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 الرابع الباب

 البياانت وحتليلها عرض

 عن جزء عم لمحةال . أ

جزء عم الثالثني من القرآن الكرمي ومسي جزء عم ألنه أخذ من كلمة األوىل يف 
 من النباء حىت سورة الناس. ان سور وثالثو  سورة من جزء عم وفيها توجد سبعة

 سورة النباء  -1
تسمى سورة عم وعم يتساءلون والتساؤل واملعصرات وهي مكية 

. وتسمى سورة عم وسورة النباء الفتتاحها بقول هللا تربك وتعاىل: عم 1إبتفاق
يتساءلون عن النباء العظيم، وهو خرب القيامة والبعث الذي يهتم بشأنه ويسأل 

ترتيبها الثامنة والسبعني نزلت بعد املعارج،  40. آايهتا  2الناس عن وقت حدوثه
 بدأت حبرف اجلر وأسلوب اإلستفهام "عم يتساءلون.

 سورة النازعات -2
مسيت النازعات، الفتتاحها ابلقسم اإلهلي ابلنازعات، وهم املالئكة 
الذين ينزعون أرواح بين آدم إما بيسر وسهولة وهم املؤمنون وإما بعسر وشدة 

 46. تسمى أيضا سورة الساهرة، والطامة، وهي سورة مكية آايهتا 3الكفاروهم 
 .4نزلت بعد النباء، بدأت بقسم "والنازعات"
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 سورة عبس -3
مسيت سورة عبس الفتتاحها هبذا الوصف البشري املعتاد الذي تقتضيه 
اجلبلة اإلنسانية، ويغلب على اإلنسان حينما يكون مشعوال أبمر مهم، مث يطرأ 

أمر آخر يصرفه عن األمر السابق ومع ذلك عوتب النيب صلى هللا عليه عليه 
. تسمى أيضا الصاخة  5وسلم على عبوسه نساميا لقدره وارتفاعا مبنزلته النبوية

نزلت بعد سورة النجم، تبدأ بفعل املاضي  42والسفرة، وهي مكية وعدد آايهتا 
رة قصة عبد هللا بن أم "عبس" مل يذكر يف السورة لفظ اجلاللة كما ذكرت السو 

  6مكتوم.

 سورة التكوير -4
مسيت سورة التكوير الفتتاحها بقوله تعاىل "إذا الشمس كورت" أي مجع 

يقال سورة كورت، سورة  7بعضها إىل بعض مث لفت فرمى هبا وحمي ضوءها.
 نزلت بعد سورة املسد، بدأت السورة أبسلوب شرط " إذا 29مكية وآايهتا 

  8كورت"  الشمس

 سورة اإلنفطار -5
مسيت سورة اإلنفطار الفتتحها بقول تعاىل "إذا السماء انفطرت" أي 

نزلت بعد سورة النازعات  19وهي سورة مكية، من املفصل، وآايهتا  9انشقت.
 وبعد أبسلوب شرط "إذا السماء انفطرت".
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 املطففني -6
 مسيت سورة املطففني الفتتاحها بقوله تعاىل: "ويل للمطففني" وهم الذي
يبخسون املكيال وامليزان إما ابالزدايد إن اقتضوا من الناس وإما ابلنقصان إن 

نزلت بعد سورة  36وهي سورة مكية وآايهتا  10قضوهم أو وزنوا أو كالوا هلم.
 "ويل للمطففني" العنكبوت وبدأت ابلدعاء على املطففني

 اإلنشقاق -7
ي تشققت مسيت سورة اإلنشقاق لقوله تعاىل: "إذا السماء انشقت" أ

 25مكية وآايهتا  11وتصدعت مؤذنة خبراب العامل ومنذرة هبول يوم القيامة.
 ونزلت بعد سورة اإلنفطار وبدأت أبسلوب شرط "إذا السماء انشقت".

 الربوج -8
مسيت سورة الربوج الفتتاح بقسم هللا ابلسماء ذات الربوج: وهي مناول 

 12اهلا على الظهور الغياب.الكواكب السيارة يف أثناء سريها تنويها هبا الشتم
ونزلت بعد سورة الشمس وبدأت أبسلوب القسم  22سورة مكية وآيتها 

 "والسماء ذات الربوج" وذكرت قصة أصحاب األخدود.

 الطارق -9
مسيت سورة الطارق تسميته هلا مبا أقسم هللا به يف مطلعها بقوله: 

، مسي اارقا ألنه "والسماء والطارق". الطارق: هو النجم الثاقب الذي يطلع ليال
وهي سورة  13يظهر ابلليل وخيتفي ابلنهار وكذلك الطارق: هو الذي جييئ ليال.

ونزلت بعد سورة البلد وبدأت أبسلوب قسم " والسماء  17مكية وآايهتا 
 والطارق".
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 األعلى -10
مسيت سورة األعلى الفتتاحها بقوله تعاىل: "سبح اسم ربك األعلى" أي 

ل نقص وصفه بكل صفات التمجيد والتعظيم ألن األعلى نزّه هللا عّز وجّل عن ك
بدأت هذه السورة بفعل  14من كل شيء يف الوجود وتسمى أيضا سورة "سبح".

 ونزلت بعد سورة التكوير. 19األمر "سبح" وتسمى سورة سّبح، مكية وآايهتا 

 الغاشية -11
مسيت سورة الغاشية الفتتاحها بقوله تعاىل: "هل أاتك حديث الغاشية" 
والغاشية: من أمساء القيامة وهي الداهية اليت تغشى الناس أبهواهلا، واإلستفهام 

ونزلت بعد سورة الذارايت  26سورة مكية وآايهتا 15للتهويل وتفخيم شأهنا.
 وبدأت أبسلوب اإلستفهام " هل أاتك حديث الغاشية.

 الفجر -12
وهو مسيت سورة الفجر الفتتاحها بقوله تعاىل: "والفجر وليال عشر" 
 16قسم عظيم بفجر الصبح املنبلج نوره كل يوم على أن الكفار سيعذبون حتما.

ونزلت بعد سورة الليل وبدأت أبسلوب القسم  30وهي سورة مكية وآايهتا 
 "الفجر".

 البلد -13
مسيت سورة البلد ألن هللا تعاىل أقسم يف فاحتتها ابلبلد احلرام )مكة(  

وهي سورة  17بلة املسلمني تعظيما لشأنه.الذي شرف هللا ابلبيت العتيق وجعله ق
ونزلت بعد سورة ق وبدأت أبسلوب القسم "ال أقسم هبذا  20مكية وآايهتا 

 البلد".
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 الشمس -14
مسيت سورة الشمس الفتتاحها ابلقسم اإلهلي ابلشمس املنرية املضيئة 

ونزلت بعد سورة القدر وبدأت  15وهي سورة مكية وآايهتا  18آلفاق النهار.
 قسم "والشمس وضحاها".أبسلوب ال

 

 الليل -15
مسيت سورة الليل الفتتاحها أبقسام هللا تعاىل ابلليل إذا يغشى، أي 

وهي  19يغطي الكون بظالمه ويسرت الشمس والنهار واألرض والوجود حبجابه.
ونزلت بعد سورة األعلى وبدأت أبسلوب القسم "والليل  21سورة مكية وآايهتا 

 إذا يغشى".

 الضحى  -16
الضحى تسمية هلا ابسم فاحتتها حيث أقسم هللا ابلضحى: مسيت سورة 

وهو صدر النهار حيث ترتفع الشمس تنويها هبذا الوقت املهم الذي هو نور 
وألهنا نزلت يف شأن النيب صلى هللا عليه وسلم فافتتحت الضحى وملا كانت 

ت ونزل 11وهي سورة مكية وآايهتا  20سورة الليل انزلة يف خبيل افتتحت ابلليل.
 القسم "والضحى". أبسلوب بعد سورة الليل وبدأت

 اإلنشراح -17
مسيت سورة اإلنشراح أو أمل نشرح الفتتاحها ابخلرب عن شرح صدر النيب 
صلى هللا عليه وسلم أي تنويره ابهلدى والإلميان واحلكمة وجعله فسيحا رحيبا 
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ب ونزلت بعد سورة الضحى وبدأت أبسلو  8وهي سورة مكية وآايهتا  21واسعا.
 اإلستفهام.

 

 التني  -18
مسيت سورة التني ألن هللا تعاىل أقسم يف مطلعها ابلتني والزيتون ملا فيهما 

 8وهي سورة مكية وآايهتا  22من خريات وبركات ومنافع "والتني والزيتون".
 ونزلت بعد سورة الربوج وبدأت أبسلوب القسم "والتني والزيتون".

 العلق  -19
مسيت سورة العلق أو سورة اقرأ أو سورة القلم ألن هللا سبحانه افتتحها 

بقوله:                                       

           23الدودة الصغرية.. والعلق: الدم اجملتمد على شكل
وهي  

وبدأت أبسلوب فعل  19أول  ما نزل من القرآن الكرمي ومن سورة مكية وآايهتا 
 األمر.

 القدر -20
مسيت سورة القدر أي العظمة والشرف تسمية هلا بصفة ليل القدر الذي 
أنزل هللا فيها القرآن فقال تعاىل: "إان أنزلناه يف ليلة القدر" أي يف ليلة عظيمة 

ونزل بعد سورة عبس وبدأت  5وهي سورة مكية وآايهتا  24شرف.القدر وال
 أبسلوب التوكيد "إان أنزلناه يف ليلة القدر".
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 البينة -21
مسيت سورة البينة الفتتاحها بقوله تعاىل: "مل يكن الذين كفروا من أهل 
الكتاب واملشركني منفكني حىت أتتيهم البينة" أي مفارقني ما هم عليه من الكفر 

زائلني عن الشرك حىت أتتيهم احلجة الواضحة، وهي ذلك املنزل الذي منتهني 
وهي  25يتلوه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وتسمى سورة الربية أو مل يكن.

ونزلت بعد سورة الطالق وبدأت أبسلوب النايف "مل يكن  8سورة مدنية وآايهتا 
 الذين كفروا".

 الزلزلة  -22
الفتتاحها ابإلخبار عن احلدوث الزلزال مسيت سورة الزلزلة أو الزلزال 

 8وهي سورة مدانية وآايهتا  26العنيف قبيل يوم القيامة: إذا زلزلت األرض زلزهلا.
 ."ونزلت بعد سورة النساء وبدأت أبسلوب الشرط "إذا زلزلت األرض زلزهلا

 العادايت      -23
مسيت سورة العادايت ألن هللا افتتحها ابلقسم العادايت: وهى خيل 

ونزل بعد سورة  11وهي سورة مكية وآايهتا  27جملاهدين املسرعة يف لقاء العدو.ا
 العصر وبدأت أبسلوب قسم "والعادايت ضبحا".

 القارعة  -24
مسيت سورة القارعة لبدء السورة هبا هتويال وختويفا كابتداء سورة احلاقة، 

حنو ذلك. والقارعة من أمساء يوم القيامة كاحلاقة والطامة والصاخة والغاشية و 
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ونزلت  11وهي سورة مكية وآايهتا   28ومسيت هبذا ألهنا تقرع القلوب هبوهلا.
 أحد أمساء يوم القيامة "القارعة".بعد سورة قريش وبدأت 

 التكاثر -25
مسيت سورة التكاثر لقوله: "أهلاكم التكاثر" أي شغلكم التفاخر ابألموال 

ت بعد سورة الكوثر وبدأت ونزل 8وهي سورة مكية وآايهتا  29واألوالد واألعوان.
 بفعل املاضي "أهلاكم التكاثر".

 العصر -26
مسيت سورة العصر لقسم هللا به يف مطلعها بقوله: "والعصر" الدهر، 
الشتماهلا على األعاجيب من سرّاء وضراّء وصحة وسقم وغين وفقر وعز وذل 

وهي سورة مكية  30وانقسامه إىل أجزاء: سنة وشهر ويوم وساعة ودقيقة واثنية.
 ونزلت بعد سورة اإلنشراح وبدأت أبسلوب القسم "والعصر". 3وآايهتا 

 اهلمزة  -27
مسيت سورة اهلمزة لبدئها بقوله تعاىل: "ويل لكل مهزة ملزة" واهلمزة: 
الذي يغتاب الناس ويطعن هبم بقول أو فعل أو أشارة، واللمزة: الذي يعيب 

عباس: "اهلمزة" املغتاب، و"اللمزة" الناس إبشارة احلاجب والعني. قال ابن 
ونزلت بعد سورة القيامة وبدأت بدعاء  9وهي سورة مكية وآايهتا  31العياب".

 على الذين يبيعون الناس "ويل لكل مهزة ملزة".

 الفيل -28
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سورة الفيل الفتتاحها ابلتذكري بقصة أصحاب الفيل: "أمل تر    مسيت
يقني ماذا صنع ربك العظيم كيف فعل ربك أبصحاب الفيل"؟ أي تعلم علم ال

وهي  32القدير أببرهة احلبشي قائد اليمن وأتباعه الذين أرادوا هدم البيت احلرام.
ونزلت بعد سورة الكافرون وبدأت أبسلوب اإلستفهام " أمل  5سورة مكية ,آايهتا 

 تر كيف فعل ربك أبصحاب الفيل".

 القريش -29
طلع سورة: "إليالف مسيت سورة قريش تذكري هلم بنعم هللا عليهم يف م

ونزلت بعد سورة التني وبدأت حبرف اجلر  4وهي سورة مكية وآايهتا  33قريش".
 "إليالف قريش".

 املاعون -30
مسيت سورة املاعون ألن هللا تعاىل ذم يف هنايتها املدينة الذين مينعون 
املاعون: "ومينعون املاعون" كالساهني عن الصالة، واملنافقني: ما يستعريه من 

من أدوات الطبخ، كالقدر وامللح واملاء وآالت الزرع كالفأس والدلول جار  
ووسائل اخليااة كاإلبرة واخليط وحنو ذلك من كل ما يستعان وينتفع به من 
املنافع السريعة. وتسمى أيضا سورة الدين للنعي يف مطلعها املكي على الذي 

ونزلت بعد  7وهي سورة مكية وآايهتا  34يكذب ابلدين أي جزاء األخراوي.
 سورة التكاثر وبدأت أبسلوب اإلستفهام "أرأيت الذي يكذب الدين".

 الكوثر -31
مسيت سورة الكوثر الفتتاحها بقول هللا تعاىل خماابا نبيه صلى هللا عليه 
وسلم: "إان أعطيناك الكوثر"  أي اخلري الكثري الدائم يف الدنيا واآلخرة، منه: هنر 
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ونزلت بعد سورة العادايت وبدأت  3ية وآايهتا وهي سورة مك 35الكوثر يف اجلنة.
 "  الكوثر أعطيناك إان أبسلوب التوكيد "

 الكافرون -32
مسيت سورة الكافرون ألن هللا تعاىل أمر نبيه حممد صلى هللا عليه وسلم 
أبن خيااب الكافرون أبنه اليعبد مايعبدون من األصنام واألواثن: "قل ايأيها 

ونزلت بعد سورة املاعون وبدأت بفعل  5وآايهتا وهي سورة مكية  36الكافرون".
 األمر "قل ايأيها الكافرون.

 النصر  -33
مسيت سورة النصر الفتتاحها بقوله تعاىل: "إذا جاء نصر هللا والفتح" أي 
الفتح األكرب والنصر املؤزر الذي مسي فتح الفتوح وهو فتح مكة املكرمة، 

ونزلت بعد سورة التوبة  3وتسمى أيضا سورة التوديع. وهي سورة مدنية وآايهتا 
 ."والفتح هللا نصر جاء إذا"وبدأت أبسلوب الشرط 

 سدامل -34
مسيت سورة املسد لقوله تعاىل يف آخرها: "يف جيدها حبل من مسد" 

وهي سورة مكية  37أي يف عنق أم مجيل زوجة أيب هلب حبل مفتول من ليف.
ونزلت بعد سورة الفاحتة بدعاء على أيب هلب "تبت يدا أيب هلب  5وآايهتا 
 وتب".

 اإلخالص -35
مسيت سورة اإلخالص ألهنا تتحدث عن التوحيد اخلالص هلل عز وجل 
املنزه عن كل نقص املربأ من كل شرك وألهنا ختلص العبد من الشرك أو من 

                                                             
 827 ص:نفس املرجع.   35
 837 ص:نفس املرجع.   36
 855 ص:نفس املرجع.   37
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ونزلت بعد سورة الناس وبدأت بفعل األمر  4وهي سورة مكية وآايهتا  38النار.
 "قل هو هللا هللا أحد".

 الفلق  -36
ه تعاىل: "قل أعوذ برب الفلق"، الفلق: مسيت سورة الفلق الفتتاحها بقول

الشق وفصل الشيئ  عن بعضه وهو يشتمل كل ما انفلق من حب ونوى ونبات 
 39عن األرض وعيون ماء عن اجلبال ومطر عن السحاب وولد عن األرحام.

ونزلت بعد سورة الفيل وبدأت بفعل األمر "قل أعوذ  5وهي سورة مكية وآايهتا 
 برب الفلق".

 الناس -37
سورة الناس الفتتاحها بقوله تعاىل: "قل أعوذ برب الناس" وتكررت   مسيت

كلمة "الناس" فيها مخس مرات، وقد نزلت مع ما قبلها. وهي آخر سورة يف 
القرآن وقد بدئ ابلفاحتة اليت هي استعانة ابهلل ومحد له وختم ابملعوذتني 

 أعوذ قل ألمر "وبدأت بفعل ا 5وهي سورة مكية وآايهتا 40لالستعانة ابهلل أيضا.
 الناس". برب

 البياانت عرض . ب
 اجلموع يف جزء عم   فيها اآلايت اليت تتضمن .1

 اجلموع يف جزء عم   فيها اآلايت اليت تتضمن. 1. 4ل اجلدو 

 اآلايت رقمال سورة 
 1 النبأ          

                                                             
 864 ص:نفس املرجع.   38
 872 ص:نفس املرجع.   39
 882 ص:نفس املرجع.   40



48 
 

 

 2        

3       

 ١٢ ِشَداٗدا َوبَنَۡيَنا فَۡوقَُكۡم َسۡبٗعا  4

5        

 6     

7                

8            

 9         

 10       

 11          

 12         

 13        

 14       

 15                        



 

 اجلموع يف جزء عم   فيها اآلايت اليت تتضمن. 2. 4ل اجلدو 

 اآلايت رقمال سورة 
 النازعات

 

1        

2        
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3         

4        

5       

6         

7        

8             

9           

 10        

11          

 

 اجلموع يف جزء عم   فيها اآلايت اليت تتضمن. 3. 4ل اجلدو 

 اآلايت رقم سورة 
 عبس

 

1      

2     

3     

4        

5           

 6         
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7            

8     

 

 اجلموع يف جزء عم   فيها اآلايت اليت تتضمن. 4. 4ل اجلدو 

 اآلايت رقمال سورة 
 1 التكوير         

2           

3         

4          

5            

6       

7         

8       

9       

10          

11               

 

 اجلموع يف جزء عم   فيها اآلايت اليت تتضمن. 5. 4ل اجلدو 
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 اآلايت رقمال سورة 
 1 فنطااراإل          

2             
3            
4         
5         
6           
7       

8          

 

 اجلموع يف جزء عم   فيها اآلايت اليت تتضمن. 6. 4ل اجلدو 

 اآلايت رقمال سورة 
 1 اططنامل       

2             
3              
4              
5           
6                      
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7                   

8              

9              

10           

11        

12           

13       

14             

15              

16         

17                

18               

19            

20               

21       

22            
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 اجلموع يف جزء عم   فيها اآلايت اليت تتضمن. 7. 4ل اجلدو 

 اآلايت رقمال سورة 
 1 فنقاا اإل                 

 
 

 اجلموع يف جزء عم   فيها اآلايت اليت تتضمن. 8. 4ل اجلدو 

 اآلايت رقمال سورة 
 1 ربوجال       

2         
3         
4                
5                     

    
6                     

         

7          

       

8           
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 اجلموع يف جزء عم   فيها اآلايت اليت تتضمن. 9. 4ل اجلدو 

 اآلايت رقمال سورة 
 الاار 
 

1           
2           
3            

 

 اجلموع يف جزء عم   فيها اآلايت اليت تتضمن. 10. 4ل اجلدو 

 اآلايت رقمال سورة 
 ألعلىا

 
1            
2        

 

 اجلموع يف جزء عم   فيها اآلايت اليت تتضمن. 11. 4ل اجلدو 

 اآلايت رقمال سورة 
 ٢وُُجوهٞ يَۡوَمئٍِذ َخَِٰشَعٌة   1 غاشيةال

2          

3         
4      
5      

6       



55 
 

 

7          

 

 اجلموع يف جزء عم   فيها اآلايت اليت تتضمن. 12. 4ل اجلدو 

 اآلايت رقمال سورة 
 1 طجرال     

 ٧إَِرَم َذاِت ٱۡلعَِمادِ   2
3            

4        

5          

 

 اجلموع يف جزء عم   فيها اآلايت اليت تتضمن. 13. 4ل اجلدو 

 اآلايت رقم سورة 
 1 بلدال            

2                 
 

 اجلموع يف جزء عم   فيها اآلايت اليت تتضمن. 14. 4ل اجلدو 

 اآلايت رقمال سورة 
 اجلموعالتوجد  1 قمسال
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 اجلموع يف جزء عم   فيها اآلايت اليت تتضمن. 15. 4ل اجلدو 

 اآلايت رقمال سورة 
 التوجد اجلموع 1 ليلال

 

 اجلموع يف جزء عم   فيها اآلايت اليت تتضمن. 16. 4ل اجلدو 

 اآلايت رقمال سورة 
 التوجد اجلموع  ضحىال

 

 اجلموع يف جزء عم   فيها اآلايت اليت تتضمن. 17. 4ل اجلدو 

 اآلايت رقمال سورة 
 التوجد اجلموع 1 فنقرا اإل

 

 اجلموع يف جزء عم   فيها اآلايت اليت تتضمن. 18. 4ل اجلدو 

 اآلايت رقمال سورة 
ۡسَفَل َسَٰفِلنَِي   1 تنال

َ
 ٥ُثمَّ َرَدۡدَنَُٰه أ

َٰلَِحَِٰت فَلَُهمۡ  2 ِيَن َءاَمُنواْ وََعِملُواْ ٱلصَّ ۡجٌر َغۡۡيُ َمۡمُنوٖن   إَِّلَّ ٱَّلَّ
َ
 ٦أ

ۡحَكِم ٱۡلَحَِٰكِمنَي   3
َ
ُ بِأ لَۡيَس ٱَّللَّ

َ
 ٨أ

 

 اجلموع يف جزء عم   فيها اآلايت اليت تتضمن. 19. 4ل اجلدو 

 اآلايت رقمال سورة 
 التوجد اجلموع 1 علقال
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 اجلموع يف جزء عم   فيها اآلايت اليت تتضمن. 20. 4ل اجلدو 

 اآلايت رقمال سورة 
 التوجد اجلموع 1 ادرال

 

 اجلموع يف جزء عم   فيها اآلايت اليت تتضمن. 21. 4ل اجلدو 

 اآلايت رقمال سورة 
ۡهِل ٱلِۡكَتَِٰب َوٱلُۡمۡۡشِكنَِي  1 بينةال

َ
ْ ِمۡن أ ِيَن َكَفُروا لَۡم يَُكِن ٱَّلَّ

تِيَُهُم ٱۡۡلَي َِنُة  
ۡ
َٰ تَأ ِنَي َحَّتَّ  ١ُمنَفك 

2    َرٗة َطهَّ ِ َيۡتلُواْ ُصُحٗفا مُّ َِن ٱَّللَّ  ٢رَُسوٞل م 
 ٣فِيَها ُكُتٞب َقي َِمةٞ   3
ِيَن ُحَنَفآَء َويُقِيُمواْ  4 َ ُُمۡلِِصنَي ََلُ ٱل  ْ ٱَّللَّ ْ إَِّلَّ ِِلَۡعُبُدوا ِمُرٓوا

ُ
ٓ أ َوَما

َٰلَِك دِيُن ٱۡلَقي َِمةِ   َۚ َوَذ ةَ َكوَٰ ةَ َويُۡؤتُواْ ٱلزَّ لَوَٰ  ٥ٱلصَّ
ۡهِل ٱۡلِكَتَِٰب َوٱلُۡمۡۡشِكنَِي ِِف نَارِ َجَهنََّم  5

َ
ْ ِمۡن أ ِيَن َكَفُروا إِنَّ ٱَّلَّ

ْوَلَٰٓئَِك ُهۡم ََشُّ ٱۡلََبِيَّةِ  
ُ
َٓۚ أ  ٦َخَِِٰلِيَن فِيَها

ْوَلَٰٓئَِك ُهۡم َخۡۡيُ ٱۡلََبِيَّةِ   6
ُ
َٰلَِحَِٰت أ ْ ٱلصَّ ْ وََعِملُوا ِيَن َءاَمُنوا إِنَّ ٱَّلَّ

٧ 
نَۡهَُٰر  7

َ
َُٰت َعۡدٖن ََتۡرِي ِمن ََتۡتَِها ٱۡۡل َجَزآؤُُهۡم ِعنَد َرب ِِهۡم َجنَّ

َٰلَِك لَِمۡن  ْ َعۡنُهَۚ َذ ُ َعۡنُهۡم َورَُضوا بَٗداۖ رَِِّضَ ٱَّللَّ
َ
ٓ أ َخَِِٰلِيَن فِيَها
 ٨َخِِشَ َربَُّهۥ  
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 اجلموع يف جزء عم   فيها اآلايت اليت تتضمن. 22. 4ل اجلدو 

 اآلايت رقمال سورة 
ۡرُض  1 زلزلةال

َ
ۡخرََجِت ٱۡۡل

َ
َ َوأ ۡثَقال

َ
 ٢َها  أ

ُث  2 ِ ۡخَبارَ يَۡوَمئِٖذ َُتَد 
َ
 ٤َها  أ

ُث  3 ِ ۡخَبارَ يَۡوَمئِٖذ َُتَد 
َ
ۡوََحَٰ  أ

َ
نَّ َربََّك أ

َ
 ٦َها بِأ

 

 اجلموع يف جزء عم   فيها اآلايت اليت تتضمن. 23. 4ل اجلدو 

 اآلايت رقمال سورة 
َِٰت وَ  1 عادايتال  ١َضۡبٗحا  ٱۡلَعَِٰدَي

َِٰت فَ  2  ٢قَۡدٗحا  ٱلُۡمورَِي
َِٰت ُصۡبٗحا   3  ٣فَٱلُۡمغِيَر
فَََل َيۡعلَُم إَِذا ُبۡعِِثَ َما ِِف ٱۡلُقُبورِ  4

َ
  ٩أ

ُدورِ   5 َل َما ِِف ٱلصُّ ِ  ١٠وَُحص 
 

 اجلموع يف جزء عم   فيها اآلايت اليت تتضمن. 24. 4ل اجلدو 

 اآلايت رقمال سورة 
َباُل َكٱۡلعِۡهِن ٱلَۡمنُفوِش   1 اارعةال  ٥َوتَُكوُن ٱۡۡلِ

 

 اجلموع يف جزء عم   فيها اآلايت اليت تتضمن. 25. 4ل اجلدو 

 اآلايت رقمال سورة 
َٰ ُزۡرُتُم ٱلَۡمَقابَِر   1 تكاثرال  ٢َحَّتَّ
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 اجلموع يف جزء عم   فيها اآلايت اليت تتضمن. 26. 4ل اجلدو 

 اآلايت رقمال سورة 
َۡبِ   1 عصرال ْ بِٱلصَّ ِ َوتََواَصۡوا  بِٱۡۡلَق 

ْ َٰلَِحَِٰت َوتََواَصۡوا ْ ٱلصَّ ْ وََعِملُوا ِيَن َءاَمُنوا إَِّلَّ ٱَّلَّ
٣ 

 

 اجلموع يف جزء عم   فيها اآلايت اليت تتضمن. 27. 4ل اجلدو 

 اآلايت رقمال سورة 
 التوجد اجلموع 1 مزةاهل

 

 اجلموع يف جزء عم   فيها تتضمناآلايت اليت . 28. 4ل اجلدو 

 اآلايت رقمال سورة 
ۡصَحَِٰب ٱۡلفِيِل   1 طيلال

َ
لَۡم تََر َكۡيَف َفَعَل َربَُّك بِأ

َ
 ١أ

بَابِيَل   2
َ
ۡرَسَل َعلَۡيِهۡم َطۡۡيًا أ

َ
 ٣َوأ

يٖل   3 ِ ِن ِسج   ٤تَۡرِميِهم ِِبَِجاَرةٖ م 
 

 اجلموع يف جزء عم   فيها اآلايت اليت تتضمن. 29. 4ل اجلدو 

 اآلايت رقمال سورة 
 التوجد اجلموع 1 قريش

 

 اجلموع يف جزء عم   فيها اآلايت اليت تتضمن. 30. 4ل اجلدو 

 اآلايت رقمال سورة 
 ٤فََوۡيٞل ل ِۡلُمَصل نَِي   1 اعو امل
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ِيَن ُهۡم َعن َصََلتِِهۡم َساُهوَن   2  ٥ٱَّلَّ
 

 اجلموع يف جزء عم   فيها اآلايت اليت تتضمن. 31. 4ل اجلدو 

 اآلايت رقمال سورة 
 التوجد اجلموع 1 الكوثر

 

 اجلموع يف جزء عم   فيها اآلايت اليت تتضمن. 32. 4ل اجلدو 

 اآلايت رقمال سورة 
َٰفُِروَن   1 كافرو ال َها ٱۡلَك يُّ

َ
أ  ١قُۡل َيَٰٓ

ۡعُبُد   2
َ
َٰبُِدوَن َمآ أ نُتۡم َع

َ
 ٣َوََّلٓ أ

نُتۡم  3
َ
ۡعُبُد  َوََّلٓ أ

َ
َٰبُِدوَن َمآ أ  ٥َع

 

 اجلموع يف جزء عم   فيها اآلايت اليت تتضمن. 33. 4ل اجلدو 

 اآلايت رقمال سورة 
ۡفَواٗجا   1 لنصرا

َ
ِ أ يَۡت ٱنلَّاَس يَۡدُخلُوَن ِِف دِيِن ٱَّللَّ

َ
 ٢َوَرأ

 

 اجلموع يف جزء عم   فيها اآلايت اليت تتضمن. 34. 4ل اجلدو 

 اآلايت رقمال سورة 
 التوجد اجلموع 1 اللهب

 

 اجلموع يف جزء عم   فيها اآلايت اليت تتضمن. 35. 4ل اجلدو 

 اآلايت رقمال سورة 
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 التوجد اجلموع 1 اإلخالص
 

 اجلموع يف جزء عم   فيها اآلايت اليت تتضمن. 36. 4ل اجلدو 

 اآلايت رقمال سورة 
ََٰثَِٰت ِِف ٱۡلُعَقِد   1 لطلقا ِ ٱنلَّفَّ  ٤َوِمن ََش 

 

 اجلموع يف جزء عم   فيها اآلايت اليت تتضمن. 37. 4ل اجلدو 

 اآلايت رقمال سورة 
ِي يُوَۡسوُِس ِِف ُصُدورِ ٱنلَّاِس   1 لناسا  ٥ٱَّلَّ

قد وجد الباحث من اآلايت اليت تتضمن اجلموع يف جزء عم من القرآن الكرمي، 
 .ايتمن اآلمائة ومخسة وثالثون 

 يف جزء عم الواردة أوزا  اجلموع .2

 يف جزء عم الواردة . أوزا  اجلموع38. 4اجلدول 

 اجلموع أوزا  اآلايت رقمال سورة 
 النبأ

 

1       خمتلفووووون"  مجووووع"
 موووووووووون "خمتلوووووووووووف"

 علووووووووووووووووووووووووووووووووووووووى وزن
 "مفتعلون".

مجع املذكر 
 السامل

2     اجلبوووووووال"  مجوووووووع"
علووى موون "َجبَوول" 

 ."فعال" وزن

 مجع التكسري
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"أواتدا"  مجوووووووووووووووووع 
علووووى موووون "وتوووود" 

 "أفعال". وزن

 مجع التكسري

3     أزواجوووووووا"  مجوووووووع"
علوووووى موووون "زوج" 

 ."أفعال" وزن

 مجع التكسري

َوبَنَۡيَنا فَۡوقَُكۡم َسۡبٗعا ِشَداٗدا   4
١٢ 

مجوووووووع   "شووووووودادا"
مووووووون  "شوووووووديدة" 
 علووووووووووووووووووووووووووووووووووووووى وزن

 ."ِفعال"

 مجع التكسري

5     

    

"املعصووووووووووووووووووووووووورات"  
 مجع من "معصر"
 علووووووووووووووووووووووووووووووووووووووى وزن

 ."ُمفِعالت"

مجع املؤنث 
 السامل

 6      جنووووووات"  مجوووووووع"
 من "َجنَّة".

