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ABSTRAK 

  أنواع النعت وفوائده يف سورة الّنساء
(Macam-macam Na’at dan Faedah-faedahnya dalam Surat An-nisa’) 

 

 

 Skripsi ini membahas tentang Macam-macam na’at dan Faedah-faedahnya 

dalam surat An-nisa’, kajian yang digunakan didalamnya adalah kajian ilmu nahwu, 

ilmu nahwu adalah ilmu yang mempelajari perubahan harakat pada akhir kalimat. 

Dalam ilmu nahwu terdapat kaidah tentang na’at, adapun pengertian na’at adalah lafadz 

yang terdapat setelah isim yang menjelaskan sebagian dari tingkahnya isim tersebut, 

atau menjelaskan lafadz yang berhubungan dengan isim tersebut.  

 

Pada penelitian ini, peneliti juga memilih Surat An-nisa’ sebagai objek 

penelitian,  Adapun Surat An-nisa’ ialah surat yang berada di urutan ke empat dalam 

kitab suci Al-Qur’an, surat tersebut berjumlah 176 ayat dan disebut sebagai surat 

madaniyah  Peneliti memilih surat an-nisa’ sebagai objek karena surat tersebut 

merupakan bagian dari Al-Qur’an yang merupakan kitab suci dan pedoman orang 

Islam, kemudian surat tersebut juga banyak membahas urusan tentang wanita, maka 

dari itu surat tersebut disebut surat An-nisa’, dan juga surat ini  terdapat banyak na’at 

yang dapat dibuat pembelajaran bagi siapapun yang ingin mempelajarinya  

 

 Peneliti mengggunakan Metode Deskriptif Kualitatif sebab data-data yang 

didapatkan berupa kata-kata bukan angka  Metode yang digunakan dalam memperoleh 

data ialah metode Dokumentasi dengan mencari data-data yang ada pada surat an-nisa’ 

yang berupa kata, kalimat yang memuat macam-macam na’at dalam surat tersebut  

 

 Adapun hasil dari penelitian yang dilakukan peneliti yaitu Faedah-faedah na’at 

dalam surat an-nisa’, takhsis berjumlah 43,  idhah berjumlah 4,  taukid berjumlah 14, 

madah berjumlah 3 dan Dzam berjumlah 3 dan jenis na’at dalam surat tersebut yaitu  

na’at Haqiqi  

 

Kata Kunci: Macam-macam Na’at, Faedah-faedah Na’at, Surat An-nisa’ 



 

 األول  الفصل

 البحث  أساسيات

 مقدمة .أ

  الكلمات  هي  العربية  اللغة و  ،1مقاصدهم  عن قوم  كل  هبا يعرب  ألفاظ  هي  اللغة
 فإنه  شيء،  عن  شخص  يعرب  عندما  لذالك،   2اغراضهم  عن  العرب  هبا  يعرب  اليت

 الفهم  حبيث  منها، كل  طليبة يكون  أن  جيب  لغة،  كل  يريد ما  لتحقيق اللغة  يستخدم
  على األمثلة ومن  اللغوية،  بنية العربية  اللغة يف العربية،  اللغة غرار  والسهل،على املنتظم
 العربية الكلمات أحوال هبا  تعرف أبصول علم  هو  النحو  علم النحو،  علم  هو ذالك
 أرسله  كوحي  القران، يف العربية  اللغة  تستخدم كما   3والبناء  اإلعراب حيث  من العربية
 لذالك،  العربية،  اللغة  يستخدم  القران ألن  جربيل، املالك  خالل من حممد  النيب إىل للا
نعت ال  ابب وهو  النحو علم أبواب  أحد  حول  القران، يف  السورة فحص الباحث  يريد

  .استخدامه وفوائد

  أو  أحواله  بعض  ليبني  اسم  بعد  يذكر  ما  هو  :  أيضا(  الصفة )ومسينعت  ال
 جاء  :  حنو والثاين  اجملتهد،  التلميذ  جاء  :  حنو ولاأل  ف   به  يتعلق  ما أحوال  بعض
 .4غالمه اجتهاد  الرجل

