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 بأصالة الرسالة التصريح
ا٤بوقعالتاىلبتماـالوعيأفىذهالرسالةىينتيجةمنعملهاصرحالباحث 

آتمربىنةأكمثبتةبدليلعلىأهنانتيجةتقليدأك نفسها،كإذاكانتُبيـو
فهذهالرسالةكالشهادةانتحاؿأكمساعدةالشخصاآلخركلهاأكبعضها،

باطلتافللحكم.الباحثعليهاالٍبحصل


 ٠باتاغوكا،ِٗشواؿَُْْق
ـَُِٗيولوّ  


الكاتب


أريلفريال

ََََُُِِٓٗٓت:  
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 موافقة المشرفين

 رقمال ،أريل فريالالطالب من ا٤بقدمة الرسالة على اإلطالع بعد
النعت والمنعوت في سورة آل  " :با٤بوضوع ،ََََُُِِٓٗٓ:ا١بامعي

 ٫بن نقرر، اإلصالحات إجراء كبعد".عمران )دراسة تحليلية نحويّة(
 كأف ا٤بطلوبة، العلمية الشركط استوفت قد ا٤بذكورة الرسالة أف على ا٤بشرفْب،
 .للمناقشة صاّب تقدٲبها الرسالة

 


 ٠باتاغوكا،ِٗشواؿَُْْق
    ـَُِٗيوليوّ
 
 
 

الثاين ا٤بشرؼ   األكؿ ا٤بشرؼ
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 عتماد على الرسالةاإل
منىذه ا٤بقدمة الطالبالرسالة فريال: أريل ا١بال، امعيرقم

با٤بوضوعََََُُِِٓٗٓ: عمراف":، آؿ سورة ُب كا٤بنعوت النعت
الَببيةقناقشتها١بنةا٤بنا"قد)دراسةٙبليلية٫بوية( كشؤكفالتدريسشةلكلية
ٔبامعةعالءالديناإل  ٕالتاريخُباألربعاءسالميةا٢بكوميةمكاسرُباليـو

ق.قدقبلتالستفاءَُْْذكا٢بجةٓـ.ا٤بوافقلتاريخَُِٗأغسطس
سالميةُبقسمالَببيةاإلليسانسبعضالشركطا٤بطلوبةللحصوؿعلىدرجة

.بإصالحاتاللغةالعربيةبكليةالَببيةستدري
١بنةا٤بناقشة:

)..................(األستذدككتورا٢بجشهرالدين،ـ.فد.:الرئيس
)..................(الدكتورةسٍبعائشةخالق،ـ.فد.:ةالسكرتّب

)..................(الدكتورةا٢باجةعمرةقاسم،ـ.أ.:ا٤بناقشاألكؿ
)..................(س.س.،ـ.أ.ا٢باجمشسورم،:ا٤بناقشالثاين

)..................(كا،ـ.تح.إٞبالدكتورا٤بشرؼاألكؿ:
)..................(الدكتوررُب،س.أغ.،ـ.فد.إ:الثاينا٤بشرؼ


قَُْْا٢بجةذك٠ٓباتاغوكا،

ـَُِٗأغسطسٕ


عالء ٔبامعة التدريس شؤكف ك الَببية كلية
الديناإلسالميةا٢بكوميةمكاسر

العميد


٧بمدأمرملس.،ـ.أغ.الدكتورا٢باج
 ََََََُُُُُِِِّّٕٗقمالتوظيف:ر
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 التمهيدكلمة 
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

ا٢بمدهللالذمأنعمعلينابنعمةاإلٲبافكاإلسالـكالصالةكالسالـعلى
أشرؼاألناـسيدنا٧بمدكعلىآلوكأصحابومصابيحاألمةُبالظلم،أشهد

فأناأفالإلوإالاهللكحدهالشريكلوكأشهدأف٧بمداعبدهكرسولو.كبعد،
كالفهم الذمأدامِبالصحةكالتوفيقكا٥بدايةكا٤بعرفة أشكراهللجزيلالشكر

با٤بوضوع" البسيطة العلمية الرسالة ىذه كتابة النعت  حٌبٛبكنتمنإهناء
"كشرطمنالشركطوالمنعوت في سورة آل عمران )دراسة تحليلية نحوية(

الَببيةبقسمالل الَببيةا٤بطلوبةللحصوؿعلىدرجةسرجانا غةالعربيةُبكلية
كشؤكفالتدريسٔبامعةعالءالديناإلسالميةا٢بكوميةمكاسر.

كاجهت لقد بفضلمن لكن الرسالة، ىذه ُبكتابة مشكالتكثّبة
ىذه حٌبانتهتكتابة ُبمعا١بتها استطاعتالكاتبة ٨بتلفاألقواـ كخدمة

ا تقدـ أف كدتالكاتبة كلذالك، با١بودة. ىؤالءالرسالة على ا١بزيل لشكر
 ا٤بساعدينكا٤بشرفْبكا٤بشجعْبمنهم:

كالد .ُ احملبوبيالعزيزْبالكرٲبمٌفضيلة األب"ْبن كاألـ، لئْببنٝباِب"
اللذ"سريافبنتجهايل منذصغرما" فقدربياينتربيةحسنةصا٢بة

سأؿاهللأفإىلسنالرشدكساعدينبقدرطاقتهماعلىإٛباـدراسٍبكأ
 ُبعمرٮباكأفيرزؽ٥بماالصحةكالعافيةكيهديهماصراطاسويا.ٲبد

الدينـ.أ.،الدكتورٞبدافجهانساألستاذفضيلة .ِ مديرجامعةعالء
نائب الدكتورمردافـ.أغ. األستاذ ا٢بكوميةمكاسركنوابو اإلسالمية

 الدكتور كاألستاذ األكؿ، ـ.فد.ا٤بدير نارك الدين ا٤بديركحي نائب
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دارالسالـمشسالدينـ.أغ.نائبا٤بديرالثالث،ككاألستاذاين،الث
الذينقدبذلوا،نائبا٤بديرالرابعكملالدينأبوناكسـ.أغ.الدكتور

ا٢بكومية اإلسالمية الدين عالء جامعة توجيو ُب كأفكارىم جهودىم
 مكاسر.

ّ.  ا٢باج الدكتور ـ.أغ.فضيلة لس.، أمرم ك٧بمد الَببية كلية عميد
د موليونو الدكتور فضيلة كنوابو التدريس نائبكمشؤكف ـ.أغ. فويل،

نائبة ـ.س.إ. إبراىيم، مالك مشكاة الدكتورة كفضيلة األكؿ العميد
الدكتورا٢باجشهرالدينعثماف،ـ.فد.العميدالثانيةكفضيلةاألستاذ

فكارىمُبتوجيوكليةنائبالعميدالثالث،الذينقدبذلواجهودىمكأ
 الَببيةكشؤكفالتدريسٔبامعةعالءالديناإلسالميةا٢بكوميةمكاسر.

ْ.  قسم رئيس ـ.تح.إ. ٞبكا، الدكتور فضيلة العربية،تدريس اللغة
اللغةالعربيةتدريسكالدكتورةسٍبعائشةخالق،ـ.فد.سكرتّبةقسم
بعض بتقدًن ساعداين اللذاف كٮبا الَببية كلية هبذهُب ا٤بتعلقة ا٤بواد

 الرسالة.
الدكتوررُبـ.فدا٤بشرؼاألكؿكفضيلة .الدكتورٞبكا،ـ.تح.إفضيلة .ٓ

كأرشداين ساعداين اللذاف الثاين ىذها٤بشرؼ كتابة من انتهت حٌب
 الرسالة،عسىاهللأفيتمنعموعليهما،اللهمآمْب.

ج .ٔ بذلوا الذين كا٤بدرسْب األساتذة كطاقاهتٝبيع ماهودىم ترقية ُب م
 منأفكارمنذا٤برحلةاإلبتدائيةإىلا٤برحلةا١بامعية.عندىم

منكللحبيبٍبأختيناإندرسواةدكمتفيافأمّبالٍبتوفددائماالدعمبدأ .ٕ
 .اإلنتهائهاالعملعلىىذهالرسالةإىل
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ٝبيعاألصدقاءكاإلخوافمنطالبكليةالَببيةبوجوخاصكالطالب .ٖ
 من كأعاركىااآلخرين ساعدكىا الذين عاـ بوجو األخرل الكليات

الكتبا٤بتعلقةهبذهالرسالةكأمدكىاٗبالديهممنأفكاركآراءُبإعداد
ىذهالرسالة.
إين أكأخّبا كال منفعة تكوف٥با أف إال الرسالة ىذه كتابة بعد رجو

مىذهالرسالة،تنظيزيادةكعوفبْبلدمالقراءكأسأؿاهللالتوفيقكا٥بدايةُب
آمْبياربالعا٤بْب.




 ٠باتاغوكا،ِٕشواؿَُْْق
ـَُِٗيوليوُ


الكاتب
        


أريلفريال

ََََُُِِٓٗٓت:  
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 تجريد البحث
 : أريل فريال  اسم الباحث

 10100004084:   الرقم الجامعي
: النعت والمنعوت في سورة آل عمران )دراسة   موضوع الرسالة

   تحليلية نحوية(

قدـالباحثُبىذهالرسالةالعلميةالنعتكا٤بنعوتُبسورةآؿعمراف
)دراسةٙبليلية٫بوية(.كأىداؼىذالبحثىي٤بعرفةحقيقةالنعتكا٤بنعوت
آؿ النعتكا٤بنعوتُبسورة فيها اآلياتكإعراباآلياتالٍبتكوف ك٤بعرفة

 عمراف.
يعِبالبحثالذميأخذا٤بواد،ىذاالبحثىوالبحثالعلميا٤بكتيب
البحث يتعٌلقهبا منمراجع٨بتلفة الكاتبكأما.البحثية يستخدمها الطريقة

معا٤بوادالبحثية,يعِببعدماٱبتصٔب،ىوالطريقةالتحليليةالوصفيةالنحوية
مبٌينة البيانات الكاتب النعتيبٌْب ُب النحو علم قواعد بإعتبار مدقٌقة، ك

 .تكا٤بنعو

أفالنعتكا٤بنعوت الرسالةقدعرفنا ىياإلسما٤برفوعالتابعمنىذه
.كالنعتقسمافىيالنعتا٢بقيقيكمنحيثتذكّبهكتأنيثوأكمفردهكٝبعو

أكفعليةكشبو أنواعيعِب:مفردكٝبلةإ٠بية السبيب,كالنعتا٢بقيقيثالثة
 آؿعمراف ُبسورة ُِٓا١بملة. الٍبفيها ُبآية خاصة النعتكا٤بنعوت.

 كٗٓالنعتا٢بقيقييعِب: إ٠بية,كٓصيغةمفرد, صيغةُٗصيغةٝبلة
صيغةشبوا١بملة.ِْٝبلةفعلية,ك
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 الباب األول
 مقدمة

 خلفية البحثالفصل األول : 
اهلل بسورةالقرآفكالـ ا٤ببدكء كسلم صلىاهللعليو على٧بمد ا٤بنزؿ

الناس بسورة كا٤بختـو العربيةكال٘بوزقرائتو,الفاٙبة منزؿباللغة كالقرآفايضا
:ِٓ/كماقاؿاهللتعاىلُبالقرآفالكرًنسورةالزخرؼ.ككتابتوباللغةالعجمية

:ُِ/ُبسورةيوسف"كقاؿايضا "إناجعلناهقرآناعربيالعلكمتعقلوف ّ
 "إناأنزلناهقرآناعربيالعلكمتعقلوف"ِ

احدل ألهنا تعلمها ُب كمسلمة مسلم كل على ضركرة العربية اللغة
لذلكفمنأرادأف.اللغاتُبالعاملكتلعبدكراىاماُبتفسّبالقرآفكتدبّبه

االسالميةفهماعميقا,فيجبعليو يفهماللغةالعربيةكالقرآفالكرًنكالعلـو
كثّبة منافع ٥با العربية اللغة كانت إذف اتقاف, كل العربية اللغة يتقن أف

للمسلمْبُبفهمأموردينهمكالتعاملمع٦بتمعالعرب.
مع من البد اتقاف كل العربية اللغة منهاإلتقاف العربية اللغة علـو رفة

كالصرؼ تركيبُالنحو معرفة ُب اساسيا دكرا يلعباف كالصرؼ فالنحو .
الكلماتالعربيةكماقيلُبالشعرالعرىب:

ٖ.السابعةكتسعوف,صألكؿ,الطبعةزءاا١بجامعالدركسالعربية,يْب,.الشيخمصطفىالغالُ                                                           
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الصرؼكالنحوأبوه#فجتهدأفتتعلمها". "أـعلـو
لكنُبىذهالرسالةسيبحثالكاتبٕبثاعنعلمالنحوخاصةمايتعلق

٤بنعوتُبسورةآؿعمراف.ألفالنعتكا٤بنعوتىوجزءمنأجزاءبالنعتكا
النحوالذميكوفمهماجداُبمعرفةكتعمقوخصوصالطلبالعلممنيريد
كاالىميزيد كالكتبالعربية, أفيدرسالقرآفالكرًنكيَبجمالنصوصالعربية

الثقافةُبمعرفةاللغةالعربية.
  حثمشكالت البالفصل الثاني : 

ىذا  ُب ا٤بوجودة ا٤بشكالت يذكر أف الكاتب اراد الفصل ىذا ُب
 البحثكمايلي:

 النعتكا٤بنعوتُبسورةآؿعمراف؟يأنواعماى .ُ

ماىواعرابالنعتكا٤بنعوتُبسورةآؿعمراف؟ .ِ
 المعانى المتغيرة الموجودة في الموضوع الفصل الثالث :

النعتكا٤بنعوتُبسورةآؿعمراف"إفىذهالرسالةٙبتا٤بوضوع" 
ا٤بتغّبة قبلأفيبدأالكاتبُبضمنالبحثا١بوىرم.الكاتبسيقدـا٤بعاىن

ا٤بوجودةُبا٤بوضوع,تسهيالللقارئْبُبفهمالنعتكا٤بنعوتفهماصحيحا.
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.كىناؾتعريفِا٤بشتقأكا٤بؤكؿبوا٤بباينللفظمتبوعو ىوتابعالنعت :  .أ
للن كتعريفواآلخر كخفضو, كنصبو رفعو ُب للمنعوت تابع النعت عت,
 كتنكّبه.

اإلسمالمنعوت :  .ب ىو كا٤بنعوتأيضا مادؿعلىذاتالشيئكا٢بقيقتو.
 ا٤بذكورالٕبتاجاىلعالقةتدؿعلىتذكره.

:ىياإلسما٤برفوعالتابعمنحيثتذكّبهكتأنيثوأكالنعت والمنعوت  
  مفردهكٝبعو.

:ىيإحدلسورالقرآفا٤بدنيةكقعتُبا١بزءالثالث,آل عمرانسورة  .ت
البقرة بْبسورة متوسطة كتقع تتكوفمنمئٍبآية, الثالثة, كىيالسورة

.ّكسورةالنساء
  الدراسة عن المراجع السابقة الفصل الرابع  :

الكاتببقرائةكمطالعةالكتبكا٤بؤل ةكتابفاتالعلميةُببعدأفيقـو
ٗبوضوع ا٤بتعلقة ا٤برجعية الكتب ك الرسالة الكاتب استخدـ الرسالة, ىذه
دياف األختفتم الٍبكتبتها العلمية الرسالة منها: ثنويا, أك البحثأساسيا
اإلنسانيةٔبامعةعالءالديناإلسالميةا٢بكومية كحرطالبةكليةاآلدبكعلـو

ا٤بنعوتُبسو النعتك ٙبتا٤بوضوع, ٙبليليةمكاسر دراسة األعراؼ) رة
.ـ.(صُُٕٗدارالكتبالعلمية,لبناف:-)بّبكتشرحقطرالندل,.ابنىشاـاألنصرل,ِ                                                           

ِٔٔ
ِّْ.ق(صُِْٖ/ ـََِٕ)الرياض:دارالعاملالكتب,تفسّبالقرآفالعظيم.ابنكثّب, ّ
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سورة ُب كأحكامو كا٤بنعوت النعت عن تتحدث الرسالة ىذه ,) ٫بوية
اإلنسانيةٔبامعةعالءْاألعراؼ .كاألخعرفافأٞبدطالبكليةاآلدبكعلـو

الديناإلسالميةا٢بكوميةمكاسرٙبتا٤بوضوع,النعتكا٤بنعوتُبسورةيس
 ىذه ) ٫بوية ٙبليلية ُب)دراسة النعتكا٤بنعوتكعدده تتحدثعن الرسالة

.ٓسورةيس
الكتبالعلمية,منها: الكتابشرحقطرالندلكأما إلبنىشاـ,ىذا

للدكتور٧بمدعيد,ىذاالنحوا٤بصفييشتملعلىشرحالنعتكا٤بنعوت.
ملخصقواعداللغةالعربيةالكتابيشتملعلىأقساـالنعتكحكمكلقسم.

القواعدعمة,كيوضحىذاالكتابملخصمنأجزاءعلمالنحوا٤بهم.كلفؤادن
يتعلقبقواعداألساسيةللغةالعربية الكتابكلما األٞبدا٥بامشي,كٰبلىذا

العربية. ا٤بيسرةاللغة الكتاببعلمالعربية ىذا كيشرح نورم, ٧بمد ٤بصطفى
النحوكطريقةاإلنشاء.كالكتباألخرلالٍب٥باعالقةبالرسالة٩باالنذكرىاُب
الٍب الكتبا٤بذكورة من ٱبتلف٦با٥با الرسالة البحث٥بذه إف البحث. ىذا
سوؼتتبْبإعرابالنعتُب الرسالة ىذه حيثأف من سبق, ٩با ذكرناىا

 القرآفخاصةُبسورةآؿعمراف.دراسة


                                                           

ـ(َُِٕر:جامعةعالءالدين,مكاس)األعراؼ النعتكا٤بنعوتُبسورةر,هديافكفتم. ْ
ْ.ص

 ّ.ـ(صَُِْر:جامعةعالءالدين,)مكاسالنعتكا٤بنعوةُبسورةيس.عرفافأٞبد, ٓ
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 المناىج المستعملة في كتابة الرسالة الفصل الخامس : 
البحثىوالبحثالعلميا٤بكتيبيعِبالبحثالذميأخذا٤بواد ىذا

البحث,٫بوالكتبالنحويةكالتفسّبيةك البحثيةمنمراجع٨بتلفةيتعٌلقهبا
البحثيعِبمنالقرآفالكرًنسورةآؿا٤بؤلفاتالعلميةكغّبىا.كالبيانة٥ب ذا

عمراف.
أىداؼ تتحقق الكاتب إليها ٰبتاج الٍب ا٤بعلومات على للحصوؿ

ىو الكاتب يستخدمها فالطريقة العلمية. الطريقة تسلك أف يلـز البحث
الطريقةالتحليليةالوصفيةالنحويةيعِببعدماٱبتصٔبمعا٤بوادالبحثية,يبٌْب

 لبياناتمبيٌنةكمدقٌقة،بإعتبارقواعدعلمالنحوُبالنعتكا٤بنعوت.الكاتبا

علمالنحوىوقواعديعرؼهباكظيفةكلكلمةداخلةا١بملة،كضبط
أكاخرالكلمات،ككيفيةإعراهبا.كتنقسمالكلمةالعربيةثالثةأقساـ:

مافاالسم:ىوكلمةتدؿعلىإنسافأكحيوافأكٝبادأكمكافأكز .ُ
 أكصفةأكمعُب٦بردمنالزماف.مثل:رجل،أسد

مثل: .ِ خاص. ُبزمن علىحدكثشئ تدؿ كلمة كل ىو : الفعل
 كتب،ٯبرل،٠بع.

 ا٢برؼ:ىوكلكلمةليس٥بامعُبإالمعغّبىا.مثل:ُب،إىل،عن. .ّ
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أما عمراف. آؿ البحثالنعتكا٤بنعوتُبسورة البحثىو ُبىذا
عُبالنعتا٢بقيقيكالنعتالسبيب,كالنعتا٢بقيقيثالثةأنواعالنعتقسمافي

ىيمفرد,ٝبلةا٠بيةأكفعلية,كشبوا١بملة.ا٤بثاؿ:
 النعتا٢بقيقي .ُ

 الشجاعمفرد:جاءالرجل .أ

حدائق .ب ُببالدنا : ا٠بية مهملةٝبلة :أشجارىا فعلية كٝبلة ,
 ٯبرمجاءكلد

 الشجرةفوؽشبوا١بملة:نظرزتإىلعصفور .ت

 خطو.حسنالنعتالسبيب:ىذارجل .ِ

  أغراض البحث وفوائدهالفصل السادس: 
إفلكلشيءأغراضاكفوائدا.ككذلكىذهالرسالة٥باأغراضكفوائد.

فأغراضىذاالبحث:
 الرغبةُبمعرفةالنعتكا٤بنعوتُبالقرآفخصوصاُبسورةآؿعمراف. .أ

 ب.الرغبةُبمعرفةالنعتكا٤بنعوتكمايتعلقهبا.

كفوائدىذاالبحث:
بواسطةىذهالرسالة,تسهياللناأفنفهمكندرسالنعتكا٤بنعوتعلى .أ

 كجوالعامة,كالنعتكا٤بنعوتُبسورةآؿعمرافعلىكجوا٣بصوص.
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ب.ك٩باالشكفيوأفىذهالرسالةزادعلمناكفهمنامايتعلقبعلمالنحو
الدينية النحو,كالعلـو كالصرؼكالتفسّب.كستكوفإحدلالزيادةلعلـو

 إنشاءاهلل.

للكاتبْباآلخرينالذينيريدكفأف لتكوفا٤براجعة كتابةعلميةت. يكتبوا
ث.مناسبةللبح
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 يالباب الثان
 النعت والمنعوت ومسائلهما

 تعريف النعت والمنعوتالفصل األول : 
فبْبأكالالتوابع. قبلالكاتبأفيبحثتعريفالنعتكا٤بنعوتعامة،

ٗبعُبأهناالتوابعىيالكلمةالٍبالٲبسهااإلعرابإالعلىسبيلالتبعلغّبىا،
تعربإعرابماقبلها.كىيٟبسةأنواع,النعت,التوكيد,البدؿ,عطفالبياف,

.كُبىذهالرسالةسيقدـالكاتبٕبثايعِبالنعت.ٔا٤بعطوؼبا٢بركؼ
لتقارب اآلخر موضع منهما كالنعتفيقعكلكاحد الصفة تتداخل قد

 كالنعتلغة لغة, الصفة : يقاؿ أف كٯبوز بينهما.معناٮبا، فرؽ كال اخرل,
الكوفة كأىل الصفة, يقولوف النحاة من البصرة أىل أف ذلك على كالدليل

.ٕيقولوفالنعت،كاليفرقوفبينهما
كقاؿا٤بؤلفرٞبواهلل:بابالنعت,النعتيعِب:الوصف,تقوؿنعتو,

يطلقبعضالنحويْبعليوفالوصف,كالصفة,كالنعتٗبعِب أمكصفو,ك٥بذا
.ٖكاحد

                                                           
6
 ٓٗٓ.)جزءاألكؿالطبعةالسابعةكتسعوف(ص.جامعالدركسالعربيةالشيخمصطفىالغاليْب,.  

7
.)مدينةنصر:القاىرة,دارالعلمكالثقافة,للنشركالتوزيع(الفركؽاللغوية٧بمدابراىيمالسليم,.  

َّص.
)زكريادخاف:الدكليةالتعليقاتا١باليةعلىشرحا٤بقدمةاآلجركمية..٧بمدبنصاّبالعاٜبْب, 8

ُٔٓـ(ص.ََِْللتجليدعاطفسكر
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.٫بو:جاءٗالنعتكمعناهالوصفىومايوضحمتبوعوإفكافمعرفة
كالنعتأيضاتابعللمنعوتُبرفعوكنصبوكخفضوكتعريفو .َُالرجلالفاضل

.ُُكتنكّبه,٫بوقاـزيدالعاقل,كرأيتزيداالعاقل
أيضاكيقاؿ وكىالنعت،: للفظباينا٤ب،بوؤكؿا٤بأكشتقا٤بالتابع،:
ُِمتبوعو جنسيشتملالتوابعٟبسة, يعِب"التابع" "بوؤكؿا٤بأكشتقا٤ب"ك.

ُبتقوؿأنكترلأال,بومؤكالكالمشتقةالتكوففإهناالتوابعلبقيةرج٨ب
 أبو زيد جاء"كالبدؿ البياف كُب"جاءزيدزيد"ك"أٝبعوفالقـوجاء"التوكيد
عمرك ك زيد جاء"النسق عطف كُب "اهلل عبد  جامدة، توابع اىفتجد",

ككقول مشتقايئٯب قد وفإن اللفظي، التوكيد إال يبق كمل أمثلتها، سائر ككذالك
 فلهذالفظي، توكيد كالثاين نعت األكؿ فالفاضل "الفاضل الفاضل زيد جاء"

ُّ.و"متبوع للفظ باينا٤ب"بقويل واخرجت

                                                           
 قَُّْالدمشق:دارالفكر,.)البابُبقواعداللغةكاالتاألدب.٧بمدعليالسراج, ٗ

ُُٓص.)ـُّٖٗ/
ُٓ.)بّبكت:دارالثقافةاإلسالمية,دكفالسنة(ص.ملخصقواعداللغةالعربية.فؤادنعمة, َُ
ٕٗ.٠بارنغ:مكتبةكرياطوفوترلدكفالسنة(صمًباألجركمية.).٧بمدبنداكدالصنهاجي, ُُ
)الدمشق:دارالفكر،دكفقطرالندلكبلالصدل.شاـاألنصرم،ى.ٝباؿالدينعبداهللبن ُِ
َّٖالسنة(ص.
13

 َّٖ,ص.شاـاألنصرمىٝباؿالدينعبداهللبن.  
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يذكربعداسمليبْببعض أحوالواكالصفةيسمىالنعتأيضاىيما
أحواؿمايتعلقبو,فاألكؿ٫بو:"جاءالتلميذاجملتهد",كالثاىن٫بو:"جاء

.ُْالرجلاجملتهدغالمو"
فالصفةُبا٤بثاؿاألكؿبينتحاؿا٤بوصوؼنفسو.كُبا٤بثاؿالثاىنمل

الصفة.ُٓتبْبحاؿا٤بوصوؼ,كىوالرجلكإ٭بابينتمايتعلقبوكىوالغالـ
:.النحؤُيدؿعلىصفةُباسمقبلوكيسمىاإلسما٤بنعوتمتنوعالفظ
 ىذاميداففسيح .ُ
 نظرتُبكتابمفيد .ِ
 قطعتالوردةا١بميلة .ّ
الكلماتالث من كلمة فسيحكل –الث: ت–مفيد نعتا١بميلة.

."الصفة"نعتاصفةفيهاكلذلكتسمىلكلمةتدؿعلىأاإلسمالذلقبلها.
.ُٕ"موصوفا"منعوتالقبلهاكيسمىاإلسمالذ

كجره كنصبو ا٤بوصوؼُبرفعو تتبع اسمُٖالصفة : ٟبسة كأنواعها .
التفضيلكاسما٤بفعوؿكالصفةا٤بشبهةكافعاؿالتفضيلكامثلةا٤ببالغة.

                                                           
ٓٗٓ.ص.جامعالدركسالعربية.الشيخمصطفىالغاليْب, ُْ
رشللطباعةكالنت:احملركسة.الطبعةالثمانية,)بّبكيفىظيقواعدالنحوالو.نايفمعركؼ, ُٓ

ـ(ُِٗٗ
علم(ص.العربيةا٤بيسرة.ا٢بجمصطفى٧بمدنورل. ُٔ َُٗ,)جو:غوفدـر
ك. ُٕ ِٖ(,ص.يا:مكتبةباىلبوكو,دكفالسنةسورابا,)النحوالواضحمصطاؼأمْب,علىا١باـر
ٓٓـ(,ص.ُّٕٗ)مصر:دارا٤بعارؼ,,ا١بزءالثالث,الطبعةالرابعةالنحوالواَب.حسنعباس. ُٖ
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 تأنيث الصفة  .0
شئتت  تاءمربوطة٫بو:صادؽيكوفإذا فا٢بقبآخرىا أنيثالصفة

االماكافالصفةعلىكزففعالفكأفعلالتفضيلصادقةككاذبيكوفكاذبة.
فلكلكاحدمنىذهالصفةحكم٨بصوصُبتأنيث.

عطشاف .ُ : ٫بو فعلى, كزف على فيؤنث فعالف كزف على الصفة
 .ُٗعطشى,سكرافسكرل

الياتحبالف,خصماف, : كشدعنذلكبعضكلماتمنها
ندماف,نصراف.فهذادخناف,سخناف,صوجاف,قشواف,صماف,موتاف,

كلماتتأنثبالتاء.كىناؾعدةالصفةمنكزففعالفتأنثعلىفعلى
.َِأكبزيادةتاءالنحو:عطشافعطشأكعطشنة

األ٠باء .ِ ُب كمثل فعالء كزف على تؤنث أفعل كزف على الصفة
 األلواف٫بو:أبيضبيضاءكأ٠بر٠براء.

األ .ّ : فعلى٫بو يؤنثعلىكزف التفضيل كرمىكاألكربأفعل كـر
 .ُِكربلكاألصغرصغرل

                                                           
19

)بّبكت:لبناف,دارالكتبالعلمية,دكفالسنة,للغةالعربيةالقواعداألساسيةالسيدأٞبدا٥بامشي,.   
ُٓص.(

20
 ْٔ,ص.شاـاألنصرمىٝباؿالدينعبداهللبن.  

