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 رابعالباب ال
 البياانت وحتليلها عرض

 .البياانت وربليلالبياانت  عرض حملة عن القرآن الكرًنعلى  ابيشتمل ىذا الب
 حملة عن القرآن الكرمي -أ 

آخر الكتب السماويّة اليت أيّد هللا ُسبحانو هبا ُرسلو عليهم  القرآن الكرًن ىو
هيمن عليها، وأكثرىا مشواًل؛ إذ إنّو يشمل صبيع ما 

ُ
الصالة والسالم، فبّا يعين أنّو اؼب

اشتملت عليو الكتب السماويّة السابقة لو، بل وزايدًة عليها، ويتمّيز القرآن الكرًن 
كان اإلعجاز يف اللفظ، أو اؼبعىن، أو اغبُكم، أو   بفصاحتو، وبالغتو، وإعجازه، سواءً 

األحكام، كما أنّو أخرب عن األحداث والوقائع، السابقة والالحقة، ولذلك فإّن القرآن 
حبْفظو من  -ُسبحانو-الكرًن صاحٌل لكّل زماٍن، ومكاٍن، ولكّل االقوام، وقد تكّفل هللا 

" تعاىل: التحريف، أو الّزايدة، أو الّنقصان، قال           

   " [:ويُراد ابلذّكر يف اآلية السابقة؛ القرآن الكرًن، والسّنة ٜاغبجر ].ٔالنبويّة 
يُعرفو مصطلح القرآن الكرًن أبنّو: اسٌم لكالم هللا تعاىل، الذي أنزلو على نبّيو ؿبّمٍد 

عجز بكّل حرٍف فيو، أّي أّن مصطلح القرآن صّلى هللا عليو وسّلم، 
ُ

تعبد بتالوتو، اؼب
ُ

اؼب
الكرًن خاصٌّ بكتاب هللا، فال يُطلق على غًنه من الُكتب، وُتطلق عليو عّدة أظباٍء 

 .أخرى؛ منها: الُفرقان، والذِّْكر، والكتاب، والتنزيل، ويُطلق عليو غالباً: الكتاب، والقرآن
منها: تضّمنو ِلما اشتملت عليو سائر الكتب  ،مزااي وخيتّص القرآن الكرًن بعّدة

السماويّة، وأمره بعبادة هللا وحده، وعدم اإلشراك بو، واإلميان ابعبزاء والبعث، وإرسال 
الرُّسل عليهم الصالة والسالم، والتخّلق أبحسن وأكرم األخالق، فتعاليم القرآن الكرًن 

تعاىل للبشريّة، أّي أّّنا الباقية على مدى الزمان، كما أّن القرآن  تعّد آخر ما أنزلو هللا

                                                 
ٔ
 .ٕٙ، د.س.(، ص. دار بن خزمية، )رايض: الطريق إىل اإلسالم، دمحم بن إبراىيم 
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سّهل على عباده  -تعاىل-حقيقٍة علمّيٍة، كما أّن هللا  لكرًن ال مُيكن أن يتعارض مع أيا
 ِٕحْفظ كتابو، والعمل بو، وفَ ْهمو.

ار ذىبوا يف معىن القرآن إىل صبلة أقوال ذكرىا السيوطي يف كتابو االتقان واؼبخت
ن لفظ القرآن اؼبعرف أبل ليس إمنها ما نص عليو إمامنا الشافعي رضبو هللا تعاىل وىو: 

ما القرآن فقد قال أمهموزا وال مشتقا بل وضع علما على الكالم اؼبنزل على النيب ملسو هيلع هللا ىلص و 
يف  اىل السنة القرآن كالم هللا تعاىل منزل غًن ـبلوق منو بدأ واليو يعود وىو مكتوب

اؼبصاحف ؿبفوظ يف الصدور مقروء اباللسنة مسموع ابآلذان واالشتغال ابلقرآن من 
إن الذين يتلون كتاب  -قال هللا تعاىل  -أفضل العبادات سواء كان بتالوتو أو بتدبر فيو 

هللا وأقاموا الصالة وأنفقوا فبا رزقناىم سرا وعالنية يرجون ذبارة لن تبور ليوفيهم اجورىم 
كتاب انزلناه اليك مبارك ليدبروا آايتو   -وقال  -من فضلو انو غفور شكور ويزيدىم 

هللا نزل أحسن اغبديث كتااب متشاهبا مثاىن تقشعر منو  -وقال  -وليتذكر أولوا االلباب 
جلود الذين خيشون رهبم وتلٌن جلودىم وقلوهبم إىل ذكر هللا ذلك ىدى هللا يهدى بو من 

 ٖ.من ىاديشاء ومن يضلل هللا فمالو 
سورًة، وستة  (ٗٔٔ) ئة وأربع عشرةاويتفرّع القرآن الكرًن إىل ثالثٌن جزءاً، وم

وسبعون ألف   وأما عدد كلماتو فقيل سبع ٗ.آيةً  (ٖٕٙٙ) آالٍف ومئَتٌن وستٍة ثالثٌن
 أربعمائة وسبع وثالثونكلمة وقيل ( ٖٜٗٚٚ) وثالثون كلمة وتسعمائة وأربع

وثالثة وعشرون ألف  حروفو فقيل ثالشبائة ألف حرفوأما عدد  .كلمة (ٖٚٗٚٚ)
وقد أنزل هللا القرآن  ٘حرفا وقيل غًن ذلك.( ٖٕٖٓٚٙ)حرف وستمائة حرف وسبعون 

أي ليس صبلًة واحدًة، كغًنه من الُكتب ، مفرّقًا منّجماً  صّلى هللا عليو وسّلم على ؿبّمدٍ 

                                                 
 .ٙٙٔ-ٖٙٔ .صد.س.( بًنوت: دار الكتاب العريب، )، اإلسالميةالعقائد سيد سابق، ٕ
 .ٓٔم(، ص. ٜٙٗٔ، دبطبعة الفتح، )جدة: اتريخ القرآن الكرمي ،دمحم طاىر الكرديٖ
 .ٖٗ .ص م(ٛٔٗٔ، دمشق: دار الفكر اؼبعاصر، )التفسًن املنًن، وىبة الزحيليٗ
 . ٖٜٔ-ٕٜٔ، ص. ...اتريخ  ،دمحم طاىر الكردي٘
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 منذ بداية البعثة إىل حٌن وفاة السماويّة، فقد كان ينزل القرآن حسب الوقائع واغبوادث
 ٙ.النيب ملسو هيلع هللا ىلص

 البياانت عرض -ب 
 العدد مواقعمع تقدًن  اكناايهتو  أظباء األعداددد الباحثة ، ربيف صبع ىذه البياانت

 التايل:يف اليت تبٌن  يف القرآن الكرًن

 يف القرآن الكرمي أمساء األعداد -1

بعد إطالع على اآلايت القرآنية والكتب اؼبتعربة ؽبذا البحث 
لتسهيل عملية صبع من عدة اآلايت.  أظباء األعدادوجدت الباحثة عدة 

ترتيب السور يف  البياانت حسب ةالباحث فصلت، ةالبياانت على الباحث
 كما يلي:  القرآن

 اسم العدد "واحد وواحدة" (أ 

 أمساء األعداد واملعدود. 1. 4جدول 
 (اسم العدد "واحد وواحدة")

 معدود اسم العدد كلمة آية سورة رقم
     (ٔٙ)  (ٕالبقرة ) ٔ
ٕ (ٖٖٔ)     
ٖ  

(ٖٔٙ) 

 

    

ٗ  (ٕٖٔ)      

                                                 
)بريطانيا: مركز البحوث اإلسالمية  ،املقدمات األساسية يف علوم القرآن ،بن يوسف العنزيهللا  عبدٙ

 .ٖ٘ .(، صمٕٔٓٓ ،ليدز



ٗٔ 
 

 (ٗ) النساء ٘

  

 (ٔ)      

ٙ  (ٖ)    ؿبذوف أي
 من النساء

ٚ 
 
ٛ 

(ٔٔ)  

 

   

 

 

 

  

ؿبذوف أي 
 من النساء.
  

ٜ 
 

 (ٕٔ)      

ٔٓ  

(ٕٔٓ
) 

    

ٔٔ  (ٔٚٔ)       

     (ٛٗ)  (٘اؼبائدة ) ٕٔ

ٖٔ   (ٖٚ)     

     ( ٜٔ)  (ٙاألنعام ) ٗٔ

ٔ٘  (ٜٛ)     

      (ٜٛٔ) (ٚاألعراف ) ٙٔ

     (ٖٔ)  (ٜالتوبة ) ٚٔ

      (ٜٔ)  (ٓٔيونس ) ٛٔ

      (ٔٔىود ) ٜٔ



ٕٗ 
 

(ٔٔٛ) 

      (ٖٔ)  (ٕٔيوسف ) ٕٓ

ٕٔ  (ٖٜ)     

ٕٕ  (ٙٚ)     

     (ٗ)  (ٖٔالرعد ) ٖٕ

ٕٗ  (ٔٙ)     

     (ٛٗ)  (ٗٔإبراىيم ) ٕ٘

ٕٙ  (ٕ٘)     

       (ٕٕ)  (ٙٔالنحل ) ٕٚ

ٕٛ  (٘ٔ)       

ٕٜ  (ٜٖ)     

       (ٓٔٔ) (ٛٔالكهف ) ٖٓ

     (ٕٜ)  (ٕٔاألنبياء ) ٖٔ

ٖٕ (ٔٓٛ)     

     (ٖٗ)  (ٕٕغبج )ا ٖٖ

     (ٕ٘)  (ٖٕاؼبؤمنون ) ٖٗ

   (ٕ)  (ٕٗالنور ) ٖ٘

 

   



ٖٗ 
 

     (ٗٔ)  (ٕ٘الفرقان ) ٖٙ

ٖٚ (ٖٕ)     

     (ٙٗ)  (ٜٕالعنكبوت ) ٖٛ

  (ٕٛ)  (ٖٔلقمان ) ٜٖ

  

   

ؿبذوف أي    (ٙٗ)  (ٖٗسبإ ) ٓٗ
خبصلة 
ٚواحدة.

