِإْجَتِنبْ 

ٛ. ٜ٘   ِإنْػَتِقمْ  -يَػْنَتِقمُ  -ِإنْػتَػَقمَ  السامل 
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 الباب الخامس
 خاتمة 

 الخالضة :ول ألالفصل ا
 ك ىو كلمة األصلية أحرفا صحيحة كانت أحرفو ما ىو الصحيح الفعل. أ

 العلة كا٢تمزة أحرؼ من غَت الًتكيب الفعل كالالـ عُت الفاء، الذم الفعل
 كالتضعيف. 

 .هموزا١ت ك ضاعفا١تسامل ك ال :أقساـ ثالثة أىل الصحيح الفعل ينقسم. ب
)ثالث مائة كأربعة كٙتانوف( الفعل الصحيح  ٖٗٛاآليات كجدت  الباحثة . ت

) ستة ٙٗ) مائتاف كتسعة كسبعوف ( السامل ، ُٜٕٚب سورة ا١تائدة منها: 
 )تسعة كٜتسوف( ا١تهموز.ٜ٘كأربعوف( ا١تضاعف، 

 أكزاف ُب سورة ا١تائدة ىي:. ث

 الجملة المهموز المضاعف السالم وزن الرقم
 الم عين فاء رباعي ثالثي

-فَػَعلَ  ٔ
 -يَػْفُعلُ 
 اُفْػُعلْ 

ٕٙ ٔٔ - ٔٓ - - ٖٛ 

 ٕٔ - - ٔ - ٖ ٚٔ -فَػَعلَ  ٕ
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 -يَػْفِعلُ 
 اِْفِعلْ 

 -فَػَعلَ  ٖ
 -يَػْفَعلُ 
 اِفْػَعلْ 

ٕٙ - - ٕ - - ٕٛ 

 -َفِعلَ  ٗ
 -يَػْفَعلُ 
 اِفْػَعلْ 

ٕ٘ - - - - - ٕ٘ 

 -فَػعَّلَ  ٘
 -يُػَفعِّلُ 
 فَػعِّلْ 

ٕٜ - - - - - ٕٜ 

-فَاَعلَ  ٙ
-يُػَفاِعلُ 
 فَاِعلْ 

ٚ - - - - - ٚ 

 -أَفْػَعلَ  ٚ
 -يُػْفِعلُ 
 أْفِعلْ 

ٗٓ ٔٗ - ٕٚ - ٔ ٕٛ 

-تَػَفعَّلَ  ٛ
-يَػتَػَفعَّلُ 

ٗ - - - - - ٗ 
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 تَػَفعَّلْ 
-ِإفْػتَػَعلَ  ٜ

-يَػْفَتِعلُ 
 ِإفْػَتِعلْ 

ٛ - - - - - ٛ 

 اإلقتراحات : الفصل الثاني
من بناء على نتائج البحث، فتقدـ الباحثة بعض اإلقًتاحات فيما   
 يلي:

عالء الدين اإلسالمية اٟتكومية مكاسر ىي احد اٞتامعة اليت هتتم  جامعة .ٔ
بالعلـو الدينية خصوصا ُب العلـو اإلسالمية. ك ا١تصدر العلـو اإلسالمية 
ىي القرآف ك اٟتديث النبوم، ك مها مكتوباف باللغة العربية، فلذالك ينبغي 

 ٢تا أف هتتم باللغة العربية ا٘تاما كبَتا. 
إىل طالب اآلخرين من قسم تدريس اللغة العربية ّتامعة ترجوا الباحث  .ٕ

عالء الدين اإلسالمية اٟتكومية مكاسر لبحثة الرسالة عن قواعد الصرؼ 
 من القرآف الكرًن ُب سورة ا١تائدة.

