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 الباب الثالث

 تقدمي البياانت وحتليلها

 حملة عن سورة اْلمائدة . أ

ألن صدرىا  ٚٔىذه الّسورة مكية إبصباع ألن الّسورة أنزل قبل ىجرة نيب دمحم
ه السورة يسمى العقود سورة ادلائدة )ادلائدة(، ىذ ٛٔإىل مائة وعشرون آية منها.

 ٜٔوادلنقيدة.

يف سلسلة يعرف  اإلسم من جملموعة األايت يعٌت سورة ادلائدة دبعٌت ادلائدة، ألن 
(. اإلسم األخر ٘ٔٔ-ٕٔٔاألايت تبحث عن ادلائدة نزل بناء أىل الكتاب )األايت 

يعٌت سورة العقود، ألن يف اآلية األوىل من ىذه السورة أتمر ادلؤمنُت ابلوفاء أبحكام 
   ٕٓالعقود سلتلفة.

.  
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 ٔ(، ص. ٕٙٓٓ)فستاكا إمام الشافعي: جاكرات،  تفسَت ابن كثَت،عبد هللا ابن دمحم،   ٛٔ
 ٙٚ(، ص. ٜٚٛٔ، : جاكرات )طوىا فوترا تفسَت ادلراغي،أضبد مصطفى ادلراغي ،  ٜٔ
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  األتت اليت تتضمن مجع التكسري يف سورة ادلائدة . ب

يف صبع ىذه البياانت، ربدث الباحثة صبع التكسَت مع تقدمي معاين صيغها 
حبيث صيغ ومعٌت  فحللتها ابلّرجوع إىل كتب الّلغات خاّصة كتب الّصرف

 :يف سورة ادلائدة كما يف التّايل ادلتضمن منها

 :ٔاألية  .ٔ

               ............... 

      ......................... 

 :ٕاألية  .ٕ

      ......................... 

 :٘األية  .ٖ

       .................. 

 

 :ٙاألية  .ٗ

    .............................. 
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         ............................... 

        ............................... 

   ........................ 

      ................. 

      .....................

       ........................ 

 :ٚاألية  .٘

 ...........................   





 :ٛاألية  .ٙ

                 

............ 
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 :ٕٔاألية  .ٚ

      .............................. 

 :ٖٔاألية  .ٛ

        ..................... 

 :ٛٔاألية  .ٜ

                  ....... 

      ....................................... 

 :ٜٔاألية  .ٓٔ

                           .. 

 :ٕٓاألية  .ٔٔ

            ............    

 :ٜٕاألية  .ٕٔ

                      ........... 
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 :ٕٖاألية  .ٖٔ

       ......................... 

 :ٖٖاألية  .ٗٔ

               .............. 

 :ٖٛاألية  .٘ٔ

             ................ 

 :ٔٗاألية  .ٙٔ

                   ..................... 

 :ٗٗاألية  .ٚٔ

         ................ 

 :ٜٗاألية  .ٛٔ

     ...................... 

 :ٔ٘األية  .ٜٔ



 
 

23 
 

                 ................... 

 :ٕ٘األية  .ٕٓ

       ....................... 

 :ٖ٘األية  .ٕٔ

..............        

 :ٚ٘األية  .ٕٕ

            ............

 :ٙٙاألية  .ٖٕ

.........     ............... 

 :٘ٚاألية  .ٕٗ

........          ....... 

 :ٖٛاألية  .ٕ٘

             .............. 
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 :٘ٛاألية  .ٕٙ

                   ..... 

 :ٜٛاألية  .ٕٚ

.............      ............ 

 :ٜٓاألية  .ٕٛ

              ................. 

 :ٜٗاألية  .ٜٕ

                     

  ........................ 

 :ٜ٘األية  .ٖٓ

                 .......... 
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 :ٗٓٔاألية  .ٖٔ

                        

          ...................... 

 :ٛٓٔاألية  .ٕٖ

                          .. 

 :ٖٔٔاألية  .ٖٖ

                ...... 

 :ٙٔٔاألية  .ٖٗ

............    

 :ٛٔٔاألية  .ٖ٘

   ................
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 حتليل مجع التكسري يف سورة ادلائدة ومعانيه الصرفية . ت

 مجع القلة -ٔ

 :ٙاألية  .ٔ

.......           .......... 

