
 
 

 المفاعيل الخمسة فى سورة النساء 
 (نحوية)دراسة تحليلية 

 

 
 سالةر ال

 قدمت الستيفاء بعض الشروط املطلوبة للحصول على درجة سرجانا هومانيورا

 ىف قسم اللغة العربية وآداهبا بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية

 بقلم: 

 يسمياتأ

 04144110450 الرقم اجلامعي :

 اإلنسانيةكلية اآلداب والعلوم 

 جامعة عالء الدين اإلسالمية احلكومية مبكاسر

9412 



 

 ب
 

 التصريح بأصالة الرسالة
هذه  بأن تصرح-صاف بكل وعي-على هذه الورقة الباحثة اليت وقعت

دها وعمل يديها من غري أن يتدخل يف إحضارها وال الرسالة اجلامعية هي مثرة جه
يف إمتامها أي أحد كان. فإذا تعني فيما بعد أهنا منقولة نقال تاما عن غريها من 

أخرى بطريقة غري مشروعة، وافقت الباحثة على رسائل أخرى أو من مؤلفات 
 إلغائها وإلغاء الشهادة خضوعا للحدود املطردة.

 
  رومنج بولونج، 01 جويل 9102م

ه0441ذو القعدة  0      
 
 

ةالباحث  
 

 امسيايت
41011004114رقم اجلامعي: لا  
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 موافقة المشرفين
، الرقم اجلامعي: امسيايت ةبعد االطالع على الرسالة املقدمة من الطالب

 دراسة) ءالمفاعيل الخمسة في سورة النسا،بعنوان: 51011004124
نقدر على أن -املشرفني-وبعد إجراء اإلصالحات الالزمة، حنن، (تحليلية نحوية

املطلوبة، وأهنا صاحلة لتقدميها الرسالة املذكورة قد استوفت الشروط العلمية 
 للمناقشة.

 

 رومنج بولونج، 02 جويل 9103م 

ه0551ذو القعدة  0     
 

 
 

املشرف الثاين                  شرف األولامل     
 

 الدكتوراندوس مكمل الدين م.أغ الدكتور حممد نور عبده م.أغ
030113020330100115رقم التوظيف :  ال 031110900330100110رقم التوظيف : ال   
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 المناقشة تقرير لجنة
املناقشة بكلية اآلدات والعلوم اإلنسانية جامعة عالء الدين اإلسالمية احلكومية  قدرة جلنة 

: بعنوان:  51011004104، الرقم اجلامعي: أسمياتيمباكسر، قبول الرسالة اليت أعتها الطالبة: 
إجراء امتخان املناقشة عليها يف بعد ، )دراسة تحليلية نحوية(المفاعيل الخمسة في سورة النساء 

تاريخ كشرط من شروط املطلوبة للحصول على شهادة سرجانا ىومانيورا يف قسم اللغة العربية وأداهبا 
 بعد إجراء اإلصالحات الالزمة.

 أعضاء اللجنة التنفيذية: 
 (......)...............  : رئيسة  احلاجة مشزان شكور، م.أغ. ةالدكتور 

 (......)............... :سكريترية   ليلي يوليان سعيد، م.بد.  الدكرتندة
 (......)............... 1:مناقشا    ، م.أغ.الدكتور عبد الرمحن ر

 (......)............... 2 :مناقشة    الدكرتندة مروايت، م.أع.
 (......)............... 1:مشرفا    الدكتورندوس مكمل الدين، م.أغ.

 (......)............... 2:مشرفا    ه م.أغ.د نور عبدمور حمالدكت

 رومنج بولونج ، 11 جويل 2112م 
 ه1441ذو القعدة  1  

 اعتمد عليو عميد كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية
 جامعة عالء الدين اإلسالمية احلكومية

 العميد
 

 الدكتور احلاج برسها النور، م.أغ.
  121211121221131113 الرقم التوظيفي:



 

  
 ه

 كلمة تمهيدية
محدا دلن بيده ملك السموات واألرض الذي علم اإلنسان ما مل يعلم وىو  

الما على رسول اهلل ادلبعوث إىل وال حول وال قوة إال بو. وصالة وس العليم احلكيم
 وفيو أسوة حسنة، وىو أفصح من نطق بالضاد.  مخري األم
العافية ونعمة أما بعد، فبما رمحة من اهلل ونعمو الكاملة من نعمة الصحة و  

ا البسيطة، من إحضار ىذه الرسالة العلمية هبيئته ةتمكن الباحثالعلوم وادلعرفة، ت
ليس خفيا ". و دراسة حتليلية حنويةاخلمسة يف سورة النساء  موضوعها ىو "ادلفاعيل

 ةأن ىذه الرسالة ال تزال بعيدة عن التمام والكمال، ذلك لضعف ما لدى الباحث
من ناحية العلوم والتجارب خاصة علم اللغة العربية ومن مجيع النواحي األخرى. 

ؤيدونو  ها، إذامل يكن لو مساعدون يساعدونو ويوليس من ادلمكن أن يصل إىل إدتام
تكدم بالشكر اجلزيل ذلم، ة أن تود الباحثهنايتها. وتمن بداية كتابتها إىل كل وقت 

 وىم بالرتتيب:
 الصلوات على حدود بال اذل شكراً  ين،مس و أمحد ،والدي الكرميني احملبوبني .1

 الدعم دائًما تقدم اليت للعائالت وكذلك ، صالة كل إىل دائًما تضيفها اليت
 .والتحفيز

سعادة رئيس جامعة عالء الدين اإلسالمية احلكومية الربوفيسور الدكتور  .2
احلاج احلاج مسافر فباباري، م.س.إ. ونائبو األول الربوفيسور الدكتور 



 

 و

 

لومبا سلطان، م.أ.  كتور احلاجمردان، م.أغ. ونائبو الثاين الربوفيسور الد 
بذلوا جهودىم ن قد ونائبتو الثالثة الربوفيسور سيت عائشة، م.أ.، بو.د. الذي

 لتطوير ىذه اجلامعة، ونائبو الرابع الربوفيسور محدا جوحانس م.أ.،بح.د.
 ،ب والعلوم اإلنسانية الدكتور احلاج برسها النور، م.أغاعميد كلية األد .3

ونائبو األول الدكتور عبد الرمحن ر، م.أغ. ونائبتو الثانية الدكتور احلاجة 
نور أكرب رشيد، م.بد.،  ث احلاج حّمدمشزان شكور، م.أغ. ونائبو الثال

.د. الذين تطوروا بأيديهم تعليم وتدريس اللغة العربية يف ىذه م.إد.، بح
 الكلية.

ندة مروايت، م.أع. وسكرتري قسم اللغة ار و قسم اللغة العربية الدكت ةرئيس .4
الذين تطورا بيدمها تعليم وتدريس  أنوار عبد الرمحن، س.أغ.، م.بد.العربية 

 اللغة العربية يف ىذه الكلية.
د نور عبده ماألستاذ الدكتورندوس مكمل الدين، م.أغ. و الدكتور حم .5

يف  م.أغ. مها مشرفاين يف كتابة ىذه الرسالة العلمية، وإهنما قد تفضال
 توجيو الباحثة خالل القيام بكتابة الرسالة العلمية.

كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ومظفيها الذين قد بذلوا   على مجيع أساتذة .6
جهودىم يف تعليمي وخدميت منذ أن وضعت قدمى بكلية اآلداب والعلوم 

 اإلنسانية إيل خترجت منها.



 

  
 ه

شكرا ألصحايب أجنغ سرتيك، سكموايت، داوي، فاتية، رمحة، أجي  .7
 يف ءا و نورل، وأصدقاري، آسفرتى. ووصدقان يف السالح نور القمرية

 السالح آخر.
 

 رومنج بولونج، 18 جويل 2119م
ه1441ذو القعدة  1    

 
 
 
 

ةالباحث  
 

 أمسيايت
41111115185الرقم اجلامعي:  
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 محتويات الرسالة

 املوضوع....................................................................أ صفحة
 التصريح بأصالة الرسالة...........................................................ب
 موافقة املشر فني..................................................................ج

 ......................................داقشة...........................جلنة املن تقرير
 كلمة متهيدية.....................................................................ه

 ويات الرسالة...................................................................زحمت
 جتريد البحث.....................................................................ط

 1.............................................الباب األول: المقدمة..............
 1.............................................خللفيةا:  لفصل األولا . أ

 2............................................مشكلة: الفصل الثاينب.
 2...............................توضيح معاين املوضوع: فصل الثالثالج.
 4.....................................دراسة السابقة:ال  فصل الرابعال د.
 5.....................................البحث ةمناهج: الفصل اخلامس ه.
 5..............................غراض البحث وفوائدهأ: الفصل السادس و.

 7...............".......المفاعيل الخمسةالنحوية عن " يةالبا الثاني: الدراسة التحليل
 7..............................املفاعيل اخلمسةتعريف : لفصل األول ا . أ

 7.......................................املفاعيل نواعا: الفصل الثاين  . ب



 

 
 

 13ء...........................................النساسورة الباب الثالث: لمحة عن 
 13................النساء................تعريف سورة :        لفصل األولا أ. 
 13...ورة النساء............أسباب نزول بعض آيات س: الفصل الثاين ب. 
   17........مناسبتها ملا قبلها وما بعدهاء...............: فصل الثالثالج. 

 20النساء.....................الباب الرابع: استعماالت المفاعيل الخمسة في سورة 
 20....سة يف سورة النساء.................املفاعيل اخلم:        لفصل األولا أ. 
 57..........إعراب املفاعيل اخلمسة ىف سورة النساء....: الفصل الثاينب. 

 102الباب الخامس: الخاتمة.....................................................
 102.................................اخلالصة.......:   لفصل األولا أ. 
 103...............اإلقرتاحات.......................: الفصل الثاينب. 

 104المراجع.....................................................................
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 البحث تجريد
 : أسمياتي اسم الطالبة

 51011004104:  الرقم الجامعي
  : المفاعيل الخمسة في سورة النساء )دراسة تحليلية نحوية( عنوان البحث

ىذه الرسالة تتناول املفاعيل اخلمسة حيث تركز على مسألة واحدة، والقرآن ميدان   
، املفاعيل اخلمسة يف سورة النساء ماالتحليلها. وقسم الباحثة املسألة إىل مشكلتني، وىي : 

 . املفاعيل اخلمسة ىف سورة النساءإعراب 
استو، ومل تعد للباحثة ومن املؤكد أن لكل حبث مناىجو يعتمد عليها باحثو خالل در  

سعة إلهناء ىذا البحث بدون أناستعان بعدد من املناىج العلمية الشائعة االستعمال، وىي 
 ألتية. يستخدم املؤلف الطريقة اطريقة النقل غري، طريقة النقل املباشرةبالرتتيب:تتوزع على 

 و الطريقة االستقرائية. الطريقة القياسية،إىل 
 املفعولو بو يل اخلمسة يف سورة النساء اليت تتكون فيها منوجدت الباحثة املفاع 

 ، الغري متوفر املفعولو معو.83، املفعولو املطلق 81، املفعولو ألجلو 55، املفعولو فيو 593 
ومن املرجو أنيكون وجود ىذا البحث يتمكن من تشجيع من يقرأه على أن يقف  

وميكنو من أن يطور الراسة خاصة ما يتعلق على شيئ من مباحث قواعد اللغة العربية، 
 بدراسة حنوية.

 
 



1 

 

 الباب األول
 المقدمة

 أ. الخلفية
القرآف الكرصل ىو كبلـ ا تبارؾ كتعاذل أنزؿ على خامت األنبياء كاظترسلُت، سيدنا  

اظتصحف، اظتتعبد ػتمد صلى ا عليو كسلم بواسطة األمُت جربيل عليو السبلـ اظتكتوب يف 
 ُ.بتبلكتو، اظتنقوؿ إلينا بالتواتر، اظتبدكء بسورة الفاحتة، اظتختتم بسورة الناس، كقراءتو عبادة

جعلناه كسيلة للوصوؿ اطتبلص كالسبلـ يف الدين ك  ف ىو طريقةآعرفنا أف القر  كلقد
﴿كىذا كتب أنزلنو ِالدنيا، كما قاؿ ا تعاذل يف القرآف الكرصل: ﴿اىدناالصراط اظتستقيم﴾

ـٌ القرل كمن حوعتا كاٌلذين يؤمنوف باآلخرة يؤمنوف بو  مربؾ ٌمصٌدؽ اٌلذم بُت يديو كلتنذر أ
  ّكىم على صبلهتم حيافظوف﴾

ملها غاألفراد كآّتمع كىي ألفاظ يست اتصاؿ بُتإلؼ أف اللغة ىي آلة اك من اظتعر  
 ْ من الناس، كنعرؼ ّٔا أدب اللغة.كيعرب ّٔا كل من ينشأ عن أغراضهم كرغباهتم يف العادل

 ٓاللغة مصطلح ذك مفهومُت، أحد مها خاص كاآلخر عاـ. 
كاللغة العربية ىي الكلمات اليت يعرب ّٔا العرب عن أغراضهم. كقد كصلت إلينا من 
طريق النقل. كحفظها لنا القراف الكرصل كاألحاديث الشريفة كما ركاه الثقات من منثور العرب 

 ٔكمنظومهم.
                                                             

 ُٓاللشيخ مصطفى الغبلبيٌت, جامعالدركس العربية, الطبعة لثنية. )القدس للنشر كالتوزيع( ص:ُ
, سورة القراف ِ  .ٓ:.ُالفاجتة/الكـر
, القراف ّ      .ِٗ:.ٔ/سورة الؤلنعاـالكـر
 .ُق(ص. َُِٓجامعة عبلء الدين اإلسبلمية اضتكومية مكاسر : الصور العركضية ىف بعض أشعار مصطفى صادؽ الرافعي ، خحر رمضاف ، ْ

 .ُْٔـ.صََُِ-قُِِْلبناف دار الكتب العلمية(، الظفعة األكذل -ؽ عباس معن، يف فقو اللغة،)بَتتمشتا ٓ
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قاؿ عباس حسن ىف كتابو: " النحو الويف": إف النحو ىو كسيلة اظتستعرب، كسبلح 
 اللغوم، كعماد الببلغي، كأدة اظتشرع ك آّتهد، كاظتدخل إذل العلـو العربية كاإلسبلمية

 ٕرتيعا.
 ب. المشكلة

إف اظتسألة األساسية اظتطركحة خبلؿ ىذا البحث ىي اظتفاعيل اطتمسة ىف سورة  
 النساء. يف ىذه اظتناسبة، حتاكؿ الباحثة حتديد اظتسالة كتفصيلها إذل مشكلتُت فقط، كمها: 

 اظتفاعيل اطتمسة يف سورة النساء؟ كيف. ُ
 إعراب اظتفاعيل اطتمسة ىف سورة النساء؟ كيف .ِ 

 الموضوع ج. توضيح معاني
قبل أف تبحث الباحثة يف ىذا اظتوضوع، أم: " اظتفاعيل اطتمسة ىف سورة النساء ) دراسة 
حتليلية ؿتوية("، حتاكؿ أكال شرح معاشل الكلمات اليت تألف منها اظتوضوع، لغة ك اصطبلحا، 

 مث تأيت من بعد ذلك بتعرؼ إجرائي للبحث، كىي بإجياز، كما يأيت:
 ٖمٍت. –النجار. ك  -الفادر. ك  -ك  : العامل.   اظتفاعيل .ُ
 : ستسة ىو الرقم اطتامس قبل السادس ك بعد األربعة.    اطتمس .ِ
عن  يزنا عتا ي: اظتنصوبات يف اللغة العربية كثَتة، كشتٌيت بذلك دت اظتفاعيل اطتمسة .ّ

غَتىا من اظترفوعات كآّركرات، كتشًتؾ رتيعها يف حركتها اإلعربية. اظتفاعيل )رتع 

                                                                                                                                                                              
             ٕـ ( ص.ُِٗٗ-ىػُُْْ، )الطبعة الثامنة ك عشركف؛ بَتكت: دكف اظتطبع: سنة  جامع الدركس العربيةمصطفى الغبلييٍت، ٔ
    ّ:مًت : دار اظتعارفة، د.س(،ص.ّ، )ط. النحو الويفعباس جسن، ٕ
8
 ِٕٗ. ، طهراف : اظتكتبة العلمية، د.س(، صاصتزء األكؿ )الطبعة الثانية اظتعجم الوسيط،، ومصطفى كأصدقائ براىيمإ



3 
 

 
 

مفعوؿ( يف علم النحو ستسة، ككلها يف األصل قيود للفعل، كىي: اظتفعوؿ بو، 
 كاظتفعوؿ فيو، كاظتفعوؿ ألجلو، كاظتفعوؿ معو، كاظتفعوؿ اظتطلق.

اظتنزلة، كاصتمع سور، األخَتة عن كراع، كالٌسورة من البناء: :    السورة .ْ
ما حسن كطاؿ. اصتوىرم: كالسور رتع سورة مثل بسرة كبسر، كىي كل منزلة من 
البناء، كمنو سورة القرآف ألهنا منزلة بعد منزلة مقطوعة عن األخرل، كاصتمع سور 

 ٗ[ٕٓٓ/ّ]البسيط[ ]ش بفتح الواك، قاؿ الراعي : 
ف الكرصل كيتكوف من مائة كستٍّ آ: السورة الرٌابعة يف القر    النساء .ٓ

 ن اظترأة.عٍت كسبعُت أيةن، كىو مايع
درسا، ك دراسة -يدرس-:مصدر من فعل درس   الدراسة .ٔ

 َُمبعٌت"قراءة".
: اصل كلمة التحليلية من حلل معٌت رجعو إذل عناصره   التحليلية. ٕ

 ُُكإدراؾ أسباب عللها.
 ط بُت الكلمات يف اصتملة الواحدةدراسة للعبلقة اليت ترب:    . النحويةٖ

 ُِ.مع بياف كظائفها
ىى طريقة سلكها الباحث للقياـ باظتقاربة عن حتليل علم  : . دراسة حتليلية ؿتويةٗ

 النحو، حصوال على خبلصة كاضحة من البحث الذم يبحث فيو.

                                                             
 ـ(.ََِّ)بَتكت : دار الكتب العلمية، لساف العرب ابن منظور، ٗ

 اضتطيب ظاىر يونس، اظتعجم اظتفصل ىف اإلعراب، )جدة: مطبعة اصترمُت(، دكف سنة.10
 ُّٗنفس اظترجع. ُُ
   .ُٖٔ(، ص.ََُِ)كَت:دار الغرب،  ػتمد داكد، العربية كعلم الغة اضتدث،12
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 د. الدراسة السابقة 
من اظتؤلفات العلمية إستعانت الباحثة بعدد من إلجراء البحث عن اظتواد اظتطلوبة 

الكتب النحوية أك كتب قواعد اللغة العربية كالكتب التفسَتية كما إذل ذلك من اظتؤلفات أك 
 البحوث العلمية اظتتعلقة بسورة النساء.

طبلع على مكتبة الكلية كمكتبة اصتامعة لئل فقد قامت الباحثة بالفحص العاجل إذل
تاجات البحوث السابقة من الرسائل العلمية أك غَتىا من اظتؤلفات العلمية، ما فيهما من من

فوجدت أف ىناؾ رسائل متشأّة مع موضوع ىذا البحث، لكن اختلفت بعضها عن بعض 
 يف السور اظتدركسة من القرآف الكرصل، من ىذه الرسائل كما يأيت:

ربية يف كلية األداب جبامعة قسم اللغة الع سويبة جبار خريج. الرسالة اليت كتبها ُ  
حتت اظتوضوع: "اظتفعوؿ  ُٖٗٗمبكاسر سنة  اضتكومية عبلء الدين اإلسبلمية

ىف اللغة اإلندكنيسية دراسة حتليلية kata keterangan  واللغة العربية  ىف فيو
مقارنة" كاغراض من الكاتب ىو رفع ىذا العنواف ظتعرفة استخداـ مفعوؿ فيو 

 من اصتملة.
عليم اللغة العربية يف كلية اصتامعة الرسالة اليت كتبتها خَت النيساء خرجية قسم ت. ِ

حتت اظتوضوع:"اظتفعوؿ اظتطلق ىف القرآف  َُِٓاعتوكومية سيمارانج سنة 
كأغرض من ىذه الرسلة ىو لوصف اظتفعوؿ مطلق ىف القرآف  ِٗالكرصل جزء 
 ها.في ك لوصف أنواع اظتفعوؿ مطلق َّك  ِٗالكرصل جزء 
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 البحث ةه. مناىج
جيب على كل كاتب الرسالة أف يستعمل منهجا خاصا كطرقا خاصة. كاما اظتناىج 

 اظتستعملة يف ىذه الرسالة تتكوف من مرحلة رتع اظتواد كمرحلة اظتواد.
واد. استعملت الكاتبة طريقة اظتكتبة كذلك باطبلع على الكتب  النحوية ع اظت. مرحلة رتُ

 تتعلق مبواد ىذه الرسالة يف ىذه اظترىلة اتبعت الكاتبة طريقتُت:كاظتعجمات اليت 
 ىي ؽ  عل العبارات من الكتب األخرم بدكف تغَت. أ. طريقة النقل اظتباشرة ك

بلصة خصار ماتقرأه الكاتبة مث تنظم يف ب. طريقة النقل غَت اظتباشرة ك ىي اخت
 كبعبارة أخرم تشتمل اظتقصود األصلي.

  اظتواد. مرحلة تنظيم. ِ 
 بعد رتع ظتواد اظتتصلة تنظمها الكاتبة باستعماؿ الطرؽ األتية:

 أ. الطريقة القياسية، أل أصدرت اطتبلصة من األمور اطتاصة إذل األمور العامة.
ة اإلستقرائية، كىو اظتنهج الذل يبدأ بالبحث عن األحواؿ كاألمور اطتاصة قب. الطري

 مث تقدـ منها اطتبلصة العامة.
 غراض البحث وفوائدهأو. 

 استهدفت الباحثة بكتابة ىذا البحث إذل حتقيق غرضُت: 
 . ظتعرفة اظتفاعيل اطتمسة يف سورة النساء.ُ
 ستعماؿ اظتفاعيل اطتمسة ىف سورة النساء.إ. بِ

  :فهي البحث، من العمدة الفائدة كأما



6 
 

 
 

اظتفاعيل اطتمسة يف سورة  ب. قادرة على توفر فوائد لزيادة اظتعرفة حوؿ البحوث اظتتعلقةُ
 النساء

 داـ نتائج ىذه الدراسة كمرجع ألحباث ؽتاثلة يف اظتستقبل.خ. كمن الرسالة استِ
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 الثاني بالبا
 سة التحليلية النحوية عن " المفاعيل الخمسة"االدر 

 تعريف المفاعيل الخمسة . أ
عل أك الفاعل أك نائبو، اصتملة الفعلية تتكوف من ركنُت أساسيُت؛ الف ثةبحال أف تذكر 
أنو  وامل يف اللغة العربية، فقد رأيتو، أما الفعل فهو أصل الععن الفاعل كنائب مث حتدثت

اضتاؿ أنو ىو الذم ينصب اظتفعوؿ ك  –بعد  -ىو الذم يرفع الفاعل كنائبو، كسوؼ نرل
 ُّظرؼ.كال

 الخمسة لاعيع المف انو ب. ا
 اظتفعوؿ بو  .ُ

 اسم منصوب يدؿ على من كقع عليو فعل الفاعل كال تتغَت معو صورة الفعل.
)العلمى : مفعوؿ بو منصوب بالفتحة(، تكٌرـ الدكلة التفو  لممثل: يطلب الع

 قُت)اظتتفو قُت : مفعوؿ بو منصوب بالياء ألنو رتع مذكر سادل(.
يتعدد اظتفعوؿ بو إذا كاف الفعل من األفعاؿ الىت تنصب أكثر من مفعوؿ. قد 

 كىذه اأفعاؿ ىى :
 أفعاؿ تنصب مفعولُت أصلهما مبتدأ كخرب كىى.

 ىب. –جعل  –زعم  –حًسبى  –خاؿ  –أفعاؿ الظن : ظن  -
 تعلم ) مبعٌت اعلم(. –ألنعى  –كجد  –علم  –أفعاؿ اليقُت : رأل  -
 خًتذ. –اختذ  –ردن  –جىعىل  –حوؿ  –أفعاؿ التحويل : صَت  -

                                                             
  .ُٓٗ،دارالنهضة العربية،ص.لبناف-،بَتكتالتطبيق النحومالدكتور عبده الراجي،13
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نائما :  –مثل: ظننت الرجل نائما )الرجل : مفعوؿ بو أكؿ منصوب بالفتحة 
مفعوؿ بو ثاف منصوب بالفتحة(، نعلٍم اضتياةى جهادا ) جهادا : مفعوؿ  بو ثاف 

 منصوب بالفتحة(.
 أفعاؿ تنصب مفعولُت ليس أصلهما اظتبتدأ كاطترب، كمن ىذه األفعل: 

 ساؿ منع. –منح  –أعطى  –الس  –ا كس
 –مثل: ألبس الربع األرض حٌلة زاىية )األرضى : مفعوؿ بو أكؿ منصوب بالفتحة 

 زاىية : نعت للمفعوؿ بو الثاسل منصوب بالفتحة(. –حلة مفعوؿ بو ثاف منصوب بالفتحة 

 يكوف اظتفعوؿ بو:
 إما اشتا معربا كما ىف األمثلة السابقة. .ُ
 )ضمَتا متصبل أك منفصبل، اسم إشارة، اشتا موصوال اخل..(أك اشتا مبنيا  .ِ
مثل: رأيتك )الكاؼ : ضمَت منصل مبٌت ىف ػتل نصب مفعوؿ بو(، إياؾ نعبد  .ّ

)إياؾ : ضمَت منفصل مبٌت ىف ػتل نصل مفعوؿ بو( يشجع اصتمهور ىذا البلعب 
 )ىذا : اسم إشارة مبٌت ىف ػتل نصب  مفعوؿ بو(. 

 كالفعل ( أك من  )أٌف كاشتها كخربىا(مصدرا مؤكال من ) أف  .ْ
مثل: أكدت الصحف أفَّ األمن مستتب )الصدر الؤكؿ من أٌف كاشتها كخربىا : 

 مفعوؿ بو(.
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 جيوز أف يتقدـ اظتفعوؿ بو على فاعلو:
مثل: جيٌت القطن الفبلح )القطن : اظتفعوؿ بو مقدـ منصوب بالفتحة(,فريقا  

 كذبتم كفريقا تقتلوف) فريقا مفعوؿ بو مقدـ منصوب بالفتحة( 
جيوز أف حيذؼ الفعل كيبقى اظتفعوؿ بو إذا فهم من الكبلـ كأف يسأؿ : من 

 قابلت فتقوؿ علياز )كتقدير قابلت عليا(
 تيت أىبل كاتيت سعةىبا كمعنها أمر مثل: أىبل 

 األصل أف يقع اظتفعوؿ بو بعد فعل كفاعل. إال أف اظتصدر أك اسم الفاعل قد يعمبلف عمل
مثل: تركا اإلمهاؿ)اإلمهاؿ مفعوؿ بو للمصدر منصوب  ذاالفعل فينصب كل منهما مفعوال ّٔ

 ُْبالفتحة(.

 اظتفعوؿ فيو  . أ
مكاف اك زماف ىف حدث  الظرؼ. كىو إسم منصوب لتبُت اظتفعوؿ فيو ىو يسمى ايضا

 الفعل.

 مثل: يقرأ الطالب القرآف يـو اصتمعة 

 اما ظركؼ اظتكاف اظتعركفة مايأيت:

بعد  –قبل  –بُت  –انب ج –أسفل  –خلف  –كراء  –قداـ  –أماـ  –حتت  –فوؽ 
خبلؿ.

                                                             
  .ٔٔ،ص.ُٖٔٗبَتكت، دارالثقافةاإلسبلمية،قواعداللغة العربية، فؤاد نعمة،ملخص  14
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 الظرفية، كتكوف دائما مضافة إذل إسم آخر.كىذه الظركؼ دائمان منصوبةه على 

 اما ظركؼ الزماف اظتعركفة ما يأيت:

 –فًتة  –حُت  –ضتظة  –ساعة  –دقيقة  –سنة  –شهر  –مساء  –ليلة صباح  –يـو 
  ُٓداذتا.

 ج. اظتفعوؿ اظتطلق
اظتفعوؿ اظتطلق ىو اظتصدر أك ما ناب عنو الذم ينتصب توكيدا لعاملو أك بيانا لنوعو 

عدده، فاظتؤكد لنوعو ؿتو: ضرب زيدا ضربا، كاظتبُت للنوع ؿتو: ضربت زيدا ضربا أليما أك أك 
 ُٔضرببتو ضرب ازتد، كاظتبُت لعدد ؿتو: ضربت زيدا ضربتُت أك ضربتو ثبلث ضربات.