مجع املؤنث 
 السامل

مجووع موون  ألفافووا" 
علووووووووووى  "لفيووووووووووف"

 .ن "أفعال"وزن 

 مجع التكسري

7       

    

"أفواجوووووووا"  مجوووووووع 
علوووى  مووون "فَووووو ج"

 ."أفعال" وزن

 مجع التكسري

8          مجع مون  " مجع التكسري"أبواابا
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 "علووووى وزن "ابب 
."أفعال"

 9             



"اجلبوووووووال"  مجوووووووع 
علووى  موون "َجبَوول"

."فعال" وزن

مجع التكسري

 10        البثوووووووني"  مجووووووووع"
علوى  من "البث"

."فاعلني" وزن

مجع املذكر 
السامل

"أحقوووووووووااب" مجوووووووووع 
 "حقوووووووووووب" مووووووووووون

 وزنعلووووووووووووووووووووووووووووووووووووووى 
 ."أفعال"

 مجع التكسري

 11           آايت"  مجوووووووووووووووووع"
من  "آية".

مجع املؤنث 
السامل

 12          املتقوووووووني"  مجوووووووع"
علوى  من "مفرد "

"مفتعلني".وزن 

مجع املؤنث 
السامل

 13          "مجووووووع "حوووووودائق
 موووووووون "حديقووووووووة "
 علووووووووووووووووووووووووووووووووووووووى وزن

."مفاعل"

مجع التكسري

مجوووووووووع  "أعنوووووووووااب" 
"عنوووووووووب أو مووووووووون 

 مجع التكسري
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 علوووووى وزن ِعَنبوووووة"
 "أفعال".

 14        "مجوووع  "كواعوووب
 "كاعوووووووووب"مووووووووون 

 علووووووووووووووووووووووووووووووووووووووى وزن
."مفاعل"

مجع التكسري

"أتورااب"  مجوع موون 
 "تووووووِرب أو تِوووووور ب"
 علووووووووووووووووووووووووووووووووووووووى وزن

 ."أفعال"

 التكسريمجع 

 15     

             

    

  "السووووووووووووووووووووووماوات"
 مجع من "مساء".

 مجع املؤنث
 السامل

 

 يف جزء عم الواردة . أوزا  اجلموع39. 4اجلدول 

 اجلموع أوزا  اآلايت رقمال سورة 
 النازعات

 

1         النازعات"  مجوع"
بووزن  من "انزعوة"
."فاعالت"

مجع املؤنث 
السامل

2         "الناشووووووووووووووووووووووطات"
مجوووووووووووووووووووووع مووووووووووووووووووووون 

بووووووووزن  "انشوووووووطة"

مجع املؤنث 
السامل
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."فاعالت"
3          السوووواحبات مجووووع"

موووووووووووون "سوووووووووووواحبة" 
بوزن "فاعالت".

مجع املؤنث 
السامل

4        السوووابقات" مووون"
مفوووووووورد "سوووووووووابقة" 
 علوووووووووووووووووووووووووووووووووووووى وزن

"فاعالت".

مجع املؤنث 
السامل

5        املووووووودبرات مجوووووووع"
علوى من "مدبرة" 

"مفّعالت".وزن 

مجع املؤنث 
السامل

6         قلوووووووووب"  مجووووووووع"
علووى موون "قَول ووب" 

"فعول". وزن

مجع التكسري

7         أبصوووووووار"  مجوووووووع"
علووى موون "بَصوور" 

"أفعال".وزن 

مجع التكسري

8        

    

"موووووردودون" مجوووووع 
علوى مون "موردود" 

"مفعولون". وزن

مجع املذكر 
السامل

9             عظامووووووووا"  مجووووووووع"
علوووى  مووون "عظوووم"

ن "فعال".وز 

مجع التكسري
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 10          اجلبوووووووووال"  مجوووووووووع"
علوووى مووون "َجبَووول" 

"فعال". وزن

مجع التكسري

11          أنعوووام" مجوووع مووون"
 علووووووى وزن"نعووووووم" 
"أفعال".

مجع التكسري

 

 يف جزء عم الواردة . أوزا  اجلموع40. 4اجلدول 

 اجلموع أوزا  اآلايت رقمال سورة 
 عبس

 

1       صوووووحف" مجوووووع"
مووووووون "صوووووووحيفة" 
 علوووووووووووووووووووووووووووووووووووى وزن

 "فُوُعل".

 مجع التكسري

2      أيدى" مجع من"
 "يد"

 مجع التكسري

"سفرة" مجوع مون 
علووووووووى " سووووووووافر" 

 "فعلة". وزن

 مجع التكسري

3       كوورام" مجووع موون"
علووووووووووى "كرميووووووووووة" 

 "فعال". وزن

 مجع التكسري

"بوووررة" مجوووع مووون 
 علووووووووى وزن"ابّر" 

 مجع التكسري
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 "فعلة".
4         حووووووودائق" مجوووووووع"

مووووووووون "حديقوووووووووة" 
 علوووووووووووووووووووووووووووووووووووى وزن

 "مفاعل".

 التكسريمجع 

"ُغل بوووا" مجوووع مووون 
"َغلَووب أو أغلووب 

علوووووى  أو َغل بووووواء"
 "فُوع ل".وزن 

 مجع التكسري

5            أنعووام" مجووع موون"
 علوووى وزن"نَوَعوووم" 
 "أفعال".

 مجع التكسري

6          وجوه" مجوع مون"
 علووى وزن"وجوه" 
 "فعول".

 التكسري مجع

7           

 

"وجوه" مجوع مون 
 علووى وزن"وجوه" 
 "فعول".

 مجع التكسري

 8     



"الكفوووووووورة" مجووووووووع 
ن  "كوووووووووووافر" مووووووووووو

 علوووووووووووووووووووووووووووووووووووى وزن
"."فعلة

مجع التكسري

التكسريمجع "الفجووووووورة" مجوووووووع 
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على من "فاجر" 
 "فعلة". وزن

 

 يف جزء عم الواردة . أوزا  اجلموع41. 4اجلدول 

 اجلموع أوزا  اآلايت رقمال سورة 
 1 التكوير          النجووووووووم" مجوووووووع"

علووووى  مووون " ووووم"
 "فعول". وزن

 مجع التكسري

2            اجلبوووووووووال" مجوووووووووع"
علووى مون "جبوول" 

 "فعال". وزن

 مجع التكسري

3          العشوووووووار" مجوووووووع"
موووووووووون "عشووووووووووراء" 
 علووووووووووووووووووووووووووووووووووووى وزن

 "فعال".

 مجع التكسري

4            الوحوووووع" مجووووع"
مووووووووووون "َوحوووووووووووش" 
 علووووووووووووووووووووووووووووووووووووى وزن

 "فعول".

 مجع التكسري

5             البحووووووووار" مجووووووووع"
علووووى موووون "حب وووور" 

 "فعال". وزن

 مجع التكسري

6        مجع التكسري"النفوووووووس" مجووووووع 
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علوى من "نفس" 
 "فعول". وزن

7          الصووحف" مجووع"
مووووووون "صوووووووحيفة" 
 علووووووووووووووووووووووووووووووووووووى وزن

 "فُوُعل".

 مجع التكسري

8         اخلووووووووّنس" مجووووووووع"
مووووووووون "خوووووووووانس" 
 علووووووووووووووووووووووووووووووووووووى وزن

".لعَّ "فوُ 

مجع التكسري

 9        اجلوار" مجع من"
علوووووووووى "جاريوووووووووة" 

 "فُوّعل". وزن

 مجع التكسري

"الكوووووونس" مجوووووووع 
موووووووووون "كوووووووووواِنس" 
 علووووووووووووووووووووووووووووووووووووى وزن

 "فُوّعل".

 مجع التكسري

10           العووووووواملني" مجوووووووع"
 "عامَل" من

مجع املذكر 
 السامل

11             

      

"العووووووواملني" مجوووووووع 
 من "عامَل".

مجع املذكر 
 السامل
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 يف جزء عم الواردة . أوزا  اجلموع42. 4اجلدول 

 اجلموع أوزا  اآلايت رقمال سورة 
 1 فنطااراإل           الكواكوب" مجوع"

موووووووون "َكو َكوووووووووب" 
 علووووووووووووووووووووووووووووووووووووى وزن

 "مفاعل".

 مجع التكسري

2              البحووووووووار" مجووووووووع"
علووووى موووون "حب وووور" 

 "فعال". وزن

 مجع التكسري

3            القبور" مجع من"
 "  علووووى وزن"قَووووورب 
 "فعول".

 مجع التكسري

4          حووووافظني" مجووووع"
موووووووون  "حووووووووافظ" 
 علووووووووووووووووووووووووووووووووووووى وزن

 "فاعلني".

مجع املذكر 
 السامل

5         كووووووواتبني" مجوووووووع"
موووووووووون "كاتووووووووووب" 
 علووووووووووووووووووووووووووووووووووووى وزن

 "فاعلني".

مجع املذكر 
 السامل

6            األبووووووووورار" مجوووووووووع"
علوووووى مووووون "بَووووووّر" 

 "أفعال". وزن

 مجع التكسري
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7        الفجوووووووار" مجوووووووع"
علوى من "فاجر" 

"فعال". وزن

مجع التكسري

8           غووووووووائبني" مجووووووووع"
مووووووووووون "غائوووووووووووب" 
 علووووووووووووووووووووووووووووووووووووى وزن

"فاعلني".

مجع املذكر 
السامل

 

 يف جزء عم الواردة . أوزا  اجلموع43. 4اجلدول 

 اجلموع أوزا  اآلايت رقمال سورة 
 1 اططنامل        املطّففوووووني" مجوووووع"

موووووووووون "مطفووووووووووف" 
 علوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووى وزن

 "مفعلني".

مجع املذكر 
 السامل

2        

     

"مبعوثووووووون" مجووووووع 
موووووووووون "مبعوووووووووووث" 
 بوزن "مفعولون".

مجع املذكر 
 السامل

3         

     

"العوووووووواملني" مجوووووووووع 
 من "عامَل".

مجع املذكر 
 السامل

4          

   

"الفجووووووووار" مجوووووووووع 
علووى موون "فوواجر" 

 "فعال". وزن

 مجع التكسري
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5             املكوووووذّبني" مجوووووع"
مووووووووون "مكوووووووووّذب" 
 علوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووى وزن

 "مفعلني".

مجع املذكر 
 السامل

6             

      

"آايت" مجوووع مووون 
 "آية".

مجع املؤنث 
 السامل

ع "أسووووووووااري" مجوووووووو
وووووووووطورة"  مووووووووون "ُأس 
 علوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووى وزن

 "مفاعيل".

 مجع التكسري

"األولووووووووني" مجوووووووووع 
املووذكر السوووامل مووون 

 "أول".

مجع املذكر 
 السامل

7            

     

"قلوووب" مجووع موون 
 علوووى وزن"قلووب" 
 "فعول".

 مجع التكسري

 8          

     

"حمجوبووووون" مجووووع 
موووووووون "حمجوووووووووب" 
 علوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووى وزن

 "مفعولون".

مجع املذكر 
 السامل

9           

   

"األبرار" مجوع مون 
 علووووووووى وزن"بَوووووووووّر" 
 "أفعال".

 مجع التكسري
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"عّليّووني" مجووع موون 
 "ِعلِّّي".

مجع املذكر 
 السامل

10          عّلّيون" مجوع مون"
 "ِعلِّّي".

مجع املذكر 
 السامل

11         املقربوووووووون" مجووووووووع"
على من "مقرَّب" 

 "مفعلون". وزن

مجع املذكر 
 السامل

12            األبرار" مجوع مون"
 علووووووووى وزن"بَوووووووووّر" 
"أفعال".

مجع التكسري

13         األرآئوووووووك" مجوووووووع"
علووى موون "أريكووة" 

"مفاعل". وزن

مجع التكسري

14         

  

"وجووووه" مجوووع مووون 
 علووووى وزن"وجووووه" 
"فعول".

مجع التكسري

15         

      

"املتنافسووون" مجووع 
مووووووووون "متنووووووووووافس" 
 علووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووى وزن

"متفاعلون".

مجع املذكر 
السامل

16          



"   "
مجوع مون "مقوّرب" 
 علووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووى وزن

مجع املذكر 
السامل
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"مفعلون".

17          

     

"  مجوووووووووووووووع "
علووووى موووون "فكووووه" 

"فعلني". وزن

مجع املذكر 
السامل

 18            

  

ع "ضوووووووووالون" مجووووووووو
علووى موون "ضوواّل" 

 "فاعلون". وزن

مجع املذكر 
 السامل

19           



"حووووووافظني" مجووووووع 
علوى من "حافظ" 

"فاعلني". وزن

مجع املذكر 
السامل

20        

     

"الكفار" مجع من 
 علووى وزن"كووافر" 
"فعال".

مجع التكسري

21         األرآئوووووووك" مجوووووووع"
علووى موون "أريكووة" 

"مفاعل".وزن 

مجع التكسري

22          

  

"الكفار" مجع من 
 علووى وزن"كووافر" 
"فعال".

مجع التكسري
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 يف جزء عم الواردة . أوزا  اجلموع44. 4اجلدول 

 اجلموع أوزا  اآلايت رقمال سورة 
  1 فنقاا اإل    

          

   

"الصاحلات" مجع 
 مووووووووووون "صووووووووووواحلة"
 علووووووووووووووووووووووووووووووووووووووى وزن

 "فاعالت".

مجع املؤنث 
 السامل

 

 يف جزء عم الواردة . أوزا  اجلموع45. 4اجلدول 

 اجلموع أوزا  اآلايت رقمال سورة 
 1 ربوجال         الربوج" مجوع مون"

 علووووى وزن"بوُوووور ج" 
 "فعول".

 مجع التكسري

2          أصووووحاب" مجووووع"
مووووووون "صوووووووواحب" 
 علوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووى وزن

 "أفعال".

 مجع التكسري

3          قعوووود" مجوووع مووون"
 علووى وزن"قاعوود" 
 "فعول".

 مجع التكسري

4         

      

"املوووووووؤمنني" مجوووووووع 
علوى من "موؤمن" 

 ".ني"مفعل وزن

مجع املذكر 
 السامل
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"شهود" مجوع مون 
علووووووووووى "شوووووووووواهد" 

 "فعول". وزن

 مجع التكسري

5          

            

    

"السماوات" مجوع 
 "مساء".من 

مجع املؤنث 
 السامل

6          

        

     

     

" مجوووووووع "املوووووووؤمنني
علوى من "موؤمن" 

 "مفعلني". وزن

مجع املذكر 
 السامل

"املؤمنوووووات" مجوووووع 
علوى من "مؤمنوة" 

 "مفعالت". وزن

مجع املؤنث 
 السامل

7      

   

      

     

"الصاحلات" مجوع 
مووووووووووون "صووووووووووواحلة" 
 علوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووى وزن

 "فاعالت".

املؤنث مجع 
 السامل

"جنوووووووووات" مجوووووووووع 
 من "جنة".

مجع املؤنث 
 السامل

"األهنار" مجع من  
 علووووووى وزن"هنوووووور" 
 "أفعال".

 مجع التكسري

8          مجع التكسري"اجلنود" مجع مون 
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  "علووى وزن"ُجنوود 
 "فُوُعل".

 

 يف جزء عم الواردة . أوزا  اجلموع46. 4اجلدول 

 اجلموع أوزا  اآلايت رقمال سورة 
 الاار 
 

1       

     

"الرتائوووووووب" مجوووووووع 
علوووى موون "تريبووة" 

 "مفاعل". وزن

 مجع التكسري

2           " السووووووورائر" مجووووووووع
مووووووووون "سوووووووووورير أو 

 علووى وزنسووريرة" 
 "مفاعل".

 مجع التكسري

3         

   

"الكووووافرين" مجووووع 
علووى مون "كوافر" 

 "فاعلني". وزن

مجع املذكر 
 السامل

 

 يف جزء عم الواردة . أوزا  اجلموع47. 4اجلدول 

 اجلموع أوزا  اآلايت رقمال سورة 
 األعلى
 

1        

   

"الصوووحف" مجووووع 
موووووووون "صووووووووحيفة" 

 "ُفعل". على وزن

 مجع التكسري

2         صووووووحف" مجوووووووع"
موووووووون "صووووووووحيفة" 

 مجع التكسري
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 "ُفعل". على وزن
 

 يف جزء عم الواردة . أوزا  اجلموع48. 4اجلدول 

 اجلموع أوزا  اآلايت رقمال سورة 
"وجووه" مجوع مون  ٢َخَِٰشَعٌة  وُُجوهٞ يَۡوَمئٍِذ  1 غاشيةال

 علووى وزن "وجووه"
 "فعول".

 مجع التكسري

2           وجووه" مجوع مون"
 علووى وزن "وجووه"

 "فعول".

 مجع التكسري

3          سووورر" مجوووع مووون"
 على وزن "سرير"
 "فُوُعل".

 مجع التكسري

4       أكوووووووواب" مجوووووووع"
 مووووووووون  "ُكوووووووووو ب"
 علووووووووووووووووووووووووووووووووووووى وزن

 "أفعال".

 مجع التكسري

5       ق" مجوع مون "منوار
 "مُن ووووووُرق أو مُن رُقووووووة"
 علووووووووووووووووووووووووووووووووووووى وزن

 "مفاعل".

 مجع التكسري

6        زرايّب" مجوووع مووون"
 علوى وزن "َزرَبّية"

مجع التكسري
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"مفاعل".

7           



"اجلبوووووووووال" مجوووووووووع 
علووى  موون "جبوول"

ِ"فعال". وزن

مجع التكسري

 

 يف جزء عم الواردة . أوزا  اجلموع49. 4اجلدول 

 اجلموع أوزا  اآلايت رقمال سورة 
 1 طجرال      ليوووال" مجوووع مووون"

 "ليل"

 مجع التكسري

"العمووووووووواد" مجوووووووووع  ٧  إَِرَم َذاِت ٱۡلعَِمادِ 2
علووى  موون "عموود"

 "فعال". وزن

 مجع التكسري

3           



"البالد" مجع مون 
 علووووى وزن "بَولَوووود"

"فعال".

مجع التكسري

4        األواتد" مجوووووووووووووووع"
علوووى  مووون "َوتَووود"

"أفعال". وزن

مجع التكسري

5           البالد" مجع مون"
 علووووى وزن "بَولَوووود"

"فعال".

مجع التكسري
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 يف جزء عم الواردة . أوزا  اجلموع50. 4اجلدول 

 اجلموع أوزا  اآلايت رقمال سورة 
 1 بلدال             أصوووووحاب" مجوووووع"

موووووووون "صوووووووواحب" 
 علووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووى وزن

 "أفعال".

 مجع التكسري

2         

     

"آايت" مجووووع موووون 
 "آية".

مجع املؤنث 
 السامل

"أصوووووحاب" مجوووووع 
موووووووون "صوووووووواحب" 
 علووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووى وزن

 "أفعال".

 مجع التكسري

 

 يف جزء عم الواردة . أوزا  اجلموع51. 4اجلدول 

 اآلايت رقمال سورة 
 التوجد اجلموع 1 قمسال
 

 يف جزء عم الواردة . أوزا  اجلموع52. 4اجلدول 

 اآلايت رقمال سورة 
 التوجد اجلموع 1 ليلال
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 يف جزء عم الواردة . أوزا  اجلموع53. 4اجلدول 

 اآلايت رقمال سورة 
 التوجد اجلموع 1 ضحىال
 

 يف جزء عم الواردة . أوزا  اجلموع54. 4اجلدول 

 اآلايت رقمال سورة 
 التوجد اجلموع 1 فنقرا اإل

 

 يف جزء عم الواردة . أوزا  اجلموع55. 4اجلدول 

 اجلموع أوزا  اآلايت رقمال سورة 
ۡسَفَل َسَٰفِلنَِي   1 تنال

َ
"سوووووووافلني" مجوووووووع  ٥ُثمَّ َرَدۡدَنَُٰه أ

على  من "سافل"
 "فاعلني". وزن

مجع املذكر 
 السامل

ِيَن  2 ْ وََعِملُواْ إَِّلَّ ٱَّلَّ َءاَمُنوا
ۡجٌر َغۡۡيُ 

َ
َٰلَِحَِٰت فَلَُهۡم أ ٱلصَّ

 ٦َمۡمُنوٖن  

مجوع " الصاۡلات"
 مووووووووووون "صووووووووووواحلة"
 علوووووووووووووووووووووووووووووووووووووى وزن

 "فاعالت".

مجع املؤنث 
 السامل

ۡحَكِم ٱۡلَحَِٰكِمنَي   3
َ
ُ بِأ لَۡيَس ٱَّللَّ

َ
أ

٨ 
"حوووواكمني" مجووووع 
 موووووووووووون "حوووووووووووواكم"
 علوووووووووووووووووووووووووووووووووووووى وزن

 "فاعلني".

مجع املؤنث 
 السامل
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 يف جزء عم الواردة . أوزا  اجلموع56. 4اجلدول 

 اآلايت رقمال سورة 
 التوجد اجلموع 1 علقال

 

 يف جزء عم الواردة . أوزا  اجلموع57. 4اجلدول 

 اآلايت رقمال سورة 
 التوجد اجلموع 1 ادرال

 

 يف جزء عم الواردة . أوزا  اجلموع58. 4اجلدول 

 اجلموع أوزا  اآلايت رقمال سورة 
ْ مِۡن  1 بينةال ِيَن َكَفُروا لَۡم يَُكِن ٱَّلَّ

ۡهِل ٱۡلِكَتَِٰب َوٱلُۡمۡۡشِكنَِي 
َ
أ

تَِيُهُم ٱۡۡلَي ِنَُة  
ۡ
َٰ تَأ ِنَي َحَّتَّ ُمنَفك 

١ 

" مجووع ٱلُۡمۡۡشِكككنَِي "
علووى  موون "مشوورك"

 "مفعلني". وزن

مجع املذكر 
 السامل

ِككنيَ  " " مجووع  ُمنَفك 
علووى  موون "منفووك"

 "منفعلني". وزن

مجع املذكر 
 السامل

2   َْيۡتلُوا ِ َِن ٱَّللَّ رَُسوٞل م 
َرةٗ  َطهَّ  ٢ُصُحٗفا مُّ

"صووحفا" مجووع موون 
علووووووووى  "صووووووووحيفة"

 "فُوُعل". وزن

 مجع التكسري

"كتوووب" مجوووع مووون  ٣فِيَها ُكُتٞب َقي َِمةٞ   3
 علوى وزن "كتاب"
 "فُوُعل".

 مجع التكسري
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4  َ ْ ٱَّللَّ ْ إَِّلَّ ِِلَۡعُبُدوا ِمُرٓوا
ُ
ٓ أ َوَما

ِيَن ُحَنَفآَء  ُُمۡلِِصنَي ََلُ ٱل 
ةَ َويُۡؤتُواْ  لَوَٰ ْ ٱلصَّ َويُقِيُموا
َٰلَِك دِيُن ٱۡلَقي َِمةِ   َۚ َوَذ ةَ َكوَٰ ٱلزَّ

٥ 

"خملصوووووووووني" مجوووووووووع 
علووى  موون "خملووص"

 "مفعلني". وزن

مجع املذكر 
 السامل

"حنفوواء" مجووع مووون 
علوووووووووووى  "حنيوووووووووووف"

 "فُوَعالء". وزن

 مجع التكسري

ِيَن  5 ۡهِل إِنَّ ٱَّلَّ
َ
ْ ِمۡن أ َكَفُروا

ٱۡلِكَتَِٰب َوٱلُۡمۡۡشِكنَِي ِِف نَارِ 
ْوَلَٰٓئَِك 

ُ
َٓۚ أ َجَهنََّم َخَِِٰلِيَن فِيَها

 ٦ُهۡم ََشُّ ٱۡلََبِيَّةِ  

" مجووع ٱلُۡمۡۡشِكككنَِي "
علوووووى  من"مشووووورك"

 ".ني"مفعل وزن

مجع املذكر 
 السامل

"خالووووووودين" مجوووووووع  
علوووى  مووون "خالووود"

 "فاعلني". وزن

مجع املذكر 
 السامل

ْ وََعِملُواْ  6 ِيَن َءاَمُنوا إِنَّ ٱَّلَّ
ْوَلَٰٓئَِك ُهۡم َخۡۡيُ 

ُ
َٰلَِحَِٰت أ ٱلصَّ

 ٧ٱۡلََبِيَّةِ  

مجووع " الصككاۡلات"
علووى  موون "صوواحلة"

 "فاعالت". وزن

مجع املؤنث 
 السامل

َُٰت  7 َجَزآؤُُهۡم ِعنَد َرب ِهِۡم َجنَّ
َعۡدٖن ََتۡرِي ِمن ََتۡتَِها 

نَۡهَُٰر 
َ
بَٗداۖ ٱۡۡل

َ
ٓ أ َخَِِٰلِيَن فِيَها

ُ َعۡنُهۡم َورَُضواْ َعۡنُهَۚ  رَِِّضَ ٱَّللَّ
َٰلَِك لَِمۡن َخِِشَ َربَُّهۥ    ٨َذ

"جنووات" مجووع موون 
 "جنة".

مجع املؤنث 
 السامل

"األهنووار" مجووع موون 
 علووووووووى وزن "هنوووووووور"

 "أفعال".

 مجع التكسري

"خالووووووووودين" مجوووووووووع 
علوووى  مووون "خالووود"

 "فاعلني". وزن

مجع املذكر 
 السامل
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 يف جزء عم الواردة . أوزا  اجلموع59. 4اجلدول 

 اجلموع أوزا  اآلايت رقمال سورة 
ۡثَقالََها   1 زلزلةال

َ
ۡرُض أ

َ
ۡخرََجِت ٱۡۡل

َ
"أثقووال" مجووع موون  ٢َوأ

 علوووووى وزن "ثقوووول"
 "أفعال".

 مجع التكسري

ۡخَبارََها   2
َ
ُث أ ِ "أخبووار" مجووع موون  ٤يَۡوَمئِٖذ َُتَد 

 علووووى وزن "خوووورب"
 "أفعال".

 مجع التكسري

نَّ َربََّك  3
َ
ۡخَبارََها بِأ

َ
ُث أ ِ يَۡوَمئِٖذ َُتَد 

ۡوََحَٰ 
َ
 ٦أ

"أخبووار" مجووع موون 
 علووووى وزن "خوووورب"

 "أفعال".

 مجع التكسري

 

 يف جزء عم الواردة . أوزا  اجلموع60. 4اجلدول 

 اجلموع أوزا  اآلايت رقمال سورة 
َِٰت َضۡبٗحا   1 عادايتال "العووووووادايت" مجووووووع  ١َوٱۡلَعَِٰدَي

علوووى  مووون "عاديوووة"
 "فاعالت". وزن

مجع املؤنث 
 السامل

َِٰت قَۡدٗحا   2 "املووووووووورايت" مجووووووووع  ٢فَٱلُۡمورَِي
علوووى  مووون "موريوووة"

 "فاعالت". وزن

مجع املؤنث 
 السامل

َِٰت ُصۡبٗحا   3 "املغووووووووريات" مجووووووووع  ٣فَٱلُۡمغِيَر
علوووى  مووون "مغووورية"

 "مفعالت". وزن

مجع املؤنث 
 السامل
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ُم إَِذا ُبۡعِِثَ َما ِِف ٱۡلُقُبورِ  4
فَََل َيۡعلَ

َ
أ

٩  
"القبوووور" مجوووع مووون 

علووووووووى وزن  "قوووووووورب"
 "فعول".

 مجع التكسري

ُدورِ   5 َل َما ِِف ٱلصُّ ِ "الصوووووووودور" مجووووووووع  ١٠وَُحص 
علوووى  مووون "صووودر"

 "فعول". وزن

 مجع التكسري

 

 يف جزء عم الواردة . أوزا  اجلموع61. 4اجلدول 

 اجلموع أوزا  اآلايت رقمال سورة 
َباُل َكٱۡلعِۡهِن  1 اارعةال َوتَُكوُن ٱۡۡلِ

 ٥ٱلَۡمنُفوِش 
"اجلبوال" مجوع مون 

 علوووى وزن "جبووول"
 "فعال".

 مجع التكسري

 

 يف جزء عم الواردة . أوزا  اجلموع62. 4اجلدول 

 اجلموع أوزا  اآلايت رقمال سورة 
َٰ ُزۡرُتُم ٱلَۡمَقابَِر   1 تكاثرال التكسووووري "املقوووابر"  ٢َحَّتَّ

علوووى  مووون "مقوووربة"
 "مفاعل". وزن

 مجع التكسري

 

 يف جزء عم الواردة . أوزا  اجلموع63. 4اجلدول 

 اجلموع أوزا  اآلايت رقمال سورة 
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ْ وََعِملُواْ  1 عصرال ِيَن َءاَمُنوا إَِّلَّ ٱَّلَّ
 ِ  بِٱۡۡلَق 

ْ َٰلَِحَِٰت َوتََواَصۡوا ٱلصَّ
َۡبِ    ٣َوتََواَصۡواْ بِٱلصَّ

مجووع " الصككاۡلات"
علووى  موون "صوواحلة"

 "فاعالت".وزن 

مجع املؤنث 
 السامل

 

 يف جزء عم الواردة . أوزا  اجلموع64. 4اجلدول 

 اآلايت رقمال سورة 
 التوجد اجلموع 1 مزةاهل

 

 يف جزء عم الواردة . أوزا  اجلموع65. 4اجلدول 

 اجلموع أوزا  اآلايت رقمال سورة 
لَۡم تََر َكۡيَف َفَعَل  1 طيلال

َ
َربَُّك أ

ۡصَحَِٰب ٱۡلفِيِل  
َ
 ١بِأ

"أصووووووحاب" مجوووووووع 
 موووووووووون "صوووووووووواحب"
 علووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووى وزن

 "أفعال".

 مجع التكسري

بَابِيَل   2
َ
ۡرَسَل َعلَۡيِهۡم َطۡۡيًا أ

َ
"أاببيووول" مجوووع مووون  ٣َوأ

 علووووووى وزن "إابلووووووة"
 "مفاعيل".

 مجع التكسري

يٖل   3 ِ ِن ِسج  "حجارة" مجوع مون  ٤تَۡرِميِهم ِِبَِجاَرةٖ م 
 "حجر".

 التكسريمجع 

 

 يف جزء عم الواردة . أوزا  اجلموع66. 4اجلدول 

 اآلايت رقمال سورة 
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 التوجد اجلموع 1 قريش
 

 يف جزء عم الواردة . أوزا  اجلموع67. 4اجلدول 

 اجلموع أوزا  اآلايت رقمال سورة 
"املصوووووووووّلني" مجوووووووووع  ٤فََوۡيٞل ل ِۡلُمَصل نَِي   1 اعو امل

" علوووى  موون "مصوولّ 
 "مفعلني". وزن

مجع املذكر 
 السامل

ِيَن ُهۡم َعن َصََلتِِهۡم َساُهوَن   2 ٱَّلَّ
٥ 

"ساهون" مجع من 
علوووووووووووى  "سووووووووووواهي"

 "فاعلون". وزن

مجع املذكر 
 السامل

 

 يف جزء عم الواردة . أوزا  اجلموع68. 4اجلدول 

 اآلايت رقمال سورة 
 التوجد اجلموع 1 الكوثر

 

 يف جزء عم الواردة . أوزا  اجلموع69. 4اجلدول 

 اجلموع أوزا  اآلايت رقمال سورة 
َٰفُِروَن   1 كافرو ال َها ٱۡلَك يُّ

َ
أ "الكووووووافرون" مجووووووع  ١قُۡل َيَٰٓ

بووووزن  مووون "كوووافر"
 "فاعلون".

مجع املذكر 
 السامل

ۡعُبُد   2
َ
َٰبُِدوَن َمآ أ نُتۡم َع

َ
"عابووووووووودون" مجوووووووووع  ٣َوََّلٓ أ

علووووى  موووون "عابوووود"
مجع املذكر 

 السامل



88 
 

 

 "فاعلون". وزن
ۡعُبُد   3

َ
َٰبُِدوَن َمآ أ نُتۡم َع

َ
"عابووووووووودون" مجوووووووووع  ٥َوََّلٓ أ

علووووى  موووون "عابوووود"
 "فاعلون". وزن

مجع املذكر 
 السامل

 

 يف جزء عم الواردة . أوزا  اجلموع70. 4اجلدول 

 اجلموع أوزا  اآلايت رقمال سورة 
يَۡت ٱنلَّاَس يَۡدُخلُوَن ِِف دِيِن  1 لنصرا

َ
َوَرأ
 ِ ۡفَواٗجا  ٱَّللَّ
َ
 ٢أ

"أفواجووا" مجووع مووون 
علووووووى وزن  "فوووووووج"
 "أفعال".

 مجع التكسري

 

 يف جزء عم الواردة . أوزا  اجلموع71. 4اجلدول 

 اآلايت رقمال سورة 
 التوجد اجلموع 1 اللهب

 

 يف جزء عم الواردة . أوزا  اجلموع72. 4اجلدول 

 اآلايت رقمال سورة 
 التوجد اجلموع 1 اإلخالص

 

 يف جزء عم الواردة . أوزا  اجلموع73. 4اجلدول 

 اجلموع أوزا  اآلايت رقمال سورة 
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ََٰثَِٰت ِِف ٱۡلُعَقِد   1 لطلقا ِ ٱنلَّفَّ "النفوووووووااثت" مجوووووووع  ٤َوِمن ََش 
 من "نفاثة".