 فوائدو   أنواع تعرف  ملنعت    من  كثرية  فيها  ألن  النساء  سورة  حثاالب  أخذ
النعت  يبني  أن  الباحث  دير ي  فلذلك   استخدامه  سورة  يف  هاستخدام  فوائدو   أنواع 

     .النساء

 

7 ص:،  العصرية(  املكتبة  :منشورات  )بريوت ,األول  ءاجلز   العربية  الدروس  جامع  اليني,غال  مصطفى1
2    Huda Hisbullah, Ilmu lughah, (Surabaya: UINSA Press 2014 M), hal: 5 

9:ص  ,   العصرية(  املكتبة  :منشورات  )بريوت ,األول  ءاجلز   العربية  الدروس  جامع  اليني,غال  مصطفى3

1نفس املرجع، ص:  4



 

 البحث أسئلة .ب

 : فهي عليه  ةباإلجا البحث حاوليس   اليت البحث أسئلة أما

 ؟  الّنساء سورة يف وردت  اليتنعت ال  أنواع  هي ما  .1

 ؟ الّنساء  سورة يفنعت  ال  فوائد  هي ما  .2

 البحث  أهداف .ج

  الّنساء  سورة يف وردت  اليتنعت ال انواع ملعرفة .1

  الّنساء  سورة يفنعت ال فوائد ملعرفة .2

 البحث  أمهية .د

 عن فيما  يتضمن ما كل  معرفة  بوسيلة العربية  واللغة اللّ  بكالم معرفة ولزايدة لرتقية .1
   الّنساء سورة يف هفوائدو  نعتالأنواع  

 أنواعه وفوائده  حيث مننعت ال  وفهم والتعمق القرآن  فهم على  ئنيلقار ل  ملساعدة .2
   فيها واملوقفنعت  ال على تملشت اليت واألايت

 مراجع  يف خاصة  احلكومية سونن أمبيل سورااباي  اإلسالمية  جامعةلل  املراجع لزايدة .3
  اللغوى  ابلبحث  يتعلق  الذي  العلمى  البحث  يف  ومساعدهم  وأدهبا  العربية  اللغة

  هفوائدو  نعتالأنواع    عن وخاصة

 

 

 



 

 املصطلحات وضيحت . ه

 : البحث  هذا عنوان صياغة  منها تتكون  اليت املصطلحات  يلي  فيما حثاالب حيوضي

 بعض أو أحواله بعض ليبني اسم بعد يذكر  ما هو  : أيضا( الصفة  )ومسي  :نعت ال .1
 إىل  أيضا  وينقسم  السبيب،نعت  وال  قيقياحلنعت  ال  وأقسامه  به،  يتعلق  ما  أحوال
   5اجلملة شبهنعت و   اجلمل،نعت   املفرد،نعت 

  مدنية   سورة  تعترب السورة  هذه  الكرمي  القران يف الرابعة السورة هي :  الّنساء  سورة .2
  أية  وسبعون وستة مئة من وتتألف

 البحث حتديد .و

 يف  حثاالب  فحدده وموضوعا،  راإطا  يتسع  وال  ألجله  وضع  فيما  حثاالب  كزير  لكي
 يلي: ما ضوء

  سورة   يف  تنص  اليت  هفوائدو نعت  الأنواع    هو  البحث  هذ  يف  الدراسة  موضوع  أن .1
 الّنساء

دد الباحث حبثه عن النعت حيو ،نعتال على حنوية دراسة  يف يركز  البحث هذا  إن .2
 .خر ايةاالول اىل  األمن  يف سورة النساء  وأنواعه وفوائده 

 السابقة  الدراسات .ز

 يفنعت ال  استخدام  فوائد  حنو دراسة  يف  األول  هو البحث  هذا أن  حثاالب يدعى  ال
 البحث  ويسجل    أفكارا منها  وأيخذ منها  يستفيد  دراسات  سبقتها  فقد  ،  الّنساء سورة