ينقسم اظتفعوؿ اظتطلق إذل ستسة أقساـ يف كتاب "ملخص قوائد اللغة العربية" فإهنا 
يدؿ على عدد  مثٌ در، باسم اإلشارة قبل اظتصدر، ، مبرادؼ للمصيأيت بالفظ )كل أك بعض(

 اظتصدر.
االخًتاـ مضاؼ  –مثل: أحًتمو كل االحًتاـ )كل مفعوؿ مطلق منصوب بالفتحة 

إليو غتركر بالكسرة(. دفعتو حفزا )حفزا مرادؼ للمصدر دفعا(. تتطور اضتياة سريعا،)أل 
يعا(، ظتطلق )تطورا( كناب عنو صفتو )سر وؿ اتتطور اضتياة تطورا سريعا(، كقد حذؼ اظتفع

 كيعرب سربيعا نائبا عن اظتفعوؿ اظتطلق منصوب بالفتحة. أكرمتو ذلك اإلكراـ )ذلك : اسم

                                                             
 َُِٓ، makassar َُِِٗ ،pustaka arifالعربية اظتيسرة،الدكتور )الفخرية( اضتاج مصطفى ػتمد نورل، ؿ.أ.س/اضتاجة خفصة انتاف,ؿ.س،  ُٓ

 .ِْٔـ،ص.
 .ُٕٗ، ص. القواعد األساسية للغة العربيةأزتد اعتامشى،  ُٔ
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اإلكراـ : بدؿ السم اإلشارة منصوب بالفتحة.  –إشارة مبٌت ىف ػتل نصب مفعوؿ مطلق 
  ُٕتحة(.ئب عن اظتفعوؿ اظتطلق منصوب بالفقابلتو عدة مرات )عدة : نا

 د. اظتفعوؿ ألجلو
كقوعو جوابا ظتستفهم  ةؿ ألجلو اك اسم يذكر لبياف سبب كقوع الفعل كعبلماظتفعو  

متحدا مع فعلو ىف -بلفظة )دل( كيشًتط صتواز نصب اظتفعوؿ ألجلو أف يكوف مصدرا فلبيا
كأنا قادـ طلبا للعلم -الزماف. كالفاعل. كؼتالفا لو ىف اللفظ ؿتو: اجتهدت رغبة ىف التقدـ

اؿ كاإلضافة. إماغترد من-كاظتصدر اظتستوىف ثركط نصب اظتفعوا ألجلو، لو ثبلث أحواؿ: ألنو
كيقل جره حبرؼ تعليل. ؿتو: -أكمقركف بأؿ. أكمضاؼ فإف كاف االكؿ : فيكثر نصبو

بة فيكم جرب كمن ككقوؿ الشاعر من أمكم لرغ-نصحتك رغبة ىف مصلحتك. أكلر غبةفيها
تعليل ؿتو: نصحتك للر غبة   كاف الثاسل فاأل كثر جره حبرؼححتكونوا ناصريو ينتصر كإف 

كقوؿ الشاعر: ال أفعد اصتبنن عن اعتيجاء كلو توالت -ىف مصلحتك كجيوز نصبو على قلة
ىربت خوؼ زمر األعداء كإف كاف الثالث: جاز فيو النصب كاصتر على السواء. ؿتو:)

  ُٖأكالبتغا.-أك طتوفو( كندقت ابتغاء مرضاة ا-القتل
 

 

 

                                                             
 .ِّْمػػػ(، ص.  ََِٓ)الطبعة األكذل؛ الرياض: اظتكتبة الرشد، شرح اآلجركمية ػتمد بن صاحل العثيمُت،  ُٕ
 .ُْ، ص.يةالقواعد األساسية للغة العربأزتد اعتامشى،  ُٖ



12 
 

 
 

 معوق. اظتفعوؿ 
 اظتفعوؿ معهاسم منصوب يذكر بعد)كاك( مبعٌت )مع( للداللة على اظتصاحبة.  

النيل : مفعوؿ معو مصوب بالفتحة( استيقظت -مثل: سرت كالنيل )الواك كاك اظتعية
تغريد : مفعوؿ معو منصوب بالفتحة(. يراعى عدـ اطتلط  –كتغريد الطيور )الواك كاك امعية 

 نسبة اضتكم ك العطف تفيد اشًتاؾ ما قبلها كما بغدىا ىفبُت كاك العطف ككاك اظتعية. فوا
 ن )الواك كاكالعطف(.كحس إليهما.مثل: حضر ػتد

أما كاك اظتعية فإهنا ال تفيد اشًتاؾ ما قبلها كما بعدىا ىف اضتكم بل تدؿ على 
  ُٗاظتصاحبة. مثل: حضر ػتمد كغركب الشمس )الواك كاك اظتعية(.

                                                             
 .ِٕ،ص.ُٖٔٗبَتكت، دارالثقافةاإلسبلمية،قواعداللغة العربية، فؤاد نعمة،ملخص  ُٗ
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الثالثالباب     
  سورة النساءعن  لمحة

 سورة النساء تعريفالفصل األول: 

سور القرآف بعد سورة البقرة كترتيبها ىف ؿ سورة النساء مدنية، كىي أطو من اظتعركؼ 
نزكؿ ىف غزكة الفتح ىف السنة النزكؿ بعد سورة اظتتحنة، الىت تقوؿ الركايات: إف بعضها 

 َِقبلها ىف السنة السادسة.رة، كبعضها نزؿ ىف غزكة اضتديبية جهلل

سورة النساء الكربل "لكثرة ما فيها من أحكاـ تتعلق جاء ىف التفسَت اظتنَت "شتيت" 
 ُِبالنسآء، كشتيت سورة الطبلؽ يف مقالبها" سورة النسآء القصرل.

كجاء ايضا ىف صفوة التفاسَت "شتيت سورة النساء لكسرة ماكرد فيها منا ألحكاـ الىت 
بدرجة دل توجد ىف غَتىا السور كلذلك أطلق عليها" سورة النساء الكربل ىف تتعلق ّٔن، 

 ِِ.ؽكرآف بسورة الطبلمقابلة" سورة النساء الصغرل" الىت غرفت ىف ال

 الفصل الثانى: أسباب نزول بعض آيات سورة النساء

فنقدـ أكال فوائد ظتعرفة أسباب النزكؿ. قبل أف نبحث أسباب نزكعتا بعض آياهتا، 
 فالفوائد اظتقصودة كىى:

                                                             
 ُْٔ، يربت:دارالشركؾ ،صالطبعة السابعة عشرةسيد قطب يف ظبلؿ القرآف آّلد األكؿ،  َِ
 ِِفالعقيدة كالسريعة كاظتنهج، اصتزأ الربيع )الطبغة األكؿ، بَتكت لباف: دارالفكر اظتعاصر،ص. كىبة الزىلى، التفسَت اظتَت ُِ
 ِٕٓدارألصابوشل، كايرك، ص.صفوة التفاسَت، ػتمد على اصابوسل،  22



14 
 

 
 

معرفة حكمة ا تعاذل على التعُت، فيما شرعة بالتنزيل، كىف ذالك نفع للمؤمنُت  . أ
 كغَت اظتؤمن.

 األسنعانة على فهم الآلية كدفع اإلشكاؿ عنها . ب
 دفع توىم اضتصر . ج
 ختصيص اضتكم بالسبب عند من يرل أف العربة خيصوص السبب ال بعمـو اللفظ . د
 غَت خارج عن حكم اآلية إذ كرد ؼتصص عتا. معرفة أف سبب النزكؿ . ق
تيسر اضتفظ كتسهيل الفهم كتثبيت الوحى، ىف ذىن كل من يسمع اآلية اعرؼ  . ك

 ِّسببها.
إعتماد على فوائد معرفتها، فنقدـ أسباب نزكؿ بعض آيات ىذه السورة. فهتاؾ آيات 

 الىت سنقدمها اسباب نزكؿ آياهتا كىى كما يلى:
 اآلية الثانية .ُ

ليوأ اطتىبيث بالطٌٌيب كىالى تأكيليوا أموىاعتىيم إذل أموالكيم إنَّو، كاف كىءىاتيوأ اليىتىمىى أىموناعتىيم كىالىتػىتى  بىدَّ
 ﴾ِ﴿حيوبانكبَتنا

اما أسباب النزكؿ ىذه اآلية، قاؿ مقاتل كالكىب: نزلت ىف رجل من غطفاف كاف عنده 
صلى ا عليو كسلم،  نيب، فتعرافعا إذل الظتاؿ فمنو عموماؿ كثَت البن اخ لو اليتيم، طلب ا
ؿ: أطعانا ا كأطعنا الرسوؿ، نعوذ با من اضتوب اقفنزلت ىذه اآلية فلما شتعها العم 

ىكذا صلى ا عليو كسلم: من يوؽ شخ نفسو كرجع بو  يبالكبَت. فدفع إليو مالو، فقاؿ الن
صلى  يبقو ىف سبيل ا تعاذل، فقاؿ النفإنو حيل داره. يعٌت جنتو. فلما قبض الفىت مالو أف

                                                             
 ُْٔػتمد عبد العظيم الزرقاتى، مناىل العرفاف ىف علـو القرآف، اصتزا األكؿ، دارقتية،ص. 23
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ا عليو كسلم: ثبت االجر كبقى الوزر فقالو: يارسوؿ ا، قد عرفنا أمو ثبت األجر، 
 ِْفكيف بقى كىو ينفق ىف سبيل ا؟ فقاؿ: ثبت األجر للغبلـ، بقى الوزر على كالده.

 اآلية الثانية كالعشركف .ِ
من النساء إالَّ مىا قىد سىلىفى إنَّوي، كىافى فىحشىةن كمقتنا كىسىآءى  كىالى تىنكحيوا ما نىكىحى ءىابىآؤيكيم

 ﴾ِِ﴿سىبيبلن 
أما اسباب النزكؿ ىذه اآلية قاؿ اشعت بن سوار: توىف ابوقيس، ككاف من صاضتى 

 ِٓاألنصار، فخطب ابنو قيس امرأة أستأمره، فاتتو فأخربتو، فأنزؿ ا تعاذل ىذه اآلية.
 اآلية الثامن كاطتمسوف .ّ

كيميوا بالعدؿ  إفَّ ا يىأميريكيم أىف تػيؤىٌدثوا األىمىنىت إذل أىىلهاى كىإذىا حىكىمتيم بىُتى النَّاس أف حتى
  ﴾ٖٓنعمان يعظيكيم بو إفَّ ا كاف شتيعا بصَتنا﴿ إفَّ ا

مكة يـو أما سبب النزكؿ ىذه اآلية، ركل أف رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم ظتا دخل 
 صلى ا طلحة باب الكعبة كصعدالسطح كاىب أف يدفع اظتفتاح لرسوؿ ااغلق عثماف بن 

عليو كسلم كقاؿ: لو علمت انو رسوؿ ا دل أمنعو فلول على يده كأخذه منو كفتح بأّا 
فدخل رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم كصلى ركعتُت فلما خرج أمر علينا أف يرد اظتفاتح أذل 

ماف بن طلحة كيعتذر اليو فقاؿ لو عثماف: آذيت كأكرىت مث جئت تًتفق فقاؿ لقد أنزؿ عث
فأسلم عثماف ية ف ا أف تودكا األمنات إذل اىلها...( كقرأ عليو اآلا ىف شئنك فرآنا )إ

                                                             
24

  ُّٔاىب اضتسن على بن أزتد الوحدل، لسباب نزكؿ القرآف، )الطبعة األكذل، بَتكت_لبناف، دارالكتب العلمية، ص. 
 ُِكىبة الزىلى، اظترجع السابق، ص. 25
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ضلى ا عليو كسلم: خذكىا يابٌت طلحة خالدة تالدة ال يأخذكىا منكم  نيبفقاؿ ال
 ِٔإالظادل.

 اظتائة اآلية .ْ
ا اجرن هى يتو مي ج من بى ري ن خيى مى كى  ةن عى سى ا كى سَتن ا كى من رغى رض مي د ىف األى بيل ا جيى اجر يف سى هى ن يػي مى كى 

 ﴾ََُهي، عىلىى ا كىكىافى ا غىفيورنا رَّحيمنا﴿جري أى  عى قى د كى قى اظتوتي فػى  دركوي  يي ولو مثيَّ سي رى  ا كى إذلى 
يعلى بسند جيد عن إبن عباس أ بوإذل أخامت  ب النزكؿ ىذه اآلية: أخرج ابنسباأأما 

ب من بيتو مهاجرا فقاؿ لؤلىلو: ازتلوسل، فأخرجوسل من أرض قاؿ: خرج ضمرة بن جند
صلى  يبات ىف الطريق قبل أف يصل إذل الناظتشركُت إذل رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم فم

 : كمن خيرج من بيتو مهاجرا.يا كسلم، فنزؿ الوى
 اظتائة كالثامنة كالعشركفاآلية  .ٓ

كإف اىمرىأىة خىافىت من بعلها نيشهوزنا أىك إعرىاضنا فىبل جينىاحى عىلىيهمىا أىف ييصلحىا بىينػىههمىا صهلحنا 
كاصُّلحي خىَته كىأيحضرات األىنفيسي الشُّحَّ كإف حتسنيوا كىتػىتػَّقيوا فإفَّ ا كىافى مبىا تىعمىليوفى 

 ﴾ُِٖ﴿خىبَتنا
ؿ ىذه اآلية، ركل الًتميذ عن ابن عباس أهنا نزلت بسبب سودت بنت أما سبب النزك 

كسلم فقل: التتلقىت  وؿ ا صلى ا عليوزمعت، قاؿ: خشيت سودت اف يتلفها رس
كأمسكٌت، كاجعل يومى منك لعائشة، ففعل، فنزلت: فبل جناح عليهما اف يصلها بينهما 

 صلحا، فما اصطبلحا عليو فهوجائز.
 

                                                             
 ِْٖػتمد على الصابوسل، اظترجع السابق،ص. 26
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 اظتائة كالثانية كسبعوفاآلية  .ٔ
لىن يىستىنكفى اظتًسيحي أىف يىكيوفى عىبدنا  كىالى اظتًئكىةي اظتًقىرَّبيوفى كىمىن يىستنكف عن عبىادىتو 

يعنا  ﴾ُِٕ﴿كىيىستىكرب فىسىيىحشيريىيم إًلىيو رتى
أما سبب النزكؿ ىذه اآلية، قاؿ الكلى: إف كفد ترباف قالو: يا ػتمد تعيب صاحبنا ! 

أقوؿ فيو؟ قالو تقولوا: فنزلت: لن يستنكف  يءش ممن صحبكم؟ قالوعيس، قاؿ كأقاؿ: ك 
 اظتسيح اف يكوف عبد ا.

 الث: مناسبتها لما قبلها ولما بعدىاثالباب ال
سورة آؿ عمراف كسورة مابعدىا كىى  ياسب سورة ماقبلها كىإف سورة النساء تن

 سورة اظتائدة.
 مناسبتها ظتا قبلها .ُ

" ىناؾ أكجو ةكالشريعذكر الدكتور كىبة الزىيلى ىف كتابة "التفسَت اظتنَت ىف العقيدة 
 مهها:شبو ككشائج صلة تربط بُت السورتُت أ

اختماـ آؿ عمراف باألمر بالتقول للمؤمنُت، كافتاح ىذه السورة بذالك للناس  . أ
 رتيعا

مع نزكؿ ستُت آية ىف )فما لكم ىف اظتنافقُت فئتُت...( مبناسبة غزكة أحد، نزؿ آية . ب
 الغزكة ىف آؿ عمراف

( مبناسبة غزكة زتراء األسد بعد نزكؿ آيات نزكؿ  . ج آية )كالهتنوا ىف ابتغاء القـو
الذين استجابوا ا الرسوؿ من بعد ما اصأّم القرح ىف تلك الغزكة ىف آؿ )

 (ُٕعمراف)
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بلأب، آؿ عمراف قصة خلة غيسى ب  اسرار ترتيب القرآف، أنة ذكر يفجاء ىف
ظتا زعم البهود، كتقرير لعبودية، خبلفا ظتا  كأقيمة لو اضتجة بآدـ، كىف ذالك تربئة ألمة، خبلفا

: فرد على اليهود بقولو: )كقوعتم على اؽتعلى الفريقُت  النصارل، كذكر ىف ىذه السورة ادعتو
اضتق  الإوا ىف دينكم كال تقولو على ا مرصل ّٔتانا عضيما(. كعلى النصارل بقولو: )ال تغل

 امنا اظتسيح اف يكوف عبد ا(.
 ة بينها كبُت آؿ عمراف:بظتراغى ىف تفسَته كاف كجو اظتناسكقاؿ أزتد مصطفى ا

إف آؿ عمراف ختمت باألمر بالتقول، كافتحت ىذه بذالك، كىذا من  .ُ
 اكد اظتناسبة ىف ترتيب السور.

مستوفاه، كىف ىذه ذيل عتا كىو قولو: )فما  إف ىف السابقة ذكر قصة احد .ِ
 لكم ىف اظتنافقُت فئتُت( فإنو نزؿ ىف ىذه الغزكة على ماستعرفو بعد.

بقولو: إنو ذكر السالفة لغزكة الىت بعد أحد كىى )غزكة مهراء األسد(  .ّ
ّٔم القرح كاشَت إليها ىنا ىف اصا الذين استجابوا ا كالرسوؿ من بعد ما

(. قولو: )كالهتنوا  فابتغاء القـو
 مناسبة ظتا بعدىا
ساء قد إشتملت على نىف كتابو "األساس ىف التفسَت" أف سورة ال مكقاؿ سعيد حو 

عدة عقود صرحيا كضمنا، فالصريح عقود األنكحة كعقد الصداؽ كعقد اظتعاىدة كاألماف، 
ىف عمـو قولو كالضمٌت عقد الوصية كالوديعة كالواكلة كالعارية كاإلجازة كغَت ذالك الداخل 

ذل اىلها( فناسبا أف تعقب بسورة مفتتحة باألمر تعاذل: )إف يأمركم أف تودكا األمنات إ
 بالوفاء بالعقود الىت فرغ من ذكرىا ىف السورة الىت دتت.
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ىف كتابو: ىناؾ أكجة تشابو بينها ك بُت سورة النساء، ال  يكىبة الزحل كذكر الدكتور 
ىل الكتاب كاظتشركُت أكعقود كأحكاـ كمناقشة عدة عهود  شتماؿ كل منهما على

كاظتنافقُت، ففى سورة النساء الكبلـ على عقود الزكاج كاألمناف كاضتلف كاظتعاحدة، كالوصايا 
كالودائع زالوكاالت كافجارات، كابتدأت سورة اظتائدة بؤلمر بالوفاء بالعقود. كمهدت سورة 

نحو قاطع، كتضمنت السورتاف مناقشة أىل النساء لتحرصل اطتمر، كحرمتها سورة اظتائدة ب
 الكتاب كاظتشركُت كاظتنافقُت ىف عقائدىم كمواقفهم من الرسالة ادية.

كقاؿ أيضا أحد مصطفى اظتراغى ىف تفسَتة ككجة التناسب بينها كبُت ما قبلها من 
 كجوه: 

أف سورة النساء إشتملت على عدة عقود صرحيا كضمنا، فالصريح عقود األنكحة 
 كالصداؽ كاضتلف كاظتعاىدة كاألماف، كالضمٌت عقد الصية كالوديعة كالوكالة كاإلجاالة.

إف سورة النساء مهدت لتحرصل اطتمر، كسورة اظتائدة حرمها البتو فكانت متممة  . أ
 لشئ ؽتا قبلها.

ظم سورة اظتائدة ىف ػتاجة اليهود كالنصارل مع ذكر شئ عن اظتنافقُت إف مع . ب
  تكررذكر ذالك ىف سورة النساء كأطيلبلبو آحرىا.كاظتشركُت، كقد 
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 الباب الرابع
 استعماالت المفاعيل الخمسة في  سورة النساء

 الخمسة في سورة النساء المفاعيل . أ
قدـ تأف  ةالباحث تاع اظتفاعيل اطتمسة يف سورة النساء أرادقبل الدخوؿ إذل أنو 

 اآليات الىت يكوف فيها اظتفاعيل اطتمسة، كىي كما يلي:
 سورة النساء .1

 رقم اآلية رقملا
 

 المفاعيل الخمسة اآليات

كيمي الًَّذم خىلىقىكيم مّْن رىبَّ يىا أىيػُّهىا النَّاسي اتػَّقيوٍا  ُ ُ
كىبىثَّ  زىٍكجىهىانػٍَّفسو كىاًحدىةو كىخىلىقى ًمنٍػهىا 

الًَّذم  الٌلوى كىًثَتان كىًنسىاء كىاتػَّقيوٍا   رًجىاالن ًمنػٍهيمىا 
ـى ًإفَّ الٌلوى كىافى عىلىٍيكيٍم  تىسىاءليوفى بًًو كىاألىٍرحىا

 ﴾ُرىًقيبان ﴿

 بو اظتفعوؿ=  ربَّ 
 = اظتفعوؿ بو زىٍكجىهىا

 رجىاال = اظتفعوؿ بو
 الٌلوى = اظتفعوؿ بو

ليوٍا أىٍموىاعتىي  اٍليىتىامىىكىآتيوٍا  ِ ِ  اطتٍىًبيثى ٍم كىالى تػىتىبىدَّ
بًالطَّيًّْب كىالى تىٍأكيليوٍا أىٍموىاعتىيٍم ًإذلى أىٍموىاًلكيٍم إًنَّوي  

 ﴾ِكىافى حيوبان كىًبَتان ﴿

 اٍليىتىامىى = اظتفعوؿ بو
 أىٍموىاعتىيٍم = اظتفعوؿ بو
 اطتٍىًبيثى = اظتفعوؿ بو

يف اٍليىتىامىى فىانًكحيواٍ  تػيٍقًسطيواٍ كىًإٍف ًخٍفتيٍم أىالَّ  ّ ّ
طىابى لىكيم مّْنى النّْسىاء مىثٍػٌتى كىثيبلىثى كىريبىاعى  مىا

 تػيٍقًسطيوٍا= اظتفعوؿ بو
 مىا= اظتفعوؿ بو
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فػىوىاًحدىةن أىٍك مىا مىلىكىٍت  أىالَّ تػىٍعًدليواٍ فىًإٍف ًخٍفتيٍم 
 ﴾ ّأىدٍيىانيكيٍم ذىًلكى أىٍدسلى أىالَّ تػىعيوليواٍ ﴿

= اظتفعوؿ تػىٍعًدليواٍ  أىالَّ 
 بو

فىًإف ًطٍْبى لىكيٍم  ؿًتٍلىةن نَّ صىديقىاهتًً  النَّسىاءكىآتيوٍا  ْ ْ
ًنيئان مَّرًيئان  نػىٍفسان عىن شىٍيءو مٍّْنوي  فىكيليوهي ىى

﴿ْ﴾ 

 النَّسىاء= اظتفعوؿ بو
 صىديقىاتًو= اظتفعوؿ بو
 ؿًتٍلىةن= اظتفعوؿ ألجلو

 نػىٍفسان= اظتفعوؿ بو
كيمي الَّيًت جىعىلى الٌلوي أىٍموىالى  السُّفىهىاءكىالى تػيٍؤتيوٍا  ٓ ٓ

ًفيهىا كىاٍكسيوىيٍم كىقيوليواٍ  ىيمٍ كىاٍرزيقيو  ًقيىامان لىكيٍم 
 ﴾ ٓمٍَّعريكفان ﴿ قػىٍوالن عتىيٍم 

 السُّفىهىاء=اظتفعوؿ بو
= اظتفعوؿ بو   أىٍموىاؿى

 ًقيىامان= اظتفعوؿ ألجلو
 ىيٍم= اظتفعوؿ بو

 اظتفعوؿ بوقػىٍوالن= 
ٔ ٔ 

 
فىًإٍف  النّْكىاحى حىىتَّى ًإذىا بػىلىغيوٍا  اٍليىتىامىىكىابٍػتػىليوٍا 

ٍم كىالى أىٍموىاعتىي فىاٍدفػىعيوٍا إًلىٍيًهٍم  ريٍشدان آنىٍستيم مّْنػٍهيٍم 
اران أىف يىٍكبػىريكٍا كىمىن كىافى  ًإٍسرىافان  ىىاتىٍأكيليو  كىًبدى

غىًنٌيان فػىٍليىٍستػىٍعًفٍف كىمىن كىافى فىًقَتان فػىٍليىٍأكيٍل 
ٍم أىٍموىاعتىي بًاٍلمىٍعريكًؼ فىًإذىا دىفػىٍعتيٍم إًلىٍيًهٍم 

 ﴾ٔ﴿ حىًسيبان فىأىٍشًهديكاٍ عىلىٍيًهٍم كىكىفىى بًالٌلًو 

  اظتفعوؿ بو اٍليىتىامىى=
 اظتفعوؿ بو النّْكىاحى=

 ألجلو ريٍشدان=اظتفعوؿ
=  اظتفعوؿ بو أىٍموىاؿى

 ىىا= اظتفعوؿ بو
 ألجلو اظتفعوؿإٍسرىافان=
=  اظتفعوؿ بو أىٍموىاؿى

 اظتفعوؿ بو حىًسيبان=
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اًف كىاألىقٍػرىبيوفى  ٕ ٕ لّْلرّْجىاًؿ نىصًيبه ؽتَّّْا تػىرىؾى اٍلوىاًلدى
اًف كىاألىقٍػرىبيوفى  كىلًلنّْسىاء نىًصيبه ؽتَّّْا تػىرىؾى اٍلوىاًلدى

ثػيرى   ﴾ ٕمٍَّفريكضان ﴿ نىًصيبان ؽتَّا قىلَّ ًمٍنوي أىٍك كى

 اظتفعوؿ بو نىًصيبان=

أيٍكليوٍا اٍلقيٍرىبى كىاٍليىتىامىى  اٍلًقٍسمىةى كىًإذىا حىضىرى  ٖ ٖ
 قػىٍوالن مٍّْنوي كىقيوليوٍا عتىيٍم  ىيمكىاٍلمىسىاًكُتي فىاٍرزيقيو 

 ﴾ٖمٍَّعريكفان ﴿

 اظتفعوؿ بو اٍلًقٍسمىةى=
 اظتفعوؿ بو ىيم=
 اظتفعوؿ بو قػىٍوالن=

ٍلًفًهٍم  ٗ ٗ  ذيرّْيَّةن كىٍليىٍخشى الًَّذينى لىٍو تػىرىكيوٍا ًمٍن خى
كىٍليػىقيوليواٍ  الٌلوى ًضعىافان خىافيوٍا عىلىٍيًهٍم فػىٍليىتػَّقيوا 

 ﴾ ٗسىًديدان ﴿ قػىٍوالن 

 اظتفعوؿ بو ذيرّْيَّةن=
 اظتفعوؿ بو الٌلوى=
 اظتفعوؿ بو قػىٍوالن=

ًإمنَّىا  ظيٍلمان الٍيىتىامىى  أىٍموىاؿى ًإفَّ الًَّذينى يىٍأكيليوفى  َُ َُ
سىًعَتان كىسىيىٍصلىٍوفى  نىاران يىٍأكيليوفى يف بيطيوهًنًٍم 

﴿َُ﴾ 

=  اظتفعوؿ بو أىٍموىاؿى
 اظتفعوا ألجلوظيٍلمان=
 اظتفعوؿ بو نىاران=

 اظتفعوؿ بو سىًعَتا=
الٌلوي يف أىٍكالىدًكيٍم لًلذَّكىًر ًمٍثلي حىظّْ  كيمي ييوًصي ُُ ُُ

اثٍػنىتػىٍُتً فػىلىهينَّ  فػىٍوؽى األينثػىيػىٍُتً فىًإف كينَّ ًنسىاء 
ثػيليثىا مىا تػىرىؾى كىًإف كىانىٍت كىاًحدىةن فػىلىهىا النٍّْصفي 
كىألىبػىوىٍيًو ًلكيلّْ كىاًحدو مّْنٍػهيمىا السُّديسي ؽتَّا تػىرىؾى 
ًإف كىافى لىوي كىلىده فىًإف دلٍَّ يىكين لَّوي كىلىده كىكىرًثىوي 

لىوي ًإٍخوىةه فىؤليمًّْو أىبػىوىاهي فىؤليمًّْو الثػُّليثي فىًإف كىافى 

 كيمي= اظتفعوؿ بو
= اظتفعوؿ فيو  فػىٍوؽى
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السُّديسي ًمن بػىٍعًد كىًصيَّةو ييوًصي ًّٔىا أىٍك دىٍينو 
آبىآؤيكيٍم كىأىبناؤيكيٍم الى تىٍدريكفى أىيػُّهيٍم أىقٍػرىبي لىكيٍم 
نػىٍفعان فىرًيضىةن مّْنى الٌلًو ًإفَّ الٌلوى كىافى عىًليما 

 ﴾ُُحىًكيمان ﴿
كىلىكيٍم ًنٍصفي مىا تػىرىؾى أىٍزكىاجيكيٍم ًإف دلٍَّ يىكين  ُِ ُِ

عتَّينَّ كىلىده فىًإف كىافى عتىينَّ كىلىده فػىلىكيمي الرُّبيعي ؽتَّا 
تػىرىٍكنى ًمن بػىٍعًد كىًصيَّةو ييوًصُتى ًّٔىا أىٍك دىٍينو 
كىعتىينَّ الرُّبيعي ؽتَّا تػىرىٍكتيٍم ًإف دلٍَّ يىكين لَّكيٍم كىلىده 

ف كىافى لىكيٍم كىلىده فػىلىهينَّ الثُّميني ؽتَّا تػىرىٍكتيم مّْن فىإً 
بػىٍعًد كىًصيَّةو تيوصيوفى ًّٔىا أىٍك دىٍينو كىًإف كىافى 

أىك اٍمرىأىةه كىلىوي أىخه أىٍك أيٍخته  كىبلىلىةن رىجيله ييورىثي  
فىًلكيلّْ كىاًحدو مّْنٍػهيمىا السُّديسي فىًإف كىانػيوىٍا أىٍكثػىرى 

فػىهيٍم شيرىكىاء يف الثػُّليًث ًمن بػىٍعًد  ًمن ذىًلكى 
كىًصيَّةو ييوصىى ًّٔىا أىٍك دىٍينو غىيػٍرى ميضىآرٍّ كىًصيَّةن 

 ﴾ ُِمّْنى الٌلًو كىالٌلوي عىًليمه حىًليمه ﴿

 كىبلىلىةن=اظتفعوؿ ألجلو

كىرىسيولىوي  الٌلوى تًٍلكى حيديكدي الٌلًو كىمىن ييًطًع  ُّ ُّ
رًم ًمن حتىًٍتهىا األىنٍػهىاري جتىٍ  جىنَّاتو ييٍدًخٍلوي 