مجع املؤنث 
 السامل

"العقوووود" مجووووع موووون 
 علوووى وزن "ُعقووودة"
 "فُوَعل".

 مجع التكسري

 

 يف جزء عم الواردة . أوزا  اجلموع74. 4اجلدول 

 اجلموع أوزا  اآلايت رقمال سورة 
ِي يُوَۡسوُِس ِِف ُصُدورِ ٱنلَّاِس   1 لناسا ٱَّلَّ

٥ 
"صوودور" مجووع موون 

 علوووى وزن "صووودر"
 "ُفعول".

 مجع التكسري

 (، سبعة158ومخسون ) وهي مائة ومثانيةقد وجد الباحث اجلموع يف جزء عم، 
( من مجع املؤنث السامل 26وعشرون ) وسادسة( من مجع املذكر السامل  37وثالثون )

 ( من مجع التكسري.95وتسعون ) ومخسة

 

 يف جزء عم الواردة اجلموع موقع إعراب .3

 . عن موقع إعراب اجلموع الواردة يف جزء عم75. 4اجلدول 

 موقع اإلعراب اآلايت رقمال سورة 
 النبأ

 

1       "مرفوووع وهووو  خوورب املبتودأ"خمتلفوون
واو نيابوووووووة عووووووون وعالموووووووة رفعوووووووه الووووووو

 .الضمة
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2     اجلبوووووال" معطووووووف علووووووى األرض"
واملعطووووووف اتبوووووع للمطووووووف عليوووووه 
والتوووووابع عووووون املنصووووووب منصووووووب 
وعالمووووووة نصووووووبه فتحووووووة  وووووواهرة يف 

 آخره.

مفعول اثين وهو منصوب "أواتدا" 
 وعالمووووووة نصووووووبه فتحووووووة  وووووواهرة يف

 آخره.
3     أزواجوووووووووووووا" مفعوووووووووووووول اثين وهوووووووووووووو"

منصوووووووب وعالموووووووة نصوووووووبه فتحوووووووة 
  اهرة يف آخره.

"شوووووووودادا" صووووووووفة والصووووووووفة اتبووووووووع  ١٢َوبَنَۡينَا فَۡوقَُكۡم َسۡبٗعا ِشَداٗدا   4
للموصووووف والتوووابع عووون املنصووووب 
منصوووووووب وعالموووووووة نصوووووووبه فتحوووووووة 

  اهرة يف آخره.
5     

    

"املعصووووورات" مبووووورور مبووووون وعالموووووة 
 جرها كسرة  اهرة يف آخره. 

 6      جنووووووووات" معطوووووووووف علووووووووى موووووووواء"
واملعطووووووف اتبوووووع للمطووووووف عليوووووه 
والتوووووابع عووووون املنصووووووب منصووووووب 
وعالمووووووة نصووووووبه كسوووووورة  وووووواهرة يف 

 آخره.
"ألفافووووووووا" نعووووووووت وهووووووووو منصوووووووووب 
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وعالمووووووة نصووووووبه فتحووووووة  وووووواهرة يف 
 آخره. 

7           

   

"أفواجوووووووا" حوووووووال وهوووووووو منصووووووووب 
وعالمووووووة نصووووووبه فتحووووووة  وووووواهرة يف 

 آخره.
8     



"أبوااب" خرب كانت، وهو منصوب 
وعالمووووووة نصووووووبه فتحووووووة  وووووواهرة يف 

 آخره.
 9         



"اجلبوووووووال" انئوووووووب الفاعووووووول، وهوووووووو 
مرفوووع وعالموووة رفعووه ضووومة  ووواهرة 

 يف آخره.
 10        البثوووووووني" حوووووووال وهوووووووو منصووووووووب"

وعالمووووووة نصووووووبه فتحووووووة  وووووواهرة يف 
 آخره

مفعوووووووووووول فيووووووووووه وهوووووووووووو "أحقووووووووووااب" 
منصوووووووب وعالموووووووة نصوووووووبه فتحوووووووة 

  اهرة يف آخره.
 11           آايت" مبووورور ببوووواء وعالمووووة جووووره"

 كسرة  اهرة يف آخره.
12         املتقووني" مبوورور بووالم وعالمووة جووره"

 الياء نيابة عن الكسرة.
13         حووووووودائق" بووووووودل وهوووووووو منصووووووووب"

وعالمووووووة نصووووووبه فتحووووووة  وووووواهرة يف 
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 آخره.
"أعنووااب" معطوووف علووى "حووودائق" 
واملعطووووووف اتبوووووع للمطووووووف عليوووووه 
والتوووووابع عووووون املنصووووووب منصووووووب 
وعالمووووووة نصووووووبه فتحووووووة  وووووواهرة يف 

 آخره.
14        "كواعب" معطووف علوى "أعنوااب"

اتبوووووع للمطووووووف عليوووووه واملعطووووووف 
والتوووووابع عووووون املنصووووووب منصووووووب 
وعالمووووووة نصووووووبه فتحووووووة  وووووواهرة يف 

 آخره.
"أتوووووووووورااب" صووووووووووفة والصووووووووووفة اتبووووووووووع 
للموصووووف والتوووابع عووون املنصووووب 
منصوووووووب وعالموووووووة نصوووووووبه فتحوووووووة 

  اهرة يف آخره.
 15     

                

   

مضووووواف إليوووووه وهوووووو "السوووووماوات" 
مبووورور وعالموووة جوووره كسووورة  ووواهرة 

 يف آخره.

 

 . عن موقع إعراب اجلموع الواردة يف جزء عم76. 4اجلدول 

 موقع اإلعراب اآلايت رقمال سورة 
 1 النازعات        النازعووووات" مبوووورور بووووواو )حوووورف"



93 
 

 

 وواهرة قسووم( وعالمووة جووره كسوورة  
يف آخره.

2         الناشووووووووووطات" معطوووووووووووف علووووووووووى"
"النازعووووووووووات" واملعطوووووووووووف اتبووووووووووع 
للمطوف عليه والتوابع عون اجملورور 
مبوورور وعالموووة جووره كسووورة  ووواهرة 

 يف آخره.
3          السووووووووووواحبات" معطووووووووووووف علوووووووووووى"

"الناشووووووووطات" واملعطوووووووووف اتبووووووووع 
والتوابع عون اجملورور للمطوف عليه 

مبوورور وعالموووة جووره كسووورة  ووواهرة 
 يف آخره.

4        السابقات" معطوف على"
"الساحبات" واملعطوف اتبع 
للمطوف عليه والتابع عن اجملرور 
مبرور وعالمة جره كسرة  اهرة 

 يف آخره.
5       على "املدبرات" معطوف

"السابقات" واملعطوف اتبع 
للمطوف عليه والتابع عن اجملرور 
مبرور وعالمة جره كسرة  اهرة 

 يف آخره.
6         قلوب" مبتدأ أول وهو مرفوع"
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وعالمة رفعه ضمة  اهرة يف 
 آخره.

7         أبصار" مبتدأ انين وهو مرفوع"
وعالمة رفعه ضمة  اهرة يف 
آخره. واجلملة من املبتدأ الثاين 

 وخربه خرب املبتدأ األول.
8         

    

"مردودون" خرب أن وهو مرفوع 
وعالمة رفعه ضمة  اهرة يف 

 آخره.
9             كانت، وهو "عظاما" خرب

منصوب وعالمة نصبه فتحة 
  اهرة يف آخره.

 10         "اجلبال" معطوف على "ماء"
واملعطوف اتبع للمطوف عليه 
والتابع عن املنصوب منصوب 
وعالمة نصبه فتحة  اهرة يف 

 آخره.
11           وعالمة جره  "أنعام" مبرور بالم

 كسرة  اهرة يف آخره.
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 . عن موقع إعراب اجلموع الواردة يف جزء عم77. 4اجلدول 

 موقع اإلعراب اآلايت رقمال سورة 
 عبس

 

1        صحف" مبرور بفي وعالموة جوره"
 كسرة  اهرة يف آخره.

2      جره "أيدى" مبرور بفي وعالمة
 كسرة مقدرة على األلف.

"سفرة" مضاف إليه وهو مبرور 
وعالمة جره كسرة  اهرة يف 

 آخره.
3      كرام" صفة والصفة اتبع"

للموصوف والتابع عن اجملرور 
مبرور وعالمة جره كسرة  اهرة 

 يف آخره.
"بررة" صفة والصفة اتبع 
للموصوف والتابع عن اجملرور 
مبرور وعالمة جره كسرة  اهرة 

 يف آخره.
4         " "حدائق" معطوف على "خنالا

واملعطوف اتبع للمطوف عليه 
والتابع عن املنصوب منصوب 
وعالمة نصبه فتحة  اهرة يف 

 آخره.
"ُغل با" صفة والصفة اتبع 
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للموصوف والتابع عن املنصوب 
منصوب وعالمة نصبه فتحة 

  اهرة يف آخره.
5         

 

"أنعام" مبرور بالم وعالمة جره  
 كسرة  اهرة يف آخره.

6          وجوه" مبتدأ وهو مرفوع وعالمة"
 رفعه ضمة  اهرة يف آخره.

7          

 

مبتدأ وهو مرفوع وعالمة "وجوه" 
 رفعه ضمة  اهرة يف آخره.

 8    

  

"الكفرة" خرب املبتدأ األول وهو 
مرفوع وعالمة رفعه ضمة  اهرة 

 يف آخره.
"الفجرة" خرب املبتدأ الثاين وهو 
مرفوع وعالمة رفعه ضمة  اهرة 

 يف آخره.
 

 عن موقع إعراب اجلموع الواردة يف جزء عم. 78. 4اجلدول 

 موقع اإلعراب اآلايت رقمال سورة 
 1 التكوير         "فاعووووووول، وهوووووووو مرفووووووووع  "النجووووووووم

وعالمووووووة رفعووووووه ضوووووومة  وووووواهرة يف 
آخوووووووره، لفعووووووول حموووووووذوف يفسوووووووره 

 بعده.
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2            مرفوع "اجلبال" فاعل، وهو
وعالمة رفعه ضمة  اهرة يف 
آخره، لفعل حمذوف يفسره 

 بعده.
3          العشار" انئب الفاعل، وهو"

مرفوع وعالمة رفعه ضمة  اهرة 
يف آخره، لفعل حمذوف يفسره 

 بعده.
4        

 

"الوحوع" انئب الفاعل، وهو 
وعالمة رفعه ضمة  اهرة مرفوع 

يف آخره، لفعل حمذوف يفسره 
 بعده.

5             البحار" انئب الفاعل، وهو"
مرفوع وعالمة رفعه ضمة  اهرة 
يف آخره، لفعل حمذوف يفسره 

 بعده.
6        النفووووووس" انئوووووب الفاعووووول، وهوووووو"

ضوومة  وواهرة مرفوووع وعالمووة رفعووه 
يف آخووووره، لفعوووول حمووووذوف يفسووووره 

 بعده.

 

7          الصحف" انئب الفاعل، وهو"
مرفوع وعالمة رفعه ضمة  اهرة 
يف آخره، لفعل حمذوف يفسره 
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 بعده.
8         اخلونس" مبورور ببواء وعالموة جووره"

 كسرة  اهرة يف آخره.

 
 9        اجلووووووووووار"  صوووووووووفة وهوووووووووو مبووووووووورور"

وعالمووووووة جووووووره كسوووووورة  ووووووواهرة يف 
 آخره.

 
"الكوووووووونس" صوووووووووفة وهوووووووووو مبووووووووورور 
وعالمووووووة جووووووره كسوووووورة  ووووووواهرة يف 

 آخره.

 
10           العاملني" مبرور بالم وعالمة جره"

 الياء نيابة عن الكسرة.
11          

       

"العاملني" مضاف إليه وهوو مبورور 
وعالموووووووووة جووووووووووره ايء نيابوووووووووة عوووووووووون 

 الكسرة.

 
 

 . عن موقع إعراب اجلموع الواردة يف جزء عم79. 4اجلدول 

 موقع اإلعراب اآلايت رقمال سورة 
 1 فنطااراإل          الكواكووووب" فاعوووول، وهووووو مرفوووووع"

وعالمووووووة رفعووووووه ضوووووومة  ووووووواهرة يف 
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آخوووووووره، لفعوووووووول حموووووووذوف يفسووووووووره 
 بعده.

2             البحووووووار" انئووووووب الفاعوووووول، وهووووووو"
مرفوووع وعالمووة رفعووه ضوومة  وواهرة 
يف آخووووره، لفعوووول حمووووذوف يفسووووره 

 بعده.
3           الفاعووووووول، وهوووووووو  "القبوووووووور" انئوووووووب

مرفوووع وعالمووة رفعووه ضوومة  وواهرة 
يف آخووووره، لفعوووول حمووووذوف يفسووووره 

 بعده.
4          حافظني" اسوم إن وهوو منصووب"

وعالمووووووووة نصووووووووبه ايء نيابووووووووة عوووووووون 
 الكسرة. 

5          كوواتبني" صوووفة حلووافظني والصوووفة"
اتبووووووووع للموصوووووووووف والتووووووووابع عوووووووون 
اجملوووووورور مبوووووورور وعالمووووووة جووووووره ايء 

 نيابة عن الكسرة.
6            األبووورار" اسووووم إن وهووووو منصوووووب"

وعالموووووة نصوووووبه فتحوووووة  ووووواهرة يف 
 آخره.

7         الفجوووار" اسوووم إن وهوووو منصووووب"
وعالموووووة نصوووووبه فتحوووووة  ووووواهرة يف 

 آخره.
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8            غائبني"  مبرور بباء وعالمة جوره"
 ايء نيابة عن الكسرة.

 

 . عن موقع إعراب اجلموع الواردة يف جزء عم80. 4اجلدول 

 موقع اإلعراب اآلايت رقمال سورة 
 1 اططنامل        املطّففووووني" مبوووورور بووووالم وعالمووووة"

 عن الكسرة.جره ايء نيابة 
2         

    

"مبعوثووووون" خوووورب أن وهووووو مرفوووووع 
وعالموووووووووة رفعوووووووووه واو نيابوووووووووة عووووووووون 

 الضمة.
3        

     

"العاملني" مضاف إليه وهو مبورور 
وعالموووووووووة جوووووووووره ايء نيابوووووووووة عووووووووون 

 الكسرة.
4          

   

"الفجار" مضاف إليه وهو مبورور 
وعالمووووووة جووووووره كسوووووورة  وووووواهرة يف 

 آخره.

 
5            املكووووذّبني" مبوووورور بووووالم وعالمووووة"

 جره ايء نيابة عن الكسرة.
6             

      

"آايت" انئوووووووووب الفاعووووووووول، وهوووووووووو 
مرفوووع وعالمووة رفعووه ضوومة  وواهرة 

 يف آخره.



101 
 

 

"أسااري"  خرب املبتدأ وهو مرفوع 
وعالمووووووة رفعووووووه ضوووووومة  وووووواهرة يف 

 آخره، ومبتدأه حمذوف.
"األولني" مضاف إليه وهو مبورور 
وعالموووووووووة جوووووووووره ايء نيابوووووووووة عووووووووون 

 الكسرة.
7           

      

"قلوب" مبرور بعلى وعالموة جوره  
 كسرة  اهرة يف آخره.

 8            

    

"حمجوبوووون" خووورب إن وهوووو مرفووووع 
وعالموووووووووة رفعوووووووووه واو نيابوووووووووة عووووووووون 

 الضمة.
9             

    

"األبورار" مضواف إليووه وهوو مبوورور 
وعالمووووووة جووووووره كسوووووورة  وووووواهرة يف 

 آخره.

"عّلّيني" مبرور بعلى وعالموة جوره 
 كسرة  اهرة يف آخره.

10           عّليّووون" خوورب املبتوودأ وهووو مرفوووع"
وعالموووووووووة رفعوووووووووه واو نيابوووووووووة عووووووووون 

 الضمة.
11         املقربوووووووون" فاعووووووول وهوووووووو مرفووووووووع"

وعالموووووووووة رفعوووووووووه واو نيابوووووووووة عووووووووون 
 الضمة.
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12            األبووورار" اسوووم إن وهوووو منصووووب"
وعالموووووة نصوووووبه فتحوووووة  ووووواهرة يف 

 آخره.
13        األرآئووووك" مبوووورور بعلووووى وعالمووووة"

  اهرة يف آخره.جره كسرة 

14          

  

"وجوووه" مبوورور بفووي وعالمووة جووره  
 كسرة  اهرة يف آخره.

15         

     



"املتنافسووووون" فاعوووول وهووووو مرفوووووع 
وعالموووووووووة رفعوووووووووه واو نيابوووووووووة عووووووووون 

 الضمة.

16        

 

"املقووووووووّرب" فاعوووووووول وهووووووووو مرفوووووووووع 
وعالموووووووووة رفعوووووووووه واو نيابوووووووووة عووووووووون 

 الضمة.
17          

     

"  حووووووال وهووووووو منصوووووووب "
وعالمووووووووة نصووووووووبه ايء نيابووووووووة عوووووووون 

 الكسرة.
 18          

      

"ضوووووالون" خووووورب إن وهوووووو مرفووووووع 
وعالموووووووووة رفعوووووووووه واو نيابوووووووووة عووووووووون 

 الضمة.
19            



"حووووافظني" حووووال وهووووو منصوووووب 
وعالمووووووووة نصووووووووبه ايء نيابووووووووة عوووووووون 
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 الكسرة.
20         

      

"الكفار"  مبرور مبن وعالمة جوره  
 كسرة  اهرة يف آخره.

21        األرآئووووك" مبوووورور بعلووووى وعالمووووة"
 جره كسرة  اهرة يف آخره.

22          

  

وهووووووو "الكفوووووار" انئووووووب الفاعووووول، 
مرفوووع وعالمووة رفعووه ضوومة  وواهرة 

 يف آخره.

 

 . عن موقع إعراب اجلموع الواردة يف جزء عم81. 4اجلدول 

 موقع اإلعراب اآلايت رقمال سورة 
 1 فنقاا اإل       

          

   

"الصوووووواحلات" مفعووووووول بووووووه وهوووووووو 
منصووووووب وعالموووووة نصوووووبه كسوووووورة 

  اهرة يف آخره.

 

 . عن موقع إعراب اجلموع الواردة يف جزء عم82. 4اجلدول 

 موقع اإلعراب اآلايت رقمال سورة 
 1 ربوجال        الووربوج" مضوواف إليووه وهووو مبوورور"

وعالمووووووة جوووووووره كسووووووورة  ووووووواهرة يف 
 آخره.

2          أصوووحاب" انئوووب الفاعووول، وهوووو"
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مرفوووع وعالمووة رفعووه ضوومة  وواهرة 
 يف آخره.

3          قعووووود" خوووورب املبتوووودأ وهووووو مرفوووووع"
وعالمووووووة رفعووووووه ضوووووومة  وووووواهرة يف 

 آخره.
4        

      

وعالمة جوره "املؤمنني" مبرور بباء 
 ايء نيابة عن الكسرة.

"شوووهود" خووورب املبتووودأ وهوووو مرفووووع 
وعالمووووووة رفعووووووه ضوووووومة  وووووواهرة يف 

 آخره.
5        

       

         

"السووووماوات" مضوووواف إليووووه وهووووو 
مبووورور وعالموووة جوووره كسووورة  ووواهرة 

 يف آخره.

6       

         

    

         

 

"املووووووووووؤمنني" مفعووووووووووول بووووووووووه وهووووووووووو 
منصوووووووب وعالمووووووة نصووووووبه كسوووووورة 

  اهرة يف آخره.

"املؤمنوووووووووووووات" معطووووووووووووووف علوووووووووووووى 
"املوووووووووووووؤمنني" واملعطووووووووووووووف اتبوووووووووووووع 

عليوووووووووه والتوووووووووابع عووووووووون للمطووووووووووف 
املنصوووب منصوووب وعالمووة نصووبه  

 كسرة  اهرة يف آخره.

7       الصووووووواحلات" مفعوووووووول بوووووووه وهوووووووو"
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منصوووووووب وعالمووووووة نصووووووبه كسوووووورة 
  اهرة يف آخره.

"جنووات" خوورب املبتوودأ وهووو مرفوووع 
وعالمووووووة رفعووووووه ضوووووومة  وووووواهرة يف 

 آخره.
"األهنووووووووار" فاعووووووووول وهوووووووووو مرفووووووووووع 
وعالمووووووة رفعووووووه ضوووووومة  وووووواهرة يف 

 آخره.
8          

 

"اجلنووود" مضوواف إليووه وهووو مبوورور 
وعالمووووووة جوووووووره كسووووووورة  ووووووواهرة يف 

 آخره.

 

 عن موقع إعراب اجلموع الواردة يف جزء عم .83. 4اجلدول 

 موقع اإلعراب اآلايت رقمال سورة 
 الاار 
 

1       

    

"الرتائب" معطوف على 
"الصلب" واملعطوف اتبع 
للمطوف عليه والتابع عن 
املنصوب منصوب وعالمة نصبه  

 كسرة  اهرة يف آخره.

2            السرائر" انئب الفاعل، وهو"
مرفوع وعالمة رفعه ضمة  اهرة 

 يف آخره.

3          الكافرين" مفعول به وهو"
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    منصوب وعالمة نصبه ايء نيابة
 عن الكسرة.

 
 

 يف جزء عم. عن موقع إعراب اجلموع الواردة 84. 4اجلدول 

 موقع اإلعراب اآلايت رقمال سورة 
 األعلى
 

1         

   

"الصووووحف" مبوووورور بفووووي وعالمووووة 
 جره كسرة  اهرة يف آخره.

2         صوووووووحف" بووووووودل والبووووووودل اتبوووووووع"
للمبوووودل منووووه والتووووابع عوووون اجملوووورور 
مبوورور وعالموووة جووره كسووورة  ووواهرة 

 يف آخره. 
 

 . عن موقع إعراب اجلموع الواردة يف جزء عم85. 4اجلدول 

 موقع اإلعراب اآلايت رقمال سورة 
مبتدأ وهو مرفوع وعالمة "وجوه"  ٢وُُجوهٞ يَۡوَمئٍِذ َخَِٰشَعٌة   1 غاشيةال

 ضمة  اهرة يف آخره.رفعه 
2           "مبتدأ وهو مرفوع وعالمة "وجوه

 رفعه ضمة  اهرة يف آخره.
3           "مبتدأ مؤخر وهو مرفوع "سرر

وعالمة رفعه ضمة  اهرة يف 
 آخره.
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4       "سرر" معطوف على "أكواب"
واملعطوف اتبع للمطوف عليه 
والتابع عن املرفوع مرفوع وعالمة 

 رفعه ضمة  اهرة يف آخره.

5       "معطوف على "أكواب" "منارق
واملعطوف اتبع للمطوف عليه 
والتابع عن املرفوع مرفوع وعالمة 

 رفعه ضمة  اهرة يف آخره.
6        "منارق" معطوف على "زرايّب"

واملعطوف اتبع للمطوف عليه 
والتابع عن املرفوع مرفوع وعالمة 

 رفعه ضمة  اهرة يف آخره.
7         



مبرور إبىل وعالمة جره  "اجلبال" 
 كسرة  اهرة يف آخره.

 

 يف جزء عم. عن موقع إعراب اجلموع الواردة 86. 4اجلدول 

 موقع اإلعراب اآلايت رقمال سورة 
 1 طجرال       "معطوف على ماء "ليال

واملعطوف اتبع للمطوف عليه 
والتابع عن اجملرور مبرور وعالمة 

 جره كسرة  اهرة يف آخره.

مضاف إليه وهو مبرور "العماد"  ٧إَِرَم َذاِت ٱۡلعَِمادِ   2
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يف  وعالمة جره كسرة  اهرة
 آخره.

3         

   

مبرور بفي وعالمة جره  "البالد" 
 كسرة  اهرة يف آخره.

4        "مضاف إليه وهو مبرور "األواتد
وعالمة جره كسرة  اهرة يف 

 آخره.

5           "مبرور بفي وعالمة جره  "البالد
 كسرة  اهرة يف آخره.

 

 . عن موقع إعراب اجلموع الواردة يف جزء عم87. 4اجلدول 

 موقع اإلعراب اآلايت رقمال سورة 
 1 بلدال         

 

"أصحاب" خرب املبتدأ وهو 
مرفوع وعالمة رفعه ضمة  اهرة 

 يف آخره.
2       

     

مبرور بباء وعالمة جره "آايت" 
 كسرة  اهرة يف آخره.

"أصحاب" خرب املبتدأ وهو 
مرفوع وعالمة رفعه ضمة  اهرة 

 يف آخره.
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 . عن موقع إعراب اجلموع الواردة يف جزء عم88. 4اجلدول 

 اآلايت رقمال سورة 
 التوجد اجلموع 1 قمسال

 

 . عن موقع إعراب اجلموع الواردة يف جزء عم89. 4اجلدول 

 اآلايت رقمال سورة 
 التوجد اجلموع 1 ليلال

 

 . عن موقع إعراب اجلموع الواردة يف جزء عم90. 4اجلدول 

 اآلايت رقمال سورة 
 التوجد اجلموع  ضحىال

 

 اجلموع الواردة يف جزء عم. عن موقع إعراب 91. 4اجلدول 

 اآلايت رقمال سورة 
 التوجد اجلموع 1 فنقرا اإل

 

 . عن موقع إعراب اجلموع الواردة يف جزء عم92. 4اجلدول 

 موقع اإلعراب اآلايت رقمال سورة 
ۡسَفَل َسَٰفِلنَِي   1 تنال

َ
مضاف إليه وهو مبرور "سافلني"  ٥ُثمَّ َرَدۡدَنَُٰه أ

 عن كسرة. وعالمة جره ايء نيابة

ْ وََعِملُواْ  2 ِيَن َءاَمُنوا إَِّلَّ ٱَّلَّ
ۡجٌر َغۡۡيُ 

َ
َٰلَِحَِٰت فَلَُهۡم أ ٱلصَّ

مفعول به وهو " الصاۡلات"
منصوب وعالمة نصبه كسرة 
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  اهرة يف آخره. ٦َمۡمُنوٖن  

ۡحَكِم ٱۡلَحَِٰكِمنَي   3
َ
ُ بِأ لَۡيَس ٱَّللَّ

َ
أ

٨ 
مضاف إليه وهو "حاكمني" 

ايء نيابة عن مبرور وعالمة جره 
 كسرة.

 

 . عن موقع إعراب اجلموع الواردة يف جزء عم93. 4اجلدول 

 اآلايت رقمال سورة 
 التوجد اجلموع 1 علقال

 

 . عن موقع إعراب اجلموع الواردة يف جزء عم94. 4اجلدول 

 اآلايت رقمال سورة 
 التوجد اجلموع 1 ادرال

 

 الواردة يف جزء عم. عن موقع إعراب اجلموع 95. 4اجلدول 

 موقع اإلعراب اآلايت رقمال سورة 
ِيَن َكَفُرواْ  1 بينةال لَۡم يَُكِن ٱَّلَّ

ۡهِل ٱۡلِكَتَِٰب 
َ
ِمۡن أ

 َٰ ِنَي َحَّتَّ َوٱلُۡمۡۡشِكنَِي ُمنَفك 
تَِيُهُم ٱۡۡلَي ِنَُة  

ۡ
 ١تَأ

معطوف على "أهل" " ٱلُۡمۡۡشِكنَِي "
واملعطوف اتبع للمطوف عليه 

اجملرور مبرور وعالمة والتابع عن 
 جره ايء نيابة عن الكسرة.

ِنيَ  " وهو " خرب يكن  ُمنَفك 
منصوب وعالمة نصبه ايء نيابة 

 عن الفتحة.
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2   َْيۡتلُوا ِ َِن ٱَّللَّ رَُسوٞل م 
َرةٗ  َطهَّ  ٢ُصُحٗفا مُّ

مفعول به وهو منصوب "صحفا" 
فتحة  اهرة يف  وعالمة نصبه

 آخره.
وهو مرفوع "كتب" مبتدأ مؤخر  ٣َقي َِمةٞ  فِيَها ُكُتٞب  3

وعالمة رفعه ضمة  اهرة يف 
 آخره.

4  َ ْ ٱَّللَّ ْ إَِّلَّ ِِلَۡعُبُدوا ِمُرٓوا
ُ
ٓ أ َوَما

ِيَن ُحَنَفآَء  ُُمۡلِِصنَي ََلُ ٱل 
ةَ َويُۡؤتُواْ  لَوَٰ ْ ٱلصَّ َويُقِيُموا
َٰلَِك دِيُن ٱۡلَقي َِمةِ   َۚ َوَذ ةَ َكوَٰ ٱلزَّ

٥ 

و منصوب حال وه"خملصني" 
ايء نيابة عن  وعالمة نصبه

 الفتحة.
حال وهو منصوب "حنفاء" 

وعالمة نصبه فتحة  اهرة يف 
 آخره.

ۡهِل  5
َ
ْ ِمۡن أ ِيَن َكَفُروا إِنَّ ٱَّلَّ

ٱۡلِكَتَِٰب َوٱلُۡمۡۡشِكنَِي ِِف نَارِ 
ْوَلَٰٓئَِك 

ُ
َٓۚ أ َجَهنََّم َخَِِٰلِيَن فِيَها

 ٦ُهۡم ََشُّ ٱۡلََبِيَّةِ  

معطوف على "أهل" " ٱلُۡمۡۡشِكنَِي "
واملعطوف اتبع للمطوف عليه 
والتابع عن اجملرور مبرور وعالمة 

 جره ايء نيابة عن الكسرة.
حال وهو منصوب "خالدين" 

ايء نيابة عن  وعالمة نصبه
 الفتحة.

ْ وََعِملُواْ  6 ِيَن َءاَمُنوا إِنَّ ٱَّلَّ
ْوَلَٰٓئَِك ُهۡم 

ُ
َٰلَِحَِٰت أ ٱلصَّ
 ٧َخۡۡيُ ٱۡلََبِيَّةِ  

مفعول به وهو " الصاۡلات"
منصوب وعالمة نصبه كسرة 

  اهرة يف آخره.
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َُٰت  7 َجَزآؤُُهۡم ِعنَد َرب ِِهۡم َجنَّ
َعۡدٖن ََتۡرِي مِن ََتۡتَِها 
بَٗداۖ 

َ
ٓ أ نَۡهَُٰر َخَِِٰلِيَن فِيَها

َ
ٱۡۡل

ُ َعۡنُهۡم َورَُضواْ  رَِِّضَ ٱَّللَّ
َٰلَِك لَِمۡن  َخِِشَ َربَُّهۥ  َعۡنُهَۚ َذ

٨ 

مبتدأ وهو مرفوع وعالمة "جنات" 
 رفعه ضمة  اهرة يف آخره.

 
فاعل وهو مرفوع وعالمة "األهنار" 

 رفعه ضمة  اهرة يف آخره.
حال وهو منصوب "خالدين" 

ايء نيابة عن  وعالمة نصبه
 الفتحة.

 

 . عن موقع إعراب اجلموع الواردة يف جزء عم96. 4اجلدول 

 موقع اإلعراب اآلايت رقمال سورة 
ۡثَقالََها   1 زلزلةال

َ
ۡرُض أ

َ
ۡخرََجِت ٱۡۡل

َ
مفعول به وهو منصوب "أثقال"  ٢َوأ

وعالمة نصبه فتحة  اهرة يف 
 آخره.

ۡخَبارََها   2
َ
ُث أ ِ مفعول به وهو منصوب "أخبار"  ٤يَۡوَمئِٖذ َُتَد 

وعالمة نصبه فتحة  اهرة يف 
 آخره.

نَّ يَۡوَمئِٖذ  3
َ
ۡخَبارََها بِأ

َ
ُث أ ِ َُتَد 

ۡوََحَٰ 
َ
 ٦َربََّك أ

مفعول به وهو منصوب "أخبار" 
وعالمة نصبه فتحة  اهرة يف 

 آخره.
 

 . عن موقع إعراب اجلموع الواردة يف جزء عم97. 4اجلدول 

 موقع اإلعراب اآلايت رقمال سورة 
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َِٰت َضۡبٗحا   1 عادايتال وعالمووة جووره  مبوورور بووواو "العووادايت"  ١َوٱۡلَعَِٰدَي
 كسرة  اهرة يف آخره.

َِٰت قَۡدٗحا   2 معطوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووف "املووووووووووووووووووووووووووووووووووووووورايت"  ٢فَٱلُۡمورَِي
واملعطوف اتبوووووووووووووووع "العووووووووووووووادايت"على

للمطوووووف عليووووه والتووووابع عوووون اجملوووورور 
مبوورور وعالمووة جووره كسوورة  ووواهرة يف 

 آخره.