 

    (ٜٕ)  (ٖٙيس ) ٔٗ
ٛ

 

ٕٗ  (ٜٗ)    
ٜ

 

ٖٗ  (ٖ٘)    
ٔٓ

 

     (ٗ)  (ٖٚالصافات ) ٗٗ

ٗ٘ (ٜٔ)    
ٔٔ

 

    (٘)  (ٖٛص ) ٙٗ
ٕٔ

 

                                                 
 .ٖٖٙ، ص. ٜ...، ج. اإلعرابهبجت عبد الواحد صاحل،  ٚ
 .ٛٗٗ، ص. ٜ...، ج. اإلعرابهبجت عبد الواحد صاحل،  ٛ
 .ٕٙٗ، ص. ٜ...، ج. اإلعرابهبجت عبد الواحد صاحل،  ٜ

 .٘ٙٗ، ص. ٜ...، ج. اإلعرابهبجت عبد الواحد صاحل،  ٓٔ
 .ٖٔ، ص. ٓٔ...، ج. اإلعرابهبجت عبد الواحد صاحل،  ٔٔ
12

 .ٖٕٚ، ص. ٛ، ج. إعراب ...ؿبي الدين الدريش،  



ٗٗ 
 

ٗٚ  (ٔ٘)    
ٖٔ

 

ٗٛ (ٕٖ)    
ٔٗ

 

ٜٗ  (ٙ٘)     

    (ٗ)  (ٜٖالزمر ) ٓ٘
ٔ٘

 

٘ٔ (ٙ)    
ٔٙ

 

 (ٙٔ)  (ٓٗغافر ) ٕ٘

 

   
ٔٚ

 

    (ٙ)  (ٔٗفصلت ) ٖ٘
ٔٛ

 

     (ٛ)  (ٕٗالشورى ) ٗ٘

     (ٖٖ)  (ٖٗالزخرف ) ٘٘

ٜٔ      (ٕٗ)  (ٗ٘القمر ) ٙ٘
 

٘ٚ (ٖٔ) 

 

   
ٕٓ

 

                                                 
 .ٜٔ، ص. ٓٔ...، ج. اإلعرابهبجت عبد الواحد صاحل،  ٖٔ
 .ٜٛ، ص. ٓٔ...، ج. اإلعرابهبجت عبد الواحد صاحل،  ٗٔ
 .ٙٗٔ، ص. ٓٔ...، ج. اإلعرابواحد صاحل، هبجت عبد ال ٘ٔ
 .ٛٗٔ-ٚٗٔ، ص. ٓٔ...، ج. اإلعرابهبجت عبد الواحد صاحل،  ٙٔ
 .ٕٖٛ، ص. ٓٔ...، ج. اإلعرابهبجت عبد الواحد صاحل،  ٚٔ
18

 .ٖٔ٘، ص. ٛ، ج. إعراب ...ؿبي الدين الدريش،  
19

 .ٖٖٛ، ص. ٜ، ج. إعراب ...ؿبي الدين الدريش،  
20

 .ٖ٘ٛ، ص. ٜ، ج. راب ...إعؿبي الدين الدريش،  



ٗ٘ 
 

٘ٛ (٘ٓ)     
ٕٔ

 

     (ٖٔ)  (ٜٙاغباقة ) ٜ٘

ٙٓ  (ٔٗ)     

    (ٖٔ)  (ٜٚالنازعات ) ٔٙ
ٕٕ

 

 ،كثر وقوعا يف سورة النساءوأ وستون مرة. واحدالواردة يف القرآن الكرًن  كلمة )واحد(*
 مرات. وكررت سبع

 "اثنان واثنٌن واثنتٌناسم العدد " (ب 

 أمساء األعداد واملعدود. 2. 4جدول 
 ("اثنان واثنٌن واثنتٌناسم العدد ")

اسم  كلمة آية سورة رقم
 العدد

 معدود

ؿبذوف، أي نساء      (ٔٔ) (ٗ) النساء ٔ
 زائدات على اثنتٌن.

ٕ  (ٔٚٙ)   )ات )اسم كان 

ؿبذوف أي شاىدان    (ٙٓٔ)  (٘اؼبائدة ) ٖ
 اثنان.

ٗ 
 

  (ٖٗٔ)  (ٙاألنعام )

 

 

 

ؿبذوف أي زوجٌن 
 .اثنٌن

                                                 
21

 .ٜٖٓ، ص. ٜ، ج. إعراب ...ؿبي الدين الدريش،  
 .ٖٗٙ، ص. ٓٔ، ج. إعراب ...ؿبي الدين الدريش،  ٕٕ



ٗٙ 
 

٘    ؿبذوف أي زوجٌن
 23 .اثنٌن

ٙ 
 
 
ٚ 

 (ٔٗٗ)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ؿبذوف أي زوجٌن 
  .اثنٌن

 

ؿبذوف أي زوجٌن 
24 .اثنٌن

 

     (ٓٗ)  (ٔٔىود ) ٛ

     (ٖ)  (ٖٔالرعد ) ٜ

   (ٔ٘)  (ٙٔالنحل ) ٓٔ

 

  

 

اؼبؤمنون  ٔٔ
(ٕٖ) 

 (ٕٚ)     

  (ٗٔ)  (ٖٙيس ) ٕٔ

 

 .ٕ٘ؿبذوف أي رسولٌن 

ٖٔ 
 

ٔٗ 

  (ٔٔ) (ٓٗغافر )

 

 

 

 

 

 أي إماتتٌنؿبذوف  
  أيؿبذوف  

 ٕٙإحياتتٌن

                                                 
23

 .ٕٗ٘، ص. ٖ، ج. إعراب ...ؿبي الدين الدريش،  
24

 .ٕٗ٘، ص. ٖ، ج. إعراب ...ؿبي الدين الدريش،  
 .ٖٚٗ، ص. ٜ...، ج. اإلعرابهبجت عبد الواحد صاحل،  ٕ٘
 .ٕٕٗ، ص. ٓٔ...، ج. اإلعرابهبجت عبد الواحد صاحل،  ٕٙ
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كثر أوخذف معدودىا يف  الواردة يف القرآن الكرًن أربع عشرة مرة. (اثنٌنكلمة )*
 .اؼبواضع

 "ثالث وثالثةاسم العدد " (ج 

 أمساء األعداد واملعدود. 3. 4جدول 
 ("ثالث وثالثةاسم العدد ")

 معدود اسم العدد كلمة آية سورة رقم
  (ٕالبقرة ) ٔ

(ٜٔٙ) 
    

ٕ (ٕٕٛ)     

      (ٔٗ)  (ٖآل عمران ) ٖ

ؿبذوف، أي      (ٔٚٔ)  (ٗ) النساء ٗ
"هللا" ال تقولوا هللا 

 ٕٚثالثة.

٘ 
 

      (ٜٛ)  (٘اؼبائدة )

 ؿبذوف أي ثالثة   (ٛٔٔ) (ٜالتوبة ) ٙ
 توابٌن.

        (٘ٙ) (ٔٔىود ) ٚ

ثالثة  ؿبذوف أي   (ٕٕ)  (ٛٔالكهف ) ٛ

                                                 
ٕٚ

 .ٕٗٗ، ص. ٕ...، ج. اإلعرابىجت عبد الواحد صاحل،  
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ٕٛأشخاص.
 

      (ٓٔ)  (ٜٔمرًن ) ٜ

ٔٓ 
 

ٔٔ 

    (ٛ٘)  (ٕٗالنور )

 

 

 

  
 
  

  

 

 

ٕٔ 
 

  (ٙ)  (ٜٖالزمر )

 

 
ٕٜ 

    (ٚ)  (ٙ٘الواقعة ) ٖٔ
ٖٓ

 

   (ٚ)  (ٛ٘اجملادلة ) ٗٔ

 

 ثالثة  ؿبذوف أي
ٖٔأشخاص.

 

      (ٗ)  (٘ٙالطالق ) ٘ٔ

      (ٖٓ)  (ٚٚاؼبرسالت ) ٙٔ

 بعضوخذف معدودىا يف  عشرة مرة. ستالواردة يف القرآن الكرًن  (ثالثةكلمة )*
 .اؼبواضع

 "أربع وأربعةاسم العدد " (د 

                                                 
ٕٛ

 .ٓٙ٘، ص. ٘، ج. إعراب ...ؿبي الدين الدريش،  
 .ٛٗٔ-ٚٗٔ، ص. ٓٔ...، ج. اإلعرابهبجت عبد الواحد صاحل،  ٜٕ
30

 .ٕٙٗ، ص. ٜ، ج. إعراب ...ؿبي الدين الدريش،  
31

 .ٔٔ، ص. ٓٔ، ج. إعراب ...ؿبي الدين الدريش،  
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 أمساء األعداد واملعدود. 4. 4جدول 
 ("أربع وأربعةالعدد "اسم )

 معدود اسم العدد كلمة آية سورة رقم
     (ٕٕٙ) (ٕالبقرة ) ٔ

ٕ (ٕٖٗ)      

ٖ  (ٕٙٓ)        

     (٘ٔ) (ٗ) النساء ٗ

٘ 
 

      (ٕ) (ٜالتوبة )

ٙ  (ٖٙ)    ؿبذوف أي
 .أشهر

   (ٗ)  (ٕٗالنور ) ٚ

 

   

ٛ  (ٙ)      

ٜ  (ٛ)      

ٔٓ  (ٖٔ)      

ٔٔ (ٗ٘ )      ؿبذوف أي
 جل.أر 

ٕٔ 
 

فصلت 
(ٗٔ) 

 (ٔٓ)      



٘ٓ 
 

 النور،كثر وقوعا يف سورة وأ عشرة مرة. اثنتاالواردة يف القرآن الكرًن  (أربعكلمة )*
 .اؼبواضع بعضيف  جير دبن ومعدودىا مرات. طبسوكررت 

 "مخسةاسم العدد " (ه 

 أمساء األعداد واملعدود. 5. 4جدول 
 ("مخسةاسم العدد ")

 معدود اسم العدد كلمة آية سورة رقم
ٕٖأشخاص. طبسة ؿبذوف أي   (ٕٕ)  (ٛٔالكهف ) ٔ

 

 (ٚ)  (ٛ٘اجملادلة ) ٕ    أشخاص. طبسة ؿبذوف أي 

 .اؼبواضع كلوخذف معدودىا يف   .اتنالواردة يف القرآن الكرًن مر  (طبسةكلمة )*

 "ستةاسم العدد " (و 

 أمساء األعداد واملعدود. 6. 4جدول 
 ("ستة")اسم العدد 

 معدود اسم العدد كلمة آية سورة رقم
      (ٗ٘)  (ٚاألعراف ) ٔ

      (ٖ)  (ٓٔيونس ) ٕ

      (ٚ)  (ٔٔىود ) ٖ

      (ٜ٘)  (ٕ٘الفرقان ) ٗ

                                                 
ٖٕ

 .ٔٙ٘، ص. ٘، ج. إعراب ...ؿبي الدين الدريش،  



٘ٔ 
 

السجدة  ٘
(ٖٕ) 

 (ٗ)      

      (ٖٛ) (ٓ٘ق ) ٙ

      (ٗ)  (ٚ٘اغبديد ) ٚ

مضاف إليو ؾبرور ابلكسرة معدودىا و  .اتمر  سبعالواردة يف القرآن الكرًن  (ستةكلمة )*
 الظاىرة.

 "سبع وسبعةاسم العدد " (ز 

 أمساء األعداد واملعدود. 7. 4جدول 
 ("سبع وسبعة")اسم العدد 

 معدود اسم العدد كلمة آية سورة رقم
ؿبذوف أي     (ٜٕ)  (ٕالبقرة ) ٔ

 ."أايم"
ٕ  

(ٜٔٙ) 

   

ٖ  
(ٕٙٔ) 

    

ٗ 
 
٘ 
 

 

ٙ 

   (ٖٗ)   (ٕٔ)يوسف 

 

 

 
 

  

 

 

 
 

 

 
سبع ؿبذوف أي 

 بقرات
 



ٕ٘ 
 

     

ٚ 
 
ٛ 
 
 
ٜ 

 (ٗٙ) 

 

   
 

 

 
 

  

 

 

 

 
 

  

 

 
سبع ؿبذوف أي 

 بقرات
 

 

ٔٓ (ٗٚ)      

ٔٔ  (ٗٛ)    ؿبذوف أي سبع
 ٖٖسنٌن.