وىي صبع  "يف ىذه األية توجد صبع التكسَت ىي "

ُعلٌ من "َيٌد" ىي صبع القلة من وزن  التكسَت وادلفرده من وزن  أَف ْ

 فَ ْعٌل. 

        ....... 

وىي صبع  "يف ىذه األية توجد صبع التكسَت ىي "

ُعٌل  من "َيٌد" ىي صبع القلة من وزن التكسَت وادلفرده من وزن  أَف ْ

 فَ ْعٌل.
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 :ٛٔاألية  .ٕ

        ......... 

يف ىذه األية توجد صبع التكسَت ىي "   " وىي صبع

َعاٌل وادلفرده من وزن التكسَت من "ِإْبٌن" ىي  صبع القلة من وزن أَف ْ

 ِفْعٌل.

 

 :ٜٕاألية  .ٖ

           

.... 

وىي صبع "   يف ىذه األية توجد صبع التكسَت ىي "

َعاٌل وادلفرده من " ىي صبع القلة من وزن َصاِحبٌ التكسَت من " أَف ْ

 .فَاِعلٌ  وزن
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 :ٖٖاألية  .ٗ

.........    ............. 

 "يف ىذه األية توجد صبع التكسَت ىي   "وىي صبع التكسَت 

ُعٌل وادلفرده  من "َيٌد" ىي صبع القلة ولكن صيغة للكثرة من وزن أَف ْ

 من وزن فَ ْعٌل. 

 ................... 

 وىي صبع التكسَت"  "يف ىذه األية توجد صبع التكسَت ىي 

ُعٌل وادلفرده من وزن فَ ْعٌل.  من "رِْجٌل" ىي صبع القلة من وزن أَف ْ

 

 :ٖٛاألية  .٘

........
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 "يف ىذه األية توجد صبع التكسَت ىي   "وىي صبع التكسَت 

ُعٌل وادلفرده من وزن فَ ْعٌل. من "َيٌد" ىي صبع القلة   من وزن أَف ْ

 

 :ٔٗاألية  .ٙ

                   

     ............ 

"يف ىذه األية توجد صبع التكسَت ىي     "وىي صبع التكسَت 

َعاٌل وادلفرده من وزن فُ ْعٌل.  من "فُ ْوٌه" ىي صبع القلة من وزن أَف ْ

 

 :ٜٗاألية  .ٚ

         ...... 

 وىي صبع التكسَت"  "يف ىذه األية توجد صبع التكسَت ىي 

َعاٌل وادلفرده من وزن فَ َعاٌل.  من "َىَواٌء" ىي صبع القلة من وزن أَف ْ



 
 

31 
 

 ٖ٘األية  .ٛ

.........

 وىي صبع التكسَت" "يف ىذه األية توجد صبع التكسَت ىي 

َعاٌل وادلفرده من وزن فَ َعٌل.  من "َعَمٌل" ىي صبع القلة من وزن أَف ْ

 

 :ٙٙاألية  .ٜ

.........   ............... 

 وىي صبع التكسَت" "يف ىذه األية توجد صبع التكسَت ىي 

ُعٌل وادلفرده من وزن فَ ْعٌل.  من "رِْجٌل" ىي صبع القلة من وزن أَف ْ

 

 :ٖٛاألية  .ٓٔ

        .......... 
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 وىي صبع التكسَت" يف ىذه األية توجد صبع التكسَت ىي " 

ُعٌل وادلفرده من وزن فَ ْعٌل.  " ىي صبع القلة من وزن أَف ْ  من "َعُْتٌ

 

 :٘ٛ األية .ٔٔ

         ..... 

وىي صبع "  يف ىذه األية توجد صبع التكسَت ىي "

َعاٌل وادلفرده من وزن  التكسَت من "نَ ْهٌر" ىي صبع القلة من وزن أَف ْ

 فَ ْعٌل.

 

 :ٜٛاألية  .ٕٔ

.............   ............. 

 " يف ىذه األية توجد صبع التكسَت ىي   " وىي صبع التكسَت 

َعاٌل وادلفرده من وزن َفِعْيٌل. " ىي صبع القلة من وزن أَف ْ  من "ديَُِْتٌ
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 : ٜٓاألية  .ٖٔ

.......