َِٰت ُصۡبٗحا   3 "املوووورايت" معطووووف على"املغوووريات"  ٣فَٱلُۡمغِيَر
عليووووووووه  واملعطوووووووووف اتبووووووووع للمطوووووووووف

والتابع عن اجملرور مبرور وعالمة جره 
 كسرة  اهرة يف آخره.

فَََل َيۡعلَُم إَِذا ُبۡعِِثَ َما ِِف  4
َ
أ

  ٩ٱۡلُقُبورِ 
مبوووورور بفووووي وعالمووووة جووووره  "القبووووور" 

 كسرة  اهرة يف آخره.

ُدورِ   5 َل َما ِِف ٱلصُّ ِ مبووورور بفوووي وعالموووة جوووره "الصووودور"  ١٠وَُحص 
 كسرة  اهرة يف آخره.

 

 . عن موقع إعراب اجلموع الواردة يف جزء عم98. 4اجلدول 

 موقع اإلعراب اآلايت رقمال سورة 
َباُل َكٱۡلعِۡهِن  1 اارعةال َوتَُكوُن ٱۡۡلِ

 ٥ٱلَۡمنُفوِش 
اسوووم يكوووون وهوووو مرفووووع "اجلبوووال" 

وعالموووووووة رفعوووووووه ضووووووومة  ووووووواهرة يف 
 آخره.
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 عم . عن موقع إعراب اجلموع الواردة يف جزء99. 4اجلدول 

 موقع اإلعراب اآلايت رقمال سورة 
َٰ ُزۡرُتُم ٱلَۡمَقابَِر   1 تكاثرال "املقووابر" مفعووول بووه وهووو منصوووب  ٢َحَّتَّ

وعالمووووووة نصووووووبه فتحووووووة  وووووواهرة يف 
 آخره.

 

 . عن موقع إعراب اجلموع الواردة يف جزء عم100. 4اجلدول 

 موقع اإلعراب اآلايت رقمال سورة 
ِيَن  1 عصرال ْ وََعِملُواْ إَِّلَّ ٱَّلَّ َءاَمُنوا

 ِ  بِٱۡۡلَق 
ْ َٰلَِحَِٰت َوتََواَصۡوا ٱلصَّ

َۡبِ    ٣َوتََواَصۡواْ بِٱلصَّ

"الصووووووواحلات" مفعووووووووول بووووووووه وهووووووووو 
منصوووووووب وعالموووووووة نصوووووووبه كسووووووورة 

  اهرة يف آخره.
 

 . عن موقع إعراب اجلموع الواردة يف جزء عم101. 4اجلدول 

 اآلايت رقمال سورة 
 التوجد اجلموع 1 مزةاهل

 

 . عن موقع إعراب اجلموع الواردة يف جزء عم102. 4اجلدول 

 موقع اإلعراب اآلايت رقمال سورة 
لَۡم تََر َكۡيَف َفَعَل َربَُّك  1 طيلال

َ
أ

ۡصَحَِٰب ٱۡلفِيِل  
َ
 ١بِأ

مبرور بباء وعالمة "أصحاب" 
 جره كسرة  اهرة يف آخره.

بَابِيَل   2
َ
ۡرَسَل َعلَۡيِهۡم َطۡۡيًا أ

َ
صفة لطريا والصفة اتبع "أاببيل"  ٣َوأ

للموصوف عليه والتابع عن 
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املنصوب منصوب وعالمة نصبه 
 فتحة  اهرة يف آخره.

يٖل   3 ِ ِن ِسج  مبرور بباء وعالمة جره "حجارة"  ٤تَۡرِميِهم ِِبَِجاَرةٖ م 
 كسرة  اهرة يف آخره.

 

 . عن موقع إعراب اجلموع الواردة يف جزء عم103. 4اجلدول 

 اآلايت رقمال سورة 
 التوجد اجلموع 1 قريش

 

 . عن موقع إعراب اجلموع الواردة يف جزء عم104. 4اجلدول 

 موقع اإلعراب اآلايت رقمال سورة 
مبرور بالم وعالمة جره "املصّلني"  ٤فََوۡيٞل ل ِۡلُمَصل نَِي   1 اعو امل

 ايء نيابة عن الكسرة.

ِيَن ُهۡم َعن َصََلتِِهۡم  2 َساُهوَن  ٱَّلَّ
٥ 

خرب املبتدأ وهو مرفوع "ساهون" 
وعالمة رفعه واو نيابة عن 

 الضمة. 
 

 . عن موقع إعراب اجلموع الواردة يف جزء عم105. 4اجلدول 

 اآلايت رقمال سورة 
 التوجد اجلموع 1 الكوثر
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 . عن موقع إعراب اجلموع الواردة يف جزء عم106. 4اجلدول 

 اإلعرابموقع  اآلايت رقمال سورة 
َٰفُِروَن   1 كافرو ال َها ٱۡلَك يُّ

َ
أ صفة ألي والصفة  "الكافرون" ١قُۡل َيَٰٓ

اتبع للموصوف عليه والتابع عن 
املرفوع مرفوع وعالمة رفعه واو 

 نيابة عن الضمة.
ۡعُبُد   2

َ
َٰبُِدوَن َمآ أ نُتۡم َع

َ
خرب املبتدأ وهو مرفوع "عابدون"  ٣َوََّلٓ أ

عن وعالمة رفعه واو نيابة 
 الضمة.

ۡعُبُد   3
َ
َٰبُِدوَن َمآ أ نُتۡم َع

َ
خرب املبتدأ وهو مرفوع "عابدون"  ٥َوََّلٓ أ

وعالمة رفعه واو نيابة عن 
 الضمة.

 

 . عن موقع إعراب اجلموع الواردة يف جزء عم107. 4اجلدول 

 موقع اإلعراب اآلايت رقمال سورة 
يَۡت ٱنلَّاَس يَۡدُخلُوَن ِِف  1 لنصرا

َ
َوَرأ

ۡفَواٗجا  
َ
ِ أ  ٢دِيِن ٱَّللَّ

"أفواجوووووووا" حوووووووال وهوووووووو منصووووووووب 
وعالمووووووة نصووووووبه فتحووووووة  وووووواهرة يف 

 آخره.
 

 . عن موقع إعراب اجلموع الواردة يف جزء عم108. 4اجلدول 

 اآلايت رقمال سورة 
 التوجد اجلموع 1 اللهب
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 . عن موقع إعراب اجلموع الواردة يف جزء عم109. 4اجلدول 

 اآلايت رقمال سورة 
 التوجد اجلموع 1 اإلخالص

 

 . عن موقع إعراب اجلموع الواردة يف جزء عم110. 4اجلدول 

 موقع اإلعراب اآلايت رقمال سورة 
ََٰثَِٰت ِِف ٱۡلُعَقِد   1 لطلقا ِ ٱنلَّفَّ َوِمن ََش 

٤ 
مضاف إليه وهو مبرور "النفااثت" 

وعالمووووووووة جووووووووره كسوووووووورة  وووووووواهرة يف 
 آخره.

جوووره   مبووورور بفوووي وعالموووة"العقووود" 
 كسرة  اهرة يف آخره.

 

 . عن موقع إعراب اجلموع الواردة يف جزء عم111. 4اجلدول 

 موقع اإلعراب اآلايت رقمال سورة 
ِي يُوَۡسوُِس ِِف ُصُدورِ ٱنلَّاِس   1 لناسا ٱَّلَّ

٥ 
"صوودور" مبوورور بفووي وعالمووة جووره 

 كسرة  اهرة يف آخره.
 

من املبتدأ وثالثة عشر  عشر، 158قد وجد الباحث من موقع إعراب اجلموع 
من خرب املبتدأ وواحد من اسم كان وثالثة من خرب كان وأربعة من اسم إن وأربعة خرب 

مخسة عشر من املفعول وتسعة و  إن ومثانية من الفاعل وإحدى عشر من انئب الفاعل
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من الصفة واثنية من البدل ومخسة عشر  ال وواحد وعشرون من العطف وتسعةمن احل
 من مبرور حبرف جر اف إليه واثنية وثالثونمن املض

 

 اجلموع يف جزء عم معاين .4

 . عن معاين اجلموع يف جزء عم112. 4اجلدول 

 اجلموع داللة اآلايت رقمال سورة 
 النبأ

 

1     

  

أو  سوووووم الفاعووووولاالكلموووووة "خمتلفوووووون" هوووووي 
)بنوواء صووحيح( موون الثالثووي  االسووم املشووتق 

-يفتعوووووول-املزيوووووود حبوووووورفني موووووون وزن )افتعوووووول
-اختالفووووووووا-خيتلووووووووف-افتعوووووووواال(  "اختلووووووووف

-الختتلوووووووووف-اختلوووووووووف-خمتلوووووووووف-خمتلوووووووووف
 )هوووي مووون داللوووة صووورفية(  خمتلوووف"-خمتلوووف

 مجوووووع موووووذكر سوووووامل ويف هوووووذه الكلموووووة هوووووي
وال جيوووووووز يف هوووووووذه  صووووووفة ملووووووذكر عاقوووووولالو 

أو مجع  مجع مؤنث سامل  الكلمة ابستخدام
تووووودل علوووووى معووووو  خاصوووووة ألهنوووووا و كسوووووري الت

)هوووي مووون  جلموووع موووذكر عاقووول الحمووودد فيهوووا
وبوووذلك األسوووباب يف القووورآن  .داللوووة حنويوووة(

املؤمنووون "مبعوو   "خملتفووون"ابسووتخدم كلمووة 
  41يثبتونه والكافرون ينكرونه.

                                                             
 .267، اجلزء الرابع، دار اجليل بريوت. ص. حاشية تفسري اجلاللنيأمحد بن حممد الصاوى،  41
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2    "ويف هوذه  هي االسم اجلامد الذات "اجلبال
ال جيووز  عاقول مجوع تكسوري غوري الكلمة هي

مجوع موذكر سووامل  يف هوذه الكلموة ابسووتخدام
مجوووووع الكثووووورة  وألهنووووواأو مجوووووع مؤنوووووث سوووووامل 

ليسووت موون صوويى منتهووى اجلموووع الوويت توودل 
على عدد يزيد على ثالثة ويزيد على عشورة 

وبوووذلك األسوووباب  .)هوووي مووون داللوووة حنويوووة(
، هوووي "أواتدا". يف القووورآن ابسوووتخدم كلموووة 

اجلاموود الووذات، مبعوو  اسووم لكوول اسووم وهووي 
وتووود مووون أواتد األرض إذا عظوووم واوووال مووون 
األعووووالم واألاووووواط والشوووووناخيب. وأمووووا موووووا 
صوووووووغر وانفووووووورد فهوووووووو مووووووون القنوووووووان والقووووووووور 

42واألكم.
 

ويف هووذه  ،اسووم اجلاموود الووذات هووي"أواتدا" 
وال جيووز  عاقل تكسري غري مجع الكلمة هي

سووامل  مجوع موذكر يف هوذه الكلموة ابسووتخدام
مجووع القلووة توودل  وألهنووا أو مجووع مؤنووث سووامل

 علووووى عوووودد حموووودد واليقوووول علووووى عوووون ثالثووووة
 )هوووي مووون داللوووة حنويوووة( اليزيووود علوووى عشووورة

وبذلك األسباب يف القورآن ابسوتخدم كلموة 
مبعوو  "مووا رز وثبووت يف احلووائط أو  .""أواتدا

 43األرض من خشب وغريه"
                                                             

 .96، اجمللد احلادي عشر، )دار صادر بريوت(، ص. لسان العربأيب الفضل مجال الدين بن حممد،  42
43  



120 
 

 

3   

 

وهووووووي اسووووووم اجلاموووووود املعوووووو  موووووون "أزواجووووووا" 
املصووودر )بنووواء أجوووواف(  الثالثوووي اجملووورد مووون 

-زائوج-َزو جا-يزوج-يفُعل( زاج-وزن )فَعل
ويف  مووووزاج-مووووزاج-مووووزاج-التووووزج-زج-موووزوج

وال  عاقووولمجوووع تكسوووري لل هوووذه الكلموووة هوووي
مجوع موذكر  جيوز يف هذه الكلموة ابسوتخدام

مجووع القلووة  وألهنوواسووامل أو مجووع مؤنووث سووامل 
 د حمدد واليقل على عن ثالثةتدل على عد

 )هوووي مووون داللوووة حنويوووة( اليزيووود علوووى عشووورة
وبذلك األسباب يف القورآن ابسوتخدم كلموة 

 . 44. مبع  ذكورا أو إاناث."أزواجا"
َوبَنَۡينَا فَۡوقَُكۡم َسبۡٗعا  4

 ١٢ِشَداٗدا  

هووووووووووي االسووووووووووم الفاعوووووووووول )بنوووووووووواء "شوووووووووودادا" 
مضووووووواعف( مووووووون الثالثوووووووي اجملووووووورد مووووووون وزن 

-شوووديد-ِشووودَّة-يُشووودّ -يفُعووول( شووودّ -)فَعووول
-مشووواد-مشووواد-التشووودد-اشووودد-مشووودود

ويف هوووذه مشووواد )هوووي مووون داللوووة صووورفية(،  
وال  عاقوووولمجووووع تكسووووري لغووووري  الكلمووووة هووووي

مجوع موذكر  جيوز يف هذه الكلموة ابسوتخدام
مجوع الكثورة  وألهنواسامل أو مجوع مؤنوث سوامل 

ليسووت موون صوويى منتهووى اجلموووع الوويت توودل 
 على عدد يزيد على ثالثة ويزيد على عشورة

وبوووذلك األسوووباب  )هوووي مووون داللوووة حنويوووة(.

                                                             
 .267، اجلزء الرابع، دار اجليل بريوت. ص. حاشية تفسري اجلاللنيأمحد بن حممد الصاوى،  44
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 مبعووو دا". "شووودايف القوورآن ابسوووتخدم كلموووة 
45قوية حمكمة اليؤثر فيها مرور الزمان.

 

5      

  

    

كلموووووة "املعصووووورات" وهوووووي اإلسوووووم الفاعوووووول 
)بنوووواء صووووحيح( موووون الثالثووووي املزيوووود حبوووورف 

-معصوور-معصوور-إعصووارا-يعصوور-"أعصوور
)هووي موون  معصوور-معصوور-التعصوور-أعصوور

مجوووع  ويف هوووذه الكلموووة هووويداللوووة صووورفية(. 
وال  عاقووول صوووفة ملؤنوووث غوووريسوووامل وال مؤنوووث

 مجوع موذكر جيوز يف هذه الكلموة ابسوتخدام
تدل على معو  وألهنا  سامل أو مجع التكسري

خاصة جلمع مؤنث غري عاقل الحمدد فيها، 
وبوذلك األسوباب يف  )هي من داللوة حنويوة(

مبعوووو   "معصوووورات"القوووورآن ابسووووتخدم كلمووووة 
 46السحاابت اليت حان هلا أن متطر.

 6      ويف  .سووووم اجلاموووود الووووذاتاال"جنووووات" هووووي
االسووم سووامل و  مجووع مؤنووث هووذه الكلمووة هووي

وال  املختوووم بتوواء التأنيووث ملؤنووث غووري عاقوول
 مجوع موذكر جيوز يف هذه الكلموة ابسوتخدام

تدل على معو  وألهنا  سامل أو مجع التكسري
خاصة جلمع مؤنث غري عاقل الحمدد فيها، 

وبوذلك األسوباب يف  )هي من داللوة حنويوة(

                                                             
 .267، اجلزء الرابع، دار اجليل بريوت. ص. حاشية تفسري اجلاللنيأمحد بن حممد الصاوى،  45
 268، اجلزء الرابع، دار اجليل بريوت. ص. حاشية تفسري اجلاللنيأمحد بن حممد الصاوى،  46
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مبعوووووو   "جنووووووات"القوووووورآن ابسووووووتخدم كلمووووووة 
 47بساتني.

ويف هوووووووذه هوووووووي االسوووووووم اجلامووووووود. "ألفافوووووووا" 
 مجوع تكسوري والصوفة جلموع غوري الكلمة هي

 وال جيووووز يف هوووذه الكلموووة ابسوووتخدام عاقووول
 وألهنووامجووع مووذكر سووامل أو مجووع مؤنووث سووامل 

مجووووع القلووووة توووودل علووووى عوووودد حموووودد واليقوووول 
)هوي مون  اليزيود علوى عشورة على عن ثالثة
وبووووذلك األسووووباب يف القوووورآن  داللووووة حنويووووة(

مبعوو  "كثووري موون  "ألفافووا".ابسووتخدم كلمووة 
 الشجر جيتمع ويلتف.

7     

      

   

 سووووم اجلاموووود املعوووو اال كلمووووة "أفواجووووا" هووووي
)بنووواء أجوووواف( مووون الثالثوووي اجملووورد مووون وزن 

-فووووائج-فوجوووا-يفووووج-يفُعووول( فوووواج-)فَعووول
ويف  مفواج-مفاج-مفاج-التفج-فج-مفوج

 مجع تكسري والصوفة جلموع هيهذه الكلمة 
 وال جيووووز يف هوووذه الكلموووة ابسوووتخدام عاقووول

 وألهنووامجووع مووذكر سووامل أو مجووع مؤنووث سووامل 
مجووووع القلووووة توووودل علووووى عوووودد حموووودد واليقوووول 

)هوي مون  اليزيود علوى عشورة على عن ثالثة
وبووووذلك األسووووباب يف القوووورآن  داللووووة حنويووووة(
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مبعوووو  اجلماعووووة  "أفواجووووا".ابسووووتخدم كلمووووة 
 48من الناس.

8       

  

" هوي ويف هووذه  االسوم اجلامود. كلموة "أبوواابا
لوذلك و  عاقول مجوع تكسوري لغوري الكلمة هي

مجوووووع  ال جيوووووز يف هووووذه الكلموووووة ابسووووتخدام
مجووع  وألهنووامووذكر سووامل أو مجووع مؤنووث سووامل 

القلة تدل على عدد حمدد واليقل علوى عون 
)هووووي مووون داللووووة  اليزيووود علووووى عشووورة ثالثوووة

وبوووووووووووذلك األسوووووووووووباب يف القووووووووووورآن  حنويوووووووووووة(
مبعووين مووا يسوود بووه  "أبوووااب".ابسووتخدم كلمووة 

 49املدخل من خشب أو حديد أو غريمها.
 9       

   

ويف . سووووم اجلاموووود الووووذاتاالهووووي  "اجلبووووال"
وال  عاقلمجع تكسري لغري  هذه الكلمة هي

مجوع موذكر  جيوز يف هذه الكلموة ابسوتخدام
مجوع الكثورة  وألهنواسامل أو مجوع مؤنوث سوامل 

ليسووت موون صوويى منتهووى اجلموووع الوويت توودل 
 على عدد يزيد على ثالثة ويزيد على عشورة

وبوووذلك األسوووباب  )هوووي مووون داللوووة حنويوووة(.
مبعوو   "جبووال". يف القوورآن ابسووتخدم كلمووة 

ا عظوووم اسوووم لكووول وتووود مووون أواتد األرض إذ
واووال موون األعووالم واألاووواط والشووناخيب. 
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وأما موا صوغر وانفورد فهوو مون القنوان والقوور 
50واألكم.

 

 10        



سووم الفاعول )بنواء صووحيح( هوي اال"البثوني" 
-لبثووا-يلبووث-موون الثالثووي اجملوورد بوووزن لَبِووثَ 

-ملبووووث-التلبووووث-البووووث-ملبوووووث-البووووث
الكلموووة هووي مجوووع ويف هووذه  ِملبوووث،-ملبووث

وال جيووووز  موووذكر سوووامل والصوووفة ملوووذكر عاقووول
يف هذه الكلمة ابستخدام مجوع مؤنوث سوامل 
موووثال: "البثوووات" أو مجوووع التكسوووري ال مثووول 

تووودل علوووى معووو  خاصوووة جلموووع  هلوووا، وألهنوووا
. وبذلك األسوباب يف القورآن مذكر ال حمدد

مبع  املكان :مقيم  "البثني"ابستخدم كلمة 
 51فيه.

ويف هووووووذه هووووووي االسووووووم اجلاموووووود. "أحقووووووااب" 
ال لووذلك و  عاقووللل مجووع تكسووري الكلمووة هووي

مجوع موذكر  جيوز يف هذه الكلموة ابسوتخدام
مجووع القلووة  وألهنوواسووامل أو مجووع مؤنووث سووامل 

 تدل على عدد حمدد واليقل على عن ثالثة
 )هوووي مووون داللوووة حنويوووة( اليزيووود علوووى عشووورة

وبذلك األسباب يف القورآن ابسوتخدم كلموة 
 52مبع  "دهورا الهناية هلا". ".حقااب"أ
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 11        

   

ويف هوووذه  هوووي اسوووم اجلامووود الوووذات "آايت"
االسووووووم سووووووامل و  مجووووووع مؤنووووووث الكلمووووووة هووووووي

وال  املختوووم بتوواء التأنيووث ملؤنووث غووري عاقوول
 مجوع موذكر جيوز يف هذه الكلموة ابسوتخدام

على معو   تدلوألهنا  سامل أو مجع التكسري
خاصة جلمع مؤنث غري عاقل الحمدد فيها، 

وبوذلك األسوباب يف  )هي من داللوة حنويوة(
مبعوووووووووين  "آايت"القووووووووورآن ابسوووووووووتخدم كلموووووووووة 

 53عالمة.
 12        



أو االسوم املشوتق "املتقني" هي اسوم الفاعول 
)بنوواء انقووص( موون الثالثووي املزيوود حبوورفني موون 

)هي من  ،اتقاء فهو متق  -يتقي-"اتقىوزن 
ويف هووووذه الكلموووة هوووي مجووووع  داللوووة صووورفية(

وال جيووووز  موووذكر سوووامل والصوووفة ملوووذكر عاقووول
يف هذه الكلمة ابستخدام مجوع مؤنوث سوامل 
موووثال: "متقيوووات" أو مجوووع التكسوووري ال مثووول 

تووودل علوووى معووو  خاصوووة جلموووع هلوووا، وألهنوووا 
وبوذلك  مذكر فقط، )هي مون داللوة حنويوة(

اب يف القوووووووووورآن ابسووووووووووتخدم كلمووووووووووة األسووووووووووب
مبع  صار تقيا من هللا وخاف منوه  "متقني"

 54فتجنب ما هنى عنه وامتثل ألوامره.
 13        "ويف هوذه  .اسم اجلامد الذاتهي  "حدائق
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ال جيووز  عاقولمجع تكسري لغوري  الكلمة هي
مجوع موذكر سووامل  يف هوذه الكلموة ابسووتخدام

مجووع الكثوورة موون  وألهنوواأو مجووع مؤنووث سووامل 
صووويى منتهوووى اجلمووووع الووويت تووودل علوووى عووودد 

)هووووي موووون  يزيووود علووووى عشوووورة ال حمووودد فيهووووا
وبوووذلك األسوووباب يف القووورآن  داللوووة حنويوووة(.

مبعو  كول أرض   "حدائق".ابستخدم كلمة 
55ذات شجر مثمر وخنل أحاط به حاجز.

 

ويف هوووووووذه هوووووووي االسوووووووم اجلامووووووود. "أعنوووووووااب" 
لوذلك و  عاقول مجوع تكسوري لغوري الكلمة هي

مجوووووع  ال جيوووووز يف هووووذه الكلموووووة ابسووووتخدام
مجووع  وألهنووامووذكر سووامل أو مجووع مؤنووث سووامل 

القلة تدل على عدد حمدد واليقل علوى عون 
)هووووي مووون داللووووة  اليزيووود علووووى عشووورة ثالثوووة

وبوووووووووووذلك األسوووووووووووباب يف القووووووووووورآن  حنويوووووووووووة(
مبع  نبات متسّلق  "."أبواابابستخدم كلمة 

مثوووره صوووغري حلوووّو اووورّي، فووو ذا جفوووف صوووار 
 56زبيبا.

 14       "ويف  هوووي االسوووم اجلامووود الوووذات. "كواعوووب
 عاقوولمجووع تكسووري ملؤنووث  هووذه الكلمووة هووي

مجوووووع  ال جيوووووز يف هووووذه الكلموووووة ابسووووتخدام
مجووع  وألهنووامووذكر سووامل أو مجووع مؤنووث سووامل 
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منتهوووى اجلمووووع الووويت تووودل الكثووورة مووون صووويى 
 علوووى عووودد يزيووود علوووى عشووورة ال حمووودد فيهوووا

وبوووذلك األسوووباب  )هوووي مووون داللوووة حنويوووة(.
هووي  "كواعووب".يف القوورآن ابسووتخدم كلمووة 

57مبع  فتاة هند ثديها وأشرف. ،
 

ويف هذه الكلموة هي االسم اجلامد. "أترااب" 
ال جيووز يف  عاقوللل مجع تكسري والصوفة هي

مجووع موذكر سووامل أو  ابسوتخدامهوذه الكلمووة 
مجع القلة تودل علوى  وألهنامجع مؤنث سامل 

اليزيووود  عووودد حمووودد واليقووول علوووى عووون ثالثوووة
وبووذلك  )هووي موون داللووة حنويووة( علووى عشوورة

األسووووووووووباب يف القوووووووووورآن ابسووووووووووتخدم كلمووووووووووة 
  58مبع  على سن واحد. "أترااب".

 15   

       

       

    

)هووي  هووي اسووم اجلاموود الووذات "السووماوات"
 ويف هوووذه الكلموووة هووويمووون داللوووة صووورفية(. 

السووووم املختووووووم أبلوووووف اسوووووامل و  مجووووع مؤنوووووث
وال جيوووووز يف  عاقوووول غووووري التأنيووووث املقصووووورة

سووامل أو  مجووع موذكر هوذه الكلمووة ابسوتخدام
خاصوة  كلموةتدل علوى  وألهنا  مجع التكسري

جلموع مؤنووث غووري عاقول الحموودد فيهووا، )هووي 
وبووووووذلك األسووووووباب يف  موووووون داللووووووة حنويووووووة(
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مبعووو   "السوووماوات"القووورآن ابسوووتخدم كلموووة 
 59الفضاء األعلى احمليط يف األرض.

 

 . عن معاين اجلموع يف جزء عم113. 4اجلدول 

 اجلموع داللة اآلايت رقمال سورة 
 النازعات

 

1       



سووووووووم الفاعووووووول )بنوووووووواء اال"النازعوووووووات" هوووووووي 
-ينوزع-صحيح( من الثالثي اجملرد بوزن نزع

-منوووووزع-التنووووزع-انووووزع-منووووزوع-انزع-نزعووووا
ويف )هوووي مووون داللوووة صووورفية(.  منوووزع-منوووزع

صووفة سووامل وال مجووع مؤنووث هووذه الكلمووة هووي
وال جيوز يف هوذه الكلموة  عاقل ملؤنث مبزي
 سامل أو مجع التكسوري مجع مذكر ابستخدام
توودل علووى معوو  مؤنووث مبووزي جلموووع وألهنووا 

مؤنووث عاقوول الحموودد فيهووا، )هووي موون داللووة 
وبوووووووووووذلك األسوووووووووووباب يف القووووووووووورآن  حنويوووووووووووة(

. مبعو  املالئكوة "النازعوات"ابستخدم كلموة 
 تنزع أرواح الكفار.

2     

   

أو االسوووم  "الناشووطات" هوووي االسووم الفاعووول
)بنوووواء صووووحيح( موووون الثالثووووي اجملوووورد  املشووووتق

-انشووووووووط-نشووووووووط-ينشووووووووط-بوووووووووزن نشووووووووط
-منشط-منشط-التنشط-انشط-منشوط
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ويف هوووذه )هوووي مووون داللوووة صووورفية(.  منشوووط
صوفة ملؤنوث سامل وال مجع مؤنث الكلمة هي

وال جيووووووووز يف هوووووووذه الكلموووووووة  عاقووووووول مبوووووووزي
 سامل أو مجع التكسوري مجع مذكر ابستخدام
مؤنوووث مبوووزي  مجوووع تووودل علوووى معووو وألهنوووا 

 عاقوول الحموودد فيهووا، )هووي موون داللووة حنويووة(
وبذلك األسباب يف القرآن ابسوتخدم كلموة 

. مبعووو  املالئكوووة تنشوووط أرواح "الناشوووطات"
 املؤمنني )تسلها برفق(.

3     

    

أو االسوووم  سوووم الفاعووولاال"السووواحبات" هوووي 
)بنوووواء صووووحيح( موووون الثالثووووي اجملوووورد  املشووووتق

-مسبوح-سابح-سبحا-يسبح-بوزن سبح
 مسووووبح-مسووووبح-مسووووبح-التسووووبح-اصووووبح

ويف هووذه الكلموووة )هووي موون داللووة صوورفية(. 
 صووفة ملؤنووث مبووزيسووامل وال مجووع مؤنووث هووي

 وال جيووووز يف هوووذه الكلموووة ابسوووتخدام عاقووول
وألهنووووا  سووووامل أو مجووووع التكسووووري مجووووع مووووذكر

مووع مؤنووث توودل علووى معوو  مؤنووث مبووزي جل
 عاقوول الحموودد فيهووا، )هووي موون داللووة حنويووة(
وبذلك األسباب يف القرآن ابسوتخدم كلموة 

. مبعوو  املالئكووة تسووبح )تنووزل( "السوواحبات"
 من السماء أبمر هللا تعاىل.

4         أو االسووم  سووم الفاعوولاال"السووابقات" هووي
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بنوووواء صووووحيح( موووون الثالثووووي اجملوووورد  املشووووتق(
-مسوبوق-سوابق-سوبقا-يسوبق-بوزن سوبق

)هوي  مسبق-مسبق-مسبق-التسبق-اسبق
 ويف هوووذه الكلموووة هووويمووون داللوووة صووورفية(. 

 عاقول صفة ملؤنوث مبوزيسامل وال مجع مؤنث
مجووووع  وال جيوووووز يف هووووذه الكلمووووة ابسووووتخدام

توووودل وألهنووووا  سووووامل أو مجووووع التكسووووري مووووذكر
زي عاقوول الحموودد علووى معوو  مجووع مؤنووث مبوو

وبووووووذلك  فيهووووووا، )هووووووي موووووون داللووووووة حنويووووووة(
األسووووووووووباب يف القوووووووووورآن ابسووووووووووتخدم كلمووووووووووة 

مبعووو  املالئكوووة تسوووبق أبرواح . "السوووابقات"
 املؤمنني إىل اجلنة.

5      



أو االسووووم سووووم الفاعوووول اال"املوووودبرات" هووووي 
)بنوووواء صووووحيح( موووون الثالثووووي املزيوووود املشووووتق 

-موووودبِّر-توووودبريا-يوووودبّر-دبّوووورحبوووورف، بوووووزن 
)هووي موون  موودبَّر-موودبَّر-التوودبّر-دبِّوور-موودبَّر

مجوووع  ويف هوووذه الكلموووة هووويداللوووة صووورفية(. 
وال  عاقوول صووفة ملؤنووث مبووزيسووامل وال مؤنووث

 مجوع موذكر جيوز يف هذه الكلموة ابسوتخدام
تدل على مع  وألهنا  سامل أو مجع التكسري

مجع مؤنوث مبوزي عاقول الحمودد فيهوا، )هوي 
وبووووووذلك األسووووووباب يف  داللووووووة حنويووووووة(موووووون 

مبعوووو   ."املووودبرات"القووورآن ابسوووتخدم كلموووة 
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 60"املالئكة تدبر أمر الدنيا.
6     

  

سووووووم اجلاموووووود املعوووووو  موووووون االهووووووي "قلوووووووب" 
-مصدر الفعل الثالثي اجملرد من وزن )فَعول

ويف هووذه الكلمووة  قلبووا-يقلووب-يفعِوول( قلووب
وال جيوووووز يف  عاقوووولمجووووع تكسووووري لغووووري  هووووي

مجوع موذكر سووامل أو  هوذه الكلموة ابسووتخدام
مجووع الكثوورة ليسووت  وألهنووامجووع مؤنووث سووامل 

مووون صوووويى منتهوووى اجلموووووع الووويت توووودل علووووى 
)هوي  عدد يزيد على ثالثة ويزيد على عشرة

وبوووووذلك األسوووووباب يف  مووووون داللوووووة حنويوووووة(.
مبعوووووو   "قلوووووووب". القوووووورآن ابسووووووتخدم كلمووووووة 

يتنبض يف اجلانب األيسر من  عضو عضليّ 
الصوووودر، يوووونظم احلركووووة الدمِويّووووة إىل أاووووراف 

 اجلسم، الفؤاد.