ّٗٓص.,للغةالعربيةالقواعداألساسيةالسيدأٞبدا٥بامشي,. ُِ
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أماإذاكافمنالناقصالواكفنقلبكاكهياء٫بو:ا٢بلياكالدنيامؤنث
:ِِاألحلىكاألدلنال.كتوجدصفاتيستولفيهاا٤بذكرا٤بؤنثكىيتسعة

 .ًمٍفعىل٫بو:رجلمٍقوؿكإمرةمقوؿ .ُ
 مفعاؿ٫بو:رجلمفضاؿكإمرأةمفضاؿكشدميقنة. .ِ
 مسكينة.كشدمعطّبكإمرأةًمعطّبرجل:٫بومفعيل .ّ
 ضحكة.إمرأةكضحكةرجل:٫بوفعلة .ْ
 عالَّمة.إمرأةكعالَّمةرجل:٫بوفعَّالة .ٓ
 فريكقة.إمرأةكفريكقةرجل:٫بوفعيولة .ٔ
 راًكية.إمرأةكراًكيةرجل:٫بوفاًعلة .ٕ
 صبور.كإمرأةصبيوررجل:٫بوفاعلٗبعُبفعيوؿ .ٖ
 .ِّقتيلكإمرأةقتيلرجل:٫بومفعوؿٗبعُبفًعيل .ٗ
ٗبعُب فعيل أف غّب بالتاء. التفريق كجب ا٤بوصوؼ يعرؼ مل كإف

سعيدة خاٛبة : ٫بو ا٤بوصوؼ معرفة مع بالتاء مؤنثا أحيانا ٯبيء ا٤بفعوؿ,
كقدٯبيءأيضافعيلٗبعُبالفاعلبدكفتاء٫بو:إمرأةعقيم.ِْكعاقبةٞبيدة
كىيرميم.كٰبٓبكالعظاـ

                                                           
ُٔٗ,ص.قواعدالنحوالوظيفي.نايفمعركؼ, ِِ
َّٔص.,للغةالعربيةالقواعداألساسية.السيدأٞبدا٥بامشي, ِّ
ـ(َُِٕ)مكاسر:جامعةعالءالدين,النعتكا٤بنعوتُبسورةاألعراؼ.فتمديافكهر, ِْ

ُُص.
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 النعت طشر   .1
ا٤بفعوؿكاسمالفاعلسمكإمشتقاا٠باوفكيفأالصفةُباألصل
هللاعبدكـرأ-شيطنالالتلميذجاء"٫بوالتفضيلكاسمةبحا٤بشكالصفة
.ِّٓبه"غمنعقلأتلميذسعيد-خلقوحسنرجلذاى-احملبوب
مشبهاُبا٤بعُب,٫بو: جامدا عندمرجلأسدكقديأٌبالنعتا٠با

ا٠بية أك فعلية يكوفٝبلة كقد مؤكال.ِٔأمشجاع, جامدا يكوفإ٠با كقد
:صورسعتكذلكُبٗبشتق.

"كىورجلثقة,أمموثوؽبو,كأنترجلعدؿأمو٫ب صدر،ا٤ب .ُ
 ,عادؿ"

علياىذا,أما٤بشارإليو ارة،شاإل ٠باءأ .ِ  .٫بوأكـر
صاحبة,٫بو:رجلذكذك,الٍبٗبعُبصاحب,كذاتالٍبٗبيُب .ّ

,أمصاحبعلمأكصاحبفضل. ,كامرأةذاتفضلو  علمو
 القرآف٫بو: ،(الوصل هبمزة بدكءةا٤ب) ا٤بقَبفبأؿوصوؿا٤ب سماإل .ْ

 .مد٧ب على أنزؿ الذم اهلل كالـ
مادؿعلىعددا٤بنعوت,٫بو:جاءرجاؿأربعة,أم:معدكدكف .ٓ

 هبذاالعدد.
                                                           

ـ(ص.ََِٓ/قُِْٔ)القاىرة:دارا٢بديث,,جامعالدركسالشيخمصطفىالغاليْب, . 25
ٓٗٔ 

ُِٕص.,للغةالعربيةالقواعداألساسيةالسيدأٞبدا٥بامشي,. ِٔ
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ياء .ٔ النسبة,٫بو:رأيترجالدمشكيا,أم:اإلسمالذم٢بقتو
 .منسوباإىلدمشق

رجل .ٕ كفالف أمشجاعا, أسدا رأيترجال البتشبيو, على مادؿ
 .ثعلبأم٧بتاؿ.كالثعلبيوصفباإلحتياؿ

اإلهبا"ما" .ٖ هبا الٍبيراد أمرجالالنكرة رجالما, أكـر : ٫بو ـ,
لتهويل,كمنوا٤بثاؿمطلقاغّبمقيدبصفةما.كقديرادهبااإلهباـا

 .ِٕ"ألمرماجدعقصّبأنفو,أمألمرعظيم
كافثلا٤بنعوتُبا٤بعُب,كقولنا"إذاأضيفتلنكرةٛبلفظة"أم" .ٗ

أك"ع بكرصاحباامربنا٣بطابعادالأمعدؿ" ٚبذالنيبأبا
مضافةإلسم"حقٌ– جدٌ- كلٌأمصاحب"كمثاؿذلكاأللفاظ"

ا٤بوصوؼ,مثل"ىذهىيا٢بقيقةكلحقيقة"كجنسيكملمعِب
 .ِٖ"الصديق حقٌأنتالصدل"أك"كؼٌ جدٌأنتصديق"

أماتونعا٤ب تذكره. على تدؿ إىلعالقة ٰبتاج ال ا٤بذكور اإلسم ىو
كاآللفا٤بقصورة,٫بو ا٤بربوطة,٫بو"ضاربة", التاء عالماتالتأنيثثالث:

.ِٗراء""كربم",كاآللفا٤بمدكدة,٫بو"ٞب

                                                           
ٕٗٓ-ٔٗٓص.,جامعالدركسالشيخمصطفىالغاليْب,.ِٕ
َٖٓـ(ص.ُٕٓٗ,)القاىرة:مكتبالشبابكالنسر,النحوا٤بصفي.٧بمدعيد, ِٖ

nahoِth/termُhttp://www.khayma.com/medhatfoda/m/- التذكّبكالتأنيث,.ِٗ 
.htmْthnُth/ُb(َُُِٓٗيونيو)ـ

http://www.khayma.com/medhatfoda/m1th/term2/naho-b1th/1thn4.htm
http://www.khayma.com/medhatfoda/m1th/term2/naho-b1th/1thn4.htm
http://www.khayma.com/medhatfoda/m1th/term2/naho-b1th/1thn4.htm
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كٯببأفتكوفكلكاحدمنىذهعالماتزائدةُبآخراإلسمفكل
كلو تبقىمذكرة ا٤بذكورة علىأفاأل٠باء ٠بيمؤنثا. منها اسمختمبواحدة
ختمتبعالمةالتأنيث٫بو:٬بلةكراطيكخضراءأعالـلرجل.كينقسما٤بؤنث

إىلقسمْب:
دؿعلىمؤنثالتأنيث,سواءأا٤بؤنثاللفظيىوما٢بقةعالمة .ُ

 ."فاطمة"أـعلىمذكر"ٮبزة"
حقوعالمةالتأنيث,٫بوا٤بؤنثمعنومىومادؿعلىمؤنثكملتل .ِ

.َّ"ىند,دار"
كاأل٠باءالٍبيستدؿعلىتأنيثهابا٤بعِبأربعة:
 أعالـاألناث٫بو"مرًنكزينب" .ُ
 األ٠باءا٤بختصةباالناث٫بو"أختكأـ" .ِ
 ٫بو"الشاـكمصركقريش"كا٤بدفكالقبائلأ٠باءالبالد .ّ
 .ُّأ٠باءاألعضاءا٤بزدكجة٫بو"عْبكرجلكأذف" .ْ

 أنواع النعت وخصائصو الفصل الثاني :
 يم النعت وحكم كل قسمتقس .0

ينقسمالنعتإىلقسمْب,النعتا٢بقيقيكالنعتالسبيب.
                                                           

ّٗٓص.,للغةالعربيةالقواعداألساسية.السيدأٞبدا٥بامشي, َّ
ُّ,ص,األعراؼ النعتكا٤بنعوتُبسورة.فتمديافكهر, ُّ
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 النعتا٢بقيقي .أ
للمنعوتصفةحقيقيةيسمىىذاالنعت"حقيقيا"ألنوبالنسبة

-لومنحيثا٤بعِبكمنحيثاللفظ,كلنتأملُباألمثلة"فرصةطيبة
اجملهد النافع-العكلا٤بكدكد-ا١بسم حيث-العمل العيشا٤بريح"

الثانيةأدتمهمةالنعتللكلمةسبقتهاسواءأكافذلك ٪بدالكلمة
توضيحذلكٗبامنحيثا٤بعِبأـاللفظ,كقدجاءُبتنقيحاألزىرية

يلي"٠بيىذاالنعتحقيقيا١بريانوعلىا٤بنعوتلفظاكمعِب,أـلفظا
.ِّفألنوتابعلوُبإعرابو,كأمامعِبفألنونفسوُبا٤بعِب"

الذمينعتإ٠باسابقاعليو,كيتبعوُب النعتا٢بقيقيىوما
فرادكالػتثنيةكلشيئ,ُبتذكّبكالتأنيث,كُبالتعريفكالتنكّب,كاإل

.ّّكا١بمع,كُباإلعراب,فتقوؿ:٪بحالطالباجملتهد
فاصلةإذفُبىذهالصورةبْبالنعتكا٤بنعوتصلفقويةجدا,

كمنأجلذلكٯببالتطابقالتاـبينهما,بأفيتفقالنعتمعا٤بنعوت
السابقعليوُباآلٌب:

 أكجواإلعراب,الرفعكالنصبكا١بر (ُ
                                                           

.النعتا٢بقيقي ِّ
َ ( ١ٔٛ٠ٕٓٔ2ٛ  1ٔ,)  /5ٕٔ2ٓ٘ٗhttps://www.alukah.net/literature_languageٓ/كالسبيب,

:دارالنهضةالعربية,دكفالسنة(,ص.لبناف–)بّبكتالتطبيقالنحو,الدكتورعبدهالراجحي,. ّّ
ُّٖ 

https://www.alukah.net/literature_language/0/129054/
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 كا١بمعالتعريف (ِ
 اإلفرادكالتثنيةكا١بمع (ّ
 .ّْالتذكّبكالتأنيث (ْ
نفسو متبوع ُب الصفة على يدؿ ىو كمنّٓالنعتا٢بقيقي ,

عالمةأفيعرؼالضمّبا٤بستَب,مثل:جاءين٧بمدالفاضل.فالفاضل
٧بمد على يعود مستَب ضمّب فيو نفسو الوقت كُب .ّٔنعتحملمد,

 النعتا٢بقيقيثالثةأنواع:
 ا٢بقيقيمفرد"ليسٝبلةكالشبوٝبلة"النعت (ُ
يتبعىذاالنعتمنعوتو,ُبأربعةأمور:

 العدد:مفرداأكمثِبأكٝبعا (أ
 النوع:التذكّبأكالتأنيث (ب
 التعريفأكالتنكّب (ت
 .ّٕاإلعراب:رفعاأكنصباأكجرا (ث

 األمثلة:

                                                           
ْٕٓ,ص.النحوا٤بصفي.٧بمدعيد, ّْ
ا١بيزة:أطلسللنشر-)البعةاألكؿالسهلُبالنحوكالصرؼ,.كامل٧بمد٧بمدعويضة, ّٓ

َُّـ(ص.َُِِكاإلنتاجاإلعالمى,
,)القاىرة:دارالفكر,مدينةنصر,دكفالسنة(ص.اإلعرابا٤بيسر.٧بمدعلىأبوعباس, ّٔ

ُُٕ
ُٕٓـ(,ص.ُّٗٗ,)بّبكت:احملركسةللطباعةكالنسر,النحوالعصرم.سليماففياض, ّٕ
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 الطالُب المجتهدُ جاءى -
٧بل٥بامناإلعرابجاء:فعلماضيمبِبعليالفتحةال

الطالب:فاعلمرفوعكعالمةرفعوالضمةألنواإلسما٤بفرد
 نعتا٢بقيقيمرفوعبالضمةألنواإلسما٤بفردالمجتهد :

-   اا مجتهد  طالب  رأيتي
رأيت:فعلكفاعل
رأم:فعلماضيمبِبعليالسكوفإلتصالوبضمّبرفعمتحرؾ
ُب٧بلرفعفاعلالتاء:ضمّبمتصلمبِبعليالضمة
طالبا:مفعوؿبومنصوببالفتحةالظاىرةُبآخره
 نعتا٢بقيقيمنصوببالفتحةالظاىرةُبآخرهمجتهدا :  
إىل -  المجتهدة   الطالبة  نظرتي

نظرت:فعلكفاعل
نظر:فعلماضيمبِبعليالسكوفإلتصالوبضمّبرفعمتحرؾ
٧بلرفعفاعلالتاء:ضمّبمتصلمبِبعليالضمةُب
إىل:حرؼا١بر
الطالبة:اإلسماجملركربإىلكعالمةجرهالكسرةألنواإلسما٤بفرد
 نعتا٢بقيقي٦بركربالكسرةألنواإلسما٤بفردالمجتهدة : 
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 النعتا٢بقيقي)ٝبلة( (ِ
االإذا ا١بملةالفعليةأكٝبلةاإل٠بية"كالتقعٝبلةنعتا

نكرة" منعوهتا ّٖكاف اإلعراب. ُب منعوتو النعت ىذا يتبع
النعت ُب كاآلخر "ا٤بوصوؼ" ا٤بنعوت ُب أحدٮبا بشرطْب,

.ّٗ"الصفة"
 ُبا٤بنعوتيشَبطأفيكوفاإلسما٤بوصوؼنكرة (أ
ُبالنعت"الصفة",يشَبطأفيكوفُبٝبلةالصفةاإل٠بية (ب

 .َْأكفعليةضمّبرابط,يربطٝبلةالصفةٗبوصوفها
الر الضمّب كبْبكىذا بينو ا٤بطابقة من فيو بد ال ابط

ا٤بوصوؼُبأمرينٮبا:
 التذكّبأكالتأنيث (ُ)
 .ُْاإلفرادأكالتثنيةأكا١بمع (ِ)

 األمثلة:
 يقرأنظرتإىلتلميذ -

تلميذ:إسماجملركر٦بركربالكسرةألنواإلسما٤بفرد
                                                           

ُٕٓ,ص.النحوالعصرم.سليماففياض, ّٖ
ُٗٓ,ص.النحوالعصرمسليماففياض,. ّٗ
ُٗٓ,ص.العصرمالنحوسليماففياض,. َْ
ُّٖص.التطبيقالنحو,.الدكتورعبدهالراجحي, ُْ
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:فعلمضارعمرفوعبالضمةألنوفعلمضارعمليتصلبآخرهشيئ,يقرأ  
كفاعلوضمّبمستتّبتقديرهىويعودإىلتلميذ.كا١بملةالفعلمعفاعلوُب

٧بلرفعنعت.
طالبنا -  يعلمُ رأيتي

:فعلمضارعمرفوعبالضمةألنوفعلمضارعمليتصلبآخرهشيئ,يعلم
كفاعلوضمّبمستتّبتقديرهىويعودإىلطالبا.كا١بملةالفعلمعفاعلوُب

٧بلنصبنعت.
 ا٢بقيقي)شبوا١بملة(النعت (ّ

أك أكظرؼ, منجارك٦بركر, ا١بملة, يتبعالنعتشبو
.ِْمنعوتوُباإلعراب,بشرطكاحدأفيكوفىذاا٤بنعوتنكرة

األمثلة:
 .32فوق كلِّ صوت  للحقِّصوته -

يل:حرؼا١بر
ا٢بق:اإلسماجملركربليكعالمةجرهالكسرةاألنواإلسما٤بفردكىوخرب

مقدـ
:مبتدأمأخرمرفوعبالضمةألنواإلسما٤بفرد صوته

                                                           
َُٔ,ص.النحوالعصرمسليماففياض,. ِْ
ِٓ,ص.وائداللغةالعربيةقملخصفؤادنعمة,. ّْ
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فوؽ:ظرؼا٤بكافمنصوببالفتحةكىومضاؼ
كل:مضاؼإليو٦بركربالكسرةكىومضاؼ

ُبصوت   الظرفية كٝبلة ا٤بفرد, اإلسم ألنو بالكسرة ٦بركر مضاؼإليو :
٧بلرفعنعتلصوة.

إىلعصفوروفوؽ -  الشجرة  نظرتي
اجملركربإىلكعالمةجرهالكسرةألنواإلسما٤بفردعصفور:اإلسم

فوؽ:ظرؼا٤بكافمنصوببالفتحةكىومضاؼ
ا٤بفرد,الشجرة اإلسم ألنو الكسرة جره كعالمة ٦بركر إليو مضاؼ :

كا١بملةالظرفيةنعتللعصفور.
 النعتالسبيب .ب

ليس األمر ككاقع ا٢بقيقة ُب ألنو النعت"السبيب" ىذا يسمى
مثالتابعا السابقة األمثلة ففي ا٤بعِب, حيث من عليو السابق إلسم

متجهة ٙبكم كاف لألمة, ال للجهاؿ متجهة "السيادة" أف يالحظ
كمثلو للشعب, ال للعقالء ككذلك"الضمت" أيضا, لألمة ال للفساء

.كقدعرؼالنحاةىذهالصورةمنصورْْ"التسلط"لألىواءالللشعب
دةٲبكنتوضيحهاٗبايلي:النعتالتعريفاتمتعد

                                                           
ٕٔٓ,ص.النحوا٤بصفي.٧بمدعيد, ْْ
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الظاىر لوصفاسم حيثا٤بعِب من ا٘بو ما : النعتالسبيب
ككجدت عليو, السابق ا٤بتبوع حيثاللفظإىل من كا٘بو مرفوع بعده
اإلسم ٰبملو بضمّب ا٤بتأخر كا٤بوصوؼ ا٤بتقدـ ا٤بتبوع بْب الصلة

الالحق.
 ا٠با فّبفع ٗبنعوتو, عالقة لو ما على مادؿ يشتملكىو ظاىرا

مفردا دائما النعتالسبيبفيكوف كأما إىلا٤بنعوت, يعود علىضمّب
كتأنيثو تذكّبه ُب بعد ما كيتبع كتنكّبه تعريفو ُب صفةْٓكيتبع ٫بو ,

ا٤بشبهة"الطفلحسنكجهو",حسن:نعتمرفوعبالضمةالظاىرة,
 ا٤بشبهة للصفة فاعل : كجهو الظاىرة. بالضمة مرفوع : كىوالطفل
مضاؼ,كا٥باء:ضمّبمتصلمبِبعلىالضمُب٧بلجرباإلضافة.

كاإلعرابكما التعريفكالتنكّب ُب قبلو النعتالسبيبما يتبع
.النعتالسبيبْٔبعدهُبالتأنيثكالتذكّب,٫بو"ىذارجلنظيفةثيابو

:تابعالصفة,يذكرلبيافالصفةُبشيئمرتبطبا٤بوصوؼ"ليسلبياف
ُب ك دائما مفردا كالنعتالسبيبيكوف ." ُبا٤بوصوؼنفسو الصفة

                                                           
ِٓ,ص.وائداللغةالعربيةقملخص.فؤادنعمة, ْٓ
لبناف:دارالكتبالعلمية,دكف–,)بّبكتا٤بعجما٤بفصلُباإلعراب.طاىريوسفا٣بطيب, ْٔ
ْْٕالسنة(ص.
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النعت كيتبع فقط. التنكّب أك التعريف ُب بينهما التطابق موصوفو,
.ْٕالسبيبمابعدهُبالتذكّبأكالتأنيثكمنعوتوُبالعدد

األمثلة:
 هُ أبو   الفاضلُ جاء٧بمده -

ا٤بفردنعتمرفوعبالضمةألنواإلسم:  الفاضل
أبو:فاعلمرفوعبالواكألنومنأ٠باءا٣بمسة

ا٥باء:مضاؼإليوُب٧بلجر.
 ماينعتبو .ت

كا٤بصدر بو ا٤بؤكؿ أك ا٤بشتق : ىي ٟبسة أمور نعتا الذميقع
كا١بملةكشبوا١بملةكلكلمنهاحديثٱبصوعلىالتفضيلاآلتية:

 ا٤بشتق (ُ
عامة,بليقصدنوعىذاىواألصلُبالنعتكاليقصدا٤بشتق

دؿعلى تقدـُبا٢باؿما كما كيقصدبو الوصف, ىو خاصمنو
حدثكصاحبوكذلككإسمالفاعل,كاسم٤بفعوؿ,كالصفةا٤بشبهة,

 .ْٖكأمثلةا٤ببالغة,كأفعاؿالتفضيل

                                                           
ُُٔ,ص.النحوالعصرمسليماففياض,. ْٕ
48

 ُِٕص.,للغةالعربيةالقواعداألساسيةالسيدأٞبدا٥بامشي,.   
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 (أ : ٫بو الفاعل, الفقّباسم من اهلل عند خّب الشاكر الغِب
 .الصابر

صديقكأنتاحملمواسما٤بفعوؿ,٫بو: (ب  .ْٗدًفعًلوكمامذمـو
الشجاع (ت الرجل ا٤بيزاف ُب يستوم ال : ٫بو ا٤بشبهة, الصفة

 كاآلخرا١بباف.
قواـاإلنسافشيئاف:لسافقواؿكقلبكقولنا"أمثلةا٤ببالغة: (ث

 .مقداـ
 .َٓلتفضيل,الشمسأكربمناألرضحجمانأفعلا (ج
 ا٤بصدر:قاؿابنمالك (ِ

فالتزموااإلفرادكالتذكّبكنعتواٗبصدركثّبا
كمنالبْبأفا٤بصدراسممعِبجامد,ك٥بذاٲبرُبالقرآفكُب
كثّبا, النعتبا٤بصدر الناس, الكالـ ُب العربك الكالـ كُب سنة

.ُٓكالنعتبوعلىخالؼاألصلككذلكاليؤنثكالٯبمعكينثى
كليسمنا٤بفيدالتعرضىناا٣بالؼالعلماءحوؿعالقةا٤بصدر
أكتأكيلوٗبشتقأكتقديرمضاؼمعو", ا٤بنعوت"منالنعتبلفظو

                                                           
ُّّص.,للغةالعربيةالقواعداألساسية.السيدأٞبدا٥بامشي, ْٗ
ُّٕص.,للغةالعربيةالقواعداألساسية.السيدأٞبدا٥بامشي, َٓ

ُٓ)/htmْٓٓٔ/َْٓhttp://islamport.com/k/nhw..شرحألفيةابنمالكألعاٜبْب,ُٓ 
ـ(َُِٗيونيو
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يقعحاال كما ٛباما, بكثرة نعتا يقع أفا٤بصدر أفيعلم ا٤بفيد كإ٭با
بكثرةُباللغة.

 ا١بملةاإلمسيةكالفعلية (ّ
هاكاحدةكإىل٦بتمعيتكافلنقوؿ:"دعااإلسالـإىلأمةكلمت

اإلبارة ففي فيو". غش ال كحبا تقهر ال قوة ا٤بسلموف ليعي أىلو
السابقةأربيةٝبلكقعتصفاتىي:

 كلمتهاكاحدة:ٝبلةا٠بيةُب٧بلجرصفةلكلمة"أمة" -
 :ٝبلةفعليةُب٧بلجرصفةلكلمة"٦بتمع"يتكافلأىل -
 صفةلكلمة"قوة":ٝبلةفعليةُب٧بلنصبالتقهر -
 :ٝبلةا٠بيةُب٧بلنصبصفةلكلمة"حبا"الغشفيو -

 
 شبوا١بملة (ْ

كمامرُبغّبموضعالظرؼكا١باركاجملركرحيثيقصدبذلك
السينما ُب كقولك"شاىدتركاية النكرة, اإلسم بعد صفة يقعاف

ا٣بمي سكاستمعتاىلٛبثيليةُبا٤بذياع",ككذلكقولك"لنالقاءيـو
.ِٓعندبابا١بامعة"

                                                           
ِٖٓ,ص.النحوا٤بصفي.٧بمدعيد, ِٓ
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 تعددالنعت .ث
النعت٤بنعوتكاحدا تعدد أف ا٢باالتّٓٯبوز النعتُب تعدد .

الٍبيكوففيهاعاملوكاحد:
عن (ُ كا١بمع بالتثنية تفريقو عن أستغِب النعت معِب اٙبد إذا

أكجاء التفريقبالعطف.٫بو:جاءشوقيكحافظشاعراف,
 .ْٓالرجلالفضالء

اختلفمعِب (ِ العاطفة,كإذا بالواك بينها النعتكحبالتفريق
رجاؿ ثالثة كجائِب كشاعر, كاتب رجالف جائِب : ٫بو

 .ٓٓكاتب
 إذاتعددالنعتكاٙبدلفظالنعتففيوكجوه: (ّ

فإفاٙبدمعِبالعاملكعملوجازاإلتباعمطلقا,٫بو:زيد (أ
 كأٌبخالدالطريقاف.

اإلتباع (ب فالٯبوز العمل ا٤بعِب اختلفُب زيدكإف : ٫بو ,
 كرأيتخالداالفاضلْب.

                                                           
ُْٗٗا٤بكتبالعلمية,,)القاىرة:القواعداألساسيةُبالنحوكالصرؼ.يوسفا٢بمادم, ّٓ

َُٓق(ص.ُُْٓ/ـ
َِِص.,للغةالعربيةالقواعداألساسية.السيدأٞبدا٥بامشي, ْٓ
َِِص.,للغةالعربيةالقواعداألساسية.السيدأٞبدا٥بامشي, ٓٓ



ِٕ 
 

 
 

٫بو: (ت اإلتباعأفأخلفُبا٤بعِبفقط, أنوالٯبوز كما
 زيدكمضيخالدالكاتباف.

كماأنوالٯبوزاإلتباعكذلكأفأخلفُبالعمل,٫بو: (ث
 مؤملزيدكموجععمراشاعراف.

 قطعالنعتعنا٤بنعوت .ج
اليتبعوُبإعرابومعناه:صرؼالنظرعنصلةالنعتبا٤بنعوت,ف

كإ٭بايكوفذلكإذاكافا٤بنعوتا٤بعلوماكصفةبتلكالصفةدكفذكرىا
للعقاد عمر عبقرية "قرأنا أك الشارع" للمتِب قصيدة "درسنا تقوؿ
ذكرىا بدكف مفهومة ا٤بنّب" القمر ضوء ُب ليال "سرنا أك الكاتب"

نعوت.فإذاقطعألصحاهبا,كُبمثلىذها١بملٯبوزقطعالنعتعنا٤ب
النعتعنا٤بنعوتصحُبإعرابوكجهاف:

أكال:أفيعرؼعلىأنوخرب٤ببتدأ٧بذكؼ.
لسياؽ مناسبا تقديره يكوف ٧بذكؼكجوبا, بفعل ينصب أف : ثانيا

الكالـ.
كخالصةاألمر:أفاتباعالنعتللمنعوتىواألصلُبالكالـالعريب,

ا٤بعلومابدكنو,كحينئذيصحُبإعرابوالوجهافكيصحقطعوعنوإذاكاف
السابقاففلنطبقماعرفناهعلىمايلي:
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رب (ُ هلل "ا٢بمد يقوؿ العرب بعض ٠بعنا : سبويو قاؿ
 .بالنصبفسألتعنهايونس,فزعمأهناعريب.ٔٓالعا٤بْب"

ا٢بطب (ِ ٞبالة "كامرأتو القرآف "ٞبالةٕٓمن ا١بمهور قرأ ,"
ع كقرأ بالرفع بالنصبعلىا٢بطب" السبعة القراء أٞبد اصم

 الذـ.
 صياغة النعت الفصل الثالث :

٤بنعوت.ىناؾكلماتمعركفةٲبكنأف٪بعلها نعتا الكلمةالٍب٪بعلها
 كىيالكلماتالٍبٲبكنأف٪بعلهاخربا٤ببتدأ,كمنىذهالكلماتىي:

علىكزفاسمالفاعل:ىومادؿعلىكقعمنوالفعلكيبِبالثالثي .ُ
فاعل,٫بو:عامل,صابر,صادؽ,جالس.كمنفوؽالثالثيعلىكزف
ا٤بضارعا٤بعلمبإبداؿحرؼا٤بضارعةميمامضمومةككسرماقبلآخره,

,مدخل,٨برج  .٫ٖٓبو:مكـر
 الطالبا٤باىر -
 الطالبافا٤باىراف -
 الطالبوفا٤باىركف -

                                                           
ُ:ُ/سورةالفاٙبة.القرآفالكرًن, ٔٓ
 ُُْ:ُ/سورةاللهب.القرآفالكرًن, ٕٓ
َْ-ّٗ,ص.وائداللغةالعربيةقملخصفؤادنعمة,. ٖٓ
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ؿللداللةمااسما٤بفعوؿ:ىواسممشتقمنالفعلا٤ببُبللمجهو .ِ
مفتوح, : ٫بو مفعوؿ, كزف على الثالثي من كيبِب الفعل عليو كقع
ميما ا٤بضارعة حرؼ بإبداؿ ا٤بضارع من الثالثي فوؽ ك٩با منصور.

آخره قبل ما ,كفتح كالشرؼٗٓمضمومة ا٤بنهوب ا٢بق : ٫بو .
 ا٤بسلوب.

 البابا٤بفحوح -
 البابافا٤بفتوحاف -
 األبوابا٤بفتوحة -

هةىيمادؿعلىحاؿعلقتعلىذاتمطلقا.كا٤برادالصفةا٤بشب .ّ
الزمافٖبالؼاسم ا٢باؿإىلا٤بوصوؼبدكفإعتبار بإصطالؽنسبة
أدخل. أٞبر, : ٫بو الثالثي٠باعا, من ا٤بشبهة تبِبالصفة الفاعل,

,َٔكتبِب٩بافوؽالثالثيعلىكزفاسمالفاعلكالتبِبإالمنالالـز
 .٫بو:مطمئنكمستقيم

 الفالحالنشيط -
 الفالحافالنشيطاف -
 الفالحوفالنشيطوف -

                                                           
ْْ-ّْ,ص.وائداللغةالعربيةقملخصفؤادنعمة,. ٗٓ
ْٕ-ْٔ,ص.وائداللغةالعربيةقملخصفؤادنعمة,. َٔ
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ياءالنسبةىيا٢باؽآخراإلسمياءمشددةللداللةعلىنسبةشيئ .ْ
 .٫بو:رجللبناين.ُٔاليوكحكمهماأفيكسرماقبلالياءا٤بناسبة

 التاجراإلندكنيسي -
 التاجرافاإلندكنيسياف -
 التاجركفاإلندكنيسيوف -

فتحتإ العْب, الذممكسور ثالثيا ا٤بنصوبإليو اإلسم كاف ذا
عينوعندالنسبةإليوفتقوؿُب"فخذم"كُبملك"ملكي".