" يف ىذه األية توجد صبع التكسَت ىي "   وىي صبع

َعاٌل وادلفرده من  التكسَت من "ُنْصٌب" ىي صبع القلة من وزن أَف ْ

 وزن فُ ْعٌل.

 

 :ٗٓٔاألية  .ٗٔ

                    

      ....... 

" يف ىذه األية توجد صبع التكسَت ىي    "   وىي صبع

َعاٌل وادلفرده من وزن  التكسَت من "َأٌب" ىي صبع القلة من وزن أَف ْ

 فَ ْعٌل.
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 :ٛٓٔاألية  .٘ٔ

            .. 

من  وىي صبع التكسَت"  يف ىذه األية توجد صبع التكسَت ىي " 

َعاٌل وادلفرده من وزن َفِعْيٌل. " ىي صبع القلة من وزن أَف ْ   "ديَُِْتٌ

 

 مجع الكثرة -ٕ

 :ٔاألية  .ٔ

       ............... 

يف ىذه األية توجد صبع التكسَت ىي "    " من  التكسَتوىي صبع

"َعْقٌد" ىي صبع الكثرة من وزن فعوٌل وادلفرده من وزن فُ ْعٍل، ومن غَت 

  أربعة أوزان منها أفعل، أفعال، أفعلة، وفعلة. 

   ......................... 
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يف ىذه األية توجد صبع التكسَت ىي "   "من  وىي صبع التكسَت

"ِحْرٌم" ىي صبع الكثرة من وزن فُ ُعٌل وادلفرده من وزن ِفْعٌل، ومن غَت 

  أربعة أوزان منها أفعل، أفعال، أفعلة، وفعلة. 
 

 :ٕاألية  .ٕ

    ......................... 

يف ىذه األية توجد صبع التكسَت ىي "   "من  وىي صبع التكسَت

َرٌة" ىي صبع الكثرة من وزن فُعالن وادلفرده من وزن َفِعْيٌل، ومن غَت  "َشِعي ْ

  أربعة أوزان منها أفعل، أفعال، أفعلة، وفعلة. 
 

 

 :٘األية  .ٖ

   .................. 
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من  وىي صبع التكسَت"  يف ىذه األية توجد صبع التكسَت ىي "

"َأْجٌر" ىي صبع الكثرة من وزن فُ ٌعول وادلفرده من وزن فُ ْعٍل، ومن غَت 

 أربعة أوزان منها أفعل، أفعال، أفعلة، وفعلة. 
  

 :ٙاألية  .ٗ

  .............................. 

من  وىي صبع التكسَت" يف ىذه األية توجد صبع التكسَت ىي "

"َوْجٌو" ىي صبع الكثرة من وزن فُ ٌعول وادلفرده من وزن فَ ْعٌل، ومن غَت 

  أربعة أوزان منها أفعل، أفعال، أفعلة، وفعلة. 

 

  ........................ 

من  وىي صبع التكسَت"  يف ىذه األية توجد صبع التكسَت ىي "

"َمرِْيٌض" ىي صبع الكثرة من وزن فَ ْعَلى وادلفرده من وزن َفِعْيٌل، ومن غَت 

  أربعة أوزان منها أفعل، أفعال، أفعلة، وفعلة. 
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   ................. 

من  وىي صبع التكسَت"  يف ىذه األية توجد صبع التكسَت ىي "

"َمْرأٌَة" ىي صبع الكثرة من وزن ِفَعاٌل وادلفرده من وزن فَ ْعَلٌة، ومن غَت 

  أربعة أوزان منها أفعل، أفعال، أفعلة، وفعلة. 

 .....................

من  وىي صبع التكسَت" يف ىذه األية توجد صبع التكسَت ىي "

"َوْجٌو" ىي صبع الكثرة من وزن فُ ٌعول وادلفرده من وزن فَ ْعٌل، ومن غَت 

 أربعة أوزان منها أفعل، أفعال، أفعلة، وفعلة. 

  

 





 :ٚاألية  .٘

 ...........................
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من  التكسَت وىي صبع" يف ىذه األية توجد صبع التكسَت ىي "

"َصْدٌر" ىي صبع الكثرة من وزن فُ ٌعول وادلفرده من وزن فُ ْعٍل، ومن غَت 

  أربعة أوزان منها أفعل، أفعال، أفعلة، وفعلة. 