7        



"أبصار" وهي اسم اجلامد املع  من مصدر 
يفُعووول( -فعووول الثالثوووي املزيووود مووون وزن )فُعووول

ويف هووي االسووم اجلاموود.  بصوور-يبصوور-بصوور
جلموع  والصوفةمجع تكسري  هذه الكلمة هي

 ال جيووووز يف هوووذه الكلموووة ابسوووتخدامو  عاقووول
 وألهنووامجوع مووذكر سووامل أو مجووع مؤنووث سووامل 

مجووووع القلووووة توووودل علووووى عوووودد حموووودد واليقوووول 
)هوي مون  اليزيود علوى عشورة على عن ثالثة

                                                             
 271، اجلزء الرابع، دار اجليل بريوت. ص.تفسري اجلاللنيحاشية أمحد بن حممد الصاوى،  60
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وبووووذلك األسووووباب يف القوووورآن  داللووووة حنويووووة(
 مبع   "النظر" ".بصار"أابستخدم كلمة 

8      

    

    

"موووووووووردودون" هوووووووووي اسوووووووووم املفعوووووووووول )بنووووووووواء 
-يوردّ -مضاعف( من الثالثي اجملورد بووزن ردّ 

-موورادّ -موورادّ -التووردد-اردد-مووردود-رادّ -رّدا
ويف هووذه الكلمووة  .)هووي داللووة صوورفية( موورادّ 

 هوووي مجوووع موووذكر سوووامل والصوووفة ملوووذكر عاقووول
وال جيوووووز يف هووووذه الكلمووووة ابسووووتخدام مجووووع 

تووودل  وألهنووواأو مجوووع التكسوووري مؤنوووث سوووامل 
على مع  خاصة جلمع مذكر عاقل الحمدد 

. وبووذلك األسووباب فيهووا )هووي داللووة حنويووة(
مبعو   يف القرآن ابستخدم كلموة "موردودون"

 "غري مقبول".
9         

  

ويف هذه  اجلامد الذاتسم االهي "عظاما" 
وال  عاقوووولمجووووع تكسووووري لغووووري  الكلمووووة هووووي

مجوع موذكر  جيوز يف هذه الكلموة ابسوتخدام
مجوع الكثورة  وألهنواسامل أو مجوع مؤنوث سوامل 

ليسووت موون صوويى منتهووى اجلموووع الوويت توودل 
 على عدد يزيد على ثالثة ويزيد على عشورة

وبوووذلك األسوووباب  )هوووي مووون داللوووة حنويوووة(.
مبع  "  "عظاما".كلمة   يف القرآن ابستخدم

61القصب الذي عليه اللحم".
 

                                                             
 .املعاين لكل رسم مع  قاموس 61
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 10        



ويف  .سووووم اجلاموووود الووووذاتاالهووووي "اجلبووووال" 
وال  عاقلمجع تكسري لغري  هذه الكلمة هي

مجوع موذكر  جيوز يف هذه الكلموة ابسوتخدام
مجوع الكثورة  وألهنواسامل أو مجوع مؤنوث سوامل 

ليسووت موون صوويى منتهووى اجلموووع الوويت توودل 
 على عدد يزيد على ثالثة ويزيد على عشورة

وبوووذلك األسوووباب  )هوووي مووون داللوووة حنويوووة(.
مبعووو   "جبوووال".يف القووورآن ابسوووتخدم كلموووة 

اسوووم لكووول وتووود مووون أواتد األرض إذا عظوووم 
واووال موون األعووالم واألاووواط والشووناخيب. 

نوان والقوور وأما موا صوغر وانفورد فهوو مون الق
62واألكم.

 

11     

    

ويف هوذه هي االسم اجلامد الوذات.  "أنعام"
لوذلك و  عاقول مجع تكسوري لغوري الكلمة هي

مجوووووع  ال جيوووووز يف هووووذه الكلمووووة ابسووووتخدام
مجووع  وألهنوواموذكر سووامل أو مجووع مؤنووث سووامل 

القلة تدل على عدد حمدد واليقل على عون 
)هوووي مووون داللووووة  اليزيووود علوووى عشوووورة ثالثوووة

وبوووووووووووذلك األسوووووووووووباب يف القووووووووووورآن  حنويوووووووووووة(
مبعو  "اإلبول والبقور  "أنعوام"ابستخدم كلمة 

 63والغنم.
 

                                                             
 .96، اجمللد احلادي عشر، )دار صادر بريوت(، ص. لسان العربأيب الفضل مجال الدين بن حممد،  62
 .274، اجلزء الرابع، دار اجليل بريوت. ص.حاشية تفسري اجلاللنيأمحد بن حممد الصاوى، 63
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 . عن معاين اجلموع يف جزء عم114. 4اجلدول 

 داللة اجلموع اآلايت رقمال سورة 
 عبس

 

1      

 

ويف . سوووم اجلامووود الوووذاتاالهوووي "صوووحف" 
وال  عاقولمجع تكسري لغوري  هذه الكلمة هي

مجووع مووذكر  جيووز يف هووذه الكلمووة ابسووتخدام
مجووع الكثوورة  وألهنوواسووامل أو مجووع مؤنووث سووامل 

ليسووت موون صووويى منتهووى اجلمووووع الوويت تووودل 
 على عدد يزيد على ثالثة ويزيود علوى عشورة

وبوووذلك األسوووباب  )هوووي مووون داللوووة حنويوووة(.
  مبعو "صحف". يف القرآن ابستخدم كلمة 

مووووووا يكتوووووووب فيووووووه مووووووون ورق وحنوووووووه، الوووووووورُق 
 املكتوب.

2      ويف هوذه االسم اجلامد الذات. "أيدى" هي
لووذلك و  عاقول مجوع تكسوري لغوري الكلموة هوي

مجوووووع  ال جيووووووز يف هوووووذه الكلموووووة ابسوووووتخدام
مجووع  وألهنووامووذكر سووامل أو مجووع مؤنووث سووامل 

 القلة تدل على عدد حمودد واليقول علوى عون
)هووووي موووون داللووووة  اليزيوووود علووووى عشوووورة ثالثووووة

وبووووووووووووذلك األسووووووووووووباب يف القوووووووووووورآن  حنويووووووووووووة(
"أعضووووواء مبعووووو   "أيووووودي".ابسوووووتخدم كلموووووة 

 اجلسم من املنكب إىل أاراف األصابع".
سوووم الفاعوول )بنووواء صوووحيح( االهوووي "سووفرة" 

-يفعول( سوفر-من الثالثي اجملرد بوزن )فعول
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-اسوووووووفر-سوووووووفورم-سوووووووافر-سوووووووفرا-يسوووووووفر
)هوووي موووون  مسوووفر-مسووووفر-مسوووفر-التسوووفر

مجووووع  ويف هووووذه الكلمووووة هووووي داللووووة صوووورفية(
وال جيووز يف هوذه الكلمووة  عاقولتكسوري لغوري 
مجووع موووذكر سووامل أو مجووع مؤنوووث  ابسووتخدام

مجووووع الكثووورة ليسووووت موووون صوووويى  وألهنوووواسوووامل 
منتهوووى اجلموووووع الووويت توووودل علوووى عوووودد يزيوووود 

)هوي مون داللوة  على ثالثة ويزيد على عشورة
وبووووووووووذلك األسووووووووووباب يف القوووووووووورآن  حنويووووووووووة(.

مبعو  امللَوك الوذين "أواتدا". ابستخدم كلموة 
 حيصون األعمال ويدونوهنا.

3      "سوووووووم الفاعووووووول )بنووووووواء االمووووووون هوووووووي "كووووووورام
-يكرم-صحيح( من الثالثي اجملرد بوزن كرم

-مكورم-التكرم-اكرم-مكروم-كرمي-َكراما
مجووووع  هوووويويف هووووذه الكلمووووة  مكوووورم-مكوووورم

وال جيوووووز يف هووووذه  عاقوووولالتكسووووري والصووووفة ل
مجووع مووذكر سووامل أو مجووع  الكلمووة ابسووتخدام

مجوووع الكثووورة ليسوووت مووون  وألهنوووامؤنوووث سوووامل 
صووويى منتهوووى اجلمووووع الووويت تووودل علوووى عووودد 

)هووي موون  يزيوود علووى ثالثووة ويزيوود علووى عشوورة
وبوووذلك األسوووباب يف القووورآن  داللوووة حنويوووة(.
64كرم.  . مبع  ذوا"كرام"ابستخدم كلمة 

 

                                                             
 .املعاين لكل رسم مع  قاموس 64
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سووووووووم الفاعوووووووول )بنوووووووواء االموووووووون هووووووووي "بوووووووررة" 
-يوربّ -مضواعف( مون الثالثوي اجملورد بووزن بورّ 

-مبوووارّ -مبووارّ -التووربر-ابووورر-مووربور-ابرّ -بوورّا
مجووووع التكسووووري  ويف هووووذه الكلمووووة هووووي مبووووارّ 

وال جيووووووز يف هوووووذه الكلموووووة  عاقووووولوالصوووووفة ل
مجووع موووذكر سووامل أو مجووع مؤنوووث  ابسووتخدام

مجووووع الكثووورة ليسووووت موووون صوووويى  وألهنوووواسوووامل 
منتهوووى اجلموووووع الووويت توووودل علوووى عوووودد يزيوووود 

)هوي مون داللوة  على ثالثة ويزيد على عشورة
وبووووووووووذلك األسووووووووووباب يف القوووووووووورآن  حنويووووووووووة(.

. مبعوو  " صووادقني هلل "بووررة"ابسوتخدم كلمووة 
65يف أعماهلم.

 

4         "ويف  .سووووم اجلاموووود الووووذاتاالهووووي "حوووودائق
ال  عاقولمجوع تكسوري لغوري  هذه الكلموة هوي

مجووع مووذكر  جيووز يف هووذه الكلمووة ابسووتخدام
مجووع الكثوورة  وألهنوواسووامل أو مجووع مؤنووث سووامل 

من صيى منتهى اجلموع اليت تدل على عدد 
)هووووي موووون  يزيوووود علووووى عشوووورة ال حموووودد فيهووووا

وبوووذلك األسوووباب يف القووورآن  داللوووة حنويوووة(.
كول أرض   مبعو   "حودائق".ابستخدم كلموة 

 ذات شجر مثمر وخنل أحاط به حاجز.

ويف هوووذه  سوووم اجلامووود الوووذاتاالهوووي "ُغل بووا" 

                                                             
 .604ه( ص.  1316الشيخ حممد بن عمر نووي اجلاوي، مراح لبيد لكشف مع  القرآن اجمليد، اجمللد الثاين، )دار الكتب العلمية، 65
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وال  عاقوووولمجووووع التكسووووري لغووووري  الكلمووووة هووووي
مجووع مووذكر  جيووز يف هووذه الكلمووة ابسووتخدام

مجووع الكثوورة  وألهنوواسووامل أو مجووع مؤنووث سووامل 
ليسووت موون صووويى منتهووى اجلمووووع الوويت تووودل 
 على عدد يزيد على ثالثة ويزيود علوى عشورة

وبوووذلك األسوووباب  )هوووي مووون داللوووة حنويوووة(.
مبعوووو   . "غلبووووا"يف القوووورآن ابسووووتخدم كلمووووة 

66املكان: كثرت أشجاره والتفت.
 

5     

     

ويف هوذه هي االسوم اجلامود الوذات. "أنعام" 
لووذلك و  عاقول مجوع تكسوري لغوري الكلموة هوي

مجوووووع  ال جيووووووز يف هوووووذه الكلموووووة ابسوووووتخدام
مجووع  وألهنووامووذكر سووامل أو مجووع مؤنووث سووامل 

القلة تدل على عدد حمودد واليقول علوى عون 
)هووووي موووون داللووووة  اليزيوووود علووووى عشوووورة ثالثووووة

وبووووووووووووذلك األسووووووووووووباب يف القوووووووووووورآن  حنويووووووووووووة(
مبع  "اإلبول والبقور  "أنعام".ابستخدم كلمة 

 67والغنم.
6      

   

سم اجلامد املع  مون مصودر االهي "وجوه" 
-جيووووه-فعوووول الثالثووووي اجملوووورد موووون وزن "وجووووه

ويف هوووووذه  )هوووووي مووووون داللوووووة حنويوووووة(. وجهووووا
وال  عاقوووولمجووووع التكسووووري لغووووري  الكلمووووة هووووي

مجووع مووذكر  جيووز يف هووذه الكلمووة ابسووتخدام
                                                             

  .املعاين لكل رسم مع  قاموس 66
 .274، اجلزء الرابع، دار اجليل بريوت. ص.حاشية تفسري اجلاللنيأمحد بن حممد الصاوى، 67
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مجووع الكثوورة  وألهنوواسووامل أو مجووع مؤنووث سووامل 
ليسووت موون صووويى منتهووى اجلمووووع الوويت تووودل 
 على عدد يزيد على ثالثة ويزيود علوى عشورة

وبوووذلك األسوووباب  )هوووي مووون داللوووة حنويوووة(.
مبعو  موا  ."وجووه"يف القرآن ابستخدم كلمة 

يقابلوووووك مووووون الووووورأس وفيوووووه اجلبهوووووة والعينوووووان 
 واخلدان واألنف والفم.

7       

       

سم اجلامد املع  مون مصودر اال"وجوه" هي 
-جيووووه-د موووون وزن "وجووووهفعوووول الثالثووووي اجملوووور 

مجوووع التكسوووري   ويف هوووذه الكلموووة هوووي وجهوووا
وال جيوووووووووز يف هووووووووذه الكلموووووووووة  عاقووووووووللغووووووووري 

مجووع موووذكر سووامل أو مجووع مؤنوووث  ابسووتخدام
مجووووع الكثووورة ليسووووت موووون صوووويى  وألهنوووواسوووامل 

منتهوووى اجلموووووع الووويت توووودل علوووى عوووودد يزيوووود 
)هوي مون داللوة  على ثالثة ويزيد على عشورة

وبووووووووووذلك األسووووووووووباب يف القوووووووووورآن  حنويووووووووووة(.
مبعوو  مووا يقابلووك  ."وجوووه"ابسووتخدم كلمووة 

مووووون الووووورأس وفيوووووه اجلبهوووووة والعينوووووان واخلووووودان 
68واألنف والفم.

 

 8    

  

سووووووم الفاعوووووول )بنوووووواء االموووووون هووووووي "الكفوووووورة" 
-صوووحيح( موووون الثالثووووي اجملوووورد بوووووزن "كفوووور

-اكفوووووووور-مكفووووووووور-كووووووووافر-كفوووووووورا-يكفوووووووور
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ويف هوووووذه  مكفووووور-مكفووووور-مكفووووور-التكفووووور
وال  عاقولمجع التكسري والصوفة ل الكلمة هي

مجووع مووذكر  جيووز يف هووذه الكلمووة ابسووتخدام
مجووع الكثوورة  وألهنوواسووامل أو مجووع مؤنووث سووامل 

ليسووت موون صووويى منتهووى اجلمووووع الوويت تووودل 
 على عدد يزيد على ثالثة ويزيود علوى عشورة

وبوووذلك األسوووباب  )هوووي مووون داللوووة حنويوووة(.
.  مبعووو  "كفووورة"يف القووورآن ابسوووتخدم كلموووة 
 اجلامعون بني الكفر ابهلل.

سوووووم الفاعووووول )بنوووووواء االمووووون هوووووي "الفجووووورة" 
-فجووووورصووووحيح( موووون الثالثووووي اجملوووورد بوووووزن 

-مفجوووووور-فووووواجر-فجووووورا أو فجوووووورا-يفجووووور
)هووي مفجر-مفجوور-مفجوور-التفجوور-افجوور

 ويف هووووذه الكلمووووة هووووي .موووون داللووووة صوووورفية(
وال جيوووووز يف  عاقوووولمجووووع التكسووووري والصووووفة ل
مجووع مووذكر سووامل أو  هووذه الكلمووة ابسووتخدام

مجووع الكثوورة ليسووت  وألهنووامجووع مؤنووث سووامل 
من صيى منتهى اجلموع اليت تدل على عدد 

)هووي موون  يزيوود علووى ثالثووة ويزيوود علووى عشوورة
وبوووذلك األسوووباب يف القووورآن  داللوووة حنويوووة(.

مبع  اجلامعون بني  ."فجرة"ابستخدم كلمة 
69الكذب على هللا.

 

 

                                                             
 .605ه( ص.  1316اجمللد الثاين، )دار الكتب العلمية، مراح لبيد لكشف مع  القرآن اجمليد،الشيخ حممد بن عمر نووي اجلاوي،  69
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 . عن معاين اجلموع يف جزء عم115. 4اجلدول 

 اجلموعداللة  اآلايت رقمال سورة 
 1 التكوير      

    

ويف الووووذات.  سووووم اجلامووووداال"النجوووووم" هووووي 
 عاقوولمجووع التكسووري لغووري  هووذه الكلمووة هووي

مجووووع  وال جيوووووز يف هووووذه الكلمووووة ابسووووتخدام
مجووع  وألهنوواموذكر سووامل أو مجووع مؤنووث سووامل 

الكثرة ليست مون صويى منتهوى اجلمووع الويت 
تدل على عودد يزيود علوى ثالثوة ويزيود علوى 

وبوووووذلك  )هوووووي مووووون داللوووووة حنويوووووة(. عشووووورة
 ." وم"األسباب يف القرآن ابستخدم كلمة 

مبع  راقب النجوم حيسوب مواقيتهوا وسوريها 
70ليعلم منها أحوال العامل.

 

2           

 

ويف . سووووم اجلاموووود الووووذاتاالهووووي "اجلبووووال" 
 عاقوولمجووع التكسووري لغووري  هووذه الكلمووة هووي

مجووووع  وال جيوووووز يف هووووذه الكلمووووة ابسووووتخدام
مجووع  وألهنوواموذكر سووامل أو مجووع مؤنووث سووامل 

الكثرة ليست مون صويى منتهوى اجلمووع الويت 
تدل على عودد يزيود علوى ثالثوة ويزيود علوى 

وبوووووذلك  )هوووووي مووووون داللوووووة حنويوووووة(. عشووووورة
األسووووووووووباب يف القوووووووووورآن ابسووووووووووتخدم كلمووووووووووة 

اسوووم لكووول وتووود مووون أواتد مبعووو   . "جبوووال"
األرض إذا عظووووووووووم واووووووووووال موووووووووون األعووووووووووالم 
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واألاواط والشناخيب. وأما ما صغر وانفورد 
71فهو من القنان والقور واألكم.

 

3          

 

ويف  .سووووم اجلاموووود الووووذاتاال"العشوووار" هووووي 
 عاقوولمجووع التكسووري لغووري  هووذه الكلمووة هووي

مجووووع  وال جيوووووز يف هووووذه الكلمووووة ابسووووتخدام
مجووع  وألهنوواموذكر سووامل أو مجووع مؤنووث سووامل 

الكثرة ليست مون صويى منتهوى اجلمووع الويت 
تدل على عودد يزيود علوى ثالثوة ويزيود علوى 

وبوووووذلك  )هوووووي مووووون داللوووووة حنويوووووة(. عشووووورة
األسووووووووووباب يف القوووووووووورآن ابسووووووووووتخدم كلمووووووووووة 

72مبع  "النوق احلوامل. . "عشار"
 

4       

   

ويف  سووم اجلاموود الووذات،االهووي  "الوحوووع"
 عاقوولمجووع التكسووري لغووري  هووذه الكلمووة هووي

مجووووع  وال جيوووووز يف هووووذه الكلمووووة ابسووووتخدام
مجووع  وألهنوواموذكر سووامل أو مجووع مؤنووث سووامل 

الكثرة ليست مون صويى منتهوى اجلمووع الويت 
تدل على عودد يزيود علوى ثالثوة ويزيود علوى 

وبوووووذلك  )هوووووي مووووون داللوووووة حنويوووووة(. عشووووورة
األسووووووووووباب يف القوووووووووورآن ابسووووووووووتخدم كلمووووووووووة 

 مبع " حيوان الربَّ".  . "وحوع"

5            "ويف هوذه . اسم اجلامود الوذاتهي "البحار
وال  عاقووولمجوووع التكسوووري لغوووري  هوووي الكلموووة

                                                             
 .96بريوت(، ص. ، اجمللد احلادي عشر، )دار صادر لسان العربأيب الفضل مجال الدين بن حممد،  71
 .279، اجلزء الرابع، دار اجليل بريوت. ص.حاشية تفسري اجلاللنيأمحد بن حممد الصاوى،  72
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 مجوع موذكر  جيوز يف هذه الكلموة ابسوتخدام
مجوع الكثورة  وألهنواسامل أو مجوع مؤنوث سوامل 

ليسووت موون صوويى منتهووى اجلموووع الوويت توودل 
 على عدد يزيد على ثالثة ويزيد على عشورة

وبوووذلك األسوووباب  )هوووي مووون داللوووة حنويوووة(.
مبعووو   . "حبوووار"يف القووورآن ابسوووتخدم كلموووة 

تقوووووع مووووودينتنا علووووووى البحووووور: ميووووواه عظيمووووووة 
حتملهوووووووووووووووا األموووووووووووووووواج إىل حووووووووووووووودود األرض 

73اليابسة.
 

6      

  

ويف  .سوووم اجلامووود الوووذاتاال هوووي"النفووووس" 
مجووووع التكسووووري والصووووفة  هووووذه الكلمووووة هووووي

 وال جيوووز يف هووذه الكلمووة ابسووتخدام عاقوولل
 وألهنووامجوع مووذكر سووامل أو مجووع مؤنووث سووامل 

مجع الكثرة ليست من صويى منتهوى اجلمووع 
الوويت توودل علووى عوودد يزيوود علووى ثالثووة ويزيوود 

وبوذلك  )هوي مون داللوة حنويوة(. على عشورة
األسووووووووووباب يف القوووووووووورآن ابسووووووووووتخدم كلمووووووووووة 

74مبع  "األجساد". ."النفوس"
 

7         

 

ويف  .سووم اجلاموود الووذاتاالهووي "الصووحف" 
 عاقوولمجووع التكسووري لغووري  هووذه الكلمووة هووي

مجووووع  وال جيوووووز يف هووووذه الكلمووووة ابسووووتخدام
مجووع  وألهنوواموذكر سووامل أو مجووع مؤنووث سووامل 
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الكثرة ليست مون صويى منتهوى اجلمووع الويت 
تدل على عودد يزيود علوى ثالثوة ويزيود علوى 

وبوووووذلك  )هوووووي مووووون داللوووووة حنويوووووة(. عشووووورة
األسووووووووووباب يف القوووووووووورآن ابسووووووووووتخدم كلمووووووووووة 

مبعوو  مووا يكتووب فيووه مووون ورق  . "صووحف"
 وحنوه، الورُق املكتوب.

8       

 

ويف  .سووووم اجلاموووود الووووذاتاالهووووي "اخلوووونس" 
 عاقوولمجووع التكسووري لغووري  هووذه الكلمووة هووي

مجووووع  وال جيوووووز يف هووووذه الكلمووووة ابسووووتخدام
مجووع  وألهنوواموذكر سووامل أو مجووع مؤنووث سووامل 

الكثرة ليست مون صويى منتهوى اجلمووع الويت 
تدل على عودد يزيود علوى ثالثوة ويزيود علوى 

وبوووووذلك  )هوووووي مووووون داللوووووة حنويوووووة(. عشووووورة
األسووووووووووباب يف القوووووووووورآن ابسووووووووووتخدم كلمووووووووووة 

مبعوووووو  الكواكووووووب السووووووويارة دون  ."خوووووونس"
 الثابتة.

 9         "سووم الفاعوول )بنوواء انقووص( االهووي "اجلوووار
-جيووري-الثالثووي اجملوورد موون وزن "جوورى موون
-مبوووورى-الجتوووور-اجوووور-مبووووريّ -جووووار-جووووراي
مجووووع  ويف هووووذه الكلموووة هووووي مبوووورى.-مبووورى

وال جيووووووووز يف هوووووووذه  عاقووووووولالتكسوووووووري لغوووووووري 
مجووع مووذكر سووامل أو مجووع  الكلمووة ابسووتخدام

مجووع الكثوورة ليسووت موون  وألهنووامؤنووث سووامل 
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صووويى منتهوووى اجلمووووع الووويت تووودل علوووى عووودد 
)هوي مون  د علوى عشورةيزيد علوى ثالثوة ويزيو

وبوووذلك األسوووباب يف القووورآن  داللوووة حنويوووة(.
   75."جوار"ابستخدم كلمة 

سم الفاعل )بناء صوحيح( هي اال"الكنس" 
يفُعوووول(  -مووون الثالثووووي اجملوووورد موووون وزن )فَعوووول

-كنوووسم-كووانس-كنسووا-يكوونس-كوونس
 مكونس-مكونس-مكونس-التكنس-اكنس

مجووووع التكسووووري لغووووري  ويف هووووذه الكلمووووة هووووي
 وال جيووووز يف هوووذه الكلموووة ابسوووتخدام عاقووول

 وألهنووامجوع مووذكر سووامل أو مجووع مؤنووث سووامل 
مجع الكثرة ليست من صويى منتهوى اجلمووع 
الوويت توودل علووى عوودد يزيوود علووى ثالثووة ويزيوود 

وبوذلك  )هوي مون داللوة حنويوة(. على عشورة
األسووووووووووباب يف القوووووووووورآن ابسووووووووووتخدم كلمووووووووووة 

مبعووووو  تغيوووووب يف املواضوووووع الووووويت   ."كووووونس"
76.تغيب فيها

 

10      

    

ويف هوذه ، "العاملني" هي اسم اجلامد الذات
مووووووع مووووووذكر سووووووامل جل ملحووووووق الكلمووووووة هووووووي

والصوووووووووفة لكووووووووول مبمووووووووووع متجوووووووووانس مووووووووون 
وال جيووووووووووز يف هوووووووووذه الكلموووووووووة  املخلوقوووووووووات

 ابسووتخدام مجوووع مؤنووث سوووامل مجووع التكسوووري
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ب يف وبوذلك األسوبا )هي من داللوة حنويوة(
مبعوووو  "   ابسووووتخدم كلمووووة "العوووواملني"القوووورآن 

 كل صنف من أصناف اخللق".
11        

    

    

ويف هوذه  ،"العاملني" هي اسم اجلامد الذات
مووووووع مووووووذكر سووووووامل جل ملحووووووق الكلمووووووة هووووووي

والصوووووووووفة لكووووووووول مبمووووووووووع متجوووووووووانس مووووووووون 
وال جيووووووووووز يف هوووووووووذه الكلموووووووووة  املخلوقوووووووووات

أو مجووووووووع ابسووووووووتخدام مجووووووووع مؤنووووووووث سووووووووامل 
وبووووذلك  )هووووي موووون داللووووة حنويووووة( التكسووووري

األسووووووووووباب يف القوووووووووورآن ابسووووووووووتخدم كلمووووووووووة 
مبعوو  " كوول صوونف موون أصووناف   "العوواملني"
 اخللق".

 

 . عن معاين اجلموع يف جزء عم116. 4اجلدول 

 داللة اجلموع اآلايت رقمال سورة 
 1 فنطااراإل     

    

ويف  االسوم اجلامود الوذات. هوي"الكواكب" 
ال  عاقولمجوع تكسوري لغوري  هذه الكلمة هي

مجوع موذكر  جيوز يف هذه الكلموة ابسوتخدام
مجوع الكثورة  وألهنواسامل أو مجوع مؤنوث سوامل 

مووون صوووويى منتهوووى اجلموووووع الووويت توووودل علووووى 
)هوووي  عووودد يزيووود علوووى عشووورة ال حمووودد فيهوووا

وبوووووذلك األسوووووباب يف  داللوووووة حنويوووووة(.مووووون 
مبعووو    "كواكوووب".القووورآن ابسوووتخدم كلموووة 
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جورم مسواوي يودور حوول الشومس ويستضوئ 
 بضوئها.

2            

 

ويف  .سووووم اجلاموووود الووووذاتاالهووووي "البحووووار" 
 عاقوولمجووع التكسووري لغووري  هووذه الكلمووة هووي

مجووووع  وال جيوووووز يف هووووذه الكلمووووة ابسووووتخدام
مجووع  وألهنوواموذكر سووامل أو مجووع مؤنووث سووامل 

الكثرة ليست مون صويى منتهوى اجلمووع الويت 
تدل على عودد يزيود علوى ثالثوة ويزيود علوى 

وبوووووذلك  )هوووووي مووووون داللوووووة حنويوووووة(. عشووووورة
 ."حبار"األسباب يف القرآن ابستخدم كلمة 

مبع  تقع مودينتنا علوى البحور: ميواه عظيموة 
 حتملها األمواج إىل حدود األرض اليابسة.

3          

 

ويف  .سوووووم اجلاموووود الوووووذاتاالهووووي "القبووووور" 
 عاقوولمجووع التكسووري لغووري  هووذه الكلمووة هووي

مجووووع  وال جيوووووز يف هووووذه الكلمووووة ابسووووتخدام
مجووع  وألهنوواموذكر سووامل أو مجووع مؤنووث سووامل 

الكثرة ليست مون صويى منتهوى اجلمووع الويت 
تدل على عودد يزيود علوى ثالثوة ويزيود علوى 

وبوووووذلك  )هوووووي مووووون داللوووووة حنويوووووة(. عشووووورة
 ."قبور"األسباب يف القرآن ابستخدم كلمة 
77مبع  "احلفرة اليت يدفن فيها امليت.

 

4         أو االسووووم سووووم الفاعوووول اال"حووووافظني" هووووي

                                                             
 .املعاين لكل رسم مع  قاموس 77
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  بنوووواء صووووحيح( موووون الثالثووووي اجملوووورد املشووووتق(
-فوظحم-حافظ-حَي َفُظ ِحف ظا-بوزن َحِفظَ 

حِمفوظ )هوي -حمفظ-حمفظ-الحتفظ-احفظ
ويف هوووذه الكلموووة هوووي  مووون داللوووة صووورفية(.

وال  مجوووع موووذكر سوووامل والصوووفة ملوووذكر عاقووول
مجع مؤنوث  جيوز يف هذه الكلمة ابستخدام

 أو مجوووع التكسوووري "حافظوووات: "سوووامل ومثلوووه
، وألهنا تدل هي مجع الكثرة ومثله "حفاظ"

 ال حموووودد علووووى معوووو  خاصووووة جلمووووع مووووذكر
ب يف وبوذلك األسوبا )هي من داللوة حنويوة(

مبعو  مون  القرآن ابستخدم كلمة "حافظني"
 املالئكة ألعمالكم.

5          سم الفاعل )بنواء صوحيح( اال"كاتبني" هي
كتبوا -يكتُوب-الثالثي اجملورد بووزن َكتَوبَ من 

-اكتووووووووووب-مكتوووووووووووب-كاتووووووووووب-أو كتووووووووووااب
)هووووي  ِمكتووووب-َمكتووووب-َمكتووووب-التكتووووب

ويف هوووذه الكلموووة هوووي  .مووون داللوووة صووورفية(
وال  مجوووع موووذكر سوووامل والصوووفة ملوووذكر عاقووول

جيوز يف هذه الكلمة ابستخدام مجع مؤنوث 
مثال  " أو مجع التكسريكاتباتسامل مثال: "

، وألهنووا توودل علووى هووي مجووع الكثوورة ابتّو: كُ 
)هوي مون  ال حمودد مع  خاصة جلمع مذكر

، وبوووذلك األسوووباب يف القووورآن داللوووة حنويوووة(
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مبع  من املالئكة  "كاتبني"ابستخدم كلمة 
 ألعمالكم.

6          

 

سووووووم اجلامووووود املعووووو  موووووون اال"األبووووورار" هوووووي 
)بنوواء مضوواعف( مصوودر فعوول الثالثووي اجملوورد 

ويف هوووي االسوووم اجلامووود.  بووورّا-يووورب-بووووزن بووور
ال  عاقوووولمجووووع تكسووووري لل هووووذه الكلمووووة هووووي

مجوع موذكر  جيوز يف هذه الكلموة ابسوتخدام
مجووع القلووة  وألهنوواسووامل أو مجووع مؤنووث سووامل 

 تدل على عدد حمدد واليقل على عن ثالثة
 )هوووي مووون داللوووة حنويوووة( اليزيووود علوووى عشووورة

وبذلك األسباب يف القرآن ابسوتخدم كلموة 
مبعووووووووو  "املوووووووووؤمنني الصوووووووووادقني يف  "أبووووووووورار".
 إمياهنم.

7      

 

سوووووم الفاعووووول )بنووووواء االمووووون  هوووووي "الفجوووووار"
-صحيح( من الثالثي اجملرد مون وزن "فجور

-افجووووووور-فجوووووووورم-فووووووواجر-فجووووووورا-يفجووووووور
ويف هوووذه  مفجووور.-مفجوور-مفجووور-التفجوور

وال  عاقلمجع التكسري والصفة ل الكلمة هي
مجوع موذكر  جيوز يف هذه الكلموة ابسوتخدام

مجوع الكثورة  وألهنواسامل أو مجوع مؤنوث سوامل 
ليسووت موون صوويى منتهووى اجلموووع الوويت توودل 
 على عدد يزيد على ثالثة ويزيد على عشورة

وبوووذلك األسوووباب  )هوووي مووون داللوووة حنويوووة(.
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مبعووو   ."فجوووار"يف القووورآن ابسوووتخدم كلموووة 
 الكفار. 