 ﴾ُّخىاًلًدينى ًفيهىا كىذىًلكى اٍلفىٍوزي اٍلعىًظيمي ﴿

 وبالٌلوى=اظتفعوؿ 
=اظتفعوؿ   وبجىنَّاتو
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ًمن نّْسىآًئكيٍم  ٍلفىاًحشىةى كىالبلَّيت يىأًٍتُتى ا ُٓ ُْ
مّْنكيٍم فىًإف شىًهديكاٍ  أىٍربىعةن فىاٍستىٍشًهديكٍا عىلىٍيًهنَّ 

 ىينَّ فىأىٍمًسكيوىينَّ يف اٍلبػيييوًت حىىتَّى يػىتػىوىفَّا
 ﴾ ُٓ﴿ سىبًيبلن اٍلمىٍوتي أىٍك جيىٍعىلى الٌلوي عتىينَّ 

 وبٍلفىاًحشىةى=اظتفعوؿ 
 وبأىٍربىعةن= اظتفعوؿ 
 وبىينَّ= اظتفعوؿ 

ًبيبلن= اظتفعوؿ   وبسى
فىًإف تىابىا  مهيىاًمنكيٍم فىآذيك  هًنىاكىاللَّذىافى يىٍأتًيىا ُٔ ُٓ

كىأىٍصلىحىا فىأىٍعرًضيوٍا عىنػٍهيمىا ًإفَّ الٌلوى كىافى تػىوَّابان 
 ﴾ ُٔرًَّحيمان ﴿

 وبهًنىا= اظتفعوؿ 
 وبمهيىا= اظتفعوؿ 

 السُّوىءى ًإمنَّىا التػٍَّوبىةي عىلىى الٌلًو لًلًَّذينى يػىٍعمىليوفى  ُٕ ُٔ
ن قىرًيبو فىأيٍكلىػًئكى يػىتيوبي جًبىهىالىةو مثيَّ يػىتيوبيوفى مً 

الٌلوي عىلىٍيًهٍم كىكىافى الٌلوي عىًليمان حىًكيمان 
﴿ُٕ﴾ 

 وبالسُّوىءى= اظتفعوؿ 
 

حىىتَّ  السَّيّْئىاتً كىلىٍيسىًت التػٍَّوبىةي لًلًَّذينى يػىٍعمىليوفى  ُٖ ُٕ
ىيمي اٍلمىٍوتي قىاؿى ًإشلّْ تػيٍبتي أىحىدى ًإذىا حىضىرى 

كىالى الًَّذينى ديىيوتيوفى كىىيٍم كيفَّاره أيٍكلىػًئكى  اآلفى 
ابان أىٍعتىٍدنىا عتىيٍم   ﴾ ُٖأىلًيمان ﴿ عىذى

 وبالسَّيّْئىاًت= اظتفعوؿ 
 وبأىحىدى= اظتفعوؿ 

 اآلفى= اظتفعوؿ فيو
ابان= اظتفعوؿ   وبعىذى

لُّ لىكيٍم  ُٗ ُٖ  أىف تىرًثيواٍ يىا أىيػُّهىا الًَّذينى آمىنيوٍا الى حيًى
لًتىٍذىىبيوٍا بًبػىٍعًض  ىينَّ كىالى تػىٍعضيليو  كىٍرىان  النّْسىاء

مىا آتػىٍيتيميوىينَّ ًإالَّ أىف يىٍأًتُتى ًبفىاًحشىةو مُّبػىيػّْنىةو 
 ىينَّ كىعىاًشريكىينَّ بًاٍلمىٍعريكًؼ فىًإف كىرًٍىتيميو 

 وبأىف تىرًثيوٍا= اظتفعوؿ 
 وبلنّْسىاء= اظتفعوؿ ا

 كٍرىان=اظتفعوؿ ألجلو
 وبىينَّ= اظتفعوؿ 
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ٍيئان فػىعىسىى أىف تىٍكرىىيوٍا   خىٍَتان كىجيىٍعىلى الٌلوي ًفيًو  شى
 ﴾ ُٗكىًثَتان ﴿

 وبىينَّ= اظتفعوؿ 
ٍيئان= اظتفعوؿ   وبشى

 وباظتفعوؿ  خىٍَتان=
زىٍكجو كىآتػىٍيتيٍم  مَّكىافى زىٍكجو  اٍسًتٍبدىاؿى كىًإٍف أىرىدمتُّي  َِ ُٗ

ا  شىٍيئان فىبلى تىٍأخيذيكٍا ًمٍنوي ًقنطىاران ىينَّ ًإٍحدى
 ﴾َِكىًإذٍتان مُّبًينان ﴿ بػيٍهتىانان أىتىٍأخيذيكنىوي 

=اظتفعوؿ   وباٍسًتٍبدىاؿى
 وبمَّكىافى= اظتفعوؿ 

 ًقنطىاران=اظتفعوؿ ألجلو
ٍيئان= اظتفعوؿ   وبشى

 بػيٍهتىانان=اظتفعوؿ ألجلو
كىكىٍيفى تىٍأخيذيكنىوي كىقىٍد أىٍفضىى بػىٍعضيكيٍم ًإذلى  ُِ َِ

 ﴾ ُِغىًليظان ﴿ مّْيثىاقان بػىٍعضو كىأىخىٍذفى ًمنكيم 
 وبمّْيثىاقان= اظتفعوؿ 

كىالى تىنًكحيوٍا مىا نىكىحى آبىاؤيكيم مّْنى النّْسىاء ًإالَّ  ِِ ُِ
قىٍد سىلىفى إًنَّوي كىافى فىاًحشىةن كىمىٍقتان كىسىاء  مىا

ًبيبلن ﴿  ﴾ِِسى

 وبمىا= اظتفعوؿ 

حيرّْمىٍت عىلىٍيكيٍم أيمَّهىاتيكيٍم كىبػىنىاتيكيٍم كىأىخىوىاتيكيٍم  ِّ ِِ
كىعىمَّاتيكيٍم كىخىاالىتيكيٍم كىبػىنىاتي األىًخ كىبػىنىاتي 

 كيمٍ ٍعنى األيٍخًت كىأيمَّهىاتيكيمي البلَّيت أىٍرضى 
كىأىخىوىاتيكيم مّْنى الرَّضىاعىًة كىأيمَّهىاتي ًنسىآًئكيٍم 
كىرىبىائًبيكيمي البلَّيت يف حيجيورًكيم مّْن نّْسىآًئكيمي 
البلَّيت دىخىٍلتيم ًًّٔنَّ فىًإف دلٍَّ تىكيونيوٍا دىخىٍلتيم ًًّٔنَّ 

 كيٍم= اظتفعوؿ بو
 بػىٍُتى=اظتفعوؿ فيو
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فىبلى جينىاحى عىلىٍيكيٍم كىحىبلىًئلي أىبٍػنىاًئكيمي الًَّذينى 
األيٍختػىٍُتً إىالَّ  بػىٍُتى ًمٍن أىٍصبلىًبكيٍم كىأىف جتىٍمىعيوٍا 

مىا قىٍد سىلىفى ًإفَّ الٌلوى كىافى غىفيوران رًَّحيمان 
﴿ِّ﴾ 

اء ًإالَّ مىا مىلىكىٍت كىاٍلميٍحصىنىاتي ًمنى النّْسى  ِْ ِّ
 مَّاالٌلًو عىلىٍيكيٍم كىأيًحلَّ لىكيم  ًكتىابى أىدٍيىانيكيٍم  

بًأىٍموىاًلكيم ػتًٍُّصًنُتى غىيػٍرى  أىف تػىٍبتػىغيواٍ كىرىاء ذىًلكيٍم 
ميسىاًفًحُتى فىمىا اٍستىٍمتػىٍعتيم بًًو ًمنٍػهينَّ فىآتيوىينَّ 

ٍم ًفيمىا ىينَّ فىرًيضىةن كىالى جينىاحى عىلىٍيكي أيجيورى 
تػىرىاضىٍيتيم بًًو ًمن بػىٍعًد اٍلفىرًيضىًة ًإفَّ الٌلوى كىافى 

 ﴾ ِْعىًليمان حىًكيمان ﴿

=  اظتفعوؿ بو ًكتىابى
 اظتفعوؿ بو مَّا=

اظتفعوؿ  أىف تػىٍبتػىغيوٍا=
 بو

=  اظتفعوؿ بو أيجيورى

 أىف يىنًكحى  طىٍوالن كىمىن دلٍَّ يىٍستىًطٍع ًمنكيٍم  ِٓ ِْ
اٍلميٍؤًمنىاًت فىًمن مّْا مىلىكىٍت  اٍلميٍحصىنىاتً 

أىدٍيىانيكيم مّْن فػىتػىيىاًتكيمي اٍلميٍؤًمنىاًت كىالٌلوي أىٍعلىمي 
 ىينَّ بًًإديىاًنكيٍم بػىٍعضيكيم مّْن بػىٍعضو فىانًكحيو 

ىينَّ بًاٍلمىٍعريكًؼ أيجيورى  ىينَّ بًًإٍذًف أىٍىًلًهنَّ كىآتيو 
ًخذىاًت ػتيٍصىنىاتو غىيػٍرى ميسىاًفحىاتو كىالى ميتَّ 

أىٍخدىافو فىًإذىا أيٍحًصنَّ فىًإٍف أىتػىٍُتى ًبفىاًحشىةو 
فػىعىلىٍيًهنَّ ًنٍصفي مىا عىلىى اٍلميٍحصىنىاًت ًمنى 

 اظتفعوؿ بو طىٍوالن=
 اظتفعوؿ بويىنًكحى=أىف 

اظتفعوؿ اٍلميٍحصىنىاًت=
 بو

 اظتفعوؿ بو ىينَّ=
 اظتفعوؿ بو ىينَّ=

=  اظتفعوؿ بو أيجيورى
=  اظتفعوؿ بو اٍلعىنىتى
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اًب ذىًلكى ًلمىٍن خىًشيى  ًمٍنكيٍم كىأىف  اٍلعىنىتى اٍلعىذى
 ﴾ ِٓتىٍصربيكاٍ خىيػٍره لَّكيٍم كىالٌلوي غىفيوره رًَّحيمه ﴿

ى لىكيٍم كىيػىٍهًديىكيٍم  ِٔ ِٓ الًَّذينى  سينىنى ييرًيدي الٌلوي لًييبػىُتّْ
 ًمن قػىٍبًلكيٍم كىيػىتيوبى عىلىٍيكيٍم كىالٌلوي عىًليمه حىًكيمه 

﴿ِٔ﴾ 

 سينىنى=اظتفعوؿ بو

كىالٌلوي ييرًيدي أىف يػىتيوبى عىلىٍيكيٍم كىييرًيدي الًَّذينى  ِٕ ِٔ
ًيليوٍا  الشَّهىوىاتً يػىتًَّبعيوفى  عىًظيمان  مىٍيبلن أىف دتى

﴿ِٕ ﴾ 

الشَّهىوىاًت=اظتفعوؿ 
 بو

 مىٍيبلن= اظتفعوؿ اظتطلق
ييرًيدي الٌلوي أىف خييىفّْفى عىنكيٍم كىخيًلقى اإًلنسىافي  ِٖ ِٕ

 ﴾ِٖ﴿ ضىًعيفان 
 ضىًعيفان=اظتفعوؿ بو

كيٍم أىٍموىالى يىا أىيػُّهىا الًَّذينى آمىنيوٍا الى تىٍأكيليوٍا  ِٗ ِٖ
نى  كيٍم بًاٍلبىاًطًل ًإالَّ أىف تىكيوفى جًتىارىةن عىن بػىيػٍ

كيٍم ًإفَّ الٌلوى  أىنفيسى تػىرىاضو مّْنكيٍم كىالى تػىٍقتػيليوٍا 
 ﴾ِٗكىافى ًبكيٍم رىًحيمان ﴿

=اظتفعوؿ بو  أىٍموىاؿى
 بػىٍُتى=اظتفعوؿ فيو

=اظتفعوؿ بو  أىنفيسى

كىظيٍلمان فىسىٍوؼى  عيٍدكىانان كىمىن يػىٍفعىٍل ذىًلكى  َّ ِٗ
كىكىافى ذىًلكى عىلىى الٌلًو يىًسَتان  نىاران  وً نيٍصًلي

﴿َّ﴾ 

عيٍدكىانان=اظتفعوؿ 
 ألجلو

 ًق= اظتفعوؿ بو
 نىاران=اظتفعوؿ بو
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مىا تػينػٍهىٍوفى عىٍنوي نيكىفٍّْر عىنكيٍم  كىبىآئًرى ًإف جتىٍتىنًبيوٍا   ُّ َّ
يّْئىا  ﴾ ُّكىرديان ﴿  مٍُّدخىبلن ًتكيٍم كىنيٍدًخٍلكيم سى

= اظتفعوؿ بو  كىبىآئًرى
يّْئىا= اظتفعوؿ بو  سى

 مٍدخىبلن= اظتفعوؿ بو
كىالى تػىتىمىنػٍَّوٍا مىا فىضَّلى الٌلوي بًًو بػىٍعضىكيٍم عىلىى  ِّ ُّ

بػىٍعضو لّْلرّْجىاًؿ نىًصيبه ؽتَّّْا اٍكتىسىبيوٍا كىلًلنّْسىاء 
ًمن فىٍضًلًو  الٌلوى نىًصيبه ؽتَّّْا اٍكتىسىٍْبى كىاٍسأىليوٍا 

 ﴾ًِّإفَّ الٌلوى كىافى ًبكيلّْ شىٍيءو عىًليمان ﴿

 الٌلوى= اظتفعوؿ بو

اًف  مىوىارلى كىًلكيلٍّ جىعىٍلنىا  ّّ ِّ ؽتَّا تػىرىؾى اٍلوىاًلدى
 ىيمٍ كىاألىقٍػرىبيوفى كىالًَّذينى عىقىدىٍت أىدٍيىانيكيٍم فىآتيو 

هيٍم ًإفَّ الٌلوى كىافى عىلىى كيلّْ شىٍيءو شىًهيدان نىًصيبػى 
﴿ّّ﴾ 

 مىوىارلى= اظتفعوؿ بو
 ىيٍم= اظتفعوؿ بو

= اظتفعوؿ بو  نىًصيبى

الرّْجىاؿي قػىوَّاميوفى عىلىى النّْسىاء مبىا فىضَّلى الٌلوي  ّْ ّّ
بػىٍعضىهيٍم عىلىى بػىٍعضو كىمبىا أىنفىقيوٍا ًمٍن أىٍموىاعًتًٍم 
فىالصَّاضتًىاتي قىانًتىاته حىاًفظىاته لٍّْلغىٍيًب مبىا 

 ىينَّ ىينَّ فىًعظيو نيشيوزى حىًفظى الٌلوي كىالبلَّيت ختىىافيوفى 
فىًإٍف  ىينَّ يف اٍلمىضىاًجًع كىاٍضرًبيو  ىينَّ كىاٍىجيريك 

ًإفَّ الٌلوى كىافى  سىًبيبلن أىطىٍعنىكيٍم فىبلى تػىبػٍغيواٍ عىلىٍيًهنَّ 
 ﴾ّْعىًلٌيان كىًبَتان ﴿

 = اظتفعوؿ بونيشيوزى 
 = اظتفعوؿ بوىينَّ 

 ىينَّ= اظتفعوؿ بو
ًبيبلن=اظتفعوؿ بو  سى
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مٍّْن  حىكىمان بػىٍيًنًهمىا فىابٍػعىثيوٍا  ًشقىاؽى كىًإٍف ًخٍفتيٍم  ّٓ ّْ
ا   ًإٍصبلىحان أىٍىًلًو كىحىكىمان مٍّْن أىٍىًلهىا ًإف ييرًيدى

نػى يػيوىفًّْق الٌلوي  هيمىا ًإفَّ الٌلوى كىافى عىًليمان خىًبَتان بػىيػٍ
﴿ّٓ﴾ 

 اظتفعوؿ بو =ًشقىاؽى 
 اظتفعوؿ بو =حىكىمان 

اظتفعوؿ  =ًإٍصبلىحان 
 بو

 وفياظتفعوؿ  =بػىٍُتى 
ٍيئان كىالى تيٍشرًكيوٍا بًًو  الٌلوى كىاٍعبيديكٍا  ّٔ ّٓ ٍيًن  شى كىبًاٍلوىاًلدى

ًإٍحسىانان كىًبًذم اٍلقيٍرىبى كىاٍليىتىامىى كىاٍلمىسىاًكًُت 
كىاصتٍىاًر ًذم اٍلقيٍرىبى كىاصتٍىاًر اصتٍينيًب كىالصَّاًحًب 
ًبيًل كىمىا مىلىكىٍت أىدٍيىانيكيٍم ًإفَّ   بًاصتىنًب كىاٍبًن السَّ

بُّ مىن كىافى ؼتيٍتىاالن فىخيوران ﴿  ﴾ ّٔالٌلوى الى حيًي

 الٌلوى= اظتفعوؿ بو
ٍيئان= اظتفعوؿ بو  شى

بًاٍلبيٍخًل  النَّاسى الًَّذينى يػىٍبخىليوفى كىيىٍأميريكفى  ّٕ ّٔ
آتىاىيمي الٌلوي ًمن فىٍضًلًو كىأىٍعتىٍدنىا  مىاكىيىٍكتيميوفى 
ابان لًٍلكىاًفرًينى   ﴾ّٕمًُّهينان ﴿ عىذى

= اظتفعوؿ بو  النَّاسى
 مىا= اظتفعوؿ بو

ابان= اظتفعوؿ بو  عىذى
النَّاًس كىالى  رًئىػاءعتىيٍم أىٍموىاكىالًَّذينى يينًفقيوفى  ّٖ ّٕ

يػيٍؤًمنيوفى بًالٌلًو كىالى بًاٍليػىٍوـً اآلًخًر كىمىن يىكيًن 
 ﴾ّٖ﴿ ًقرًينان فىسىاء  قىرًينان الشٍَّيطىافي لىوي 

 أىٍموىا= اظتفعوؿ بو
 رًئىػاء = اظتفعوؿ بو
 قىرًينان= اظتفعوؿ بو
 ًقرًينان= اظتفعوؿ بو

 حىسىنىةن ذىرَّةو كىًإف تىكي  ًمثٍػقىاؿى ًإفَّ الٌلوى الى يىٍظًلمي  َْ ّٖ
ٍنوي  هىاييضىاًعفٍ  عىًظيمان  أىٍجران كىيػيٍؤًت ًمن لَّدي

= اظتفعوؿ بو  ًمثٍػقىاؿى
 حىسىنىةن= اظتفعوؿ بو
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 ىىا= اظتفعوؿ بو ﴾َْ﴿
 أىٍجران= اظتفعوؿ بو

نىا  ُْ ّٗ نىا ًمن كيلّْ أمَّةو ًبشىًهيدو كىًجئػٍ فىكىٍيفى ًإذىا ًجئػٍ
 ﴾ ُْ﴿شىًهيدان ًبكى عىلىى ىىػؤيالء 

 شىًهيدان= اظتفعوؿ بو

لىٍو  الرَّسيوؿى يػىوىدُّ الًَّذينى كىفىريكٍا كىعىصىويٍا  يػىٍومىًئذو  ِْ َْ
 حىًديثان  الٌلوى تيسىوَّل ًًّٔمي األىٍرضي كىالى يىٍكتيميوفى 

﴿ِْ﴾ 

 يوفاظتفعوؿ  يػىٍومىًئذو=
=  اظتفعوؿ بو الرَّسيوؿى

 اظتفعوؿ بو الٌلوى =
 اظتفعوؿ بو حىًديثان=

كىأىنتيٍم  الصَّبلىةى يىا أىيػُّهىا الًَّذينى آمىنيوٍا الى تػىٍقرىبيوٍا  ّْ ُْ
سيكىارىل حىىتَّى تػىٍعلىميواٍ مىا تػىقيوليوفى كىالى جينيبان ًإالَّ 
ًبيلو حىىتَّى تػىٍغتىًسليوٍا كىًإف كينتيم مٍَّرضىى  عىابًرًم سى
أىٍك عىلىى سىفىرو أىٍك جىاء أىحىده مّْنكيم مّْن 

ديكٍا   مىاءاٍلغىآًئًط أىٍك الىمىٍستيمي النّْسىاء فػىلىٍم جتًى
طىيّْبان فىاٍمسىحيوٍا ًبويجيوًىكيٍم  صىًعيدان وٍا فػىتػىيىمَّمي 

 ﴾ّْكىأىٍيًديكيٍم ًإفَّ الٌلوى كىافى عىفيٌوان غىفيوران ﴿

 اظتفعوؿ بو =الصَّبلىةى 
 اظتفعوؿ بو مىاء=

 اظتفعوؿ بو صىًعيدان=
 

مّْنى اٍلًكتىاًب  نىًصيبان أىدلٍى تػىرى ًإذلى الًَّذينى أيكتيوٍا  ْْ ِْ
ًبيلى ٍا أىف تىًضلُّو كىييرًيديكفى  ضَّبلىلىةى يىٍشتػىريكفى ال  السَّ

﴿ْْ﴾ 

 اظتفعوؿ بو نىًصيبان=
 اظتفعوؿ بو ضَّبلىلىةى=

اظتفعوؿ  تىًضلُّوٍا= أىف
 بو
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ًبيلى=ا  اظتفعوؿ بو لسَّ

اًئكيٍم كىكىفىى بًالٌلًو  ْٓ ّْ كىكىفىى  كىلًٌيان كىالٌلوي أىٍعلىمي بًأىٍعدى
 ﴾ْٓ﴿ نىًصَتان بًالٌلًو 

 اظتفعوؿ بو كىلًٌيان=
 اظتفعوؿ بو نىًصَتان=

عىن مَّوىاًضًعًو  كىًلمى مّْنى الًَّذينى ىىاديكٍا حييىرّْفيوفى الٍ  ّٔ ْْ
ٍعنىا كىعىصىيٍػنىا كىاشٍتىٍع  ميٍسمىعو  غىيػٍرى كىيػىقيوليوفى شتًى

كىرىاًعنىا لىٌيان بًأىٍلًسنىًتًهٍم كىطىٍعنان يف الدّْيًن كىلىٍو 
عٍ  نىا كىأىطىٍعنىا كىاشٍتىٍع كىانظيٍرنىا لىكىافى أىنػَّهيٍم قىاليوٍا شتًى

ـى كىلىًكن لَّعىنػىهيمي الٌلوي ًبكيٍفرًًىٍم  خىٍَتان عتَّيٍم كىأىقٍػوى
 ﴾ْٔفىبلى يػيٍؤًمنيوفى ًإالَّ قىلًيبلن ﴿

 اظتفعوؿ بو كىًلمى=
=  اظتفعوؿ بو غىيػٍرى

آًمنيوٍا مبىا نػىزٍَّلنىا  ًكتىابى يىا أىيػُّهىا الًَّذينى أيكتيوٍا الٍ  ْٕ ْٓ
قان لّْمىا مىعىكيم مّْن قػىٍبًل أىف نٍَّطًمسى  ميصىدّْ

ا أىٍك نػىٍلعىنػىهيٍم كىمىا  كيجيوىان  فػىنػىريدَّىىا عىلىى أىٍدبىارًىى
السٍَّبًت كىكىافى أىٍمري الٌلًو مىٍفعيوالن  أىٍصحىابى لىعىنَّا 

﴿ْٕ ﴾ 

=  اظتفعوؿ بو ًكتىابى
 اظتفعوؿ بو كيجيوىان=

=أىصٍ   اظتفعوؿ بو حىابى

ًإفَّ الٌلوى الى يػىٍغًفري أىف ييٍشرىؾى ًبًو كىيػىٍغًفري مىا ديكفى  ْٖ ْٔ
ذىًلكى ًلمىن يىشىاءي كىمىن ييٍشرًٍؾ بًالٌلًو فػىقىًد 

 ﴾ ْٖعىًظيمان ﴿ ًإذٍتان افٍػتػىرىل 

 اظتفعوؿ بو ًإذٍتان=

=هيٍم بىًل الٌلوي أىنفيسى أىدلٍى تػىرى ًإذلى الًَّذينى يػيزىكُّوفى  ْٗ ْٕ  اظتفعوؿ بو أىنفيسى
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 اظتفعوؿ بو مىن= ﴾ ْٗ﴿ فىتًيبلن يىشىاءي كىالى ييٍظلىميوفى  مىنيػيزىكّْي 
 = اظتفعوؿ بوفىًتيبلن 

كىكىفىى  كىًذبى انظيٍر كىيفى يػىٍفتػىريكفى عىلىى الٌلًو ال َٓ ْٖ
 ﴾َٓمًُّبينان ﴿ ًإذٍتان بًًو 

= اظتفعوؿ بو  كىًذبى
 ًإذٍتان= اظتفعوؿ بو

مّْنى اٍلًكتىاًب  نىًصيبان أىدلٍى تػىرى ًإذلى الًَّذينى أيكتيوٍا  ُٓ ْٗ
يػيٍؤًمنيوفى بًاصٍتًٍبًت كىالطَّاغيوًت كىيػىقيوليوفى لًلًَّذينى  

ًبيبلن كىفىريكٍا ىىؤيالء أىٍىدىل ًمنى الًَّذينى آمىنيوٍا   سى
﴿ُٓ ﴾ 

 نىًصيبان= اظتفعوؿ بو
ًبيبلن= اظتفعوؿ بو  سى

أيٍكلىػًئكى الًَّذينى لىعىنػىهيمي الٌلوي كىمىن يػىٍلعىًن الٌلوي فػىلىن  ِٓ َٓ
دى لىوي   ﴾ ِٓ﴿ نىًصَتان جتًى

 نىًصَتان= اظتفعوؿ بو

أىـٍ عتىيٍم نىًصيبه مّْنى اٍلميٍلًك فىًإذان الَّ يػيٍؤتيوفى  ّٓ ُٓ
 ﴾ ّٓنىًقَتان ﴿ النَّاسى 

= اظتفعوؿ بو  النَّاسى

الٌلوي ًمن  ىيمي عىلىى مىا آتىا النَّاسى أىـٍ حيىٍسيديكفى  ْٓ ِٓ
نىا   اٍلًكتىابى إًبٍػرىاًىيمى  آؿى فىٍضًلًو فػىقىٍد آتػىيػٍ

نىا  ﴾ ْٓعىًظيمان ﴿ ٍلكان مُّ  ىيمكىاضتًٍٍكمىةى كىآتػىيػٍ

= اظتفعوؿ بو  النَّاسى
= اظتفعوؿ بو  آؿى

= اظتفعوؿ بو  اٍلًكتىابى
 ىيم= اظتفعوؿ بو
 ٍلكان= اظتفعوؿ بو

فىًمنػٍهيم مٍَّن آمىنى بًًو كىًمنػٍهيم مَّن صىدَّ عىٍنوي  ٓٓ ّٓ
 ﴾ٓٓ﴿ سىًعَتان كىكىفىى جًبىهىنَّمى 

 سىًعَتان= اظتفعوؿ بو
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  نىاران  ًهمٍ ًإفَّ الًَّذينى كىفىريكٍا ًبآيىاتًنىا سىٍوؼى نيٍصًلي ٔٓ ْٓ
ٍلنىا  جيليودان  ىيمٍ كيلَّمىا نىًضجىٍت جيليوديىيٍم بىدَّ

ًإفَّ الٌلوى كىافى عىزًيزان  اٍلعىذىابى  غىيػٍرىىىا لًيىذيكقيواٍ 
 ﴾ ٔٓحىًكيمان ﴿

 ًىٍم= اظتفعوؿ بو
 نىاران= اظتفعوؿ بو
 ىيٍم= اظتفعوؿ بو

 جيليودان= اظتفعوؿ بو
= اظتفعوؿ بو  اٍلعىذىابى

نيٍدًخلي  الصَّاضتًىاتً كىالًَّذينى آمىنيوٍا كىعىًمليوٍا  ٕٓ ٓٓ  هيمٍ سى
جتىٍرًم ًمن حتىًٍتهىا األىنٍػهىاري خىاًلًدينى فًيهىا جىنَّاتو 

ًظػبلِّ عتَّيٍم ًفيهىا أىٍزكىاجه مُّطىهَّرىةه كىنيٍدًخليهيٍم  أىبىدان 
 ﴾ٕٓظىًليبلن ﴿

اظتفعوؿ  الصَّاضتًىاًت=
 بو

 اظتفعوؿ بو ىيٍم=
=  اظتفعوؿ بو جىنَّاتو

 يوفاظتفعوؿ  أىبىدان=
 اظتفعوؿ ألجلو ًظػبلِّ=

ًإذلى أىٍىًلهىا  األمانات أىف تيؤدُّكاٍ  مٍ الٌلوى يىٍأميريكي ًإفَّ  ٖٓ ٔٓ
بًاٍلعىٍدًؿ  أىف حتىٍكيميواٍ النَّاًس  بػىٍُتى كىًإذىا حىكىٍمتيم 

يعان  كيمًإفَّ الٌلوى نًًعمَّا يىًعظي  بًًو ًإفَّ الٌلوى كىافى شتًى
 ﴾ٖٓبىًصَتان ﴿

 ٍم=اظتفعوؿ بوك
أىف تيؤدُّكٍا= اظتفعوؿ 

 بو
اظتفعوؿ األمانات= 

 بو
 يوفاظتفعوؿ  بػىٍُتى=

اظتفعوؿ  أىف حتىٍكيميوٍا=
 بو
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 اظتفعوؿ بو كم=