 :ٛاألية  .ٙ

         ... 

" يف ىذه األية توجد صبع التكسَت ىي  "من  وىي صبع التكسَت

"َشِهْيٌد" ىي صبع الكثرة من وزن فُ ْعاَلٌء وادلفرده من وزن َفِعْيٌل، ومن غَت 

 .أربعة أوزان منها أفعل، أفعال، أفعلة، وفعلة

 

 :ٕٔاألية  .ٚ

   .............................. 
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من  وىي صبع التكسَت" " يف ىذه األية توجد صبع التكسَت ىي

"َرُسْوٌل" ىي صبع الكثرة من وزن فُ ْعاَلٌء وادلفرده من وزن َفِعْيٌل، ومن غَت 

 أربعة أوزان منها أفعل، أفعال، أفعلة، وفعلة



 :ٖٔاألية  .ٛ

    ..................... 

من  وىي صبع التكسَت" " يف ىذه األية توجد صبع التكسَت ىي

"قَ ْلٌب" ىي صبع الكثرة من وزن فعوٌل وادلفرده من وزن فُ ْعٍل، ومن غَت 

 أربعة أوزان منها أفعل، أفعال، أفعلة، وفعلة.
 

 :ٛٔاألية  .ٜ

     ........... 

"يف ىذه األية توجد صبع التكسَت ىي "من  وىي صبع التكسَت

"َذْنٌب" ىي صبع الكثرة من وزن فعوٌل وادلفرده من وزن فُ ْعٍل، ومن غَت 

 أربعة أوزان منها أفعل، أفعال، أفعلة، وفعلة.
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 :ٜٔاألية  .ٓٔ

           .. 

" التكسَت ىييف ىذه األية توجد صبع  "من  وىي صبع التكسَت

"َرُسوٌل" ىي صبع الكثرة من وزن فُ ُعٌل وادلفرده من وزن فُ ُعْوٍل، ومن غَت 

 أربعة أوزان منها أفعل، أفعال، أفعلة، وفعلة.

 



 :ٕٓاألية  .ٔٔ

   ........... 

" يف ىذه األية توجد صبع التكسَت ىي "من  وىي صبع التكسَت

"َنيبٌّ" ىي صبع الكثرة من وزن أَْفِعالٌَء وادلفرده من وزن َفِعْيٌل، ومن غَت 

 أربعة أوزان منها أفعل، أفعال، أفعلة، وفعلة.
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   ............  

" يف ىذه األية توجد صبع التكسَت ىي   "من  وىي صبع التكسَت

"َمِلٌك" ىي صبع الكثرة من وزن أَْفِعاَلٌء وادلفرده من وزن َفِعْيٌل، ومن غَت 

 أربعة أوزان منها أفعل، أفعال، أفعلة، وفعلة.

 

 :ٕٖاألية  .ٕٔ

   .......................... 

من  وىي صبع التكسَت" "يف ىذه األية توجد صبع التكسَت ىي

"َرُسْوٌل" ىي صبع الكثرة من وزن فُ ُعٌل وادلفرده من وزن فُ ُعْوٌل، ومن غَت 

 أربعة أوزان منها أفعل، أفعال، أفعلة، وفعلة.

 

     ..................... 
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من  وىي صبع التكسَت" " يف ىذه األية توجد صبع التكسَت ىي

"قَ ْلٌب" ىي صبع الكثرة من وزن فعوٌل وادلفرده من وزن فُ ْعٍل، ومن غَت 

 أربعة أوزان منها أفعل، أفعال، أفعلة، وفعلة.

 

  .................. 

من  وىي صبع التكسَت" "يف ىذه األية توجد صبع التكسَت ىي

"قَ ْلٌب" ىي صبع الكثرة من وزن فعوٌل وادلفرده من وزن فُ ْعٍل، ومن غَت 

 أربعة أوزان منها أفعل، أفعال، أفعلة، وفعلة


 :ٗٗاألية  .ٖٔ

    ................ 

يف ىذه األية توجد صبع التكسَت ىي "  "من  وىي صبع التكسَت

"َشِهْيٌد" ىي صبع الكثرة من وزن فُ ْعاَلٌء وادلفرده من وزن َفِعْيٌل، ومن غَت 

 .أربعة أوزان منها أفعل، أفعال، أفعلة، وفعلة
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 :ٜٗاألية  .ٗٔ

     ....................... 