8           



أو االسووووووم  سووووووم الفاعوووووول"غووووووائبني" هووووووي اال
)بنوووواء أجووووواف( موووون الثالثووووي اجملوووورد  املشووووتق

-مغيووب-غائووب-غيبووا-يغيووب-بوووزن غوواب
)هوي  ِمغواب-مغيوب-مغيوب-التغوب-غب

ويف هوووذه الكلموووة هوووي  ،مووون داللوووة صووورفية(
وال  مجوووع موووذكر سوووامل والصوووفة ملوووذكر عاقووول

ة ابستخدام مجع مؤنوث جيوز يف هذه الكلم
ألهنووووا توووودل علووووى ، أو مجووووع التكسووووري سووووامل 

الحموودد )هووي موون  معوو  خاصووة جلمووع مووذكر
، وبوووذلك األسوووباب يف القووورآن داللوووة حنويوووة(

مبعوووووووووووووو    "غووووووووووووووائبني"ابسووووووووووووووتخدم كلمووووووووووووووة 
 78"خمرجني".

 

 عن معاين اجلموع يف جزء عم .117. 4اجلدول 

 داللة اجلموع اآلايت رقمال سورة 
 1 اططنامل        أو االسووووم  سووووم الفاعوووولاال"املطّففووووني" هووووي

)بنووواء مضوواعف( مووون الثالثووي املزيووود  املشووتق
ووووف-حبوووورف، بوووووزن "اّفووووف -تطفيفووووا-يطفِّ

ووووووووف ووووووووف-ُمطفَّووووووووف-ُمطفِّ -التطّفووووووووف-افِّ

                                                             
 .282، اجلزء الرابع، دار اجليل بريوت. ص.حاشية تفسري اجلاللنيأمحد بن حممد الصاوى،  78
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 )هوي مون داللوة صورفية(، ُمطفَّوف"-ُمطفَّف
ويف هوووووذه الكلموووووة هوووووي مجوووووع موووووذكر سوووووامل 

وال جيوووووووز يف هووووووذه  والصووووووفة ملووووووذكر عاقوووووول
أو مجوع  ة ابستخدام مجوع مؤنوث سواملالكلم

ألهنا تدل على معو  خاصوة جلموع  التكسري
)هووووووي موووووون داللووووووة  ال حموووووودد عاقوووووول مووووووذكر
، وبووووووووووذلك األسووووووووووباب يف القوووووووووورآن حنويووووووووووة(

الذين  مبع  "هم "مطففني"ابستخدم كلمة 
 79ينقصون امليكال وامليزان.

2        

     

"مبعوثوووووون" هوووووي مووووون اسوووووم املفعوووووول )بنووووواء 
-صوووحيح( مووون الثالثوووي اجملووورد بووووزن "بَعوووث

-ابعووووووث-مبعوووووووث-ابعووووووث-بَوع ثووووووا-يبَعووووووث
)هووي موون  ِمبعووث-مبعووث-مبعووث-التبعووث

ويف هوووذه الكلموووة هوووي مجوووع  .داللوووة صووورفية(
وال جيووووز  موووذكر سوووامل والصوووفة ملوووذكر عاقووول

ة ابستخدام مجوع مؤنوث سوامل يف هذه الكلم
ال  ألهنا تدل على مع  خاصة جلموع موذكر

، وبووووووذلك )هووووووي موووووون داللووووووة حنويووووووة( حموووووودد
األسووووووووووباب يف القوووووووووورآن ابسووووووووووتخدم كلمووووووووووة 

 .""مبعوثون
3      

         

ويف هوذه  هي اسم اجلامد الذات،"العاملني" 
مووووووع مووووووذكر سووووووامل جل ملحووووووق الكلمووووووة هووووووي

                                                             
 .440، ص. م 1994الرابع، دار الكتب العلمية بريوت لبنان، ، اجلزء الوسيط يف تفسري القرآن اجمليدأيب احلسن علي بن أمحد،  79
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والصوووووووووفة لكووووووووول مبمووووووووووع متجوووووووووانس مووووووووون 
وال جيووووووووووز يف هوووووووووذه الكلموووووووووة  املخلوقوووووووووات

ابسوتخدام مجووع مؤنووث سوامل ال مثوول هلووا" أو 
ل هلوووا )هوووي مووون داللوووة مجوووع التكسوووري ال مثووو

وبوووووووووووذلك األسوووووووووووباب يف القووووووووووورآن  حنويوووووووووووة(
مبعووووو  " كووووول   ابسوووووتخدم كلموووووة "العووووواملني"
 80صنف من أصناف اخللق".

4      

       

 

سم الفاعل )بنواء صوحيح( االهي "الفجار" 
-يفجووور-مووون الثالثوووي اجملووورد مووون وزن فجووور

-التفجووووور-افجووووور-فجوووووورم-فووووواجر-فجووووورا
ويف هووووذه الكلمووووة  مفجوووور.-مفجوووور-مفجوووور
وال جيوووز  عاقوولمجووع التكسووري والصووفة ل هووي

مجوع موذكر سووامل  يف هوذه الكلموة ابسوتخدام
مجوووووع الكثووووورة  وألهنووووواأو مجوووووع مؤنوووووث سوووووامل 

ليسووت موون صوويى منتهووى اجلموووع الوويت توودل 
 على عدد يزيد على ثالثة ويزيد على عشورة

وبوووذلك األسوووباب  )هوووي مووون داللوووة حنويوووة(.
مبعووو   .فجوووار""يف القووورآن ابسوووتخدم كلموووة 

81أعمال الكفار.
 

5       

    

"املكذّبني" هي اسم الفاعول )بنواء صوحيح( 
-موووون الثالثووووي املزيوووود حبوووورف، بوووووزن كووووّذب

-مكووووووووذَّب-مكووووووووذِّب-تكووووووووذيبا-يكووووووووذِّب
                                                             

 .املعاين لكل رسم مع  قاموس 80
 .284، اجلزء الرابع، دار اجليل بريوت. ص.حاشية تفسري اجلاللنيأمحد بن حممد الصاوى،  81
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)هووي  مكووّذب-مكووّذب-التكووّذب-َكووذِّب
ويف هوووذه الكلموووة هوووي  .مووون داللوووة صووورفية(

وال  مجوووع موووذكر سوووامل والصوووفة ملوووذكر عاقووول
ة ابستخدام مجع مؤنوث جيوز يف هذه الكلم

ألهنوووا تووودل علوووى معووو  خاصوووة جلموووع سوووامل 
، )هوووووي مووووون داللوووووة حنويوووووة( ال حمووووودد موووووذكر

وبذلك األسباب يف القرآن ابسوتخدم كلموة 
 ."مكذبني"

6            

     

 

ويف هووذه ، "آايت" هووي اسووم اجلاموود الووذات
االسووووووم سووووووامل و  مجووووووع مؤنووووووث الكلمووووووة هووووووي

وال  املختوووم بتوواء التأنيووث ملؤنووث غووري عاقوول
 مجوع موذكر جيوز يف هذه الكلموة ابسوتخدام

تدل على مع  وألهنا  سامل أو مجع التكسري
خاصة جلمع مؤنث غري عاقل الحمدد فيها، 

وبوذلك األسوباب يف  داللوة حنويوة()هي من 
مبعوووووووووين  "آايت"القوووووووورآن ابسوووووووووتخدم كلموووووووووة 

 82عالمة.
ويف  سووم اجلاموود الووذات.االهووي "أسووااري"  

ال  عاقولمجوع تكسوري لغوري  هذه الكلمة هي
مجوع موذكر  جيوز يف هذه الكلموة ابسوتخدام

مجوع الكثورة  وألهنواسامل أو مجوع مؤنوث سوامل 
مووون صوووويى منتهوووى اجلموووووع الووويت توووودل علووووى 

                                                             
 .املعاين لكل رسم مع  قاموس 82



153 
 

 

)هوووي  عووودد يزيووود علوووى عشووورة ال حمووودد فيهوووا
وبوووووذلك األسوووووباب يف  مووووون داللوووووة حنويوووووة(.

مبعوووو    "أسوووااري".القووورآن ابسوووتخدم كلمووووة 
 "احلكاايت".

االسوووووم اجلاموووود الوووووذات ويف "األولووووني" هووووي 
هووذه الكلمووة هووي مجووع مووذكر سووامل والصووفة 

وال جيووووووووز يف هوووووووذه الكلموووووووة  ملوووووووذكر عاقووووووول
ابستخدام مجع مؤنث سوامل ألهنوا تودل علوى 
مع  خاصة جلمع مذكر ال حمدد فيها )هي 
مووووون داللوووووة حنويوووووة(، وبوووووذلك األسوووووباب يف 

مبعوووووو   .القوووووورآن ابسووووووتخدم كلمووووووة "أولووووووني"
 83"قدمي".

7         

      

    

سووووووم اجلاموووووود املعوووووو  موووووون اال"قلوووووووب" هووووووي 
-وزن )فَعول مصدر الفعل الثالثي اجملرد من

ويف هووذه الكلمووة  قلبووا-يقلووب-يفعِوول( قلووب
وال جيووووز يف  عاقووولمجوووع التكسوووري لغوووري  هوووي

مجوع موذكر سووامل أو  هوذه الكلموة ابسووتخدام
مجووع الكثوورة ليسووت  وألهنووامجووع مؤنووث سووامل 

مووون صوووويى منتهوووى اجلموووووع الووويت توووودل علووووى 
)هوي  عدد يزيد على ثالثة ويزيد على عشرة

وبوووووذلك األسوووووباب يف  مووووون داللوووووة حنويوووووة(.
مبعووووووو    "قلووووووووب"القووووووورآن ابسوووووووتخدم كلموووووووة 

                                                             
 .284دار اجليل بريوت. ص. ، اجلزء الرابع،حاشية تفسري اجلاللنيأمحد بن حممد الصاوى،  83
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عضو عضلّي يتنبض يف اجلانب األيسر من 
الصوووودر، يوووونظم احلركووووة الدمِويّووووة إىل أاووووراف 

84اجلسم، الفؤاد.
 

 8        

      

 

"حمجوبون" هي اسم املفعول )بناء صحيح( 
-حيُجوووب-موون الثالثوووي اجملووورد بوووزن حَجوووب

-احجووووووووب-حمجوووووووووب-حاجووووووووب-حجبووووووووا
)هوووي  حِمجوووب-حمجوووب-حمجوووب-الحتجوووب

ويف هوووذه الكلموووة هوووي  .مووون داللوووة صووورفية(
وال  مجوووع موووذكر سوووامل والصوووفة ملوووذكر عاقووول

ة ابستخدام مجع مؤنوث جيوز يف هذه الكلم
، وألهنووا توودل علووى معوو  خاصووة جلمووع سووامل

)هووووووي موووووون داللووووووة  ال حموووووودد عاقوووووول مووووووذكر
، وبووووووووووذلك األسووووووووووباب يف القوووووووووورآن حنويووووووووووة(

 ."حمجوبون"ابستخدم كلمة 
9          

     

)بنوووواء سووووم اجلاموووود املعوووو  اال"األبوووورار" هووووي 
-مضوواعف( موون الثالثووي اجملوورد موون وزن بوورّ 

هووي االسووم اجلاموود )هووي موون داللووة  بوورّا-يووربّ 
مجوع تكسوري  ويف هوذه الكلموة هويصرفية(. 
 ال جيووووز يف هوووذه الكلموووة ابسوووتخدام لعاقووول

 وألهنووامجوع مووذكر سووامل أو مجووع مؤنووث سووامل 
مجووووع القلووووة توووودل علووووى عوووودد حموووودد واليقوووول 

)هوي مون  اليزيود علوى عشورة على عن ثالثة

                                                             
 .املعاين لكل رسم مع  قاموس 84
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وبووووذلك األسووووباب يف القوووورآن  داللووووة حنويووووة(
مبعوووووو  "أعمووووووال  "أبوووووورار".ابسوووووتخدم كلمووووووة 

 املؤمنني الصادقني يف إمياهنم.
ويف هووذه عّليّووني" هووي اسووم اجلاموود الووذات. 

 مجوووع موووذكر سوووامل لغوووريملحوووق الكلموووة هوووي 
ة ابسووووتخدام ال جيووووز يف هووووذه الكلمووو عاقووول

 ألهنووووا  أو مجووووع التكسووووري مجووووع مؤنووووث سووووامل
)هوووي مووون داللوووة  السوووامل مجوووع موووذكرملحوووق 
، وبووووووووووذلك األسووووووووووباب يف القوووووووووورآن حنويووووووووووة(

مبعوووو  "كتوووواب  .""عليوووونيابسووووتخدم كلمووووة 
جوووامع ألعموووال اخلوووري مووون املالئكوووة وموووؤم  

أو مكووووووان يف السووووووماء السووووووابعة  85الثقلووووووني
 حتت العرع".

10       

  

ويف هووذه  الوذات.عّلّييوون" هووي اسوم اجلاموود 
 ملحوووق مجوووع موووذكر سوووامل لغوووريالكلموووة هوووي 

ة ابسووووتخدام ال جيووووز يف هووووذه الكلمووو عاقووول
 ألهنووووا مجووووع مؤنووووث سووووامل أو مجووووع التكسووووري 

السوووامل )هوووي مووون داللوووة  مجوووع موووذكرملحوووق 
، وبووووووووووذلك األسووووووووووباب يف القوووووووووورآن حنويووووووووووة(

مبعووو  "كتووواب  .""علييوووونابسوووتخدم كلموووة 
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  جوووامع ألعموووال اخلوووري مووون املالئكوووة وموووؤم
أو مكووووووان يف السووووووماء السووووووابعة  86الثقلووووووني

 87حتت العرع".
11         )املقربوون" هووي اسوم املفعووول )بنواء صووحيح"

-مووووون الثالثوووووي املزيووووود حبووووورف، بووووووزن قوووووّرب
-قووووووورِّب-مقووووووورَّب-مقووووووورِّب-تقريبوووووووا-يقوووووووّرب
)هووووي موووون داللووووة  مقووووّرب-مقووووّرب-التقووووّرب
مووذكر ويف هووذه الكلمووة هووي مجووع ، صوورفية(

وال جيوووز يف هووذه  سووامل والصووفة ملووذكر عاقوول
ة ابستخدام مجع مؤنث سامل  أو مجع الكلم

ألهنووا توودل علووى معوو  خاصووة جلمووع تكسووري 
فيهووا )هووي موون داللووة  ال حموودد عاقوول مووذكر

، وبووووووووووذلك األسووووووووووباب يف القوووووووووورآن حنويووووووووووة(
مبعووووووووووووو   "مقربوووووووووووووون".ابسوووووووووووووتخدم كلموووووووووووووة 

 "املالئكة".
12          



سووووم اجلاموووود املعوووو  )بنوووواء اال"األبوووورار" هووووي 
-مضوواعف( موون الثالثووي اجملوورد موون وزن بوورّ 

ويف هذه الكلموة هي االسم اجلامد.  برّا-يربّ 
ال جيوووووز يف هووووذه  عاقوووولمجووووع تكسووووري ل هووووي

مجووع مووذكر سووامل أو مجووع  الكلمووة ابسووتخدام
مجع القلة تدل على عدد  وألهنامؤنث سامل 

اليزيووود علوووى  ثالثوووة حمووودد واليقووول علوووى عووون
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وبووووووذلك  )هووووووي موووووون داللووووووة حنويووووووة( عشوووووورة
 "أبرار".األسباب يف القرآن ابستخدم كلمة 

 مبع  "أعمال املؤمنني الصادقني يف إمياهنم.
13     

  

هي مجع الكثرة من صويى منتهوى "األرآئك" 
اجلموووووع الوووويت توووودل علووووى عوووودد يزيوووود علووووى 

اجلامووووود الووووذات، مبعووووو  وهوووووي اسووووم عشوووورة، 
88"السرر يف احلجال".

 

14       

     

سم اجلامد املع  من مصدر اال"وجوه" هي 
-جيووووه-ثووووي اجملوووورد موووون وزن "وجووووهفعوووول الثال
مجووع التكسووري  ويف هووذه الكلمووة هووي وجهووا.
وال جيوووووووووز يف هووووووووذه الكلمووووووووة  عاقووووووووللغووووووووري 

مجووع مووذكر سووامل أو مجووع مؤنووث  ابسووتخدام
مجوووع الكثووورة ليسوووت مووون صووويى  وألهنووواسوووامل 

منتهوووى اجلمووووع الووويت تووودل علوووى عووودد يزيووود 
)هي مون داللوة  على ثالثة ويزيد على عشرة

وبووووووووووذلك األسووووووووووباب يف القوووووووووورآن  حنويووووووووووة(.
مبعووو  موووا يقابلوووك  "وجووووه"ابسوووتخدم كلموووة 

موووون الوووورأس وفيووووه اجلبهووووة والعينووووان واخلوووودان 
89واألنف والفم.

 

15        

   

"املتنافسووووووووون" هووووووووي اسووووووووم الفاعوووووووول )بنوووووووواء 
صوووحيح( مووون الثالثوووي املزيووود حبووورفني، بووووزن 

-متنووووووووواِفس-تناُفسوووووووووا-يتنوووووووووافس-"تنوووووووووافس
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    متنوووووووافس-التتنوووووووافس-تنوووووووافس-متنووووووواَفس-
ويف هووذه )هووي موون داللووة صوورفية(،  متنووافس

مجووع موذكر سووامل والصووفة ملووذكر الكلموة هووي 
ة ابسوووتخدام وال جيووووز يف هوووذه الكلمووو عاقووول

ألهنا تودل مجع مؤنث سامل  أو مجع تكسري 
عاقوووول ال  علووووى معوووو  خاصووووة جلمووووع مووووذكر
وبووذلك  ،حموودد فيهووا )هووي موون داللووة حنويووة(

األسووووووووووباب يف القوووووووووورآن ابسووووووووووتخدم كلمووووووووووة 
 مبع  " املبادرة إىل ااعة هللا". "متنافسون"

16       

 

هووي اسوم املفعووول )بنواء صووحيح( "املقربوون" 
-مووووون الثالثوووووي املزيووووود حبووووورف، بووووووزن قوووووّرب

-قووووووورِّب-مقووووووورَّب-مقووووووورِّب-تقريبوووووووا-يقوووووووّرب
مقووووّرب )هووووي موووون داللووووة -مقووووّرب-التقووووّرب
ويف هووذه الكلمووة هووي مجووع مووذكر صوورفية(، 

وال جيوووز يف هووذه  سووامل والصووفة ملووذكر عاقوول
ة ابستخدام مجع مؤنث سامل  أو مجع الكلم

ألهنووا توودل علووى معوو  خاصووة جلمووع تكسووري 
عاقوول ال حموودد فيهووا )هووي موون داللووة  مووذكر

، وبووووووووووذلك األسووووووووووباب يف القوووووووووورآن حنويووووووووووة(
مبعووووووووووووو   ."مقربوووووووووووووون"ابسوووووووووووووتخدم كلموووووووووووووة 

 "املالئكة".
17          

     

" "  أو االسووووووم  سووووووم الفاعوووووولاالهووووووي
)بناء صحيح( من الثالثي اجملورد مون  املشتق
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  فكوووه-فَكهوووا أو فكاهوووة-يفكوووه-وزن فكوووه-
-مفكوووووه-مفكوووووه-التفكوووووه-افكوووووه-فكووووووهم

ويف هوووووذه مفكوووووه)هي مووووون داللوووووة صووووورفية(، 
الكلموة هووي مجووع موذكر سووامل والصووفة ملووذكر 

ة ابسوووتخدام وال جيووووز يف هوووذه الكلمووو عاقووول
ألهنا تودل ع تكسري مجع مؤنث سامل  أو مج

عاقوووول ال  علووووى معوووو  خاصووووة جلمووووع مووووذكر
، وبووذلك حموودد فيهووا )هووي موون داللووة حنويووة(

األسووووووووووباب يف القوووووووووورآن ابسووووووووووتخدم كلمووووووووووة 
مبعوووووووووووو  "معجبووووووووووووني بووووووووووووذكرهم  "فكهووووووووووووني"
 90املؤمنني".

 18           

       

أو االسووووووم سووووووم الفاعوووووول اال"ضوووووالون" هووووووي 
)بنووواء مضووواعف( مووون الثالثوووي اجملووورد املشوووتق 

-مضوولول-ضوال  -ضواًل -يِضول  -بووزن "َضولَّ 
)هوي  مضولّ -مضلّ -مضلّ -التضلل-اضلل

ويف هوووذه الكلموووة هوووي  .مووون داللوووة صووورفية(
وال  مجوووع موووذكر سوووامل والصوووفة ملوووذكر عاقووول

جيوز يف هذه الكلمة ابستخدام مجع مؤنوث 
ع سوووامل وألهنوووا تووودل علوووى معووو  خاصوووة جلمووو

، )هوووووي مووووون داللوووووة حنويوووووة( ال حمووووودد موووووذكر
وبذلك األسباب يف القرآن ابسوتخدم كلموة 

مبع  "كل من ينحرف عن ديون  "ضالون".
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 هللا احلنيف".
19        

   

أو االسووووم  سووووم الفاعوووولاال"حووووافظني" هووووي 
)بنوووواء صووووحيح( موووون الثالثووووي اجملوووورد  املشووووتق

-حمفوظ-حافظ-حَي َفُظ ِحف ظا-بوزن َحِفظَ 
)هوي  حِمفوظ-حمفظ-حمفظ-الحتفظ-احفظ

ويف هوووذه الكلموووة هوووي مجوووع  .داللوووة صووورفية(
وال جيووووز  موووذكر سوووامل والصوووفة ملوووذكر عاقووول

 مجوع مؤنوث سوامل يف هذه الكلمة ابستخدام
وألهنوووووا تووووودل علوووووى معووووو   أو مجوووووع تكسوووووري
 فيهووووا ال حموووودد عاقوووول ذكرخاصووووة جلمووووع موووو

ب يف . وبووووذلك األسووووبا)هووووي داللووووة حنويووووة(
 .القرآن ابستخدم كلمة "حافظني"

20       

   

    

سووووووووم الفاعووووووووول )بنووووووووواء االهوووووووووي "الكفووووووووار"  
-كفوورصووحيح( موون الثالثووي اجملوورد موون وزن  

-اكفوووووووور-مكفوووووووور-كوووووووافر-كفووووووورا-يكفووووووور
ويف هوووذه  مكفووور.-مكفووور-مكفووور-التكفووور

وال  عاقلمجع التكسري والصفة ل الكلمة هي
مجوع موذكر  جيوز يف هذه الكلموة ابسوتخدام

مجوع الكثورة  وألهنواسامل أو مجوع مؤنوث سوامل 
ليسووت موون صوويى منتهووى اجلموووع الوويت توودل 
 على عدد يزيد على ثالثة ويزيد على عشورة

وبوووذلك األسوووباب  داللوووة حنويوووة(.)هوووي مووون 
مبعووووين  "كفووووار"يف القوووورآن ابسووووتخدم كلمووووة 
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91"من اليؤمن ابهلل"
 

21     

  

ويف  سوووم اجلامووود الوووذات.االهوووي "األرآئوووك" 
ال  عاقولمجوع تكسوري لغوري  هذه الكلمة هي

مجوع موذكر  جيوز يف هذه الكلموة ابسوتخدام
مجوع الكثورة  وألهنواسامل أو مجوع مؤنوث سوامل 

مووون صوووويى منتهوووى اجلموووووع الووويت توووودل علووووى 
)هوووي  عووودد يزيووود علوووى عشووورة ال حمووودد فيهوووا

وبوووووذلك األسوووووباب يف  مووووون داللوووووة حنويوووووة(.
مبعووووو    "أرائوووووك".القووووورآن ابسوووووتخدم كلموووووة 

92"السرر يف احلجال".
 

22         

   

الفاعول )بنواء صوحيح( سم االهي "الكفار" 
-يكفوووور-موووون الثالثووووي اجملوووورد موووون وزن كفوووور

-التكفوووووور-اكفوووووور-مكفووووووور-كووووووافر-كفوووووورا
 ويف هذه الكلمة هي مكفر.-مكفر-مكفر

وال جيوووووز يف  عاقوووولمجووووع التكسووووري والصووووفة ل
مجوع موذكر سووامل أو  هوذه الكلموة ابسووتخدام

مجووع الكثوورة ليسووت  وألهنووامجووع مؤنووث سووامل 
لووووى مووون صوووويى منتهوووى اجلموووووع الووويت توووودل ع
)هوي  عدد يزيد على ثالثة ويزيد على عشرة

وبوووووذلك األسوووووباب يف  مووووون داللوووووة حنويوووووة(.
مبعووين "موون  "كفووار"القوورآن ابسووتخدم كلمووة 

 .اليؤمن ابهلل"
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 . عن معاين اجلموع يف جزء عم118. 4اجلدول 

 داللة اجلموع اآلايت رقمال سورة 
  1 فنقاا اإل    

     

        

 

سووووووم الفاعوووووول )بنوووووواء اال"الصوووووواحلات" هووووووي 
-صولح ثي اجملورد مون وزنالثال صحيح( من

-اصوولح-مصوولوح-صوواح-صووالحا-يصوولح
)هوووووي  مصووووولح-مصوووولح-مصووووولح-التصوووولح

مجوووع  ويف هووذه الكلموووة هووي داللووة صووورفية(.
وال جيوووز  الصووفة ملؤنووث عاقوولسووامل و  مؤنووث

مجوع موذكر سوامل  يف هذه الكلموة ابسوتخدام
تووووودل علوووووى معووووو  وألهنوووووا  تكسوووووريأو مجوووووع 

خاصوووة جلمووووع مؤنووووث عاقووول الحموووودد فيهووووا، 
وبوذلك األسوباب يف  )هي من داللة حنويوة(
مبعوو  . "الصوواحلات"القورآن ابسووتخدم كلمووة 

 93"زال منه الفساد".
 

 . عن معاين اجلموع يف جزء عم119. 4اجلدول 

 داللة اجلموع اآلايت رقمال سورة 
 1 ربوجال        

 

ويف  سووووم اجلاموووود الووووذات.االهووووي "الووووربوج" 
 عاقوولمجووع التكسووري لغووري  هووذه الكلمووة هووي

مجووووع  وال جيوووووز يف هووووذه الكلمووووة ابسووووتخدام
مجووع  وألهنوواموذكر سووامل أو مجووع مؤنووث سووامل 

الكثرة ليست مون صويى منتهوى اجلمووع الويت 
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تدل على عودد يزيود علوى ثالثوة ويزيود علوى 
وبوووووذلك  )هوووووي مووووون داللوووووة حنويوووووة(. عشووووورة

 "بوروج"األسباب يف القرآن ابسوتخدم كلموة 
94مبع  "الكواكب".

 

2      

    

سوووووووم الفاعووووووول )بنووووووواء اال مووووووون "أصوووووووحاب" 
صووووووووحيح( موووووووون الثالثووووووووي اجملوووووووورد موووووووون وزن 

-صوووووواحب-صووووووحابة-يصووووووحب-صووووووِحبَ 
-التصوووووووووووووووحب-اصوووووووووووووووحب-مصوووووووووووووووحوب

)هووووي موووون  مصووووحب-مصووووحب-مصووووحب
مجوووع  ويف هوووذه الكلموووة هووويداللوووة صووورفية(. 

ال جيوووووووز يف هووووووذه الكلمووووووة  عاقوووووولتكسووووووري ل
مجووع مووذكر سووامل أو مجووع مؤنووث  ابسووتخدام

مجوع القلوة تودل علوى عودد حمودد  وألهناسامل 
 اليزيوود علووى عشووورة واليقوول علووى عوون ثالثووة

وبوذلك األسوباب يف  حنويوة()هي من داللوة 
 "أصحاب".القرآن ابستخدم كلمة 

3          "سووم الفاعوول )بنوواء صوووحيح( االهووي "قعووود
-يقعوووود-موووون الثالثووووي اجملوووورد موووون وزن قعوووود

-مقعد-التقعد-اقعد-مقعود-قاعد-قعودا
مجوووع  ويف هوووذه الكلموووة هوووي مقعووود.-مقعووود

وال جيوووووز يف هووووذه  عاقوووولالتكسووووري والصووووفة ل
مجووع مووذكر سووامل أو مجووع  الكلمووة ابسووتخدام
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مجووع الكثوورة ليسووت موون  وألهنووامؤنووث سووامل 
صووويى منتهوووى اجلمووووع الووويت تووودل علوووى عووودد 

)هوي مون  يزيد علوى ثالثوة ويزيود علوى عشورة
وبوووذلك األسوووباب يف القووورآن  داللوووة حنويوووة(.

 "قعود".ابستخدم كلمة 

4        

      

سم الفاعل )بناء صحيح( اال"املؤمنني" هي 
-موووون الثالثووووي املزيوووود حبوووورف موووون وزن آَموووونَ 

-التوؤمن-آِمون-موؤَمن-ِمنُموؤ -إمياان-يُؤِمن
ويف  . مؤمن )هي مون داللوة صورفية(-مؤمن

هووذه الكلمووة هووي مجووع مووذكر سووامل والصووفة 
وال جيووووووووز يف هوووووووذه الكلموووووووة  ملوووووووذكر عاقووووووول

أو مجع تكسري  مجع مؤنث سامل  ابستخدام
 وألهنووا توودل علووى معوو  خاصووة جلمووع مووذكر

. فيهوا )هوي مون داللوة حنويوة( ال حمدد عاقل
كلموة ب يف القرآن ابسوتخدم  وبذلك األسبا

 95مبع  "مصّدق". ""مؤمنني
سووم الفاعوول )بنوواء اال مووأخوذة موون"شووهود" 

-شوهدصحيح( من الثالثوي اجملورد مون وزن 
-اشوووهد-شوووهودم-شووواهد-شوووهادة-يشوووهد
)هوي موون  مشووهد-مشوهد-مشووهد-التشوهد

مجوووع  ويف هوووذه الكلموووة هوووي .داللوووة صووورفية(
وال جيوووووز يف هووووذه  عاقوووولالتكسووووري والصووووفة ل
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مجووع مووذكر سووامل أو مجووع  الكلمووة ابسووتخدام
مجووع الكثوورة ليسووت موون  وألهنووامؤنووث سووامل 

صووويى منتهوووى اجلمووووع الووويت تووودل علوووى عووودد 
)هوي مون  يزيود علوى عشورةيزيد علوى ثالثوة و 

وبوووذلك األسوووباب يف القووورآن  داللوووة حنويوووة(.
96مبع  "حضور". "شهود"ابستخدم كلمة 

 

5      

      

        

    

 .سووووم اجلاموووود الووووذاتاال"السووووماوات" هووووي 
سوووووامل  مجوووووع مؤنوووووث ويف هوووووذه الكلموووووة هوووووي

 االسم املختوم أبلف التأنيث املقصوورة غوريو 
 وال جيووووز يف هوووذه الكلموووة ابسوووتخدام عاقووول

وألهنووووا  سووووامل أو مجووووع التكسووووري مجووووع مووووذكر
تووودل علوووى كلموووة خاصوووة جلموووع مؤنوووث غوووري 
 عاقوول الحموودد فيهووا، )هووي موون داللووة حنويووة(
وبذلك األسباب يف القرآن ابسوتخدم كلموة 

مبعووو  "موووا حيووويط ابألرض مووون  "السوووماوات"
 الفضاء الواسع"

6        

    

      

    

"املووؤمنني" هووي اسووم الفاعوول )بنوواء صووحيح( 
-موووون الثالثووووي املزيوووود حبوووورف موووون وزن آَموووونَ 

-التوؤمن-آِمون-موؤَمن-ِمنُموؤ -إمياان-يُؤِمن
ويف  مووؤمن )هووي موون داللووة صوورفية(.-مووؤمن

هووذه الكلمووة هووي مجووع مووذكر سووامل والصووفة 
وال جيووووووووز يف هوووووووذه الكلموووووووة  ملوووووووذكر عاقووووووول
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أو مجووووووووع مجووووووووع مؤنووووووووث سووووووووامل  ابسووووووووتخدام
وألهنوووووا تووووودل علوووووى معووووو  خاصوووووة  التكسوووووري

. وبوووذلك فيهوووا ال حموووددعاقووول  جلموووع موووذكر
ب يف القوووووووووورآن ابسووووووووووتخدم كلمووووووووووة األسووووووووووبا
 مبع  "مصّدق". "مؤمنني"

سم الفاعل )بناء من اال "املؤمنات" مأخوذة
صووحيح( موون الثالثووي املزيوود حبوورف موون وزن 

-آِمووون-موووؤَمن-ُموووؤِمن-إميووواان-يُوووؤِمن-آَمووونَ 
)هوووووي مووووون داللوووووة  موووووؤمن-موووووؤمن-التوووووؤمن
 مجووع مؤنووث ويف هووذه الكلمووة هوويصوورفية(. 
وال جيووز يف هوذه  عاقولالصفة ملؤنوث سامل و 

سووامل أو مجووع  مجووع مووذكر الكلمووة ابسووتخدام
تووووودل علوووووى كلموووووة خاصوووووة وألهنوووووا  التكسوووووري

جلمووع مؤنووث عاقوول الحموودد فيهووا، )هووي موون 
وبووووذلك األسووووباب يف القوووورآن  داللووووة حنويووووة(

، مبعوووووووووووو  "املؤمنووووووووووووات"ابسوووووووووووتخدم كلمووووووووووووة 
 "مصّدق".