                                                           
ٕٓ,ص.وائداللغةالعربيةقملخصفؤادنعمة,. ُٔ
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 الباب الثالث
 تصوير سورة آل عمران عامة

 سورة آل عمران  تسميةالفصل األول : 
أبو ىو "عمراف" ٗبعِبأىلك "آؿ" آؿعمرافمركبمنكلمتْبٮبا
مرًنكجدعيسى.فيدؿذلكا٤بصطالحُباللغةعلىمعِب"أىلكالدمرًنأك
أىلجدعيسى".كمنحيثاإلصطالحتطلقسورةآؿعمرافعلىالسورة

.ِٔاألنفاؿالثالثةبعدسورةالبقرةمنالقرآفكنزلتبعد
كتعريفآخر,سورةآؿعمرافمدنيةآياهتامئتافآية,اآليةمنها٠بيت
بذلكمناصطفاءآؿعمراف,كىوٰبٓبكعيسىكمرًن.نزؿفيومنهاماملينزؿ

.كقدجعلاالصطفاءدليالعلىاصطفاءنبينا٧بمدصلىاهللعليؤُّبغّبه
ك٧ببوبلو. ٧بباهلل لكل متبوعا كجعل اسمكسلم أف بالذكر ا١بدير من

عمرافيدؿأيضاعلىكالدموسىكىاركف,كماقاؿلويسمعلوؼ:
"عمراف:ىوعلىماذكرالقرآف,رجلتزكججنةكىيأـمرًنكجدة
عيسى.كعمرافأيضاعلىماجاءُبابناألثّبكالثعالىبكالكسئى,رجلتزكج

.ْٔٔبنةكمنهارزؽكلدىوموسى"

                                                           
َُّالسنة(,ص,,ا١بزءالثالث)بّبكت:دارالفكرا٤بعاصر,دكفتفسّبا٤بنّب.كىبةالزحيلي, ِٔ
ٕٓ,ا١بزءاألكؿ,ص,تفسّبالقرآفاجمليد.حسيبالصديقي, ّٔ
,الطبعةا٣بامسعشرة,)بّبكت:ا٤بطبعةا٤بنجدُباللغةكاآلدبكالعلـو.لويسمعلوؼ, ْٔ
ِّٔـ(,ص,ُٔٓٗالكائوليكية
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افىوكالدمرًنأـعيسىعليوالسالـكمايأٌبالتنويوبوُبا٤برادبعمر
َءاَي  :ّّقولوتعاىلُبسورةآؿعمرافآية َٚ ُٔٛٗؽب  َٚ  ََ ٰٓ َءاَد  ٝ َ ٱۡططَفَ َّْ ٱَّللَّ اِ

 َٓ ١ ِّ ٍَ َؼ  ٌۡ َْ َػٍَٝ ٱ َش  ّۡ َءاَي ِػ َٚ  َُ ١ِ٘  . ٖٖاِۡثَش 

ةالثالثةبلذىبفريقمنا٤بسرفْبإىلافآؿعمرافالذل٠بيتالسور
ىوعمرافأبوموسى كقومىذآٔبا٠بو ىوعمرافكالدمرًن. كالراجحأنو .

القوؿٗباكردَبسورةآؿعمرافنفسهامناآليات،كىيقولو:
َْ َػٍَٝ  َش  ّۡ َءاَي ِػ َٚ  َُ ١ِ٘ َءاَي اِۡثَش  َٚ ُٔٛٗؽب  َٚ  ََ ٰٓ َءاَد  ٝ َ ٱۡططَفَ َّْ ٱَّللَّ اِ

 َٓ ١ ِّ ٍَ َؼ  ٌۡ ٌُ ٖٖٱ ١ٌغ َػ١ٍِ ِّ ُ َع ٱَّللَّ َٚ َۢٓ ثَۡؼغ ٖۗ  ِِ ٠َّخََۢ ثَۡؼُؼَٙب  َشأَُد  ُٖٗرسِّ ِۡ اِۡر لَبٌَِذ ٱ

ٗسا فَزَ  َؾشَّ ُِ ب فِٟ ثَۡطِٕٟ  َِ َْ َسةِّ أِِّٟ ََٔزۡسُد ٌََه  َش  ّۡ ٰٟٓۖٓ أََِّه أََٔذ ِػ ِّٕ ِِ  ًۡ مَجَّ

 ُُ َؼ١ٍِ ٌۡ ١ُغ ٱ ِّ   (ّٓ-ّّ:ّ/عمراف)آؿ ٖ٘ٱٌغَّ
  ٍبعقبىذهاآلياتقولوتعلىبياناإلصطفاءآؿعمراف:

  ٝ ِه َػٍَ ٱۡططَفَى  َٚ ؽَََّٙشِن  َٚ ِه  َ ٱۡططَفَى  َّْ ٱَّللَّ ُُ اِ ۡش٠َ َّ ئَِىخُ ٠َ 
ٰٓ  ٍَ َّ
ٌۡ اِۡر لَبٌَِذ ٱ َٚ

 ِّ ٍَ َؼ  ٌۡ َٓ  َِٔغبِٰٓء ٱ (ِْ:ّ/)آؿعمراف ١ٕٗ
ىكذا٪بداأفصطفاآؿعمرافذكرأكال٦بملضمنمناصطفىاهلل،

الذل٠بيتالسورةٍببْبباصطفاءمرًناـعيسى.كمنىذايتضحأفعمراف
بآلوأبومرًنالأبوموسىكىاركف.

                                                           
)الطبعة.ا١بزءاألكؿأىداؼكلسورةكمقاصرىاَبالقرآفالكرًن .الدكتورعبداهلل٧بمودشخانة،ٓٔ

َِـ(ص.ُِٖٗالثالثةالعصبوالعامة،
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 أسباب النزول بعض آياتهاالفصل الثاني : 
أسباب  يقدـ يريدقبلالكاتبأف السورة ُبىذه النزكؿبعضآياهتا

الكاتبأفيعرؼأكالعناآلياتالقرآنيةمنجهةنزك٥باتنقسمإىلقسمْب,
قسمنزؿمناهللتعاىلإبتداءغّبمرتبطبسببمناألسبابا٣باصةكىوكثّب
ظاىرالٰبتاجإىلٕبثوُبىذها٤بناسبة,كقسمنزؿمرطبابسببمناألسباب

وعٕبثناُبىذالفصل.كىوموض
القرآف"نزؿالقرآف قدـسيوطيقوؿا١بعربمُبكتابواإلتقافُبعلـو

.ٔٔعلىقسمْب:قسمنزؿإبتداءكقسمنزؿعقبكاقعةأكسؤاؿ"
أمااآلياتُبسورةآؿعمرافالٍبنزلتبسببمناألسبابفهي:

/)سورةآؿعمراف ن  و  ب ُ ل  غ  ت ُ ا س  و  رُ ف  ك    ن  ي  ذ  ل  ل   ل  قُ قاؿاهللسبحانوكتعاىل: .ُ
ّ:ُِ) 

صلىاهللعليو–كقل٧بمدبناسحاؽبنيسار:٤باأصابرسوؿاهلل
قريشاببدر,فقدـا٤بدينةٝبعاليهودكقاؿ:يامعشراليهوداحذركا–كسلم

بدر,كأسلمواقبلأفينزؿبكممانزؿهبم,فقد مناهللمثلمانزؿبقريشيـو
 فقالوا إليكم, اهلل كعهد كتابكم ذلكُب ٪بدكف مرسل, نيب أين يا: عرفتم

 ٥بم العلم أغمارا اليغرنكأنكلقيتقوما فأصبتفيهم٧بمد, با٢برب,

                                                           
القرآف.جالؿالدينعبدالرٞبن, ٔٔ ,ا١بزءاألكؿ)بّبكت:لبناف:دارالفكراإلتقافُبعلـو

ِٗـ(ص.ُٕٗٗ/قُّٗٗللطبعةكالنشركالتوزيع,
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 ( فأنزؿاهللتعاىل: ٫بنالناس, كاهلللوقاتلنكالعرفتأنا أما ُقل  فرصة,
(ُبس تُ غ ل بُ و ن   (يعِباليهود)ل ل ذ ي ن  ك ف ُرو ا جىهىنَّمى ًإىلى (هتزموف)كىٙبيٍشىريٍكفى

.ٕٔاآلخرة,ىذهركايةعكرمةكسعيدبنجبّبعنابنعباس
/سورةآؿعمراف) ش ه د  اهلُل أ ن ُو ال  إ ل و  إ ال  ُىو  قاؿاهللسبحانوكتعاىل: .ِ

ّ:ُٖ) 

با٤بدينةقدـ–صلىاهللعليوكسلم–قاؿالكليب:٤باظهررسوؿاهلل
عليوحربافمنأحبارأىلالشاـ,فلماأبصراا٤بدينة,قاؿأحدٮبالصاحبو:ما
أشبوىذها٤بدينةبصفةمدينةالنيبالذمٱبرجُبآخرالزماف,فلمادخلعلى

عرفاهبالصفةكالنعت,فقااللو:أنت٧بمد–صلىاهللعليوكسلم–النيب
قاالكأنتاٞب قاؿ"نعم", نسألكعنشهادة,؟, قاالإنا قاؿ"نعم", د؟,

صلىاهللعليو–فإفأنتأخربتناهباآمنابككصدقناؾ,فقاؿ٥بمارسوؿاهلل
"سالمي"فقاال:أخربناعنأعظمشهادةُبكتاباهللفأنزؿاهلل–كسلم

فأسلمئ ك ُة و ُأو ُل ا لع ل م  ( و ال م ال   ش ه د  اهللُ أ ن ُو ال  إ ل و  إ ال  ُىو  تعاىلعلىنبيو:)
.ٖٔصلىاهللعليوكسلم–الرجالفكصدقابرسوؿاهلل

ي ب ا م ن  الك ت اب  قاؿاهللتعاىل: .ّ ا ن ص  /)آؿعمراف أ ل م  ت  ر  إ ل ى ال ذ ي ن  ُأو تُ و 
ّ:ِّ) 

                                                           
لبناف:-)الطبعةاألكىل:بّبكتآفأسبابنزكؿالقر.اإلماـأيبا٢بسنعليبنأٞبدالواحدم, ٕٔ

َُُ–ََُـ(ص.ُُٗٗ/قُُُّدارالكتبالعلمية,
َُُ,ص.أسبابنزكؿالقرآف.اإلماـأيبا٢بسنعليبنأٞبدالواحدم, ٖٔ
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اليهودإىلاإلسالـ–صلىاهللعليوكسلم–فقاؿالسدم:دعاالنيب
فقاؿلوالنعمافابنأكَب:ىلميا٧بمد٬باصمكإىلاألحبار,فقاؿرسوؿ

"بلإىلكتاباهلل"فقاؿ:بلإىلاألحبار,–صلىاهللعليوكسلم–اهلل
 .ٗٔفأنزؿاهللتعاىلىذهاآلية

ْ.  ت ي ال ُمل  قاؿاهللتعاىل: آؿ ك  م ن  ت ش اءُ ُقل  الل ُهم  م ال ك  ال ُمل ك  تُ ؤ  (
 (ِٔ:ّ/عمراف

بن ٧بمد الفضل أبو أخربنا كتابو, ُب ا٤بركزم العزيز عبد بن ٧بمد أخربين
ا٢بسْبا٢بدادم,أخربنا٧بمدبنٰبّب,أخربناإسحاؽبنإبراىيم,أخربناركح

صلىاهللعليو–بنعبادةحدثناسعيدعنقتادةقاؿ:ذكرلناأفرسوؿاهلل
ُبأمتو,فأنزؿاهللتعاىل:)–كسلم ُقل  سأؿربوأفٯبعلملكفارسكالرـك

ت ي ال ُمل ك  م ن  ت ش اءُ  .َٕاآلية(  الل ُهم  م ال ك  ال ُمل ك  تُ ؤ 
م ن ي ن  قاؿاهللتعاىل: .ٓ ل ي اء  م ن  ُدو ن  ال ُمؤ  نُ و ن  ا لك اف ر ي ن  أ و  م  ذ  ال ُمؤ  )ال  ي  ت خ 

 (ِٖ:ّ/سورةآؿعمراف

–قاؿبنعباس:كافا٢بجاجبنعمركككهمسبنأيبا٢بقيقكقيسبنزيد
فقاؿ–كىؤالءكانوامناليهوديباطنوفنفرامناألنصارليفتنوىمعندينهم

اجتنبوا ابنا٤بنذركعبداهللبنجبّبكسعيدبنخيثمةألكلئكالنفر: رفاعة
                                                           

َُُ,ص.أسبابنزكؿالقرآف.اإلماـأيبا٢بسنعليبنأٞبدالواحدم, ٗٔ
َُّ–َُِ,ص.أسبابنزكؿالقرآفأٞبدالواحدم,.اإلماـأيبا٢بسنعليبن َٕ
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كمباطن لزكمهم ةاحذركا اليهود فأىبأكلئكىؤالء دينكم, عن اليفتنوكم تهم
.ُٕالنفرإالمباطنتهمكمالزمتهم,فأنزؿاهللتعاؿىذهاآلية

ٔ.  ب ُّو ن  اهللقاؿاهللتعاىل: ب ب ُكُم اهللُ ف   ٌقل  ا ن  ُكن ُتم  ُتح  ن ي ُيح  آؿ ات ب ُعو  (
 (ُّ:ّ/عمراف

كقفالنيب عباسقاؿ: بن اهللعليو–كركلجبّبعنضحاؾعن صلى
علىقريشكىمُبا٤بسجدا٢براـ,كقدنصبواأصنامهمكعلقواعليها–كسلم

بيضاالنعاـ,كجعلواُبآذاهناالشنفكالقرطة,كىميسجدكف٥با,فقاؿ:"يا
معشرقريشلقدخالفتمملةأبيكمإبراىيمكإ٠باعيل,كلقدكافمناإلسالـ

عبدىذهحباهللليقربوناإىلاهللزلفى,فأنزؿ",فقالتقريش:يا٧بمدإ٭بان
ب ُّو ن  اهللاهللتعاىل:) ن ي ف  لتقربكمإليو)كتعبدكفاألصناـ(ٌقل  ا ن  ُكن ُتم  ُتح  ات ب ُعو 
ب ب ُكُم اهللُ  إليكمر فأنا( ُيح  منسولو بالتعظيم أكىل كأنا عليكم, كحجتو

.ِٕأصنامكم
  عمران لما قبلها وما بعدىامناسبة سورة آل  الفصل الثالث :

البقرة قبلهاكىيسورة أفسورةآؿعمرافتناسبما بعدىاكىيكما
سورةالنساءمناسبةمتابدلة.كتناسقتلكالسورةالثالثتناسكالدرر.كيظهر

                                                           
َُْ,ص.أسبابنزكؿالقرآف.اإلماـأيبا٢بسنعليبنأٞبدالواحدم, ُٕ
َُٔ–َُٓ,ص.أسبابنزكؿالقرآف.اإلماـأيبا٢بسنعليبنأٞبدالواحدم, ِٕ
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ىذايكوفالبقرةمتضمنةلقواعدالدين،كآؿعمرافمكملةا٤بقصودىا.فأكجب
كرأنومشركعكامرباٛباموبعدالشركعَبالبقرة.اهللا٢بجَبآؿعمراف،كذ

(تدؿىذهاآليةعلىُٔٗكذلكَبقولوتعاىلَبالبقرة:"كأًبا٢بج")اآلية:
الوجوبإٝبلالكعصلوىنايقولوَبآؿعمراف"كاهللعلىالناسحجالبيت"

 اهللغِبٕٗ)اآلية: فإف "كمنكفر الشركطالوجوببقولو: بياف كزاد عن(
البقرة َب البهود خطب كما عمراف آؿ َب النصارل خطاب ككاف العا٤بْب"
أكثر،آلفالتوزاهأصلى،كإل٪بيلفرع٥با،كالنيبصلىاهللعليوكسلم٥باجرل
ٍب األمر. آخر النصارلَب جهاد ككاف ىم، كجاىد اليهود دعا ا٤بدينة إىل

عدأفتضمنتالسورتافجائتالنساءمتضمنةألحكاـاألسباببْبالناسي
   .ّٕالسابقتافاأللوىيةكالنبوةا٢ببلمناهلل


     







                                                           
ُّٖٗ:داراإلعتصاـ,)الطبعةاألكىل:دكفمكافأسرارترتيبالقرأف.جالؿالدينالسيوطى،ّٕ

 ٕٔـ(ص.ُٖٕٗق/
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 الباب الرابع
 عناصر النعت في سورة آل عمران

 في سورة آل عمران النعت والمنعوت أنواعالفصل األول :  
 يعِبيتحدث قسمْب إىل تنقسم الٍب النعت أنواع عن فيو الكاتب

النعت آيات توجد الكرًن القرآف ُب لكن السبيب, كالنعت ا٢بقيقي النعت
ا٢بقيقيكاليوجدنعتالسبيب.كالنعتا٢بقيقيينقسمايلثالثةىي:مفرد,

 :كٝبلةكشبوا١بملة.كىذاجدكؿٙبليلالنعتكا٤بنعوتُبسورةآؿعمراف


أنواعالنعتسياؽاآليةاآليةالرقم
ا٢بقيقي

َٛ  ٱّلَلُُُِ َٗ اَِلَّ ُ٘
ََُلٰٓ اٌَِ  ٍُّ مفرد ٱۡنَذ

مفردُٕ  ٱۡنمَُُّىوُُِ
ّْ َٓ َّْ ٱٌَِّز٠ َْٖۗ اِ فُۡشلَب

ٌۡ أََٔضَي ٱ َٚ َّٕبِط  ًُ ُ٘ٗذٜ ٌٍِّ ٓ لَۡج ِِ

ُۡ َوفَُشْٚا ةِ  ٌَُٙ ِ ِذ ٱَّللَّ ا٠َ  َٔ َُشِذَٞذُ ٔ  ُ  َػَزاٞة ٱَّللَّ َٚ

  ٍَ   َٗػِض٠ٞض ُرٚ ٱٔزِمَب

مفرد

ْٓ ِٗ ٝ  َػ١ٍَۡ َ ََل ٠َۡخفَ َّْ ٱَّللَّ ُفٍُِٱۡۡلَۡسضُِاِ ٞء ٍۡ ََل  َش َٚ

بِٰٓء   َّ  ٘فِٟ ٱٌغَّ

شبوا١بملة
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َِ َو١َۡف ٠ََشبُٰٓءُۚ ََلٰٓ ٔٓ ُۡ فِٟ ٱۡۡلَۡسَؽب ُسُو ِّٛ َٛ ٱٌَِّزٞ ٠َُظ ُ٘

َٗ اَِلَّ     ُهَىُٱۡنَؼِضَضُُاٌَِ 

مفرد

مفرد ٙ ُٱۡنَذِكُىُُٔ
ٕٕ ُْٕٗ ِِ ٌِْىزَبَة  َٛ اٌَِّزٞ أََٔضَي َػ١ٍََْه ا آََبٌدُُ٘

بدٌُ ًَ ْذَك زََشبثَِٙبٌدۖٓ  يُّ ُِ أَُخُش  َٚ ٌِْىزَبِة  َُّ ا َّٓ أُ ُ٘ ...

7 

مفرد

ُغ ٱٌَّٕبِط ٖٗ ِِ َبٰٓ أََِّه َعب ُفُِِهُ َسثَّٕ َت َۡ َُس ََُّل َّْ  نَُِۡىٖو اِ

١َؼبَد   ِّ ٌۡ َ ََل ٠ُۡخٍُِف ٱ  2ٱَّللَّ

ٝبلةإ٠بية

ُۡ َءا٠َٞخ فِٟ ُّٗ َْ ٌَُى ُٱۡنزَمَزَبُ لَۡذ َوب ٍِ ُۡ ٝبلةفعلية ... فِئَزَ

َُ ُُ زُِم ُرُمََٰ ِ فِئَٞخ ًِ ٱَّللَّ ٜ  َوبفَِشٞح  فِٟ َعج١ِ أُۡخَش َٚ

 ُِۚٓ َؼ١ۡ
ٌۡ َٞ ٱ ُۡ َسۡأ ِٙ ۡض١ٍَۡ ِِّ  َُُٙٔ ۡٚ  ٖٔ ....٠ََش

ٝبلةفعلية

ُُُْ َٓ ج١َِٕ ٌۡ ٱ َٚ َٓ ٱٌَِّٕغبِٰٓء  ِِ ِد   َٛ َٙ َٓ ٌٍَِّٕبِط ُؽتُّ ٱٌشَّ ُص٠ِّ

مَُطََشحُِٚ ًُ ِطُِشُٱۡن
ٱۡنمَََُٰ ِخ  ََ فِؼَّ ٌۡ ٱ َٚ َٓ ٱٌزََِّ٘ت  ُِِ

مفرد

ُغ  ُِ زَ  َِ ٌَِه 
َؾۡشِسٖۗ َر  ٌۡ ٱ َٚ  ُِ َؼ  ۡٔ ٱۡۡلَ َٚ ِخ  َِ َّٛ َغ ُّ

ٌۡ ًِ ٱ َخ١ۡ ٌۡ ٱ َٚ

َُبُ  َۡ ِحُٱنذُّ َُ  ٱۡنَذَُىَٰ ٌۡ ُٓ ٱ ُ ِػَٕذُٖۥ ُؽۡغ ٱَّللَّ اِة َٚ َٔ  ٔٔٗ 

مفرد
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ْا ِػَٕذ ُُّٓ ۡٛ َٓ ٱرَّمَ ۖٓ ٌٍَِِّز٠ ُۡ ٌُِى ٓ َر  ِِّ ًۡ أَُإَٔجِّئُُىُ ثَِخ١ۡش   ۞لُ

 ُۡ ِٙ شَُُسثِّ َهَٰ َۡ ٞذُرَۡجِشٌُِيٍُرَۡذزَِهبُٱۡۡلَ
 َجََُٰ

ٝبلةفعلية

َٓ ف١َِٙب  ُْ ٍِِذ٠ طََهَشحَُٞخ  ُيُّ ٞج َٓ  َوأَۡصَوَٰ ِِّ  ْٞ  َٛ ِسۡػ َٚ

ِؼجَبِد   ٌۡ ُ ثَِظ١ُشَۢ ثِٱ ٱَّللَّ َٚ  ِٖۗ  ٘ٔٱَّللَّ

مفرد

ُُِٓ َٓ َْ إٌَّج١ِّ١ِ ٠َْمزٍُُٛ َٚ  ِ َْ ثِآ٠َبِد َّللاَّ َٓ ٠َْىفُُشٚ َّْ اٌَِّز٠ اِ

 َٓ ِِ ٌْمِْغِؾ  َْ ثِب ُشٚ ُِ َٓ ٠َؤْ َْ اٌَِّز٠ ٠َْمزٍُُٛ َٚ ثَِغ١ِْش َؽكٍّ 

ْشُُ٘     12َُؼَزاٍةُأَنُِىٍُثُِإٌَّبِط فَجَشِّ

مفرد

َٓ أُٚرُْٛا ُِّٔ ُۡ رََش اٌَِٝ ٱٌَِّز٠ تُِأٌََ ُٱۡنِكزََٰ ٍَ ُيِّ  ََِصُٗجب

  ٝ ٌَّ َٛ َُّ ٠َزَ ُۡ صُ َُ ث١ََُٕۡٙ ِ ١ٌَِۡؾُى ِت ٱَّللَّ
ٝ  ِوزَ  َْ اٌَِ ۡٛ ٠ُۡذَػ

  َْ ۡؼِشُػٛ ُِّ  ُُ٘ َٚ  ُۡ ُٙ ٕۡ ِِّ  ٖٕفَِش٠ٞك 

شبوا١بملة

ُِْٕ  ٰٓ َٕب ٱٌَّٕبُس اَِلَّ غَّ َّ ُۡ لَبٌُْٛا ٌَٓ رَ ُ ٌَِه ثِؤََّٔٙ
أَََبٗيبَُر 

ٖدُ  َْ   َيۡؼُذوَدَٰ ب َوبُْٔٛا ٠َۡفزَُشٚ َِّ  ُِٙ ُۡ فِٟ ِد٠ِٕ ُ٘ َغشَّ َٚ

ٕٗ 

مفرد

ُِٖٓ ُۡ ُٙ ۡؼَٕ  َّ ُفُِهُِفََى١َۡف اَِرا َع َت َۡ َُس ََُّل ف١َِّۡذ  نَُِۡىٖو ُٚ َٚ

  َْ ٛ ُّ ُۡ ََل ٠ُۡظٍَ ُ٘ َٚ ب َوَغجَۡذ  َِّ ًُّ َٔۡفظ    ُٕ٘و

ٝبلةإ٠بية
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ُِٕٗ ًِٓۖ َبَس فِٟ ٱ١ٌَّۡ رٌُُِٛظ ٱٌَّٕٙ َٚ َبِس  ًَ فِٟ ٱٌَّٕٙ رٌُُِٛظ ٱ١ٌَّۡ

 َٓ ِِ ١َِّذ  َّ
ٌۡ رُۡخِشُط ٱ َٚ ١ِِّذ  َّ

ٌۡ َٓ ٱ ِِ  َّٟ َؾ ٌۡ رُۡخِشُط ٱ َٚ

 ِّٟٓۖ َؾ ٌۡ رَۡشُصقُ ٱ شَُُِٚ ُۡ  7ِٕؽَغبة    َيٍُرََشبُٓءُثَِغ

شبوا١بملة

َِِٖ َٓ فِِش٠ َى  ٌۡ َْ ٱ ُٕٛ ِِ ۡئ ُّ ٌۡ َُلَّ ٠َزَِّخِز ٱ ٌِ ُِيٍُُدو أَۡونَُِبَٓء

 َٓۖٓ ١ِٕ ِِ ۡئ ُّ ٌۡ  1ٕ...ٱ

شبوا١بملة

ْٓ َخ١ٍْش َُِّ ِِ ٍَْذ  ِّ ب َػ َِّ ًُّ َْٔفٍظ  ََ رَِغُذ ُو ْٛ َ٠

َّْ ث١َََْٕٙب  ْٛ أَ دُّ ٌَ َٛ ٓ ُعٍٛء رَ ِِ ٍَْذ  ِّ ب َػ َِ َٚ ْؾَؼًشا  ُِّ

ث١ََُْٕٗ  ُثَِؼًُذاُ َٚ ُ  أََيًذا َّللاَّ َٚ  
ُ َْٔفَغُٖٗۗ ُُ َّللاَّ ُسُو ٠َُؾزِّ َٚ

ٌِْؼجَبِد    َٖٓسُءٌٚف ثِب

مفرد

ِِ


ُّْ
ََخََۢ ُُثَۡؼُعَهبُرسِّ ُثَۡؼٖط  ٍَۢ ُ ِي ٱَّللَّ َٚ  ٌُ ١ٌغ َػ١ٍِ ِّ  َع

ُٖٗ

ٝبلةإ٠بية

ِّّٔ  ٝ َػْؼزَُٙب أُٔضَ َٚ َػَؼْزَٙب لَبٌَْذ َسةِّ أِِّٟ  َٚ ب  َّّ فٍََ

 ٓۖ  ٝ َوُش َوبْۡلُٔضَ ١ٌََْظ اٌزَّ َٚ َػَؼْذ  َٚ ب  َّ ُُ ثِ ُ أَْػٍَ َّللاَّ َٚ

٠َّزََٙب  ُرسِّ َٚ أِِّٟ أُِػ١ُزَ٘ب ثَِه  َٚ  َُ ْش٠َ َِ ١ْزَُٙب  َّّ أِِّٟ َع َٚ

 َٓ ُانَشِجُىُِِِ ٌِ ُْطَب  ٖٙ  انَش

 مفرد

ِّْٕ َ َب فَزَمَجٍَّ ٍٍُثَُِٙب َسثُّٙ أَٔجَزََٙب مَجُىٍلَُدَس  مفرد َٚ



ِْ 
 

 
 

َُدَسًُبُِٓ ًَ َػ١ٍََْٙب  ََجَبرًب ب َدَخ َّ  ُوٍَّ
ََٙب َصَوِش٠َّبۖٓ َوفٍَّ َٚ

َعَذ ِػَٕذَ٘ب ِسْصلًبۖٓ  َٚ ْؾَشاَة  ِّ ٌْ  7ٖ ...َصَوِش٠َّب ا

مفرد

ِّٖٔ ٓ ِِ ُۖٓ لَبَي َسةِّ َْ٘ت ٌِٟ  َُٕ٘بٌَِه َدَػب َصَوِش٠َّب َسثَّٗ

ٌَُُّذَٔه 
ََخًُغَُِّجَخً  َػبِء ُرسِّ ١ُغ اٌذُّ ِّ    1ٖأََِّه َع

 مفرد

ۡؾَشاِة ِّٕٗ ِّ ٌۡ ُٞ ٠َُظٍِّٟ فِٟ ٱ َٛ لَبٰٓئِ ُ٘ َٚ ئَِىخُ 
ٰٓ  ٍَ َّ
ٌۡ فََٕبَدۡرُٗ ٱ

ب  لََۢ َظذِّ ُِ   ٝ ُشَن ث١َِۡؾ١َ َ ٠ُجَشِّ َّْ ٱَّللَّ ُٱّلَلُِثُِأَ ٍَ ٖخُيِّ ًَ   َكهِ

شبوا١بملة

َؽُظٛٗسا ِٖ َٚ َع١ِّٗذا  ٍََُٚ هِِذُ ُٱنَصَٰ ٍَ بُيِّ    2ٖ َوََجُِّٗ
شبوا١بملة

ُشِن ِْٓٗ َ ٠ُجَشِّ َّْ ٱَّللَّ ُُ اِ ۡش٠َ َّ ئَِىخُ ٠َ 
ٰٓ  ٍَ َّ
ٌۡ ٖخُاِۡر لَبٌَِذ ٱ ًَ ثَِكهِ

هُُ ُۡ ب  يِّ ٗٙ ِع١ َٚ  َُ ۡش٠َ َِ  ُٓ ِغ١ُؼ ِػ١َغٝ ٱۡث َّ
ٌۡ ُٗ ٱ ُّ ٱۡع

 َٓ ث١ِ مَشَّ ُّ ٌۡ َٓ ٱ ِِ َٚ ٱۡۡلِٰٓخَشِح  َٚ ١َب  ۡٔ  ٘ٗفِٟ ٱٌذُّ

شبوا١بملة

ًَ أَِّٟٔ لَۡذ ِعۡئزُُىُ َّْٗ ِء٠ ٰٓ ٰٟٓ اِۡعَش  ٝ  ثَِٕ َسُعًَٛل اٌَِ َٚ

ِٓ ةِ  َٓ ٱٌط١ِّ ِِّ ٰٟٓ أَۡخٍُُك ٌَُىُ  ُۡ أَِّٔ ثُِّى ٓ سَّ ِِّ ا٠َخ   َٔ  ٔ

 ٟۡ ُْ َوَٙ ِٗ ف١ََُىٛ ِح ٱٌط١َِّۡش فَؤَٔفُُخ ف١ِ َٔ  ُٔ ٌِ اُثِئِۡر َشَۢ ُۡ غَ

ُ  ٱّلَلِ 

شبوا١بملة

ُّ ِْ ٝ  ثِبِۡر رَ ۡٛ َّ
ٌۡ ِٟ ٱ أُۡؽ َٚ ٱۡۡلَۡثَشَص  َٚ  َٗ َّ أُۡثِشُة ٱۡۡلَۡو َٚ

َْ فِٟ  ب رَذَِّخُشٚ َِ َٚ  َْ ب رَۡؤُوٍُٛ َّ أَُٔجِّئُُىُ ثِ َٚ  ِٓۖ ٱَّللَّ

شبوا١بملة



ّْ 
 

 
 

ٌَِه  َّْ فِٟ َر  ُُۡۚ اِ ُنَُكىُۡث١ُُٛرُِى َٓ  َۡلََٓٗخ ١ِٕ ِِ ۡئ ُِّ اِْ ُوٕزُُ 