كىأىًطيعيواٍ  الٌلوى يىا أىيػُّهىا الًَّذينى آمىنيوٍا أىًطيعيوٍا  ٗٓ ٕٓ
كىأيٍكرل األىٍمًر ًمنكيٍم فىًإف تػىنىازىٍعتيٍم يف  الرَّسيوؿى 

شىٍيءو فػىريدُّكهي ًإذلى الٌلًو كىالرَّسيوًؿ ًإف كينتيٍم 
يػٍره  تػيٍؤًمنيوفى بًالٌلًو كىاٍليػىٍوـً اآلًخًر ذىًلكى خى

 ﴾ٗٓ﴿تىٍأكًيبلن كىأىٍحسىني 

 اظتفعوؿ بو الٌلوى=
=  اظتفعوؿ بو الرَّسيوؿى
 اظتفعوؿ بو تىٍأكًيبلن=

 

ٍ تػىرى ًإذلى الًَّذينى يػىٍزعيميوفى أىنػَّهيٍم آمىنيواٍ مبىا أينزًؿى  َٔ ٖٓ أىدلى
أىف إًلىٍيكى كىمىا أينزًؿى ًمن قػىٍبًلكى ييرًيديكفى 

أىف ًإذلى الطَّاغيوًت كىقىٍد أيًمريكٍا  يػىتىحىاكىميواٍ 
 ضىبلىالن  أىف ييًضلَّهيمٍ بًًو كىييرًيدي الشٍَّيطىافي  يىٍكفيريكاٍ 

 ﴾َٔان ﴿بىًعيد

 أىف يػىتىحىاكىميوٍا=
 اظتفعوؿ بو

اظتفعوؿ  أىف يىٍكفيريكٍا=
 بو

اظتفعوؿ  أىف ييًضلَّهيٍم=
 بو

 اظتفعوؿ بو ضىبلىالن=
كىًإذىا ًقيلى عتىيٍم تػىعىالىٍوٍا ًإذلى مىا أىنزىؿى الٌلوي كىًإذلى  ُٔ ٗٓ

يىصيدُّكفى عىنكى  اٍلمينىاًفًقُتى الرَّسيوًؿ رىأىٍيتى 
 ﴾ ُٔ﴿ صيديكدان 

اظتفعوؿ  اٍلمينىاًفًقُتى=
 بو

اظتفعوؿ  صيديكدان=
 مطلق

 مىا= اظتفعوؿ بويف قػيليؤًًٍّم  مىاأيكلىػًئكى الًَّذينى يػىٍعلىمي الٌلوي  ّٔ َٔ
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كىقيل عتَّيٍم يف أىنفيًسًهٍم  هيمٍ فىأىٍعًرٍض عىنػٍهيٍم كىًعظٍ 
 ﴾ّٔبىلًيغان ﴿ قػىٍوالن 

 ىيٍم= اظتفعوؿ بو
 قػىٍوالن= اظتفعوؿ ألجلو

ٍلنىا ًمن رَّسيوؿو ًإالَّ لًييطىاعى بًًإٍذًف الٌلًو  ْٔ ُٔ كىمىا أىٍرسى
هيٍم جىآؤيكؾى أىنفيسى كىلىٍو أىنػَّهيٍم ًإذ ظَّلىميوٍا 

كىاٍستػىٍغفىرى عتىيمي الرَّسيوؿي لىوىجىديكاٍ  الٌلوى فىاٍستػىٍغفىريكٍا 
 ﴾ْٔرًَّحيمان ﴿ تػىوَّابان  الٌلوى 

=  اظتفعوؿ بو أىنفيسى
 اظتفعوؿ بو الٌلوى=
 اظتفعوؿ بو الٌلوى=

 اظتفعوؿ بو تػىوَّابان=
فىبلى كىرىبّْكى الى يػيٍؤًمنيوفى حىىتَّى حييىكّْميوؾى فًيمىا  ٓٔ ِٔ

نػى شىجىرى  ديكٍا يف أىنفيًسًهٍم بػىيػٍ حىرىجان هيٍم مثيَّ الى جيًى
 ﴾ٓٔ﴿ تىٍسًليمان ؽتَّّْا قىضىٍيتى كىييسىلّْميواٍ 

 اظتفعوؿ فيو بػىٍُتى=
 اظتفعوؿ بو حىرىجان=

اظتفعوؿ تىٍسًليمان=
 ظتطلقا

نىا عىلىٍيًهٍم أىًف اقٍػتػيليوٍا  ٔٔ ّٔ كيٍم أىًك أىنفيسى كىلىٍو أىنَّا كىتىبػٍ
اٍخريجيوٍا ًمن ًديىارًكيم مَّا فػىعىليوهي ًإالَّ قىًليله مّْنػٍهيٍم 

ييوعىظيوفى بًًو لىكىافى خىٍَتان  مىاكىلىٍو أىنػَّهيٍم فػىعىليوٍا 
 ﴾ ٔٔعتَّيٍم كىأىشىدَّ تػىٍثبًيتان ﴿

 = اظتفعوؿ بوأىنفيسى 
 = اظتفعوؿ بومىا

نىا ٕٔ ْٔ تػىيػٍ عىًظيمان  أىٍجران مّْن لَّدينَّػا  ىيمكىًإذان آلَّ
﴿ٕٔ﴾ 

 ىيم= اظتفعوؿ بو
 أىٍجران= اظتفعوؿ بو

يٍػنىا ٖٔ ٓٔ  ىيٍم= اظتفعوؿ بو ﴾ٖٔمٍُّستىًقيمان ﴿ ًصرىاطان  ىيمٍ كىعتىىدى
 ًصرىاطان= اظتفعوؿ بو
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كىالرَّسيوؿى فىأيٍكلىػًئكى مىعى الًَّذينى  الٌلوى كىمىن ييًطًع  ٗٔ ٔٔ
يًقُتى  أىنٍػعىمى الٌلوي عىلىٍيًهم مّْنى النًَّبيُّْتى كىالصّْدّْ

اء كىالصَّاضتًًُتى كىحىسينى أيكلىػًئكى   رىًفيقان كىالشُّهىدى
﴿ٔٗ﴾ 

 ٌلوى= اظتفعوؿ بوال
 اظتفعوؿ بو رىًفيقان=

عىًليمان ذىًلكى اٍلفىٍضلي ًمنى الٌلًو كىكىفىى بًالٌلًو  َٕ ٕٔ
﴿َٕ﴾ 

 اظتفعوؿ بو عىًليمان=
 

كيٍم فىانًفريكاٍ ًحٍذرى يىا أىيػُّهىا الًَّذينى آمىنيوٍا خيذيكٍا  ُٕ ٖٔ
يعان أىًك انًفريكاٍ  ثػيبىاتو   ﴾ ُٕ﴿ رتًى

=  اظتفعوؿ بو ًحٍذرى
=  اظتفعوؿ بو ثػيبىاتو
يعان=  اظتفعوؿ بو رتًى

كىلىًئٍن أىصىابىكيٍم فىٍضله مّْنى ا لىيػىقيولىنَّ كىأىف دلٍَّ  ّٕ ٗٔ
نىوي مىوىدَّةه يىا لىيتىًٍت كينتي مىعىهيٍم  نىكيٍم كىبػىيػٍ تىكين بػىيػٍ

 ﴾ ّٕعىًظيمان ﴿ فػىٍوزان فىأىفيوزى 

 ألجلوفػىٍوزان= اظتفعوؿ 
 

 اضتٍىيىاةى فػىٍليػيقىاًتٍل يف سىًبيًل الٌلًو الًَّذينى يىٍشريكفى  ْٕ َٕ
ًبيًل الٌلًو  نٍػيىا بًاآلًخرىًة كىمىن يػيقىاًتٍل يف سى الدُّ

عىًظيمان  أىٍجران فػىيػيٍقتىٍل أىك يػىٍغًلٍب فىسىٍوؼى نػيٍؤتًيًو 
﴿ْٕ﴾ 

 اضتٍىيىاةى= اظتفعوؿ بو
 أىٍجران= اظتفعوؿ بو

 

ًبيًل الٌلًو كىمىا لىكيٍم الى  ٕٓ ُٕ تػيقىاتًليوفى يف سى
اًف  كىاٍلميٍستىٍضعىًفُتى ًمنى الرّْجىاًؿ كىالنّْسىاء كىاٍلًوٍلدى

ػًذًه اٍلقىٍريىًة  نىاالًَّذينى يػىقيوليوفى رىبػَّنىا أىٍخرًجٍ  ًمٍن ىى

 نىا= اظتفعوؿ بو
 اظتفعوؿ بو =كىلًٌيان 

 نىًصَتان= اظتفعوؿ بو
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 كىلًيٌان الظَّادلًً أىٍىليهىا كىاٍجعىل لَّنىا ًمن لَّدينكى 
 ﴾ٕٓ﴿ ان نىًصَت كىاٍجعىل لَّنىا ًمن لَّدينكى 

 
 

ًبيًل الٌلًو كىالًَّذينى   ٕٔ ِٕ الًَّذينى آمىنيوٍا يػيقىاتًليوفى يف سى
كىفىريكٍا يػيقىاتًليوفى يف سىبًيًل الطَّاغيوًت فػىقىاتًليواٍ 

ٍيدى الشٍَّيطىاًف كىافى  أىٍكلًيىاء الشٍَّيطىاًف ًإفَّ كى
 ﴾ٕٔضىًعيفان ﴿

 أىٍكلًيىاء= اظتفعوؿ بو
 

كيٍم أىٍيًديى أىدلٍى تػىرى ًإذلى الًَّذينى قًيلى عتىيٍم كيفُّوٍا  ٕٕ ّٕ
فػىلىمَّا كيًتبى  الزَّكىاةى كىآتيوٍا  الصَّبلىةى كىأىًقيميوٍا 

  النَّاسى ٍم خيىٍشىٍوفى عىلىٍيًهمي اٍلًقتىاؿي ًإذىا فىرًيقه مّْنٍػهي 
كىخىٍشيىًة الٌلًو أىٍك أىشىدَّ خىٍشيىةن كىقىاليوٍا رىبػَّنىا دًلى  

نىا  لىٍوال أىخٍَّرتػىنىا ًإذلى أىجىلو  اٍلًقتىاؿى كىتىٍبتى عىلىيػٍ
يػٍره  نٍػيىا قىًليله كىاآلًخرىةي خى قىرًيبو قيٍل مىتىاعي الدَّ

 ﴾ ٕٕلّْمىًن اتػَّقىى كىالى تيٍظلىميوفى فىتًيبلن ﴿

 أىٍيًدمى= اظتفعوؿ بو
 الصَّبلىةى= اظتفعوؿ بو
 الزَّكىاةى= اظتفعوؿ بو
= اظتفعوؿ بو  النَّاسى

 = اظتفعوؿ بواٍلًقتىاؿى 
 

أىيٍػنىمىا تىكيونيوٍا ييٍدرًككُّمي اٍلمىٍوتي كىلىٍو كينتيٍم يًف  ٖٕ ْٕ
بػيريكجو مُّشىيَّدىةو كىًإف تيًصبػٍهيٍم حىسىنىةه يػىقيوليواٍ 
يّْئىةه يػىقيوليواٍ  ػًذًه ًمٍن ًعنًد الٌلًو كىًإف تيًصبػٍهيٍم سى ىى

ػًذًه ًمٍن ًعنًدؾى قيٍل   مٍّْن ًعنًد الٌلًو فىمىا  كيلّّ ىى
حىًديثان عًتىػؤيالء اٍلقىٍوـً الى يىكىاديكفى يػىٍفقىهيوفى 

﴿ٕٖ ﴾ 

 اظتفعوؿ بو حىًديثان=
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مَّا أىصىابىكى ًمٍن حىسىنىةو فىًمنى الٌلًو كىمىا أىصىابىكى  ٕٗ ٕٓ
ٍلنىا يّْئىةو فىًمن نػٍَّفًسكى كىأىٍرسى لًلنَّاًس  ؾى ًمن سى

 ﴾ ٕٗ﴿ شىًهيدان كىكىفىى بًالٌلًو  رىسيوالن 

=  اظتفعوؿ بو ؾى
 اظتفعوؿ بو رىسيوالن=
 اظتفعوؿ بو شىًهيدان=

كىمىن تػىوىذلَّ  الٌلوى فػىقىٍد أىطىاعى  رَّسيوؿى مٍَّن ييًطًع ال َٖ ٕٔ
 ﴾َٖ﴿ حىًفيظان عىلىٍيًهٍم  ؾى فىمىا أىٍرسىٍلنىا

=  اظتفعوؿ بو رَّسيوؿى
 اظتفعوؿ بو الٌلوى=
=  اظتفعوؿ بو ؾى

 اظتفعوؿ بو حىًفيظان=
كىيػىقيوليوفى طىاعىةه فىًإذىا بػىرىزيكٍا ًمٍن ًعنًدؾى بػىيَّتى  ُٖ ٕٕ

الًَّذم تػىقيوؿي كىالٌلوي يىٍكتيبي  غىيػٍرى طىآئًفىةه مّْنٍػهيٍم 
مىا يػيبػىيّْتيوفى فىأىٍعًرٍض عىنػٍهيٍم كىتػىوىكٍَّل عىلىى الٌلًو 

 ﴾ ُٖ﴿ كىًكيبلن كىكىفىى بًالٌلًو 

= اظتفعوؿ بو  غىيػٍرى
 اظتفعوؿ بو كًكيبلن=

بػَّريكفى  ِٖ ٖٕ كىلىٍو كىافى ًمٍن ًعنًد غىٍَتً  اٍلقيٍرآفى أىفىبلى يػىتىدى
 ﴾ِٖكىًثَتان ﴿اٍخًتبلىفان  الٌلًو لىوىجىديكاٍ ًفيًو 

 اظتفعوؿ بو اٍلقيٍرآفى=
 اظتفعوؿ بو اٍخًتبلىفان=

أىًك اطتٍىٍوًؼ كىًإذىا جىاءىيٍم أىٍمره مّْنى األىٍمًن  ّٖ ٕٗ
أىذىاعيوٍا بًًو كىلىٍو رىدُّكهي ًإذلى الرَّسيوًؿ كىًإذلى أيٍكرل 

ًمنػٍهيٍم  نىوي األىٍمًر ًمنٍػهيٍم لىعىًلمىوي الًَّذينى يىٍستىنًبطيو 
كىلىٍوالى فىٍضلي الٌلًو عىلىٍيكيٍم كىرىزٍتىتيوي الىتػَّبػىٍعتيمي 

 ﴾ ًّٖإالَّ قىًليبلن ﴿ الشٍَّيطىافى 

اظتفعوؿ  الشٍَّيطىافى=
 بو
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ًبيًل الٌلًو الى تيكىلَّفي ًإالَّ نػىٍفسىكى  ْٖ َٖ فػىقىاًتٍل يف سى
 بىٍأسى  أىف يىكيفَّ عىسىى الٌلوي  اٍلميٍؤًمًنُتى كىحىرًّْض 

الًَّذينى كىفىريكٍا كىالٌلوي أىشىدُّ بىٍأسان كىأىشىدُّ تىنًكيبلن 
﴿ْٖ ﴾ 

اظتفعوؿ  ٍلميٍؤًمًنُتى=ا
 بو
اظتفعوؿ  ف يىكيفَّ =أ

 بو
=  اظتفعوؿ بو بىٍأسى

 
حىسىنىةن يىكين لَّوي نىًصيبه  شىفىاعىةن مَّن يىٍشفىٍع  ٖٓ ُٖ

يّْئىةن يىكين لَّوي ًكٍفله  شىفىاعىةن مّْنػٍهىا كىمىن يىٍشفىٍع  سى
مّْنػٍهىا كىكىافى الٌلوي عىلىى كيلّْ شىٍيءو مًُّقيتان 

﴿ٖٓ﴾ 

اظتفعوؿ شىفىاعىةن=
 اظتطلق

اظتفعوؿ شىفىاعىةن=
 اظتطلق

ًإذلى يػىٍوـً  كيمٍ الٌلوي ال إًلىػوى ًإالَّ ىيوى لىيىٍجمىعىنَّ  ٕٖ ِٖ
اٍلًقيىامىًة الى رىٍيبى ًفيًو كىمىٍن أىٍصدىؽي ًمنى الٌلًو 

 ﴾ٕٖحىًديثان ﴿

 اظتفعوؿ بو كيٍم=

فىمىا لىكيٍم يف اٍلمينىاًفًقُتى ًفئىتػىٍُتً كىالٌلوي أىرٍكىسىهيم  ٖٖ ّٖ
مبىا كىسىبيوٍا أىتيرًيديكفى أىف تػىٍهديكٍا مىٍن أىضىلَّ الٌلوي 

دى لىوي   ﴾ٖٖ﴿ سىبًيبلن كىمىن ييٍضًلًل الٌلوي فػىلىن جتًى

ًبيبلن=  اظتفعوؿ بو سى

كىدُّكٍا لىٍو تىٍكفيريكفى كىمىا كىفىريكٍا فػىتىكيونيوفى سىوىاء  ٖٗ ْٖ
حىىتَّى يػيهىاًجريكٍا يًف  أىٍكلًيىاءفىبلى تػىتًَّخذيكٍا ًمنػٍهيٍم 

ًبيًل الٌلًو فىًإف تػىوىلٍَّوٍا فىخيذيك   ىيمٍ كىاقٍػتػيليو  ىيمٍ سى

 اظتفعوؿ بو أىٍكلًيىاء=
 اظتفعوؿ بو ىيٍم=
 اظتفعوؿ بو ىيٍم=
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كىالى  كىلًٌيان حىٍيثي كىجىددتَّيوىيٍم كىالى تػىتًَّخذيكٍا ًمنٍػهيٍم 
 ﴾َٖٗتان ﴿نىصً 

 اظتفعوؿ بو كىلًٌيان=

نى ًإالَّ الًَّذينى يىًصليوفى ًإذلىى قػىٍوـو  َٗ ٖٓ هيم بػىيٍػنػى كيٍم كى بػىيػٍ
مّْيثىاؽه أىٍك جىآؤيككيٍم حىًصرىٍت صيديكريىيٍم أىف 

كىلىٍو شىاء الٌلوي هيٍم قػىٍومى يػيقىاتًليوكيٍم أىٍك يػيقىاتًليوٍا 
 مٍ فىًإًف اٍعتػىزىليوكي  مٍ لىسىلَّطىهيٍم عىلىٍيكيٍم فػىلىقىاتػىليوكي 

فىمىا جىعىلى  سَّلىمى كىأىٍلقىٍوٍا إًلىٍيكيمي ال مٍ فػىلىٍم يػيقىاتًليوكي 
ًبيبلن الٌلوي لىكيٍم عىلىٍيًهٍم   ﴾َٗ﴿ سى

 اظتفعوؿ فيو =بػىٍُتى 
 اظتفعوؿ فيو =بػىٍُتى 
 اظتفعوؿ بو =قػىٍوـى 
 اظتفعوؿ بو =مٍ كي 

 اظتفعوؿ بو =كيمٍ 
 اظتفعوؿ بو ٍم=كي 

 اظتفعوؿ بو سَّلىمى=
ًبيبلن=  اظتفعوؿ بو سى

كىيىٍأمىنيواٍ  كيمٍ نيو أىف يىٍأمى ييرًيديكفى  آخىرًينى سىتىًجديكفى  ُٗ ٖٔ
قػىٍومىهيٍم كيلَّ مىا ريدُّكىٍا ًإذلى اٍلًفٍتًنًة أيرًٍكسيوٍا ًفًيهىا 

كىيىكيفُّوىاٍ  سَّلىمى فىًإف دلٍَّ يػىٍعتىزًليوكيٍم كىيػيٍلقيوٍا إًلىٍيكيمي ال
 ىيمٍ حىٍيثي ثًًقٍفتيميو  ىيمٍ كىاقٍػتػيليو  ىيمٍ هيٍم فىخيذيك أىٍيًديػى 

مُّبًينان  سيٍلطىانان لىٍيًهٍم كىأيٍكلىػًئكيٍم جىعىٍلنىا لىكيٍم عى 
﴿ُٗ ﴾ 

 = اظتفعوؿ بوآخىرًينى 
 = اظتفعوؿ بوأىف يىٍأـ

 = اظتفعوؿ بوكيمٍ 
 سَّلىمى= اظتفعوؿ بو

 أىٍيًدمى= اظتفعوؿ بو
 ىيٍم= اظتفعوؿ بو
 ىيٍم= اظتفعوؿ بو
 ىيٍم= اظتفعوؿ بو

 سيٍلطىانان= اظتفعوؿ بو
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ًإالَّ خىطىئان  ميٍؤًمنان كىمىا كىافى ًلميٍؤًمنو أىف يػىٍقتيلى  ِٗ ٕٖ
خىطىئان فػىتىٍحرًيري رىقػىبىةو مٍُّؤًمنىةو  ميٍؤًمنان كىمىن قػىتىلى 

قيوٍا فىًإف   كىًديىةه مُّسىلَّمىةه ًإذلى أىٍىًلًو ًإالَّ أىف يىصَّدَّ
كىافى ًمن قػىٍوـو عىديكٍّ لَّكيٍم كىىيوى ٍمٍؤًمنه فػىتىٍحرًيري 

نى ٍوـو رىقػىبىةو مٍُّؤًمنىةو كىًإف كىافى ًمن قػى  هيٍم بػىيٍػنػى كيٍم كى بػىيػٍ
مّْيثىاؽه فىًديىةه مُّسىلَّمىةه ًإذلى أىٍىًلًو كىحتىٍرًيري رىقػىبىةو 

ـي  ٍد فىًصيىا ميتىتىابًعىٍُتً  شىٍهرىٍينً مٍُّؤًمنىةن فىمىن دلٍَّ جيًى
مّْنى الٌلًو كىكىافى الٌلوي عىًليمان حىًكيمان  تػىٍوبىةن 
﴿ِٗ﴾ 

 ميٍؤًمنان= اظتفعوؿ بو
 = اظتفعوؿ بوميٍؤًمنان 

 بػىٍُتى= اظتفعوؿ فيو
 اظتفعوؿ فيو بػىٍُتى=

 اظتفعوؿ فيو شىٍهرىٍيًن=
 اظتفعوؿ ألجلو تػىٍوبىةن=

 
 

مُّتػىعىمّْدان فىجىزىآؤيهي جىهىنَّمي  ميٍؤًمنان كىمىن يػىٍقتيٍل  ّٗ ٖٗ
خىاًلدان ًفيهىا كىغىًضبى الٌلوي عىلىٍيًو كىلىعىنىوي كىأىعىدَّ لىوي 

ابان   ﴾ّٗعىًظيمان ﴿ عىذى

 اظتفعوؿ بو ميٍؤًمنان=
ابان=  اظتفعوؿ بو عىذى

 
بًيًل الٌلًو  ْٗ َٗ يىا أىيػُّهىا الًَّذينى آمىنيوٍا ًإذىا ضىرىبٍػتيٍم يف سى

 سَّبلىـى فػىتىبػىيػَّنيوٍا كىالى تػىقيوليوٍا ًلمىٍن أىٍلقىى إًلىٍيكيمي ال
نٍػيىا  عىرىضى لىٍستى ميٍؤًمنان تػىٍبتػىغيوفى  اضتٍىيىاًة الدُّ

الٌلًو مىغىازًلي كىًثَتىةه كىذىًلكى كينتيم مّْن قػىٍبلي  ًعندى فى 
فىمىنَّ الٌلوي عىلىٍيكيٍم فػىتىبػىيػَّنيوٍا ًإفَّ الٌلوى كىافى مبىا 

 ﴾ْٗ﴿ خىًبَتان تػىٍعمىليوفى 

 اظتفعوؿ بو سَّبلىـى=
=  اظتفعوؿ بو عىرىضى
=  اظتفعوؿ بو عىرىضى
 اظتفعوؿ بو خىًبَتان=
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الَّ يىٍستىًوم اٍلقىاًعديكفى ًمنى اٍلميٍؤًمًنُتى غىيػٍري أيٍكرل  ٓٗ ُٗ
ًبيًل الٌلًو بًأىٍموىاعًتًٍم  الضَّرىًر كىاٍلميجىاًىديكفى يف سى

بًأىٍموىاعًتًٍم  اٍلميجىاًىًدينى كىأىنفيًسًهٍم فىضَّلى الٌلوي 
كىكيػبلِّ كىعىدى  دىرىجىةن كىأىنفيًسًهٍم عىلىى اٍلقىاًعًدينى 

عىلىى  اٍلميجىاًىًدينى كىفىضَّلى الٌلوي  اضتٍيٍسٌتى الٌلوي 
 ﴾ٓٗعىًظيمان ﴿ أىٍجران اٍلقىاًعًدينى 

اظتفعوؿ  اٍلميجىاًىًدينى=
 بو

 اظتفعوؿ بو دىرىجىةن=
=اضت  اظتفعوؿ بو ٍسٌتى

اظتفعوؿ  اٍلميجىاًىًدينى=
 بو

 اظتفعوؿ بو أىٍجران=
أىنٍػفيًسًهٍم  ظىاًلًمياٍلمىآلًئكىةي  ىيمي تػىوىفَّاًإفَّ الًَّذينى  ٕٗ ِٗ

يًف  ميٍستىٍضعىًفُتى قىاليوٍا ًفيمى كينتيٍم قىاليوٍا كينَّا 
األىٍرًض قىاٍلوىٍا أىدلٍى تىكيٍن أىٍرضي الٌلًو كىاًسعىةن 
فػىتػيهىاًجريكٍا فًيهىا فىأيٍكلىػًئكى مىٍأكىاىيٍم جىهىنَّمي 

 ﴾ٕٗ﴿ مىًصَتان كىسىاءٍت 

 عوؿ بواظتف ىيمي=
 اظتفعوؿ بو ظىاًلًمي=

اظتفعوؿ ميٍستىٍضعىًفُتى=
 بو

 اظتفعوؿ بو مىًصَتان=
ًإالَّ اٍلميٍستىٍضعىًفُتى ًمنى الرّْجىاًؿ كىالنّْسىاء  ٖٗ ّٗ

اًف الى يىٍستىًطيعيوفى  كىالى يػىٍهتىديكفى  ًحيلىةن كىاٍلًوٍلدى
ًبيبلن   ﴾ٖٗ﴿سى

 اظتفعوؿ ألجلو يلىةن=ح
ًبيبلن=  اظتفعوؿ بو سى

وى عىنٍػهيٍم كىكىافى الٌلوي أىف يػىٍعفي فىأيٍكلىػًئكى عىسىى الٌلوي  ٗٗ ْٗ
 ﴾ٗٗعىفيٌوان غىفيوران ﴿

=أف   اظتفعوؿ بو يػىٍعفي
 

ٍد يف األىٍرًض  ََُ ٓٗ ًبيًل الٌلًو جيًى كىمىن يػيهىاًجٍر يف سى
كىًثَتان كىسىعىةن كىمىن خيىٍريٍج ًمن بػىٍيًتًو   ميرىاغىمان 

 اظتفعوؿ بو ميرىاغىمان=
 اظتفعوؿ بو ميهىاًجران=
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ًإذلى الٌلًو كىرىسيولًًو مثيَّ ييٍدرًٍكوي اٍلمىٍوتي  ميهىاًجران 
فػىقىٍد كىقىعى أىٍجريهي عىلى الٌلًو كىكىافى الٌلوي غىفيوران 

 ﴾ََُرًَّحيمان ﴿
كىًإذىا ضىرىبٍػتيٍم يف األىٍرًض فػىلىٍيسى عىلىٍيكيٍم جينىاحه  َُُ ٔٗ

أىف يػىٍفتًنىكيمي أىف تػىٍقصيريكاٍ ًمنى الصَّبلىًة ًإٍف ًخٍفتيٍم 
ٌكان  الًَّذينى كىفىريكٍا ًإفَّ اٍلكىاًفرًينى كىانيوٍا لىكيٍم عىدي

 ﴾ َُُمًُّبينان ﴿

 اظتفعوؿ=أىف يػىٍفتًنىكيمي 
 بو
 

فػىٍلتػىقيٍم  صَّبلىةى فًيًهٍم فىأىقىٍمتى عتىيمي الكىًإذىا كينتى  َُِ ٕٗ
تػىهيٍم فىًإذىا  طىآئًفىةه مّْنػٍهيم مَّعىكى كىلٍيىٍأخيذيكٍا أىٍسًلحى
سىجىديكٍا فػىٍليىكيونيوٍا ًمن كىرىآًئكيٍم كىلٍتىٍأًت طىآئًفىةه 
أيٍخرىل دلٍى ييصىلُّوٍا فػىٍلييصىلُّوٍا مىعىكى كىٍليىٍأخيذيكاٍ 

تػىهيٍم كىدَّ الًَّذينى كىفىريكٍا  لىٍو ًحٍذرىىيٍم كىأىٍسًلحى
تػىٍغفيليوفى عىٍن أىٍسًلحىًتكيٍم كىأىٍمًتعىًتكيٍم فػىيىًميليوفى 

كىاًحدىةن كىالى جينىاحى عىلىٍيكيٍم ًإف   مَّيػٍلىةن عىلىٍيكيم 
كىافى ًبكيٍم أىذنل مّْن مَّطىرو أىٍك كينتيم مٍَّرضىى أىف 

كيٍم ًإفَّ الٌلوى ًحٍذرى كيٍم كىخيذيكٍا أىٍسًلحىتى تىضىعيوٍا 
ابان اًفرًينى أىعىدَّ لًٍلكى   ﴾َُِمًُّهينان ﴿ عىذى