      (ٗٗ)  (٘ٔاغبجر ) ٕٔ

ٖٔ  (ٛٚ)   سبع  ؿبذوف أي
آايت أو سبع 
 .سور من اؼبثاين

  (ٗٗ)  (ٚٔاإلسراء ) ٗٔ

 

  

  (ٕٕ)  (ٛٔالكهف ) ٘ٔ

 

 

 

 سبعة ؿبذوف أي
ٖٗأشخاص.

 

      (ٚٔ)  (ٖٕاؼبؤمنون ) ٙٔ

                                                 
 .ٕٖٓ، ص. ٘...، ج. اإلعرابهبجت عبد الواحد صاحل،  ٖٖ
ٖٗ

 .ٔٙ٘، ص. ٘، ج. إعراب ...ؿبي الدين الدريش،  



ٖ٘ 
 

ٔٚ  (ٛٙ)  

 

   

 

     (ٕٚ)  (ٖٔلقمان ) ٛٔ
ٖ٘

 

      (ٕٔ)  (ٔٗفصلت ) ٜٔ

      (ٕٔ) (٘ٙالطالق ) ٕٓ

      (ٖ) (ٚٙاؼبلك ) ٕٔ

   (ٚ)  (ٜٙاغباقة ) ٕٕ

 

  

  

 

  

 

 


ٖٙ

 

      (٘ٔ)  (ٔٚنوح ) ٖٕ

ؿبذوف أي    (ٕٔ)  (ٛٚالنبأ ) ٕٗ
ٖٚظباوات

 

 ،يوسفكثر وقوعا يف سورة وأ مرة.وعشرون الواردة يف القرآن الكرًن أربع  (سبعكلمة )*
 .اؼبواضع بعضوخذف معدودىا يف  مرات. شباينوكررت 

 "مثاين ومثانيةاسم العدد " (ح 

 أمساء األعداد واملعدود. 8. 4جدول 

                                                 
 .ٕٚٔ، ص. ٜ...، ج. اإلعرابهبجت عبد الواحد صاحل،  ٖ٘
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 .ٜٓٔ، ص. ٓٔ، ج. اب ...إعر ؿبي الدين الدريش،  
 .ٕٖ٘، ص. ٓٔ، ج. إعراب ...ؿبي الدين الدريش،  ٖٚ



٘ٗ 
 

 ("مثاين ومثانية")اسم العدد 
 معدود اسم العدد كلمة آية سورة رقم

     (ٖٗٔ)  (ٙاألنعام ) ٔ

 

    

القصص  ٕ
(ٕٛ) 

 (ٕٚ)   

 

   

   (ٙ)  (ٜٖالزمر ) ٖ

 

  
ٖٛ

 

      (ٚ)  (ٜٙاغباقة ) ٗ

٘  (ٔٚ)    ؿبذوف أي من
ٜٖصفوف اؼبالئكة

 

 اغباقةوخذف معدودىا يف سورة  مرات. طبسالواردة يف القرآن الكرًن  (شبانيةكلمة )*
 مرة.

 "تسع وتسعةاسم العدد " (ط 

 أمساء األعداد واملعدود. 9. 4جدول 
 ("تسع وتسعة")اسم العدد 

 معدود اسم العدد كلمة آية سورة رقم
      (ٔٓٔ)  (ٚٔاإلسراء ) ٔ

ؿبذوف أي     (ٕ٘)  (ٛٔالكهف ) ٕ

                                                 
 .ٛٗٔ-ٚٗٔ، ص. ٓٔ...، ج. اإلعرابهبجت عبد الواحد صاحل،  ٖٛ
ٖٜ

 .ٚٙ٘، ص. ٜٕج. ...،  تفسًنجالل الدين احمللي وجالل الدين السيوطي،  



٘٘ 
 

 .سنٌن

      (ٕٔ)  (ٕٚالنمل ) ٖ

ٗ  (ٗٛ)      

 الكهفوخذف معدودىا يف سورة  الواردة يف القرآن الكرًن أربع مرات. (تسعةكلمة )*
 مرة.

 "وعشرة عشراسم العدد " (ي 

 أمساء األعداد واملعدود. 11. 4جدول 
 ("عشر وعشرة")اسم العدد 

 معدود اسم العدد كلمة آية سورة رقم
  (ٕالبقرة ) ٔ

(ٜٔٙ) 
   عشرة ؿبذوف أي

 .أايم

ٕ (ٕٖٗ)   عشر ؿبذوف أي 
ٓٗ ليال.

 

      (ٜٛ)  (٘اؼبائدة ) ٖ

      (ٓٙٔ)  (ٙاألنعام ) ٗ

عشر أي  فو ذؿب   (ٕٗٔ)  (ٚاألعراف ) ٘
 .ليال

      (ٖٔ)  (ٔٔىود ) ٙ

عشر ؿبذوف أي     (ٕٓطو ) ٚ

                                                 
ٗٓ

 .ٕٖ٘، ص. ٔ، ج. إعراب ...ؿبي الدين الدريش،  



٘ٙ 
 

 ٔٗ.ليال (ٖٓٔ)

القصص  ٛ
(ٕٛ) 

 (ٕٚ)    عشر ؿبذوف أي
 .حجج

      (ٕ)  (ٜٛالفجر ) ٜ

 .اؼبواضع بعضوخذف معدودىا يف  .اتمر  تسعالواردة يف القرآن الكرًن  (عشرةكلمة )*

 "أحد عشراسم العدد " (ك 

 أمساء األعداد واملعدود. 11. 4جدول 
 ("أحد عشر")اسم العدد 

 معدود اسم العدد كلمة آية سورة رقم
يوسف  ٔ

(ٕٔ) 

 (ٗ)   

 

    

سبييز منصوب معدودىا و  .فقط يوسف سورةالواردة يف  (أحد عشركلمة )*
 ابلفتحة الظاىرة.

 "اثنا عشر واثين عشر واثنتا عشرة واثنيت عشرةالعدد "اسم  (ل 

 أمساء األعداد واملعدود. 12. 4جدول 
 ("اثنا عشر واثين عشر واثنتا عشرة واثنيت عشرة")اسم العدد 

 معدود اسم العدد كلمة آية سورة رقم
      (ٓٙ)  (ٕالبقرة ) ٔ

                                                 
 .ٖ٘ٔ، ص. ٚ...، ج. اإلعرابهبجت عبد الواحد صاحل،  ٔٗ



٘ٚ 
 

 

اؼبائدة  ٕ
(٘) 

 (ٕٔ)       

ٖ  
 
 
ٗ 

األعراف 
(ٚ) 

 (ٔٙٓ)   

 
 

   

 

  
 

 

  

 

 
 
 

        (ٖٙ)   (ٜالتوبة ) ٘

سبييز منصوب معدودىا و  مرات. طبسالواردة يف القرآن الكرًن  (عشر اثناكلمة )*
 ابلفتحة الظاىرة.

 "تسعة عشراسم العدد " (م 

 أمساء األعداد واملعدود. 13. 4جدول 
 ("تسعة عشر")اسم العدد 

 معدود اسم العدد كلمة آية سورة رقم
ٕٗؿبذوف أي ملكا         (ٖٓ)  (ٗٚاؼبدثر ) ٔ

 

 ؿبذوف. معدودىاو  .فقطاؼبدثر  سورةالواردة يف  (تسعة عشركلمة )*

 "ونعشر اسم العدد " (ن 

                                                 
ٕٗ

 .ٙٚ٘، ص. ٜٕج. ...،  تفسًنجالل الدين احمللي وجالل الدين السيوطي،  



٘ٛ 
 

 أمساء األعداد واملعدود. 14. 4جدول 
 ("ونعشر ")اسم العدد 

 معدود اسم العدد كلمة آية سورة رقم
      (٘ٙ)  (ٛاألنفال ) ٔ

نعت مرفوع ابلواو ألنو صبع  معدودىاو  .فقطاألنفال  سورةالواردة يف  (ونعشر كلمة )*
 .اؼبذكر السامل

 "وثالثٌن ثالثوناسم العدد " (س 

 أمساء األعداد واملعدود. 15. 4جدول 
 ("وثالثٌن ثالثون")اسم العدد 

 معدود اسم العدد كلمة آية سورة رقم
   (ٕٗٔ)  (ٚاألعراف ) ٔ

 

  

    (٘ٔ) (ٙٗاألحقاف ) ٕ
 

 

 

  

 

 ابلفتحة منصوب سبييز ومعدودىا. ااتنمر  الكرًن القرآن يف الواردة( ثالثون) كلمة*
 .الظاىرة

 "أربعٌناسم العدد " (ع 

 واملعدودأمساء األعداد . 16. 4جدول 
 ("أربعٌن")اسم العدد 

 معدود اسم العدد كلمة آية سورة رقم



ٜ٘ 
 

     (ٔ٘)  (ٕالبقرة ) ٔ
 (ٕٙ)  (٘اؼبائدة ) ٕ

 

    

        (ٕٗٔ)  (ٚاألعراف ) ٖ

ٖٗ       (٘ٔ) (ٙٗاألحقاف ) ٗ
 

 ابلفتحة منصوب سبييز ومعدودىا. اتمر  أربع الكرًن القرآن يف الواردة( أربعٌن) كلمة*
 .الظاىرة

 "مخسٌناسم العدد "(ف 

 أمساء األعداد واملعدود. 17. 4جدول 
 ("مخسٌن")اسم العدد 

 معدود اسم العدد كلمة آية سورة رقم
    (ٗٔ)  (ٜٕالعنكبوت ) ٔ

ٗٗ
 

سبييز منصوب معدودىا و  .فقطالعنكبوت  سورةالواردة يف  (طبسٌنكلمة )*
 ابلفتحة الظاىرة.

 "ستٌناسم العدد " (ص 

 أمساء األعداد واملعدود. 18. 4جدول 
 ("ستٌن")اسم العدد 

 معدود اسم العدد كلمة آية سورة رقم
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 .ٙٚٔ، ص. ٜ، ج. إعراب ...ؿبي الدين الدريش،  

 .ٕٓ، ص. ٜ...، ج. اإلعرابهبجت عبد الواحد صاحل،  ٗٗ



ٙٓ 
 

       (ٗ)  (ٛ٘اجملادلة ) ٔ

سبييز منصوب ابلفتحة معدودىا و  .فقطاجملادلة  سورةالواردة يف  (طبسٌنكلمة )*
 الظاىرة.