ٗ2   

َزا ُِّٓ ُْ فَبْػجُُذُٖٖٚۗ َ٘  َسثُُّى َٚ َ َسثِّٟ  َّْ َّللاَّ ِصَشاغٌُاِ

ْسزَمُِىٌُ  ٔ٘  يُّ

مفرد

ّّٓٔ ُْ ثُُٙ َٓ َوفَُشٚا فَؤَُػزِّ ب اٌَِّز٠ َِّ َ َُشِذًَذافَؤ فِٟ  َػَزاثًب

  َٓ ٓ َّٔبِطِش٠ ِِّ ب ٌَُُٙ  َِ َٚ ا٢ِْخَشِح  َٚ ١َْٔب   ٙ٘اٌذُّ

 مفرد

ّْٖٓ َٚ َٓ ا٠٢َْبِد  ِِ ٌَِه َْٔزٍُُٖٛ َػ١ٍََْه 
ُاْنَذِكُىَُِر  ْكِش  انزِّ

٘1   

 مفرد

َزا ِّٔٓ  َ٘ َّْ َٛ اِ ٌَُُٙ
 
ُاْنَذكُّ ٍٗ اَِلَّ  اْنمََصُص ْٓ اٌَِ  ِِ ب  َِ َٚ

 ُُۚ  َّللاَّ

 مفرد

ّٔ  َٛ ٌَُٙ َ َّْ َّللاَّ اِ  ٕٙ اْنَؼِضَُضُاْنَذِكُُىَُٚ
 مفرد

ّْٕٔ  ٝ ْا اٌَِ ۡٛ ِت رََؼبٌَ ِىزَ  ٌۡ ًَ ٱ ۡ٘ ٰٓؤَ  َ٠ ًۡ َُسَىآِءَُۢلُ ٖخ ًَ ث١َََٕٕۡب  َكهِ

ََل ُٔۡشِشَن ثِِٗۦ  َٚ  َ ُۡ أََلَّ َٔۡؼجَُذ اَِلَّ ٱَّللَّ ث١ََُٕۡى َٚ

 ٟۡ اَش ٗٔ  ٔ 

مفرد
 

ََل ٠َزَِّخَز ثَۡؼُؼَٕب ثَۡؼًؼب  ّٖ ُٱّلَلُِ َٚ ٌِ ٍُُدو  أَۡسثَبٗثبُيِّ

  َْ ٛ ُّ ۡغٍِ ُِ ْا فَمٌُُْٛٛا ٱۡشَُٙذْٚا ثِؤََّٔب  ۡٛ ٌَّ َٛ  ٗٙفَبِْ رَ

 شبوا١بملة



ْْ 
 

 
 

دَّد ؽّٗٔٗ ُأَۡهِمَُٚ ٍۡ ٓائِفَٞخُيِّ ََ َّ ُۡ ٛۡ ٠ُِؼٍَُُّٛٔى ِت ٌَ ِىزَ  ٌۡ ٱ

ب  َِ َٚ  ُۡ ٰٓ أَٔفَُغُٙ َْ اَِلَّ ب ٠ُِؼٍُّٛ َِ َٚ  َْ  ٠ٙ2َۡشُؼُشٚ

 شبوا١بملة

لَبٌَذَِْٕ ُأَۡهمَُُِٚ ٍۡ ُيِّ ٰٓٞ  غَبٓئِفَٞخ ُْٕٛا ثِٱٌَِّز ِِ ِت َءا ِىزَ  ٌۡ ٱ

ْا  ٰٚٓ ٱۡوفُُش َٚ َبِس  ۡعَٗ ٱٌَّٕٙ َٚ ُْٕٛا  َِ َٓ َءا أُِٔضَي َػٍَٝ ٱٌَِّز٠

  َْ ُۡ ٠َۡشِعُؼٛ ُ  7َٕءاِخَشُٖۥ ٌََؼٍَّٙ

 شبوا١بملة

ُ ُرٚ ُْْٕ ٱَّللَّ َٚ ٓ ٠ََشبُٰٓءٖۗ  َِ زِِٗۦ  َّ ٱۡنفَۡعِم٠َُۡخزَضُّ ثَِشۡؽ

 7ٗ ٱۡنَؼِظُِىُ

 مفرد

ِْٕٕ ُْ ِٙ بِٔ َّ أ٠َْ َٚ  ِ ِْٙذ َّللاَّ َْ ثَِؼ َٓ ٠َْشزَُشٚ َّْ اٌَِّز٠ ًُبُاِ ًَ ثَ

ُْ فِٟ ا٢ِْخَشِح لَهًُِلُ ئَِه ََل َخََلَق ٌَُٙ
 ٔ  أٌَُٚ 

 مفرد

ِخ ّْ َِ ٌْم١َِب ََ ا ْٛ َ٠ ُْ ِٙ ََل ٠َٕظُُش ا١ٌَِْ َٚ  ُ ُُ َّللاَّ ُٙ ُّ ََل ٠َُىٍِّ َٚ

 ُْ ٌَُٙ َٚ  ُْ ِٙ ١ ََل ٠َُضوِّ  77  َػَزاٌةُأَنُِىٌَُٚ

 مفرد

ْْٕٗ َُ ُؾۡى
ٌۡ ٱ َٚ َت  ِىزَ  ٌۡ ُ ٱ َْ ٌِجََشٍش أَْ ٠ُۡئر١َُِٗ ٱَّللَّ ب َوب َِ

َُّ ٠َمَُٛي ٌٍَِّٕبِط ُوُْٛٔٛا  حَ صُ َّٛ ٱٌُّٕجُ ُنَُِّٚ ٓ  ٍِػجَبٗدا ِِ

 ِّٟ ِٕ ِىٓ ُوُْٛٔٛا َسثَّ 
 ٌَ َٚ  ِ ِْ ٱَّللَّ ُۡ ُدٚ ب ُوٕزُ َّ َْ ثِ ۧٔ

 َْ ُۡ رَۡذُسُعٛ ب ُوٕزُ َّ ثِ َٚ َت 
ِىزَ  ٌۡ َْ ٱ ٛ ُّ   72رَُؼٍِّ

 شبوا١بملة



ْٓ 
 

 
 

ُْٖٓ ٓ ِِّ ب آر١َْزُُىُ  َّ ٌَ َٓ ١ضَبَق إٌَّج١ِّ١ِ ِِ  ُ اِْر أََخَز َّللاَّ َٚ

 ُْ َُّ َعبَءُو ٍخ صُ َّ ِؽْى َٚ ُِوزَبٍة  َصذِّقٌَُسُسىٌل ب  يُّ َّ ٌِّ

 ُُۚ ٌَزَُٕظُشَّٔٗ َٚ  ِٗ َّٓ ثِ ُٕ ِِ ُْ ٌَزُْئ َؼُى َِ...  1ٔ 

 مفرد

ْْٖٔ ٰٓ  ٝ بٰٓ أُِٔضَي َػٍَ َِ َٚ بٰٓ أُِٔضَي َػ١ٍََٕۡب  َِ َٚ  ِ َّٕب ثِٱَّللَّ َِ ًۡ َءا لُ

ٱۡۡلَۡعجَبِؽ  َٚ ٠َۡؼمَُٛة  َٚ َك  اِۡعَؾ  َٚ  ًَ ِؼ١  َّ اِۡع َٚ  َُ ١ِ٘ اِۡثَش 

 ُۡ ِٙ ثِّ ٓ سَّ ِِ  َْ ٱٌَّٕج١ُِّٛ َٚ   ٝ ِػ١َغ َٚ   ٝ َٛع ُِ  َٟ بٰٓ أُٚرِ َِ َٚ

 َٓ ُق ث١َۡ ُهىََُۡل ُٔفَشِّ ُۡ ُيِّ ُٓ ٌَُٗۥ أََدٖذ َٔۡؾ َٚ   َْ ٛ ُّ ۡغٍِ ُِ

1ٗ 

 شبوا١بملة

ْٕٖٔ ُ ِْٙذٞ َّللاَّ ُْ  لَْىًيبَُكفَُشواَو١َْف ٠َ ِٙ بِٔ َّ  ثَْؼَذ ا٠ِ
 ٝبلةفعلية

َبُدُۚ  ْٖ ٌْج١َِّٕ ُُ ا َعبَءُ٘ َٚ ُعَٛي َؽكٌّ  َّْ اٌشَّ ُِٙذٚا أَ َش َٚ

ِْٙذٞ  ُ ََل ٠َ َّللاَّ ٍََُٚ ُ ًِ  1ٙ  اْنمَْىَوُانظَبنِ

 مفرد

ُْٗٗ ًَ ُۡ ُوفَّبٞس فٍََٓ ٠ُۡمجَ ُ٘ َٚ برُْٛا  َِ َٚ َٓ َوفَُشْٚا  َّْ ٱٌَِّز٠ اِ

ِٗٓۦٰٖۗ  ٜ  ثِ ِٛ ٱۡفزََذ ٌَ َٚ ُء ٱۡۡلَۡسِع َرَ٘ٗجب  ًۡ ِِّ  ُِ٘ ٓۡ أََؽِذ ِِ

 ُۡ ئَِه ٌَُٙ
ٰٓ  ٌَ ْٚ ُأَنُِىُٞأُ َٓ   َػَزاٌة ِظِش٠

 َّٔ ٓ ِِّ ب ٌَُُٙ  َِ َٚ

2ٔ 

 مفرد



ْٔ 
 

 
 

َٕٓٗ  ِٗ َبدٌُف١ِ ِ٘  آََبٌدُثَُُِّ َُ اِْثَشا مَب َِّ َْ ٓ َدَخٍَُٗ َوب َِ َٚ  َُٓۖ ١

ِٓ اْعزَطَبَع  َِ ٌْج١َِْذ  ِ َػٍَٝ إٌَّبِط ِؽظُّ ا َّلِلَّ َٚ ًٕبٖۗ  ِِ آ

 ِٓ ٌّٟ َػ َ َغِٕ َّْ َّللاَّ ِ ٓ َوفََش فَب َِ َٚ ِٗ َعج١ًَِلُۚ  ا١ٌَِْ

  َٓ ١ ِّ ٌَْؼبٌَ  27ا

 مفرد

ْا اِْ رُِط١ُؼْٛا ََُُٓ ٰٛٓ ُٕ َِ َٓ َءا َب ٱٌَِّز٠ ؤ٠َُّٙ
ٰٓ  َ٠ُ ٍَ ُيِّ فَِشَٗمب

ٍَُ َٓ   ٱنَِزَ فِِش٠ ُۡ َو  ُِٕى  َّ ُٚوُ ثَۡؼَذ ا٠ِ َت ٠َُشدُّ
ِىزَ  ٌۡ أُٚرُْٛا ٱ

ٔٓٓ 

 شبوا١بملة

َُُِٓ ِ ُْ آ٠َبُد َّللاَّ ٝ  َػ١ٍَُْى ُْ رُْزٍَ أَٔزُ َٚ  َْ َو١َْف رَْىفُُشٚ َٚ

  ٝ َٞ اٌَِ ِ فَمَْذ ُِ٘ذ ٓ ٠َْؼزَِظُ ثِبَّللَّ َِ َٚ  
ُْ َسُعٌُُٖٛٗۗ ف١ُِى َٚ

ْسزَمُِىٍُ  ٔٓٔ  ِصَشاٍغُيُّ

 مفرد

َُّّٓ 
ُۚ
لُْٛا ََل رَفَشَّ َٚ ١ٗؼب  ِّ ِ َع ًِ ٱَّللَّ ْٛا ثَِؾۡج ُّ ٱۡػزَِظ َٚ

ُۡ أَۡػَذآٰٗء  ُۡ اِۡر ُوٕزُ ِ َػ١ٍَُۡى َذ ٱَّللَّ َّ ٱۡرُوُشْٚا ِٔۡؼ َٚ

ب  ٗٔ  َٛ ِٗٓۦٰ اِۡخ زِ َّ ُۡ فَؤَۡطجَۡؾزُُ ثِِٕۡؼ َٓ لٍُُٛثُِى فَؤٌَََّف ث١َۡ

ٝ  َشفَب  ُۡ َػٍَ ُوٕزُ ُٱنَُبسَُِٚ ٍَ َٙبٖۗ  ُدۡفَشٖحُيِّ ٕۡ ِِّ فَؤَٔمََزُوُ 

  َْ زَُذٚ ۡٙ ُۡ رَ زِِٗۦ ٌََؼٍَُّى ُۡ َءا٠َ  ُ ٌَُى ُٓ ٱَّللَّ ٌَِه ٠ُج١َِّ
 َٖٓٔوَز 

 شبوا١بملة
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َُْْٓ ُۡ ُٕى ِِّ زَُىٓ  ٌۡ ٌََُٚ َْ  أَُيٞخََُۡذُػى ُشٚ ُِ ٠َۡؤ َٚ َخ١ِۡش  ٌۡ اٌَِٝ ٱ

 ُُ ئَِه ُ٘
ٰٓ  ٌَ ْٚ أُ َٚ َٕىِشُۚ  ُّ ٌۡ ِٓ ٱ َْ َػ ۡٛ َٙ ٕۡ َ٠ َٚ ۡؼُشِٚف  َّ

ٌۡ ثِٱ

  َْ ۡفٍُِؾٛ ُّ ٌۡ  ٗٓٔٱ

 ٝبلةفعلية

ٓ ثَْؼِذ َُٓٓٓ ِِ اْخزٍََفُٛا  َٚ لُٛا  َٓ رَفَشَّ ََل رَُىُٛٔٛا َوبٌَِّز٠ َٚ

 ُْ ئَِه ٌَُٙ
أٌَُٚ  َٚ  

َبُدُۚ ٌْج١َِّٕ ُُ ا ب َعبَءُ٘  َػِظُىٌَُُػَزاةٌَُِ

ٔٓ٘  

 مفرد

َُٖٓٔ ُ ب ٱَّللَّ َِ َٚ  
َؾكِّٖۗ ٌۡ ِ َٔۡزٍَُٛ٘ب َػ١ٍََۡه ثِٱ ُذ ٱَّللَّ َه َءا٠َ  ٍۡ رِ

٠ٍَُُِش٠ُذ  ُ ًِ هَ بُنِّۡهَؼَٰ ًٗ  1ٓٔ  ظُۡه

 شبوا١بملة

ُۡ َخ١َۡش َُُٕٓ ُأُۡخِشَجۡذُُوٕزُ َْ  أَُيٍخ ُشٚ ُِ ٌٍَِّٕبِط رَۡؤ

 َْ ُٕٛ ِِ رُۡئ َٚ َٕىِش  ُّ ٌۡ ِٓ ٱ َْ َػ ۡٛ َٙ ٕۡ رَ َٚ ۡؼُشِٚف  َّ
ٌۡ ثِٱ

 ُُۚ ُ َْ َخ١ۡٗشا ٌَّٙ ِت ٌََىب ِىزَ  ٌۡ ًُ ٱ ۡ٘ َٓ أَ َِ ٛۡ َءا ٌَ َٚ  ِٖۗ ثِٱَّللَّ

  َْ ِغمُٛ فَ  ٌۡ ُُ ٱ أَۡوضَُشُ٘ َٚ  َْ ُٕٛ ِِ ۡئ ُّ ٌۡ ُُ ٱ ُٙ ٕۡ ِِّٔٔٓ 

 ٝبلةفعلية

ْا اَِلَّ ُُِٖٓ ٰٛٓ ب صُمِفُ َِ  َٓ ٌَّخُ أ٠َۡ ُُ ٱٌزِّ ِٙ ثَِذۡجٖمُُػِشثَۡذ َػ١ٍَۡ

ُٱّلَلُِ ٍَ َٓ ٱٌَّٕبطِ يِّ ِِّ   ً َؽۡج ثَبُٰٓءٚ َٚ َٚ 

 شبوا١بملة
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ُٱّلَلُِٗٓ ٍَ ٌَِه  ثَِغَعٖتُيِّ  َر 
ۡغَىَٕخُُۚ َّ

ٌۡ ُُ ٱ ِٙ ُػِشثَۡذ َػ١ٍَۡ َٚ

َْ ةِ  ُۡ َوبُْٔٛا ٠َۡىفُُشٚ ُ ِ ثِؤََّٔٙ ِذ ٱَّللَّ ا٠َ  َٔ  ٔ َْ ٠َۡمزٍُُٛ َٚ

َوبُْٔٛا  َّٚ ب َػَظْٛا  َّ ٌَِه ثِ
ج١َِبَٰٓء ثَِغ١ِۡش َؽّك ُۚ َر  َٔۢ

ٱۡۡلَ

 َْ ٠َُٕٔٔۡؼزَُذٚ

 شبوا١بملة

ِت َُُّٔ ِىزَ  ٌۡ ًِ ٱ ۡ٘ ٓۡ أَ ِِّ  
آٰٗءٖۗ َٛ خُٞ۞١ٌَُۡغْٛا َع ًَ ُأَُيٞخُلَبٓئِ

 مفرد

ٌَُُٔ ََُۡزهُى ٞخ ًَ ُۡ  لَبٓئِ ُ٘ َٚ  ًِ ِ َءأَبَٰٓء ٱ١ٌَّۡ ِذ ٱَّللَّ َءا٠َ 

  َْ  ٠َٖٔٔۡغُغُذٚ

 ٝبلةفعلية

ُُِْٔ َٚ  ِ َْ ثِٱَّللَّ ُٕٛ ِِ ُٱۡۡلِٓخش٠ُُِۡئ َْ  ٱۡنَُۡىِو ُشٚ ُِ ٠َۡؤ َٚ

 َْ ِشُػٛ ٠َُغ  َٚ َٕىِش  ُّ ٌۡ ِٓ ٱ َْ َػ ۡٛ َٙ ٕۡ َ٠ َٚ ۡؼُشِٚف  َّ
ٌۡ ثِٱ

  َٓ ٍِِؾ١ َٓ ٱٌظَّ  ِِ ئَِه 
ٰٓ  ٌَ ْٚ أُ َٚ ِدۖٓ  َخ١َۡش  ٌۡ ُٗٔٔفِٟ ٱ

ردمف  

ُُّٕٔ ِٖ ِز َْ فِٟ َ٘  ب ٠ُٕفِمُٛ َِ  ًُ ضَ َُبَِ َۡ ِحُٱنذُّ   ٱۡنَذَُىَٰ
 مفرد

ْٔ ًِ ضَ َّ  أََطبثَۡذ  ِصشُ فَُِهبُِسَٖخَُو
 ٝبلةإ٠بية

ٓىْاُلَۡىٖوُظََُؽۡشَس ٓٔ ًُ ُۡ هَ ُُ  أَٔفَُغُٙ ُٙ َّ ب ظٍََ َِ َٚ  
ٍََىۡزُُٗۚ ۡ٘ َ فَؤ

  َْ ٛ ُّ ُۡ ٠َۡظٍِ ٓۡ أَٔفَُغُٙ ِى
 ٌَ َٚ  ُ  7ٔٔٱَّللَّ

فعليةٝبلة  
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ُْٕٛا ََل رَزَِّخُزْٚا ُُٖٔٔ َِ َٓ َءا َب ٱٌَِّز٠ ؤ٠َُّٙ
ٰٓ  َ٠ٍُ ُيِّ ثِطَبََٗخ

 ُدوَُِكۡىُ

 شبوا١بملة

ٕٔ ُۡ وْاَُيبَُػُِزُّىُۡ َخجَبَٗل  ََل ٠َۡؤٌَُُٛٔى  لَۡذ ثََذدِ  َودُّ
 ٝبلةفعلية

ِهِهىُۡ ٖٔ ُأَۡفَىَٰ ٍۡ ُۡ  ٱۡنجَۡغَعبُٓءُِي ب رُۡخفِٟ ُطُذُٚسُ٘ َِ َٚ 

   َْ ُۡ رَۡؼمٍُِٛ ِذۖٓ اِْ ُوٕزُ ُُ ٱۡۡل٠َٰٓ  َّب ٌَُى أَۡوجَُشُۚ لَۡذ ث١ََّٕ

ٔٔ1 

 

 شبوا١بملة

ُُِٔٗ َٓ ١ِٕ ِِ ۡئ ُّ ٌۡ ُة ٱ ِّٛ ٍَِه رُجَ ۡ٘ ٓۡ أَ ِِ َد  ۡٚ اِۡر َغَذ ِؼَذَُٚ َيمََٰ

ُ  نِۡهمِزَبِلُ  ٱَّللَّ َٚ ٌُ ١ٌغ َػ١ٍِ ِّ  ٕٔٔ َع

 شبوا١بملة

َّّذ َُِِٕ ُِيُُكىُۡاِۡر َ٘ ٌِ بٖۗ  غَبٓئِفَزَب َّ ُ ُّٙ١ٌِ َٚ  ُ ٱَّللَّ َٚ أَْ رَۡفَشََل 

  َْ ُٕٛ ِِ ۡئ ُّ ٌۡ ًِ ٱ وَّ َٛ ١َزَ ٍۡ ِ فَ َػٍَٝ ٱَّللَّ َٕٕٚٔ 

 شبوا١بملة

ُۡ َسثُُّىُ ُُِْٕ ُو ذَّ ِّ ُۡ أَْ ٠ُ َٓ أٌََٓ ٠َۡىف١َُِى ١ِٕ ِِ ۡئ ُّ ٍۡ اِۡر رَمُُٛي ٌِ

ئَِكخُِ
ٓ هََٰ ًَ ُٱۡن ٍَ ٖفُيِّ

ثَِخَُءانََٰ  ثِثَهََٰ

 شبوا١بملة

ٖفُِٕ ثَِخَُءانََٰ ئَِىخِ ثِثَهََٰ
ٰٓ  ٍَ َّ
ٌۡ َٓ ٱ ٍَُُِِّ  ٕٗٔ  ُيَُضنُِ

 مفرد

٠َۡؤرُُٛوُ ُِّٕٓ َٚ رَزَّمُْٛا  َٚ ُٰٓۚ اِْ رَۡظجُِشْٚا   ٝ ٍُفَۡىِسِهۡىُثٍََ يِّ
 مفرد
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َزا ُۡ   َهَٰ ِذۡدُو ّۡ ُ٠ُ

ئَِكخَُِسثُُّىُ ْٕ
ٓ هََٰ ًَ ُٱۡن ٍَ ٖفُيِّ

َسِخَُءانََٰ ًۡ   ثَِخ
 شبوا١بملة

َُسثُُّىُ ٕٓ ٖف َُءانََٰ َسِخ ًۡ ئَِىخِ ثَِخ
ٰٓ  ٍَ َّ
ٌۡ َٓ ٱ ِِّ ٍَُ ِيُ  ُيَسىِّ

ٕٔ٘ 

 مفرد

َّٓ لٍُُٛثُُىُ ُِٕٔٔ ئِ َّ ٌِزَْط َٚ  ُْ ٜ  ٌَُى ُ اَِلَّ ثُْشَش ب َعَؼٍَُٗ َّللاَّ َِ َٚ

 ِ ْٓ ِػِٕذ َّللاَّ ِِ ب إٌَّْظُش اَِلَّ  َِ َٚ  ِٖۗٗ   اْنَؼِضَِضُاْنَذِكُىُِثِ

ٕٔٙ 

 مفرد

١ٌَُِۡمطََغ ُِٕٕٕ ٍَُغََشٗفب ُٱنَِزَ ٍَ ُۡ  يِّ ٚۡ ٠َۡىجِزَُٙ ْا أَ ٰٚٓ َوفَُش

  َٓ  7ٕٔف١ََٕمٍَِجُْٛا َخبٰٓئِج١ِ

 شبوا١بملة

ْا َُّٖٕ ٰٓ  ٛ ثَ ُْٕٛا ََل رَۡؤُوٍُْٛا ٱٌشِّ َِ َٓ َءا َب ٱٌَِّز٠ ؤ٠َُّٙ
ٰٓ ٗفب٠َُ  أَۡظَؼَٰ

ُ
 
َؼفَٗخ َعَٰ َْ  يُّ ُۡ رُۡفٍُِؾٛ َ ٌََؼٍَُّى ٱرَّمُْٛا ٱَّللَّ َٖٚٔٓ 

 مفرد

ٱرَّمُْٛا ُُّٕٗ ُأُِػَذۡدَُٚ ٍٓ َٓ   ٱنَُبَسُٱنَزِ فِِش٠ َى  ٍۡ ٌِٖٔٔ 
 مفرد

ْا َُّّٖ ٰٛٓ َعبِسُػ َٚ ٍَُسثُِّكىُۡ۞ َُيۡغفَِشٖحُيِّ ًَٰ   إِنَ
 شبوا١بملة

دُُُٖ َىَٰ ًََٰ ٱۡۡلَۡسعُ  َوَجٍَُخَُػۡشُظَهبُٱنَس َٚ 
 ٝبلةإ٠بية
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ُِٖ دُ َوَجٍَُخ  َٛ  َّ ٱۡۡلَۡسُع  َػۡشُػَٙب ٱٌغَّ ُأُِػَذۡدَُٚ

ٍَُ زَمُِ ًُ ُٖٖٔ  نِۡه

 ٝبلةفعلية

ٍَُُّّْٖ َْ  ٱنَِزَ آِٰء  ٠ُٕفِمُٛ شَّ ٱٌؼَّ َٚ آِٰء  فِٟ ٱٌغَّشَّ

 ُ ٱَّللَّ َٚ ِٓ ٱٌَّٕبِطٖۗ  َٓ َػ َؼبف١ِ
ٌۡ ٱ َٚ َغ١ۡعَ  ٌۡ َٓ ٱ ١ ِّ ِظ

َى  ٌۡ ٱ َٚ

  َٓ ۡؾِغ١ِٕ ُّ ٌۡ ٠ُُِٖٔٗؾتُّ ٱ

 مفرد

ئَِه َعَضآُٰإُُ٘ ُّْٖٔ
ٰٓ  ٌَ ْٚ ٍَُسثِِّهىُۡأُ َُيۡغفَِشٞحُيِّ

ا١بملةشبو  

ُشُ ٖٓ َهَٰ َۡ ٞذُرَۡجِشٌُِيٍُرَۡذزَِهبُٱۡۡلَ
َٓ ف١َِٙبُۚ َوَجََُٰ ٍِِذ٠  َخ 

  َٓ ١ٍِ ِّ َؼ  ٌۡ َُ أَۡعُش ٱ ِٔۡؼ َٖٚٔٙ 

 ٝبلةفعلية

َزا ُّٖٖٔ ُنِّهَُبطَُِ٘  ٌٞ   ثََُب
 شبوا١بملة

ُ٘ٗذٜ ٕٖ ٍََُٚ زَمُِ ًُ  1ٖٔ  َوَيۡىِػظَٞخُنِّۡه
 شبوا١بملة

َُْٖٖ ََ ۡٛ مَ
ٌۡ َِظَّ ٱ ُۡ لَۡشٞػ فَمَۡذ  َغۡغُى ّۡ ۡثهُهُُاِْ ٠َ ُيِّ ۥُۚ لَۡشٞح

 ُ َُ ٱَّللَّ ١ٌَِۡؼٍَ َٚ َٓ ٱٌَّٕبِط  ٌَُِٚٙب ث١َۡ َُ َُٔذا َه ٱۡۡل٠ََّب
ٍۡ رِ َٚ

ُ ََل  ٱَّللَّ َٚ ُۡ ُشََٙذآَٰءٖۗ  ُٕى ِِ ٠َزَِّخَز  َٚ ُْٕٛا  َِ َٓ َءا ٱٌَِّز٠

  َٓ ١ ِّ ٍِ
 ٠ُِٔٗٓؾتُّ ٱٌظَّ 

 مفرد

ُْٖٗٓ َْ ب َوب َِ َٚ ِ ِْ َّللاَّ َٛد اَِلَّ ثِبِْر ُّ ِكزَبثًبٌَُِْٕفٍظ أَْ رَ

َؤَجًلُ  ٓ  يُّ َِ َٚ َْٕٙب  ِِ  ِٗ ١َْٔب ُْٔئرِ اَة اٌذُّ َٛ ٓ ٠ُِشْد صَ َِ َٚ

 مفرد
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َعَْٕغِضٞ  َٚ َْٕٙبُۚ  ِِ  ِٗ اَة ا٢ِْخَشِح ُْٔئرِ َٛ ٠ُِشْد صَ

  َٓ بِوِش٠  ٘ٗٔاٌشَّ

َؼُٗۥ َُْٔٗ َِ  ًَ زَ
ّٟ  لَ  ٓ َّٔجِ ِِّ َوؤ٠َِّٓ  َُكثُِشَُٞٚ ٌَ ُّى ب  ِسثُِّ َّ فَ

ب َػُؼفُْٛا  َِ َٚ  ِ ًِ ٱَّللَّ ُۡ فِٟ َعج١ِ بٰٓ أََطبثَُٙ َّ َُْٕ٘ٛا ٌِ َٚ

  َٓ جِِش٠ ُ ٠ُِؾتُّ ٱٌظَّ  ٱَّللَّ َٚ  
ٖۗ
ب ٱۡعزََىبُْٔٛا َِ َٚٔٗٙ 

 مفرد

َب ٱۡغفِۡش ٌََٕب ُُْٕٗ ٰٓ أَْ لَبٌُْٛا َسثَّٕ ُۡ اَِلَّ ٌَُٙ ۡٛ َْ لَ ب َوب َِ َٚ

َٕب  َِ صَجِّۡذ أَۡلَذا َٚ ِشَٔب  ِۡ ٰٟٓ أَ اِۡعَشافََٕب فِ َٚ ُرُٔٛثََٕب 

ٱُٔظۡشَٔب َػٍَٝ  ٍََُٚ فِِشَ  7ٗٔ  ٱۡنمَۡىِوُٱۡنَكَٰ

 مفرد

ٰٓ أََؽذ  ُِّٓٗ  ٝ َْ َػٍَ ُٛۥ ٍۡ ََل رَ َٚ  َْ ۞اِۡر رُۡظِؼُذٚ

ُعُٛي ٠َذۡ  ٱٌشَّ َٚ ُۡ جَُى ُۡ فَؤَصَ  ُى ٰٟٓ أُۡخَشى  ُۡ فِ بُُػُٛو ًََۢ َغ

بٰٓ  ثَِغىُّٖ َِ ََل  َٚ  ُۡ ب فَبرَُى َِ   ٝ ٌَِّى١ََۡل رَۡؾَضُْٔٛا َػٍَ

  َْ ٍُٛ َّ ب رَۡؼ َّ  ثِ
ُ َخج١ُِشَۢ ٱَّللَّ َٚ  ٖۗ ُۡ جَُى  ٖ٘ٔأََط 

 شبوا١بملة

ُّْٗٓ  ٝ َٕٗخ َُّٔؼبٗعب ٠َۡغَش َِ ُِّ أَ َغ
ٌۡ َۢٓ ثَۡؼِذ ٱ ِِّ َُّ أََٔضَي َػ١ٍَُۡىُ  صُ