7       

  

    

    

سووووم الفاعوووول موووون اال "الصوووواحلات" مووووأخوذة
-صالحا-يصلح-)بناء صحيح( من صلح

-مصولح-التصولح-اصولح-مصولوح-صاح
ويف  )هووووي داللووووة صوووورفية(. مصوووولح-مصوووولح

الصووفة سووامل و  مجووع مؤنووث هووذه الكلمووة هووي
وال جيوووووووز يف هووووووذه الكلمووووووة  ملؤنووووووث عاقوووووول
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     تكسووريمجووع مووذكر سووامل أو مجووع  ابسووتخدام 
توودل علووى معو  خاصووة جلمووع مؤنووث وألهنوا 

 عاقوول الحموودد فيهووا، )هووي موون داللووة حنويووة(
وبذلك األسباب يف القرآن ابسوتخدم كلموة 

 97مبع  "زال منه الفساد". ."الصاحلات"
ويف هوذه . هي اسم اجلامود الوذات "جنات"

االسووووووم سووووووامل و  مجووووووع مؤنووووووث الكلمووووووة هووووووي
وال  املختوووم بتوواء التأنيووث ملؤنووث غووري عاقوول

 مجوع موذكر جيوز يف هذه الكلموة ابسوتخدام
تدل على مع  وألهنا  سامل أو مجع التكسري

خاصة جلمع مؤنث غري عاقل الحمدد فيها، 
وبوذلك األسوباب يف  )هي من داللوة حنويوة(

مبعووووو  . "جنوووووات"القووووورآن ابسوووووتخدم كلموووووة 
 98بساتني.

ويف . سووووم اجلاموووود الووووذاتاال"األهنووووار" هووووي 
 عاقووول مجوووع تكسوووري لغوووري هوووذه الكلموووة هوووي

 ال جيوووز يف هووذه الكلمووة ابسووتخداملووذلك و 
 وألهنووامجوع مووذكر سووامل أو مجووع مؤنووث سووامل 

مجووووع القلووووة توووودل علووووى عوووودد حموووودد واليقوووول 
)هوي مون  اليزيود علوى عشورة على عن ثالثة
وبووووذلك األسووووباب يف القوووورآن  داللووووة حنويووووة(

، مبعوووووو  "املوووووواء  "أبوووووووااب".ابسووووووتخدم كلمووووووة 
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 العذب اجلاري". 

8       

   

ويف  سووووم اجلاموووود الووووذات.االهووووي "اجلنووووود" 
مجووووع التكسووووري والصووووفة  هووووذه الكلمووووة هووووي

 وال جيوووز يف هووذه الكلمووة ابسووتخدام عاقوولل
 وألهنووامجوع مووذكر سووامل أو مجووع مؤنووث سووامل 

مجع الكثرة ليست من صويى منتهوى اجلمووع 
الوويت توودل علووى عوودد يزيوود علووى ثالثووة ويزيوود 

وبوذلك  )هوي مون داللوة حنويوة(. على عشورة
 "جنود"األسباب يف القرآن ابستخدم كلمة 

 

 . عن معاين اجلموع يف جزء عم120. 4اجلدول 

 اجلموعداللة  اآلايت رقم سورة 
 الاار 
 

1      

      

 

ويف  سوووم اجلامووود الوووذات.االهوووي "الرتائوووب" 
ال  عاقولمجوع تكسوري لغوري  هذه الكلمة هي

مجوع موذكر  جيوز يف هوذه الكلموة ابسوتخدام
مجوع الكثورة  وألهنواسوامل أو مجوع مؤنوث سوامل 

مووون صوووويى منتهووووى اجلموووووع الوووويت توووودل علووووى 
)هوووي  عووودد يزيووود علوووى عشووورة ال حمووودد فيهوووا

وبوووووذلك األسوووووباب يف  مووووون داللوووووة حنويوووووة(.
مبعووووو    "ترائوووووب".القووووورآن ابسوووووتخدم كلموووووة 
 "للمرأة وهي عظام الصدر"

2           "ويف  سووووم اجلاموووود الووووذات.االهووووي "السوووورائر
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  ال  عاقولمجوع تكسوري لغوري  الكلمة هيهذه
مجوع موذكر  جيوز يف هوذه الكلموة ابسوتخدام

مجوع الكثورة  وألهنواسوامل أو مجوع مؤنوث سوامل 
مووون صوووويى منتهووووى اجلموووووع الوووويت توووودل علووووى 

)هوووي  عووودد يزيووود علوووى عشووورة ال حمووودد فيهوووا
وبوووووذلك األسوووووباب يف  مووووون داللوووووة حنويوووووة(.

مبعووووو    "سووووورائر".القووووورآن ابسوووووتخدم كلموووووة 
99لقلوب يف العقائد والنيات""ضمائر ا

 

3      

      

)بنواء مأخوذة من االسم الفاعل "الكافرين" 
-صووحيح( موون الثالثووي اجملوورد موون وزن كفوور

-اكفوووووووور-مكفووووووووور-كوووووووافر-كفوووووووورا-يكفووووووور
)هوووي داللوووة مكفر-مكفووور-مكفووور-التكفووور

ويف هووذه الكلمووة هووي مجووع مووذكر صوورفية(. 
وال جيوووز يف هووذه  والصووفة ملووذكر عاقوولسووامل 

مجوع مؤنوث سوامل أو مجوع  الكلمة ابستخدام
وألهنا تودل علوى معو  خاصوة جلموع تكسري 
عاقوووووول ال حموووووودد فيهووووووا )هووووووي داللووووووة  مووووووذكر
ب يف القوووووووووورآن . وبووووووووووذلك األسووووووووووباحنويووووووووووة(

. مبعوووووين "مووووون ابسوووووتخدم كلموووووة "الكوووووافرين"
 .اليؤمن ابهلل"
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 يف جزء عم. عن معاين اجلموع 121. 4اجلدول 

 داللة اجلموع اآلايت رقمال سورة 
 األعلى
 

1      

    

 

ويف  .سووم اجلاموود الووذاتاالهووي "الصووحف" 
 عاقوولمجووع التكسووري لغووري  هووذه الكلمووة هووي

مجووووع  وال جيوووووز يف هووووذه الكلمووووة ابسووووتخدام
مجووع  وألهنووامووذكر سووامل أو مجووع مؤنووث سووامل 

الكثرة ليست مون صويى منتهوى اجلمووع الويت 
تدل علوى عودد يزيود علوى ثالثوة ويزيود علوى 

وبووووووذلك  )هوووووي موووووون داللوووووة حنويوووووة(. عشووووورة
األسووووووووووباب يف القوووووووووورآن ابسووووووووووتخدم كلمووووووووووة 

مبعوووو  مووووا يكتووووب فيووووه موووون ورق  "صووووحف"
 وحنوه، الورُق املكتوب.

2     

   

ويف  .الوووذات سوووم اجلاموووداالهوووي "صوووحف" 
 عاقوولغووري مجووع التكسووري ل هووذه الكلمووة هووي

مجووووع  وال جيوووووز يف هووووذه الكلمووووة ابسووووتخدام
مجووع  وألهنووامووذكر سووامل أو مجووع مؤنووث سووامل 

الكثرة ليست مون صويى منتهوى اجلمووع الويت 
تدل علوى عودد يزيود علوى ثالثوة ويزيود علوى 

وبووووووذلك  )هوووووي موووووون داللوووووة حنويوووووة(. عشووووورة
األسووووووووووباب يف القوووووووووورآن ابسووووووووووتخدم كلمووووووووووة 

مبعوووو  مووووا يكتووووب فيووووه موووون ورق  "صووووحف"
100وحنوه، الورُق املكتوب.
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 . عن معاين اجلموع يف جزء عم122. 4اجلدول 

 داللة اجلموع اآلايت رقمال سورة 
ٞ يَۡوَمئٍِذ َخَِٰشَعٌة   1 غاشيةال وُُجوه

٢ 
سم اجلامد املع  من مصودر االهي "وجوه" 
-جيووووه-ثووووي اجملوووورد موووون وزن "وجووووهفعوووول الثال

مجوووع التكسوووري  ويف هوووذه الكلموووة هوووي وجهوووا
وال جيوووووووووز يف هووووووووذه الكلمووووووووة  عاقووووووووللغووووووووري 

مجووع مووذكر سووامل أو مجووع مؤنووث  ابسووتخدام
مجوووع الكثووورة ليسوووت مووون صووويى  وألهنووواسوووامل 

منتهوووى اجلمووووع الووويت تووودل علوووى عووودد يزيووود 
)هوي مون داللوة  على ثالثة ويزيد على عشرة

باب يف القوووووووووورآن وبووووووووووذلك األسوووووووووو حنويووووووووووة(.
مبعووو  موووا يقابلوووك  "وجووووه"ابسوووتخدم كلموووة 

موووون الوووورأس وفيووووه اجلبهووووة والعينووووان واخلوووودان 
 واألنف والفم.

2         

 

سم اجلامد املع  من مصودر اال هي"وجوه" 
-جيووووه-ثووووي اجملوووورد موووون وزن "وجووووهفعوووول الثال
مجووع التكسووري  ويف هووذه الكلمووة هووي وجهووا.

وال جيووووووز يف هوووووذه الكلموووووة  عاقووووولوالصوووووفة ل
مجووع مووذكر سووامل أو مجووع مؤنووث  ابسووتخدام

مجوووع الكثووورة ليسوووت مووون صووويى  وألهنووواسوووامل 
منتهوووى اجلمووووع الووويت تووودل علوووى عووودد يزيووود 

)هوي مون داللوة  على ثالثة ويزيد على عشرة
وبووووووووووذلك األسووووووووووباب يف القوووووووووورآن  حنويووووووووووة(.
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مبعووو  موووا يقابلوووك  ""وجووووهابسوووتخدم كلموووة 
بهووووة والعينووووان واخلوووودان موووون الوووورأس وفيووووه اجل

 واألنف والفم.

3         

 

ويف هوذه  االسوم اجلامود الوذات.هي "سرر" 
وال  عاقولمجع التكسري والصفة ل الكلمة هي

مجوع موذكر  جيوز يف هوذه الكلموة ابسوتخدام
مجوع الكثورة  وألهنواسوامل أو مجوع مؤنوث سوامل 

ليسووت موون صوويى منتهووى اجلموووع الوويت توودل 
 على عدد يزيد على ثالثة ويزيد علوى عشورة

وبوووذلك األسوووباب  )هوووي مووون داللوووة حنويوووة(.
مبعووووو   "سووووورر"يف القووووورآن ابسوووووتخدم كلموووووة 

101"الذي جيلس عليه"
 

4     

 

ويف . سوووم اجلامووود الووووذاتاالهوووي "أكوووواب" 
ال  عاقول مجوع تكسوري لغوري هذه الكلمة هي

مجوع موذكر  جيوز يف هوذه الكلموة ابسوتخدام
مجووع القلووة  وألهنوواسووامل أو مجووع مؤنووث سووامل 

 تدل على عدد حمدد واليقل على عن ثالثة
 )هوووي مووون داللوووة حنويوووة( اليزيووود علوووى عشووورة

وبذلك األسباب يف القورآن ابسوتخدم كلموة 
 مبع  "أقداح العرى هلا". "أكواب".

5      

 

ويف هذه  سم اجلامد الذات.االهي "منارق" 
ال جيووز  عاقولمجع تكسري لغوري  الكلمة هي
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مجووع موذكر سووامل  يف هوذه الكلمووة ابسوتخدام
مجووع الكثوورة موون  وألهنوواأو مجووع مؤنووث سووامل 

صووويى منتهوووى اجلمووووع الووويت تووودل علوووى عووودد 
)هووووي موووون  يزيووود علووووى عشوووورة ال حموووودد فيهووووا

وبوووذلك األسوووباب يف القووورآن  داللوووة حنويوووة(.
 مبع  "وسائد". "منارق".ابستخدم كلمة 

6        "ويف هوذه  سم اجلامد الوذات.االهي "زرايّب
ال جيووز  عاقولمجع تكسري لغوري  الكلمة هي

مجووع موذكر سووامل  يف هوذه الكلمووة ابسوتخدام
مجووع الكثوورة موون  وألهنوواأو مجووع مؤنووث سووامل 

صووويى منتهوووى اجلمووووع الووويت تووودل علوووى عووودد 
)هووووي موووون  يزيووود علووووى عشوووورة ال حموووودد فيهووووا

وبوووذلك األسوووباب يف القووورآن  داللوووة حنويوووة(.
مبعوووووووو  "بسووووووووط  "زرايّب".ابسووووووووتخدم كلمووووووووة 
102انافس هلا مخل".

 

7        

   

ويف  سووووم اجلاموووود الووووذات.االهووووي "اجلبووووال" 
 عاقوولمجووع التكسووري لغووري  هووذه الكلمووة هووي

مجووووع  وال جيوووووز يف هووووذه الكلمووووة ابسووووتخدام
مجووع  وألهنووامووذكر سووامل أو مجووع مؤنووث سووامل 

الكثرة ليست مون صويى منتهوى اجلمووع الويت 
تدل علوى عودد يزيود علوى ثالثوة ويزيود علوى 

وبووووووذلك  )هوووووي موووووون داللوووووة حنويوووووة(. عشووووورة
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 ل""جبااألسباب يف القرآن ابستخدم كلمة 
اسووم لكوول وتوود موون أواتد األرض إذا مبعوو  "

عظوووووووووم واوووووووووال مووووووووون األعوووووووووالم واألاوووووووووواط 
والشوناخيب. وأمووا مووا صوغر وانفوورد فهووو موون 

103القنان والقور واألكم".
 

 

 . عن معاين اجلموع يف جزء عم123. 4اجلدول 

 داللة اجلموع اآلايت رقمال سورة 
 1 طجرال      "ويف هوذه  اجلامود الوذات.سوم االهوي "ليال

ال جيووز  عاقولمجع تكسري لغوري  الكلمة هي
مجووع موذكر سووامل  يف هوذه الكلمووة ابسوتخدام

مجووع الكثوورة موون  وألهنوواأو مجووع مؤنووث سووامل 
صووويى منتهوووى اجلمووووع الووويت تووودل علوووى عووودد 

)هووووي موووون  يزيووود علووووى عشوووورة ال حموووودد فيهووووا
وبوووذلك األسوووباب يف القووورآن  داللوووة حنويوووة(.

مبعوو  "مووا يعقووب   "ليووال".ابسووتخدم كلمووة 
مووون الظوووالم، وهوووو مووون مغووورب الشووومس إىل 

104الوعها".
 

ويف  سووووم اجلاموووود الووووذات.االهووووي "العموووواد"  ٧إَِرَم َذاِت ٱۡلعَِمادِ   2
 عاقوولمجووع التكسووري لغووري  هووذه الكلمووة هووي

مجووووع  وال جيوووووز يف هووووذه الكلمووووة ابسووووتخدام

                                                             
 .96 ، اجمللد احلادي عشر، )دار صادر بريوت(، ص.لسان العربأيب الفضل مجال الدين بن حممد،  103
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مجووع  وألهنووامووذكر سووامل أو مجووع مؤنووث سووامل 
الكثرة ليست مون صويى منتهوى اجلمووع الويت 
تدل علوى عودد يزيود علوى ثالثوة ويزيود علوى 

وبووووووذلك  )هوووووي موووووون داللوووووة حنويوووووة(. عشووووورة
 "عمواد"األسباب يف القرآن ابستخدم كلمة 

مبعووووو  "الطوووووول كوووووان اوووووول الطويووووول مووووونهم 
105أربعمائة ذراع".

 

3        

    

ويف  سوووووم اجلامووووود الوووووذات.االهوووووي "الوووووبالد" 
 عاقوولمجووع التكسووري لغووري  هووذه الكلمووة هووي

مجووووع  وال جيوووووز يف هووووذه الكلمووووة ابسووووتخدام
مجووع  وألهنووامووذكر سووامل أو مجووع مؤنووث سووامل 

الكثرة ليست مون صويى منتهوى اجلمووع الويت 
تدل علوى عودد يزيود علوى ثالثوة ويزيود علوى 

وبووووووذلك  )هوووووي موووووون داللوووووة حنويوووووة(. عشووووورة
 "بووالد"باب يف القوورآن ابسووتخدم كلمووة األسو

 مبع  "املكان الواسع من األرض".

4       



ويف هوووووووذه هوووووووي االسوووووووم اجلامووووووود.  "األواتد"
ال جيووز  عاقول مجع تكسري لغوري الكلمة هي

مجووع موذكر سووامل  يف هوذه الكلمووة ابسوتخدام
مجووع القلووة توودل  وألهنوواأو مجووع مؤنووث سووامل 

 عوووودد حموووودد واليقوووول علووووى عوووون ثالثووووةعلووووى 
 )هوووي مووون داللوووة حنويوووة( اليزيووود علوووى عشووورة

                                                             
 .299 ، اجلزء الرابع، دار اجليل بريوت. ص.حاشية تفسري اجلاللنيأمحد بن حممد الصاوى،  105
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وبذلك األسباب يف القورآن ابسوتخدم كلموة 
مبعوو  "مووا يثبّووت اخليمووة يف األرض  "أواتد".

 من خشب أو حديد وحنومها".
5          



ويف  سوووووم اجلامووووود الوووووذات.االهوووووي "الوووووبالد" 
 عاقوولمجووع التكسووري لغووري  هووذه الكلمووة هووي

مجووووع  وال جيوووووز يف هووووذه الكلمووووة ابسووووتخدام
مجووع  وألهنووامووذكر سووامل أو مجووع مؤنووث سووامل 

الكثرة ليست مون صويى منتهوى اجلمووع الويت 
تدل علوى عودد يزيود علوى ثالثوة ويزيود علوى 

وبووووووذلك  )هوووووي موووووون داللوووووة حنويوووووة(. عشووووورة
 "بووالد"األسوباب يف القوورآن ابسووتخدم كلمووة 
 مبع  "املكان الواسع من األرض".

 

 . عن معاين اجلموع يف جزء عم124. 4اجلدول 

 اجلموع داللة اآلايت رقمال سورة 
 1 بلدال      

      

سوووووم الفاعووووول اال "أصوووووحاب" موووووأخوذة مووووون
)بنووواء صوووحيح( مووون الثالثوووي اجملووورد مووون وزن 

-صوووووواحب-صووووووحابة-يصووووووحب-صووووووِحبَ 
-التصوووووووووووووووحب-اصوووووووووووووووحب-مصوووووووووووووووحوب

)هووووي موووون  مصووووحب-مصووووحب-مصووووحب
مجوووع  ويف هوووذه الكلموووة هوووي .داللوووة صووورفية(

ال جيووووووز يف هوووووذه الكلموووووة  عاقوووووللتكسوووووري ل
مجووع مووذكر سووامل أو مجووع مؤنووث  ابسووتخدام
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مجوع القلوة تودل علوى عودد حمودد  وألهناسامل 
 اليزيوود علووى عشووورة واليقوول علووى عوون ثالثوووة

وبوذلك األسوباب يف  حنويوة()هي من داللوة 
 "أصحاب".القرآن ابستخدم كلمة 

2     

   

   

    

ويف  .سووووووم اجلاموووووود الووووووذاتاال"آايت" هووووووي 
االسووم سووامل و  مجووع مؤنووث هووذه الكلمووة هووي

وال  املختوووم بتوواء التأنيووث ملؤنووث غووري عاقوول
 مجوع موذكر جيوز يف هذه الكلموة ابسوتخدام

تدل على معو  وألهنا  سامل أو مجع التكسري
خاصة جلمع مؤنث غري عاقل الحمدد فيها، 

وبوذلك األسوباب يف  )هي من داللوة حنويوة(
مبعوووووووووين  "آايت"القووووووووورآن ابسوووووووووتخدم كلموووووووووة 

 106عالمة.
موووووأخوذة مووووون االسوووووم الفاعووووول "أصوووووحاب" 

اجملووورد مووون وزن )بنووواء صوووحيح( مووون الثالثوووي 
-صوووووواحب-صووووووحابة-يصووووووحب-صووووووِحبَ 

-التصوووووووووووووووحب-اصوووووووووووووووحب-مصوووووووووووووووحوب
)هووووي موووون  مصووووحب-مصووووحب-مصووووحب

مجوووع  ويف هوووذه الكلموووة هوووي .داللوووة صووورفية(
ال جيوووووووز يف هووووووذه الكلمووووووة  عاقوووووولتكسووووووري ل
مجووع مووذكر سووامل أو مجووع مؤنووث  ابسووتخدام

مجوع القلوة تودل علوى عودد حمودد  وألهناسامل 
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 اليزيوود علووى عشووورة واليقوول علووى عوون ثالثوووة
وبوذلك األسوباب يف  )هي من داللوة حنويوة(
 "أصحاب".القرآن ابستخدم كلمة 

 

 . عن معاين اجلموع يف جزء عم125. 4اجلدول 

 اآلايت رقمال سورة 
 التوجد اجلموع 1 قمسال

 

 . عن معاين اجلموع يف جزء عم126. 4اجلدول 

 اآلايت رقمال سورة 
 التوجد اجلموع 1 ليلال

 

 معاين اجلموع يف جزء عم. عن 127. 4اجلدول 

 اآلايت رقمال سورة 
 التوجد اجلموع  ضحىال

 

 . عن معاين اجلموع يف جزء عم128. 4اجلدول 

 اآلايت رقمال سورة 
 التوجد اجلموع 1 فنقرا اإل

 

 . عن معاين اجلموع يف جزء عم129. 4اجلدول 

 داللة اجلموع اآلايت رقمال سورة 
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ۡسَفَل ُثمَّ َرَدۡدَنَُٰه  1 تنال
َ
أ

 ٥َسَٰفِلنَِي  
أو مووووأخوذة موووون االسووووم الفاعوووول "سووووافلني" 

)بنووواء صوووحيح( مووون الثالثوووي  االسوووم املشوووتق
-سووووووفوال-يسووووووفل-اجملوووووورد موووووون وزن سووووووفل

-مسووفل-التسووفل-اسووفل-مسووفول-سووافل
ويف )هووووي داللووووة صوووورفية(.  مسووووفل-مسووووفل

هووذه الكلمووة هووي مجووع مووذكر سووامل والصووفة 
وال جيووووووووز يف هوووووووذه الكلموووووووة  ملوووووووذكر عاقووووووول

مجع مؤنوث سوامل أو مجوع تكسوري  خدامابست
 وألهنووا توودل علووى معوو  خاصووة جلمووع مووذكر
. عاقوووول ال حموووودد فيهووووا )هووووي داللووووة حنويووووة(

ب يف القورآن ابسوتخدم كلموة وبذلك األسبا
 ."سافلني"

ِيَن َءاَمُنواْ  2 إَِّلَّ ٱَّلَّ
َٰلَِحَِٰت  ْ ٱلصَّ وََعِملُوا
ۡجٌر َغۡۡيُ 

َ
فَلَُهۡم أ
 ٦َمۡمُنوٖن  

موووأخوذة مووون االسوووم الفاعووول  "الصكككاۡلات"
)بنووووواء صوووووحيح( مووووون الثالثوووووي اجملووووورد بووووووزن 

-مصووولوح-صووواح-صووولحا-يصووولح-"صووولح
 مصووولح-مصووولح-مصووولح-التصووولح-اصووولح

 ويف هووذه الكلمووة هووي )هووي داللووة صوورفية(.
وال  الصوووفة ملؤنووث عاقووولسووامل و  مجووع مؤنوووث

مجوع موذكر  جيوز يف هذه الكلموة ابسوتخدام
معو  تودل علوى وألهنوا  تكسوريسامل أو مجوع 

خاصووووة جلمووووع مؤنووووث عاقوووول الحموووودد فيهووووا، 
وبوذلك األسوباب يف  )هي من داللوة حنويوة(
مبعوو  . "الصوواحلات"القوورآن ابسووتخدم كلمووة 
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 107"زال منه الفساد".
ۡحَكِم  3

َ
ُ بِأ لَۡيَس ٱَّللَّ

َ
أ

 ٨ٱۡلَحَِٰكِمنَي  
)بناء مأخوذة من االسم الفاعل "حاكمني" 

-"حكووومصووحيح( مووون الثالثوووي اجملوورد بووووزن 
-احكوووووم-حمكووووووم-حووووواكم-حكوووووم-حيكوووووم
)هوووووي داللوووووة حمكم-حمكووووم-حمكوووووم-الحتكووووم
ويف هووذه الكلمووة هووي مجووع مووذكر صوورفية(. 

وال جيوووز يف هووذه  سووامل والصووفة ملووذكر عاقوول
مجوع مؤنوث سوامل أو مجوع  الكلمة ابستخدام

وألهنا تودل علوى معو  خاصوة جلموع تكسري 
عاقوووووول ال حموووووودد فيهووووووا )هووووووي داللووووووة  مووووووذكر
ب يف القوووووووووورآن ألسووووووووووبا. وبووووووووووذلك احنويووووووووووة(

مبعووووو  "هوووووو  ابسوووووتخدم كلموووووة "حووووواكمني".
 أقضى القاضني"

 

 . عن معاين اجلموع يف جزء عم130. 4اجلدول 

 اآلايت رقمال سورة 
 التوجد اجلموع 1 علقال

 

 . عن معاين اجلموع يف جزء عم131. 4اجلدول 

 اآلايت رقمال سورة 
 التوجد اجلموع 1 ادرال
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 معاين اجلموع يف جزء عم. عن 132. 4اجلدول 

 داللة اجلموع اآلايت رقمال سورة 
ِيككَن  1 بينةال لَككۡم يَُكككِن ٱَّلَّ

ۡهكِل 
َ
ْ ِمكۡن أ َكَفُروا

ٱۡلِكَتَٰكككككككككككِب 
َوٱلُۡمۡۡشِكككككككككنَِي 
 َٰ ِكككنَي َحكككَّتَّ ُمنَفك 

تَِيُهُم ٱۡۡلَي َِنُة  
ۡ
 ١تَأ

موووأخوذة مووون االسوووم الفاعووول " ٱلُۡمۡۡشككككنَِي "
حبووورف، )بنووواء صوووحيح( مووون الثالثوووي املزيووود 

-مشوووووورِك-إشووووووراكا-يشوووووورك-بوووووووزن "أشوووووورك
 مشووووورك-مشووووورك-التشووووورك-أشووووورك-مشوووووَرك

ويف هووذه الكلمووة هووي )هووي داللووة صوورفية(. 
وال  مجوووع موووذكر سوووامل والصوووفة ملوووذكر عاقووول

مجع مؤنوث  جيوز يف هذه الكلمة ابستخدام
وألهنوا تودل علوى معو  سامل أو مجوع تكسوري 
عاقوووول ال حموووودد فيهووووا  خاصووووة جلمووووع مووووذكر

ب يف . وبووووذلك األسووووبايووووة()هووووي داللووووة حنو 
مبعوووو   القووورآن ابسوووتخدم كلمووووة "املشوووركني".

 "عبدة األصنام".
ِنيَ " أو مأخوذة من االسم الفاعل "  ُمنَفك 

االسم املشتق )بنا مضاعف( من الثالثي 
-ينفكّ -نفكّ املزيد حبرفني من وزن ا

ويف )هي داللة صرفية(.  منفكّ -انفكاكا
والصفة هذه الكلمة هي مجع مذكر سامل 

وال جيوز يف هذه الكلمة  ملذكر عاقل
مجع مؤنث سامل أو مجع تكسري  ابستخدام

 وألهنا تدل على مع  خاصة جلمع مذكر
. عاقل ال حمدد فيها )هي داللة حنوية(
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ب يف القرآن ابستخدم كلمة وبذلك األسبا
مبع  "زائلني عما هم  "منفكني".

 108عليه".
2   ِ َِن ٱَّللَّ رَُسوٞل م 

ْ ُصُحٗفا  َيۡتلُوا
َرةٗ  َطهَّ  ٢مُّ

ويف  .سوووم اجلامووود الوووذاتاالهوووي "صوووحف" 
 عاقوولمجووع التكسووري لغووري  هووذه الكلمووة هووي

مجووووع  وال جيوووووز يف هووووذه الكلمووووة ابسووووتخدام
مجووع  وألهنوواموذكر سووامل أو مجووع مؤنووث سووامل 

الكثرة ليست مون صويى منتهوى اجلمووع الويت 
تدل على عودد يزيود علوى ثالثوة ويزيود علوى 

وبوووووذلك  )هوووووي مووووون داللوووووة حنويوووووة(. عشووووورة
األسووووووووووباب يف القوووووووووورآن ابسووووووووووتخدم كلمووووووووووة 

مبعوووو  مووووا يكتووووب فيووووه موووون ورق  "صووووحف"
109وحنوه، الورُق املكتوب.

 

فِيَها ُكُتٞب َقي َِمةٞ   3
٣ 

)بنووووواء  سوووووم اجلامووووود املعووووو اال هوووووي"كتووووب" 
-ثوي اجملورد مون وزن كتوبصحيح( من الثال

مجووع  ويف هووذه الكلموة هووي كتوواب.-يكتوب
وال جيووووووووز يف هوووووووذه  عاقووووووولالتكسوووووووري لغوووووووري 
مجووع مووذكر سووامل أو مجووع  الكلمووة ابسووتخدام

مجووع الكثوورة ليسووت موون  وألهنووامؤنووث سووامل 
صووويى منتهوووى اجلمووووع الووويت تووودل علوووى عووودد 

)هوووي  يزيووود علوووى ثالثوووة أو يزيووود علوووى عشووورة
وبوووووذلك األسوووووباب يف  اللوووووة حنويوووووة(.مووووون د
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مبعوووووو   ."كتووووووب"القوووووورآن ابسووووووتخدم كلمووووووة 
110"أحكام مكتوبة".

 

ْ إَِّلَّ  4 ِمُرٓوا
ُ
ٓ أ َوَما

 َ ْ ٱَّللَّ ِِلَۡعُبُدوا
ِيَن  ُُمۡلِِصنَي ََلُ ٱل 
ُحَنَفآَء َويُقِيُمواْ 
ةَ َويُۡؤتُواْ  لَوَٰ ٱلصَّ
َٰلَِك دِيُن  َۚ َوَذ ةَ َكوَٰ ٱلزَّ

 ٥ٱۡلَقي َِمةِ  

أو موووأخوذة موووون االسوووم الفاعوووول "خملصوووني" 
)بنووواء صوووحيح( مووون الثالثوووي االسوووم املشوووتق 

-خيلووووووص-املزيوووووود حبوووووورف، بوووووووزن "أخلووووووص
-أخلووووووووووص-خُملَووووووووووص-خُملِووووووووووص-إخالصووووووووووا
)هووووووووووي داللووووووووووة خملص-خملووووووووووص-الختلووووووووووص
ويف هووذه الكلمووة هووي مجووع مووذكر صوورفية(. 

وال جيوووز يف هووذه  سووامل والصووفة ملووذكر عاقوول
مجوع مؤنوث سوامل أو مجوع  الكلمة ابستخدام

وألهنا تدل علوى معو  خاصوة جلموع تكسري 
عاقوووووول ال حموووووودد فيهووووووا )هووووووي داللووووووة  مووووووذكر
ب يف القوووووووووورآن . وبووووووووووذلك األسووووووووووباحنويووووووووووة(

مبعوووووووووووو   ابسووووووووووووتخدم كلمووووووووووووة "خملصووووووووووووني".
 111"صادق".
ويف  سووووم اجلاموووود الووووذات.االهووووي "حنفوووواء" 

مجووووع التكسووووري والصووووفة  هووووذه الكلمووووة هووووي
 وال جيوووز يف هووذه الكلمووة ابسووتخدام عاقوولل

 وألهنووامجوع مووذكر سووامل أو مجووع مؤنووث سووامل 
مجع الكثرة ليست من صويى منتهوى اجلمووع 
اليت تدل على عدد يزيد على ثالثة أو يزيود 

وبوذلك  )هوي مون داللوة حنويوة(. على عشورة
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األسووووووووووباب يف القوووووووووورآن ابسووووووووووتخدم كلمووووووووووة 
مبعووووو  "مسوووووتقيمني علوووووى ديووووون  . "حنفووووواء"
وديووون حمموود إذا جووواء فكيووف كفوووروا إبووراهيم 

 به.