 

332:ص  ,   العصرية(  املكتبة  :منشورات  )بريوت ,األول  ءاجلز   العربية  الدروس  جامع  اليني,غال  مصطفى5



 هذا  يف  الدراسات  خريطة  عرض  هبدف  السابقة  الدراسات  تلك  التالية  السطور  يف
 : الدراسات  من  سبقه  وما البحث هذا بني املميزة النقط  وإبراز املوضوع

 شهادة  لنيل  أي دراسة حنوية  "  الواقعة سورة  يف  أغراضهو نعت  ال  "  سعيدة الدارين  .1
  اإلسالمية   أمبيل سونن  جامعة  االدب  كلية  وأداي  العربية  اللغة يف  األوىل  اجلامعة

أن اآلايت يف  واإلستنباط يف هذا البحث، م 2019  سنة ،  سورااباي  احلكومية
اليت  38   الواقعة  سورة النعت، وأغراضه    اآلايت  تركيب  تركيب   42تضمنت 

وكان . 6، التوكيد  1، الّذم 11، املدح 31، التخصيص  11النعت، أإليضاح  
ولكن خمتلفا من انحية النعت،  هذا البحث مساواي من انحية البحث يعين يف
النعت وأغراضه يف سورة الواقعة،    املوضوع البحث ، وهذا البحث قد حبث عن
 .ءيف سورة النساه  والباحث اآلن سيبحث عن أنواع النعت وفوائد

دراسة حنوية  "  الفتح  سورة  يف  واستعملهنعت  ال  "  ليلي مسرورتول  .2   لنيل   أي 
  أمبيل   سونن  جامعة  االدب  كلية  وأداي  العربية  اللغة  يف  األوىل  اجلامعة  شهادة

أن  واإلستنباط يف هذا البحث، م  2015  سنة ،  سورااباي  احلكومية  اإلسالمية
 30  واستعمله،  االنعت  ااآلايت اليت تضمنت تركيب  16   الفتح  اآلايت يف سورة

وكان هذا .  9، التوكيد  1، الّذم  16، التخصيص  5نعت، أإليضاح    كلمات
يف يعين  البحث  من انحية  انحية النعت،    البحث مساواي  من  ولكن خمتلفا 
، الفتحيف سورة  واستعملهالنعت  املوضوع البحث ، وهذا البحث قد حبث عن

 .ءأنواع النعت وفوائده يف سورة النساوالباحث اآلن سيبحث عن 

الصاحلة  .3 العباد  "  رشيدتوس  استخدام النعت يف كتاب نصائح  أي   "  أغرض 
 جامعة  االدب  كلية  وأداي العربية  اللغة  يف األوىل  اجلامعة شهادة لنيل  دراسة حنوية

واإلستنباط يف هذا ،  م 2016  سنة  ،  سورااباي  احلكومية  اإلسالمية أمبيل سونن
-2الكلمات اليت ورد فيها النعت يف كتاب نصائح العباد: يف صفحة  البحث

، 29تركيب النعت، أإليضاح    41، وأغراضه  ، 41أنواع، احلقيقي 43هي  8
وكان هذا البحث مساواي من انحية   3، التوكيد  1، الّذم  2، املدح  7التخصيص 



ولكن خمتلفا من انحية املوضوع البحث ، وهذا البحث النعت،    البحث يعين يف
العباد قد حبث عن ، والباحث اآلن  أغرض استخدام النعت يف كتاب نصائح 
 .ءأنواع النعت وفوائده يف سورة النساسيبحث عن  



 الثاين  الفصل

 النظري اإلطار

 نعتال :  األول  املبحث  .أ

 نعتال  فيعر ت .1

 رفعه  يف  للمنعوت  اتبعنعت  ال  (  أيضا  الصفةنعت  ال  عرفت    ومسی )نعت  ال 
 حال  بينت  فيه  فالصفة  ) العاقل  زيد  قام  حنوه    6وتنكريه  تعريفه  و  خفضه  و  ونصبه