 "سبعون وسبعٌناسم العدد " (ق 

 أمساء األعداد واملعدود. 19. 4جدول 
 ("سبعون وسبعٌن ")اسم العدد 

 معدود العدداسم  كلمة آية سورة رقم
      (٘٘ٔ)  (ٚاألعراف ) ٔ

     (ٓٛ)  (ٜالتوبة ) ٕ
ٗ٘

 

      (ٕٖ) (ٜٙاغباقة ) ٖ

 .اتمر  ثالثيف القرآن الكرًن فقط  يوسف سورةالواردة يف  (سبعونكلمة )*

 "مثانٌنالعدد "اسم  (ر 

 أمساء األعداد واملعدود. 21. 4جدول 
 ("مثانٌن")اسم العدد 

 معدود اسم العدد كلمة آية سورة رقم
     (ٗ)  (ٕٗالنور ) ٔ

 فقط.النور  سورةالواردة يف  (أحد عشركلمة )*

                                                 
ٗ٘

 . ٕٖ٘، ص. ٗ...، ج. اإلعرابهبجت عبد الواحد صاحل،  



ٙٔ 
 

 "تسع وتسعوناسم العدد " (ش 

 واملعدودأمساء األعداد . 21. 4جدول 
 ("تسع وتسعون")اسم العدد 

 معدود اسم العدد كلمة آية سورة رقم
       (ٖٕ)  (ٖٛص ) ٔ

ٗٙ
 

 فقط. ص سورةالواردة يف  كلمة )تسع وتسعون(*

 "مائةاسم العدد " (ت 

 أمساء األعداد واملعدود. 22. 4جدول 
 ("مائة")اسم العدد 

 معدود اسم العدد كلمة آية سورة رقم
ٔ 
 
ٕ 

   (ٜٕ٘)  (ٕالبقرة )

 

  

 

 

 

 

 

 

ٖ  (ٕٙٔ)       

 .ؿبذوف أي مائة صابرة   (٘ٙ)  (ٛاألنفال ) ٗ

٘ (ٙٙ)     

         (ٕ)  (ٕٗالنور ) ٙ

                                                 
 .ٜٛ، ص. ٓٔ...، ج. اإلعرابهبجت عبد الواحد صاحل،  ٙٗ



ٕٙ 
 

األنفال وخذف معدودىا يف سورة  مرات. ستالواردة يف القرآن الكرًن  (مائةكلمة )*
 مرة.

 "مائتٌناسم العدد " (ث 

 أمساء األعداد واملعدود. 23. 4جدول 
 ("مائتٌن")اسم العدد 

 معدود العدداسم  كلمة آية سورة رقم
 .ؿبذوف أي من الكفار   (٘ٙ)  (ٛاألنفال ) ٔ

ٕ (ٙٙ)   ؿبذوف أي من الكفار. 

 .اؼبواضع كلوخذف معدودىا يف   .اتنالواردة يف القرآن الكرًن مر  (مائتٌنكلمة )*

 "ثالث مائةاسم العدد " (خ 

 واملعدودأمساء األعداد . 24. 4جدول 
 ("ثالث مائة")اسم العدد 

 معدود اسم العدد كلمة آية سورة رقم
    (ٕ٘)  (ٛٔالكهف ) ٔ

 

   

  .فقطالكهف  سورةالواردة يف  (ثالث مائةكلمة )*

 "ألفاسم العدد " (ذ 

 أمساء األعداد واملعدود. 25. 4جدول 
 ("ألف")اسم العدد 



ٖٙ 
 

 معدود اسم العدد كلمة آية سورة رقم
     (ٜٙ) (ٕالبقرة ) ٔ
   (ٜ)  (ٛاألنفال ) ٕ

 

    

ٖ  (ٙ٘)   ؿبذوف أي من الكفار. 

ٗ (ٙٙ)    صابرة ألفؿبذوف أي. 

      (ٚٗ)  (ٕٕغبج )ا ٘

العنكبوت  ٙ
(ٕٜ) 

 (ٔٗ)     
ٗٚ

 

السجدة  ٚ
(ٖٕ) 

 (٘)     
ٗٛ

 

      (ٖ)  (ٜٚالقدر ) ٛ

 .اؼبواضع بعضوخذف معدودىا يف  .اتمر  شباينالواردة يف القرآن الكرًن  (ألفكلمة )*

 "ألفٌناسم العدد " (ض 

 أمساء األعداد واملعدود. 26. 4جدول 
 ("ألفٌن")اسم العدد 

 معدود اسم العدد كلمة آية سورة رقم

                                                 
 .ٕٓ، ص. ٜ...، ج. اإلعرابهبجت عبد الواحد صاحل،  ٚٗ
 .ٚٛٔ، ص. ٜ...، ج. اإلعرابهبجت عبد الواحد صاحل،  ٛٗ



ٙٗ 
 

 .ؿبذوف أي من الكفار   (ٙٙ)  (ٛاألنفال ) ٔ

 .ؿبذوف معدودىاو  فقط.األنفال  سورةالواردة يف  كلمة )ألفٌن(*

 "ثالثة آالفاسم العدد " (غ 

 أمساء األعداد واملعدود. 27. 4جدول 
 ("ثالثة آالف")اسم العدد 

 معدود اسم العدد كلمة آية سورة رقم
    (ٕٗٔ)  (ٖآل عمران ) ٔ

 

 

  

  

 جير دبن. معدودىاو  فقط.آل عمران  سورةالواردة يف  كلمة )ثالثة آالف(*

 "آالف مخسةاسم العدد " (ظ 

 أمساء األعداد واملعدود. 28. 4جدول 
 ("آالف مخسة")اسم العدد 

 معدود اسم العدد كلمة آية سورة رقم
   (ٕ٘ٔ) (ٖآل عمران ) ٔ

  

 

  

  

 جير دبن. معدودىاو  فقط.آل عمران  سورةالواردة يف  آالف( طبسةكلمة )* 

 "افلأ مخسٌناسم العدد " (أ أ 

 أمساء األعداد واملعدود. 29. 4جدول 



ٙ٘ 
 

 ("افلأ مخسٌن")اسم العدد 
 معدود اسم العدد كلمة آية سورة رقم

       (ٗ) (ٓٚاؼبعارج ) ٔ
ٜٗ

 

 فقط.اؼبعارج  سورةالواردة يف  كلمة )طبسٌن ألفا(*

 "فلأ مائةاسم العدد " (ب ب 

 أمساء األعداد واملعدود. 31. 4جدول 
 ("فلأ مائة")اسم العدد 

 معدود اسم العدد كلمة آية سورة رقم
الصافات  ٔ

(ٖٚ) 
 (ٔٗٚ)      ؿبذوف أي شخص

 ٓ٘نينوى أو قوم

 .ؿبذوف معدودىاو  فقط.الصافات  سورةالواردة يف  كلمة )مائة ألف(*

 "وأوىلأول اسم العدد " (ج ج 

 أمساء األعداد واملعدود. 31. 4جدول 
 ("وأوىلأول ")اسم العدد 

اسم  كلمة آية سورة رقم
 العدد

 معدود

     (ٔٗ)  (ٕالبقرة ) ٔ
       ( ٜٙ)  (ٖآل عمران ) ٕ
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 .ٕٓٔ، ص. ٓٔ، ج. إعراب ...ؿبي الدين الدريش،  
٘ٓ

 .ٔ٘ٗ، ص. ٖٕج. ...،  تفسًنجالل الدين احمللي وجالل الدين السيوطي،  



ٙٙ 
 

       ( ٗٔ) (ٙاألنعام ) ٖ

ٗ (ٜٗ)      

٘ (ٔٔٓ)     

ٙ (ٖٔٙ)     

      (ٖٗٔ)  (ٚاألعراف ) ٚ

        (ٖٔ)  (ٜالتوبة ) ٛ

ٜ  (ٖٛ)      

ٔٓ  
(ٔٓٛ) 

      

     (ٚ)  (ٚٔاإلسراء ) ٔٔ
51

 

ٕٔ  (٘ٔ)     
ٕ٘

 

      ٖ٘ (ٛٗ)  (ٛٔالكهف ) ٖٔ
 

       (٘ٙ)  (ٕٓطو ) ٗٔ
٘ٗ

 

  (ٕٔاألنبياء ) ٘ٔ
(ٔٓٗ) 

    
٘٘

 

                                                 
 .ٕٗٗ، ص. ٙ...، ج. اإلعرابهبجت عبد الواحد صاحل،  ٔ٘
 .ٕٙٛ، ص. ٙ...، ج. اإلعرابهبجت عبد الواحد صاحل،  ٕ٘
 .ٜٖٙ، ص. ٙ...، ج. اإلعرابهبجت عبد الواحد صاحل،  ٖ٘
 .ٚٔٔ، ص. ٚ...، ج. اإلعرابهبجت عبد الواحد صاحل،  ٗ٘
 .ٕٛٙ ، ص.ٚ...، ج. اإلعرابهبجت عبد الواحد صاحل،  ٘٘



ٙٚ 
 

      (ٔ٘)  (ٕٙالشعراء ) ٙٔ

 (ٖٗ)  (ٕٛ)القصص  ٚٔ

 

    
٘ٙ

 

      (ٖٖ) (ٖٖ) األحزاب ٛٔ
٘ٚ

 

      ٘ٛ (ٜٚ)  (ٖٙيس ) ٜٔ
 

     (ٜ٘)  (ٖٚالصافات ) ٕٓ

      (ٕٔ)  (ٜٖالزمر ) ٕٔ

      (ٕٔ)  (ٔٗفصلت ) ٕٕ

      (ٔٛ)  (ٖٗالزخرف ) ٖٕ

     (ٖ٘)  (ٗٗالدخان ) ٕٗ

ٕ٘  (٘ٙ)    
ٜ٘

 

      (٘ٔ)  (ٓ٘ق ) ٕٙ
ٙٓ

 

    (ٕٙ)  (ٙ٘الواقعة ) ٕٚ
ٙٔ

 

    (ٖ)  (ٚ٘اغبديد ) ٕٛ
ٕٙ
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ٙٛ 
 

      (ٕ)  (ٜ٘اغبشر ) ٜٕ

األنعام كثر وقوعا يف سورة وأ مرة. ونعشر و  تسعةالواردة يف القرآن الكرًن  كلمة )واحد(*
 مرات.أربع وكررت  ،

 "اثيناسم العدد " (د د 

 أمساء األعداد واملعدود. 32. 4جدول 
 ("اثين")اسم العدد 

 معدود اسم العدد كلمة آية سورة رقم
 ٖٙمعناه واحد من اثنٌن     (ٓٗ)  (ٜالتوبة ) ٔ

وىو َأن ُيَضاف ِإىَل َما ُىَو ُمْشَتّق ِمْنُو، َوَمْعَناُه  .فقطالتوبة  سورةالواردة يف  (اثينكلمة )*

. ٗٙ َواِحد من اثْ نَ ٌْنِ
 

 "واثلثة اثلثاسم العدد "  (ه ه 

 أمساء األعداد واملعدود. 33. 4جدول 
 ("اثلث")اسم العدد 

 معدود اسم العدد كلمة آية سورة رقم
       (ٖٚ)   (٘اؼبائدة ) ٔ

                                                                                                                                      
 .ٕ٘ٗ، ص. ٜ، ج. إعراب ...ؿبي الدين الدريش،  ٕٙ
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ٜٙ 
 

  (ٗٔ)  (ٖٙيس ) ٕ

 

 ؿبذوف أي رسول.ٙ٘
 

 (ٕٓ)   (ٖ٘النجم ) ٖ           

يس وخذف معدودىا يف سورة  مرات. ثالثالواردة يف القرآن الكرًن  (اثلثكلمة )*
 مرة.

 "رابعاسم العدد " (و و 

 أمساء األعداد واملعدود. 34. 4جدول 
 ("رابع")اسم العدد 

رق
 م

 معدود اسم العدد كلمة آية سورة

    (ٕٕ)  (ٛٔالكهف ) ٔ

    (ٚ)  (ٛ٘اجملادلة ) ٕ

ضمًن ىم يف ؿبل جر مضاف  معدودىاو  الواردة يف القرآن الكرًن مراتن. (رابعكلمة )*
 إليو.