ُُكۡىُ  ُيِّ ُۡ  غَبٓئِفَٗخ ُۡ أَٔفُُغُٙ ۡزُٙ َّّ ؽَبٰٓئِفَٞخ لَۡذ أََ٘ َٚ

 َْ ١ٍَِِِّٙخۖٓ ٠َمٌُُٛٛ َغ  ٌۡ َّٓ ٱ َؾكِّ ظَ ٌۡ ِ َغ١َۡش ٱ َْ ثِٱَّللَّ ٠َظُُّٕٛ

 ٖۗ ء  ٟۡ ٓ َش ِِ ِش  ِۡ َٓ ٱۡۡلَ ِِ َب  ٌَّٕ ًَ٘...  ٔ٘ٗ 

 شبوا١بملة
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َٓ َوفَُشْٚا ُْٔٓٗ ُْٕٛا ََل رَُىُْٛٔٛا َوٱٌَِّز٠ َِ َٓ َءا َب ٱٌَِّز٠ ؤ٠َُّٙ
ٰٓ  َ٠

 ۡٚ ُۡ اَِرا َػَشثُْٛا فِٟ ٱۡۡلَۡسِع أَ ِٙ ِٔ  َٛ ۡخ لَبٌُْٛا ِِلِ َٚ

ب  َِ َٚ برُْٛا  َِ ب  َِ ٛۡ َوبُْٔٛا ِػَٕذَٔب  ٌَّ ٜ
َوبُْٔٛا ُغّضٗ

ٌَِه  ُ َر  ًَ ٱَّللَّ ُ  فٍُِلُهُىثِِهۡىُ َُدۡسَشحُٗلُزٍُِْٛا ١ٌَِۡغَؼ ٱَّللَّ َٚ

َْ ثَِظ١ٞش   ٍُٛ َّ ب رَۡؼ َّ ُ ثِ ٱَّللَّ َٚ  
١ُذٖۗ ِّ ُ٠ َٚ ِٟۦ   ٠ُٔ٘ٙۡؾ

 شبوا١بملة

ُّٗٓٔ ُۡ ُُ٘ ُٱّلَلِ  ُِػَُذ ٌذ َْ َدَسَجَٰ ٍُٛ َّ ب ٠َۡؼ َّ  ثِ
ُ ثَِظ١ُشَۢ ٱَّللَّ َٚ

ٖٔٙ  

 شبوا١بملة

ُْٗٔٔ ُْ ِٙ َٓ اِْر ثََؼَش ف١ِ ١ِٕ ِِ ْئ ُّ ٌْ ُ َػٍَٝ ا َّٓ َّللاَّ َِ ٌَمَْذ 

ُأََفُِسِهىُْ ٍْ   َسُسىًَّلُيِّ

 شبوا١بملة

ُٕٗ ُْ َسُسىًَّل ِٙ ْٓ أَٔفُِغ ُآََبرِهُُِِِّ ُِْهْى َُػهَ  ََْزهُى

خَ  َّ ٌِْؾْى ا َٚ ٌِْىزَبَة  ُُ ا ُٙ ُّ ٠َُؼٍِّ َٚ  ُْ ِٙ ١ ٠َُضوِّ َٚ 

 ٝبلةفعلية

ًُ ٌَفِٟ ٖٗ ٓ لَْج ِِ اِْ َوبُٔٛا  ٍٍَُٚ جُِ ُٗٙٔ َظَلٍلُيُّ
 مفرد

جَۡزُىُ ُٓٔٗٗ بٰٓ أََط  َّّ ٌَ َٚ ُأََصۡجزُىأَ ُلَۡذ ِصُجَٞخ ُۡ  يُّ زُ ٍۡ ۡض١ٍََۡٙب لُ ِِّ

  ٝ َ َػٍَ َّْ ٱَّللَّ ٖۗ اِ ُۡ ٓۡ ِػِٕذ أَٔفُِغُى ِِ  َٛ ُ٘ ًۡ  لُ
َزاۖٓ  َ٘  ٝ أََّٔ

ء  لَِذ٠ٞش   ٟۡ ًِّ َش  ُ٘ٙٔو

 ٝبلةفعلية

ََُُٔٗ ًۡ بُۚ ثَ رََۢ  َٛ ِۡ ِ أَ ًِ ٱَّللَّ َٓ لُزٍُِْٛا فِٟ َعج١ِ َّٓ ٱٌَِّز٠ ََل رَۡؾَغجَ َٚ

 أَۡدَُبٌٓءُِػَُذَُسثِِّهىُۡ

 شبوا١بملة



ْٓ 
 

 
 

ُۡ  أَۡدَُبٓءٌُ َُُ ِٙ ٌَُُِػَٕذ َسثِّ  2ٙٔ  َُۡشَصلُى
 ٝبلةفعلية

َُُُِٕ َْ ُٱّلَلُِ۞٠َۡغزَۡجِشُشٚ ٍَ ُيِّ ٖخ ًَ َّْ  ثُِِۡؼ أَ َٚ   ً فَۡؼ َٚ

  َٓ ١ِٕ ِِ ۡئ ُّ ٌۡ َ ََل ٠ُِؼ١ُغ أَۡعَش ٱ  7ٔٔٱَّللَّ

 شبوا١بملة

ب َُُِّٕ َِ ٓ ثَْؼِذ  ِِ ُعِٛي  اٌشَّ َٚ  ِ َٓ اْعزََغبثُٛا َّلِلَّ اٌَِّز٠

ا  ْٛ ارَّمَ َٚ  ُْ ُْٕٙ ِِ َٓ أَْؽَغُٕٛا   ٌٍَِِّز٠
ٌْمَْشُػُۚ ُُ ا أََطبثَُٙ

 7ٕٔ  أَْجٌشَُػِظُىٌُ

 مفرد

ُّللَاُِفَبٔمٍََجُٛا َُُْْٕ ٍَ ٍخُيِّ ًَ  شبوا١بملة  ثُِِْؼ

َُٓ ِٖۗ َْ َّللاَّ ا َٛ ارَّجَُؼٛا ِسْػ َٚ ُْ ُعٌٛء  َغْغُٙ ّْ َ٠ ُْ ٌَّ ًٍ فَْؼ َٚ

ُ ُرٚ  َّللاَّ    7ٗٔ فَْعٍمَُػِظُىٍَُٚ

 مفرد

َُُٕٔٔ ُۡ ُ ُىۡفِشُۚ أَِّٙ ٌۡ َْ فِٟ ٱ ِشُػٛ َٓ ٠َُغ  ََل ٠َۡؾُضَٔه ٱٌَِّز٠ َٚ

ْٚا  ٟۡ ٌَٓ ٠َُؼشُّ َ َش ًَ ٱَّللَّ ُ أََلَّ ٠َۡغَؼ اٖۗ ٠ُِش٠ُذ ٱَّللَّ ٗٔ  ٔ

 ُۡ ٌَُٙ َٚ ب فِٟ ٱۡۡلِٰٓخَشِحۖٓ 
ُۡ َؽظّٗ َُػِظُىٌٌَُُٙ   َػَزاٌة

ٔ7ٙ 

 مفرد

ْٚا َُُٕٕٕ ِٓ ٌَٓ ٠َُؼشُّ  َّ ٠ ُىۡفَش ثِٱِۡلِ
ٌۡ ْا ٱ ُٚ َٓ ٱۡشزََش َّْ ٱٌَِّز٠ اِ

 ٟۡ َ َش ُۡ ٱَّللَّ ٌَُٙ َٚ اۖٓ  ٗٔ  77ٔ  َػَزاٌةُأَنُِىُٞٔ 

 مفرد
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ُْ َخ١ٌْش َُُٖٕٖ ٌَُٙ ٍِٟ ّْ ب ُٔ َّ َٓ َوفَُشٚا أََّٔ َّٓ اٌَِّز٠ ََل ٠َْؾَغجَ َٚ

 ُْ ٌَُٙ َٚ بُۚ  ًّ ُْ ١ٌَِْضَداُدٚا اِْص ٌَُٙ ٍِٟ ّْ ب ُٔ َّ ُُْۚ أَِّ ِٙ َٔفُِغ ۡلِّ

ٌٍُ ِهُ  71ٔ  َػَزاٌةُيُّ

 مفرد

َُُٕٗٗ ِٗ ُۡ َػ١ٍَۡ بٰٓ أَٔزُ َِ   ٝ َٓ َػٍَ ١ِٕ ِِ ۡئ ُّ
ٌۡ ُ ١ٌََِزَس ٱ َْ ٱَّللَّ ب َوب َِّ

  ٝ ُ َؽزَّ َْ ٱَّللَّ ب َوب َِ َٚ َٓ ٱٌط١َِِّّتٖۗ  ِِ َخج١َِش 
ٌۡ ١َض ٱ ِّ َ٠

 ٓ ِِ َ ٠َۡغزَجِٟ  َّٓ ٱَّللَّ ِى
 ٌَ َٚ َغ١ِۡت  ٌۡ ُۡ َػٍَٝ ٱ ١ٌُِۡطٍَِؼُى

ٓ ٠ََشبُٰٓءۖٓ فَ  َِ ُعٍِِٗۦ  اِْ سُّ َٚ ِٗۚۦُ  ُسُعٍِ َٚ  ِ ُْٕٛا ثِٱَّللَّ ِِ ا َٔ  ٔ

 ُۡ رَزَّمُْٛا فٍََُى َٚ ُْٕٛا  ِِ  72ٔ  أَۡجٌشَُػِظُىُٞرُۡئ

 مفرد

َٓ ٌَِشُعٍٛي َُُُّٖ ِِ َِٙذ ا١ٌََِٕۡبٰٓ أََلَّ ُٔۡئ َ َػ َّْ ٱَّللَّ ْا اِ ٰٛٓ َٓ لَبٌُ ٱٌَِّز٠

ٝ  ٠َۡؤر١ََِٕب  ُٱنَُبُسُ َؽزَّ ُرَۡأُكهُهُ ٌٖ ُۡ  ثِمُۡشثَب ًۡ لَۡذ َعبَٰٓءُو لُ

 َُ ُۡ فٍَِ زُ ٍۡ ثِٱٌَِّزٞ لُ َٚ ِذ   َ ج١َِّٕ ٌۡ ٓ لَۡجٍِٟ ثِٱ ِِّ  ًٞ ُسُع

  َٓ ِذل١ِ ُۡ َط  ُۡ اِْ ُوٕزُ ُ٘ٛ ُّ زُ ٍۡ  1ٖٔلَزَ

 ٝبلةفعلية

َة ُُُُْٖ ثَُٛن فَمَْذ ُوزِّ ٍُلَْجهِكَُفَبِْ َوزَّ  شبوا١بملة ُسُسٌمُيِّ

ٓ لَْجٍَِه ُسُسٌمُُُِ َبدُِِِّ َُجبُءواُثِبْنجَُُِّ
 ٝبلةفعلية

ثُِش  ُُّ اٌضُّ ُُِشُِوََُٚ ًُ 1ُٗٔ  اْنِكزَبِةُاْن
 مفرد
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ُُُْٖٓ ًُّ ِدٖۗ ُو ۡٛ َّ
ٌۡ ُۡ  َٔۡفظ  َرآٰئِمَخُ ٱ َْ أُُعَٛسُو ۡٛ فَّ َٛ ب رُ َّ أَِّ َٚ

 ًَ أُۡدِخ َٚ ِٓ ٱٌَّٕبِس  ٓ ُصۡؽِضَػ َػ َّ  فَ
ِخۖٓ َّ م١َِ 

ٌۡ ََ ٱ ۡٛ َ٠

ب  َِ َٚ  
َغَّٕخَ فَمَۡذ فَبَصٖۗ ٌۡ َُبُٓٱ َۡ ُٱنذُّ حُ ُغ  ٱۡنَذَُىَٰ زَ  َِ اَِلَّ 

ُغُشِٚس   ٌۡ  1٘ٔٱ

 مفرد

ُُُٖٓٔ َٓ ِِ  َّٓ ُؼ َّ ٌَزَْغ َٚ  ُْ أَٔفُِغُى َٚ  ُْ اٌُِى َٛ ِْ َّْ فِٟ أَ ُٛ ٌَزُْجٍَ

 َٓ َٓ اٌَِّز٠ ِِ َٚ  ُْ ٓ لَْجٍُِى ِِ ٌِْىزَبَة  َٓ أُٚرُٛا ا اٌَِّز٠

َُكثًُِشاأَْشَشُوٛا  رَزَّمُٛا أًَري َٚ اِْ رَْظجُِشٚا  َٚ  ُٔۚ

ُِِٛس   َِ اْۡلُ ْٓ َػْض ِِ ٌَِه 
َّْ َر  ِ  1ٙٔفَب

 مفرد

ُۥ ُُُٕٖٔ َُّٕٗ َت ٌَزُج١َِّٕ ِىزَ  ٌۡ َٓ أُٚرُْٛا ٱ َك ٱٌَِّز٠ ١ضَ  ِِ  ُ اِۡر أََخَز ٱَّللَّ َٚ

 ُۡ ِ٘ َسآَٰء ظُُِٙٛس َٚ َُٛٔٗۥ فََٕجَُزُٖٚ  ُّ ََل رَۡىزُ َٚ ٌٍَِّٕبِط 

ْا ثِِٗۦ  ۡٚ ٱۡشزََش َُٚ ُلَهُِٗل  ب ُٗ ًَ َْ  ثَ ب ٠َۡشزَُشٚ َِ فَجِۡئَظ 

ٔ17 

 مفرد

َٓ ٠َۡفشَ ُُُٖٖٕ َّٓ ٱٌَِّز٠ َْ ََل رَۡؾَغجَ ٠ُِؾجُّٛ َّٚ بٰٓ أَرَْٛا  َّ َْ ثِ ُؽٛ

 ُُ ُۡ ٠َۡفَؼٍُْٛا فَََل رَۡؾَغجََّٕٙ ب ٌَ َّ ُذْٚا ثِ َّ فَبَصٖحُأَْ ٠ُۡؾ ًَ ثِ

ُٱۡنَؼَزاِةُ  ٍَ   يِّ

 شبوا١بملة

ُُٖ ُۡ ٌَُٙ  11ٔ  َػَزاٌةُأَنُِىَُٞٚ
 مفرد
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َُُُٗٗ ًِ ِف ٱ١ٌَّۡ
ٱۡخزٍَِ  َٚ ٱۡۡلَۡسِع  َٚ ِد   َٛ  َّ ِك ٱٌغَّ

ٍۡ َّْ فِٟ َخ اِ

َبِس  ٱٌَّٕٙ ِتَُٚ ُْونٍُِٱۡۡلَۡنجََٰ ٖذُۡلِّ  2ٓٔ َۡلَََٰٓ

 شبوا١بملة

ۡؼَٕب َُُِّٗ ِّ َب َع َبٰٓ إَِّٔ ثَّٕ ٍُِسَّ ًََٰ َ ُنِۡۡلِ ََُُُبِدٌ ب َٗ ْۡ  ُيَُبِد أَ

ُۡ فَ  ُْٕٛا ثَِشثُِّى ِِ َب َءا َّٕبُۚ َسثَّٕ َِ ا َٔ فَٱۡغفِۡش ٌََٕب ٔ 

 ِّٟ َوفِّۡش َػَّٕب َع َٚ َغ ُرُٔٛثََٕب  َِ َب  فَّٕ َٛ رَ َٚ ارَِٕب  َٔ  ٔ

 2ٖٔٱۡۡلَۡثَشاِس  

 ٝبلةفعلية

ُُُِٗٓ ًَ َّ ُۡ أَِّٟٔ ََلٰٓ أُِػ١ُغ َػ ُ ُۡ َسثُّٙ ٖمُفَٱۡعزََغبَة ٌَُٙ ًِ َػَٰ

ُُكى ٓ َرَوشٍ  يِّ َۢٓ ثَۡؼغ ۖٓ  ِِّ ِِّ ۖٓ ثَۡؼُؼُىُ   ٝ ٚۡ أُٔضَ أَ

أُُٚرٚا َٚ  ُۡ ِ٘ ِش ٓ ِد٠َ  ِِ أُۡخِشُعْٛا  َٚ َٓ َ٘بَعُشْٚا  ُفَٱٌَِّز٠

 شبوا١بملة

ُِِ ُۡ ُٙ ٕۡ َّْ َػ لُزٍُِْٛا َۡلَُوفَِّش َٚ زٍَُْٛا 
لَ  َٚ فِٟ َعج١ٍِِٟ 

 ِّٟ ُۡ َع ُ َّٙ َۡلُۡدِخٍَٕ َٚ  ُۡ ِٙ ارِ َٔ ُِئٍُ  ُرَۡجِشٌ ٖذ
َجََُٰ

ُ شُُرَۡذزَِهب َهَٰ َۡ ُ ِػَٕذُٖۥ  ٱۡۡلَ ٱَّللَّ َٚ  ُِۚ ٓۡ ِػِٕذ ٱَّللَّ ِِّ اٗثب  َٛ صَ

اِة   َٛ ُٓ ٱٌضَّ  2ُ٘ٔؽۡغ

 ٝبلةفعلية

ُلَهُِمٌُُُِّٕٗ َٙبُد   َيزَبٌع ِّ ٌْ ثِْئَظ ا َٚ  ُُُۚ ُْ َعََّٕٙ اُ٘ َٚ ؤْ َِ  َُّ صُ

ٔ27 

 مفرد

ُُِْٖٗ ُۡ ٌَُٙ ُۡ ُ ْا َسثَّٙ ۡٛ َٓ ٱرَّمَ ِٓ ٱٌَِّز٠ ِى
ُِيٌٍَُ  ُرَۡجِشٌ ٞذ

َجََُٰ

شُُ َهَٰ َۡ ُٱۡۡلَ ِٖۗ  رَۡذزَِهب ٓۡ ِػِٕذ ٱَّللَّ ِِّ َٓ ف١َِٙب ُُٔضَٗل  ٍِِذ٠ َخ 

 ٝبلةفعلية
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ِ َخ١ۡٞش ٌِّۡۡلَۡثَشاِس   ب ِػَٕذ ٱَّللَّ َِ َٚٔ21ُ

بٰٓ أُِٔضَي ُُِٗٗٓ َِ َٚ  ِ ُٓ ثِٱَّللَّ ِِ ٓ ٠ُۡئ َّ ِت ٌَ
ِىزَ  ٌۡ ًِ ٱ ۡ٘ ٓۡ أَ ِِ  َّْ اِ َٚ

 َٓ ِشِؼ١ ُۡ َخ  ِٙ بٰٓ أُِٔضَي ا١ٌَِۡ َِ َٚ  ُۡ َْ ا١ٌَُِۡى ِ ََل ٠َۡشزَُشٚ َّلِلَّ

ِ ةِ  ِذ ٱَّللَّ ا٠َ  َٔ ُلَهًُِلُ ٔ  ب ُٗ ًَ ُۡ  ثَ ُۡ أَۡعُشُ٘ ئَِه ٌَُٙ
ٰٓ  ٌَ ْٚ أُ

ِؾَغبِة   ٌۡ َ َعِش٠ُغ ٱ َّْ ٱَّللَّ ٖۗ اِ ُۡ ِٙ 22ُِٔػَٕذ َسثِّ

 مفرد


 في سورة آل عمران والمنعوت عراب النعتإ الفصل الثاني :

:جدكؿٙبليلاعرابالنعتكا٤بنعوتُبسورةآؿعمراف
 ِآؿعمراف: .ُ
َٛ  ٱّلَلُُ َٗ اَِلَّ ُ٘

ُٱۡنمَُُّىوََُُلٰٓ اٌَِ  ٍُّ  ٕ  ٱۡنَذ

لفظا١باللةمبتدأمرفوعبالضمة:ُُٱّلَلُُ

ٍُُّ :خربثافمرفوعبالضمةكىوصفةهللُٱۡنَذ
ْٕ:خربالثالثمرفوعبالضمةكىوصفةهللٱۡنمَُُّىوُُ

 ْآؿعمراف: .ِ
َّٕبِط  ًُ ُ٘ٗذٜ ٌٍِّ ٓ لَۡج َٓ َوفَُشْٚا ةِ ِِ َّْ ٱٌَِّز٠ َْٖۗ اِ فُۡشلَب

ٌۡ أََٔضَي ٱ َٚ ُۡ ٌَُٙ ِ ِذ ٱَّللَّ ا٠َ  َٔ  ٔ

ٍَ   َػَزاٞةَُشِذَٞذُ  ُ َػِض٠ٞض ُرٚ ٱٔزِمَب ٱَّللَّ َٚٗ 

                                                           
ْٕ

اجمللداألكؿ,دارابنكثّبللطباعة-)بّبكتإعرابالقرآفالكرًنكبيانو..٧بييدينالدركيش, 
 ْْٓكالنشركالتوزيع(ص.
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:مبتدأمؤخرمرفوعبالضمةَػَزاٞةُ
ٕٓ:صفةلعذابمرفوعبالضمة َشِذَٞذُ 
ٕٔنعتلعذابمرفوع:َُُشِذَٞذُ 
 ٓآؿعمراف: .ّ

 ِٗ ٝ  َػ١ٍَۡ َ ََل ٠َۡخفَ َّْ ٱَّللَّ ٞءُفٍُِٱۡۡلَۡسضُِاِ ٍۡ بِٰٓء   َش َّ ََل فِٟ ٱٌغَّ َٚ٘ 

ٞءُ ٍۡ فاعلمرفوعبالضمة:َُش
ٕٕجرك٦بركربالكسرةُب٧بلرفعصفةلشيئ :ُفٍُِٱۡۡلَۡسضُِ
ٖٕجارك٦بركرمتعلقبنعتلشيئ :ُفٍُِٱۡۡلَۡسضُِ

 ٔآؿعمراف: .ْ
َٗ اَِلَّ  َِ َو١َۡف ٠ََشبُٰٓءُۚ ََلٰٓ اٌَِ  ُۡ فِٟ ٱۡۡلَۡسَؽب ُسُو ِّٛ َٛ ٱٌَِّزٞ ٠َُظ   ٙ  ُهَىُٱۡنَؼِضَُضُٱۡنَذِكُىُُُ٘

ُضمّبمنفصلمبِبعليالفتحُب٧بلرفعمبتدأ:ُُهَىُ

ُخربأكؿمرفوعبالضمةكىوصفة٥بوُ:ٱۡنَؼِضَُضُ

 ٕٗخربثافمرفوعبالضمةكىوصفة٥بو:ُُٱۡنَذِكُىُُ

 ٕآؿعمراف: .ٓ
                                                           

ْٓٓص.إعرابالقرآفالكرًنكبيانو.٧بييدينالدركيش,.  ٕٓ
(ُّعدداألجزاء-.)دارالنشرالقرآفالكرًنا١بدكؿُبإعراب.صاُب٧بمودبنعبدالرحيم, 76

  َُٖص.
ْٓٓص.إعرابالقرآفالكرًنكبيانو.٧بييدينالدركيش,.  ٕٕ
78

 َُٗ.ص.ا١بدكؿُبإعرابالقرآفالكرًنصاُب٧بمودبنعبدالرحيم,.  
ْٓٓص.إعرابالقرآفالكرًنكبيانو.٧بييدينالدركيش,. ٕٗ
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 ُٗ ٕۡ ِِ َت  ِىزَ  ٌۡ ٰٓٞ أََٔضَي َػ١ٍََۡه ٱ َٛ ٱٌَِّز ذٌُُ٘ ًََٰ ۡذَك ُيُّ ٞذ أَُخُش  َءاَََٰ َٚ ِت  ِىزَ  ٌۡ َُّ ٱ َّٓ أُ ُ٘

ٞذۖٓ  جَِٙ  زََش  ُِ...  7 

ٞذُ :مبتدأمؤخرمرفوعبالضمةَُءاَََٰ
ذٌُي ًََٰ َٖ:صفةآلياتمرفوعبالضمةۡذَك
 ٗآؿعمراف: .ٔ

ُغ ٱٌَّٕبِط  ِِ َبٰٓ أََِّه َعب َتُفُِِهُ َسثَّٕ َۡ ١َؼبَد   نَُِۡىٖوََُّلَُس ِّ ٌۡ َ ََل ٠ُۡخٍُِف ٱ َّْ ٱَّللَّ  2اِ

:جركاجملركربالكسرةنَُِۡىوُٖ
َتُفُِهُِ َۡ ُٖ:كٝبلةُب٧بلجرصفةليـوََّلَُس
َتُفُِهُِ َۡ ِٖ:كٝبلةُب٧بلجرنعتليـوََّلَُس

 ُّآؿعمراف: .ٕ
ُۡ َءا٠َٞخ فِٟ  َْ ٌَُى ُلَۡذ َوب ُٱۡنزَمَزَب  ٍِ ُۡ زِمُُفِئَزَ ُرُمََٰ ٜ  َوبفَِشٞح  فِئَٞخ أُۡخَش َٚ  ِ ًِ ٱَّللَّ فِٟ َعج١ِ

 ُِۚٓ َؼ١ۡ
ٌۡ َٞ ٱ ُۡ َسۡأ ِٙ ۡض١ٍَۡ ِِّ  َُُٙٔ ۡٚ  ٖٔ  ...٠ََش

ٍُِ ُۡ اسماجملركر٦بركربالياءُب٧بلرفعخربكاف:فِئَزَ
إلتصاؿبتاءالتأنيثالساكنةكفاعلواأللف:فعلماضمبِبعلىالفتحمَزَبُٱۡنزَُ

ّٖالثنْبكا١بملةالفعلمعفاعلوُب٧بلجرصفة
                                                           

َٖ
 ْٕٓص.إعرابالقرآفالكرًنكبيانو.٧بييدينالدركيش,.  

ُٖ
 ُْٔص.إعرابالقرآفالكرًنكبيانو.٧بييدينالدركيش,.  

ُُٔ.ص.ا١بدكؿُبإعرابالقرآفالكرًنصاُب٧بمودبنعبدالرحيم,. ِٖ
 ْٓٔص.إعرابالقرآفالكرًنكبيانو.٧بييدينالدركيش,.  ّٖ
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:خربللمبتدإاحملذكؼُفِئَخُٞ
زِمُُ ستَبتقديرهىيكا١بملةالفعلمع:فعلا٤بضارعمرفوعكفاعلوضمّبمرُمََٰ

ْٖفاعلوُب٧بلرفعصفة
 ُْآؿعمراف: .ٖ

َٓ ٌٍَِّٕبِط ُؽتُّ ٱٌشَّ  َٚ ُص٠ِّ  َٓ ج١َِٕ ٌۡ ٱ َٚ َٓ ٱٌَِّٕغبِٰٓء  ِِ ِد   َٛ مَُطََشحَُِٙ ًُ ُٱۡن ِطُِش
َٓ  ٱۡنمَََُٰ ِِ

ُغ  زَ  َِ ٌَِه 
َؾۡشِسٖۗ َر  ٌۡ ٱ َٚ  ُِ َؼ  ۡٔ ٱۡۡلَ َٚ ِخ  َِ َّٛ َغ ُّ

ٌۡ ًِ ٱ َخ١ۡ ٌۡ ٱ َٚ ِخ  فِؼَّ ٌۡ ٱ َٚ ُٱٌزََِّ٘ت  َُب  َۡ ِحُٱنذُّ ٱۡنَذَُىَٰ

 َُ ٌۡ ُٓ ٱ ُ ِػَٕذُٖۥ ُؽۡغ ٱَّللَّ اِة  َٚ َٔ  ٔٔٗ 

ِطُشُِ :عطفالبياف٦بركربالكسرةٱۡنمَََُٰ
مَُطََشحُِ ًُ :صفةللقناطّب٦بركربالكسرةُٱۡن
ح :مضاؼإليو٦بركربالكسرةٱۡنَذَُىَٰ
َُب َۡ ٖٓ:صفةللحياة٦بركربالكسرةا٤بقدرةعلىاأللفٱنذُّ

ُٓآؿعمراف: .ٗ
 ... ُۡ ِٙ ْا ِػَٕذ َسثِّ ۡٛ َٓ ٱرَّمَ ُٱۡۡلٌٍََُِِّز٠ ُرَۡذزَِهب ُِيٍ ُرَۡجِشٌ ٞذ

شَُُجََُٰ َهَٰ َٓ ف١َِٙب  َۡ ٍِِذ٠ َخ 

طََهَشحَُٞٚ  ٞجُيُّ ِؼجَبِد   أَۡصَوَٰ ٌۡ ُ ثَِظ١ُشَۢ ثِٱ ٱَّللَّ َٚ  ِٖۗ َٓ ٱَّللَّ ِِّ  ْٞ  َٛ ِسۡػ َٚٔ٘ 

ٞذُ
مبتدأمرفوعبالضمة:َُجََُٰ


                                                           

 ْٔٔص.كبيانو.إعرابالقرآفالكرًن٧بييدينالدركيش,.  ْٖ

ُِْ.ص.ا١بدكؿُبإعرابالقرآفالكرًنصاُب٧بمودبنعبدالرحيم,. ٖٓ
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شُُر َهَٰ َۡ ٖٔكٝبلةالفعلمعفاعلوُب٧بلرفعصفة١بنات :ُۡجِشٌُِيٍُرَۡذزَِهبُٱۡۡلَ
ٞجُ  عطفعلىا١بنة :أَۡصَوَٰ

طََهَشحُٞ صفةألزكاجمرفوعبالضمة:ُُيُّ
 ُِآؿعمراف: .َُ
ۡشُُ٘ .. َٓ ٱٌَّٕبِط فَجَشِّ ِِ مِۡغِؾ  ٌۡ َْ ثِٱ ُشٚ ُِ َٓ ٠َۡؤ َْ ٱٌَِّز٠ ٠َۡمزٍُُٛ  ٕٔ ثَِؼَزاٍةُأَنٍُِىَُٚ

ُُُجر٦بركر:َُُؼَزاةٍُثُِ

ٕٖصفةللعذاب٦بركربالكسرة:ُُأَنُِىٍُ
 ِّآؿعمراف: .ُُ

َٓ أُٚرُْٛا  ُۡ رََش اٌَِٝ ٱٌَِّز٠ تُِأٌََ ُٱۡنِكزََٰ ٍَ ِ  ََِصُٗجبُيِّ ِت ٱَّللَّ ٝ  ِوزَ  َْ اٌَِ ۡٛ  ٖٕ ..٠ُۡذَػ

مفعزؿبومنصوب:ََُِصُٗجبُ
تُِ ُٱۡنِكزََٰ ٍَ ٖٖجرك٦بركرُب٧بلنصبصفةلنصيبة:ُُيِّ

 ِْآؿعمراف: .ُِ
 ٰٓ َٕب ٱٌَّٕبُس اَِلَّ غَّ َّ ُۡ لَبٌُْٛا ٌَٓ رَ ُ ٌَِه ثِؤََّٔٙ

ٖدُ أََُر   ٕٗ ...ََُبٗيبَُيۡؼُذوَدَٰ

ظرؼالزمافمنصوببالفتحة:ُُأَََبٗيب
ٖدُ ٖٗصفةألياـمنصوببالكسرةعوضعنالتنوين:َُيۡؼُذوَدَٰ

                                                           
ٖٔ

 ُْٕص.إعرابالقرآفالكرًنكبيانو.٧بييدينالدركيش,.  