 اظتفعوؿ بو =صَّبلىةى 
 اظتفعوؿ اظتطلق =مَّيػٍلىةن 

اظتفعوؿ  =أىٍسًلحىتى 
 بو

 اظتفعوؿ بو =ًحٍذرى 
ابان   اظتفعوؿ بو =عىذى

ًقيىامان  الٌلوى فىاذٍكيريكٍا  صَّبلىةى فىًإذىا قىضىٍيتيمي ال َُّ ٖٗ
ٍأنىنتيٍم فىأىقًيميواٍ  كىقػيعيودان كىعىلىى جينيوًبكيٍم فىًإذىا اٍطمى

 اظتفعوؿ بو =صَّبلىةى 
 اظتفعوؿ بو =الٌلوى 
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ًإفَّ الصَّبلىةى كىانىٍت عىلىى اٍلميٍؤًمًنُتى   الصَّبلىةى 
 ﴾ًَُّكتىابان مٍَّوقيوتان ﴿

 اظتفعوؿ بو =صَّبلىةى 
 

ًنيوٍا يف ابًٍتغىاء اٍلقىٍوـً ًإف تىكيونيوٍا تىٍألىميوفى  َُْ ٗٗ كىالى هتى
فىًإنػَّهيٍم يىٍألىميوفى كىمىا تىٍألىموفى كىتػىٍرجيوفى ًمنى الٌلًو 

الى يػىٍرجيوفى كىكىافى الٌلوي عىًليمان حىًكيمان  مىا
﴿َُْ﴾ 

 اظتفعوؿ بو =مىا

 بػىٍُتى بًاضتٍىقّْ لًتىٍحكيمى  اٍلًكتىابى إًنَّا أىنزىٍلنىا إًلىٍيكى  َُٓ ََُ
النَّاًس مبىا أىرىاؾى الٌلوي كىالى تىكين لٍّْلخىآئًًنُتى 

 ﴾َُٓخىًصيمان ﴿

 اظتفعوؿ بو =اٍلًكتىابى 
 بوفاظتفعوؿ  =بػىٍُتى 

هيٍم ًإفَّ أىنفيسى كىالى جتيىاًدٍؿ عىًن الًَّذينى خيىٍتىانيوفى  َُٕ َُُ
بُّ   ﴾ َُٕكىافى خىوَّانان أىثًيمان ﴿  مىنالٌلوى الى حيًي

 اظتفعوؿ بو =أىنفيسى 
 اظتفعوؿ بو =مىن

نٍػيىا  َُٗ َُِ ىىاأىنتيٍم ىىػؤيالء جىادىٍلتيٍم عىنػٍهيٍم يف اضتٍىيىاًة الدُّ
اٍلًقيىامىًة أـى مَّن  يػىٍوـى عىنٍػهيٍم  الٌلوى فىمىن جييىاًدؿي 

 ﴾َُٗيىكيوفي عىلىٍيًهٍم كىًكيبلن ﴿

 اظتفعوؿ بو =الٌلوى 
 وفيفعوؿ اظت =يػىٍوـى 
 

وي مثيَّ يىٍستػىٍغًفًر نػىٍفسى أىٍك يىٍظًلٍم  سيوءان كىمىن يػىٍعمىٍل  َُُ َُّ
ًد  الٌلوى   ﴾َُُرًَّحيمان ﴿ غىفيوران  الٌلوى جيًى

 اظتفعوؿ بو =سيوءان 
 اظتفعوؿ بو =نػىٍفسى 
 اظتفعوؿ بو =الٌلوى 

 اظتفعوؿ بو =الٌلوى 
 اظتفعوؿ بو =غىفيوران 
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فىًإمنَّىا يىٍكًسبيوي عىلىى نػىٍفًسًو  ًإذٍتان كىمىن يىٍكًسٍب  ُُُ َُْ
 ﴾ ُُُكىكىافى الٌلوي عىًليمان حىًكيمان ﴿

 اظتفعوؿ بو =ًإذٍتان 

أىٍك ًإذٍتان مثيَّ يػىٍرـً بًًو بىرًيئان  خىًطيئىةن كىمىن يىٍكًسٍب  ُُِ َُٓ
 ﴾ُُِكىًإذٍتان مًُّبينان ﴿ بػيٍهتىانان فػىقىًد اٍحتىمىلى 

 اظتفعوؿ بو =خىًطيئىةن 
اظتفعوؿ  =بػيٍهتىانان 
 ألجلو

كىلىٍوالى فىٍضلي الٌلًو عىلىٍيكى كىرىزٍتىتيوي عتىىمَّت طَّآئًفىةه  ُُّ َُٔ
مُّنػٍهيٍم أىف ييًضلُّوؾى كىمىا ييًضلُّوفى ًإالُّ أىنفيسىهيٍم 
كىمىا يىضيرُّكنىكى ًمن شىٍيءو كىأىنزىؿى الٌلوي عىلىٍيكى 

دلٍى تىكيٍن تػىٍعلىمي  مىا كى كىاضتًٍٍكمىةى كىعىلَّمى  ًكتىابى الٍ 
 ﴾ ُُّكىكىافى فىٍضلي الٌلًو عىلىٍيكى عىًظيمان ﴿

 اظتفعوؿ بو =ًكتىابى 
 اظتفعوؿ بو =ؾى 
 اظتفعوؿ بو =مىا
 
 

يػٍرى يف كىًثَتو مّْن ؾتٍَّوىاىيٍم ًإالَّ مىٍن أىمىرى  ُُْ َُٕ الَّ خى
قىةو أىٍك مىٍعريكؼو أىٍك ًإٍصبلىحو  النَّاًس  بػىٍُتى ًبصىدى

ابٍػتػىغىاء مىٍرضىاًت الٌلًو  ذىًلكى كىمىن يػىٍفعىٍل 
 ﴾ ُُْعىًظيمان ﴿ أىٍجران فىسىٍوؼى نػيٍؤتًيًو 

 وفياظتفعوؿ  =بػىٍُتى 
 اظتفعوؿ بو =ذىًلكى 
 اظتفعوؿ بو =أىٍجران 

ى لىوي  الرَّسيوؿى كىمىن ييشىاًقًق  ُُٓ َُٖ ًمن بػىٍعًد مىا تػىبػىُتَّ
مىا  وً سىبًيًل اٍلميٍؤًمًنُتى نػيوىلّْ  غىيػٍرى اعٍتيدىل كىيػىتًَّبٍع 
 مىًصَتان كىسىاءٍت  جىهىنَّمى  وً تػىوىذلَّ كىنيٍصلً 

﴿ُُٓ﴾ 

=  اظتفعوؿ بو الرَّسيوؿى
 اظتفعوؿ بو غىيػٍرى=
 اظتفعوؿ بو ًق=
 اظتفعوؿ بو ًق=

 اظتفعوؿ بو جىهىنَّمى=
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 اظتفعوؿ بو مىًصَتان=

 ديكفى  مىاًبًو كىيػىٍغًفري  أىف ييٍشرىؾى ًإفَّ الٌلوى الى يػىٍغًفري  ُُٔ َُٗ
ذىًلكى ًلمىن يىشىاءي كىمىن ييٍشرًٍؾ بًالٌلًو فػىقىٍد ضىلَّ 

 ﴾ُُٔبىًعيدان ﴿ ضىبلىالن 

= اظتفعوؿ  أىف ييٍشرىؾى
 بو

 اظتفعوؿ بو مىا =
 ويفاظتفعوؿ  كفى=د

اظتفعوؿ ضىبلىالن=
 اظتطلق

ذىفَّ ًمٍن ًعبىاًدؾى  ُُٖ َُُ ىختًَّ  نىًصيبان لَّعىنىوي الٌلوي كىقىاؿى ألى
 ﴾ُُٖمٍَّفريكضان ﴿

 اظتفعوؿ بو نىًصيبان=

 كينَّ فػىلىييبىتّْ  هيمٍ كىآلميرىنػَّ  هيمٍ كىأليمىنػّْيػىنػَّ  هيمٍ كىأليًضلَّنػَّ  ُُٗ ُُُ
الٌلًو  خىٍلقى فػىلىيػيغىيػّْريفَّ  هيمٍ األىنٍػعىاـً كىآلميرىنػَّ  آذىافى 

مّْن ديكًف الٌلًو فػىقىٍد  كىلًٌيان  الشٍَّيطىافى  كىمىن يػىتًَّخذً 
 ﴾ُُٗمًُّبينان ﴿ خيٍسرىانان خىًسرى 

 ىيٍم= اظتفعوؿ بو
 ىيٍم= اظتفعوؿ بو
 ىيٍم= اظتفعوؿ بو
 كينَّ= اظتفعوؿ بو
 آذىافى= اظتفعوؿ بو

 وؿ بوىيٍم= اظتفع
= اظتفعوؿ بو  خىٍلقى

الشٍَّيطىافى = اظتفعوؿ 
 بو
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 كىلًٌيان= اظتفعوؿ بو
خيٍسرىانان= اظتفعوؿ 

 اظتطلق
الشٍَّيطىافي ًإالَّ  ىيمي كىمىا يىًعدي  ًهمٍ كىدييىنّْي ىيمٍ يىًعدي  َُِ ُُِ

 ﴾َُِغيريكران ﴿
 ىيمي= اظتفعوؿ بو
 ًىٍم= اظتفعوؿ بو
 ىيمي=اظتفعوؿ بو

ديكفى عىنػٍهىا  ُُِ ُُّ أيٍكلىػًئكى مىٍأكىاىيٍم جىهىنَّمي كىالى جيًى
يصان   ﴾ُُِ﴿ ػتًى

 اظتفعوؿ بو يصان=ػت

نيٍدًخلي  الصَّاضتًىاتً كىالًَّذينى آمىنيوٍا كىعىًمليوٍا  ُِِ ُُْ  هيمٍ سى
جتىٍرًم ًمن حتىًٍتهىا األىنٍػهىاري خىاًلًدينى فًيهىا  جىنَّاتو 

ٌقان كىمىٍن أىٍصدىؽي ًمنى الٌلًو ًقيبلن  أىبىدان  كىٍعدى الٌلًو حى
﴿ُِِ ﴾ 

اظتفعوؿ الصَّاضتًىاًت=
 بو

 اظتفعوؿ بو ىيٍم =
=  اظتفعوؿ بو جىنَّاتو

 اظتفعوؿ فيو أىبىدان=
لٍَّيسى بًأىمىانًيّْكيٍم كىال أىمىاشلّْ أىٍىًل اٍلًكتىاًب مىن  ُِّ ُُٓ

ٍد لىوي ًمن ديكًف الٌلًو  سيوءان يػىٍعمىٍل  جييٍزى بًًو كىالى جيًى
 ﴾ ُِّكىالى نىًصَتان ﴿ كىلًٌيان 

 اظتفعوؿ بو سيوءان=
 اظتفعوؿ بو كىلًٌيان=

ًمن ذىكىرو أىٍك أينثىى  الصَّاضتًىاتى كىمىن يػىٍعمىٍل ًمنى  ُِْ ُُٔ
كىالى  نَّةى كىىيوى ميٍؤًمنه فىأيٍكلىػًئكى يىٍدخيليوفى اصتٍى 

 ﴾ ُِْ﴿نىًقَتان ييٍظلىميوفى 

=ا اظتفعوؿ لصَّاضتًىاتى
 بو

 اظتفعوؿ بو جىنَّةى=
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 اظتفعوؿ بو نىًقَتان=

وي  كىىيوى كىٍجهى كىمىٍن أىٍحسىني ًدينان ؽتٍَّّْن أىٍسلىمى  ُِٓ ُُٕ
إًبٍػرىاًىيمى حىنًيفان كىاختَّىذى الٌلوي  ًملَّةى ػتيًٍسنه كاتػَّبىعى 

 ﴾ُِٓ﴿ خىًليبلن  إًبٍػرىاًىيمى 

 اظتفعوؿ بو كىٍجوى=
 اظتفعوؿ بو ًملَّ=

 اظتفعوؿ بو إًبٍػرىاًىيمى=
 اظتفعوؿ بو خىًليبلن=

ًفيًهنَّ  كيمٍ يف النّْسىاء قيًل الٌلوي يػيٍفًتي كى كىيىٍستػىٍفتيونى  ُِٕ ُُٖ
كىمىا يػيتػٍلىى عىلىٍيكيٍم يف اٍلًكتىاًب يف يػىتىامىى 

كيًتبى عتىينَّ   مىا هينَّ النّْسىاء الَّبليت الى تػيٍؤتيونػى 
كىاٍلميٍستىٍضعىًفُتى ًمنى  ىينَّ و أىف تىنًكحي كىتػىٍرغىبيوفى 

اًف كىأىف تػىقيوميوٍا لًٍليىتىامىى بًاٍلًقٍسًط كىمىا  اٍلًوٍلدى
تػىٍفعىليوٍا ًمٍن خىٍَتو فىًإفَّ الٌلوى كىافى بًًو عىًليمان 

﴿ُِٕ﴾ 

=  اظتفعوؿ بو ؾى
 اظتفعوؿ بو كيٍم=
 اظتفعوؿ بو ىينَّ=
 اظتفعوؿ بو مىا=

اظتفعوؿ  أىف تىنًكحي=
 بو

 اظتفعوؿ بو ىينَّ=
 

أىٍك ًإٍعرىاضان  نيشيوزان كىًإًف اٍمرىأىةه خىافىٍت ًمن بػىٍعًلهىا  ُِٖ ُُٗ
نػى فىبلى جينىاٍحى عىلىٍيًهمىا أىف ييٍصًلحىا   صيٍلحان هيمىا بػىيػٍ

يػٍره كىأيٍحًضرىًت األىنفيسي  كىًإف  الشُّحَّ كىالصٍُّلحي خى
حتيًٍسنيوٍا كىتػىتػَّقيوٍا فىًإفَّ الٌلوى كىافى مبىا تػىٍعمىليوفى 

 ﴾ ُِٖخىًبَتان ﴿

 اظتفعوؿ بو نيشيوزان=
 اظتفعوؿ فيو بػىٍُتى=

اظتفعوؿ  صيٍلحان=
 اظتطلق

 اظتفعوؿ بو الشُّحَّ=
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النّْسىاء كىلىٍو  بػىٍُتى  أىف تػىٍعًدليواٍ كىلىن تىٍستىًطيعيوٍا  ُِٗ َُِ
ٍيًل فػىتىذىريك  ًيليوٍا كيلَّ اٍلمى   ىىاحىرىٍصتيٍم فىبلى دتى

كىاٍلميعىلَّقىًة كىًإف تيٍصًلحيوٍا كىتػىتػَّقيوٍا فىًإفَّ الٌلوى كىافى 
 ﴾ ُِٗغىفيوران رًَّحيمان ﴿

اظتفعوؿ  =واٍ أىف تػىٍعًدلي 
 بو

 اظتفعوؿ فيو بػىٍُتى=
 ىىا= اظتفعوؿ بو

مّْن سىعىًتًو كىكىافى الٌلوي  كيبلِّ كىًإف يػىتػىفىرَّقىا يػيٍغًن الٌلوي   َُّ ُُِ
 ﴾َُّكىاًسعان حىًكيمان ﴿

 اظتفعوؿ بو كيبلِّ=

كىلٌلًو مىا يف السَّمىاكىاًت كىمىا يف األىٍرًض كىلىقىٍد  ُُّ ُِِ
ًمن قػىٍبًلكيٍم  ًكتىابى أيكتيوٍا الٍ  الًَّذينى كىصَّيٍػنىا 

كىًإف تىٍكفيريكٍا فىًإفَّ لًٌلًو مىا  الٌلوى كىإًيَّاكيٍم أىًف اتػَّقيوٍا 
يف السَّمىاكىاًت كىمىا يف األىٍرًض كىكىافى الٌلوي غىًنٌيان 

يدان ﴿  ﴾ ُُّزتًى

 اظتفعوؿ بو الًَّذينى=
=  اظتفعوؿ بو ًكتىابى

 اظتفعوؿ بو الٌلوى=
 

كىلًٌلًو مىا يف السَّمىاكىاًت كىمىا يف األىٍرًض كىكىفىى  ُِّ ُِّ
 ﴾ ُِّ﴿ كىًكيبلن بًالٌلًو 

 اظتفعوؿ بو كىًكيبلن=

ٍأ ييٍذًىبٍ  ُّّ ُِْ أىيػُّهىا النَّاسي كىيىٍأًت بًآخىرًينى  كيمٍ ًإف يىشى
 ﴾ُّّكىكىافى الٌلوي عىلىى ذىًلكى قىًديران ﴿

 اظتفعوؿ بو كيٍم=

نٍػيىا فى  ثػىوىابى مَّن كىافى ييرًيدي  ُّْ ُِٓ الٌلًو ثػىوىابي  عًندى الدُّ
يعان بىًصَتان  نٍػيىا كىاآلًخرىًة كىكىافى الٌلوي شتًى الدُّ

﴿ُّْ﴾ 

=  اظتفعوؿ بو ثػىوىابى
 اظتفعوؿ فيو ًعندى=
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يىا أىيػُّهىا الًَّذينى آمىنيوٍا كيونيوٍا قػىوَّاًمُتى بًاٍلًقٍسًط  ُّٓ ُِٔ
ٍيًن  اء لًٌلًو كىلىٍو عىلىى أىنفيًسكيٍم أىًك اٍلوىاًلدى شيهىدى
كىاألىقٍػرىًبُتى ًإف يىكيٍن غىنًٌيان أىٍك فػىقىَتان فىالٌلوي أىٍكذلى 

كاٍ كىًإف تػىٍلوي  أىف تػىٍعًدليواٍ  اعٍتىوىلًًّٔمىا فىبلى تػىتًَّبعيوٍا 
أىٍك تػيٍعرًضيوٍا فىًإفَّ الٌلوى كىافى مبىا تػىٍعمىليوفى خىًبَتان 

﴿ُّٓ﴾ 

 اظتفعوؿ بو اعٍتىوىل=
اظتفعوؿ  أىف تػىٍعًدليوٍا=

 بو
 

يىا أىيػُّهىا الًَّذينى آمىنيوٍا آًمنيوٍا بًالٌلًو كىرىسيولًًو  ُّٔ ُِٕ
كىاٍلًكتىاًب الًَّذم نػىزَّؿى عىلىى رىسيولًًو كىاٍلًكتىاًب 
الًَّذمى أىنزىؿى ًمن قػىٍبلي كىمىن يىٍكفيٍر بًالٌلًو 
ًتًو كىكيتيًبًو كىريسيًلًو كىاٍليػىٍوـً اآلًخًر فػىقىٍد  كىمىبلىًئكى

 ﴾ُّٔيدان ﴿بىعً  ضىبلىالن ضىلَّ 

اظتفعوؿ ضىبلىالن=
 اظتطلق

ًإفَّ الًَّذينى آمىنيوٍا مثيَّ كىفىريكٍا مثيَّ آمىنيوٍا مثيَّ كىفىريكٍا مثيَّ  ُّٕ ُِٖ
اٍزدىاديكٍا كيٍفران دلٍَّ يىكيًن الٌلوي لًيػىٍغًفرى عتىيٍم كىالى 

 ﴾ ُّٕ﴿ سىبًيبلن  هيمٍ لًيػىٍهًديػى 

 اظتفعوؿ بو ىيٍم=
ًبيبلن=  اظتفعوؿ بو سى

ابان أىلًيمان  اٍلمينىاًفًقُتى بىشًّْر  ُّٖ ُِٗ بًأىفَّ عتىيٍم عىذى
﴿ُّٖ ﴾ 

اظتفعوؿ  اٍلمينىاًفًقُتى=
 بو

ًمن ديكًف  أىٍكلًيىاء اٍلكىاًفرًينى الًَّذينى يػىتًَّخذيكفى  ُّٗ َُّ
فىًإفَّ الًعزَّةى لًٌلًو  اٍلًعزَّةى ىيمي ًعندى اٍلميٍؤًمًنُتى أىيػىٍبتػىغيوفى 

يعان ﴿  ﴾ ُّٗرتًى

اظتفعوؿ  اٍلكىاًفرًينى=
 بو

 اظتفعوؿ بو أىٍكلًيىاء=
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 اظتفعوؿ فيو ًعندى=
 اظتفعوؿ بو اٍلًعزَّةى=

ٍعتيٍم  َُْ ُُّ كىقىٍد نػىزَّؿى عىلىٍيكيٍم يف اٍلًكتىاًب أىٍف ًإذىا شتًى
الٌلًو ييكىفىري ًّٔىا كىييٍستػىٍهزىأي ًّٔىا فىبلى تػىٍقعيديكاٍ  آيىاتً 

مىعىهيٍم حىىتَّ خيىيوضيوٍا يف حىًديثو غىٍَتًًه إًنَّكيٍم 
ًإذان مّْثٍػليهيٍم ًإفَّ الٌلوى جىاًمعي اٍلمينىاًفًقُتى 

يعان ﴿  ﴾َُْكىاٍلكىاًفرًينى يف جىهىنَّمى رتًى

 اظتفعوؿ بو آيىاًت=

الًَّذينى يػىتػىرىبَّصيوفى ًبكيٍم فىًإف كىافى لىكيٍم فػىٍتحه مّْنى  ُُْ ُِّ
الٌلًو قىاليوٍا أىدلٍى نىكين مَّعىكيٍم كىًإف كىافى لًٍلكىاًفرًينى 

ٍنػىعٍ   كيمنىًصيبه قىاليوٍا أىدلٍى نىٍستىٍحًوٍذ عىلىٍيكيٍم كىمنى
نى مّْنى اٍلميٍؤًمًنُتى فىالٌلوي حيىٍكيمي  اٍلًقيىامىًة  يػىٍوـى كيٍم بػىيػٍ

كىلىن جيىٍعىلى الٌلوي لًٍلكىاًفرًينى عىلىى اٍلميٍؤًمًنُتى 
ًبيبلن   ﴾ ُُْ﴿ سى

 اظتفعوؿ بو كيم=
 اظتفعوؿ فيو بػىٍُتى=
 اظتفعوؿ فيو يػىٍوـى=

ًبيبلن=  اظتفعوؿ بو سى

كىىيوى خىاًدعيهيٍم  الٌلوى ًإفَّ اٍلمينىاًفًقُتى خييىاًدعيوفى  ُِْ ُّّ
كىًإذىا قىاميوٍا ًإذلى الصَّبلىًة قىاميوٍا كيسىاذلى يػيرىآؤيكفى 

 ﴾ ًُِْإالَّ قىًليبلن ﴿ الٌلوى كىالى يىٍذكيريكفى  النَّاسى 

 اظتفعوؿ بو الٌلوى=
=  اظتفعوؿ بو النَّاسى

 اظتفعوؿ بو الٌلوى=
ٍبذىًبُتى  ُّْ ُّْ ذىًلكى الى ًإذلى ىىػؤيالء كىالى ًإذلى  بػىٍُتى مُّذى

دى لىوي   سىبًيبلن ىىػؤيالء كىمىن ييٍضًلًل الٌلوي فػىلىن جتًى
﴿ُّْ ﴾ 

 اظتفعوؿ فيو بػىٍُتى=
ًبيبلن=  اظتفعوؿ بو سى
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 اٍلكىاًفرًينى يىا أىيػُّهىا الًَّذينى آمىنيوٍا الى تػىتًَّخذيكٍا  ُْْ ُّٓ
 أىف جتىٍعىليواٍ أىٍكلًيىاء ًمن ديكًف اٍلميٍؤًمًنُتى أىتيرًيديكفى 

 ﴾ُْْمًُّبينان ﴿ سيٍلطىانان لًٌلًو عىلىٍيكيٍم 

اظتفعوؿ  اٍلكىاًفرًينى=
 بو

اظتفعوؿ  أىف جتىٍعىليوٍا=
 بو

 اظتفعوؿ بو سيٍلطىانان=
ٍرًؾ األىٍسفىًل ًمنى النَّاًر  ُْٓ ُّٔ ًإفَّ اٍلمينىاًفًقُتى يف الدَّ

دى عتىيٍم   ﴾ُْٓ﴿ نىًصَتان كىلىن جتًى
 اظتفعوؿ بو نىًصَتان=

ًإالَّ الًَّذينى تىابيوٍا كىأىٍصلىحيوٍا كىاٍعتىصىميوٍا بًالٌلًو  ُْٔ ُّٕ
هيٍم لًٌلًو فىأيٍكلىػًئكى مىعى اٍلميٍؤًمًنُتى ًدينػى كىأىٍخلىصيوٍا 

كىسىٍوؼى يػيٍؤًت الٌلوي اٍلميٍؤًمًنُتى أىٍجران عىًظيمان 
﴿ُْٔ﴾ 

 اظتفعوؿ بو ًدينى=
 اظتفعوؿ بو أىٍجران=

بُّ الٌلوي  ُْٖ ُّٖ بًالسُّوىًء ًمنى اٍلقىٍوًؿ ًإالَّ مىن  اصتٍىٍهرى الَّ حيًي
يعان عىًليمان ﴿  ﴾ُْٖظيًلمى كىكىافى الٌلوي شتًى

=اصت  اظتفعوؿ بو ٍهرى
 

أىٍك ختيٍفيوهي أىٍك تػىٍعفيوٍا عىن سيوىءو  خىٍَتان ًإف تػيٍبديكٍا  ُْٗ ُّٗ
 ﴾ ُْٗفىًإفَّ الٌلوى كىافى عىفيٌوان قىًديران ﴿

 اظتفعوؿ بو خىٍَتان=

ًإفَّ الًَّذينى يىٍكفيريكفى بًالٌلًو كىريسيًلًو كىييرًيديكفى أىف  َُٓ َُْ
ًمني بًبػىٍعضو الٌلًو كىريسيًلًو كىيقيوليوفى نػيؤٍ  بػىٍُتى يػيفىرّْقيوٍا 

 بػىٍُتى  أىف يػىتًَّخذيكاٍ كىنىٍكفيري بًبػىٍعضو كىييرًيديكفى 
ًبيبلن ذىًلكى   ﴾َُٓ﴿ سى

 وفياظتفعوؿ  بػىٍُتى=
اظتفعوؿ أىف يػىتًَّخذيكٍا=

 بو
 اظتفعوؿ فيو بػىٍُتى=



53 
 

 
 

 اظتفعوؿ بو سىًبيبلن=

اًفرًينى  ُُٓ ُُْ ٌقان كىأىٍعتىٍدنىا لًٍلكى أيٍكلىػًئكى ىيمي اٍلكىاًفريكفى حى
ابان   ﴾ ُُٓمًُّهينان ﴿ عىذى

ابان=  اظتفعوؿ بو عىذى

أىحىدو  بػىٍُتى كىالًَّذينى آمىنيوٍا بًالٌلًو كىريسيًلًو كىدلٍى يػيفىرّْقيوٍا  ُِٓ ُِْ
كىكىافى ىيٍم أيجيورى  ًهمٍ مّْنػٍهيٍم أيٍكلىػًئكى سىٍوؼى يػيٍؤتًي

 ﴾ُِٓالٌلوي غىفيوران رًَّحيمان ﴿

 اظتفعوؿ فيو بػىٍُتى=
 اظتفعوؿ بو ًىٍم=

=  اظتفعوؿ بو أيجيورى
 ًكتىابان أىٍىلي اٍلًكتىاًب أىف تػينػىزّْؿى عىلىٍيًهٍم   كى يىٍسأىلي  ُّٓ ُّْ

ًمن  أىٍكبػىرى  ميوسىىمّْنى السَّمىاًء فػىقىٍد سىأىليوٍا 
تػٍ  جىٍهرىةن الٌلًو  نىاذىًلكى فػىقىاليوٍا أىرً   هيمي فىأىخىذى

ًمن بػىٍعًد  ًعٍجلى الصَّاًعقىةي ًبظيٍلًمًهٍم مثيَّ اختَّىذيكٍا الٍ 
نىا  مىا جىاءتٍػهيمي اٍلبػىيػّْنىاتي فػىعىفىٍونىا عىن ذىًلكى كىآتػىيػٍ

 ﴾ ُّٓمًُّبينان ﴿ سيٍلطىانان  ميوسىى

=  اظتفعوؿ بو ؾى
 اظتفعوؿ بو ًكتىابان=

 اظتفعوؿ بو ميوسىى=
=  اظتفعوؿ بو أىٍكبػىرى

 اظتفعوؿ بو نىا=
 اظتفعوؿ بو جىٍهرىةن=

 اظتفعوؿ بو ىيمي=
 اظتفعوؿ بو ًعٍجلى=
 اظتفعوؿ بو ميوسىى=
 اظتفعوؿ بو سيٍلطىانان=

مبًيثىاًقًهٍم كىقػيٍلنىا عتىيمي  الطُّورى هيمي فػىٍوقػى كىرىفػىٍعنىا  ُْٓ ُْْ
سيجَّدان كىقػيٍلنىا عتىيٍم الى تػىٍعديكٍا يًف  اٍلبىابى اٍدخيليوٍا 

 وفياظتفعوؿ  =ؽفػىوٍ 
=  اظتفعوؿ بو الطُّورى
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غىًليظان  مّْيثىاقان السٍَّبًت كىأىخىٍذنىا ًمنػٍهيم 
﴿ُْٓ﴾ 

=  اظتفعوؿ بو اٍلبىابى
 اظتفعوؿ بو مّْيثىاقان=

هيٍم كىكيٍفرًًىم بىآيىاًت الٌلًو مّْيثىاقػى  ًهمفىًبمىا نػىٍقضً  ُٓٓ ُْٓ
ًبغىٍَتً حىقِّ كىقػىٍوعًتًٍم قػيليوبػينىا  األىنٍبًيىاءى كىقػىٍتًلًهمي 

غيٍلفه بىٍل طىبىعى الٌلوي عىلىيػٍهىا ًبكيٍفرًًىٍم فىبلى 
 ﴾ ُٓٓيػيٍؤًمنيوفى ًإالَّ قىًليبلن ﴿