 "خامسةاسم العدد " (ز ز 

 أمساء األعداد واملعدود. 35. 4جدول 
 ("خامسة")اسم العدد 

 معدود اسم العدد كلمة آية سورةرق

                                                 
 .ٖٚٗ، ص. ٜ...، ج. اإلعرابهبجت عبد الواحد صاحل،  ٘ٙ



ٚٓ 
 

 م
 ٙٙالشهادة اػبامسة.ؿبذوف أي    (ٚ)  (ٕٗ) النور ٔ

ٕ (ٜ)   .ٚٙؿبذوف أي الشهادة اػبامسة 

 .اؼبواضع كلوخذف معدودىا يف   .اتنالواردة يف القرآن الكرًن مر  (خامسةكلمة )*

 "سادساسم العدد " (ح ح 

 أمساء األعداد واملعدود. 36. 4جدول 
 ("سادس")اسم العدد 

 معدود العدداسم  كلمة آية سورة رقم
    (ٕٕ)  (ٛٔالكهف ) ٔ

 

   (ٚ)  (ٛ٘اجملادلة ) ٕ
ٙٛ 

 

ضمًن ىم يف ؿبل جر  معدودىاو  .اتنالواردة يف القرآن الكرًن مر  (سادسكلمة )*

 مضاف إليو.

 "اثمناسم العدد " (ط ط 

 أمساء األعداد واملعدود. 37. 4جدول 
 ("اثمن")اسم العدد 

                                                 
ٙٙ

 .ٖٓ٘، ص. ٛٔج. ...،  تفسًنجالل الدين احمللي وجالل الدين السيوطي،  
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 .ٖٓ٘، ص. ٛٔج. ...،  تفسًنجالل الدين احمللي وجالل الدين السيوطي،  
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ٚٔ 
 

 معدود اسم العدد كلمة آية سورة رقم
 (ٕٕ)  (ٛٔالكهف ) ٔ    

 

   (ٚ)  (ٛ٘اجملادلة ) ٕ
ٜٙ 

 

ضمًن ىم يف ؿبل جر  معدودىاالواردة يف القرآن الكرًن مراتن. و  (سادسكلمة )*
 مضاف إليو.

سبعة  الكرًناألعداد يف القرآن  أظباء عدد قد وجدت الباحثة
وىي: واحد، اثنان، ثالثة، أربعة، طبسة، ستة،  (ٖٚ) وعشرون اظبا

سبعة، شبانية، تسعة، عشرة، أحد عشر، اثنا عشر،  تسعة عشر، عشرون، 
ثالثون، أربعون، طبسون، ستون، سبعون، شبانون، تسعة وتسعون، مائة، 

ن مائتان، ثالث مائة، ألف، ألفان، ثالثة آالف، طبسة آالف، طبسو 
 سادس، اثمن.، خامسألفا، مائة ألف،  أول، اثين، اثلث، رابع، 

، وىي: واحد )واحد (ٖٕٚ)اظبا مائتان وسبعة وثالثون وكرر  
اثنتا عشرة مرة(، أربعة ) ستون مرة(، اثنان )أربع عشرة مرة(، ثالثة )ستو 

ستة )سبع مرات(، سبعة )أربع  (،مراتن اثنتانة )طبس عشرة مرة(،
مرات(،  تسعشبانية )طبس مرات(، تسعة )أربع مرات(، عشرة )(، وعشرون

أحد عشر )مرة واحدة(، اثنا عشر )طبس مرات(، تسعة عشر )مرة 
 أربعواحدة(، عشرون )مرة واحدة(، ثالثون )مراتن اثنتان(، أربعون )

مرات(، طبسون )مرة واحدة(، ستون )مرة واحدة(، سبعون )ثالث 
تسعة وتسعون )مرة واحدة(، مائة )ست مرات(، شبانون )مرة واحدة(، 

 شباينمرات(، مائتان )مراتن اثنتان(، ثالث مائة )مرة واحدة(، ألف )
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ٕٚ 
 

مرات(، ألفان )مرة واحدة(، ثالثة آالف )مرة واحدة(، طبسة آالف )مرة 
 تسعواحدة(، طبسون ألفا )مرة واحدة(، مائة ألف )مرة واحدة(، أول )

مرات(، رابع )مراتن  )ثالثاثلث  وعشرون مرة(، اثين )مرة واحدة(،
 )مراتن اثنتان(، سادس )مراتن اثنتان(، اثمن )مرة خامساثنتان(، 

 واحدة(.
 يف القرآن الكرمي دالعد كناايت -2

بعد إطالع على اآلايت القرآنية والكتب اؼبتعربة ؽبذا البحث 
لتسهيل عملية صبع من عدة اآلايت.  العدد كناايتوجدت الباحثة عدة  

ترتيب السور يف  البياانت حسب ةالباحث فصلت، ةالبياانت على الباحث
 كما يلي:  القرآن

 بضع العدد كناية (أ 

 د واملعدودالعد تكنااي. 38. 4جدول 
 ("بضع"  العدد كناية)

 معدود العدد كناية كلمة آية سورة رقم
     (ٕٗ)  (ٕٔيوسف ) ٔ

ٚٓ 
      (ٗ)  (ٖٓ) الروم ٕ

مضاف إليو ؾبرور ابلياء ألنو ومعدودىا  .اتنالواردة يف القرآن الكرًن مر  (بضعكلمة )*
 .مثىن

 "كم االستفهامية" العدد كناية (ب 

                                                 
 .ٖٖٔ، ص. ٘...، ج. اإلعرابهبجت عبد الواحد صاحل،  ٓٚ



ٖٚ 
 

 د واملعدودالعد تكنااي. 39. 4جدول 
 ("كم االستفهامية"  العدد كناية)

 معدود العدد كناية كلمة آية سورة رقم
   (ٕٔٔ) (ٕالبقرة ) ٔ

   

 

 يةاستفهام
  

ٚٔ 

    (ٜٕ٘) (ٕالبقرة ) ٕ

 يةاستفهام

كم   أيؿبذوف 
 ٕٚ"وقتا" لبثت؟.

الكهف  ٖ
(ٔٛ) 

 (ٜٔ)   

  

 

 يةاستفهام

كم   أيؿبذوف 
 ٖٚ"يوما" لبثتم؟

وخذف معدودىا يف  .اتمر  ثالثالواردة يف القرآن الكرًن  (كم االستفهاميةكلمة )*
 .اؼبواضع بعض

 "كم اخلربية" العدد كناية (ج 

 د واملعدودالعد تكنااي. 41. 4جدول 
 ("اخلربيةكم "  العدد كناية)

رق
 م

 كناية كلمة آية سورة
 العدد

 معدود

       (ٜٕٗ) (ٕالبقرة ) ٔ
ٚٗ 

                                                 
ٚٔ

، )دمشق: توزيع مكتبة ستفهام يف القرآن الكرمي غرضه، إعرابهسلوب االأ ،عبد الكرًن دمحم يوسف 
  ٕ٘م(، ص. ٕٓٓٓالغزايل، 
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ٚٗ 
 

 اػبربية

  اػبربية     (ٗ)  (ٚاألعراف ) ٕ
ٚ٘ 

اإلسراء  ٖ
(ٔٚ) 

 (ٔٚ)    

 

 اػبربية  
ٚٙ 

    (ٗٚ)  (ٜٔمرًن ) ٗ

  

 اػبربية   

    (ٜٛ)  (ٜٔمرًن ) ٘

  

 اػبربية   

األنبياء  ٙ
(ٕٔ) 

 (ٔٔ)    

 

 اػبربية   

القصص  ٚ
(ٕٛ) 

 (٘ٛ)    

 

 اػبربية   

    (ٖٔ)  (ٖٙيس ) ٛ

  

 اػبربية  
ٚٚ 

  اػبربية     (ٖ)  (ٖٛص ) ٜ
ٚٛ 
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ٚ٘ 
 

   

ٔ
ٓ 

الزخرف 
(ٖٗ) 

 (ٙ)    

 

 اػبربية   

ٔ
ٔ 

 (ٕٙ)  (ٖ٘) النجم

 

     اػبربية  
ٜٚ 

 كل يف  دبن معدودىا جير و  مرة.إحدى عشرة الواردة يف القرآن الكرًن  (اػبربيةكم كلمة )*
  .اؼبواضع

 "كأّين" العدد كناية (د 

 د واملعدودالعد تكنااي. 41. 4جدول 
 "(كأّين"العدد  كناية)

 معدود العدد كناية كلمة آية سورة رقم
   (ٙٗٔ)  (ٖ) آل عمران ٔ

 

      

 (٘ٓٔ) (ٕٔيوسف ) ٕ
 

      

  

   (٘ٗ)  (ٕٕ) اغبج ٖ
 

      

ٗ  (ٗٛ) 
 

               

 (ٓٙ)  (ٜٕ) العنكبوت ٘
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ٚٙ 
 

 (ٖٔ)  (ٚٗ) دمحم ٙ
 

      

       (ٛ)  (٘ٙ)الطالق  ٚ
 .اؼبواضع كل يف  دبن معدودىا جير و  .اتمر  سبعالواردة يف القرآن الكرًن  (كأّينكلمة )*

أربع   ناايت العدد يف القرآن الكرًنك عدد قد وجدت الباحثة
وكرر كأين. و (، وىي: بضع، كم االستفهامية، وكم اػبربية، ٗكناايت )

 كم االستفهامية)مراتن اثنتان(،   بضع(، وىي: ٖٕوعشرون كناية ) ثالث
 مرات(. إحدى عشرة مرة(، كأين )سبع) كم اػبربيةو )ثالث مرات(، 

 القرآن الكرميآايت يف  مواقع العدد  -3
بعد إطالع على اآلايت القرآنية والكتب اؼبتعربة ؽبذا البحث 

 كما يف اعبدول التايل:مواقع العدد  وجدت الباحثة عدة 
 "مفعول به"قع مو  (أ 

 مواقع العدد . 42. 4جدول 
 "(بهمفعول "قع مو )

 العدد واملعدود آية سورة رقم
   (ٕٕٛ)  (ٕ) البقرة ٔ

 

   

ٕ  (ٕٙٓ)    
ٖ  (ٕٙٔ)     

  (ٖ)  (ٗالنساء ) ٗ
٘ (ٔ٘)   



ٚٚ 
 

 (ٕٔ)  (٘) اؼبائدة ٙ
 

   

 (٘٘ٔ)  (ٚ) األعراف ٚ
 

  

  (٘ٙ)  (ٛ) األنفال ٛ

ٜ  

ٔٓ (ٙٙ)   

ٔٔ  

   (ٖٗ) (ٕٔ) يوسف ٕٔ

ٖٔ (ٗٚ)   

   (ٚٔ) (ٖٕ) اؼبؤمنون ٗٔ

  (ٕٚ) (ٕٛ) القصص ٘ٔ

  (ٗٔ) (ٖٙ) يس ٙٔ

   (ٙ) (ٜٖ) الزمر ٚٔ

   (٘ٔ) (ٙٗ) ألحقاف ٛٔ

   (ٕٔ) (٘ٙ) الطالق ٜٔ

   (ٖ) (ٚٙ) اؼبلك ٕٓ

   (٘ٔ) (ٔٚ) نوح ٕٔ

  (ٕٔ) (ٛٚ) النبأ ٕٕ



ٚٛ 
 

 (ةسبع) كلمةو . مرةاثنان وعشرون  الواردة يف القرآن الكرًن( مفعول بو) العدد موقع*
 و.كثر وقوعا فيأ