ُّٖ.ص.ا١بدكؿُبإعرابالقرآفالكرًنصاُب٧بمودبنعبدالرحيم,. ٕٖ
ٖٖ

 ّْٖص.إعرابالقرآفالكرًنكبيانو.٧بييدينالدركيش,.  

ٖٗ
 ْْٖص.إعرابالقرآفالكرًنكبيانو.٧بييدينالدركيش,.  
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 ِٓآؿعمراف: .ُّ
 ُۡ ُٙ ۡؼَٕ  َّ َتُفُِهُِفََى١َۡف اَِرا َع َۡ  ٕ٘  ... نَُِۡىٖوََُّلَُس

:جركاجملركربالكسرةنَُِۡىوُٖ
َتُفُِهُِ َۡ :مبتدأكخرب٧بلجرصفةليـوََّلَُس
َتُفُِهُِ َۡ َُٗب٧بلجرنعتليـو:ََُُّلَُس

 ِٕآؿعمراف: .ُْ
١ِِّذ  َّ

ٌۡ َٓ ٱ ِِ  َّٟ َؾ ٌۡ رُۡخِشُط ٱ َٚ  ًِٓۖ َبَس فِٟ ٱ١ٌَّۡ رٌُُِٛظ ٱٌَّٕٙ َٚ َبِس  ًَ فِٟ ٱٌَّٕٙ رٌُُِٛظ ٱ١ٌَّۡ

 ِّٟٓۖ َؾ ٌۡ َٓ ٱ ِِ ١َِّذ  َّ
ٌۡ رُۡخِشُط ٱ ََُِٚٓ رَۡشُصُق  ِشَُُٚ ُۡ  7ِٕؽَغبة   رََشبُٓءُثَِغ

فعلمضارعمرفوعبالضمة:ُُرََشبٓءُُ
شُِ ُۡ جرك٦بركرُب٧بلنصبصفةللمفعوؿبواحملذكؼ:ُثَِغ
 ِٖآؿعمراف: .ُٓ

 َٓ فِِش٠ َى  ٌۡ َْ ٱ ُٕٛ ِِ ۡئ ُّ ٌۡ ٌَُِلَّ ٠َزَِّخِز ٱ ُُدو ُِيٍ ٌَِه  أَۡونَُِبَٓء ًۡ َر  ٓ ٠َۡفَؼ َِ َٚ  َٓۖٓ ١ِٕ ِِ ۡئ ُّ
ٌۡ ٱ

 َٓ ِِ  ف١ٍَََۡظ 
ٖۗ
ٗخ ُۡ رُمَى  ُٙ ٕۡ ِِ ٰٓ أَْ رَزَّمُْٛا  ٍء اَِلَّ ٟۡ ِ فِٟ َش  1ٕ  ...ٱَّللَّ

مفعوؿبومنصوببالفتحة:أَۡونَُِبَٓءُ
ٌُِ جر٦بركرُب٧بلنصبصفةلألكلياء:ُُِيٍُُدو

 َّآؿعمراف: .ُٔ

                                                           
ُْْ.ص.ا١بدكؿُبإعرابالقرآفالكرًنصاُب٧بمودبنعبدالرحيم,. َٗ
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 ۡٛ دُّ ٌَ َٛ ء  رَ ٰٛٓ ٓ ُع ِِ ٍَۡذ  ِّ ب َػ َِ َٚ ۡؾَؼٗشا  ُِّ ٓۡ َخ١ۡش   ِِ ٍَۡذ  ِّ ب َػ َِّ ًُّ َٔۡفظ   ََ رَِغُذ ُو ۡٛ َ٠

ث١ََُٕۡٗٓۥٰ  َٚ َّْ ث١َََٕۡٙب  اُثَِؼُٗذاُ أَ  ٖٓ  ...أََيَذَۢ

ا اسمإفمنصوببالفتحة:ُُأََيَذَۢ
صفةألمدمنصوببالفتحة:ُثَِؼُٗذاُ
 ُٗنعتألمدمنصوب:ُثَِؼُٗذاُ

 ّْعمراف:آؿ .ُٕ
ُثَۡؼٖطُ  ٍَۢ ُثَۡؼُعَهبُِي

ََخََۢ ُ  ُرسِّ ٱَّللَّ َٚ ٌُ ١ٌغ َػ١ٍِ ِّ  ٖٗ َُع

ُ
ََخََۢ  بدؿمننوحمنصوببالفتحة:ُ ُرسِّ

ُثَۡؼطُ ثَۡؼُعَهب ٍَۢ ِٗصفةلذريةِجزذأ ٚخجش فٟ ِؾً ٔظت :ِي
 ّٔآؿعمراف: .ُٖ

١ٌََۡظ  َٚ َػَؼۡذ  َٚ ب  َّ ُُ ثِ ُ أَۡػٍَ ٱَّللَّ َٚ   ٝ َػۡؼزَُٙبٰٓ أُٔضَ َٚ َػَؼۡزَٙب لَبٌَۡذ َسةِّ أِِّٟ  َٚ ب  َّّ فٍََ

٠َّزََٙب  ُرسِّ َٚ ٰٟٓ أُِػ١ُزَ٘ب ثَِه  أِِّ َٚ  َُ ۡش٠َ َِ ١ۡزَُٙب  َّّ أِِّٟ َع َٚ  ٓۖ  ٝ َوُش َوٱۡۡلُٔضَ ٍَُٱٌزَّ ُ ِي ٍِ
طََٰ ُۡ ٱنَش

 ٖٙ  ٱنَشِجُىُِ

ٍُِ طََٰ ُۡ ُٱنَش ٍَ جرك٦بركر:ُُِي
صفةالشيطاف٦بركربالكسرة:ُٱنَشِجُىُُِ

 ّٕآؿعمراف: .ُٗ
                                                           

ُْٓ.ص.ا١بدكؿُبإعرابالقرآفالكرًنصاُب٧بمودبنعبدالرحيم,. ُٗ
ِٗ

 ْٓٗص.إعرابالقرآفالكرًنكبيانو.٧بييدينالدركيش,.  
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َب  ََٙب َسثُّٙ ٍُٖفَزَمَجٍَّ جَزََٙب  ثِمَجُىٍلَُدَس َٔۢ أَ بَٚ ُٗ ََٙب َصَوِش٠َّبۖٓ  ََجَبرًبَُدَس َوفٍَّ َٚ...  ٖ7 

جرك٦بركر:ُمَجُىٍلُثُِ
ٍُٖ صفةلقوؿ٦بركربالكسرة :َُدَس
مفعوؿمطلقمنصوب:ََُجَبرًبُ
ب ُٗ ّٗصفةلنباتمنصوببالفتحة :َُدَس
 ّٖآؿعمراف: .َِ

ٓ ٌَُّذٔهَ  ِِ ُۖۥٓ لَبَي َسةِّ َ٘ۡت ٌِٟ  َُُُٕ٘بٌَِه َدَػب َصَوِش٠َّب َسثَّٗ
ُغَُِّجَخً  ََٗخ ١ُغ  ُرسِّ ِّ أََِّه َع

َػبِٰٓء    1ٖٱٌذُّ

ََٗخُ مفعوؿبومنصوببالفتحة:ُُرسِّ
صفةلذريةمنصوببالفتحة:ُغَُِّجَخًُ
 ّٗآؿعمراف: .ُِ

ب  لََۢ َظذِّ ُِ   ٝ ُشَن ث١َِۡؾ١َ َ ٠ُجَشِّ َّْ ٱَّللَّ ۡؾَشاِة أَ ِّ ٌۡ ُٞ ٠َُظٍِّٟ فِٟ ٱ َٛ لَبٰٓئِ ُ٘ َٚ ئَِىخُ 
ٰٓ  ٍَ َّ
ٌۡ فََٕبَدۡرُٗ ٱ

ُٱّلَلُِ ٍَ ٖخُيِّ ًَ َؽُظٛٗسا  ثَِكهِ َٚ َع١ِّٗذا  ٍََُٚ هِِذُ ُٱنَصَٰ ٍَ بُيِّ  2ٖ  َوََجُِّٗ

خُٖ ًَ جرك٦بركر:ُُثَِكهِ
ُٱّلَلُُِ ٍَ ْٗجرك٦بركرُب٧بلجرصفةلكلمة:ُُيِّ

ب عطفمنصوببالتفحة:َُُوََجُِّٗ
                                                           

ّٗ
 َُٓص.إعرابالقرآفالكرًنكبيانو.٧بييدينالدركيش,.  

ُُٕ.ص.ا١بدكؿُبإعرابالقرآفالكرًنصاُب٧بمودبنعبدالرحيم,. ْٗ
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ٍَُُ هِِذُ ُٱنَصَٰ ٍَ ٓٗجرك٦بركرُب٧بلجرصفةلنيب:ُُيِّ

 ْٓآؿعمراف: .ِِ
ُشِن  َ ٠ُجَشِّ َّْ ٱَّللَّ ُُ اِ ۡش٠َ َّ ئَِىخُ ٠َ 

ٰٓ  ٍَ َّ
ٌۡ هُُاِۡر لَبٌَِذ ٱ ُۡ ٖخُيِّ ًَ ُٓ  ثَِكهِ ِغ١ُؼ ِػ١َغٝ ٱۡث َّ

ٌۡ ُٗ ٱ ُّ ٱۡع

  َٓ ث١ِ مَشَّ ُّ ٌۡ َٓ ٱ ِِ َٚ ٱۡۡلِٰٓخَشِح  َٚ ١َب  ۡٔ ب فِٟ ٱٌذُّ ٗٙ ِع١ َٚ  َُ ۡش٠َ َِٗ٘ 

خُٖ ًَ جرك٦بركر:ُُثَِكهِ
هُُُُ ُۡ  ُجرك٦بركرُب٧بلجرصفةلكلمة:ُُيِّ

 ْٗآؿعمراف: .ِّ
ًَ أَِّٟٔ لَۡذ ِعۡئزُُىُ ةِ  ِء٠ ٰٓ ٰٟٓ اِۡعَش  ٝ  ثَِٕ َسُعًَٛل اٌَِ ٰٟٓ أَۡخٍُُك ٌَُىُ َٚ ُۡ أَِّٔ ثُِّى ٓ سَّ ِِّ ا٠َخ   َٔ  ٔ

 ٟۡ ِٓ َوَٙ َٓ ٱٌط١ِّ ِِّ ُْ ِٗ ف١ََُىٛ ِح ٱٌط١َِّۡش فَؤَٔفُُخ ف١ِ َٔ ُٱّلَلُِ ٔ  ٌِ اُثِئِۡر َشَۢ ُۡ َٗ  غَ َّ أُۡثِشُة ٱۡۡلَۡو َٚ

ب رَذَّ  َِ َٚ  َْ ب رَۡؤُوٍُٛ َّ أَُٔجِّئُُىُ ثِ َٚ  ِٓۖ ِْ ٱَّللَّ ٝ  ثِبِۡر رَ ۡٛ َّ
ٌۡ ِٟ ٱ أُۡؽ َٚ ٱۡۡلَۡثَشَص  َْ فِٟ َٚ ِخُشٚ

ٌَِه  َّْ فِٟ َر  ُُۡۚ اِ َٓ   َۡلََٓٗخُنَُكىُۡث١ُُٛرُِى ١ِٕ ِِ ۡئ ُِّ  2ٗاِْ ُوٕزُُ 

اُ َشَۢ ُۡ خربكافمنصوببالفتحةُ:غَ
ُ ٌِ جرك٦بركرُب٧بلنصبصفةلطّب:ُثِئِۡر
اسمإف:َُُۡلََٓخُٗ
ٔٗجرك٦بركرُب٧بلنصبنعتآلية:ُُنَُكىُۡ

                                                           
 َٓٓص.إعرابالقرآفالكرًنكبيانو.٧بييدينالدركيش,.   ٓٗ

ُٕٖ.ص.ا١بدكؿُبإعرابالقرآفالكرًنصاُب٧بمودبنعبدالرحيم,. ٔٗ
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 ُٓآؿعمراف: .ِْ
َزا  ُۡ فَٱۡػجُُذُُٖٚۚ َ٘  َسثُُّى َٚ َ َسثِّٟ  َّْ ٱَّللَّ ۡسزَمُِىُٞاِ ٞغُيُّ  ٔ٘  ِصَشَٰ

غُٞ مبتدأمرفوعبالضمة:ُُِصَشَٰ
ۡسزَمُِىُٞ ٕٗصفةلصراطمرفوعبالضمة:ُُيُّ

 ٔٓآؿعمراف: .ِٓ
 ُۡ ثُُٙ َٓ َوفَُشْٚا فَؤَُػزِّ ب ٱٌَِّز٠ َِّ َ َُشِذَٗذافَؤ ٓ  َػَزاٗثب ِِّ ب ٌَُُٙ  َِ َٚ ٱۡۡلِٰٓخَشِح  َٚ ١َب  ۡٔ فِٟ ٱٌذُّ

  َٓ ِظِش٠
 َّٔ٘ٙ 

مفعوؿمطلقمنصوببالفتحة:َُُػَزاٗثب
صفةلعذابمنصوببالفتحة:َُُشِذَٗذا
 ٖٓآؿعمراف: .ِٔ

 َٚ ِذ  َٓ ٱۡۡل٠َٰٓ  ِِ ٌَِه َٔۡزٍُُٖٛ َػ١ٍََۡه 
ۡكِشُٱۡنَذِكُىَُِر   1٘  ٱنزِّ

ۡكشُِ ُُعطفالبياف٦بركربالكسرة:ُُٱنزِّ

ٖٗصفةلذكر٦بركربالكسرة:ُُٱۡنَذِكُىُِ
 ِٔآؿعمراف: .ِٕ

 َٛ َزا ٌَُٙ  َ٘ َّْ ُاِ
 
ُُ   ٱۡنمََصُصُٱۡنَذكُّ َؾِى١ ٌۡ َؼِض٠ُض ٱ ٌۡ َٛ ٱ ٌَُٙ َ َّْ ٱَّللَّ اِ َٚ  ُُۚ ٍٗ اَِلَّ ٱَّللَّ

ٓۡ اٌَِ  ِِ ب  َِ َٚ

ٕٙ 

                                                           
ٕٗ

 ُٖٓص.إعرابالقرآفالكرًنكبيانو.٧بييدينالدركيش,.  

ََِ.ص.ا١بدكؿُبإعرابالقرآفالكرًنصاُب٧بمودبنعبدالرحيم,. ٖٗ
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خربإفمرفوعبالضمة:ُُٱۡنمََصصُُ
ُ ٗٗصفةلقصصمرفوعبالضمة:ُٱۡنَذكُّ
 ْٔآؿعمراف: .ِٖ

اْ  ۡٛ ِت رََؼبٌَ ِىزَ  ٌۡ ًَ ٱ ۡ٘ ٰٓؤَ  َ٠ ًۡ ُُلُ َُسَىٓاِءَۢ ٖخ ًَ َُكهِ ًَٰ ََل إِنَ َٚ  َ ُۡ أََلَّ َٔۡؼجَُذ اَِلَّ ٱَّللَّ ث١ََُٕۡى َٚ ث١َََٕٕۡب 

 ٟۡ ََل ٠َزَِّخَز ثَۡؼُؼَٕب ُٔۡشِشَن ثِِٗۦ َش َٚ ا  ٗٔ ٌُِثَۡؼًؼب ٔ  ٍُُدو ْا  أَۡسثَبٗثبُيِّ ۡٛ ٌَّ َٛ ُِۚ فَبِْ رَ ٱَّللَّ

  َْ ٛ ُّ ۡغٍِ ُِ   ٗٙفَمٌُُْٛٛا ٱۡشَُٙذْٚا ثِؤََّٔب 

خُٖ ًَ َُكهِ ًَٰ جرك٦بركر:ُُإِنَ
صفةلكلمة٦بركربالكسرة:َُُسَىٓاِءَُۢ
مفعوؿبومنصوببالفتحة:ُُأَۡسثَبٗثب

ٌُِ ٍُُدو ََُجرك٦بركرُب٧بلنصبصفةألرباب:ُُيِّ
 ٗٔآؿعمراف: .ِٗ

دَّد  َُٚ ُأَۡهمُِغَبٓئِفَٞخ ٍۡ ب  يِّ َِ َٚ  ُۡ ٰٓ أَٔفَُغُٙ َْ اَِلَّ ب ٠ُِؼٍُّٛ َِ َٚ  ُۡ ٛۡ ٠ُِؼٍَُُّٛٔى ِت ٌَ ِىزَ  ٌۡ ٱ

  َْ  ٠ٙ2َۡشُؼُشٚ

فاعلمرفوعبالضمة:ُُغَبٓئِفَخُٞ
ُأَۡهمُِ ٍۡ َُُجرك٦بركرُب٧بلرفعصفةلطائفة:ُيِّ

                                                           
ٗٗ

 ِٔٓص.إعرابالقرآفالكرًنكبيانو.٧بييدينالدركيش,.  

َِٕ.ص.ا١بدكؿُبإعرابالقرآفالكرًنصاُب٧بمودبنعبدالرحيم,. ََُ
ّْٓص.إعرابالقرآفالكرًنكبيانو.٧بييدينالدركيش,. َُُ
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 ِٕآؿعمراف: .َّ
لَبٌَذ  ُأَۡهمَُِٚ ٍۡ ُيِّ ُْٕٛا ثِ  غَبٓئِفَٞخ ِِ ِت َءا

ِىزَ  ٌۡ ۡعَٗ ٱ َٚ ُْٕٛا  َِ َٓ َءا ٰٓٞ أُِٔضَي َػٍَٝ ٱٌَِّز٠ ٱٌَِّز

  َْ ُۡ ٠َۡشِعُؼٛ ُ ْا َءاِخَشُٖۥ ٌََؼٍَّٙ ٰٚٓ ٱۡوفُُش َٚ َبِس   7ٕٱٌَّٕٙ

فاعلمرفوعبالضمة:ُُغَبٓئِفَخُٞ
ُأَۡهمُِ ٍۡ جرك٦بركرُب٧بلرفعصفةلطائفة:ُيِّ

 ْٕآؿعمراف: .ُّ
ُ ُرٚ  ٱَّللَّ َٚ ٓ ٠ََشبُٰٓءٖۗ  َِ زِِٗۦ  َّ  7ٗ  ٱۡنفَۡعِمُٱۡنَؼِظُى٠َُِۡخزَضُّ ثَِشۡؽ

مضاؼإليو٦بركربالكسرة:ُٱۡنفَۡعِمُ
َُِصفةلفضل٦بركربالكسرة:ُُٱۡنَؼِظُىُِ
 ٕٕآؿعمراف: .ِّ

 ُۡ ِٙ ِٕ  َّ أ٠َۡ َٚ  ِ ِذ ٱَّللَّ ۡٙ َْ ثَِؼ َٓ ٠َۡشزَُشٚ َّْ ٱٌَِّز٠ ُلَهًُِلُاِ ب ُٗ ًَ ئَِه ََل  ثَ
ٰٓ  ٌَ ْٚ ُۡ فِٟ أُ َك ٌَُٙ  َخٍَ 

 ُۡ ٌَُٙ َٚ  ُۡ ِٙ ١ ََل ٠َُضوِّ َٚ ِخ  َّ م١َِ 
ٌۡ ََ ٱ ۡٛ َ٠ ُۡ ِٙ ََل ٠َٕظُُش ا١ٌَِۡ َٚ  ُ ُُ ٱَّللَّ ُٙ ُّ ََل ٠َُىٍِّ َٚ َػَزاٌةُٱۡۡلِٰٓخَشِح 

 77 أَنُِٞىُ

ب ُٗ ًَ ُُمفعوؿبومنصوببالفتحة:ُُثَ

صفةلثمنمنصوببالفتحة:ُُلَهًُِلُ
ُمبتدأمرفوعبالضمة:َُزاٌةُػَُ

                                                           
ُِٖ.ص.ا١بدكؿُبإعرابالقرآفالكرًنصاُب٧بمودبنعبدالرحيم,. َُِ
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َُّصفةلعذابمرفوعبالضمة:ُُأَنُِىُٞ
 ٕٗآؿعمراف: .ّّ

َُّ ٠َمَُٛي ٌٍَِّٕبِط ُوُٛٔٛاْ  حَ صُ َّٛ ٱٌُّٕجُ َٚ  َُ ُؾۡى
ٌۡ ٱ َٚ َت  ِىزَ  ٌۡ ُ ٱ َْ ٌِجََشٍش أَْ ٠ُۡئر١َُِٗ ٱَّللَّ ب َوب َِ

ِ  ِػجَبٗداُنٍِّ ِْ ٱَّللَّ ٓ ُدٚ ِِ...  72 

ُُخربكافمنصوببالفتحة:ُِػجَبٗدا

 جرك٦بركرُب٧بلنصبصفةلعباد:ُنٍِّ

 ُٖآؿعمراف: .ّْ
 ِّٟ َك ٱٌَّٕجِ

١ضَ  ِِ  ُ اِۡر أََخَز ٱَّللَّ َٚ ُۡ َُّ َعبَٰٓءُو خ  صُ َّ ِؽۡى َٚ ت  
ٓ ِوزَ  ِِّ بٰٓ َءار١َۡزُُىُ  َّ ٌَ َْ َسُسىٞلُٔۧ

َصذِّقُٞ ُۚۥُ  يُّ ٌَزَُٕظُشَّٔٗ َٚ َّٓ ثِِٗۦ  ُٕ ِِ ُۡ ٌَزُۡئ َؼُى َِ ب  َّ ٌِّ...  1ٔ 

ُبالضمةفاعلمرفوعُ:َُسُسىلُٞ

َصذِّقُٞ َُْصفةلرسوؿمرفوعبالضمة:ُيُّ
ُ 

 ْٖآؿعمراف: .ّٓ
َك  اِۡعَؾ  َٚ  ًَ ِؼ١  َّ اِۡع َٚ  َُ ١ِ٘ ٰٓ اِۡثَش   ٝ بٰٓ أُِٔضَي َػٍَ َِ َٚ بٰٓ أُِٔضَي َػ١ٍََٕۡب  َِ َٚ  ِ َّٕب ثِٱَّللَّ َِ ًۡ َءا لُ

ُق  ُۡ ََل ُٔفَشِّ ِٙ ثِّ ٓ سَّ ِِ  َْ ٱٌَّٕج١ُِّٛ َٚ   ٝ ِػ١َغ َٚ   ٝ َٛع ُِ  َٟ بٰٓ أُٚرِ َِ َٚ ٱۡۡلَۡعجَبِؽ  َٚ ٠َۡؼمَُٛة  َٚ

 َٓ ُهىُۡث١َۡ ُۡ ُٓ ٌَُٗۥ أََدٖذُيِّ َٔۡؾ َٚ   َْ ٛ ُّ ۡغٍِ ُِ1ٗ 

ُمضاؼإليو٦بركربالكسرة:ُُأََدذُٖ

                                                           
ّْٓص.إعرابالقرآفالكرًنكبيانو.٧بييدينالدركيش,. َُّ
ِِّ.ص.ا١بدكؿُبإعرابالقرآفالكرًنصاُب٧بمودبنعبدالرحيم,. َُْ



ُٕ 
 

 
 

ُهىُۡ ُۡ َُٓجرك٦بركرُب٧بلجرصفةألحد:ُيِّ
 

 ٖٔآؿعمراف: .ّٔ
 ُ ِذٞ ٱَّللَّ ۡٙ ُُ  لَۡىٗيبَُكفَُشواَُْو١َۡف ٠َ َعبَٰٓءُ٘ َٚ ُعَٛي َؽّكٞ  َّْ ٱٌشَّ ْا أَ ٰٚٓ ُِٙذ َش َٚ  ُۡ ِٙ ِٕ  َّ ثَۡؼَذ ا٠ِ

ِذٞ  ۡٙ ُ ََل ٠َ ٱَّللَّ َٚ  
ُذُۚ  َ ج١َِّٕ ٌۡ ٍَُٱ ُ ًِ هِ

 1ٙ  ٱۡنمَۡىَوُٱنظََٰ

ُمفعوؿبومنصوببالفتحة:ُلَۡىٗيب

منصوببالفتحة:َُُكفَُشواُْ ُصفةلقـو

ُُمفعوؿبومنصوببالفتحة:ُُٱۡنمَۡىوَُ

ٍَُ ُ ًِ هِ
منصوب:ُُٱنظََٰ  َُٔالياءصفةلقـو

 ُٗآؿعمراف: .ّٕ
ُء ٱۡۡلَۡسِع َرَ٘ٗجب  ًۡ ِِّ  ُِ٘ ٓۡ أََؽِذ ِِ  ًَ ُۡ ُوفَّبٞس فٍََٓ ٠ُۡمجَ ُ٘ َٚ برُْٛا  َِ َٚ َٓ َوفَُشْٚا  َّْ ٱٌَِّز٠ اِ

 ُۡ ئَِه ٌَُٙ
ٰٓ  ٌَ ْٚ ِٗٓۦٰٖۗ أُ ٜ  ثِ ِٛ ٱۡفزََذ ٌَ ُأَنُِىَُٞٚ َٓ   َػَزاٌة ِظِش٠

 َّٔ ٓ ِِّ ب ٌَُُٙ  َِ :َُػَزاة2ٌَُُٔٚ

ُُمبتدأمأخرمرفوعبالضمة

 صفةلعذابمرفوعبالضمة:ُأَنُِىُٞ

 ٕٗآؿعمراف: .ّٖ
 ِٗ ٞذُف١ِ ََٰ ُثَُُِّ ُذَۢ ِ َػٍَٝ ٱٌَّٕبِط ِؽظُّ  َءاَََٰ َّلِلَّ َٚ بٖۗ  ٕٗ ِِ َْ َءا ٓ َدَخٍَُٗۥ َوب َِ َٚ  َُٓۖ ١ ِ٘ َُ اِۡثَش  مَب َِّ

  َٓ ١ ِّ ٍَ َؼ  ٌۡ ِٓ ٱ ٌّٟ َػ َ َغِٕ َّْ ٱَّللَّ ِ ٓ َوفََش فَب َِ َٚ ِٗ َعج١َِٗلُۚ  ِٓ ٱۡعزَطَبَع ا١ٌَِۡ َِ ج١َِۡذ 
ٌۡ  27ٱ

                                                           
ٓٓٓص.إعرابالقرآفالكرًنكبيانو.٧بييدينالدركيش,. َُٓ
ِّٗ.ص.ا١بدكؿُبإعرابالقرآفالكرًنصاُب٧بمودبنعبدالرحيم,. َُٔ
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ُذَُۢ ُمبتدأمرفوعبالضمة:َُءاَََٰ

ٞذُ ََٰ  َُٕصفةآلياتمرفوعبالضمة:ُثَُُِّ

 ََُآؿعمراف: .ّٗ
ْا اِْ رُِط١ُؼْٛا  ٰٛٓ ُٕ َِ َٓ َءا َب ٱٌَِّز٠ ؤ٠َُّٙ

ٰٓ  َ٠ٍَُ ُٱنَِزَ ٍَ ُيِّ َت ٠َُشدُُّٚوُ ثَۡؼَذ  فَِشَٗمب ِىزَ  ٌۡ أُٚرُْٛا ٱ

  َٓ فِِش٠ ُۡ َو  ُِٕى  َّ  ٓٓٔا٠ِ

ُُبالفتحةمفعوؿبومنصوب:ُُفَِشَٗمب

ٍَُ ُٱنَِزَ ٍَ  َُٖججرك٦بركرُب٧بلنصبصفةلفريق:ُيِّ

 َُُآؿعمراف: .َْ
 ِ ٓ ٠َۡؼزَِظُ ثِٱَّللَّ َِ َٚ ُۡ َسُعٌُُٛٗۗۥٖ  ف١ُِى َٚ  ِ ُذ ٱَّللَّ ُۡ َءا٠َ  ٝ  َػ١ٍَُۡى ُۡ رُۡزٍَ أَٔزُ َٚ  َْ َو١َۡف رَۡىفُُشٚ َٚ

َٞ ا ۡسزَمُِىُٖفَمَۡذ ُِ٘ذ ٖغُيُّ ُِصَشَٰ ًَٰ نَ َِ  ٔٓٔ 

غُٖا ُِصَشَٰ ًَٰ نَ  ُجرك٦بركربالكسرةُ : َِ

ۡسزَمُِىُٖ صفةلصراط٦بركربالكسرة : يُّ
 َُّآؿعمراف: .ُْ

 ُۡ ُۡ اِۡر ُوٕزُ ِ َػ١ٍَُۡى َذ ٱَّللَّ َّ ٱۡرُوُشْٚا ِٔۡؼ َٚ  
ُۚ
لُْٛا ََل رَفَشَّ َٚ ١ٗؼب  ِّ ِ َع ًِ ٱَّللَّ ْٛا ثَِؾۡج ُّ ٱۡػزَِظ َٚ

 ِٗ زِ َّ ُۡ فَؤَۡطجَۡؾزُُ ثِِٕۡؼ َٓ لٍُُٛثُِى ٝ  َشفَب أَۡػَذآٰٗء فَؤٌَََّف ث١َۡ ُۡ َػٍَ ُوٕزُ َٚ ب  ٗٔ  َٛ ُٓۦٰ اِۡخ ٍَ ُدۡفَشٖحُيِّ

َْ  ٱنَُبِسُ زَُذٚ ۡٙ ُۡ رَ زِِٗۦ ٌََؼٍَُّى ُۡ َءا٠َ  ُ ٌَُى ُٓ ٱَّللَّ ٌَِه ٠ُج١َِّ
َٙبٖۗ َوَز  ٕۡ ِِّ  ٖٓٔفَؤَٔمََزُوُ 

                                                           
 ٕٔٓص.إعرابالقرآفالكرًنكبيانو.٧بييدينالدركيش, . َُٕ

ِٖٓ.ص.ا١بدكؿُبإعرابالقرآفالكرًنصاُب٧بمودبنعبدالرحيم,. َُٖ
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ُُمضاؼإليو٦بركربالكسرة:ُُُدۡفَشحُٖ

ُٱنَُبسُِ ٍَ  َُٗجرك٦بركرُب٧بلجرصفة٢بفرة:ُُيِّ

 َُْآؿعمراف: .ِْ
 ُۡ ُٕى ِِّ زَُىٓ  ٌۡ ٌََُٚ ََُۡذُػى ِٓ  أَُيٞخ َْ َػ ۡٛ َٙ ٕۡ َ٠ َٚ ۡؼُشِٚف  َّ