ترجو الباحثة لقسم تدريس اللغة العربية ّتامعة عالء الدين اإلسالمية  .ٖ
 ة اللغة العربة.اٟتكومية مكاسر أف يرفع شغف الطالب ُب رغب
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 المراجع

 .ٕٗٔٓجاكرتا: ؼ ت. فنجا ٚترلغ، .ٕ(:ٕٔالقرآف الكرًن. سورة يوسف )
لبناف: -بَتكت؛ ، اٞتزء السادسركح ا١تعاين .٤تمود شكرم األلوسي ،البغدادم

 .ادارة الطبعة ا١تنَتية، د.س
 خرمُت :جدة-سقافورة. التعريفيات كتاب .٤تمد بن على الشريف ،اٞترجاين

 .دكف السنة كالتوزيع، كالشر عة بللط
 ، جامعة عالءالدين برس :مكاسر؛ الطبعة األكؿ. علم الصرؼ.مكمل ،الدين

ٕٖٓٔ.  
اٞتامعة عالء الدين  :مكاسر ؛الطبعة األكؿ. علـو القرآف .شريف الدين ،أكندينغ

 .ٕٗٔٓبرس،
 .ـٖٜٚٔبَتكت: حار النهجة العربية، .التطبيق الصرُب عبده. ،الراجحي

 .ٜٜٛٔ إسكندرية: دار ا١تعرفة اٞتامعية،. التطبيق الصرُب .-------
ـّ رازين ،رازين بورغـر بيس،  الطبعة الثاين؛ جاكرتا:. علم الصرؼ ١تبتدئ  .أبو ك أ

ٕٓٔٗ.  
 .السادس ا١تنار، اٞتزء بتفسَت الشهَت. اٟتكيم القرآف تفسَترشيد.  ٤تمد ،رضا

 .ق ۷ٛٗٔ - ۷۰ٗٔ .الفكر دار :لبناف
الطبعة األكىل؛ ليباف: مؤسسة الكتب  .اسباب النزكؿ .جالؿ الّدين ،طيالسيو 

 .ـٕٕٓٓ/قٕٕٗٔالثقافية،. 
؛ الطبعة الثانية. ا١ترجع  ُب اللغة العربية حنوىا كصرفها اٞتزء األكؿ .علي ،رضى

 .القاىرة: دار الفكر، دكف السنة
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 للنشر وفسخن . تونس: داركالتنوير التحرير سَتابن.  الطاىر ٤تمد ،عاشور
 .السنة ٥تتل كالتوزيع.

الطبعة الثامنة ك الثالثوف؛ بَتكت:  .جامع الدركس العربية. مصطفى ،الغالييٍت
  .ٕٓٓٓا١تكتبة العصرية، 

 العلمية، الكتب دار :بَتكت. اإلبتدائية للمدرس العربية الدركس .-------
 .ـ ۰۰۰ٕ

كالتوزيع،  للنشر الطبعة الثانية؛ القدس جامع الدركس العربية.. -------
ٕٕٓٔ. 

الطبعة الثاين؛ جاكرتا: بت. راجا .  Ilmu Nahwu dan Sharaf .أكرـك ،فهمي
 .ٕٓٓٓغرافيندك بَت سادا، 

ق/ ٔٔٗٔدـ: منشورات العصر اٟتديث،  .مباحش ُب علـو القرآف .مناع ،القطاف
 .ـٜٜٓٔ

بة الرشد مكت؛ الطبعة األكؿ. هتذيب التوضيحا١تراغي أٛتد مصطفى ك ٤تمد سلم، 
 .  :ٕٜٓٓ. 

بَتكت: دار  ؛الطبعة الثانية .قواعد النحو الوظيفي دارسة ك تطبيق  .نايف ،معركؼ
 .ـٜٜٗٔبَتكت احملركسة ، 

رماجا  .بت :باندكنغ.  Metodologi Penelitian Kualitatif  .ليكسي ،موليونج
 .ٕٛٓٓركسدكريا، 

الطبعة األكىل؛ . القرآف أسباب نزكؿ .اإلماـ أيب اٟتسن علي بن أٛتد ،الواحدم
 ـ ٜٜٔٔق/ٔٔٗٔلبناف: دار الكتب العلمية، -بَتكت

 :اٟتكومية العالية الددرسة .التتمة. اكطاما كجود اندس ك مشس ٤تمد اندس ،ا٢تدل
 .السنة لستل جومبانخ براس تامباء العلـو ْتر