 غالمه  اجملتهد  الرجل جاء ، العاقل  بزيد  ومررت العاقل  زيدا رأيت  و (  نفسه  املوصف
 وهو  ، به يتعلق  ما  حال  بينت  وإمنا  ،  الرجل وهو  ،  املوصف  حال  تبني مل فيه فالصفة  )

    به  يتعلق ما  صفة  أو  صفاته من صفة  ببيان متبوعة  يتمم  الذي  والتابع   ( الغالم

 والتذكري  واجلمع  والتثنية واإلفراد اإلعراب  يف  منعوته  يتبع  أن  جيب  :نعت  وال 
 ، املتعوت لضمري متحمل  غري  سبيبانعت ال كان  إذا  إال   والتنكري  التعريف و  والتأنيث
 ما وتذكريه  أتنيثه يف  ويراعى   فقط والتنكري والتعريف  اإلعراب يف  وجواب  حينئذ  فيتبعه
 متبوعه يكمل اتبع هونعت ال : عزيزة الدكتور وشرحت  7دائما  مفردا ويكون     بعده
 ، البار اإلبن  جاء : حنو  ،  ضاهرا امسا  املتبوع يكون  وقد ، الغرض حيقق  جديد معني
   8األمني  قاسم  أبو جاء  :  حنو  ، کالكناية  مضافا يكون وقد

 
98:ص،مجهولالمكان،مجهولالناشر،مجهولالسنةالنحوعلمترجمةأنوار،محمد6

7 http//www scribd com/doc/71878866186/bab-na’at-sifat 

دار(،العربيالنحوفيالفصلالمعجمببتي،فوالغزيرة8 116:ص،)تاعربي:مجهولالسنةالكتاببيروت،



مطلقا    متعلقه  أو  متبوعه  يف  على معىن  يدل  اتبع  اتبع، النعت هو   : قوله 
على معىن يف   متبوعه كالفصل، فإنه كاجلنس ألنه يشمل مجيع التوابع، وقوله : يدل 

 9هاخيرج مجيع التوابع سوى النعت ألن مجيعها ال تدل على معىن يف متبوع

النعت وهو التابع املشتق أو املؤول املسوق لتخصيص، أو توضيح، أو مدح،  
 10أو ذم، أو ترحم، أو توكيد غري لفظي.

واصطالحا هو التابع   عند أْحد رمياندا ابن حممد خليل  النعت لغة هو الصفة 
   11املشتق أو املؤول ابمشتق، املواضح ملتبوعه يف املعارف، املخصص له يف النكرات.

عند شيخ ابراهيم البيجوري النعت لغة هو وصف واصطالحا هو التابع الذي  
 12يتعم متبوعه ببيان صفة من صفاته أو صفات ما يتغلق به.

وخفضه، وتعريفه، وتنكريه، تقول النعت هو اتبع للمنعوت يف رفغه، ونصبه،   
، النعت عند عبدللا بن 13: قام زيد العاقل، ورأيت زيدا العاقَل، ومررت بزيد العقِل.

 14أْحد الفاكهى هو التابع، املشتق، أواملؤّول به، املباين للفظ متبوعه

 

 أنواعه  2
 
السنةالنحووالصرفكتابالكناشفيفنيملكالمؤيدوآخرون، 9 المكتبةالعضرية األؤل،)بيروت، 224(،ص:2004الجزء

المصرى، 10 فيالنحوأبيمحمدجمالالدينبنعبدهللبنشريفبنلهشاماألنهارى الحامعة(،،الجامعالصغير مكتبة )القاهرة،

184ص:

ص : جمهول  )،  املستفاد الكبريأْحد رمياندا ابن حممد خليل،  11 199املكان، جمهول الناشر، جمهول السنة(، 