 "اثن مفعول به"قع مو  (ب 

 مواقع العدد . 43. 4جدول 
 اثن"( مفعول به"قع مو )

 العدد واملعدود آية سورة رقم
   (ٜٕ)  (ٕ) البقرة ٔ

 

   

ٕ  (٘ٔ)   
   (ٕٗٔ)  (ٚ) األعراف ٖ
   (ٗ)  (ٕٔ) يوسف ٗ

 

   

 (ٚٛ)  (٘ٔ) اغبجر ٘
 

 

   (ٔٓٔ)  (ٚٔ) اإلسراء ٙ

 ات.مر  ست الواردة يف القرآن الكرًن( اثن مفعول بو) العدد موقع*

 ""مفعول فيهموقع  (ج 

 مواقع العدد . 44. 4جدول 
 (""مفعول فيهقع مو )

 العدد واملعدود آية سورة رقم
     (ٜٙ)  (ٕ) البقرة ٔ



ٜٚ 
 

ٕ  (ٕٜ٘) 
  

  
ٖ   

   (ٔٗ)  (ٖ) آل عمران ٗ
   (ٕٙ) (٘) اؼبائدة ٘

 (ٓٔٔ)  (ٙ) األنعام ٙ
 

  

 (ٕ)  (ٜ) التوبة ٚ
 

  

ٛ  (ٖٔ)     

ٜ (ٖٛ)   

   (٘ٙ) (ٔٔ) ىود ٓٔ

   (ٚ) (ٚٔ) اإلسراء ٔٔ

ٕٔ (٘ٔ)    

    (ٕ٘) (ٛٔ) الكهف ٖٔ

ٔٗ (ٗٛ)   

   (ٓٔ) (ٜٔ) مرًن ٘ٔ

  (ٖٓٔ) (ٕٓ) طو ٙٔ

   (ٗٓٔ) (ٕٔ) األنبياء ٚٔ

    (ٛ٘) (ٕٗ) النور ٛٔ



ٛٓ 
 

   (ٕٚ) (ٕٛ) القصص ٜٔ

 العنكبوت ٕٓ
(ٕٜ) 

(ٔٗ)   

   (ٜٚ) (ٖٙ) يس ٕٔ

   (ٕٔ) (ٔٗ) فصلت ٕٕ

   (ٚ) (ٜٙ) اغباقة ٖٕ

ٕٗ   

 أكثر( أول) وكلمة. مرة وعشرونأربع  الكرًن القرآن يف الواردة( وفي مفعول) العدد موقع*
 .فيو وقوعا

 "مفعول مطلق"قع مو  (د 

 مواقع العدد . 45. 4جدول 
 "(مفعول مطلق"قع مو )

 العدد واملعدود آية سورة رقم
   (ٓٛ) (ٜ) التوبة ٔ

    (ٕ) (ٕٗ) النور ٕ

ٖ (ٗ)     

   (ٔٔ)   (ٓٗ) غافر ٗ
   

 

٘  

 مرات. طبس الكرًن القرآن يف الواردةمطلق(  مفعول) العدد موقع* 



ٛٔ 
 

 "حال"قع مو  (ه 

 مواقع العدد . 46. 4جدول 
 "(حال"قع مو )

 العدد واملعدود آية سورة رقم
     (ٜٗ)  (ٙ) األنعام ٔ

   (ٕٗٔ) (ٚ) األعراف ٕ

ٖ (ٔٙٓ)      
     (ٓٗ)   (ٜ) التوبة ٗ

   (ٕٔ) (ٔٗ) فصلت ٘

 مرات. طبس الكرًن القرآن يف الواردة( حال) العدد موقع*

 "مستثىن إبال" قعمو  (و 

 مواقع العدد . 47. 4جدول 
 "(مستثىن إبال"موقع )

 العدد واملعدود آية سورة رقم
   (ٗٔ)  (ٜٕ) العنكبوت ٔ

 

  

 .فقط العنكبوت سورةيف  الواردة( مستثىن إبال) العدد موقع*

 "اسم إن" قعمو  (ز 

 مواقع العدد . 48. 4جدول 



ٕٛ 
 

 "(اسم إن"موقع )
 العدد واملعدود آية سورة رقم

   (ٜٙ)  (ٖ) آل عمران ٔ
 

     

 .فقط آل عمران سورةيف  الواردة( اسم إن) العدد موقع*

 "إن خرب" قعمو  (ح 

 مواقع العدد . 49. 4جدول 
 ("إن خرب"موقع )

 واملعدودالعدد  آية سورة رقم
   (ٖٚ)  (٘) اؼبائدة ٔ

 

   

    (ٖٙ) (ٜ)  التوبة ٕ
  (ٗ) (ٖٚ) الصافات ٖ

 .اتمر  ثالثيف القرآن الكرًن  الواردة( إنخرب ) العدد موقع*

 "اسم كان مؤخر" قعمو  (ط 

 مواقع العدد . 51. 4جدول 
 "(اسم كان مؤخر"موقع )

 العدد واملعدود آية سورة رقم
     (٘ٙ)   (ٛ) األنفال ٔ

ٕ  



ٖٛ 
 

ٖ (ٙٙ)     

ٗ  

   (ٛٗ)  (ٕٚ) النمل ٘
 

  

 . اتمر  طبس الكرًن القرآن يف الواردة( اسم كان مؤخر) العدد موقع*

 "كان خرب" قعمو  (ي 

 مواقع العدد . 51. 4جدول 
 "(كان خرب"موقع )

 العدد واملعدود آية سورة رقم
   (ٔٗ)   (ٕ) البقرة ٔ

    (ٔٔ) (ٗ) النساء  ٕ

ٖ (ٔٚٙ)    

       (ٗٔ)   (ٙ) األنعام ٗ

      (٘ٙ)   (ٕٓ) طو ٘

   (ٔ٘) (ٕٙ) الشعراء ٙ

   (٘) (ٕٖ) السجدة ٚ

    (ٕٔ) (ٜٖ) الزمر ٛ   

    (ٗ) (ٓٚ) اؼبعارج ٜ



ٛٗ 
 

 وقوعا أكثر( أول) وكلمة .اتمر  ثالثيف القرآن الكرًن  الواردة( كان خرب) العدد موقع*
 .فيو

 "فاعل" قعمو  (ك 

 مواقع العدد . 52. 4جدول 
 ("فاعل"موقع )

 العدد واملعدود آية سورة رقم
   (ٓٙٔ)  (ٚ) األعراف ٔ

 

   

  (ٖٗ) (ٕٔ) يوسف ٕ

ٖ (ٗٙ)  

   (ٕٚ) (ٖٔ) لقمان ٗ

    (ٚٔ) (ٜٙ) اغباقة ٘

 .اتمر  طبسيف القرآن الكرًن  الواردة( فاعل) العدد موقع*

 "بتدأ:"مموقع  (ل 

 مواقع العدد . 53. 4جدول 
 (""مبتدأموقع )

 العدد واملعدود آية سورة رقم
  (ٕٕ)   (ٛٔ) الكهف ٔ

ٕ  



ٛ٘ 
 

ٖ  

 .اتمر  ثالثيف القرآن الكرًن  الواردة( مبتدأ) العدد موقع*

 "مؤخر "مبتدأ قعمو  (م 

 مواقع العدد . 54. 4جدول 
 ("مؤخر "مبتدأموقع )

 العدد واملعدود آية سورة رقم
   (ٕٔٙ)   (ٕ) البقرة ٔ

    (ٓٙٔ) (ٙ) األنعام ٕ

  (ٖٙ) (ٜ) التوبة ٖ

   (ٗٗ) (٘ٔ) اغبجر ٗ

٘    

   (ٖٓ) (ٗٚ) اؼبدثر ٙ

 .اتمر  ستيف القرآن الكرًن  الواردة( مؤخرمبتدأ ) العدد موقع*

 "خرب مبتدأ" قعمو  (ن 

 مواقع العدد . 55. 4جدول 
 "(خرب مبتدأ"موقع )

 العدد واملعدود آية سورة رقم
    (ٜٙٔ)   (ٕ) البقرة ٔ



ٛٙ 
 

     (ٔٚٔ)   (ٗ)النساء  ٕ

  (ٙٓٔ)   (٘) اؼبائدة ٖ

   (ٖٙٔ) (ٙ) األنعام ٗ
 

  

   (ٖٗٔ) (ٚ) األعراف ٘

  (ٕٕ) (ٛٔ) الكهف ٙ

ٚ  

ٛ  

   (ٛ٘) (ٕٗ) النور  ٜ

 العنكبوت ٓٔ
(ٕٜ) 

(ٗٙ)   

   (ٔٛ) (ٖٗ) الزخرف ٔٔ

    (٘ٔ) (ٙٗ) األحقاف ٕٔ

  (ٓ٘) (ٗ٘) القمر ٖٔ

  (ٚ) (ٛ٘) اجملادلة ٗٔ

ٔ٘  

   (ٗ) (٘ٙ) الطالق ٙٔ

   (ٕٖ) (ٜٙ) اغباقة ٚٔ



ٛٚ 
 

كثر وقوعا يف سورة وأ .سبع عشرة مرةيف القرآن الكرًن  الواردة( خرب مبتدأ) العدد موقع*
 مرات. ثالثوكررت  ،الكهف

 "نعت" قعمو (س 

 مواقع العدد . 56. 4جدول 
 "(نعت"موقع )

 العدد واملعدود آية سورة رقم
     (ٔٙ)   (ٕ) البقرة ٔ

ٕ  (ٖٖٔ)     

ٖ  (ٖٔٙ)     

ٗ (ٕٖٔ)     

      (ٔ) (ٗ) النساء ٘
ٙ  (ٕٔٓ)     

ٚ (ٔٚٔ)     

   (ٖٚ) (٘) اؼبائدة ٛ

ٜ  (ٗٛ)     

     (ٜٔ)  (ٙ) األنعام ٓٔ

ٔٔ (ٜٛ)   

   (ٜٛٔ) (ٚاألعراف ) ٕٔ
 

   



ٛٛ 
 

   (ٖٔ) (ٜ) التوبة ٖٔ

   (ٜٔ)   (ٓٔ) يونس ٗٔ

   (ٓٗ) (ٔٔ) ىود ٘ٔ

ٔٙ (ٔٔٛ)   

   (ٕٔ) يوسف ٚٔ
 

(ٖٜ)       

ٔٛ (ٙٚ)      

   (ٖ) (ٖٔ) الرعد ٜٔ

ٕٓ (ٗ)   

ٕٔ (ٔٙ)   

   (ٛٗ) (ٗٔ) إبراىيم ٕٕ

ٕٖ (ٕ٘)   

   (ٕٕ) (ٙٔ) النحل ٕٗ

ٕ٘    

ٕٙ (٘ٔ)   

ٕٚ  (ٜٖ) 
 

  

   (ٗٗ) (ٚٔ) اإلسراء ٕٛ

    (ٓٔٔ) (ٛٔ) الكهف ٜٕ



ٜٛ 
 

     (ٕٜ)   (ٕٔ) األنبياء ٖٓ

ٖٔ (ٔٓٛ)   