ٌۡ َْ ثِٱ ُشٚ ُِ ٠َۡؤ َٚ َخ١ِۡش  ٌۡ اٌَِٝ ٱ

  َْ ۡفٍُِؾٛ ُّ ٌۡ ُُ ٱ ئَِه ُ٘
ٰٓ  ٌَ ْٚ أُ َٚ َٕىِشُۚ  ُّ ٌۡ  ٗٓٔٱ

ُفاعلمرفوعبالضمة:ُأَُيخُٞ

ٌَُ  صفةألمةمرفوعكٝبلةالفعلمعفاعلفعلمضارع:ََُۡذُػى

 َُٓآؿعمراف: .ّْ
 ُۡ ئَِه ٌَُٙ

ٰٓ  ٌَ ْٚ أُ َٚ  
ُذُۚ  َ ج١َِّٕ ٌۡ ُُ ٱ ب َعبَٰٓءُ٘ َِ َۢٓ ثَۡؼِذ  ِِ ٱۡخزٍََفُْٛا  َٚ لُْٛا  َٓ رَفَشَّ ََل رَُىُْٛٔٛا َوٱٌَِّز٠ َٚ

 ٘ٓٔ  َػَزاٌةَُػِظُىُٞ

ُُمبتدأمؤخرمرفوعبالضمة:َُػَزاةٌُ

 صفةلعذابمرفوعبالضمة:َُػِظُىُٞ

 َُٖآؿعمراف: .ْْ
ذُ  َه َءا٠َ  ٍۡ ُ ٠ُِش٠ذُ  رِ ب ٱَّللَّ َِ َٚ  

َؾكِّٖۗ ٌۡ ِ َٔۡزٍَُٛ٘ب َػ١ٍََۡه ثِٱ ٍَُُٱَّللَّ ُ ًِ هَ بُنِّۡهَؼَٰ ًٗ  1ٓٔ  ظُۡه

ب ًٗ مفعوؿبومنصوببالفتحة:ُُظُۡه
ٍَُ ُ ًِ هَ َُُجرك٦بركرُب٧بلنصبصفةلظلم:ُُنِّۡهَؼَٰ

                                                           
اجمللدالثاين,دارابنكثّبللطباعة-)بّبكتإعرابالقرآفالكرًنكبيانو.٧بييدينالدركيش,. َُٗ

ُُكالنشركالتوزيع(,ص.
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 َُُآؿعمراف: .ْٓ
ُۡ َخ١َۡش  ُأُۡخِشَجۡذُُوٕزُ َٕىِش  أَُيٍخ ُّ ٌۡ ِٓ ٱ َْ َػ ۡٛ َٙ ٕۡ رَ َٚ ۡؼُشِٚف  َّ

ٌۡ َْ ثِٱ ُشٚ ُِ ٌٍَِّٕبِط رَۡؤ

 َْ ُٕٛ ِِ ۡئ ُّ ٌۡ ُُ ٱ ُٙ ٕۡ ِِّ  ُُۚ ُ َْ َخ١ۡٗشا ٌَّٙ ِت ٌََىب ِىزَ  ٌۡ ًُ ٱ ۡ٘ َٓ أَ َِ ٛۡ َءا ٌَ َٚ  ِٖۗ َْ ثِٱَّللَّ ُٕٛ ِِ رُۡئ َٚ

  َْ ِغمُٛ فَ  ٌۡ ُُ ٱ أَۡوضَُشُ٘ َٚٔٔٓ  

ُمضاؼإليو٦بركربالكسرة:ُأَُيخٍُ

 فعلماضيمبِبللمجهوؿُب٧بلجرصفةألمة:ُُأُۡخِشَجۡذُ

 ُُِآؿعمراف: .ْٔ
ْا اَِلَّ  ٰٛٓ ب صُمِفُ َِ  َٓ ٌَّخُ أ٠َۡ ُُ ٱٌزِّ ِٙ ُٱّلَلُُِػِشثَۡذ َػ١ٍَۡ ٍَ َٓ ٱٌَّٕبطِ َٚ  ثَِذۡجٖمُيِّ ِِّ   ً ثَبُٰٓءٚ  َؽۡج َٚ

ُٱّلَلُِ ٍَ ُيِّ ُۡ  ثَِغَعٖت ُ ٌَِه ثِؤََّٔٙ  َر 
ۡغَىَٕخُُۚ َّ

ٌۡ ُُ ٱ ِٙ ُػِشثَۡذ َػ١ٍَۡ َٚ  َْ َوبُْٔٛا ٠َۡىفُُشٚ

َْ  ةِ  َوبُْٔٛا ٠َۡؼزَُذٚ َّٚ ب َػَظْٛا  َّ ٌَِه ثِ
ج١َِبَٰٓء ثَِغ١ِۡش َؽّك ُۚ َر  َٔۢ

َْ ٱۡۡلَ ٠َۡمزٍُُٛ َٚ  ِ ِذ ٱَّللَّ ا٠َ  َٔ  ٔ

ٕٔٔ 

ُجرك٦بركرُ:ُثَِذۡجمُٖ

ُٱّلَلُِ ٍَ ُلفظا١باللة٦بركرٗبنُب٧بلجرصفة٢ببل:ُيِّ

ُجرك٦بركر:ُثَِغَعٖتُ

ُٱّلَلُِ ٍَ ُُُلغضبلفظا١باللة٦بركرٗبنُب٧بلجرصفة:ُُيِّ
 ُُّ:آؿعمراف .ْٕ

                                                                                                                                                               
ُٖص..إعرابالقرآفالكرًنكبيانو٧بييدينالدركيش,. َُُ
ِِص..إعرابالقرآفالكرًنكبيانو٧بييدينالدركيش,. ُُُ
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ِت  ِىزَ  ٌۡ ًِ ٱ ۡ٘ ٓۡ أَ ِِّ  
آٰٗءٖۗ َٛ ٌَُ۞١ٌَُۡغْٛا َع ٞخََُۡزهُى ًَ ُۡ  أَُيٞخُلَبٓئِ ُ٘ َٚ  ًِ ِ َءأَبَٰٓء ٱ١ٌَّۡ ِذ ٱَّللَّ َءا٠َ 

  َْ  ٠َٖٔٔۡغُغُذٚ

 مبتدأمرفوعبالضمة:ُُأَُيخُٞ

ٞخُ ًَ ُصفةألمةمرفوعبالضمة:لَبٓئِ

ٌَُ صفة:ََُۡزهُى رفع ٧بل ُب فاعل مع فعل كٝبلة مرفوع مضارع الثاففعل
ُُِألمة

ُُ 

 ُُْآؿعمراف: .ْٖ
 ِ َْ ثِٱَّللَّ ُٕٛ ِِ ُٱۡۡلِٓخش٠ُُِۡئ َٕىِش  َوٱۡنَُۡىِو ُّ ٌۡ ِٓ ٱ َْ َػ ۡٛ َٙ ٕۡ َ٠ َٚ ۡؼُشِٚف  َّ

ٌۡ َْ ثِٱ ُشٚ ُِ ٠َۡؤ َٚ

  َٓ ٍِِؾ١ َٓ ٱٌظَّ  ِِ ئَِه 
ٰٓ  ٌَ ْٚ أُ َٚ ِدۖٓ  َخ١َۡش  ٌۡ َْ فِٟ ٱ ِشُػٛ ٠َُغ  َٚٔٔٗ 

٦ُبركربالكسرةعطف:َُُوٱۡنَُۡىوُِ

٦بركربالكسرة:ُٱۡۡلِٓخشُِ  صفةليـو

 ُُٕآؿعمراف: .ْٗ
 ِٖ ِز َْ فِٟ َ٘  ب ٠ُٕفِمُٛ َِ  ًُ ضَ َُبَِ َۡ ِحُٱنذُّ ًِ  ٱۡنَذَُىَٰ ضَ َّ ُأََصبثَۡذَُو َؽۡشَس  ِسَٖخُفَُِهبُِصش 

ٓىاُْ ًُ ٍََىۡزُُٗۚ  لَۡىٖوُظَهَ ۡ٘ َ ُۡ فَؤ  7ٔٔ  ...أَٔفَُغُٙ

ِحُ ُبدؿ٦بركربالكسرة:ُٱۡنَذَُىَٰ

َُب َۡ ٦بركربالكسرةا٤بقدرةعلىاأللف:ُٱنذُّ صفةليـو

                                                           
ُّ.ص.الكرًنكبيانوإعرابالقرآف٧بييدينالدركيش,. ُُِ
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ُُمضاؼإليو:ُِسَخُٖ

ُخربمقدـجر٦بركرُب٧بلرفع:ُفَُِهبُ

ُ ُمبتدأمؤخركٝبلةا٤ببتدأكا٣بربُب٧بلجرصفةلريح:ُُِصش 

ُُأََصبثَۡذُ الفعلمعفاعلوُب٧بلجر: كفاعلوضمّبمستَبكٝبلة مفعوؿبو
 صفةلريح

ُمضاؼإليو:ُُلَۡىٖوُ

ٓىاُْ ًُ ُُظَهَ الفعلمع: كٝبلة ا١بماعة الواك كفاعلو فعلماضمبِبعلىالضمة
ُُّصفةلريحفاعلوُب٧بلجر

ُ 
 ُُٖآؿعمراف: .َٓ

ُْٕٛا ََل رَزَِّخُزْٚا  َِ َٓ َءا َب ٱٌَِّز٠ ؤ٠َُّٙ
ٰٓ ٍُُدوَُِكى٠َُۡ  ُيِّ ُۡ  ثِطَبََٗخ َُيبََُل ٠َۡؤٌَُُٛٔى وْا َُودُّ َخجَبَّٗل

ُُ  َػُِزُّىُۡ َّب ٌَُى ُۡ أَۡوجَُشُۚ لَۡذ ث١ََّٕ ب رُۡخفِٟ ُطُذُٚسُ٘ َِ َٚ  ُۡ ِٙ ِ٘  َٛ ٓۡ أَۡف ِِ جَۡغَؼبُٰٓء  ٌۡ لَۡذ ثََذِد ٱ

  َْ ُۡ رَۡؼمٍُِٛ ِذۖٓ اِْ ُوٕزُ   1ٔٔٱۡۡل٠َٰٓ 

ُُمفعوؿبومنصوببالفتحة:ُُثِطَبََخُٗ

ٍُُدوَُِكىُۡ جرك٦بركرُب٧بلنصبصفةلبطانة:ُيِّ
ُُا١بملةُب٧بلنصبصفةلبطانةمفعوؿبوثافك:َُخجَبَّٗلُ

وْاَُيبَُػُِزُّىُۡ  ُُْلبطانةثالثةكا١بملةا٤بصدريةُب٧بلنصبصفة:َُُودُّ

                                                           
ِٖٓ.ص.ا١بدكؿُبإعرابالقرآفالكرًنصاُب٧بمودبنعبدالرحيم,. ُُّ
ِٔ.ص.إعرابالقرآفالكرًنكبيانو٧بييدينالدركيش,. ُُْ



ٕٕ 
 

 
 

 ُُِآؿعمراف: .ُٓ
 َٓ ١ِٕ ِِ ۡئ ُّ ٌۡ ُة ٱ ِّٛ ٍَِه رُجَ ۡ٘ ٓۡ أَ ِِ َد  ۡٚ اِۡر َغَذ ِؼَذُنِۡهمِزَبِلُ َٚ ٌُ   َيمََٰ ١ٌغ َػ١ٍِ ِّ ُ َع ٱَّللَّ َٕٚٔٔ  

ِؼَذُ ُبالفتحةمفعوؿبومنصوبُ:َيمََٰ

 جرك٦بركرُب٧بلنصبصفة٤بقاعد:ُنِۡهمِزَبِلُ

 ُِِآؿعمراف: .ِٓ
َّّذ  ُِيُُكىُۡاِۡر َ٘ ٌِ َْ   غَبٓئِفَزَب ُٕٛ ِِ ۡئ ُّ ٌۡ ًِ ٱ وَّ َٛ ١َزَ ٍۡ ِ فَ َػٍَٝ ٱَّللَّ َٚ بٖۗ  َّ ُ ُّٙ١ٌِ َٚ  ُ ٱَّللَّ َٚ أَْ رَۡفَشََل 

ٕٕٔ 

ٌُِ ُُفاعلمرفوعباأللفكٝبلةُب٧بلجرباإلضافة:ُغَبٓئِفَزَب

 جرك٦بركرُب٧بلرفعصفةلطآئفة:ُِيُُكىُۡ

 ُِْآؿعمراف: .ّٓ
ضَِخ  ُۡ َسثُُّىُ ثِضٍََ  ُو ذَّ ِّ ُۡ أَْ ٠ُ َٓ أٌََٓ ٠َۡىف١َُِى ١ِٕ ِِ ۡئ ُّ ٍۡ ئَِكِخُاِۡر رَمُُٛي ٌِ

ٓ هََٰ ًَ ُٱۡن ٍَ ُيِّ ٖف
َءانََٰ

ٍَُ  ٕٗٔ  ُيَُضنُِ

فُٖ ُمضاؼإليو:َُُءانََٰ

ئَِكِخُ
ٓ هََٰ ًَ ُٱۡن ٍَ ُُٓصفةآللفجرك٦بركرُب٧بلجر:يِّ

ُ

ٍَُ  ٦ُبركربالياءُب٧بلجرصفةثافآللف:ُُُيَُضنُِ

 ُِٓآؿعمراف: .ْٓ

                                                           
ََّ.ص.ا١بدكؿُبإعرابالقرآفالكرًنصاُب٧بمودبنعبدالرحيم,. ُُٓ



ٕٖ 
 

 
 

٠َۡؤرُُٛوُ  َٚ رَزَّمُْٛا  َٚ ُٰٓۚ اِْ رَۡظجُِشْٚا   ٝ َزا يٍِّثٍََ َُهَٰ َغِخ  فَۡىِسِهۡى ّۡ ُۡ َسثُُّىُ ثَِخ ِذۡدُو ّۡ ُ٠

ٍَُ ِيُ ئَِكِخُُيَسىِّ
ٓ هََٰ ًَ ُٱۡن ٍَ ٖفُيِّ

 ٕ٘ٔ  َءانََٰ

ٍُفَۡىِسِهىُۡ ُُك٦بركرجر:ُُيِّ

َزا  إسماإلشارةُب٧بلجرصفةلفورىم:َُهَٰ

فُٖ ُمضاؼإليوُ:َُءانََٰ

ئَِكخُِ
ٓ هََٰ ًَ ُٱۡن ٍَ جرك٦بركرُب٧بلجرصفةآللف:ُُيِّ
ٍَُ ِيُ  ٦بركربالياءُب٧بلجرصفةثافآللف:ُُُيَسىِّ

 ُِٔآؿعمراف: .ٓٓ
ٓۡ ِػِٕذ  ِِ ب ٱٌَّٕۡظُش اَِلَّ  َِ َٚ ِٗۗۦٖ  َّٓ لٍُُٛثُُىُ ثِ ئِ َّ ٌِزَۡط َٚ  ُۡ ٜ  ٌَُى ُ اَِلَّ ثُۡشَش ب َعَؼٍَُٗ ٱَّللَّ َِ َٚ

  ٕٙٔ  ٱّلَلُِٱۡنَؼِضَِضُٱۡنَذِكُىُِ

ُلفظا١باللةكىومضاؼإليوُ:ُٱّلَلُِ

ُصفةهلل٦بركربالكسرة:ُٱۡنَؼِضَضُِ

 ُُٔسرةصفةثافهلل٦بركربالك:ُُٱۡنَذِكُىُِ

 ُِٕآؿعمراف: .ٔٓ
١ٌٍََُِۡمطََغ  ُٱنَِزَ ٍَ َٓ   غََشٗفبُيِّ ُۡ ف١ََٕمٍَِجُْٛا َخبٰٓئِج١ِ ٚۡ ٠َۡىجِزَُٙ ْا أَ ٰٚٓ  7َٕٔوفَُش

ُمفعوؿبومنصوببالفتحة:غََشٗفبُ

                                                           
َٓ.ص.كبيانوإعرابالقرآفالكرًن٧بييدينالدركيش,. ُُٔ



ٕٗ 
 

 
 

ٍَُ ُٱنَِزَ ٍَ  جرك٦بركرُب٧بلجرصفةلطرؼ:ُيِّ

 َُّآؿعمراف: .ٕٓ
ْا  ٰٓ  ٛ ثَ ُْٕٛا ََل رَۡؤُوٍُْٛا ٱٌشِّ َِ َٓ َءا َب ٱٌَِّز٠ ؤ٠َُّٙ

ٰٓ  َ٠ُ
 
َؼفَٗخ َعَٰ ُيُّ ٗفب ُۡ أَۡظَؼَٰ َ ٌََؼٍَُّى ٱرَّمُْٛا ٱَّللَّ َٚ

  َْ  ٖٓٔرُۡفٍُِؾٛ

ٗفبُ ُحاؿمنصوببالفتحة:ُأَۡظَؼَٰ

َؼفَٗخُ َعَٰ  صفةألضعاؼمنصوببالفتحة:يُّ

 ُُّآؿعمراف: .ٖٓ
ٱرَّمُْٛا  ٍَُٚٓ َٓ   ٱنَُبَسُٱنَزِ فِِش٠ َى  ٍۡ  ٖٔٔأُِػذَّۡد ٌِ

مفعوؿبومنصوببالفتحة:ُُٱنَُبسَُ
ٍُٓ ُُٕاسما٤بوصوؿُب٧بلنصبصفة:ُُٱنَزِ

 

 ُّّآؿعمراف: .ٗٓ
ْا  ٰٛٓ َعبِسُػ َٚ ۞ُ ًَٰ َُسثُِّكىُۡإِنَ ٍ ُيِّ دُُ َيۡغفَِشٖح َىَٰ ًََٰ ُٱنَس َُػۡشُظَهب ٱۡۡلَۡسُع  َوَجٍَُخ َٚ

ُ ٍَ زَمُِ ًُ  ٖٖٔ أُِػَذۡدُنِۡه

ُ ًَٰ جرك٦بركربالكسرة:َُيۡغفَِشٖحُإِنَ
ٍَُسثُِّكىُۡ  جرك٦بركربالكسرةُب٧بلجرصفة٤بغفرة :ُيِّ

ُعطف٦بركربالكسرةُ:َُوَجَُخٍُ

                                                           
َّٗ.ص.ا١بدكؿُبإعرابالقرآفالكرًنصاُب٧بمودبنعبدالرحيم,. ُُٕ



َٖ 
 

 
 

دُُ َىَٰ ًََٰ  ُُٖمبتدأكخربُب٧بلجرصفة١بنة:َُُػۡشُظَهبُٱنَس

  ٍَُ زَمُِ ًُ ضمّبمستَبتقديرهىيكجرك٦بركرُب٧بلنائبالفاعل:ُأُِػَذۡدُنِۡه
 جرصفةثاف١بنة

 ُّْآؿعمراف: .َٔ
ٍَُ ِٓ ٱٌَّٕبِطٖۗ  ٱنَِزَ َٓ َػ َؼبف١ِ

ٌۡ ٱ َٚ َغ١ۡعَ  ٌۡ َٓ ٱ ١ ِّ ِظ
َى  ٌۡ ٱ َٚ آِٰء  شَّ ٱٌؼَّ َٚ آِٰء  َْ فِٟ ٱٌغَّشَّ ٠ُٕفِمُٛ

  َٓ ۡؾِغ١ِٕ ُّ ٌۡ ُ ٠ُِؾتُّ ٱ ٱَّللَّ َٖٚٔٗ 

ٍَُ  ُُٗاسما٤بوصوؿُب٧بلجرصفةللمتقْب:ُُٱنَِزَ

 ُّٔآؿعمراف: .ُٔ
ئَِه َعَضآُٰإُُ٘ 

ٰٓ  ٌَ ْٚ ٍَُسثِِّهىُۡأُ ُيِّ شُُ َيۡغفَِشٞح َهَٰ َۡ ُٱۡۡلَ ٞذُرَۡجِشٌُِيٍُرَۡذزَِهب
َٓ  َوَجََُٰ ٍِِذ٠ َخ 

  َٓ ١ٍِ ِّ َؼ  ٌۡ َُ أَۡعُش ٱ ِٔۡؼ َٚ  
 ٖٙٔف١َِٙبُۚ

ُخربمرفوعبالضمة:َُيۡغفَِشٞحُ

ٍَُسثِِّهىُۡ  جرك٦بركرُب٧بلرفعصفة٤بغفرة:ُيِّ

ٞذُ
ُبالضمةعطفمرفوع:َُوَجََُٰ

شُُ َهَٰ َۡ   َُِكٝبلةالفعلمعفاعلوُب٧بلرفعصفة١بنات :ُرَۡجِشٌُِيٍُرَۡذزَِهبُٱۡۡلَ

 ُّٖآؿعمراف: .ِٔ

                                                           
ْٓ.ص.إعرابالقرآفالكرًنكبيانو٧بييدينالدركيش,. ُُٖ
ُُّ.ص.ا١بدكؿُبإعرابالقرآفالكرًنصاُب٧بمودبنعبدالرحيم,. ُُٗ
ُّْ.ص.القرآفالكرًنا١بدكؿُبإعرابصاُب٧بمودبنعبدالرحيم,. َُِ
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َزا  ُنِّهَُبطَُِ٘  ٌٞ ُ٘ٗذٜ  ثََُب ٍََُٚ زَمُِ ًُ  1ٖٔ  َوَيۡىِػظَٞخُنِّۡه

ُ ٌٞ ُبالضمةخربمرفوع:ثََُب

 جرك٦بركرُب٧بلرفعصفةلبياف:ُنِّهَُبطُِ

ُعطفمرفوعبالضمة:َوَيۡىِػظَٞخُ

ٍَُ زَمُِ ًُ  جرك٦بركرُب٧بلرفعصفة٤بوعظة:ُنِّۡه

 َُْآؿعمراف: .ّٔ
 ََ ۡٛ مَ

ٌۡ َِظَّ ٱ ُۡ لَۡشٞػ فَمَۡذ  َغۡغُى ّۡ ۡثهُهُُاِْ ٠َ َٓ ٱٌَّٕبِط لَۡشٞحُيِّ ٌَُِٚٙب ث١َۡ َُ َُٔذا َه ٱۡۡل٠ََّب
ٍۡ رِ َٚ ۥُۚ 

... ٔٗٓ 

ُفاعلمؤخرمرفوعبالضمة:ُلَۡشٞحُ

ۡثهُهُُ  مضاؼإليوُب٧بلرفعصفةلقرح :ُيِّ

 ُْٓآؿعمراف: .ْٔ
 ِ ِْ ٱَّللَّ َٛد اَِلَّ ثِبِۡر ُّ َْ ٌَِٕۡفٍظ أَْ رَ ب َوب َِ َؤَجٗلُ َٚ ُيُّ ٗجب

١َب  ِكزََٰ ۡٔ اَة ٱٌذُّ َٛ ٓ ٠ُِشۡد صَ َِ َٚ

  َٓ ِىِش٠
َعَٕۡغِضٞ ٱٌشَّ  َٚ َٙبُۚ  ٕۡ ِِ اَة ٱۡۡلِٰٓخَشِح ُٔۡئرِِٗۦ  َٛ ٓ ٠ُِشۡد صَ َِ َٚ َٙب  ٕۡ ِِ  ُ٘ٗٔٔۡئرِِٗۦ 

ٗجبُ ُمفعوؿمطلقمنصوببالفتحة:ِكزََٰ

َؤَجٗلُ  ُُِصفةلكتابمنصوببالفتحة:يُّ

 ُْٔآؿعمراف: .ٓٔ

                                                           
ٓٔ.ص.إعرابالقرآفالكرًنكبيانو٧بييدينالدركيش,. ُُِ



ِٖ 
 

 
 

َؼُٗۥ  َِ  ًَ زَ
ّٟ  لَ  ٓ َّٔجِ ِِّ َوؤ٠َِّٓ  َُكثُِشَُٞٚ ٌَ ُّى ِ  ِسثُِّ ًِ ٱَّللَّ ُۡ فِٟ َعج١ِ بٰٓ أََطبثَُٙ َّ َُْٕ٘ٛا ٌِ َٚ ب  َّ فَ

  َٓ جِِش٠ ُ ٠ُِؾتُّ ٱٌظَّ  ٱَّللَّ َٚ  
ٖۗ
ب ٱۡعزََىبُْٔٛا َِ َٚ ب َػُؼفُْٛا  َِ َٚٔٗٙ 

ُ ٌَ ُّى ُفاعلمرفوعبالواك:ِسثُِّ

 ُِِالضمةلربيوفمرفوعبصفة:َُكثُِشُٞ

 ُْٕآؿعمراف: .ٔٔ
صَجِّۡذ  َٚ ِشَٔب  ِۡ ٰٟٓ أَ اِۡعَشافََٕب فِ َٚ َب ٱۡغفِۡش ٌََٕب ُرُٔٛثََٕب  ٰٓ أَْ لَبٌُْٛا َسثَّٕ ُۡ اَِلَّ ٌَُٙ ۡٛ َْ لَ ب َوب َِ َٚ

ٱُٔظۡشَٔب  َٚ َٕب  َِ ٍَُ َػهًَأَۡلَذا فِِشَ   7ٗٔ  ٱۡنمَۡىِوُٱۡنَكَٰ

 جرك٦بركر:ٱۡنمَۡىِوَُُػهًَ

ٍَُ فِِشَ ٦بركربالكسرة:ُٱۡنَكَٰ  صفةلقـو

 ُّٓآؿعمراف: .ٕٔ
 ُۡ جَُى ُۡ فَؤَصَ  ُى ٰٟٓ أُۡخَشى  ُۡ فِ ُعُٛي ٠َۡذُػُٛو ٱٌشَّ َٚ ٰٓ أََؽذ    ٝ َْ َػٍَ ُٛۥ ٍۡ ََل رَ َٚ  َْ ۞اِۡر رُۡظِؼُذٚ

بُثَِغىُّٖ ًََۢ َْ   َغ ٍُٛ َّ ب رَۡؼ َّ  ثِ
ُ َخج١ُِشَۢ ٱَّللَّ َٚ  ٖۗ ُۡ جَُى بٰٓ أََط  َِ ََل  َٚ  ُۡ ب فَبرَُى َِ   ٝ ٌَِّى١ََۡل رَۡؾَضُْٔٛا َػٍَ

ٖٔ٘ 

بُ ًََۢ ُمنصوببالفتحةمفعوؿبو:َُغ

 ُِّجرك٦بركرُب٧بلنصبصفةلغما :ُثَِغىُّٖ

 ُْٓآؿعمراف: .ٖٔ
                                                           

ِّٕ.ص.ا١بدكؿُبإعرابالقرآفالكرًنصاُب٧بمودبنعبدالرحيم,. ُِِ
ْٕ.ص.إعرابالقرآفالكرًنكبيانو٧بييدينالدركيش,. ُِّ



ّٖ 
 

 
 

  ٝ َٕٗخ َُّٔؼبٗعب ٠َۡغَش َِ ُِّ أَ َغ
ٌۡ َۢٓ ثَۡؼِذ ٱ ِِّ َُّ أََٔضَي َػ١ٍَُۡىُ  ُُكۡىُ صُ ُيِّ ؽَبٰٓئِفَٞخ لَۡذ  غَبٓئِفَٗخ َٚ

١ٍَِِِّٙخۖٓ  َغ  ٌۡ َّٓ ٱ َؾكِّ ظَ ٌۡ ِ َغ١َۡش ٱ َْ ثِٱَّللَّ ُۡ ٠َظُُّٕٛ ُۡ أَٔفُُغُٙ ۡزُٙ َّّ  ٗ٘ٔ ...أََ٘

ُُمفعوؿبومنصوببالفتحة:ُغَبٓئِفَٗخُ

ُُكۡىُ  ُِْصفةلطائفةنصبجرك٦بركرُب٧بل:يِّ

 ُٔٓآؿعمراف: .ٗٔ
ُۡ اَِرا َػَشثُْٛا فِٟ  ِٙ ِٔ  َٛ ۡخ لَبٌُْٛا ِِلِ َٚ َٓ َوفَُشْٚا  ُْٕٛا ََل رَُىُْٛٔٛا َوٱٌَِّز٠ َِ َٓ َءا َب ٱٌَِّز٠ ؤ٠َُّٙ

ٰٓ  َ٠

ٌَِه  ُ َر  ًَ ٱَّللَّ ب لُزٍُِْٛا ١ٌَِۡغَؼ َِ َٚ برُْٛا  َِ ب  َِ ٛۡ َوبُْٔٛا ِػَٕذَٔب  ٌَّ ٜ
ٚۡ َوبُْٔٛا ُغّضٗ ٱۡۡلَۡسِع أَ

َْ ثَِظ١ٞش  َٚ  َدۡسَشٗحُفٍُِلُهُىثِِهۡىُ  ٍُٛ َّ ب رَۡؼ َّ ُ ثِ ٱَّللَّ َٚ  
١ُذٖۗ ِّ ُ٠ َٚ ِٟۦ  ُ ٠ُۡؾ  ٙ٘ٔٱَّللَّ

ُمفغوؿبوثافمنصوببالفتحة:َُدۡسَشٗحُ

 جرك٦بركرُب٧بلنصبصفة٢بسرة:ُفٍُِلُهُىثِِهۡىُ

 ُّٔآؿعمراف: .َٕ
 ُۡ ُُ٘ ٌذُِػَُذُٱّلَلِ  َْ  َدَسَجَٰ ٍُٛ َّ ب ٠َۡؼ َّ  ثِ

ُ ثَِظ١ُشَۢ ٱَّللَّ َٖٚٔٙ  

ٌذُ ُخربمرفوعبالضمة:َُدَسَجَٰ

 ُِٓجرك٦بركرُب٧بلرفعصفةلدرجات :ِػَُذُٱّلَلُِ

 ُْٔآؿعمراف: .ُٕ

                                                           
ُّْ.ص.الكرًنا١بدكؿُبإعرابالقرآفصاُب٧بمودبنعبدالرحيم,. ُِْ
ّٗ.ص.إعرابالقرآفالكرًنكبيانو٧بييدينالدركيش,. ُِٓ
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 ُۡ ِٙ َٓ اِۡر ثََؼَش ف١ِ ١ِٕ ِِ ۡئ ُّ ٌۡ ُ َػٍَٝ ٱ َّٓ ٱَّللَّ َِ ِهۡىٌَُمَۡذ  ُۡ َُػهَ ََُۡزهُىْا ُأََفُِسِهۡى ٍۡ ُيِّ َسُسىَّٗل

زِهُِ ًُ َءاَََٰ ٓ لَۡج ِِ اِْ َوبُْٔٛا  َٚ خَ  َّ ِؾۡى
ٌۡ ٱ َٚ َت  ِىزَ  ٌۡ ُُ ٱ ُٙ ُّ ٠َُؼٍِّ َٚ  ُۡ ِٙ ١ ٠َُضوِّ َٚ ٖمُۦ  َُظهََٰ نَفٍِ