 اظتفعوؿ بو ًىم=
 اظتفعوؿ بو مّْيثىاؽ=

 اظتفعوؿ بواألىنًٍبيىاءى=

عىًظيمان  بػيٍهتىانان كىًبكيٍفرًًىٍم كىقػىٍوعتًًٍم عىلىى مىٍرصلىى  ُٔٓ ُْٔ
﴿ُٓٔ ﴾ 

=اظتفعوؿ  بػيٍهتىانان 
 ألجلو 

اٍبنى مىٍرصلىى  ًعيسىى اٍلمىًسيحى كىقػىٍوعتًًٍم إًنَّا قػىتػىٍلنىا  ُٕٓ ُْٕ
كىلىػًكن شيبّْوى  هي كىمىا صىلىبيو  هي رىسيوؿى الٌلًو كىمىا قػىتػىليو 

عتىيٍم كىًإفَّ الًَّذينى اٍختػىلىفيوٍا فًيًو لىًفي شىكٍّ مٍّْنوي مىا 
 هي عتىيم بًًو ًمٍن ًعٍلمو ًإالَّ اتػّْبىاعى الظَّنّْ كىمىا قػىتػىليو 

 ﴾ُٕٓيىًقينان ﴿

 اظتفعوؿ بو اٍلمىًسيحى=
 اظتفعوؿ بو ًعيسىى=

=  اظتفعوؿ بو قي
=  اظتفعوؿ بو قي
=  اظتفعوؿ بو قي

الٌلوي إًلىٍيًو كىكىافى الٌلوي عىزًيزان حىًكيمان  وي بىل رَّفػىعى  ُٖٓ ُْٖ
﴿ُٖٓ﴾  

=  اظتفعوؿ بو قي

 قػىٍبلى كىًإف مٍّْن أىٍىًل اٍلًكتىاًب ًإالَّ لىيػيٍؤًمنىنَّ بًًو  ُٗٓ ُْٗ
اٍلًقيىامىًة يىكيوفي عىلىٍيًهٍم شىًهيدان  يػىٍوـى مىٍوتًًو كى 

﴿ُٓٗ ﴾ 

 اظتفعوؿ فيو قػىٍبلى=
 اظتفعوؿ فيو يػىٍوـى=
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فىًبظيٍلمو مّْنى الًَّذينى ىىاديكٍا حىرٍَّمنىا عىلىٍيًهٍم  َُٔ َُٓ
ًىٍم عىن سىبًيًل الٌلًو   طىيّْبىاتو  أيًحلٍَّت عتىيٍم كىًبصىدّْ

  ﴾َُٔ﴿ كىًثَتان 

=  اظتفعوؿ بو طىيّْبىاتو
 اظتفعوؿ بو كىًثَتان=

 أىٍموىاؿى كىأىٍخًذًىمي الرّْبىا كىقىٍد نػيهيوٍا عىٍنوي كىأىٍكًلًهٍم  ُُٔ ُُٓ
اًفرًينى ًمنػٍهيٍم  ابان النَّاًس بًاٍلبىاًطًل كىأىٍعتىٍدنىا لًٍلكى  عىذى

 ﴾ُُٔأىلًيمان ﴿

=  اظتفعوؿ بو أىٍموىاؿى
ابان=  اظتفعوؿ بو عىذى

كىاٍلميٍؤًمنيوفى لَّػًكًن الرَّاًسخيوفى يف اٍلًعٍلًم ًمنٍػهيٍم  ُِٔ ُِٓ
يػيٍؤًمنيوفى مبىا أينزًؿى إًلىيكى كىمىا أينزًؿى ًمن قػىٍبًلكى 

 الزَّكىاةى كىاٍلميٍؤتيوفى  صَّبلىةى كىاٍلميًقيًمُتى ال
كىاٍلميٍؤًمنيوفى بًالٌلًو كىاٍليػىٍوـً اآلًخًر أيٍكلىػًئكى 

نػيٍؤتًي   ﴾ُِٔعىًظيمان ﴿ أىٍجران  ًهمٍ سى

 اظتفعوؿ بو صَّبلىةى=
 اظتفعوؿ بو الزَّكىاةى=
 اظتفعوؿ بو ًىٍم=

 اظتفعوؿ بو أىٍجران=

يٍػنىا ًإذلى نيوحو كىالنَّبًيُّْتى  ُّٔ ُّٓ يٍػنىا إًلىٍيكى كىمىا أىٍكحى إًنَّا أىٍكحى
يٍػنىا ًإذلى إًبٍػرىاًىيمى كىًإشٍتىاًعيلى  ًمن بػىٍعًدًه كىأىٍكحى
كىًإٍسحىاؽى كىيػىٍعقيوبى كىاألىٍسبىاًط كىًعيسىى 
نىا  كىأىيُّوبى كىييونيسى كىىىاريكفى كىسيلىٍيمىافى كىآتػىيػٍ

 ﴾ُّٔ﴿ زىبيوران دىاكيكدى 

 اظتفعوؿ بو زىبيوران=

عىلىٍيكى ًمن قػىٍبلي كىريسيبلن  ىيمٍ كىريسيبلن قىٍد قىصىٍصنىا ُْٔ ُْٓ
 ميوسىىعىلىٍيكى كىكىلَّمى الٌلوي  هيمٍ دلٍَّ نػىٍقصيصٍ 

 ﴾ ُْٔ﴿ تىٍكًليمان 

 اظتفعوؿ بو ىيٍم=
 اظتفعوؿ بو ىيٍم=

 اظتفعوؿ بو ميوسىى=
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اظتفعوؿ تىٍكًليمان=
 اظتطلق

رُّسيبلن مُّبىشّْرًينى كىمينًذرًينى لًئىبلَّ يىكيوفى لًلنَّاًس  ُٓٔ ُٓٓ
الرُّسيًل كىكىافى الٌلوي عىزًيزان  بػىٍعدى عىلىى الٌلًو حيجَّةه 

 ﴾ ُٓٔحىًكيمان ﴿

 وفياظتفعوؿ  بػىٍعدى=

بًًعٍلًمًو  وي لَّػًكًن الٌلوي يىٍشهىدي مبىا أىنزىؿى إًلىٍيكى أىنزىلى  ُٔٔ ُٔٓ
كىاٍلمىآلًئكىةي يىٍشهىديكفى كىكىفىى بًالٌلًو شىًهيدان 

﴿ُٔٔ ﴾ 

=  اظتفعوؿ بو قي
 

ًبيًل الٌلًو قىٍد  ُٕٔ ُٕٓ كٍا عىن سى ًإفَّ الًَّذينى كىفىريكٍا كىصىدُّ
 ﴾ ُٕٔبىعًيدان ﴿ ضىبلىالن ضىلُّواٍ 

اظتفعوؿ ضىبلىالن=
 اظتطلق

كىظىلىميوٍا دلٍى يىكيًن الٌلوي لًيػىٍغًفرى ًإفَّ الًَّذينى كىفىريكٍا  ُٖٔ ُٖٓ
 ﴾ ُٖٔ﴿ طىرًيقان  هيمٍ عتىيٍم كىالى لًيػىٍهًديػى 

 اظتفعوؿ بو ىيٍم=
 اظتفعوؿ بو طىرًيقان=

كىكىافى  أىبىدان ًإالَّ طىرًيقى جىهىنَّمى خىاًلًدينى فًيهىا  ُٗٔ ُٗٓ
 ﴾ ُٗٔذىًلكى عىلىى الٌلًو يىًسَتان ﴿

 اظتفعوؿ فيو أىبىدان=

الرَّسيوؿي بًاضتٍىقّْ ًمن  كيمي يىا أىيػُّهىا النَّاسي قىٍد جىاء  َُٕ َُٔ
رَّبّْكيٍم فىآًمنيوٍا خىٍَتان لَّكيٍم كىًإف تىٍكفيريكٍا فىًإفَّ لًلًَّو 
مىا يف السَّمىاكىاًت كىاألىٍرًض كىكىافى الٌلوي عىًليمان 

 ﴾َُٕحىًكيمان ﴿

 اظتفعوؿ بو كيم=
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يىا أىٍىلى اٍلًكتىاًب الى تػىٍغليوٍا يف ًديًنكيٍم كىالى  ُُٕ ُُٔ
ًإمنَّىا اٍلمىًسيحي ًعيسىى  اضتٍىقّْ تػىقيوليواٍ عىلىى الٌلًو ًإالَّ 

اٍبني مىٍرصلىى رىسيوؿي الٌلًو كىكىًلمىتيوي أىٍلقىاىىا ًإذلى مىٍرصلىى 
كىريكحه مٍّْنوي فىآًمنيوٍا بًالٌلًو كىريسيًلًو كىالى تػىقيوليواٍ 
ثىبلىثىةه انتػىهيوٍا خىٍَتان لَّكيٍم ًإمنَّىا الٌلوي إًلىػوه كىاًحده 

وي أىف يىكيوفى لىوي كىلىده لَّوي مىا يف سيٍبحىانى 
السَّمىاكىات كىمىا يف األىٍرًض كىكىفىى بًالٌلًو كىًكيبلن 

﴿ُُٕ ﴾ 

 اظتفعوؿ اظتطلق اضتٍىقّْ=
 اظتفعوؿسيٍبحىافى=

 ظتطلقا
 

يىٍستىنًكفى اٍلمىًسيحي أىف يىكيوفى عىٍبدان لٌّْلًو لَّن  ُِٕ ُِٔ
كىالى اٍلمىآلًئكىةي اٍلميقىرَّبيوفى كىمىن يىٍستىنًكٍف عىٍن 

يعان  ىيمٍ ًعبىادىتًًو كىيىٍستىٍكربٍ فىسىيىٍحشيري  إًلىيًو رتًى
﴿ُِٕ ﴾ 

 اظتفعوؿ بو ىيٍم=
 

 ًهمٍ الصَّاضتًىاًت فػىيػيوىفّْيفىأىمَّا الًَّذينى آمىنيوٍا كىعىًمليوٍا  ُّٕ ُّٔ
ىيٍم كىيىزيديىيم مّْن فىٍضًلًو كىأىمَّا الًَّذينى أيجيورى 

بػيهيٍم  ابان اٍستىنكىفيوٍا كىاٍستىٍكبػىريكٍا فػىيػيعىذّْ أىلييمان  عىذى
ديكفى عتىيم مّْن ديكًف الٌلًو كىلًٌيان كىالى نىًصَتان  كىالى جيًى

﴿ُّٕ ﴾ 

 اظتفعوؿ بو ًىٍم=
=أ  اظتفعوؿ بو جيورى

ابان= اظتفعوؿ  عىذى
 اظتطلق

بػيٍرىىافه مّْن رَّبّْكيٍم  كيميىا أىيػُّهىا النَّاسي قىٍد جىاء  ُْٕ ُْٔ
 ﴾ ُْٕمُّبًينان ﴿ نيوران كىأىنزىٍلنىا إًلىٍيكيٍم 

 اظتفعوؿ بو كيم=
 اظتفعوؿ بو نيوران=
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فىأىمَّا الًَّذينى آمىنيوٍا بًالٌلًو كىاٍعتىصىميوٍا بًًو  ُٕٓ ُٓٔ
ييٍدًخليهيٍم يف رىزٍتىةو مٍّْنوي كىفىٍضلو كىيػىٍهًدي  ًهمٍ فىسى

 ﴾ ُٕٓمٍُّستىًقيمان ﴿ ًصرىاطان إًلىٍيًو 

 اظتفعوؿ بو ًىٍم=
 اظتفعوؿ بو ًصرىاطان=

يف اٍلكىبلىلىًة ًإًف  كيمٍ قيًل الٌلوي يػيٍفًتي كى يىٍستػىٍفتيونى  ُٕٔ ُٔٔ
اٍمريؤه ىىلىكى لىٍيسى لىوي كىلىده كىلىوي أيٍخته فػىلىهىا 
ًنٍصفي مىا تػىرىؾى كىىيوى يىرًثػيهىا ًإف دلٍَّ يىكين عتَّىا كىلىده 
فىًإف كىانػىتىا اثٍػنىتػىٍُتً فػىلىهيمىا الثػُّليثىاًف ؽتَّا تػىرىؾى كىًإف 

ذَّكىًر ًمٍثلي حىظّْ كىانيوٍا ًإٍخوىةن رّْجىاالن كىًنسىاء فىًلل
ي الٌلوي  ٍا كىالٌلوي ًبكيلّْ أىف تىًضلُّو  لىكيمٍ األينثػىيػىٍُتً يػيبػىُتّْ

 ﴾ ُٕٔشىٍيءو عىًليمه ﴿

=  اظتفعوؿ بو ؾى
 اظتفعوؿ بو كيٍم=
 اظتفعوؿ بولىكيٍم=

اظتفعوؿ تىًضلُّو=أف 
 ألجلو

(أية تكوف اظتفاعيلو اطتمسة ُٕٔمن تلك اآليات كجدت الباحسة عشرين)  
( اظتفعولو ُٖاظتفعولو ألجلو ) (ّّاظتفعولو بو اظتفعولو فيو ) (ّٓٗ)يف سورة النسء، 

  معو.(، الغَت متوفر اظتفعولو ُٓاظتطلق )
 ءب المفاعيل الخمسة فى سورة النساإعرا . ب

 رقم اآلية الرقم
 

 عراباإل المفاعيل الخمسة

ُ 
 
 

ُ 
 
 

 اظتفعوؿ بوربَّ =  -
 

 زىٍكجىهىا = اظتفعوؿ بو -

مفعوؿ بو منصوب بالفتحة ألنو اسم  -
 مفرد

مفعوؿ بو منصوب بالفتحة ألنو اسم  -
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 رجىاال = اظتفعوؿ بو -
 
 الٌلوى = اظتفعوؿ بو -
 

 مفرد
مفعوؿ بو منصوب بالفتحة ألنو  -

 رتح التكسَت
مفعوؿ بو منصوب بالفتحة ألنو اسم  -

 مفرد
ِ ِ 

 
 
 
 
 

 اظتفعوؿ بو=اٍليىتىامىى 
 
  ٍاظتفعوؿ بو=أىٍموىاعتىيم 
 
  اظتفعوؿ بو=اطتٍىًبيثى 

مفعوؿ بو منصوب بالفتحة ألنو  -
 رتح التكسَت

مفعوؿ بو منصوب بالفتحة ألنو  -
 رتح التكسَت

مفعوؿ بو منصوب بالفتحة ألنو اسم  -
 مفرد

ّ ّ 
 
 
 
 

 اظتفعوؿ بو=تػيٍقًسطيواٍ  -
 اظتفعوؿ بو=مىا -

 
اظتفعوؿ =أىالَّ تػىٍعًدليواٍ  -

 بو

 مفعوؿ بو أف بعدىا ىف تأكيل اظتصدر  -
يف ػتل  اظتوصوؿ مبٍت على السكوف -

 نصب اظتفعوؿ بو
 مفعوؿ بو أف بعدىا ىف تأكيل اظتصدر  -

ْ 
 
 
 
 

ْ 
 

 النَّسىاء= اظتفعوؿ بو -
 
 صىديقىاتًو= اظتفعوؿ بو -

 
 ؿًتٍلىةن= اظتفعوؿ ألجلو -

مفعوؿ بو منصوب بالفتحة ألنو رتع  -
 التكسَت من مرأة

مفعوؿ بو منصوب بالكسرة ألنو  -
 سادلالرتع مؤنث 

منصوب بالفتحة ألنو  مفعوؿ ألجلو -
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 نػىٍفسان= اظتفعوؿ بو -

 اسم مفرد
مفعوؿ بو منصوب بالفتحة ألنو اسم  -

 مفرد
ٓ ٓ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 اظتفعوؿ بو=السُّفىهىاء -
 

 اظتفعوؿ بو=أىٍموىاؿى  -
 
 اظتفعوؿ ألجلو=ًقيىامان  -
 
 اظتفعوؿ بو=ىيمٍ  -
 
 اظتفعوؿ بو=قػىٍوالن  -

مفعوؿ بو منصوب بالفتحة ألنو  -
 رتح التكسَت

مفعوؿ بو منصوب بالفتحة ألنو  -
 رتح التكسَت

منصوب بالفتحة ألنو  مفعوؿ ألجلو -
 اسم مفرد

مبٍت على السكوف يف ػتل نصب  -
 اظتفعوؿ بو 

مفعوؿ بو منصوب بالفتحة ألنو اسم  -
 مفرد

 اظتفعوؿ بو=اٍليىتىامىى - ٔ ٔ
 

 اظتفعوؿ بو=النّْكىاحى  -
 
 ألجلو اظتفعوؿ=ريٍشدان  -
 
 اظتفعوؿ بو=أىٍموىاؿى  -
 

مفعوؿ بو منصوب بالفتحة ألنو  -
 رتح التكسَت

مفعوؿ بو منصوب بالفتحة ألنو اسم  -
 مفرد

منصوب بالفتحة ألنو  مفعوؿ ألجلو -
 اسم مفرد

بالفتحة ألنو مفعوؿ بو منصوب  -
 رتح التكسَت
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 اظتفعوؿ بو=ىىا -
 
 اظتفعوؿ=إٍسرىافان  -

 ألجلو
 اظتفعوؿ بو=أىٍموىاؿى  -
 
 اظتفعوؿ بو=حىًسيبان  -

مبٍت على السكوف يف ػتل نصب  -
 اظتفعوؿ بو 

منصوب بالفتحة ألنو  مفعوؿ ألجلو -
 اسم مفرد

منصوب بالفتحة ألنو اسم  مفعوؿ بو -
 مفرد

مفعوؿ بو منصوب بالفتحة ألنو اسم  -
 مفرد

مفعوؿ بو منصوب بالفتحة ألنو اسم  - اظتفعوؿ بو=نىًصيبان  - ٕ ٕ
 مفرد

 اظتفعوؿ بو=اٍلًقٍسمىةى  - ٖ ٖ
 

 اظتفعوؿ بو=ىيم -
 
 اظتفعوؿ بو=قػىٍوالن  -

مفعوؿ بو منصوب بالفتحة ألنو اسم  -
 مفرد

مبٍت على السكوف يف ػتل نصب  -
 اظتفعوؿ بو 

مفعوؿ بو منصوب بالفتحة ألنو اسم  -
 مفرد

 اظتفعوؿ بو=ذيرّْيَّةن  - ٗ ٗ
 

 اظتفعوؿ بو=الٌلوى  -
 
 اظتفعوؿ بو=قػىٍوالن  -

اسم مفعوؿ بو منصوب بالفتحة ألنو  -
 مفرد

مفعوؿ بو منصوب بالفتحة ألنو اسم  -
 مفرد

مفعوؿ بو منصوب بالفتحة ألنو اسم  -
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 مفرد
 اظتفعوؿ بو=أىٍموىاؿى  - َُ َُ

 
 اظتفعوا ألجلو=ظيٍلمان  -
 
 اظتفعوؿ بو=نىاران  -
 
 واظتفعوؿ ب=سىًعَتا -

مفعوؿ بو منصوب بالفتحة ألنو  -
 رتح التكسَت

مفعوؿ  ألجلو منصوب بالفتحة ألنو  -
 اسم مفرد

مفعوؿ بو منصوب بالفتحة ألنو اسم  -
 مفرد

مفعوؿ بو منصوب بالفتحة ألنو اسم  -
 مفرد

 كيمي= اظتفعوؿ بو - ُُ ُُ
 

= اظتفعوؿ فيو -  فػىٍوؽى

مبٍت على السكوف يف ػتل نصب  -
 اظتفعوؿ بو 

مفعوؿ فيو منصوب بالفتحة ألنو  -
 ظرفية

 كىبلىلىةن=اظتفعوؿ - ُِ ُِ
 ألجلو

منصوب بالفتحة ألنو  مفعوؿ ألجلو -
 اسم مفرد

 وبالٌلوى=اظتفعوؿ  - ُّ ُّ
 

=اظتفعوؿ  -  وبجىنَّاتو

مفعوؿ بو منصوب بالفتحة ألنو اسم  -
 مفرد

مفعوؿ بو منصوب بالكسرة ألنو  -
 سادلالرتع مؤنث 

 وبٍلفىاًحشىةى=اظتفعوؿ  - ُٓ ُْ
 

بو منصوب بالفتحة ألنو اسم مفعوؿ  -
 مفرد
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 وبأىٍربىعةن= اظتفعوؿ  -
 
 وبىينَّ= اظتفعوؿ  -
 
ًبيبلن= اظتفعوؿ  -  وبسى

مفعوؿ بو منصوب بالفتحة ألنو اسم  -
 مفرد

مبٍت على الفتحة يف ػتل نصب  -
 اظتفعوؿ بو 

مفعوؿ بو منصوب بالفتحة ألنو اسم  -
 مفرد

 وبهًنىا= اظتفعوؿ  - ُٔ ُٓ
 

 وبمهيىا= اظتفعوؿ  -

مبٍت على الفتحة يف ػتل نصب  -
 اظتفعوؿ بو 

مبٍت على الفتحة يف ػتل نصب  -
 اظتفعوؿ بو 

 وبالسُّوىءى= اظتفعوؿ  - ُٕ ُٔ
 

مفعوؿ بو منصوب بالفتحة ألنو اسم  -
 مفرد

 وباظتفعوؿ السَّيّْئىاًت= - ُٖ ُٕ
 

 وبأىحىدى= اظتفعوؿ  -
 
 اآلفى= اظتفعوؿ فيو -
 
ابان= اظتفعوؿ  -  وبعىذى

مفعوؿ بو منصوب بالكسرة ألنو  -
 رتع مؤنث سادل

بالفتحة ألنو اسم  مفعوؿ بو منصوب -
 مفرد

مفعوؿ فيو منصوب بالفتحة ألنو  -
 ظرفية

مفعوؿ بو منصوب بالفتحة ألنو اسم  -
 مفرد

مفعوؿ بو أف كما بعدىا يف تأكيل  - وبأىف تىرًثيوٍا= اظتفعوؿ  - ُٗ ُٖ
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 وبلنّْسىاء= اظتفعوؿ ا -
 
 كٍرىان=اظتفعوؿ ألجلو -
 
 وبىينَّ= اظتفعوؿ  -
 
 وبىينَّ= اظتفعوؿ  -
 
ٍيئان= اظتفعوؿ  -  وبشى
 
 وبخىٍَتان= اظتفعوؿ  -

 كرثنا اظتصدر
مفعوؿ بو منصوب بالفتحة ألنو رتع  -

 التكسَت من مرأة
منصوب بالفتحة ألنو  مفعوؿ ألجلو -

 اسم مفرد
مبٍت على الفتحة يف ػتل نصب  -

 اظتفعوؿ بو
مبٍت على الفتحة يف ػتل نصب  -

 اظتفعوؿ بو
مفعوؿ بو منصوب بالفتحة ألنو اسم  -

 مفرد
صوب بالفتحة ألنو اسم مفعوؿ بو من -

 مفرد
=اظتفعوؿ  - َِ ُٗ  وباٍسًتٍبدىاؿى

 
 وبمَّكىافى= اظتفعوؿ  -
 
ًقنطىاران=اظتفعوؿ  -

 ألجلو
ٍيئان= اظتفعوؿ  -  وبشى
 
بػيٍهتىانان=اظتفعوؿ  -

مفعوؿ بو منصوب بالفتحة ألنو اسم  -
 مفرد

مفعوؿ بو منصوب بالفتحة ألنو اسم  -
 مفرد

منصوب بالفتحة ألنو  مفعوؿ ألجلو -
 اسم مفرد

مفعوؿ بو منصوب بالفتحة ألنو اسم  -
 مفرد

منصوب بالفتحة ألنو  مفعوؿ ألجلو -
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 اسم مفرد ألجلو
 وبمّْيثىاقان= اظتفعوؿ  - ُِ َِ

  
مفعوؿ بو منصوب بالفتحة ألنو اسم  -

 مفرد
 وبمىا= اظتفعوؿ  - ِِ ُِ

 
اظتوصوؿ مبٍت على السكوف يف ػتل  -

 نصب اظتفعوؿ بو
 كيٍم= اظتفعوؿ بو - ِّ ِِ

 
 بػىٍُتى=اظتفعوؿ فيو -

مبٍت على السكوف يف ػتل نصب  -
 اظتفعوؿ بو

مفعوؿ فيو منصوب بالفتحة ألنو  -
 ظرفية

ِّ ِْ - =  اظتفعوؿ بو ًكتىابى
 

 اظتفعوؿ بو مَّا= -
 
 بواظتفعوؿ أىف تػىٍبتػىغيوٍا= -
 
 اظتفعوؿ بو أيجيورى= -

مفعوؿ بو منصوب بالفتحة ألنو اسم  -
 مفرد

على السكوف يف ػتل اظتوصوؿ مبٍت  -
 نصب اظتفعوؿ بو

مفعوؿ بو أف كما بعدىا ىف تأكيل  -
 إفتغاينااظتصدر 

مفعوؿ بو منصوب بالفتحة ألنو رتع  -
 التكسَت

 طىٍوالن= اظتفعوؿ بو - ِٓ ِْ
 

 أىف يىنًكحى=اظتفعوؿ بو -
 

مفعوؿ بو منصوب بالفتحة ألنو اسم  -
 مفرد

مفعوؿ بو أف كما بعدىا ىف تأكيل  -
 إنكاحنا اظتصدر



66 
 

 
 

اٍلميٍحصىنىاًت=اظتفعوؿ  -
 بو

 ىينَّ= اظتفعوؿ بو -
 

 ىينَّ= اظتفعوؿ بو -
 
= اظتفعوؿ بو -  أيجيورى
 
= اظتفعوؿ بو -  اٍلعىنىتى

مفعوؿ بو منصوب بالكسرة ألنو  -
 رتع مؤنث سادل

 نصب ػتل يف الفتحة على مبٍت -
 بو اظتفعوؿ

مبٍت على الفتحة يف ػتل نصب  -
 اظتفعوؿ بو

مفعوؿ بو منصوب بالفتحة ألنو رتع  -
 التكسَت

مفعوؿ بو منصوب بالفتحة ألنو اسم  -
 مفرد

مفعوؿ بو منصوب بالفتحة ألنو رتع  - سينىنى=اظتفعوؿ بو - ِٔ ِٓ
 التكسَت

الشَّهىوىاًت=اظتفعوؿ  - ِٕ ِٔ
 وب

 مىٍيبلن=اظتفعوؿ اظتطلق -

مفعوؿ بو منصوب بالكسرة ألنو  -
 رتع مؤنث سادل

منصوب بالفتحة ألنو  مفعوؿ اظتطلق -
 اسم مفرد

 ضىًعيفان=اظتفعوؿ بو - ِٖ ِٕ
 

مفعوؿ بو منصوب بالفتحة ألنو اسم  -
 مفرد

=اظتفعوؿ بو - ِٗ ِٖ  أىٍموىاؿى
 

 بػىٍُتى=اظتفعوؿ فيو -

مفعوؿ بو منصوب بالفتحة ألنو رتع  -
 التكسَت

مفعوؿ فيو منصوب بالفتحة ألنو  -
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=اظتفعوؿ بو -  أىنفيسى

 ظرفية
مفعوؿ بو منصوب بالفتحة ألنو رتع  -

 التكسَت
عيٍدكىانان=اظتفعوؿ  - َّ 

 ألجلو
 ًق= اظتفعوؿ بو -
 
 نىاران=اظتفعوؿ بو -

منصوب بالفتحة ألنو  مفعوؿ ألجلو -
 اسم مفرد

مبٍت على الكسرة يف ػتل نصب  -
 اظتفعوؿ بو

مفعوؿ بو منصوب بالفتحة ألنو اسم  -
 مفرد

= اظتفعوؿ بو - ُّ ِٗ  كىبىآئًرى
 

يّْئىا= اظتفعوؿ بو -  سى
 
 مٍدخىبلن= اظتفعوؿ بو -

بو منصوب بالفتحة ألنو رتع  مفعوؿ -
 التكسَت بو 

منصوب بالفتحة ألنو اسم مفعوؿ بو  -
 مفرد

مفعوؿ بو منصوب بالفتحة ألنو اسم  -
 مفرد

مفعوؿ بو منصوب بالفتحة ألنو اسم  - الٌلوى= اظتفعوؿ بو - ِّ َّ
 مفرد

 مىوىارلى= اظتفعوؿ بو - ّّ ُّ
 

 ىيٍم= اظتفعوؿ بو -
 

بو منصوب بالفتحة ألنو رتع  مفعوؿ -
 التكسَت بو 

مبٍت على السكوف يف ػتل نصب  -
 اظتفعوؿ بو
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= اظتفعوؿ بو - مفعوؿ بو منصوب بالفتحة ألنو اسم  - نىًصيبى
 مفرد

= اظتفعوؿ بو - ّْ ِّ  نيشيوزى
 
 ىينَّ= اظتفعوؿ بو -
 
 ىينَّ= اظتفعوؿ بو -
 
ًبيبلن=اظتفعوؿ بو -  سى

مفعوؿ بو منصوب بالفتحة ألنو اسم  -
 مفرد

ػتل نصب مبٍت على الفتحة يف  -
 اظتفعوؿ بو

مبٍت على الفتحة يف ػتل نصب  -
 اظتفعوؿ بو

مفعوؿ بو منصوب بالفتحة ألنو اسم  -
 مفرد

 اظتفعوؿ بو =ًشقىاؽى  - ّٓ ّّ
 

 اظتفعوؿ بو =حىكىمان  -
 
 اظتفعوؿ بو=ًإٍصبلىحان  -
 
 وفياظتفعوؿ  =بػىٍُتى  -

مفعوؿ بو منصوب بالفتحة ألنو اسم  -
 مفرد

مفعوؿ بو منصوب بالفتحة ألنو اسم  -
 مفرد

مفعوؿ بو منصوب بالفتحة ألنو اسم  -
 مفرد

مفعوؿ فيو منصوب بالفتحة ألنو  -
 ظرفية

 الٌلوى= اظتفعوؿ بو - ّٔ ّْ
 

ٍيئان= اظتفعوؿ بو -  شى

مفعوؿ بو منصوب بالفتحة ألنو اسم  -
 مفرد

مفعوؿ بو منصوب بالفتحة ألنو اسم  -
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 مفرد
= اظتفعوؿ بو - ّٕ ّٓ  النَّاسى