   (ٖٗ) (ٕٕ) اغبج ٕٖ

   (ٕ٘)   (ٖٕ) اؼبؤمنون ٖٖ

ٖٗ (ٛٙ)     

ٖ٘ (ٕٚ)   

   (ٗٔ) (ٕ٘) الفرقان ٖٙ

ٖٚ (ٖٕ)   

   (ٖٗ) (ٕٛ) القصص ٖٛ

   (ٕٛ) (ٖٔ) لقمان ٜٖ

   (ٖٖ) (ٖٖ) األحزاب ٓٗ

   (ٜٕ) (ٖٙ) يس ٔٗ

ٕٗ (ٜٗ)   

ٖٗ (ٖ٘)   

   (ٜٔ) (ٖٚ) الصافات ٗٗ

ٗ٘ (ٜ٘)   

   (٘) (ٖٛ) ص ٙٗ



ٜٓ 
 

ٗٚ (ٔ٘)   

ٗٛ (ٙ٘)   

   (ٗ) (ٜٖ) الزمر ٜٗ

٘ٓ (ٙ)    

٘ٔ    

   (ٙٔ) (ٓٗ) غافر ٕ٘

   (ٙ) (ٔٗ) فصلت ٖ٘

   ( ٛ) (ٕٗ) الشورى ٗ٘

   (ٖٖ)  (ٖٗ) الزخرف ٘٘

   (ٖ٘) (ٗٗ) الدخان ٙ٘

٘ٚ (٘ٙ)     

    (٘ٔ) (ٓ٘ق ) ٛ٘

   (ٕٗ)  (ٗ٘) القمر ٜ٘
 

 

   (ٖٔ) (ٗ٘) القمر ٓٙ

   (ٚ) (ٙ٘) الواقعة ٔٙ

ٕٙ (ٕٙ)   

   (ٖ) (ٚ٘) اغبديد ٖٙ



ٜٔ 
 

     (ٖٔ) (ٜٙ) اغباقة ٗٙ

ٙ٘ (ٔٗ)   

   (ٖٔ) (ٜٚ) النازعات ٙٙ

 أكثر( واحد) وكلمة .وستون مرة ست الكرًن القرآن يف الواردة( نعت) العدد موقع*
 .فيو وقوعا

 "بدل"موقع  (ع 

 مواقع العدد . 57. 4جدول 
 ("بدل"موقع )

 العدد واملعدود آية سورة رقم
   (ٖٗٔ)  (ٙ) األنعام ٔ

 

  

ٕ  

ٖ  

ٗ (ٔٗٗ)  

٘  

 .فيو وقوعا أكثر( اثنٌن) وكلمة .طبس مرات الكرًن القرآن يف الواردة( بدل) العدد موقع*

 ""عطف قعمو  (ف 

 مواقع العدد . 58. 4جدول 
 (""عطفموقع )



ٜٕ 
 

 العدد واملعدود آية سورة رقم
  (ٜٙٔ)   (ٕ) البقرة ٔ

     (ٖٗ) (ٕٔ) يوسف ٕ

ٖ  (ٗٙ)     

     (ٕ)   (ٜٛ) الفجر ٗ

 وقوعا أكثر( سبع) وكلمة .مرات أربع الكرًن القرآن يف الواردة( عطف) العدد موقع*
 .فيو

 ""مضاف إليهع قمو  (ص 

 مواقع العدد . 59. 4جدول 
 (""مضاف إليهموقع )

 العدد واملعدود آية سورة رقم
   (ٜٙٔ)   (ٕ) البقرة ٔ

ٕ  (ٕٕٙ)    

     (ٔ) (ٗ) النساء  ٖ
ٗ (ٔٔ)    

٘ (ٕٔ)     
   (ٜٛ)   (٘) اؼبائدة ٙ

ٚ    



ٜٖ 
 

   (ٖٔ) (ٕٔ) يوسف ٛ

   (ٕ) (ٕٗ) النور ٜ

    (ٚ) (ٛ٘) اجملادلة ٓٔ

ٔٔ  

      (ٖٓ) (ٚٚ) اؼبرسالت ٕٔ

يف  وقوعا أكثرو  عشرة مرة. اثنتا الكرًن القرآن يف الواردة( مضاف إليو) العدد موقع*
 .النساءسورة 

 "جمرور حبرف جر"ع قمو  (ق 

 مواقع العدد . 61. 4جدول 
 "(جمرور حبرف جر"موقع )

 واملعدودالعدد  آية سورة رقم
       (ٕٗٔ) (ٖ) آل عمران ٔ
ٕ (ٕٔ٘)     
    (٘ٗ) (ٚ) األعراف  ٖ

ٗ  (ٕٔٗ)   
 

 

    (ٜ) (ٛ) األنفال ٘

   (ٛٓٔ) (ٜ) التوبة ٙ

    (ٖ) (ٓٔ) يونس ٚ



ٜٗ 
 

    (ٚ) (ٔٔ) ىود ٛ

ٜ (ٖٔ)   

    (ٙٗ) (ٕٔ) يوسف ٜ

ٔٓ   (ٙٚ)  

ٔٔ  

   (ٚٗ) (ٕٔ) األنبياء ٕٔ

   (ٗ) (ٕٗ) النور  ٖٔ

ٔٗ (ٖٔ)   

    (ٜ٘) (ٕ٘) الفرقان ٘ٔ

    (ٕٔ) (ٕٚ) النمل ٙٔ

     (ٗ) (ٕٖ) السجدة ٚٔ

   (ٙٗ) (ٖٗ) سبإ ٛٔ

  (ٗٔ) (ٖٙ) يس ٜٔ

    (ٚٗٔ) (ٖٚ) الصافات ٕٓ

    (ٚٗٔ) (ٖٛ) ص ٕٔ

   (ٓٔ) (ٔٗ) فصلت ٕٕ  

    (ٖٛ) ( ٓ٘ق ) ٖٕ



ٜ٘ 
 

    (ٗ) (ٚ٘) اغبديد ٕٗ

   (ٕٖ) (ٜٙ) اغبشر ٕ٘

    (ٖ) (ٜٚ) القدر ٕٙ

كلمة و  .مرةست وعشرون الكرًن  القرآن يف الواردة( ؾبرور حبرف جر) العدد *موقع
 .وفي وقوعا أكثر)ستة( 

وىي:   يف آايت القرآن الكرًنالعدد  مواقع قد وجدت الباحثة
)ست مرات(، مفعول  اثن بو مفعول)اثنتان وعشرون مرة(،  بو مفعول

طبس ))أربع وعشرون مرة(، مفعول مطلق )طبس مرات(، حال  فيو
)مرة واحدة(، خرب إن اسم إن  )مرة واحدة(، مستثىن إبالمرات(، 

كان )تسع مرات(، خرب  (، مرات(، اسم كان مؤخر )طبس مراتثالث )
(، ست مراتمؤخر ) مبتدأ)ثالث مرات(،  مبتدأ(، طبس مراتفاعل )

طبس )(، بدل مرةوستون ست نعت ) (مرة)سبع عشرة  مبتدأ خرب
ؾبرور حبرف (، عشرة مرةمرات(، مضاف إليو )اثنتا (، عطف )أربع مرات

 (.مرةست وعشرون ) جر
 القرآن الكرميآايت يف  كناايت العددمواقع   -4

بعد إطالع على اآلايت القرآنية والكتب اؼبتعربة ؽبذا البحث 
 التايل:كما يف اعبدول  كناايت العددمواقع  وجدت الباحثة عدة 

 "بهمفعول نصب يف حمل " كناايت العددقع  مو  (أ 

 القرآن الكرميآايت يف  كناايت العددمواقع  . 61. 4جدول 
 "بهمفعول نصب يف حمل " كناايت العددقع  مو 

 العدد ةكناي آية سورة رقم



ٜٙ 
 

        (ٖٔ) (ٖٙ) يس ٔ

 (كم اػبربية)
 .فقط يس سورةيف  يف ؿبل نصب مفعول بو كناايت العددموقع  *

 "اثن بهمفعول نصب يف حمل " كناايت العددقع  مو  (ب 

 القرآن الكرميآايت يف  كناايت العددمواقع  . 62. 4جدول 
 "اثن بهمفعول نصب يف حمل " كناايت العددقع  مو 

 العدد ةكناي آية سورة رقم
 )كم استفهامية(        ٕٔٔ (ٕ) البقرة ٔ

 .فقط البقرة سورةيف  اثن يف ؿبل نصب مفعول بو كناايت العددموقع  *

 "مقدم بهمفعول نصب يف حمل " كناايت العددقع  مو  (ج 

 القرآن الكرميآايت يف  كناايت العددمواقع  . 63. 4جدول 
 مقدم" بهمفعول نصب يف حمل " كناايت العددقع  مو 

 العدد ةكناي آية سورة رقم
 (كم اػبربية)     (ٚٔ) (ٚٔ) اإلسراء ٔ
  (كم اػبربية)      ( ٗٚ) (ٜٔ) مرًن ٕ

ٖ (ٜٛ)      (كم اػبربية) 

 (كم اػبربية)     (ٔٔ) (ٕٔ) األنبياء ٗ

 (كم اػبربية)     (ٛ٘) (ٕٛ) القصص ٘

 (كم اػبربية)       (ٖ) (ٖٛ) ص ٙ



ٜٚ 
 

 (كم اػبربية)     (ٙ) (ٖٗ) الزخرف ٚ

 .اتمر  سبعالواردة يف القرآن الكرًن  مقدم يف ؿبل نصب مفعول بو العددكناايت موقع  *
 (.كم اػبربية) كلمةوكلها  

 "مفعول فيه" كناايت العددقع  مو  (د 

 القرآن الكرميآايت يف  كناايت العددمواقع  . 64. 4جدول 
 "مفعول فيه" كناايت العددقع  مو 

 العدد ةكناي آية سورة رقم
 يوسف ٔ

(ٕٔ) 
 (ٕٗ)    

 .فقط يوسف سورةيف  (مفعول فيو) كناايت العددموقع  *

 مفعول فيه" يف حمل نصب" كناايت العددقع  مو  (ه 

 القرآن الكرميآايت يف  كناايت العددمواقع  . 65. 4جدول 
 مفعول فيه" يف حمل نصب" كناايت العددقع  مو 

 العدد ةكناي آية سورة رقم
 كم استفهامية(  )    (ٜٕ٘) (ٕالبقرة ) ٔ
 كم استفهامية(  )    ٜٔ (ٛٔ) الكهف ٕ

 (.استفهاميةكم ) كلمةاتن. وكلها  مر ( مفعول فيو يف ؿبل نصب) كناايت العددموقع  *

 "رفع مبتدأحمل ويف " كناايت العددقع  مو  (و 

 القرآن الكرميآايت يف  كناايت العددمواقع  . 66. 4جدول 
 "رفع مبتدأحمل ويف " كناايت العددقع  مو 

 العدد ةكناي آية سورة رقم



ٜٛ 
 

 (كم اػبربية)     (ٜٕٗ) (ٕالبقرة ) ٔ

    (ٙٗٔ) (ٖ) آل عمران ٕ

 (كم اػبربية)    (ٗ) (ٚ) األعراف ٖ

ٗ (ٔٓ٘)    

    (٘ٗ) (ٕٕ) اغبج ٘

ٙ (ٗٛ)    