"  يف ىذه األية توجد صبع التكسَت ىي "من  صبع التكسَت وىي

"َذْنٌب" ىي صبع الكثرة من وزن فعوٌل وادلفرده من وزن فُ ْعٍل، ومن غَت 

 أربعة أوزان منها أفعل، أفعال، أفعلة، وفعلة.

 



 :ٔ٘األية  .٘ٔ

   ................ 

" يف ىذه األية توجد صبع التكسَت ىي    "من  صبع التكسَت وىي

"َويلٌّ" ىي صبع الكثرة من وزن أَْفِعالٌَء وادلفرده من وزن َفِعْيٌل، ومن غَت 

 أربعة أوزان منها أفعل، أفعال، أفعلة، وفعلة

 

    ................... 
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" يف ىذه األية توجد صبع التكسَت ىي    "من  صبع التكسَت وىي

"َويلٌّ" ىي صبع الكثرة من وزن أَْفِعالٌَء وادلفرده من وزن َفِعْيٌل، ومن غَت 

 .أربعة أوزان منها أفعل، أفعال، أفعلة، وفعلة

 :ٕ٘األية  .ٙٔ

    ....................... 

" يف ىذه األية توجد صبع التكسَت ىي "من  وىي صبع التكسَت

"قَ ْلٌب" ىي صبع الكثرة من وزن فعوٌل وادلفرده من وزن فُ ْعٍل، ومن غَت 

 أربعة أوزان منها أفعل، أفعال، أفعلة، وفعلة

 

 :ٚ٘األية  .ٚٔ

 ........... 

" يف ىذه األية توجد صبع التكسَت ىي  "من  صبع التكسَت وىي

"َكاِفٌر" ىي صبع الكثرة من وزن فُ عَّاٌل وادلفرده من وزن فَاِعٌل، ومن غَت 

 أربعة أوزان منها أفعل، أفعال، أفعلة، وفعلة
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............

" يف ىذه األية توجد صبع التكسَت ىي    "من  صبع التكسَت وىي

"َويلٌّ" ىي صبع الكثرة من وزن أَْفِعالٌَء وادلفرده من وزن َفِعْيٌل، ومن غَت 

 أربعة أوزان منها أفعل، أفعال، أفعلة، وفعلة


 :٘ٚاألية  .ٛٔ

........     ....... 

"يف ىذه األية توجد صبع التكسَت ىي  "من  وىي صبع التكسَت

"َرُسْوٌل" ىي صبع الكثرة من وزن فُ ْعاَلٌء وادلفرده من وزن َفِعْيٌل، ومن غَت 

 أربعة أوزان منها أفعل، أفعال، أفعلة، وفعلة
 

 :ٜٗاألية  .ٜٔ

................... 
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من  وىي صبع التكسَت" "يف ىذه األية توجد صبع التكسَت ىي

"ُرْمٌح" ىي صبع الكثرة من وزن ِفَعاٌل وادلفرده من وزن فَ ْعٌل، ومن غَت 

 أربعة أوزان منها أفعل، أفعال، أفعلة، وفعلة

 :ٜ٘األية  .ٕٓ

         .......... 

يف ىذه األية توجد صبع التكسَت ىي "   "من  وىي صبع التكسَت

"ِحْرٌم" ىي صبع الكثرة من وزن فُ ُعٌل وادلفرده من وزن ِفْعٌل، ومن غَت 

  أربعة أوزان منها أفعل، أفعال، أفعلة، وفعلة. 

 



 :ٖٔٔاألية  .ٕٔ

       ...... 

" يف ىذه األية توجد صبع التكسَت ىي "من  وىي صبع التكسَت

"قَ ْلٌب" ىي صبع الكثرة من وزن فعوٌل وادلفرده من وزن فُ ْعٍل، ومن غَت 

 أربعة أوزان منها أفعل، أفعال، أفعلة، وفعلة
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 :ٙٔٔاألية  .ٕٕ

............ 