البيجوري، 12 البريةالشيخابراهيم فتحرب الهداية،مجهولالسنة(ص:شرح 38،)مجهولالمكان،مكتبة

الصنهاجي، 13 الصاميعيمتناألجروميةابوعبدهللمحمدبنمحمدبنداود :1998،)مجهولالمكان،دار 14م(،ص

اآلدابنحواللغةالعربيةعادلخلف، 14 :1994،)القاهرة،مكتبة 193م(،ص



 15بيبس  و حقيقی إىل عالقته  حيث  مننعت ال  ينقسم 

 فاألديب    األديب  خالد  جاء  : حنو  ،  متبوعه  صفات  من  صفة يبني  ما  :  قيقياحل  .1
  على  يدل ما  هو إن ،  حسان  عباس  وشرح   ( خالد  وهو ، متبوعه صفة  يصف
 تكد " : الشاعر  كقول  ،  املعن وحكمه  لته مرت   فيما أو األصل  منعوته يف معىن
 ومنعوته  حقيقي  نعت    :  "  خالد  "  شفاء  منه  جيد  وشفاء  مقيم  وبوس  خالد  "

 ،  مباشرة  األصل  منعوته  نفس   يف  معناه  يؤدينعت  ال  هذا    "  نكد  "  األصل
  األصل  منعوته ،  حقيقي نعت   : "  مقيم " إليه يعود  مسترت ضمري على  ويشتمل

  ويشتمل   ،  مباشرة  األصل  منعوته  نفس   يف  معناه  يؤدينعت ال  هذا :  "  بؤس " هو
نفس إليه  يعود  مسترت  ضمري  على يف  على صفة  دّل  ما  هو  احلقيقي  النعت   ،

 16متبوعه.

  :  يلي  فيما 17ملنعوته قيقياحلنعت ال  يتبع

  ويف صديق هذا : حنو  ، التذكري يف

   وفية صديقة هذه : حنو  ،  التأنيث يف

 سورة ،  الكرمي  القرآن جمنون معلم  وقالوا  عنه  ولوا مث تعاىل  كقوله  :  حنو  ،  التنكري يف
  14 األية:  : الدخان

  الواقعة الصديقة هذه : حنو  ، التعريف يف
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   العاقل  الرجل جاء : حنو ،  اإلفراد يف

  العقالن الرجالن جاء  :  حنو  ،  التثنية يف

     العقالء  الرجال جاء : حنو ،  اجلمع يف

 :  حنو ،  به  ارتباط  و  متبوعه  تعلق  له ما  صفات  من صفة  يبني  ما  هو :  السبيب  .2
  وصفة القصد ليس   إذ    الرجل  صفة يبني  فلم  احلسن  أما    خطه  احلسن  الرجل  جاء

  املنسوب  صاحب ألنه ،  الرجل  إرتباطب له الذي  اخلط صفة بني وإمنا ، ابحلسن
  إليه

 وعالمة ،  رأيه  يصف  أن  ابملنعوت  إرتباط  له ما  يصف  هو :  عزيزة  الدكتور  وعند
 املنعوت  إىل  يعود  بضمري  مرتبط  ظاهر  إسمنعت  ال  بعد  يذكر  أن  السيينعت  ال

 ،  املنعوت  :  بيت  ،نعت    :  "  بديع "  ،  نظامه  بديع  بيت  هذا :  حنو    مباشرة
 ضمري "  اهلاء " و مضاف وهو  مرفوع بديع" " الصفة  فاعل هو ، السييب  : نظامة
   18املنعوت  إىل ويعود ابإلضافة  جر حمل يف متصل

السم السابق عليه وجه احلقيقة )وإن كان يسمى يف النعت السبيب هو   ال ينعت 
، ويكون اإل بعده  امسا ظاهرا أييت  لكنه ينعت  أيضا(،  صطالح النحوي منعوات 