    (ٓٙ) (ٜٕ) العنكبوت ٚ

    ٖٔ (ٚٗ) دمحم ٛ

 (كم اػبربية)    ٕٙ (ٖ٘) النجم ٜ

    ٛ (٘ٙالطالق ) ٓٔ

 وكلمة اتمر عشر  الكرًن القرآن يف الواردة (رفع مبتدأيف ؿبل ) كناايت العددموقع  *
 .فيو وقوعا أكثر( كأين)

 "جمرور حبرف جر" كناايت العددقع  مو  (ز 

 القرآن الكرميآايت يف  كناايت العددمواقع  . 67. 4جدول 
 "جمرور حبرف جر" كناايت العددقع  مو 

 العدد ةكناي آية سورة رقم
    ٖٓ (ٖٓ) الروم ٔ

 فقط. الروم سورة( الواردة يف ؾبرور حبرف جر) كناايت العدد*موقع  



ٜٜ 
 

 يف آايت القرآن الكرًن قد وجدت الباحثة مواقع كناايت العدد
 بو مفعولنصب يف ؿبل كناية واحدة، و   بو مفعولنصب ىي: يف ؿبل 

سبع كناايت، ومفعول  نصب مفعول بو مقدمؿبل ويف  كناية واحدة،  اثن
رفع ؿبل مفعول فيو كنااياتن، ويف يف ؿبل نصب واحدة، و كناية  فيو

 كناية واحدة. ؾبرور حبرف جرعشر كناايت، و  مبتدأ
 البياانت حتليل -ج 

 أمساء األعداد يف القرآن الكرمي -1
األعداد يف القرآن  أظباء الباحثة استنتجت ،السابقة البياانت فمن

ثالثة، أربعة، طبسة، واحد، اثنان،  :وىي ،(ٖٙ) ستة وعشرون اظبا الكرًن
ستة، سبعة، شبانية، تسعة، عشرة، أحد عشر، اثنا عشر،  تسعة عشر، 
عشرون، ثالثون، أربعون، طبسون، ستون، سبعون، شبانون، تسعة وتسعون، 
مائة، مائتان، ثالث مائة، ألف، ألفان، ثالثة آالف، طبسة آالف، طبسون 

 تطابق النتيجة ىذه اثمن. ألفا، مائة ألف،  أول، اثين، اثلث، رابع، سادس،
معجم قواعد اللغة  كتاب يف جورج مرتي عبد اؼبسيح قدمها اليت النظرية

  ٓٛ.األعداد أظباء فيها حبث الذي العربية
مذكرين للمذكر  (مفرد عدد) ٌناثنو واحد عدد  الباحثةاستنتجت و 

 يف كتابو دمحم عيد قدمها اليت النظرية تطابق النتيجة ىذه ومؤنثٌن للمؤنث

وأيتيان بعد اؼبعدود  ٔٛ.اثنانو واحد عدد  فيها حبث الذي النحو اؼبصفى
 اليت النظرية تطابق النتيجة ىذه. فيطابقانو يف التذكًن والتأنيث ويعرابن نعتا

                                                 
ٛٓ

 .ٚٓٔ-ٙٓٔص.  ...،معجم مرتي عبد اؼبسيح،  جورج 
ٛٔ

 .ٛٓٚ، ص. ...النحو، دمحم عيد 



ٔٓٓ 
 

 الذي القواعد التطبيقية يف اللغة العربية يف كتابو ندًن حسٌن دعكور قدمها
 ٕٛ.أحكام العدد فيها حبث

زبالف اؼبعدود،  (مفرد عددثالثة إىل عشرة ) عدد الباحثةاستنتجت و 
، سواء كانت مفردة، مركبة، فتذكر مع اؼبؤنث، وتؤنث ابلتاء مع اؼبذكر

 يف كتابو عزام عمر الشجراوي قدمها اليت النظرية تطابق النتيجة ىذهمعطوفة. 
ىا ولو الصفات اآلتية بعدأما اؼبعدود فاألصل فيو أن أييت  ٖٛ.النحو التطبيقي

يف   دمحم عيد قدمها اليت النظرية تطابق النتيجة ىذه. و (مضاف إليو ؾبرورصبع )
 ثالثة إىل عشرة.  عدد فيها حبث الذي النحو اؼبصفى كتابو

عن مؤخر   (مفرد عددثالثة إىل عشرة )عدد  الباحثةاستنتجت و 
 ىذه .فتذكر مع اؼبؤنث، وتؤنث ابلتاء مع اؼبذكر زبالف اؼبعدودو  اؼبعدود
القواعد  يف كتابو ندًن حسٌن دعكور قدمها اليت النظرية تطابق النتيجة

مؤخر إذا العدد  اأتنيثو اتذكًن  جاز فيها حبث الذي التطبيقية يف اللغة العربية
 ٗٛالسابقة. قاعدة اتباع صحواألف

 عدد) تسعة عشرو اثنا عشر  و أحد عشر  عدد الباحثةاستنتجت و 
-ٔيعامل األول منهما " (اثين عشرما عدا ) مبنيٌن على فتح اعبزءين( مركب

بل ىذا " من حيث التذكًن والتأنيث وىو مركب مع العشرة معاملتو قٜ
خالف، أما العشرة حٌن " فٜ-ٖ" وافقا وأما "ٕ-ٔالرتكيب، دبعىن أن "

. تأنيثالو  تذكًنيف الوافق اؼبعدود ع ىذه األعداد، فإّنا وىي مركبة تركب م
مفرد منصوب على )عداد ولو الصفات اآلتية اؼبعدود فإنو أييت مع ىذه األو 
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 .ٖٚٛص.  ،... القواعدندًن حسٌن دعكور،  
ٖٛ

  .ٖٓٛص.  ...، النحو، زام عمر الشجراويع 
ٛٗ

 .ٜٖ٘...، ص. القواعدندًن حسٌن دعكور،  



ٔٓٔ 
 

النحو  يف كتابو دمحم عيد قدمها اليت النظرية تطابق النتيجة ىذه(. و التمييز
  ٘ٛة(.ركباؼب داعد)األ فيها حبث الذي اؼبصفى

عشرون، ثالثون، أربعون، طبسون، ستون،  عدد الباحثةاستنتجت و 
اؼبعدود . و تذكًنا وأتنيثاال تتغًن (. وىو عقودعدد ) تسمىو  سبعون، شبانون،

(. مفرد منصوب على التمييز)فإنو جييء مع ىذه األعداد ولو الصفات اآلتية 
 الذي النحو اؼبصفى يف كتابو دمحم عيد قدمها اليت النظرية تطابق النتيجة ىذهو 

 ٙٛ (.ٜٓ-ٕٓعدد ) فيها حبث
عشرون، ثالثون،  األعدادمعطوف وىو عدد  الباحثةاستنتجت و 

مع كل منها  يستعمل طبسون، ستون، سبعون، شبانون، تسعونأربعون، 
اؼبعدود فإنو و  " سابقة عليها، وتعطف عليها أظباء العقودٜ-ٔاألعداد من "

(. مفرد منصوب على التمييز)جييء مع ىذه األعداد ولو الصفات اآلتية 
 ذيال النحو اؼبصفى يف كتابو دمحم عيد قدمها اليت النظرية تطابق النتيجة ىذهو 

 ٚٛ (.ٜٓ-ٕٓعدد ) فيها حبث
 يف القرآن الكرميكناايت العدد  -2

ناايت العدد يف القرآن ك الباحثة استنتجت ،السابقة البياانت فمن
 (، وىي: بضع، كم االستفهامية، وكم اػبربية، كأين.ٗأربع كناايت ) الكرًن

 الذي النحو اؼبصفى يف كتابو دمحم عيد قدمها اليت النظرية تطابق النتيجة ىذه
  ٛٛ .ناايت العددك فيها حبث
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الفان وىي زب يلتحق بعدد اؼبفرد كلمة "بضع" الباحثة استنتجتو 
اؼبعدود يف التذكًن والتأنيث، وحكمهما اإلعرايب ىو نفسو حكم األعداد من 

 النتيجة ىذه .(صبع مضاف إليو ؾبرور)واؼبعدود  .(ٓٔ) عشرة إىل( ٖثالثة )
 ملخص قوواعد اللغة العربية يف كتابو نعمة فؤاد قدمها اليت النظرية تطابق

 ٜٛ.ناايت العددك فيها حبث الذي
وؾبرور دبن،  مفردا منصواب سبييز كم استفهامية الباحثة استنتجتو 

القواعد  يف كتابو ندًن حسٌن دعكور قدمها اليت النظرية تطابق النتيجة ىذهو 
  ٜٓ.كم استفهامية فيها حبث الذي التطبيقية يف اللغة العربية

، دبن مفرد ؾبرور، أو صبعا ؾبرورااػبربية  سبييز كم الباحثة استنتجتو 
أضبد ـبتار عمر ومصطفى النحاس  قدمها اليت النظرية تطابق النتيجة ىذهو 

 كم فيها حبث الذي النحو األساسي يف كتابو زىران ودمحم ضباسة عبد اللطيف
 ٜٔ اػبربية.

 النتيجة ىذهظاىرة، و  دبِنْ  مفرد ؾبرور كأّينْ  سبييز الباحثة استنتجتو 
 فيها حبث الذي النحو الوايف يف كتابو حسن عباس قدمها اليت النظرية تطابق

 ٕٜكأّيْن.

 القرآن الكرمي آايت العدد يف عمواق -3
يف آايت  العدد مواقع الباحثةاستنتجت  ،السابقة البياانت فمن 

ىي: مفعول بو، مفعول بو اثن، مفعول فيو، مفعول مطلق،  القرآن الكرًن
حال، مستثىن إبال، اسم إن، خرب إن، اسم كان مؤخر، خرب كان، فاعل، 
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مبتدأ، مبتدأ مؤخر، خرب مبتدأ، نعت، بدل، عطف، مضاف إليو، ؾبرور 
 عاقأي مو  قعأن ت تستطيع أظباء األعداد الباحثة أناستنتجت و حبرف جر. 

 اليت النظرية تطابق النتيجة ىذهو  الكالم. وفًقا لسياق ملةيف اعب اإلعراب
 الذي معجم قواعد اللغة العربية كتاب يف جورج مرتي عبد اؼبسيح قدمها

 ٖٜأمثلة تطبيقية للعدد. فيها حبث
  القرآن الكرميآايت يف  كناايت العددمواقع   -4

مواقع كناايت العدد يف آايت القرآن الكرًن ىي: يف ؿبل نصب 
مفعول بو، ويف ؿبل نصب مفعول بو اثن، ويف ؿبل نصب مفعول بو مقدم، 

، ويف ؿبل رفع مبتدأ، وؾبرور حبرف فيو مفعولمفعول فيو، ويف ؿبل نصب 
 عاقأي مو  قعأن ت تستطيع كناايت العدد أن الباحثةاستنتجت و  جر.

 اليت النظرية تطابق النتيجة ىذهو  الكالم. سياقوفًقا ل عبملةيف ا اإلعراب
 فيها حبث الذي العربية الدروس جامع كتاب يف الغالييين مصطفى قدمها

استنتجت الباحثة افرتاض  السابقة اعتمادا على نتائج البحثو  ٜٗ.سبييز العدد
 عدودوحذف اؼب جيب أن يكون ؽبا معدود. أظباء األعداد وكناايهتاالبحث أن 

 أحياان.
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