 
 مىا= اظتفعوؿ بو -
 
ابان=  -  اظتفعوؿ بوعىذى

مفعوؿ بو منصوب بالفتحة ألنو رتع  -
 التكسَت من مرئ

اظتوصوؿ مبٍت على السكوف يف ػتل  -
 نصب اظتفعوؿ بو

مفعوؿ بو منصوب بالفتحة ألنو اسم  -
 مفرد

 أىٍموىا= اظتفعوؿ بو - ّٖ ّٔ
 

 = اظتفعوؿ بورًئىػاء -
 
 قىرًينان= اظتفعوؿ بو -
 
 ًقرًينان= اظتفعوؿ بو -

 رتع ألنو بالفتحة منصوب بو مفعوؿ -
 التكسَت

مفعوؿ بو منصوب بالفتحة ألنو اسم  -
 مفرد

مفعوؿ بو منصوب بالفتحة ألنو اسم  -
 مفرد

مفعوؿ بو منصوب بالفتحة ألنو اسم  -
 مفرد

= اظتفعوؿ بو - َْ ّٕ  ًمثٍػقىاؿى
 

 حىسىنىةن= اظتفعوؿ بو -
 
 ىىا= اظتفعوؿ بو -
 

مفعوؿ بو منصوب بالفتحة ألنو اسم  -
 مفرد

مفعوؿ بو منصوب بالفتحة ألنو اسم  -
 مفرد

مبٍت على السكوف يف ػتل نصب  -
 اظتفعوؿ بو
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  أىٍجران= اظتفعوؿ بو -
 

مفعوؿ بو منصوب بالفتحة ألنو اسم  -
 مفرد

مفعوؿ بو منصوب بالفتحة ألنو اسم  - شىًهيدان= اظتفعوؿ بو - ُْ ّٖ
 مفرد

 يوفيػىٍومىًئذو= اظتفعوؿ  - ِْ ّٗ
 

= اظتفعوؿ بو -  الرَّسيوؿى
 
 الٌلوى = اظتفعوؿ بو -
 
 حىًديثان= اظتفعوؿ بو -

مفعوؿ فيو منصوب بالفتحة ألنو  -
 ظرفية

مفعوؿ بو منصوب بالفتحة ألنو اسم  -
 مفرد

مفعوؿ بو منصوب بالفتحة ألنو اسم  -
 مفرد

مفعوؿ بو منصوب بالفتحة ألنو اسم  -
 مفرد

 الصَّبلىةى= اظتفعوؿ بو - ّْ َْ
 

 مىاء= اظتفعوؿ بو -
 
 صىًعيدان= اظتفعوؿ بو -
 

بالفتحة ألنو اسم مفعوؿ بو منصوب  -
 مفرد

مفعوؿ بو منصوب بالفتحة ألنو اسم  -
 مفرد

مفعوؿ بو منصوب بالفتحة ألنو اسم  -
 مفرد

 نىًصيبان= اظتفعوؿ بو - ْْ ُْ
 

 ضَّبلىلىةى= اظتفعوؿ بو -

مفعوؿ بو منصوب بالفتحة ألنو اسم  -
 مفرد

مفعوؿ بو منصوب بالفتحة ألنو اسم  -
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 أف تضٌلوٍا= اظتفوؿ بو -
 
ًبيلى= اظتفعوؿ بو -  لسَّ

 مفرد
مفعوؿ بو أف كما بعدىا ىف تأكيل  -

 اظتصدر جؤلن 
مفعوؿ بو منصوب بالفتحة ألنو اسم  -

 مفرد
 كىلًٌيان= اظتفعوؿ بو - ْٓ ِْ

 
 نىًصَتان= اظتفعوؿ بو -

مفعوؿ بو منصوب بالفتحة ألنو اسم  -
 مفرد

مفعوؿ بو منصوب بالفتحة ألنو اسم  -
 مفرد

 اظتفعوؿ بوكىًلمى=  - ْٔ ّْ
 

= اظتفعوؿ بو -  غىيػٍرى

مفعوؿ بو منصوب بالفتحة ألنو اسم  -
 مفرد

مفعوؿ بو منصوب بالفتحة ألنو اسم  -
 مفرد

= اظتفعوؿ بو - ْٕ ْْ  ًكتىابى
 

 كيجيوىان= اظتفعوؿ بو -
 
- = اظتفعوؿ أىٍصحىابى

 بو

مفعوؿ بو منصوب بالفتحة ألنو اسم  -
 مفرد

مفعوؿ بو منصوب بالفتحة ألنو رتع  -
 التكسَت

مفعوؿ بو منصوب بالفتحة ألنو رتع  -
 التكسَت

مفعوؿ بو منصوب بالفتحة ألنو اسم  - ًإذٍتان= اظتفعوؿ بو - ْٖ ْٓ
 مفرد
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= اظتفعوؿ بو - ْٗ ْٔ  أىنفيسى
 

 مىن= اظتفعوؿ بو -
 
 فىًتيبلن= اظتفعوؿ بو -

مفعوؿ بو منصوب بالفتحة ألنو رتع  -
 التكسَت

اظتوصوؿ مبٍت على السكوف يف ػتل  -
 نصب اظتفعوؿ بو

مفعوؿ بو منصوب بالفتحة ألنو اسم  -
 مفرد

= اظتفعوؿ بو - َٓ ْٕ  كىًذبى
 

 ًإذٍتان= اظتفعوؿ بو -

مفعوؿ بو منصوب بالفتحة ألنو اسم  -
 مفرد

مفعوؿ بو منصوب بالفتحة ألنو اسم  -
 مفرد

 نىًصيبان= اظتفعوؿ بو - ُٓ ْٖ
 

ًبيبلن= اظتفعوؿ بو -  سى

مفعوؿ بو منصوب بالفتحة ألنو اسم  -
 مفرد

منصوب بالفتحة ألنو اسم مفعوؿ بو  -
 مفرد

مفعوؿ بو منصوب بالفتحة ألنو اسم  - نىًصَتان= اظتفعوؿ بو - ِٓ ْٗ
 مفرد

= اظتفعوؿ بو - ّٓ َٓ  النَّاسى
 

مفعوؿ بو منصوب بالفتحة ألنو رتع  -
 التكسَت من مرئ

= اظتفعوؿ بو - ْٓ ُٓ  النَّاسى
 

= اظتفعوؿ بو -  آؿى

مفعوؿ بو منصوب بالفتحة ألنو رتع  -
 التكسَت من مرئ

مفعوؿ بو منصوب بالفتحة ألنو اسم  -
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= اظتفعوؿ بو -  اٍلًكتىابى
 
 ىيم= اظتفعوؿ بو -
 
 ٍلكان= اظتفعوؿ بو -

 مفرد
مفعوؿ بو منصوب بالفتحة ألنو اسم  -

 مفرد
مبٍت على السكوف يف ػتل نصب  -

 اظتفعوؿ بو
مفعوؿ بو منصوب بالفتحة ألنو اسم  -

 مفرد
بالفتحة ألنو اسم  مفعوؿ بو منصوب - سىًعَتان= اظتفعوؿ بو - ٓٓ ِٓ

 مفرد
 ًىٍم= اظتفعوؿ بو - ٔٓ ّٓ

 
 نىاران= اظتفعوؿ بو -
 
 ىيٍم= اظتفعوؿ بو -
 
 جيليودان= اظتفعوؿ بو -
 
= اظتفعوؿ بو -  اٍلعىذىابى

مبٍت على السكوف يف ػتل نصب  -
 اظتفعوؿ بو

مفعوؿ بو منصوب بالفتحة ألنو اسم  -
 مفرد

مبٍت على السكوف يف ػتل نصب  -
 اظتفعوؿ بو

منصوب بالفتحة ألنو رتع مفعوؿ بو  -
 التكسَت

مفعوؿ بو منصوب بالفتحة ألنو اسم  -
 مفرد

 الصَّاضتًىاًت=اظتفعوؿ - ٕٓ ْٓ
 بو

مفعوؿ بو منصوب بالكسرة ألنو  -
 رتع مؤنث سادل
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 هيٍم= اظتفعوؿ بؤّ -
 
= اظتفعوؿ بو -  جىنَّاتو
 
 يوفأىبىدان= اظتفعوؿ  -
 
 ًظػبلِّ= اظتفعوؿ ألجلو -

مبٍت على السكوف يف ػتل نصب  -
 اظتفعوؿ بو

مفعوؿ بو منصوب بالكسرة ألنو  -
 رتع مؤنث سادل

مفعوؿ فيو منصوب بالفتحة ألنو  -
 ظرفية

مفعوؿ ألجلو منصوب بالفتحة ألنو  -
 اسم مفرد

 ٍم=اظتفعوؿ بوك - ٖٓ ٓٓ
 

 أىف تيؤدُّكٍا= اظتفعوؿ بو -
 
اظتفعوؿ األمانات= -

 بو
 بػىٍُتى= اظتفعوؿ بيو -
 
اظتفعوؿ أىف حتىٍكيميوٍا= -

 بو
 اظتفعوؿ بوكم=  -

مبٍت على السكوف يف ػتل نصب  -
 اظتفعوؿ بو

مفعوؿ بو أف كما بعدىا ىف تأكيل  -
 اظتصدر ادِّا

مفعوؿ بو منصوب بالكسرة ألنو  -
 رتع مؤنث سادل

مفعوؿ فيو منصوب بالفتحة ألنو  -
 ظرفية

مفعوؿ بو أف كما بعدىا ىف تأكيل  -
 اظتصدر حكمنا

مبٍت على السكوف يف ػتل نصب  -
 اظتفعوؿ بو

مفعوؿ بو منصوب بالفتحة ألنو اسم  - الٌلوى= اظتفعوؿ بو - ٗٓ ٔٓ
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= اظتفعوؿ بو -  الرَّسيوؿى
 
 تىٍأكًيبلن= اظتفعوؿ بو -

 مفرد
مفعوؿ بو منصوب بالفتحة ألنو اسم  -

 مفرد
مفعوؿ بو منصوب بالفتحة ألنو اسم  -

 مفرد
 أف يتحاكموا=  - َٔ ٕٓ

 بواظتفعوؿ 
اظتفعوؿ يىٍكفيريكٍا= أىف -

 بو
اظتفعوؿ  أىف ييًضلَّهيٍم= -

 بو
 ضىبلىالن= اظتفعوؿ بو -

مفعوؿ بو أف كما بعدىا ىف تأكيل  -
 كيمنااظتصدر حتا 

مفعوؿ بو أف كما بعدىا ىف تأكيل  -
 اظتصدر كيٍفرنا

مفعوؿ بو أف كما بعدىا ىف تأكيل  -
 اظتصدر ضؤلن 

مفعوؿ بو منصوب بالفتحة ألنو اسم  -
 مفرد

 اظتفعوؿ بواٍلمينىاًفًقُتى= - ُٔ ٖٓ
اظتفعوؿ صيديكدان= -

 اظتطلق

 مفعوؿ بو ألنو زتع مذكرسادل -
مفعوؿ اظتطلق منصوب بالفتحة ألنو  -

 ظرفية
 مىا= اظتفعوؿ بو - ّٔ ٗٓ

 
 ىيٍم= اظتفعوؿ بو -
 
 قػىٍوالن= اظتفعوؿ ألجلو -

اظتوصوؿ مبٍت على السكوف يف ػتل  -
 نصب اظتفعوؿ بو

 نصب ػتل يف السكوف على مبٍت -
 بو اظتفعوؿ

ألجلو منصوب بالفتحة ألنو  مفعوؿ -
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 اسم مفرد
= اظتفعوؿ بو - ْٔ َٔ  أىنفيسى

 
 الٌلوى= اظتفعوؿ بو -
 
 الٌلوى= اظتفعوؿ بو -
 
 تػىوَّابان= اظتفعوؿ بو -

مفعوؿ بو منصوب بالفتحة ألنو رتع  -
 التكسَت

مفعوؿ بو منصوب بالفتحة ألنو اسم  -
 مفرد

مفعوؿ بو منصوب بالفتحة ألنو اسم  -
 مفرد

بالفتحة ألنو اسم مفعوؿ بو منصوب  -
 مفرد

 بػىٍُتى= اظتفعوؿ فيو - ٓٔ ُٔ
 
 حىرىجان= اظتفعوؿ بو -
 
اظتفعوؿ تىٍسًليمان= -

 ظتطلقا

مفعوؿ  ألجلو منصوب بالفتحة ألنو  -
 ظرفية

مفعوؿ بو منصوب بالفتحة ألنو اسم  -
 مفرد

مفعوؿ اظتطلق منصوب بالفتحة ألنو  -
 ظرفية

= اظتفعوؿ بو - ٔٔ ِٔ  أىنفيسى
 
 مىا= اظتفعوؿ بو -

 

مفعوؿ بو منصوب بالفتحة ألنو رتع  -
 التكسَت

اظتوصوؿ مبٍت على السكوف يف ػتل  -
 نصب اظتفعوؿ بو

 ىيم= اظتفعوؿ بو - ٕٔ ّٔ
 

مبٍت على السكوف يف ػتل نصب  -
 اظتفعوؿ بو
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مفعوؿ بو منصوب بالفتحة ألنو اسم  - أىٍجران= اظتفعوؿ بو -
 مفرد

 ىيٍم= اظتفعوؿ بو - ٖٔ ْٔ
 

 ًصرىاطان= اظتفعوؿ بو -

على السكوف يف ػتل نصب مبٍت  -
 اظتفعوؿ بو

مفعوؿ بو منصوب بالفتحة ألنو اسم  -
 مفرد

 الٌلوى= اظتفعوؿ بو - ٗٔ ٓٔ
 

 رىًفيقان= اظتفعوؿ بو -

مفعوؿ بو منصوب بالفتحة ألنو اسم  -
 مفرد

مفعوؿ بو منصوب بالفتحة ألنو اسم  -
 مفرد

مفعوؿ بو منصوب بالفتحة ألنو اسم  - عىًليمان= اظتفعوؿ بو - َٕ ٔٔ
 مفرد

= اظتفعوؿ بو - ُٕ ٕٔ  ًحٍذرى
 

= اظتفعوؿ بو -  ثػيبىاتو
 
يعان= اظتفعوؿ بو -  رتًى
 

مفعوؿ بو منصوب بالفتحة ألنو اسم  -
 مفرد

مفعوؿ بو منصوب بالكسرة ألنو  -
 رتع مؤنث سادل

مفعوؿ بو منصوب بالفتحة ألنو اسم  -
 مفرد

 ألجلوفػىٍوزان= اظتفعوؿ  - ّٕ ٖٔ
 

مفعوؿ ألجلو منصوب بالفتحة ألنو  -
 مفرداسم 
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 اضتٍىيىاةى= اظتفعوؿ بو - ْٕ ٗٔ
 

 أىٍجران= اظتفعوؿ بو -

مفعوؿ بو منصوب بالفتحة ألنو اسم  -
 مفرد

مفعوؿ بو منصوب بالفتحة ألنو اسم  -
 مفرد

 نىا= اظتفعوؿ بو - ٕٓ َٕ
 

 اظتفعوؿ بو =كىلًٌيان  -
 
 نىًصَتان= اظتفعوؿ بو -

مبٍت على السكوف يف ػتل نصب  -
 اظتفعوؿ بو

بالفتحة ألنو اسم مفعوؿ بو منصوب  -
 مفرد

مفعوؿ بو منصوب بالفتحة ألنو اسم  -
 مفرد

مفعوؿ بو منصوب بالفتحة ألنو رتع  - أىٍكلًيىاء= اظتفعوؿ بو - ٕٔ ُٕ
 التكسَت

 أىٍيًدمى= اظتفعوؿ بو - ٕٕ ِٕ
 

 الصَّبلىةى= اظتفعوؿ بو -
 
 الزَّكىاةى= اظتفعوؿ بو -
 
= اظتفعوؿ بو -  النَّاسى
 
 اٍلًقتىاؿى = اظتفعوؿ بو -

مفعوؿ بو منصوب بالفتحة ألنو رتع  -
 التكسَت

مفعوؿ بو منصوب بالفتحة ألنو اسم  -
 مفرد

مفعوؿ بو منصوب بالفتحة ألنو اسم  -
 مفرد

مفعوؿ بو منصوب بالفتحة ألنو رتع  -
 التكسَت من مرئ

مفعوؿ بو منصوب بالفتحة ألنو اسم  -
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 مفرد
اسم مفعوؿ بو منصوب بالفتحة ألنو  - حىًديثان= اظتفعوؿ بو - ٖٕ ّٕ

 مفرد
= اظتفعوؿ بو - ٕٗ ْٕ  ؾى

 
 رىسيوالن= اظتفعوؿ بو -
 
 شىًهيدان= اظتفعوؿ بو -

مبٍت على الفتحة يف ػتل نصب  -
 اظتفعوؿ بو

مفعوؿ بو منصوب بالفتحة ألنو اسم  -
 مفرد

مفعوؿ بو منصوب بالفتحة ألنو اسم  -
 مفرد

= اظتفعوؿ بو - َٖ ٕٓ  رَّسيوؿى
 

 الٌلوى= اظتفعوؿ بو -
 
= اظتفعوؿ بو -  ؾى
 
 حىًفيظان= اظتفعوؿ بو -

مفعوؿ بو منصوب بالفتحة ألنو اسم  -
 مفرد

مفعوؿ بو منصوب بالفتحة ألنو اسم  -
 مفرد

مبٍت على الفتحة يف ػتل نصب  -
 اظتفعوؿ بو

مفعوؿ بو منصوب بالفتحة ألنو اسم  -
 مفرد

= اظتفعوؿ بو - ُٖ ٕٔ  غىيػٍرى
 

 كًكيبلن= اظتفعوؿ بو -

مفعوؿ بو منصوب بالفتحة ألنو اسم  -
 مفرد

مفعوؿ بو منصوب بالفتحة ألنو اسم  -
 مفرد
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 اٍلقيٍرآفى= اظتفعوؿ بو - ِٖ ٕٕ
 

 اٍخًتبلىفان= اظتفعوؿ بو -

مفعوؿ بو منصوب بالفتحة ألنو اسم  -
 مفرد

مفعوؿ بو منصوب بالفتحة ألنو اسم  -
 مفرد

الشٍَّيطىافى= اظتفعوؿ  - ّٖ ٖٕ
 بو

مفعوؿ بو منصوب بالفتحة ألنو اسم  -
 مفرد

ٍلميٍؤًمًنُتى= اظتفعوؿ ا - ْٖ ٕٗ
 بو

=أ -  اظتفعوؿ بوف يىكيفَّ
 
- =  اظتفعوؿ بوبىٍأسى
 

رتع مفعوؿ بو منصوب بالفتحة ألنو  -
 مذكر سادل

مفعوؿ بو أف كما بعدىا ىف تأكيل  -
 اظتصدر كفِّا

مفعوؿ بو منصوب بالفتحة ألنو اسم  -
 مفرد

شىفىاعىةن=اظتفعوؿ  - ٖٓ َٖ
 اظتطلق

اظتفعوؿ شىفىاعىةن= -
 اظتطلق

مفعوؿ اظتطلق منصوب مفعوؿ   -
 بالفتحة ألنو اسم مفرد

مفعوؿ  اظتطلق منصوب بالفتحة ألنو  -
 اسم مفرد

 كيٍم= اظتفعوؿ بو - ٕٖ ُٖ
 

مبٍت على الفتحة يف ػتل نصب  -
 اظتفعوؿ بو

ًبيبلن= اظتفعوؿ بو - ٖٖ ِٖ  سى
 

مفعوؿ بو منصوب بالفتحة ألنو اسم  -
 مفرد

مفعوؿ بو منصوب بالفتحة ألنو رتع  - أىٍكلًيىاء= اظتفعوؿ بو - ٖٗ ّٖ
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 بو ىيٍم= اظتفعوؿ -
 
 ىيٍم= اظتفعوؿ بو -
 
 كىلًٌيان= اظتفعوؿ بو -

 التكسَت
مبٍت على الفتحة يف ػتل نصب  -

 اظتفعوؿ بو
مبٍت على الفتحة يف ػتل نصب  -

 اظتفعوؿ بو
مفعوؿ بو منصوب بالفتحة ألنو اسم  -

 مفرد
 بػىٍُتى= اظتفعوؿ فيو - َٗ ْٖ

 
 بػىٍُتى= اظتفعوؿ فيو -
 
 اظتفعوؿ بوقػىٍوـى=  -
 
 ٍم= اظتفعوؿ بوكي  -
 
 كيٍم= اظتفعوؿ بو -
 
 ٍم= اظتفعوؿ بوكي  -
 
 سَّلىمى= اظتفعوؿ بو -
 
ًبيبلن= اظتفعوؿ بو -  سى

مفعوؿ فيو منصوب بالفتحة ألنو  -
 ظرفية

مفعوؿ فيو منصوب بالفتحة ألنو  -
 ظرفية

مفعوؿ بو منصوب بالفتحة ألنو اسم  -
 مفرد

مبٍت على السكوف يف ػتل نصب  -
 اظتفعوؿ بو

مبٍت على السكوف يف ػتل نصب  -
 اظتفعوؿ بو

مبٍت على السكوف يف ػتل نصب  -
 اظتفعوؿ بو

مفعوؿ بو منصوب بالفتحة ألنو اسم  -
 مفرد

مفعوؿ بو منصوب بالفتحة ألنو اسم  -
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 مفرد
 آخىرًينى= اظتفعوؿ بو - ُٗ ٖٓ

 
 أىف يىٍأـ= اظتفعوؿ بو -
 
 سَّلىمى= اظتفعوؿ بو -
 
 أىٍيًدمى= اظتفعوؿ بو -
 
 اظتفعوؿ بوىيٍم=  -
 
 ىيٍم= اظتفعوؿ بو -
 
 ىيٍم= اظتفعوؿ بو -
 
 سيٍلطىانان= اظتفعوؿ بو -

مفعوؿ بو منصوب بالياء ألنو رتع  -
 مذكر سادل

مفعوؿ بو أف كما بعدىا ىف تأكيل  -
 اظتصدر أمننا

مفعوؿ بو منصوب بالفتحة ألنو اسم  -
 مفرد

مفعوؿ بو منصوب بالفتحة ألنو رتع  -
 التكسَت

نصب مبٍت على السكوف يف ػتل  -
 اظتفعوؿ بو

مبٍت على السكوف يف ػتل نصب  -
 اظتفعوؿ بو

مبٍت على السكوف يف ػتل نصب  -
 اظتفعوؿ بو

مفعوؿ بو منصوب بالفتحة ألنو اسم  -
 مفرد

 ميٍؤًمنان= اظتفعوؿ بو - ِٗ ٖٔ
 

 ميٍؤًمنان= اظتفعوؿ بو -
 

مفعوؿ بو منصوب بالفتحة ألنو اسم  -
 مفرد

مفعوؿ بو منصوب بالفتحة ألنو اسم  -
 مفرد
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 بػىٍُتى= اظتفعوؿ فيو -
 
 بػىٍُتى= اظتفعوؿ فيو -
 
 شىٍهرىٍيًن= اظتفعوؿ فيو -
 
 تػىٍوبىةن= اظتفعوؿ ألجلو -

مفعوؿ فيو منصوب بالفتحة ألنو  -
 ظرفية

مفعوؿ فيو منصوب بالفتحة ألنو  -
 ظرفية

مفعوؿ فيو منصوب بالفتحة ألنو  -
 ظرفية

ألجلو منصوب بالفتحة ألنو   مفعوؿ -
 اسم مفرد

 ميٍؤًمنان= اظتفعوؿ بو - ّٗ ٕٖ
 

ابان= اظتفعوؿ بو -  عىذى

مفعوؿ بو منصوب بالفتحة ألنو اسم  -
 مفرد

مفعوؿ بو منصوب بالفتحة ألنو اسم  -
 مفرد

 سَّبلىـى= اظتفعوؿ بو - ْٗ ٖٖ
 

= اظتفعوؿ بو -  عىرىضى
 
= اظتفعوؿ بو -  عىرىضى
 
 خىًبَتان= اظتفعوؿ بو -

مفعوؿ بو منصوب بالفتحة ألنو اسم  -
 مفرد

منصوب بالفتحة ألنو اسم مفعوؿ بو  -
 مفرد

مفعوؿ بو منصوب بالفتحة ألنو اسم  -
 مفرد

مفعوؿ بو منصوب بالفتحة ألنو اسم  -
 مفرد

مفعوؿ بو منصوب بالياء ألنو رتع  -اظتفعوؿ اٍلميجىاًىًدينى= - ٓٗ ٖٗ
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 بو
 دىرىجىةن= اظتفعوؿ بو -

 
= اظتفعوؿ بواضت -  ٍسٌتى
 
اظتفعوؿ اٍلميجىاًىًدينى= -

 بو
 أىٍجران= اظتفعوؿ بو -

 مذكر سادل
مفعوؿ بو منصوب بالفتحة ألنو اسم  -

 مفرد
مفعوؿ بو منصوب بالفتحة ألنو اسم  -

 مفرد
مفعوؿ بو منصوب بالياء ألنو رتع  -

 مذكر سادل
مفعوؿ بو منصوب بالفتحة ألنو اسم  -

 مفرد
 ىيمي= اظتفعوؿ بو - ٕٗ َٗ

 
 ظىاًلًمي= اظتفعوؿ بو -
 
اظتفعوؿ ميٍستىٍضعىًفُتى= -

 بو
 مىًصَتان= اظتفعوؿ بو -

مبٍت على الفتحة يف ػتل نصب  -
 اظتفعوؿ بو

مفعوؿ بو منصوب بالياء ألنو رتع  -
 مذكر سادل

مفعوؿ بو منصوب بالياء ألنو رتع  -
 مذكر سادل

مفعوؿ بو منصوب بالفتحة ألنو اسم  -
 مفرد

يلىةن= اظتفعوؿ ح - ٖٗ ُٗ
 ألجلو

ًبيبلن= اظتفعوؿ بو -  سى

منصوب بالكسرة ألنو  مفعوؿ ألجلو -
 رتع مؤنث سادل

مفعوؿ بو منصوب بالفتحة ألنو اسم  -
 مفرد
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= اظتفعوؿ أف  - ٗٗ ِٗ يػىٍعفي
 بو

مفعوؿ بو أف كما بعدىا ىف تأكيل  -
 عفونا اظتصدر

 ميرىاغىمان= اظتفعوؿ بو - ََُ ّٗ
 

 ميهىاًجران= اظتفعوؿ بو -

مفعوؿ بو منصوب بالفتحة ألنو اسم  -
 مفرد

بالفتحة ألنو اسم مفعوؿ بو منصوب  -
 مفرد

مفعوؿ بو أف كما بعدىا ىف تأكيل  - اظتفعوؿ =يػىٍفًتنىكيمي أف  - َُُ ْٗ
 اظتصدر فتننا

 اظتفعوؿ بو =صَّبلىةى  - َُِ ٓٗ
 
 اظتفعوؿ اظتطلق =مَّيػٍلىةن  -
 
اظتفعوؿ  =أىٍسًلحىتى  -
 بو
 واظتفعوؿ ب =ًحٍذرى  -
 
ابان  -  اظتفعوؿ بو =عىذى

ألنو اسم مفعوؿ بو منصوب بالفتحة  -
 مفرد

مفعوؿ  اظتطلق منصوب بالفتحة ألنو  -
 اسم مفرد

مفعوؿ بو منصوب بالفتحة ألنو رتع  -
 التكسَت

مفعوؿ بو منصوب بالفتحة ألنو اسم  -
 مفرد

مفعوؿ بو منصوب بالفتحة ألنو اسم  -
 مفرد

 اظتفعوؿ بو =صَّبلىةى  - َُّ ٔٗ
 
 اظتفعوؿ بو =الٌلوى  -

بالفتحة ألنو اسم مفعوؿ بو منصوب  -
 مفرد

مفعوؿ بو منصوب بالفتحة ألنو اسم  -
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 اظتفعوؿ بو =صَّبلىةى  -

 مفرد
مفعوؿ بو منصوب بالفتحة ألنو اسم  -

 مفرد
اظتوصوؿ مبٍت على السكوف يف ػتل  - اظتفعوؿ بو =مىا - َُْ ٕٗ

 نصب اظتفعوؿ بو
اظتفعوؿ  =اٍلًكتىابى  - َُٓ ٖٗ

 بو
 وفياظتفعوؿ  =بػىٍُتى  -

مفعوؿ بو منصوب بالفتحة ألنو اسم  -
 مفرد

مفعوؿ فيو منصوب بالفتحة ألنو  -
 ظرفية

 اظتفعوؿ بو =أىنفيسى  - َُٕ ٗٗ
 

 وباظتفعوؿ  =مىن -

مفعوؿ بو منصوب بالفتحة ألنو اسم  -
 مفرد

اظتوصوؿ مبٍت على السكوف يف ػتل  -
 نصب اظتفعوؿ بو

 اظتفعوؿ بو =الٌلوى  - َُٗ ََُ
 

 وفياظتفعوؿ  =يػىٍوـى  -

مفعوؿ بو منصوب بالفتحة ألنو اسم  -
 مفرد

فيو منصوب بالفتحة ألنو مفعوؿ  -
 ظرفية

 اظتفعوؿ بو =سيوءان  - َُُ َُُ
 

 اظتفعوؿ بو =نػىٍفسى  -
 

مفعوؿ بو منصوب بالفتحة ألنو اسم  -
 مفرد

مفعوؿ بو منصوب بالفتحة ألنو اسم  -
 مفرد
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 اظتفعوؿ بو =الٌلوى  -
 