ٍٍُ جُِ  ٗٙٔ  يُّ

ُمفعوؿبومنصوببالفتحة:َُسُسىَّٗلُ

ُأََفُِسِهۡىُ: ٍۡ ُِٔجرك٦بركرُب٧بلنصبصفةلرسوؿُيِّ
ُ

زِهُِ ِهۡىَُءاَََٰ ُۡ  ٧بلنصبصفةلرسوؿفعلمعفاعلوُبالملةا١بك:ََُۡزهُىْاَُػهَ

مُٖ ُجرك٦بركر:ُُنَفٍَُِظهََٰ

ٍٍُُُ جُِ  صفةلضالؿ٦بركربالكسرة:ُُيُّ

 ُٓٔآؿعمراف: .ِٕ
جَۡزُىُ  بٰٓ أََط  َّّ ٌَ َٚ ُأََصۡجزُىأَ ُلَۡذ ِصُجَٞخ ٓۡ ِػِٕذ  يُّ ِِ  َٛ ُ٘ ًۡ َزاۖٓ لُ  َ٘  ٝ ُۡ أََّٔ زُ ٍۡ ۡض١ٍََۡٙب لُ ِِّ

ء  لَِذ٠ٞش   ٟۡ ًِّ َش ٝ  ُو َ َػٍَ َّْ ٱَّللَّ ٖۗ اِ ُۡ  ٘ٙٔأَٔفُِغُى

ِصُجَٞخُ ُفاعلمرفوعبالضمة:ُيُّ

ُِٕفعلماضمبِبعلىالسكوفُب٧بلرفعصفة٤بصيبة :ُلَۡذُأََصۡجزُى
 

 ُٗٔآؿعمراف: .ّٕ
 ًۡ بُۚ ثَ رََۢ  َٛ ِۡ ِ أَ ًِ ٱَّللَّ َٓ لُزٍُِْٛا فِٟ َعج١ِ َّٓ ٱٌَِّز٠ ََل رَۡؾَغجَ ُِػُذََُٚ ٌَُ َسثِِّهىُۡ أَۡدَُبٌٓء   َُۡشَصلُى

ٔٙ2 

                                                           
ُّٔ.ص.ا١بدكؿُبإعرابالقرآفالكرًنصاُب٧بمودبنعبدالرحيم,. ُِٔ
ََُ.ص.إعرابالقرآفالكرًنكبيانو٧بييدينالدركيش,. ُِٕ
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ُخربمرفوعبالضمة:ُأَۡدَُبٌٓءُ

  ُب٧بلرفعصفةألحياءكٝبلةالظرفية:َُسثِِّهىُُِۡػُذَُ

ٌَُ ُِٖفعلمضارعمبِبللمجهوؿكنائبالفاعلُب٧بلرفعصفة:َُُۡشَصلُى
 ُألحياء

 ُُٕآؿعمراف: .ْٕ
 َْ ُٱّلَلُِ۞٠َۡغزَۡجِشُشٚ ٍَ ُيِّ ٖخ ًَ َٓ   ثُِِۡؼ ١ِٕ ِِ ۡئ ُّ ٌۡ َ ََل ٠ُِؼ١ُغ أَۡعَش ٱ َّْ ٱَّللَّ أَ َٚ   ً فَۡؼ َٚ

ٔ7ٔ 

خُٖ ًَ ُبالكسرةجرك٦بركرُ:ُثُِِۡؼ

ُٱّلَلُِ ٍَ  جرك٦بركرُب٧بلجرصفةلنعمة:ُيِّ

 ُِٕآؿعمراف: .ٕٓ
ٍَُ ُۡ  ٱنَِزَ ُٙ ٕۡ ِِ َٓ أَۡؽَغُْٕٛا  مَۡشُػُۚ ٌٍَِِّز٠ ٌۡ ُُ ٱ بٰٓ أََطبثَُٙ َِ َۢٓ ثَۡؼِذ  ِِ ُعِٛي  ٱٌشَّ َٚ  ِ ٱۡعزََغبثُْٛا َّلِلَّ

ْا  ۡٛ ٱرَّمَ  7ٕٔ  أَۡجٌشَُػِظُىٌَُٚ

ٍَُ ُاسما٤بوصوؿُب٧بلجرصفةللمؤمنْب:ُُٱنَِزَ

ُمبتدأخربمرفوعبالضمة:ُأَۡجٌشُ

 ُِٗصفةألجرمرفوعبالضمة :َُػِظُىٌُ

 ُْٕآؿعمراف: .ٕٔ
                                                           

َُٕ.ص.إعرابالقرآفالكرًنكبيانو٧بييدينالدركيش,. ُِٖ
ّٕٓ.ص.ا١بدكؿُبإعرابالقرآفالكرًنصاُب٧بمودبنعبدالرحيم,. ُِٗ
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ُٱّلَلُِفَٱٔمٍََجُْٛا  ٍَ ٖخُيِّ ًَ ُ  ثُِِۡؼ ٱَّللَّ َٚ  ِٖۗ َْ ٱَّللَّ  َٛ ٱرَّجَُؼْٛا ِسۡػ َٚ ٞء  ٰٛٓ ُۡ ُع َغۡغُٙ ّۡ َ٠ ُۡ ٌَّ  ً فَۡؼ َٚ

 7ٗٔ  فَۡعٍمَُػِظُىٍُُرٚ 

خُٖ ًَ ُبالكسرةجرك٦بركرُ:ُثُِِۡؼ

ُ ٍَ  جرك٦بركرُب٧بلجرصفةلنعمة:ُٱّلَلُِيِّ

ُمضاؼإليو٦بركربالكسرة:ُفَۡعٍمُ

 صفةلفضل٦بركربالكسرة :َُػِظُىٍُ

 ُٕٔآؿعمراف: .ٕٕ
 ٟۡ َ َش ْٚا ٱَّللَّ ُۡ ٌَٓ ٠َُؼشُّ ُ ُىۡفِشُۚ أَِّٙ ٌۡ َْ فِٟ ٱ ِشُػٛ َٓ ٠َُغ  ََل ٠َۡؾُضَٔه ٱٌَِّز٠ اٖۗ ٠ُِش٠ُذ َٚ ٗٔ  ٔ

 ُۡ ٌَُٙ ًَ ُ أََلَّ ٠َۡغَؼ ُٱَّللَّ بُفٍُِٱۡۡلِٓخَشِح  ُۡ َدظّٗ ٌَُٙ  7ٙٔ  َػَزاٌةَُػِظُىٌَُٚ

ب  مفعوؿبومنصوببالفتحة: َدظّٗ

 جرك٦بركرُب٧بلنصبصفة٢بظ:  فٍُِٱۡۡلِٓخَشحُِ

 مبتدأمؤخرمرفوعبالضمة:  َػَزاةٌُ

َُّصفةلعذابمرفوعبالضمة:  َػِظُىٌُ
 

 ُٕٕآؿعمراف: .ٖٕ
 ٟۡ َ َش ْٚا ٱَّللَّ ِٓ ٌَٓ ٠َُؼشُّ  َّ ٠ ُىۡفَش ثِٱِۡلِ

ٌۡ ْا ٱ ُٚ َٓ ٱۡشزََش َّْ ٱٌَِّز٠ ُۡ اِ ٌَُٙ َٚ اۖٓ  ٗٔ   َػَزاٌةُأَنُِىُٞٔ 

ٔ77  

                                                           
ُُْ.ص.إعرابالقرآفالكرًنكبيانو٧بييدينالدركيش,. َُّ
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ُمبتدأمؤخرمرفوعبالضمة:َُػَزاٌةُ

 صفةلعذابمرفوعبالضمة :ُأَنُِىُٞ

 ُٖٕآؿعمراف: .ٕٗ
 ُۡ ٌَُٙ ٍِٟ ّۡ ب ُٔ َّ ُُۡۚ أَِّ ِٙ َٔفُِغ ُۡ َخ١ۡٞش ۡلِّ ٌَُٙ ٍِٟ ّۡ ب ُٔ َّ ْا أََّٔ ٰٚٓ َٓ َوفَُش َّٓ ٱٌَِّز٠ ََل ٠َۡؾَغجَ َٚ

 ُۡ ٌَُٙ َٚ بۖٓ  ّٗ ْا اِۡص ٰٚٓ ١ٌٍَُِٞۡضَداُد ِهُ  71ٔ  َػَزاٞةُيُّ

 مبتدأمؤخرمرفوعبالضمة:َُػَزاٞةُ

ٍُٞ ِهُ  ُُّصفةلعذابمرفوعبالضمة :ُيُّ

 ُٕٗآؿعمراف: .َٖ
ب  َٓ ٱٌط١َِِّّتٖۗ َِّ ِِ َخج١َِش  ٌۡ ١َض ٱ ِّ َ٠  ٝ ِٗ َؽزَّ ُۡ َػ١ٍَۡ بٰٓ أَٔزُ َِ   ٝ َٓ َػٍَ ١ِٕ ِِ ۡئ ُّ

ٌۡ ُ ١ٌََِزَس ٱ َْ ٱَّللَّ َوب

ٓ ٠ََشبُٰٓءۖٓ  َِ ُعٍِِٗۦ  ٓ سُّ ِِ َ ٠َۡغزَجِٟ  َّٓ ٱَّللَّ ِى
 ٌَ َٚ َغ١ِۡت  ٌۡ ُۡ َػٍَٝ ٱ ُ ١ٌُِۡطٍَِؼُى َْ ٱَّللَّ ب َوب َِ َٚ

ِٗۚۦُ فَ  ُسُعٍِ َٚ  ِ ُْٕٛا ثِٱَّللَّ ِِ ا َٔ  ٔ  ُۡ رَزَّمُْٛا فٍََُى َٚ ُْٕٛا  ِِ اِْ رُۡئ  72ٔ  أَۡجٌشَُػِظُىَُٞٚ

ُمبتدأمرفوعبالضمة:ُأَۡجٌشُ

 صفةألجرمرفوعبالضمة:َُػِظُىُٞ

 ُْٖآؿعمراف: .ُٖ
َة  ثَُٛن فَمَۡذ ُوزِّ ٍُلَۡجهِكَُفَبِْ َوزَّ َٚ  ُسُسٞمُيِّ ثُِش  ٱٌضُّ َٚ ِذ   َ ج١َِّٕ ٌۡ ُُِشَُِعبُٰٓءٚ ثِٱ ًُ ِتُٱۡن

  ٱۡنِكزََٰ

ٔ1ٗ 

                                                           
ّْٖ.ص.ا١بدكؿُبإعرابالقرآفالكرًنصاُب٧بمودبنعبدالرحيم,. ُُّ
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ُنائبالفاعلمرفوعبالضمة:ُُسُسٞمُ

ٍُلَۡجهِكَُ   جرك٦بركرُب٧بلرفعصفةلرسوؿ :ُيِّ

تُِ ُعطف٦بركربالكسرة:ُٱۡنِكزََٰ

ُُِشُِ ًُ  ُِّصفةللكتاب٦بركربالكسرة:ُُٱۡن

 ُٖٓآؿعمراف: .ِٖ
 ِٓ ٓ ُصۡؽِضَػ َػ َّ  فَ

ِخۖٓ َّ م١َِ 
ٌۡ ََ ٱ ۡٛ َ٠ ُۡ َْ أُُعَٛسُو ۡٛ فَّ َٛ ب رُ َّ أَِّ َٚ ِدٖۗ  ۡٛ َّ

ٌۡ ًُّ َٔۡفظ  َرآٰئِمَخُ ٱ ُو

ب  َِ َٚ  
َغَّٕخَ فَمَۡذ فَبَصٖۗ ٌۡ ًَ ٱ أُۡدِخ َٚ َُبُٓٱٌَّٕبِس  َۡ حُُٱنذُّ ُغُشِٚس   ٱۡنَذَُىَٰ ٌۡ ُغ ٱ زَ  َِ  1٘ٔاَِلَّ 

حُُ ُمبتدأمرفوعبالضمة:ُٱۡنَذَُىَٰ

َُبُٓ َۡ   صفةللمحياةمرفوعبالضمةا٤بقدرةعلىاأللف :ُٱنذُّ

 ُٖٔآؿعمراف: .ّٖ
 ُۡ ٓ لَۡجٍُِى ِِ َت  ِىزَ  ٌۡ َٓ أُٚرُْٛا ٱ َٓ ٱٌَِّز٠ ِِ  َّٓ ُؼ َّ ٌَزَۡغ َٚ  ُۡ أَٔفُِغُى َٚ  ُۡ ٌُِى  َٛ ِۡ ٰٟٓ أَ َّْ فِ ُٛ ۞ٌَزُۡجٍَ

ْا  ٰٛٓ َٓ أَۡشَشُو َٓ ٱٌَِّز٠ ِِ َُكثُِٗشاُ َٚ َِ  أَٗري ٓۡ َػۡض ِِ ٌَِه 
َّْ َر  ِ رَزَّمُْٛا فَب َٚ اِْ رَۡظجُِشْٚا  َٚ

ِٛس   ُِ  1ٙٔٱۡۡلُ

ُمفعوؿبومنصوببالفتحة:ُأَٗريُ

 ُّّصفةألذلمنصوببالفتحة:َكثُِٗشاُ

 ُٕٖآؿعمراف: .ْٖ
                                                           

ّٗٗ.ص.ا١بدكؿُبإعرابالقرآفالكرًنصاُب٧بمودبنعبدالرحيم,. ُِّ
ُِٔ.ص.إعرابالقرآفالكرًنكبيانو٧بييدينالدركيش,. ُّّ
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َُٛٔٗۥ فََٕجَُزُٖٚ  ُّ ََل رَۡىزُ َٚ ُۥ ٌٍَِّٕبِط  َّٗ ُٕ َت ٌَزُج١َِّٕ ِىزَ  ٌۡ َٓ أُٚرُْٛا ٱ َك ٱٌَِّز٠ ١ضَ  ِِ  ُ اِۡر أََخَز ٱَّللَّ َٚ

ْا ثِِٗۦ  ۡٚ ٱۡشزََش َٚ  ُۡ ِ٘ َسآَٰء ظُُِٙٛس َُٚ بُلَهُِٗل  ُٗ ًَ َْ  ثَ ب ٠َۡشزَُشٚ َِ  17ٔفَجِۡئَظ 

بُ ُٗ ًَ ُمفعوؿبومنصوببالفتحة:ُثَ

 فةلثمنامنصوببالفتحةص :لَهُِٗلُ

 ُٖٖآؿعمراف: .ٖٓ
ُۡ ٠َۡفَؼٍُْٛا فَََل  ب ٌَ َّ ُذْٚا ثِ َّ َْ أَْ ٠ُۡؾ ٠ُِؾجُّٛ َّٚ بٰٓ أَرَْٛا  َّ َْ ثِ َٓ ٠َۡفَشُؽٛ َّٓ ٱٌَِّز٠ ََل رَۡؾَغجَ

 ُُ ُرَۡؾَغجََّٕٙ ُٱۡنَؼَزاِة  ٍَ فَبَصٖحُيِّ ًَ ُۡ ثِ ٌَُٙ  11ٔ  َػَزاٌةُأَنُِىَُُٞٚ

فَبَصٖحُ ًَ ُجرك٦بركربالكسرة:ثِ

ُٱۡنَؼَزاةُِ ٍَ ُجرك٦بركرُب٧بيجرصفة٤بفازة:ُيِّ

ُِجزذأ ِئخش ِشفٛع ثبٌؼّخ:َُػَزاٌةُ

 صفةلعذابمرفوعبالضمة :ُأَنُِىُٞ

 َُٗآؿعمراف: .ٖٔ
َبِس  ٱٌَّٕٙ َٚ  ًِ ِف ٱ١ٌَّۡ

ٱۡخزٍَِ  َٚ ٱۡۡلَۡسِع  َٚ ِد   َٛ  َّ ِك ٱٌغَّ
ٍۡ َّْ فِٟ َخ ذُٖاِ ُْونٍِ َۡلَََٰٓ تُِ ۡلِّ   ٱۡۡلَۡنجََٰ

ٔ2ٓ 

ذُٖ ُالساملؤنثا٤باسمإفمنصوببالكسرةألنوٝبع:ُٓأَََٰ
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ُْونٍِ تُُِۡلِّ ُُٱۡۡلَۡنجََٰ صفةكمضاؼمضاؼ: ُب٧بلجر كاجملركر ا١بر كٝبلة إليو
ُّْآليات

ُُ

 ُّٗآؿعمراف: .ٕٖ
ۡؼَٕب  ِّ َب َع َبٰٓ إَِّٔ ثَّٕ ََُُُبِدٌسَّ ب َٗ ٍُِ ُيَُبِد ًََٰ َ ُۡ فَ  نِۡۡلِ ُْٕٛا ثَِشثُِّى ِِ ْۡ َءا َب أَ َّٕبُۚ َسثَّٕ َِ ا َٔ  ٔ

 ِّٟ َوفِّۡش َػَّٕب َع َٚ َغ ٱۡۡلَۡثَشاِس  فَٱۡغفِۡش ٌََٕب ُرُٔٛثََٕب  َِ َب  فَّٕ َٛ رَ َٚ ارَِٕب  َٔ  ٔٔ2ٖ 

بُ َٗ ُمفعوؿبومنصوببالفتحة:ُُيَُبِد

ٍََُُُُِبِدٌ ًََٰ َ  كا١بملةُب٧بلنصبصفة٤بناديا:ُُنِۡۡلِ

 ُٓٗآؿعمراف: .ٖٖ
 ًَ َّ ُۡ أَِّٟٔ ََلٰٓ أُِػ١ُغ َػ ُ ُۡ َسثُّٙ ُُكىفَٱۡعزََغبَة ٌَُٙ ُيِّ ٖم ًِ ُ َػَٰ َُرَكٍش ٍ ۖٓ يِّ  ٝ ٚۡ أُٔضَ أَ

أُُٚرْٚا فِٟ َعج١ٍِِٟ  َٚ  ُۡ ِ٘ ِش ٓ ِد٠َ  ِِ أُۡخِشُعْٛا  َٚ َٓ َ٘بَعُشْٚا  َۢٓ ثَۡؼغ ۖٓ فَٱٌَِّز٠ ِِّ ثَۡؼُؼُىُ 

 ِّٟ ُۡ َع ُٙ ٕۡ َّْ َػ لُزٍُِْٛا َۡلَُوفَِّش َٚ زٍَُْٛا 
لَ  َٚ َٔ  ٔ ُۡ ُ َۡلُۡدِخٍََّٕٙ َٚ  ُۡ ِٙ ُِيٍُارِ ُرَۡجِشٌ ٖذ

َجََُٰ

شُُ َهَٰ َۡ ُِػُِذُٱّلَلُِ  رَۡذزَِهبُٱۡۡلَ ٍۡ اِة   ثََىاٗثبُيِّ َٛ ُٓ ٱٌضَّ ُ ِػَٕذُٖۥ ُؽۡغ ٱَّللَّ َٚٔ2٘ 

ٖمُ ًِ  ٦بركربالكسرةمضاؼإليو:َػَٰ

ُُكى ُجرك٦بركركٝبلةا١بركاجملركرُب٧بلجرصفةلعامل:ُيِّ

ٖذُ
ُمنصوببالكسرةبومفعوؿ:َجََُٰ

شُُ َهَٰ َۡ ُكٝبلةالفعلمعفاعلوُب٧بلنصبصفة١بنات :ُرَۡجِشٌُِيٍُرَۡذزَِهبُٱۡۡلَ

                                                           
ُُْ.ص.ا١بدكؿُبإعرابالقرآفالكرًنصاُب٧بمودبنعبدالرحيم,. ُّْ
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 ُٕٗآؿعمراف: .ٖٗ
ٞغُلَهُِمُٞ َٙبُد   َيزََٰ ِّ ٌۡ ثِۡئَظ ٱ َٚ  ُُٓۖ ُۡ َعََّٕٙ ُٙ ى  َٚ ۡؤ َِ  َُّ   27ٔصُ

ٞغُ ُخرب٤ببتدأاحملذكؼمرفوعبالضمة:َيزََٰ

 ُّٓبالضمةصفة٤بتاعمرفوع:ُُلَهُِمُٞ

 ُٖٗآؿعمراف: .َٗ
 ُۡ ٌَُٙ ُۡ ُ ْا َسثَّٙ ۡٛ َٓ ٱرَّمَ ِٓ ٱٌَِّز٠ ِى

ُشٌَُ  َهَٰ َۡ ٞذُرَۡجِشٌُِيٍُرَۡذزَِهبُٱۡۡلَ
َٓ ف١َِٙب ُُٔضَٗل َجََُٰ ٍِِذ٠ َخ 

ِ َخ١ۡٞش ٌِّۡۡلَۡثَشاِس   ب ِػَٕذ ٱَّللَّ َِ َٚ  ِٖۗ ٓۡ ِػِٕذ ٱَّللَّ ِِّٔ21 

ٞذُ
ُخربمرفوعبالضمةُ:َُجََُٰ

شُُرَۡجِشٌُِيٍُ َهَٰ َۡ  كٝبلةالفعلمعفاعلوُب٧بلرفعصفة١بنات:ُُرَۡذزَِهبُٱۡۡلَ

 ُٗٗآؿعمراف: .ُٗ
 ُۡ ِٙ بٰٓ أُِٔضَي ا١ٌَِۡ َِ َٚ  ُۡ بٰٓ أُِٔضَي ا١ٌَُِۡى َِ َٚ  ِ ُٓ ثِٱَّللَّ ِِ ٓ ٠ُۡئ َّ ِت ٌَ

ِىزَ  ٌۡ ًِ ٱ ۡ٘ ٓۡ أَ ِِ  َّْ اِ َٚ

َْ ةِ  ِ ََل ٠َۡشزَُشٚ َٓ َّلِلَّ ِشِؼ١ ِ َخ  ِذ ٱَّللَّ ا٠َ  َٔ ُلَُٔ  ب ُٗ ًَ ُۡ ِػَٕذ  هًُِلُ ثَ ُۡ أَۡعُشُ٘ ئَِه ٌَُٙ
ٰٓ  ٌَ ْٚ أُ

ِؾَغبِة   ٌۡ َ َعِش٠ُغ ٱ َّْ ٱَّللَّ ٖۗ اِ ُۡ ِٙ  22َٔسثِّ

بُ ُٗ ًَ ُمفعوؿبومنصوببالفتحة:ثَ

 ُّٔصفةلثمنامنصوببالفتحة:لَهًُِلُ


                                                           
ُْْ.ص.إعرابالقرآفالكرًنكبيانو٧بييدينالدركيش,. ُّٓ

ِْٓ.ص.ا١بدكؿُبإعرابالقرآفالكرًنصاُب٧بمودبنعبدالرحيم,. ُّٔ
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 الباب الخامس
 الخاتمة

 الخالصة الفصل االول :
بعدالكاتبأفيبحثالنعتكا٤بنعوتُبسورةآؿعمرافٕبثاموجزا,
ففيىذاالصددكصلالكاتبإىلا٣بالصةسيستخرجالكاتبعدةنتائجمن

ذلكالبحثكىي:
كىناؾتعريف.ا٤بشتقأكا٤بؤكؿبوا٤بباينللفظمتبوعو ىوتابعالنعت :  .ُ

ت النعت للنعت, كتعريفواآلخر كخفضو, كنصبو رفعو ُب للمنعوت ابع
كتنكّبه. المنعوتأما دؿعلىذاتالشيئكحقيقتو. ما كا٤بنعوتىو

 أيضاىواإلسما٤بذكورالٕبتاجاىلعالقةتدؿعلىتذكره.

:ىياإلسما٤برفوعالتابعمنحيثتذكّبهكتأنيثوأكمفردهالنعت والمنعوت 
كٝبعو.

تتكوفمنمئٍبآية.سورةآؿعمراف .ِ اآلياتالٍبكانتفيومدنية كأما
آؿعمراف يعِبتتكوفمنالنعتُِٓالنعتكا٤بنعوتُبسورة آية,

النتيجتوىي:صيغةمفرد آية,كصيغةٝبلةٗٓا٢بقيقيفقط.كأما
 آية.ِْآية,كصيغةشبوا١بملةُٗآية,كصيغةٝبلةفعليةٓإ٠بية
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 اإلقتراحات الفصل الثاني :
أفيبْبالباحثاألبوابالسابقةبياناموسعا,فإقَبحالباحثعلىبعد

ٝبيعالطالبقسمتدريساللغةالعربيةُبكليةالَببيةكشؤكفالتدريسٔبامعة
عالءالديناإلسالميةا٢بكوميةمكاسرخاصةكٝبيعالقارئْبعامةأفيفهموا

آ سورة ُب خصوصا كا٤بنعوت, النعت حٍبعن صحيحا فهما عمراف ؿ
يستطيعواثبوهتامنالكتبالعربيةكالقرآفالكرًنكا٢بديثالشريفبغّبخطإ.

النحو .ُ علم لتعليم نظرية يكوف أف الرسالة ىذه من الباحث يرجو
الٍبتتعلقبو.  كالعلـو

يرجوالباحثمنىذهالرسالةأفيكوفمساعدةلكلٝبيعالطالب .ِ
 يدرسوفكيعلموفاللغةالعربية.كا٤بعلمْبالذين

كشؤكف .ّ الَببية الكية ُبمكتبة ا٤بكتبة رؤساء كل الباحثمن يرجو
العامة ا٤بكتبة ُب ك اإلنسانية األدبالعلـو الكلية التدريسكمكتبة
١بامعةعالءالديناإلسالميةا٢بكوميةمكاسرزادالكتبالعربيةُب

طالبكتابةالرسالةا٤بتعلقةا٤بكتبةخاصةعنعلمالنحو,تسهياللل
بالنحو.
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 المراجع
الكرًنالقرآف
)بّبكت:لبناف,دارالكتبالقواعداألساسيةللغةالعربية,السيد,,ا٥بامشيأٞبد

العلمية(
عرفاف, يسأٞبد, سورة ُب كا٤بنعوة الدين,النعت عالء جامعة )مكاسر:
ـ(َُِْ

لبناف:-)بّبكتشرحقطرالندل,الدينعبداهللبنىشاـ,ٝباؿاألنصار,
ـ.(ُُٕٗدارالكتبالعلمية,

يوسف, ُبالنحوكالصرؼا٢بمدم, ا٤بكتبالقواعداألساسية : القاىرة ( ,
ق(ُُْٓ/ـُْٗٗالعلمية,

بّبكتا٤بفصلُباإلعرابا٤بعجما٣بطيب,طاىريوسف, ( دار–, لبناف:
الكتبالعلمية,دكفالسنة(

اجمللداألكؿ,دار-)بّبكتإعرابالقرآفالكرًنكبيانو.دين,ال٧بيي,الدركيش
ابنكثّبللطباعةكالنشركالتوزيع(

لبناف:دارالنهضةالعربية,دكف–)بّبكتالتطبيقالنحو,عبده,,الراجحي
السنة(

الدينعبد, جالؿ القرآفالرٞباف, بّبكت:اإلتقافُبعلـو األكؿ) ا١بزء ,
ـ(ُٕٗٗ/قُّٗٗلبناف:دارالفكرللطبعةكالنشركالتوزيع,

,ا١بزءالثالث)بّبكت:دارالفكرا٤بعاصر,دكفتفسّبا٤بنّبالزحيلى,كىبة,
السنة(
 ٧بمد كاالت,عايلالسراج, اللغة الدمشق:.األدبالبابُبقواعد دار)
)ـُّٖٗ/ قَُّْ,الفكر

:دكفمكاف:دارالطبعةاألكىل)أسرارترتيبالقرأفالسيوطي,جالؿالدين,
ـ(ُٖٕٗ/قُّٖٗ,اإلعتصاـ

شخانة, األكؿ ا١بزء الكرًن. القرآف َب كمقاصرىا سورة )الطبعةأىداؼكل
ـ(ُِٖٗبوالعامة،االثالثةالعص
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,دكفالسنة,ا١بزءاألكؿتفسّبالقرآفاجمليدالصديقي,حسن,
داكد, بن ٧بمد )الصنهاجي, فوترلمًباألجركمية. كرياطو مكتبة : ٠بارنغ

دكفالسنة(
زكريا)التعليقاتا١باليةعلىشرحا٤بقدمةاآلجركمية.العاٜبْب,٧بمدبنصاّب,

ـ(ََِْدخاف:الدكليةللتجليدعاطفسكر
-.)دارالنشرا١بدكؿُبإعرابالقرآفالكرًناُب٧بمودبن,ص,عبدالرحيم

  (ُّعدداألجزاء

حسن, الواَبعباس, النحو الرابعة, الطبعة الثالث, ا١بزء , دار) مصر:
ـ(ُّٕٗا٤بعارؼ,
,)القاىرة:دارالفكر,مدينةنصر,اإلعرابا٤بيسرأبو,عليعباس,٧بمد

دكفالسنة(
ـ(ُٕٓٗ,)القاىرة:مكتبالشبابكالنسر,ا٤بصفيالنحوعيد,٧بمد,

مصطفي, العربيةالغاليْب, الدركس جامع . السابعة) الطبعة األكؿ جزء
(كتسعوف
ُّٗٗ,)بّبكت:احملركسةللطباعةكالنسر,العصرمالنحوفياض,سليماف,

ـ(
ابن, العظيمالقرآفتفسّبكثّب, العاملالكتب, دار الرياض: / ـََِٕ)

ق(ُِْٖ
)مكاسر:جامعةعالءاألعراؼ النعتكا٤بنعوتُبسورةكهر,فتمدياف,
(ـَُِٕالدين,
ا١بيزة:-)البعةاألكؿالسهلُبالنحوكالصرؼ,كامل٧بمد,,٧بمدعويضة

ـ(َُِِإلنتاجاإلعالمى,أطلسللنشركا
,مصطاؼ,أمْبكعلى ,)سورابايا:مكتبةباىلبوكو,النحوالواضحا١بـر

دكفالسنة(
نايف, الوصفىقواعدمعركؼ, النحو الثمانية, الطبعة . احملركسة) بّبكت:

(ـُِٗٗللطباعةكالنسر
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لويس, عشرة,معلوؼ, ا٣بامس الطبعة , كالعلـو كاآلدب اللغة ُب ا٤بنجد
ـ(ُٔٓٗ)بّبكت:ا٤بطبعةالكائوليكية

,دكفدارالثقافةاإلسالمية:بّبكت).قواعداللغةالعربيةملخصمة,فؤاد,نع
السنة(
علم(,العربيةا٤بيسرة٧بمد,مصطفينورم,ا٢بج )جو:غوفدـر

)الطبعةاألكىل:بّبكتأسبابنزكؿالقرآفا٢بسنعلي,أيبالواحدم,اإلماـ
ـ(ُُٗٗ/قُُُّلبناف:دارالكتبالعلمية,-

nahoٕth/termٔhttp://www.khayma.com/medhatfoda/m/-كالتأنيث,التذكّب

.htmٗthnٔth/ٔb(َُُِٓٗيونيو)ـ
كالسبيب, ا٢بقيقي ,)/https://www.alukah.net/literature_languageَُِْٓٗ/َ/النعت

ـ(َُِٗيونيوُٖ
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