" يف ىذه األية توجد صبع التكسَت ىي  " من  التكسَتوىي صبع

"َغاِئٌب" ىي صبع الكثرة من وزن فُ ُعٌل وادلفرده من وزن فَاِعٌل، ومن غَت 

أربعة أوزان منها أفعل، أفعال، أفعلة، وفعلة



 :ٛٔٔاألية  .ٖٕ

................

" يف ىذه األية توجد صبع التكسَت ىي "من  وىي صبع التكسَت

"َعْبٌد" ىي صبع الكثرة من وزن ِفَعاٌل وادلفرده من وزن فَ ْعٌل، ومن غَت 

 .أربعة أوزان منها أفعل، أفعال، أفعلة، وفعلة

 وسيتم البيان يف جدول اآليت:

 يف سورة ادلائدة ومعانيه الصرفيةمجع التكسري  ٔ.ٖجدول 

ُعٌل( -  صبع التكسَت )صبع القلة من وزن أَف ْ
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وزن صبع  نوع اجملرد األيةرقم  نص األية رقم
 التكسَت

 الصيغة

ٔ .......        

    .......... 

 

ُعلٌ  فَ ْعلٌ  ٙ  للقلة أَف ْ
 

ٕ 
       ....... ٙ  ٌُعلٌ  فَ ْعل  للقلة أَف ْ

ٖ .........    

............. 

 

ُعلٌ  فَ ْعلٌ  ٖٖ  للقلة أَف ْ

ٗ 
     

 

ُعلٌ  فَ ْعلٌ  ٖٛ  للقلة أَف ْ

٘ .........      

............... 

 

ُعلٌ  فَ ْعلٌ  ٙٙ  للقلة أَف ْ

ٙ 
         ٖٛ  ٌُعلٌ  فَ ْعل للقلة  أَف ْ

   )ولكن
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.......... 
 

زبرج من 
 احلكم(

 

َعاٌل(صبع التكسَت  -  )صبع القلة من وزن أَف ْ
رقم  نص األية رقم

 األية
وزن صبع  نوع اجملرد

 التكسَت
 الصيغة

ٔ 
   

     

   

 ......... 

 

َعالٌ  ِفْعلٌ  ٛٔ  للقلة أَف ْ

ٕ 
        

      

    

  .... 

َعالٌ  فَاِعلٌ  ٜٕ  للقلة أَف ْ

ٖ 
       ٗٔ  ٌَعالٌ  فُ ْعل  للقلة أَف ْ



 
 

49 
 

       

       

       

     

............ 
 

ٗ 
      

        

  

...... 
 

َعالٌ  فَ َعالٌ  ٜٗ  للقلة أَف ْ

٘ ............. 

  

............. 

 

َعالٌ  َفِعْيلٌ  ٜٛ  للقلة أَف ْ

ٙ 
        

      

   

َعالٌ  فُ ْعلٌ  ٜٓ  للقلة أَف ْ
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 ....... 

 
ٚ 

        

      

        

   .. 

 

َعالٌ  َفِعْيلٌ  ٛٓٔ  للقلة أَف ْ

ٛ ..............  

  

    

 

 للكثرة فُ ُعْولٌ  فُ ْعلٍ  ٖ٘

 

 صبع التكسَت )صبع الكثرة من وزن فُ ُعٌل( -
رقم  نص األية رقم

 األية
وزن صبع  نوع اجملرد

 التكسَت
 الصيغة

ٔ 
        

   

 

 للكثرة فُ ُعلٌ  ِفْغلٌ  ٔ
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ٕ 
  

..... 

 للكثرة فُ ُعلٌ  فُ ُعْولٍ  ٕٔ

ٖ 
       

     

    

       

  .. 

 

 للكثرة فُ ُعلٌ  فُ ُعْولٍ  ٜٔ

ٗ 
       

....... 

 للكثرة فُ ُعلٌ  فُ ُعْولٌ  ٕٖ

٘ 
     

  

...... 

 للكثرة فُ ُعلٌ  فُ ُعْولٌ  ٘ٚ

ٙ 
       

  

     

 للكثرة فُ ُعلٌ  ِفْعلٌ  ٜ٘
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.......... 
 

 
 

 

............   

    

  

 

 للكثرة فُ ُعلٌ  فَاِعلٌ  ٙٔٔ

 

 صبع التكسَت )صبع الكثرة من وزن فُ عَّاٌل( -
رقم  نص األية رقم

 األية
وزن صبع  نوع اجملرد

 التكسَت
 الصيغة

ٔ 
     

     

  

........... 
 