 اظتفعوؿ بو =الٌلوى  -
 
 اظتفعوؿ بو =غىفيوران  -

مفعوؿ بو منصوب بالفتحة ألنو اسم  -
 مفرد

بو منصوب بالفتحة ألنو اسم  مفعوؿ -
 مفرد

مفعوؿ بو منصوب بالفتحة ألنو اسم  -
 مفرد

مفعوؿ بو منصوب بالفتحة ألنو اسم  - ًإذٍتان=اظتفعوؿ بو - ُُُ َُِ
  مفرد

 اظتفعوؿ بو =خىًطيئىةن  - ُُِ َُّ
 
اظتفعوؿ =بػيٍهتىانان  -

 ألجلو

مفعوؿ بو منصوب بالفتحة ألنو اسم  -
 مفرد

بالفتحة ألنو منصوب ؿ ألجلو مفعو  -
 ق اسم مفرد

 اظتفعوؿ بو =تىابى ك - ُُّ َُْ
 

 اظتفعوؿ بو =ؾى  -
 
 اظتفعوؿ بو =مىا -

مفعوؿ بو منصوب بالفتحة ألنو اسم  -
 مفرد

مبٍت على الكسرة يف ػتل نصب  -
 اظتفعوؿ بو

اظتوصوؿ مبٍت على السكوف يف ػتل  -
  نصب اظتفعوؿ بو

 وفياظتفعوؿ  =بػىٍُتى  - ُُْ َُٓ
 
 اظتفعوؿ بو =ذىًلكى  -

مفعوؿ فيو منصوب بالفتحة ألنو  -
 ظرفية

اإلشارة مبٍت على الفتحة يف ػتل  -
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 اظتفعوؿ بو =أىٍجران  -

 نصب اظتفعوؿ بو
مفعوؿ بو منصوب بالفتحة ألنو اسم  -

  مفرد
= اظتفعوؿ بو - ُُٓ َُٔ  الرَّسيوؿى

 
= اظتفعوؿ بو -  غىيػٍرى
 
 ًق= اظتفعوؿ بو -
 
 ًق= اظتفعوؿ بو -
 
 اظتفعوؿ بوجىهىنَّمى=  -
 
 مىًصَتان= اظتفعوؿ بو -

مفعوؿ بو منصوب بالفتحة ألنو اسم  -
 مفرد

مفعوؿ بو منصوب بالفتحة ألنو اسم  -
  مفرد

مبٍت على الكسرة يف ػتل نصب  -
 اظتفعوؿ بو

مبٍت على الكسرة يف ػتل نصب  -
 اظتفعوؿ بو

مفعوؿ بو منصوب بالفتحة ألنو اسم  -
 مفرد

مفعوؿ بو منصوب بالفتحة ألنو اسم  -
 ق مفرد

= اظتفعوؿ  - ُُٔ َُٕ أىف ييٍشرىؾى
 بو

 مىا = اظتفعوؿ بو -
 
 وفيكفى= اظتفعوؿ د -
 

مفعوؿ بو أف كما بعدىا ىف تأكيل  -
 اظتصدر أشراكنا

اظتوصوؿ مبٍت على السكوف يف ػتل  -
 نصب اظتفعوؿ بو

مفعوؿ فيو منصوب بالفتحة ألنو  -
 ظرفية
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و اظتفعولبلىالن=ضى  -
  اظتطلق

اظتطلق منصوب بالفتحة ألنو  مفعوؿ -
 اسم مفرد

 نىًصيبان= اظتفعوؿ بو - ُُٖ َُٖ
 

مفعوؿ بو منصوب بالفتحة ألنو اسم  -
 مفرد

 ىيٍم= اظتفعوؿ بو - ُِٗ َُٗ
 

 ىيٍم= اظتفعوؿ بو -
 
 ىيٍم= اظتفعوؿ بو -
 
 كينَّ= اظتفعوؿ بو -
 
 آذىافى= اظتفعوؿ بو -
 
 ىيٍم= اظتفعوؿ بو -
 
= اظتفعوؿ بو -  خىٍلقى
 
= اظتفعوؿ  الشٍَّيطىافى  -

 بو
 كىلًٌيان= اظتفعوؿ بو -

مبٍت على السكوف يف ػتل نصب  -
 اظتفعوؿ بو

مبٍت على السكوف يف ػتل نصب  -
 اظتفعوؿ بو

مبٍت على السكوف يف ػتل نصب  -
 اظتفعوؿ بو

مبٍت على الفتحة يف ػتل نصب  -
 اظتفعوؿ بو

مفعوؿ بو منصوب بالفتحة ألنو رتع  -
 التكسَت

مبٍت على السكوف يف ػتل نصب  -
 اظتفعوؿ بو

مفعوؿ بو منصوب بالفتحة ألنو اسم  -
 مفرد

مفعوؿ بو منصوب بالفتحة ألنو اسم  -
 مفرد

مفعوؿ بو منصوب بالفتحة ألنو اسم  -
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اظتفعوؿ خيٍسرىانان= -

 اظتطلق

 مفرد
منصوب بالفتحة ألنو  ؿ اظتطلقمفعو  -

  اسم مفرد
 ىيمي= اظتفعوؿ بو - َُِ َُُ

 
 ًىٍم= اظتفعوؿ بو -
 
 ىيمي=اظتفعوؿ بو -

على السكوف يف ػتل نصب  مبٍت -
 اظتفعوؿ بو

مبٍت على السكوف يف ػتل نصب  -
 اظتفعوؿ بو

مبٍت على السكوف يف ػتل نصب  -
 ق اظتفعوؿ بو

مفعوؿ بو منصوب بالفتحة ألنو اسم  - يصان= اظتفعوؿ بوػت - ُُِ ُُُ
 ق مفرد

اظتفعوؿ الصَّاضتًىاًت= - ُِِ ُُِ
 بو

 ىيٍم = اظتفعوؿ بو -
 
= اظتفعوؿ بو -  جىنَّاتو
 
 أىبىدان= اظتفعوؿ فيو -

مفعوؿ بو منصوب بالكسرة ألنو  -
 سادلالرتع مؤنث 

مبٍت على السكوف يف ػتل نصب  -
 اظتفعوؿ بو

مفعوؿ بو منصوب بالكسرة ألنو  -
 سادلالرتع مؤنث 

مفعوؿ فيو منصوب بالفتحة ألنو  -
 ظرفية

 سيوءان= اظتفعوؿ بو - ُِّ ُُّ
 

ألنو اسم مفعوؿ بو منصوب بالفتحة  -
 مفرد
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مفعوؿ بو منصوب بالفتحة ألنو اسم  - كىلًٌيان= اظتفعوؿ بو -
 ق مفرد

= اظتفعوؿ  - ُِْ ُُْ لصَّاضتًىاتى
 بو

 جىنَّةى= اظتفعوؿ بو -
 
 نىًقَتان= اظتفعوؿ بو -

مفعوؿ بو منصوب بالكسرة ألنو  -
 سادلالرتع مؤنث 

مفعوؿ بو منصوب بالفتحة ألنو اسم  -
 مفرد

مفعوؿ بو منصوب بالفتحة ألنو اسم  -
 مفرد

 كىٍجوى= اظتفعوؿ بو - ُِٓ ُُٓ
 

 = اظتفعوؿ بووًملَّ  -
 
 إًبٍػرىاًىيمى= اظتفعوؿ بو -
 
 خىًليبلن= اظتفعوؿ بو -

مفعوؿ بو منصوب بالفتحة ألنو اسم  -
 مفرد

مفعوؿ بو منصوب بالفتحة ألنو اسم  -
 مفرد

مفعوؿ بو منصوب بالفتحة ألنو اسم  -
  مفرد

مفعوؿ بو منصوب بالفتحة ألنو اسم  -
  مفرد

ُُٔ ُِٕ -  =  اظتفعوؿ بوؾى
 

 كيٍم= اظتفعوؿ بو -
 
 ىينَّ= اظتفعوؿ بو -

مبٍت على الفتحة يف ػتل نصب  -
 اظتفعوؿ بو

مبٍت على السكوف يف ػتل نصب  -
 اظتفعوؿ بو

مبٍت على الفتحة يف ػتل نصب  -
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 مىا= اظتفعوؿ بو -
 
أىف تىنًكحي= اظتفعوؿ  -

 بو
 ىينَّ= اظتفعوؿ بو -

 اظتفعوؿ بو
اظتوصوؿ مبٍت على السكوف يف ػتل  -

 اظتفعوؿ بو نصب
مفعوؿ بو أف كما بعدىا ىف تأكيل  -

 اظتصدر نكاحنا
مبٍت على الفتحة يف ػتل نصب  -

 ق اظتفعوؿ بو
 نيشيوزان= اظتفعوؿ بو - ُِٖ ُُٕ

 
 بػىٍُتى= اظتفعوؿ فيو -
 
اظتفعوؿ صيٍلحان= -

 اظتطلق
 الشُّحَّ= اظتفعوؿ بو -

مفعوؿ بو منصوب بالفتحة ألنو اسم  -
 مفرد

بالفتحة ألنو مفعوؿ فيو منصوب  -
 ظرفية

منصوب بالفتحة ألنو  ؿ اظتطلقمفعو  -
 اسم مفرد

مفعوؿ بو منصوب بالفتحة ألنو اسم  -
 مفرد

اظتفعوؿ =واٍ أىف تػىٍعًدلي  - ُِٗ ُُٖ
 بو

 بػىٍُتى= اظتفعوؿ فيو -
 
 ىىا= اظتفعوؿ بو -

مفعوؿ بو أف كما بعدىا ىف تأكيل  -
 عدالن  اظتصدر

مفعوؿ فيو منصوب بالفتحة ألنو  -
 ظرفية

مبٍت على السكوف يف ػتل نصب  -
 ق اظتفعوؿ بو
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مفعوؿ بو منصوب بالفتحة ألنو اسم  - كيبلِّ= اظتفعوؿ بو - َُّ ُُٗ
 ق مفرد

 الًَّذينى= اظتفعوؿ بو - ُُّ َُِ
 
= اظتفعوؿ بو -  ًكتىابى
 
 الٌلوى= اظتفعوؿ بو -

اظتوصوؿ مبٍت على السكوف يف ػتل  -
 نصب اظتفعوؿ بو

ألنو اسم مفعوؿ بو منصوب بالفتحة  -
 مفرد

مفعوؿ بو منصوب بالفتحة ألنو اسم  -
 مفرد

مفعوؿ بو منصوب بالفتحة ألنو اسم  - كىًكيبلن= اظتفعوؿ بو - ُِّ ُُِ
 ق مفرد

مبٍت على السكوف يف ػتل نصب  - كيٍم= اظتفعوؿ بو - ُّّ ُِِ
 ق اظتفعوؿ بو

= اظتفعوؿ بو - ُّْ ُِّ  ثػىوىابى
 
 ًعندى= اظتفعوؿ فيو -

منصوب بالفتحة ألنو اسم مفعوؿ بو  -
 مفرد

مفعوؿ فيو منصوب بالفتحة ألنو  -
 ظرفية

 واعٍتىوىل= اظتفعوؿ ب - ُّٓ ُِْ
 

 أىف تػىٍعًدليوٍا=اظتفعوؿ -
 بو

مفعوؿ بو منصوب بالفتحة ألنو اسم  -
 مفرد

مفعوؿ بو أف كما بعدىا ىف تأكيل  -
 ق عدالن  اظتصدر

 منصوب بالفتحة ألنومفعوؿ اظتطلق  - ضىبلىالن=اظتفعوؿ - ُّٔ ُِٓ
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 ق اسم مفرد اظتطلق
 ىيٍم= اظتفعوؿ بو - ُّٕ ُِٔ

 
ًبيبلن= اظتفعوؿ بو -  سى

مبٍت على الفتحة يف ػتل نصب  -
 اظتفعوؿ بو

مفعوؿ بو منصوب بالفتحة ألنو اسم  -
 ق مفرد

اٍلمينىاًفًقُتى= اظتفعوؿ  - ُّٖ ُِٕ
 بو

مفعوؿ بو منصوب بالياء ألنو رتع  -
 ق مذكر سادل

اٍلكىاًفرًينى= اظتفعوؿ  - ُّٗ ُِٖ
 بو

 أىٍكلًيىاء= اظتفعوؿ بو -
 
 ًعندى= اظتفعوؿ فيو -
 
 اٍلًعزَّةى= اظتفعوؿ بو -

مفعوؿ بو منصوب بالياء ألنو رتع  -
 مذكر سادل

مفعوؿ بو منصوب بالفتحة ألنو رتع  -
 التكسَت

مفعوؿ فيو منصوب بالفتحة ألنو  -
 ظرفية

مفعوؿ بو منصوب بالفتحة ألنو اسم  -
 ق مفرد

مفعوؿ بو منصوب بالكسرة ألنو رتع  - آيىاًت= اظتفعوؿ بو - َُْ ُِٗ
 ق مؤنث سادل

 كيم= اظتفعوؿ بو - ُُْ َُّ
 

 بػىٍُتى= اظتفعوؿ فيو -
 

مبٍت على السكوف يف ػتل نصب  -
 اظتفعوؿ بو

مفعوؿ فيو منصوب بالفتحة ألنو  -
 ظرفية
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 يػىٍوـى= اظتفعوؿ فيو -
 
ًبيبلن= اظتفعوؿ بو -  سى
 

ألنو مفعوؿ فيو منصوب بالفتحة  -
 ظرفية

مفعوؿ بو منصوب بالفتحة ألنو اسم  -
 ق مفرد

 الٌلوى= اظتفعوؿ بو - ُِْ ُُّ
 

= اظتفعوؿ بو -  النَّاسى
 
 الٌلوى= اظتفعوؿ بو -

مفعوؿ بو منصوب بالفتحة ألنو اسم  -
 مفرد

مفعوؿ بو منصوب بالفتحة ألنو رتع  -
 التكسَت من مرئ

مفعوؿ بو منصوب بالفتحة ألنو اسم  -
 مفرد

 بػىٍُتى= اظتفعوؿ فيو - ُّْ ُِّ
 

ًبيبلن= اظتفعوؿ بو -  سى

مفعوؿ فيو منصوب بالفتحة ألنو  -
 ظرفية

مفعوؿ بو منصوب بالفتحة ألنو اسم  -
 ق مفرد

اٍلكىاًفرًينى= اظتفعوؿ  - ُْْ ُّّ
 بو

أىف جتىٍعىليوٍا= اظتفعوؿ  -
 بو

 سيٍلطىانان= اظتفعوؿ بو -

مفعوؿ بو منصوب بالياء ألنو رتع  -
 مذكر سادل

كما بعدىا ىف تأكيل مفعوؿ بو أف  -
 اظتصدر جعبلن 

مفعوؿ بو منصوب بالفتحة ألنو اسم  -
 ق مفرد

مفعوؿ بو منصوب بالفتحة ألنو اسم  - نىًصَتان= اظتفعوؿ بو - ُْٓ ُّْ
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 ق مفرد
 ًدينى= اظتفعوؿ بو - ُْٔ ُّٓ

 
 أىٍجران= اظتفعوؿ بو -

مفعوؿ بو منصوب بالفتحة ألنو اسم  -
 مفرد

ألنو اسم مفعوؿ بو منصوب بالفتحة  -
 مفرد

= اظتفعوؿ بواصت - ُْٖ ُّٔ مفعوؿ بو منصوب بالفتحة ألنو اسم  - ٍهرى
 ق مفرد

مفعوؿ بو منصوب بالفتحة ألنو اسم  - خىٍَتان= اظتفعوؿ بو - ُْٗ ُّٕ
 ق مفرد

 وفيبػىٍُتى= اظتفعوؿ  - َُٓ ُّٖ
 

أف بتخد=اظتفعوؿ  -
 بو

 بػىٍُتى= اظتفعوؿ فيو -
 
ًبيبلن= اظتفعوؿ بو -  سى

فيو منصوب بالفتحة ألنو مفعوؿ  -
 ظرفية

مفعوؿ بو أف كما بعدىا ىف تأكيل  -
 اظتصدر

مفعوؿ فيو منصوب بالفتحة ألنو  -
 ظرفية

مفعوؿ بو منصوب بالفتحة ألنو اسم  -
 ق مفرد

ابان= اظتفعوؿ بو - ُُٓ ُّٗ مفعوؿ بو منصوب بالفتحة ألنو اسم  - عىذى
 ق مفرد

 بػىٍُتى= اظتفعوؿ فيو - ُِٓ َُْ
 

مفعوؿ فيو منصوب بالفتحة ألنو  -
 ظرفية
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 اظتفعوؿ بوًىٍم=  -
 
= اظتفعوؿ بو -  أيجيورى

مبٍت على السكوف يف ػتل نصب  -
 اظتفعوؿ بو

مفعوؿ بو منصوب بالفتحة ألنو رتع  -
 ق التكسَت

= اظتفعوؿ بو - ُّٓ ُُْ  ؾى
 

 ًكتىابان= اظتفعوؿ بو -
 
 ميوسىى= اظتفعوؿ بو -
 
= اظتفعوؿ بو -  أىٍكبػىرى
 
 نىا= اظتفعوؿ بو -
 
 جىٍهرىةن= اظتفعوؿ بو -
 
 ىيمي= اظتفعوؿ بو -
 
 ًعٍجلى= اظتفعوؿ بو -
 
 ميوسىى= اظتفعوؿ بو -
 

مبٍت على الفتحة يف ػتل نصب  -
 اظتفعوؿ بو

مفعوؿ بو منصوب بالفتحة ألنو اسم  -
 مفرد

مفعوؿ بو منصوب بالفتحة اظتقدرة  -
 ألنو اسم مقسور

مفعوؿ بو منصوب بالفتحة ألنو اسم  -
 مفرد

مبٍت على السكوف يف ػتل نصب  -
 اظتفعوؿ بو

مفعوؿ بو منصوب بالفتحة ألنو اسم  -
 مفرد

مبٍت على السكوف يف ػتل نصب  -
 اظتفعوؿ بو

مفعوؿ بو منصوب بالفتحة ألنو اسم  -
 مفرد

مفعوؿ بو منصوب بالفتحة اظتقدرة  -
 ألنو اسم مقسور
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مفعوؿ بو منصوب بالفتحة ألنو اسم  - سيٍلطىانان= اظتفعوؿ بو -
 ق مفرد

 وفياظتفعوؿ  فػىٍو= - ُْٓ ُِْ
 
= اظتفعوؿ بو -  الطُّورى
 
= اظتفعوؿ بو -  اٍلبىابى
 
 مّْيثىاقان= اظتفعوؿ بو -

مفعوؿ فيو منصوب بالفتحة ألنو  -
 ظرفية

مفعوؿ بو منصوب بالفتحة ألنو اسم  -
 مفرد

مفعوؿ بو منصوب بالفتحة ألنو اسم  -
 مفرد

مفعوؿ بو منصوب بالفتحة ألنو اسم  -
 ق مفرد

 ًىم= اظتفعوؿ بو - ُٓٓ ُّْ
 
 مّْيثىاؽ= اظتفعوؿ بو -
 
 األىنًٍبيىاءى=اظتفعوؿ بو -

مبٍت على السكوف يف ػتل نصب  -
 اظتفعوؿ بو

مفعوؿ بو منصوب بالفتحة ألنو اسم  -
 مفرد

مفعوؿ بو منصوب بالفتحة ألنو رتع  -
 ق التكسَت

بػيٍهتىانان =اظتفعوؿ  - ُٔٓ ُْْ
 ألجلو 

منصوب بالفتحة ألنو  ؿ ألجلومفعو  -
 ق اسم مفرد

 اٍلمىًسيحى= اظتفعوؿ بو - ُٕٓ ُّٓ
 

 ًعيسىى= اظتفعوؿ بو -

منصوب بالفتحة ألنو  ؿ ألجلومفعو  -
 اسم مفرد

مفعوؿ بو منصوب بالفتحة اظتقدرة  -



99 
 

 
 

 
= اظتفعوؿ بو -  قي
 
= اظتفعوؿ بو -  قي
 
= اظتفعوؿ بو -  قي

 ألنو اسم مقسور
مبٍت على الضمة يف ػتل نصب  -

 اظتفعوؿ بو
مبٍت على الضمة يف ػتل نصب  -

 اظتفعوؿ بو
مبٍت على الضمة يف ػتل نصب  -

 ق اظتفعوؿ بو
= اظتفعوؿ بو - ُٖٓ ُّٔ مبٍت على الضمة يف ػتل نصب  - قي

 ق اظتفعوؿ بو
 قػىٍبلى= اظتفعوؿ فيو - ُٗٓ ُْٕ

 
 يػىٍوـى= اظتفعوؿ فيو -

مفعوؿ فيو منصوب بالفتحة ألنو  -
 ظرفية

مفعوؿ فيو منصوب بالفتحة ألنو  -
 ق ظرفية

ُْٖ َُٔ -  =  اظتفعوؿ بوطىيّْبىاتو
 

 كىًثَتان= اظتفعوؿ بو -

مفعوؿ بو منصوب بالكسرة ألنو  -
 رتع مؤنث سادل

مفعوؿ بو منصوب بالفتحة ألنو اسم  -
 ق مفرد

= اظتفعوؿ بو - ُُٔ ُْٗ  أىٍموىاؿى
 

ابان= اظتفعوؿ بو -  عىذى

مفعوؿ بو منصوب بالفتحة ألنو رتع  -
 التكسَت

مفعوؿ بو منصوب بالفتحة ألنو اسم  -
 ق مفرد
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 صَّبلىةى= اظتفعوؿ بو - ُِٔ َُٓ
 

 الزَّكىاةى= اظتفعوؿ بو -
 
 ًىٍم= اظتفعوؿ بو -
 
 أىٍجران= اظتفعوؿ بو -

مفعوؿ بو منصوب بالفتحة ألنو اسم  -
 مفرد

مفعوؿ بو منصوب بالفتحة ألنو اسم  -
 مفرد

مبٍت على السكوف يف ػتل نصب  -
 اظتفعوؿ بو

مفعوؿ بو منصوب بالفتحة ألنو اسم  -
 ق مفرد

مفعوؿ بو منصوب بالفتحة ألنو اسم  - اظتفعوؿ بوزىبيوران=  - ُّٔ ُُٓ
 ق مفرد

 ىيٍم= اظتفعوؿ بو - ُْٔ ُِٓ
 

 ىيٍم= اظتفعوؿ بو -
 
 ميوسىى= اظتفعوؿ بو -
 
اظتفعوؿ تىٍكًليمان= -

 اظتطلق

مبٍت على السكوف يف ػتل نصب  -
 اظتفعوؿ بو

مبٍت على السكوف يف ػتل نصب  -
 اظتفعوؿ بو

مفعوؿ بو منصوب بالفتحة اظتقدرة  -
 اسم مقسورألنو 

و منصوب بالفتحة ألن مفعوؿ  اظتطلق -
 ق اسم مفرد

مفعوؿ فيو منصوب بالفتحة ألنو  - وفياظتفعوؿ  بػىٍعدى= - ُٓٔ ُّٓ
 ق ظرفية

= اظتفعوؿ بو - ُٔٔ ُْٓ مبٍت على الضمة يف ػتل نصب  - قي
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 ق اظتفعوؿ بو 
 مفعوؿ اظتطلق منصوب بالفتحة ألنو - ضبلال=الفعوؿ اظتطلق- ُٕٔ ُٓٓ

  اسم مفرد
 ىيٍم= اظتفعوؿ بو - ُٖٔ ُٔٓ

 
 طىرًيقان= اظتفعوؿ بو -

مبٍت على السكوف يف ػتل نصب  -
 اظتفعوؿ

مفعوؿ بو منصوب بالفتحة ألنو اسم  -
 ق مفرد

مفعوؿ فيو منصوب بالفتحة ألنو  - أىبىدان= اظتفعوؿ فيو - ُٗٔ ُٕٓ
  ظرفية

مبٍت على السكوف يف ػتل نصب  - كيم= اظتفعوؿ بو - َُٕ ُٖٓ
 ق اظتفعوؿ بو

 اظتفعوؿ اظتطلققّْ=اضتٍى  - ُُٕ ُٗٓ
 

 سيٍبحىافى=اظتفعوؿ -
 اظتطلق

منصوب بالكسرة ألنو اظتطلق مفعوؿ  -
 رتع مؤنث سادل

منصوب بالكسرة ألنو  مفعوؿ اظتطلق -
 ق رتع مؤنث سادل

مبٍت على السكوف يف ػتل نصب  - ىيٍم= اظتفعوؿ بو - ُِٕ َُٔ
 ق بواظتفعوؿ 

 ًىٍم= اظتفعوؿ بو - ُّٕ ُُٔ
 

= اظتفعوؿ بو -  جيورى
 

مبٍت على السكوف يف ػتل نصب  -
 اظتفعوؿ بو

مفعوؿ بو منصوب بالفتحة ألنو رتع  -
 التكسَت
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ابان= اظتفعوؿ  - عىذى
 اظتطلق

 مفعوؿ  اظتطلق منصوب بالفتحة ألنو -
 ق اسم مفرد

 كيم= اظتفعوؿ بو - ُْٕ ُِٔ
 
 نيوران= اظتفعوؿ بو -

السكوف يف ػتل نصب مبٍت على  -
 اظتفعوؿ بو

مفعوؿ بو منصوب بالفتحة ألنو اسم  -
 ق مفرد

 ًىٍم= اظتفعوؿ بو - ُٕٓ ُّٔ
 

 ًصرىاطان= اظتفعوؿ بو -

مبٍت على السكوف يف ػتل نصب  -
 اظتفعوؿ بو

مفعوؿ بو منصوب بالفتحة ألنو اسم  -
 ق مفرد

= اظتفعوؿ بو - ُٕٔ ُْٔ  ؾى
 

 كيٍم= اظتفعوؿ بو -
 
 لىكيٍم=اظتفعوؿ بو -
 
اظتفعوؿ  = تىًضلُّوأف  -

 ألجلو

مبٍت على الفتحة يف ػتل نصب  -
 اظتفعوؿ بو

مبٍت على السكوف يف ػتل نصب  -
 اظتفعوؿ بو

مبٍت على السكوف يف ػتل نصب  -
 اظتفعوؿ بو

مفعوؿ ألجلو منصوب بالفتحة ألنو  -
 ق اسم مفرد
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 الباب الخامس
 الخاتمة

يف من اظتباىث السابقة اطتبلصة  ةالباحث اسيقدـ فيهذا الباب األخَت من الرسالة ى 
 يف الفصل األكؿ مث اإلقًتاحات يف الفصل الثاشل.

 الخالصة . أ
ء كما يتعلق ّٔا يف انسلا اطتمسة يف سورة اعيلعن اظتفبعد أف فصل كحلل الباحثة 

 األبواب اظتتقدمة، حيسن بو أف يعرض خبلصتها يف ىذا الباب، ك ىي كمايلي:
( اظتفعولو بو ّٓٗاستعماؿ اظتفاعيلو اطتمسة يف اصتملة العربية ستسة انواع، )أف  .ُ

( اظتفعولو اظتطلق ، الغَت متوفر ُٓ( اظتفعولو ألجلو )ُٖ( اظتفعولو فيو ) ّّ)
 اظتفعولو معو.

)مفعوؿ بو منصوب بالفتحة ألنو  المفعول بواإلعراب اظتفاعيل اطتمسة : أف  .ِ
مفعوؿ بو أف بعدىا مفعوؿ بو منصوب بالفتحة ألنو رتح التكسَت/  اسم مفرد/

/ مفعوؿ  يف تأكيل اظتصدر/ اظتوصوؿ مبٍت على السكوف يف ػتل نصب اظتفولو بو
/ مبٍت على السكوف يف ػتل نصب  بو منصوب بالكسرة ألنو رتح مؤنث السادل

المفعول (، ةمفعوؿ فيو منصوب بالفتحة ألنو ظرفي) المفعول فيو ،(اظتفولو بو
المفعول المطلق (، مفعوؿ ألجلو منصوب بالفتحة ألنو اسم مفرد) ألجلو

  مفعوؿ اظتطلق منصوب بالفتحة ألنو اسم مفرد(.)
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 اإلقتراحات . ب
إف فهم قواعد اللغة العربية فهما عميقا كجيدا يعد عندنا أمرا مهما، ذلك ألف  .ُ

ذلك، على كل الصبلب أف القرآف الكرصل كاضتديث الشريفة أتيا ّٔذه اللغة. كمن 
يتعلموا كيتقنوىا بوصفها كسيلة كمفتاحا يف معرفة القرآف كاضتديث كالتعمق يف 

 أسرارمها كأحكامهما.
العربية كتعليمها كبلمها يعترب اليـو صعبا للغاية لدل الطبلب. إف تعليم اللغة  .ِ

فَتجى من اظتدرسُت أك اضتاضرين أف يبذلوا كل مالديهم من اصتهد يف ابتداع 
الطرؽ السهلة اظتمتعة اليت تبلئمهم كإجياد اظتناىج اصتديدة يف تعليمها، ألف دكر 

ن ينبغي عليو أف حياكؿ هي مبجرد تقدصل اظتادة للطبلب فقط كلكاظتعلم ال ينت
 إفهامهم ما استطاع.

رجا الباحث من رئيس جامعة عبلء الدين اإلسبلمية اضتكومية أك من الذم لو  .ّ
اضتق أف يقـو بزيادة الكتب العربية يف اظتكتبة. فالطبلب اآلف عاجزكف عن أف 

 العربية لقلة ما فيها من تلك الكتب. ثهمغتيطوركا علومهم ك 
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