ِيَن َكَفُرواْ  5 إِنَّ ٱَّلَّ
ۡهِل ٱۡلِكَتَِٰب 

َ
ِمۡن أ

َوٱلُۡمۡۡشِكنَِي ِِف نَارِ 
 َۚٓ َجَهنََّم َخَِِٰلِيَن فِيَها
ْوَلَٰٓئَِك ُهۡم ََشُّ 

ُ
أ

 ٦ٱۡلََبِيَّةِ  

أو مووأخوذة موون االسووم الفاعوول ٱلُۡمۡۡشِكككنَِي "
)بنووواء صوووحيح( مووون الثالثوووي  االسوووم املشوووتق

-إشوراكا-يشرك-املزيد حبرف، بوزن "أشرك
-مشووورك-التشووورك-أشووورك-مشوووَرك-مشووورِك
ويف هوووووووذه )هوووووووي داللوووووووة صووووووورفية(.  مشووووووورك

الكلموة هووي مجووع موذكر سووامل والصووفة ملووذكر 
 وال جيووووز يف هوووذه الكلموووة ابسوووتخدام عاقووول

وألهنا تودل مجع مؤنث سامل أو مجع تكسري 
عاقوووول ال  علووووى معوووو  خاصووووة جلمووووع مووووذكر
. وبوووووذلك حمووووودد فيهوووووا )هوووووي داللوووووة حنويوووووة(

ب يف القوووووووووورآن ابسووووووووووتخدم كلمووووووووووة األسووووووووووبا
 112."املشركني"
أو موووأخوذة مووون االسوووم الفاعوووول "خالووودين" 

)بنووواء صوووحيح( مووون الثالثوووي  االسوووم املشوووتق
-خالوووود-ُخلوووودا-خيلُوووود-اجملوووورد بوووووزن "خلَوووود

)هي خملد-خملد-خملد-الختلد-اخلد-خملود
الكلموووة هوووي مجوووع ويف هوووذه داللوووة صووورفية(. 

وال جيووووز  موووذكر سوووامل والصوووفة ملوووذكر عاقووول
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مجوع مؤنوث سوامل  يف هذه الكلمة ابستخدام
وألهنوووووا تووووودل علوووووى معووووو  أو مجوووووع تكسوووووري 

عاقوووول ال حموووودد فيهووووا  خاصووووة جلمووووع مووووذكر
ب يف . وبووووذلك األسووووبا)هووووي داللووووة حنويووووة(

. مبعوووو  القوووورآن ابسووووتخدم كلمووووة "خالوووودين"
 "ابق دائم".

ِينَ  6 َءاَمُنواْ  إِنَّ ٱَّلَّ
َٰلَِحَِٰت  ْ ٱلصَّ وََعِملُوا
ْوَلَٰٓئَِك ُهۡم َخۡۡيُ 

ُ
أ

 ٧ٱۡلََبِيَّةِ  

موووأخوذة مووون االسوووم الفاعووول  "الصكككاۡلات"
)بنووووواء صوووووحيح( مووووون الثالثوووووي اجملووووورد بووووووزن 

-مصووولوح-صووواح-صووولحا-يصووولح-"صووولح
 مصووولح-مصووولح-مصووولح-التصووولح-اصووولح

 ويف هووذه الكلمووة هووي )هووي داللووة صوورفية(.
وال  الصووفة ملؤنووث عاقووولسوووامل و  مجووع مؤنووث

مجوع موذكر  جيوز يف هذه الكلموة ابسوتخدام
تودل علوى معو  وألهنوا  تكسوريسامل أو مجوع 

خاصووووة جلمووووع مؤنووووث عاقوووول الحموووودد فيهووووا، 
وبوذلك األسوباب يف  )هي من داللوة حنويوة(
مبعوو   ."الصوواحلات"القوورآن ابسووتخدم كلمووة 

 113"زال منه الفساد".
َجَزآؤُُهۡم ِعنَد َرب ِِهۡم  7

َُٰت َعۡدٖن ََتۡرِي  َجنَّ
نَۡهَُٰر 

َ
ِمن ََتۡتَِها ٱۡۡل

ويف . سووووم اجلاموووود الووووذاتاالهووووي  "جنووووات"
االسووم سووامل و  مجووع مؤنووث هووذه الكلمووة هووي

وال  ختوووم بتوواء التأنيووث ملؤنووث غووري عاقوولامل
 مجوع موذكر جيوز يف هذه الكلموة ابسوتخدام

                                                             
 .املعاين لكل رسم مع  قاموس 113



186 
 

 

بَٗداۖ 
َ
ٓ أ َخَِِٰلِيَن فِيَها

ُ َعۡنُهۡم  رَِِّضَ ٱَّللَّ
َٰلَِك  ْ َعۡنُهَۚ َذ َورَُضوا
لَِمۡن َخِِشَ َربَُّهۥ  

٨ 

تدل على مع  وألهنا  سامل أو مجع التكسري
خاصة جلمع مؤنث غري عاقل الحمدد فيها، 

وبوذلك األسوباب يف  )هي من داللوة حنويوة(
مبعووووو   ."جنوووووات"القووووورآن ابسوووووتخدم كلموووووة 

 114بساتني.
القلوووة تووودل علوووى عووودد "األهنوووار" هوووي مجوووع 

اليزيووود علوووى  حمووودد واليقووول علوووى عووون ثالثوووة
، وهوووووي اسووووم اجلامووووود الووووذات، مبعووووو  عشوووورة

 "املاء العذب اجلاري".
أو موووأخوذة مووون االسوووم الفاعوووول  "خالووودين"

االسوووم املشوووتق )بنووواء صوووحيح( مووون الثالثوووي 
-خالوووود-ُخلوووودا-خيلُوووود-اجملوووورد بوووووزن "خلَوووود

 خملوووود-خملوووود-خملوووود-الختلوووود-اخلوووود-خملووووود
ويف هووذه الكلمووة هووي )هووي داللووة صوورفية(. 

وال  مجوووع موووذكر سوووامل والصوووفة ملوووذكر عاقووول
مجع مؤنوث  جيوز يف هذه الكلمة ابستخدام

وألهنوا تودل علوى معو  سامل أو مجوع تكسوري 
عاقوووول ال حموووودد فيهووووا  خاصووووة جلمووووع مووووذكر
ب يف . وبووووذلك األسووووبا)هووووي داللووووة حنويووووة(

. مبعوووو  القوووورآن ابسووووتخدم كلمووووة "خالوووودين"
 115دائم". "ابق
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 . عن معاين اجلموع يف جزء عم133. 4اجلدول 

 داللة اجلموع اآلايت رقمال سورة 
ۡرُض  1 زلزلةال

َ
ۡخرََجِت ٱۡۡل

َ
َوأ

ۡثَقالََها  
َ
 ٢أ

سوووووم اجلامووووود املعووووو  )بنووووواء اال هوووووي"أثقوووووال" 
-صووحيح( موون الثالثووي اجملوورد موون وزن ثقوول

مجوووووع  ويف هوووووذه الكلموووووة هوووووي ثقوووووال-يثقووووول
جيوووز يف هووذه الكلمووة  ال عاقوولتكسووري لغووري 
مجووع مووذكر سووامل أو مجووع مؤنووث  ابسووتخدام

مجوع القلوة تودل علوى عودد حمودد  وألهناسامل 
 اليزيوود علووى عشووورة واليقوول علووى عوون ثالثوووة
وبوذلك األسوباب يف  )هي من داللوة حنويوة(

مبعوو  "مووا  "أثقووال".القوورآن ابسووتخدم كلمووة 
 يف جوفها من دفائن وأموات وكنوز".

ۡخَبارََها  يَۡوَمئِٖذ  2
َ
ُث أ ِ َُتَد 

٤ 
سووووم اجلامووووود املعوووو  )بنووووواء االهوووووي "أخبووووار" 

-صووحيح( موون الثالثووي اجملوورد موون وزن خوورب
ويف )هووووي موووون داللووووة صوووورفية(.  خووووربا-خيوووورب

ال  عاقولمجوع تكسوري لغوري  هذه الكلمة هي
مجوع موذكر  جيوز يف هذه الكلموة ابسوتخدام

مجووع القلووة  وألهنوواسووامل أو مجووع مؤنووث سووامل 
 عدد حمدد واليقل على عن ثالثةتدل على 

 )هوووي مووون داللوووة حنويوووة( اليزيووود علوووى عشووورة
وبذلك األسباب يف القورآن ابسوتخدم كلموة 

مبعووووووو  " موووووووا يتعلوووووووق أبحوووووووداث  "أخبوووووووار".
 اجملتمع".
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ۡخَبارََها  3
َ
ُث أ ِ يَۡوَمئِٖذ َُتَد 
ۡوََحَٰ 

َ
نَّ َربََّك أ

َ
 ٦بِأ

سووووم اجلامووووود املعوووو  )بنووووواء هوووووي اال"أخبووووار" 
-الثالثووي اجملوورد موون وزن خووربصووحيح( موون 

ويف )هووووي موووون داللووووة صوووورفية(.  خووووربا-خيوووورب
ال  عاقولمجوع تكسوري لغوري  هذه الكلمة هي

مجوع موذكر  جيوز يف هذه الكلموة ابسوتخدام
مجووع القلووة  وألهنوواسووامل أو مجووع مؤنووث سووامل 

 تدل على عدد حمدد واليقل على عن ثالثة
 )هوووي مووون داللوووة حنويوووة( اليزيووود علوووى عشووورة

سباب يف القورآن ابسوتخدم كلموة وبذلك األ
مبعووووووو  " موووووووا يتعلوووووووق أبحوووووووداث  "أخبوووووووار".
 اجملتمع".

 

 . عن معاين اجلموع يف جزء عم134. 4اجلدول 

 داللة اجلموع اآلايت رقمال سورة 
َِٰت َضۡبٗحا   1 عادايتال أو مووأخوذة موون االسووم الفاعووول "العووادايت"  ١َوٱۡلَعَِٰدَي

)بنوووواء انقووووص( موووون الثالثووووي  االسووووم املشووووتق
-عوووواد  -عوووودوا-يعوووودو-اجملوووورد موووون وزن عوووودا

 مودعى-معدى-معدى-التعد-عد-معدي
ويف هووذه الكلموووة )هووي مووون داللووة صووورفية(. 

 صووفة ملؤنووث مبووزيسووامل وال مجووع مؤنووث هووي
وال جيوووووووووز يف هووووووووذه الكلموووووووووة  عاقوووووووولغووووووووري 

 سامل أو مجع التكسوري مجع مذكر ابستخدام
توودل علوووى معوو  مؤنوووث مبووزي جلموووع وألهنووا 
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مؤنووث  غووري عاقوول الحموودد فيهووا، )هووي موون 
وبووووذلك األسووووباب يف القوووورآن  داللووووة حنويووووة(

مبعوو  "اخليووول  ."العوووادايت"ابسووتخدم كلمووة 
 تعدو يف النزو وتضبح".

َِٰت قَۡدٗحا   2 أو موووأخوذة مووون االسوووم الفاعووول "املوووورايت"  ٢فَٱلُۡمورَِي
مقووووورون( مووووون )بنووووواء لفيوووووف االسوووووم املشوووووتق 

-يووري-الثالثي املزيود حبورف مون وزن أورى
 مروى-مروى-التور-أور-مورى-مور  -إيراء

ويف هووذه الكلموووة )هووي مووون داللووة صووورفية(. 
 صووفة ملؤنووث مبووزيسووامل وال مجووع مؤنووث هووي

وال جيوووووووووز يف هووووووووذه الكلموووووووووة  عاقوووووووولغووووووووري 
 سامل أو مجع التكسوري مجع مذكر ابستخدام
موووع توودل علوووى معوو  مؤنوووث مبووزي جلوألهنووا 
عاقووول الحمووودد فيهوووا، )هوووي مووون غوووري مؤنوووث 

وبووووذلك األسووووباب يف القوووورآن  داللووووة حنويووووة(
، مبعو  "اخليوول . ت""املووورايابسوتخدم كلموة 

 تورى النار".
َِٰت ُصۡبٗحا   3 )بنواء مأخوذة من االسوم الفاعول "املغريات"  ٣فَٱلُۡمغِيَر

أجوووف( موون الثالثووي املزيوود حبوورف موون وزن 
-أغووووور-مغوووووار-مغوووووري-إغوووووارة-يغوووووري-أغوووووار
)هي مون داللوة صورفية(.  مغار-مغار-التغر

سوووووامل  مجوووووع مؤنوووووث ويف هوووووذه الكلموووووة هوووووي
وال جيووز يف  عاقولغوري  صفة ملؤنث مبوزيوال
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سووامل أو  مجوع مووذكر هوذه الكلمووة ابسووتخدام
تودل علوى معو  مؤنوث وألهنوا  مجع التكسوري

مبزي جلموع مؤنوث غوري عاقول الحمودد فيهوا، 
وبوذلك األسوباب يف  داللوة حنويوة()هي من 

مبعوووو   ."املغووووريات"القوووورآن ابسووووتخدم كلمووووة 
"اخليل تغري على العدّو وقت الصوبح إبغوارة 

 116أصحاهبا"
فَََل َيۡعلَُم إَِذا ُبۡعِِثَ َما  4

َ
أ

  ٩ِِف ٱۡلُقُبورِ 
سووووم اجلامووووود املعوووو  )بنووووواء االهوووووي "القبووووور" 

-قوووربثوووي اجملووورد مووون وزن صوووحيح( مووون الثال
مجووووع  ويف هووووذه الكلمووووة هووووي قووووربا. .-يقوووورب

وال جيووووووووز يف هوووووووذه  عاقووووووولالتكسوووووووري لغوووووووري 
مجووع مووذكر سووامل أو مجووع  الكلمووة ابسووتخدام

مجوووع الكثوورة ليسووت مووون  وألهنووامؤنووث سووامل 
صووويى منتهوووى اجلمووووع الووويت تووودل علوووى عووودد 

)هوووي  يزيووود علوووى ثالثوووة أو يزيووود علوووى عشووورة
وبوووووذلك األسوووووباب يف  مووووون داللوووووة حنويوووووة(.

مبعوووووو  . "القبووووووور"ابسووووووتخدم كلمووووووة  القوووووورآن
117"احلفرة اليت يدفن فيها امليت".

 

َل َما ِِف  5 ِ وَُحص 
ُدورِ    ١٠ٱلصُّ

ويف سوووم اجلامووود الوووذات. االهوووي "الصووودور" 
 عاقوولمجووع التكسووري لغووري  هووذه الكلمووة هووي

مجووووع  وال جيوووووز يف هووووذه الكلمووووة ابسووووتخدام
مجووع  وألهنووامووذكر سووامل أو مجووع مؤنووث سووامل 

                                                             
 .326الرابع، دار اجليل بريوت. ص.  ، اجلزءحاشية تفسري اجلاللنيأمحد بن حممد الصاوى،  116
 .املعاين لكل رسم مع  قاموس 117
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مون صويى منتهوى اجلمووع الويت  الكثرة ليست
تووودل علووووى عوووودد يزيووود علووووى ثالثووووة أو يزيوووود 

وبووذلك  )هوي مون داللوة حنويوة(. علوى عشورة
األسووووووووووباب يف القوووووووووورآن ابسووووووووووتخدم كلمووووووووووة 

مبعوووووووو  "القلوووووووووب موووووووون الكفوووووووور  ."صوووووووودور"
118واإلميان".

 

 

 . عن معاين اجلموع يف جزء عم135. 4اجلدول 

 داللة اجلموع اآلايت رقمال سورة 
َبكككاُل  1 اارعةال َوتَُككككوُن ٱۡۡلِ

 ٥َكٱۡلعِۡهِن ٱلَۡمنُفوِش 
ويف  .سووووم اجلاموووود الووووذاتاالهووووي  "اجلبووووال"

 عاقوولمجووع التكسووري لغووري  هووذه الكلمووة هووي
مجوووووع  ال جيوووووز يف هووووذه الكلمووووة ابسووووتخدام

مجووع  وألهنوواموذكر سووامل أو مجووع مؤنووث سووامل 
الكثرة ليست مون صويى منتهوى اجلمووع الويت 
تووودل علوووى عوووودد يزيووود علووووى ثالثوووة أو يزيوووود 

وبوذلك  )هوي مون داللوة حنويوة(. على عشورة
األسووووووووووباب يف القوووووووووورآن ابسووووووووووتخدم كلمووووووووووة 

اسوووم لكووول وتووود مووون أواتد مبعووو  " ."جبوووال"
األرض إذا عظووووووووووم واووووووووووال موووووووووون األعووووووووووالم 
واألاواط والشناخيب. وأما ما صغر وانفورد 

 119القنان والقور واألكم.فهو من 
 

                                                             
 .327الرابع، دار اجليل بريوت. ص.  ، اجلزءحاشية تفسري اجلاللنيأمحد بن حممد الصاوى،  118
 .96، اجمللد احلادي عشر، )دار صادر بريوت(، ص. لسان العربأيب الفضل مجال الدين بن حممد،  119
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 . عن معاين اجلموع يف جزء عم136. 4اجلدول 

 داللة اجلموع اآلايت رقمال سورة 
َٰ ُزۡرُتُم ٱلَۡمَقابَِر   1 تكاثرال َحَّتَّ

٢ 
اسم املكان )بناء صحيح( من هي "املقابر" 

-قوابر-قربا-يقرب-الثالثي اجملرد من وزن قرب
ويف  مقورب.-مقورب-مقورب-التقرب-اقرب-قبورم

ال  عاقولمجوع تكسوري لغوري  هذه الكلمة هي
مجوع موذكر  جيوز يف هوذه الكلموة ابسوتخدام

مجوع الكثورة  وألهنواسوامل أو مجوع مؤنوث سوامل 
مووون صوووويى منتهووووى اجلموووووع الوووويت توووودل علووووى 

)هوووي  عووودد يزيووود علوووى عشووورة ال حمووودد فيهوووا
وبوووووذلك األسوووووباب يف  مووووون داللوووووة حنويوووووة(.

 مبعوووووين  "مقوووووابر".القووووورآن ابسوووووتخدم كلموووووة 
"املكوووووان املخصوووووص لووووودفن املووووووتى وإعوووووداد 

 القبور ملهم".
 

 . عن معاين اجلموع يف جزء عم137. 4اجلدول 

 داللة اجلموع اآلايت رقمال سورة 
ِيَن َءاَمُنواْ  1 عصرال إَِّلَّ ٱَّلَّ

َٰلَِحَِٰت  ْ ٱلصَّ وََعِملُوا
 ِ  بِٱۡۡلَق 

ْ َوتََواَصۡوا
َۡبِ    ٣َوتََواَصۡواْ بِٱلصَّ

موووأخوذة مووون االسوووم الفاعووول  "الصكككاۡلات"
)بنووووواء صوووووحيح( مووووون الثالثوووووي اجملووووورد بووووووزن 

-مصووولوح-صووواح-صووولحا-يصووولح-"صووولح
 مصووولح-مصووولح-مصووولح-التصووولح-اصووولح

 ويف هووذه الكلمووة هووي )هووي داللووة صوورفية(.
وال  الصووفة ملؤنوووث عاقووولسوووامل و  مجووع مؤنوووث
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مجوع موذكر  جيوز يف هوذه الكلموة ابسوتخدام
معو  تودل علوى وألهنوا  تكسوريسوامل أو مجوع 

خاصووووة جلمووووع مؤنووووث عاقوووول الحموووودد فيهووووا، 
وبوذلك األسوباب يف  )هي من داللوة حنويوة(
مبعوو   ."الصوواحلات"القوورآن ابسووتخدم كلمووة 

 120"زال منه الفساد".
 

 . عن معاين اجلموع يف جزء عم138. 4اجلدول 

 اآلايت رقمال سورة 
 التوجد اجلموع 1 مزةاهل

 

 جزء عم. عن معاين اجلموع يف 139. 4اجلدول 

 داللة اجلموع اآلايت رقمال سورة 
لَۡم تََر َكۡيَف َفَعَل  1 طيلال

َ
أ

ۡصَحَِٰب 
َ
َربَُّك بِأ

 ١ٱۡلفِيِل  

موووووأخوذة مووووون االسوووووم الفاعووووول "أصوووووحاب" 
)بنووواء صوووحيح( مووون الثالثوووي اجملووورد مووون وزن 

-صوووووواحب-صووووووحابة-يصووووووحب-صووووووِحبَ 
-التصوووووووووووووووحب-اصوووووووووووووووحب-مصوووووووووووووووحوب

)هووووي موووون  مصووووحب-مصووووحب-مصووووحب
مجوووع  ويف هوووذه الكلموووة هوووي .داللوووة صووورفية(

ال جيوووووووز يف هووووووذه الكلمووووووة  عاقوووووولتكسووووووري ل
مجووع مووذكر سووامل أو مجووع مؤنووث  ابسووتخدام

مجوع القلوة تودل علوى عودد حمودد  وألهناسامل 
                                                             

 .املعاين لكل رسم مع  قاموس 120
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 اليزيووود علووى عشووورة واليقوول علووى عووون ثالثووة
وبوذلك األسوباب يف  )هي من داللوة حنويوة(
 "أصحاب".القرآن ابستخدم كلمة 

ۡرَسَل  2
َ
َعلَۡيِهۡم َطۡۡيًا َوأ

بَابِيَل  
َ
 ٣أ

سوووووم اجلامووووود املعووووو  )بنووووواء االهوووووي "أاببيوووول" 
أجوووف( موون الثالثووي املزيوود حبوورف موون وزن 

مجووع  ويف هووذه الكلمووة هووي أابل يبيوول إابلووة.
ال جيوووز يف هووذه الكلمووة  عاقوولتكسووري لغووري 
مجووع مووذكر سووامل أو مجووع مؤنووث  ابسووتخدام

مجوووع الكثووورة مووون صووويى منتهووووى  وألهنووواسوووامل 
اجلموع اليت تدل على عدد يزيد على عشرة 

 )هووووووي موووووون داللووووووة حنويووووووة(. ال حموووووودد فيهووووووا
وبذلك األسباب يف القورآن ابسوتخدم كلموة 

121مبع  "مجاعات مجاعات ".  "أاببيل".
 

ِن  3 تَۡرِميِهم ِِبَِجاَرةٖ م 
يٖل   ِ  ٤ِسج 

هي مجع الكثرة ليست من صيى "حجارة" 
منتهى اجلموع اليت تدل على عدد يزيد 

وهي اسم  يزيد على عشرة، أوعلى ثالثة 
 اجلامد الذات.

 

 . عن معاين اجلموع يف جزء عم140. 4اجلدول 

 اآلايت رقمال سورة 
 التوجد اجلموع 1 قريش

 

                                                             
 .335الرابع، دار اجليل بريوت. ص.  ، اجلزءحاشية تفسري اجلاللنيأمحد بن حممد الصاوى،  121



195 
 

 

 . عن معاين اجلموع يف جزء عم141. 4اجلدول 

 داللة اجلموع اآلايت رقمال سورة 
أو مووووأخوذة موووون االسووووم الفاعوووول "املصووووّلني"  ٤فََوۡيٞل ل ِۡلُمَصل نَِي   1 اعو امل

)بنوووواء انقووووص( موووون الثالثووووي  االسووووم املشووووتق
تصولّية أو -يصوّلي-املزيد حبرف، بوزن صوّلى

-التصووووولِّ -صووووولِّ -مصوووووًلى-مصووووولّ  -صوووووالة
ويف )هووووي داللووووة صوووورفية(.  مصووووّلى-مصووووّلى

سووامل والصووفة هووذه الكلمووة هووي مجووع مووذكر 
وال جيووووووووز يف هوووووووذه الكلموووووووة  ملوووووووذكر عاقووووووول

مجع مؤنوث سوامل أو مجوع تكسوري  ابستخدام
 وألهنووا توودل علووى معوو  خاصووة جلمووع مووذكر
. عاقوووول ال حموووودد فيهووووا )هووووي داللووووة حنويووووة(

ب يف القورآن ابسوتخدم كلموة وبذلك األسبا
 ."املصلني"

ِيَن ُهۡم َعن  2 ٱَّلَّ
 ٥َصََلتِِهۡم َساُهوَن  

االس موأخوذة مون االسوم الفاعول "سواهون" 
)بنوواء انقووص( موون الثالثووي اجملوورد موون  املشووتق

-مسوووهي-سووواه-سوووهيا-يسوووهى-وزن سووهى
)هي مسووهى-مسووهى-مسووهى-التسووه-اسووه

ويف هوووذه الكلموووة هوووي مجوووع داللوووة صووورفية(. 
وال جيووووز  موووذكر سوووامل والصوووفة ملوووذكر عاقووول

مجوع مؤنوث سوامل  يف هذه الكلمة ابستخدام
علوووووى معووووو   وألهنوووووا تووووودلأو مجوووووع تكسوووووري 

عاقوووول ال حموووودد فيهووووا  خاصووووة جلمووووع مووووذكر
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ب يف . وبووووذلك األسووووبا)هووووي داللووووة حنويووووة(
مبعوووو   .القوووورآن ابسووووتخدم كلمووووة "سوووواهون"

  122"غافلون يؤخروهنا من أوقاهتا".
 

 . عن معاين اجلموع يف جزء عم142. 4اجلدول 

 اآلايت رقمال سورة 
 التوجد اجلموع 1 الكوثر

 

 اجلموع يف جزء عم . عن معاين143. 4اجلدول 

 اجلموع داللة اآلايت رقمال سورة 
َٰفُِروَن   1 كافرو ال َها ٱۡلَك يُّ

َ
أ قُۡل َيَٰٓ

١ 
أو موووأخوذة مووون االسوووم الفاعووول "الكوووافرون" 

)بنووواء صوووحيح( مووون الثالثوووي  االسوووم املشوووتق
وووورا-يكُفوووور-اجملوووورد بوووووزن "كَفوووور -كووووافر-ُكف 

-مكفوووور-مكفوووور-التكفوووور-اكفوووور-مكفووووور
ويف هذه الكلمة )هي داللة صرفية(.  مكفر

 هوووي مجوووع موووذكر سوووامل والصوووفة ملوووذكر عاقووول
مجووووع  وال جيوووووز يف هووووذه الكلمووووة ابسووووتخدام

وألهنا تدل على مؤنث سامل أو مجع تكسري 
عاقوووول ال حموووودد  معوووو  خاصووووة جلمووووع مووووذكر
ب . وبووذلك األسووبافيهووا )هووي داللووة حنويووة(

. يف القوووووورآن ابسووووووتخدم كلمووووووة "الكووووووافرون"
 "من اليؤمن ابهلل".مبع  
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َٰبُِدوَن َمكآ  2 نُتۡم َع
َ
َوََّلٓ أ
ۡعُبُد  

َ
 ٣أ

أو مووووأخوذة موووون االسووووم الفاعوووول "عابوووودون" 
)بنووواء صوووحيح( مووون الثالثوووي  االسوووم املشوووتق

-عابووووود-عبووووودا-يعبُووووود-اجملووووورد بووووووزن "عبَووووود
-معبوووووووود-معبوووووووود-التعبوووووووود-اعبوووووووود-معبووووووووود
ويف هووذه الكلمووة )هي داللووة صوورفية(. معبوود

 والصوووفة ملوووذكر عاقووولهوووي مجوووع موووذكر سوووامل 
مجووووع  وال جيوووووز يف هووووذه الكلمووووة ابسووووتخدام

وألهنا تدل على مؤنث سامل أو مجع تكسري 
عاقوووول ال حموووودد  معوووو  خاصووووة جلمووووع مووووذكر
ب . وبووذلك األسووبافيهووا )هووي داللووة حنويووة(

 .يف القرآن ابستخدم كلمة "عابدون"
َٰبُِدوَن َمآ  3 نُتۡم َع

َ
َوََّلٓ أ
ۡعُبُد  

َ
 ٥أ

أو مووووأخوذة موووون االسووووم الفاعوووول "عابوووودون" 
)بنووواء صوووحيح( مووون الثالثوووي  االسوووم املشوووتق

-عابووووود-عبووووودا-يعبُووووود-اجملووووورد بووووووزن "عبَووووود
 معبووود-معبووود-معبووود-التعبووود-اعبووود-معبوووود

ويف هووذه الكلمووة هووي )هووي داللووة صوورفية(. 
وال  مجوووع موووذكر سووووامل والصوووفة ملوووذكر عاقوووول

مجوع مؤنوث  جيوز يف هذه الكلمة ابستخدام
وألهنوا تودل علوى معو  سوامل أو مجوع تكسوري 
عاقوووول ال حموووودد فيهووووا  خاصووووة جلمووووع مووووذكر
ب يف . وبووووذلك األسووووبا)هووووي داللووووة حنويووووة(

 .القرآن ابستخدم كلمة "عابدون"
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 . عن معاين اجلموع يف جزء عم144. 4اجلدول 

 اجلموع داللة اآلايت رقمال سورة 
يۡككككَت ٱنلَّككككاَس  1 لنصرا

َ
َوَرأ

 ِ يَۡدُخلُوَن ِِف دِيِن ٱَّللَّ
ۡفَواٗجا  

َ
 ٢أ

سووووم اجلاموووود املعوووو  )بنوووواء اال"أفواجووووا" هووووي 
-أجواف( من الثالثوي اجملورد مون وزن )فَعول

-مفووووج-فوووائج-فوجوووا-يفووووج-يفُعووول( فووواج
)هووي موون  مفوواج-مفوواج-مفوواج-التفووج-فووج

مجوووع  ويف هوووذه الكلموووة هوووي داللوووة صووورفية(.
ال جيووووووز يف هوووووذه  عاقووووولتكسوووووري والصوووووفة لل
مجووع مووذكر سووامل أو مجووع  الكلمووة ابسووتخدام

مجوع القلوة تودل علوى عودد  ألهنامؤنث سامل 
اليزيووود علوووى  حمووودد واليقووول علوووى عووون ثالثوووة

وبووووووذلك  )هووووووي موووووون داللووووووة حنويووووووة( عشوووووورة
األسووووووووووباب يف القوووووووووورآن ابسووووووووووتخدم كلمووووووووووة 

 123مبع  اجلماعة من الناس.  "أفواجا".
 

 . عن معاين اجلموع يف جزء عم145. 4اجلدول 

 اآلايت رقمال سورة 
 التوجد اجلموع 1 اللهب

 

 . عن معاين اجلموع يف جزء عم146. 4اجلدول 

 اآلايت رقمال سورة 

                                                             
 .املعاين لكل رسم مع  قاموس 123
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 التوجد اجلموع 1 اإلخالص
 

 . عن معاين اجلموع يف جزء عم147. 4اجلدول 

 داللة اجلموع اآلايت رقمال سورة 
ََٰثَِٰت  1 لطلقا ِ ٱنلَّفَّ َوِمن ََش 

 ٤ِِف ٱۡلُعَقِد  
اجلامووووود املعووووو  )بنووووواء "النفوووووااثت" هوووووي اسوووووم 

-صووحيح( مووون الثالثوووي اجملووورد مووون وزن نفوووث
-انفوووووووث-منفووووووووث-انفوووووووث-نفاثوووووووة-ينفوووووووث
)هووي داللووة  منفووث-منفووث-منفووث-التنفووث
 مجوووع مؤنوووث ويف هوووذه الكلموووة هوووي صووورفية(.
وال جيوووز يف هوووذه  الصوووفة ملؤنووث عاقووولسووامل و 

مجوووع موووذكر سوووامل أو مجوووع  الكلموووة ابسوووتخدام
جلمووع توودل علووى معوو  خاصووة وألهنووا  تكسووري

مؤنوووث عاقووول الحمووودد فيهوووا، )هوووي مووون داللوووة 
وبوذلك األسوباب يف القورآن ابسوتخدم   حنوية(
 مبع  "السواحر نفثت".. "النفااثت "كلمة 

ويف هووذه  سووم اجلاموود الووذات.االهووي "العقوود" 
وال جيووز  عاقلمجع التكسري لغري  الكلمة هي

مجوووع موووذكر سوووامل  يف هوووذه الكلموووة ابسوووتخدام
مجوع الكثورة ليسوت  وألهناأو مجع مؤنث سامل 

من صيى منتهى اجلمووع الويت تودل علوى عودد 
)هوي مون  يزيد على ثالثوة أو يزيود علوى عشورة

وبووووذلك األسووووباب يف القوووورآن  داللووووة حنويووووة(.
 ."العقد"ابستخدم كلمة 
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 . عن معاين اجلموع يف جزء عم148. 4اجلدول 

 داللة اجلموع اآلايت رقمال سورة 
ِي يُوَۡسوُِس ِِف  1 لناسا ٱَّلَّ

 ٥ُصُدورِ ٱنلَّاِس  
ويف هوذه  سم اجلامد الوذات.االهي "صدور" 
وال جيووز  عاقلمجع التكسري لغري  الكلمة هي

مجوووع موووذكر سوووامل  يف هوووذه الكلموووة ابسوووتخدام
مجوع الكثورة ليسوت  وألهناأو مجع مؤنث سامل 

من صيى منتهى اجلمووع الويت تودل علوى عودد 
)هوي مون  يزيد على ثالثوة أو يزيود علوى عشورة

وبووووذلك األسووووباب يف القوووورآن  داللووووة حنويووووة(.
مبعوو  "قلووووهبم إذا  ."صووودور"ابسووتخدم كلمووة 

 124غفلوا من ذكر هللا".
 

(، سبعة وثالثون 158داللة اجلموع يف جزء عم، وهي مائة ومثانية ومخسون )
( 26وسادسة وعشرون ) (حمدد ال عددمع  دل على ي) ( من مجع املذكر السامل 37)

( من مجع 95)مخسة وتسعون و  (حمدد ال عدد مع  دل علىي) من مجع املؤنث السامل 
( ومجع حمدد واليقل على عن ثالثة عددمع  تدل على التكسري هي من مجع القلة )

اليت تدل على أو  عدد يزيد على ثالثة وال يزيد على عشرة مع  اليت تدل علىالكثرة )
 مع  عدد يزيد على عشرة(.
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