 للكثرة فُ عَّالٌ  فَاِعلٌ  ٚ٘
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 )صبع الكثرة من وزن فَ ْعَلى(صبع التكسَت  -

رقم  نص األية رقم
 األية

وزن صبع  نوع اجملرد
 التكسَت

 الصيغة

ٔ 
    

 .... 

 للكثرة فَ ْعَلى َفِعْيلٌ  ٙ

 

 صبع التكسَت )صبع الكثرة من وزن َفِعْيٌل( -
رقم  نص األية رقم

 األية
وزن صبع  نوع اجملرد

 التكسَت
 الصيغة

ٔ 
    

 

................. 

 

 للكثرة ِفَعالٌ  فَ ْعَلةٌ  ٙ

ٕ 
       

....... 

 للكثرة ِفَعالٌ  فَ ْعلٌ  ٛٔٔ

 

 
 صبع التكسَت )صبع الكثرة من وزن فُ ُعْوٌل( -

 الصيغةوزن صبع  نوع اجملردرقم  نص األية رقم



 
 

54 
 

 التكسَت األية
ٔ 

    

.... 

 للكثرة فُ ُعْولٌ  فُ ْعلٍ  ٘

ٕ 
  

.... 

 للكثرة فُ ُعْولٌ  فَ ْعلٌ  ٙ

ٖ 
   

..... 

 للكثرة فُ ُعْولٌ  فَ ْعلٌ  ٙ

ٗ 
        

 

 للكثرة فُ ُعْولٌ  فُ ْعلٍ  ٚ

٘ 
      

.... 

 للكثرة فُ ُعْولٌ  فُ ْعلٍ  ٛٔ

ٙ 
  ... ٕٓ  ٌللكثرة فُ ُعْولٌ  َفِعل 

ٚ 
    

..................... 

 للكثرة فُ ُعْولٌ  فُ ْعلٍ  ٔٗ

ٛ 
  .. ٗٔ  ٍللكثرة فُ ُعْولٌ  فُ ْعل 

ٜ 
     ٜٗ  ٍللكثرة فُ ُعْولٌ  فَ ْعل 
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... 

ٔٓ 
      

..... 

 للكثرة فُ ُعْولٌ  فُ ْعلٍ  ٕ٘

ٔٔ 
    

     

  

...... 
 

 للكثرة فُ ُعْولٌ  فُ ْعلٍ  ٖٔٔ

 
 وزن فُ ْعاَلن( صبع التكسَت )صبع الكثرة من -
رقم  نص األية رقم

 األية
وزن صبع  نوع اجملرد

 التكسَت
 الصيغة

ٔ 
   

 

 ...... 

 للكثرة فُ ْعاَلن َفِعْيلٌ  ٕ

 

 صبع التكسَت )صبع الكثرة من وزن فُ َعاَلٌء( -
 الصيغةوزن صبع  نوع اجملردرقم  نص األية رقم
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 التكسَت األية
ٔ 

       

   

   

 

  ... 

 للكثرة فُ ْعاَلءٌ  َفِعْيلٌ  ٛ

 

 صبع التكسَت )صبع الكثرة من وزن أَْفِعاَلٌء( -
رقم  نص األية رقم

 األية
وزن صبع  نوع اجملرد

 التكسَت
 الصيغة

ٔ 
    

   

... 

 للكثرة أَْفِعاَلءٌ  َفِعْيلٌ  ٕٓ

ٕ 
   

  

 للكثرة أَْفِعاَلءٌ  َفِعْيلٌ  ٔ٘

ٖ 
  

  

 للكثرة أَْفِعاَلءٌ  َفِعْيلٌ  ٔ٘
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ٗ 
     

     

   

 

........... 
 

 للكثرة أَْفِعاَلءٌ  َفِعْيلٌ  ٚ٘

 

من اجلدول الّسابق توجد أكثر من صبع التكسَت بوزن "فُ ُعٌل َوفُ ُعْوٌل وأَْفِعاَلٌء" 
 للكثرة. بصيغة وأغلب وزن صبع التكسَت ىي وزن "فُ ُعْوٌل" وأكثر ادلعٌت ىي

 

 

 

 

 

 