على ضمري يعود على اإلسم السابق، وهذا اإلسم األخري هو  مرفوعا به مشتمال 
 19الذي يسمى السبيب ألنه يتصل ابلسابق

  وتثنية  إفرادا  منعوته  فيطابق  ،  املنعوت  ضمري  يتحمل الذي  ،  بيبالسنعت  ال  وأما
 الرجالن  جاء  فيقول  ،  وتنكريا  وتعريفا إعرااب  يطابقه  كما  ،  وأتنيثا  وتذكريا  ومجعا
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  لكرميات  والنساء ،  األب  الكرام  والرجال ،  األب  الكرمتا  واملرأاتن ، األب  الكرميا
    :20أشياء أربعة ذلك من  يستثىن أنه  واعلم   األب

 وفخور  غيور  و  صبور  :  حنو ،  " فاعل  " مبعىن "  فعول "  وزن على  الصفات .1
  وقتيل   جريح  :  حنو  ،  "  مفعول  "  مبعىن  "  فعيل  "  وزن  على  أو    وشكور
  أو  ،  ومبسام ومكسال  مهذار  :  حنو  ،  " مفعال  "  وزن  على  أو    وخضيب

  حنو   ، "  فعل " وزن على  أو   ومسكني معطري : حنو ، "  مفعيل "  وزن  على
  مغشم :

  واملذكر واجلمع  واملثىن للمفرد  واحدة  بصورة  يبقي  فإنه :  به  املوصوف  املصدر .2
 عدل وامرأاتن  ، عدل  ورجالن ،  عدل وامرأة  ، عدل رجل : فتقول  ، واملؤنث

   عدل ونساء ،  عدل ورجال ،

 معاملة  يعامل  أن  :  وجهان  فيه  جيوز  فإنه  ،  يعقل  ماال  جلمع  انعت  كان  ما  .3
 سابقات  خيول  عندي : ول  فتق ، املؤنث املفرد معاملة  يعامل وأن  ، اجلميع

 ،  سامل  مذكر  مجع  يكن  مل  إن  ،  العاقل  اجلمع  يوصف  وقد  سابقة  وخيول  ،
 :  الغابرة كاألمم  : املؤنثة  املفردة بصفة

 اجلمع و  املنعوت  لفظ  ابعتبار  ،  اإلفراد  فيه فيجوز ، اجلمع إلسم  انعت  كان  ما .4
    صاحلون وقوم صاحل قوم  فالن إن  : فتقول ، معناه ،
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  شبه   و مجلة  و  مفرد :  أقسام  ثالثة  إىل  أيضا لفظه  حيث مننعت  ال  وينقسم
   21اجلملة

 :  حنو  ،  مجعا  أو  مثين  كان  وإن  ،  شبهها  وال مجلة  غري  كان  ما  : ملفردا  .1
 العقالء  والرجال  ،  العاقالن الرجالن وجاء ،  العاقل  الرجل جاء

 رجل جاء  : حنو  ، منعوات  اإلمسية أو الفعلية  اجلملة تقع أن  :  اجلملةنعت  ال .2
 وإمنا ، للمعرفة  انعت  اجلملة  تقع  وال    كرمي  أبوه  رجل  وجاء ،  کااتاب  حيمل
  احلال موضع  يف كانت  املعرفة بعد وقعت فإن   رأيت  كما  للنكرة انعت  تقع
  جنسية   أبل  املعرف بعد  وقعت  إذا  إال   كتااب  حيمل  علي  جاء  : حنو  ، منها
 جتعل  وأن  ، نكرة  املعىن  يف ألنه  ،  املعني ابعتبار  ،  له انعت  جتعل أن فيصح  ،

  الرجل ختالط  ال  :  حنو  ،  أبل لفظا  معرف ألنه  ،  اللفظ إبعتبار ،  منه حاال
   السفهاء عمل يعمل

 تكون  أن  (  خريا  الواقعة  واجلملة  احلالية  كاجلملة  )  يةنعتال  اجلملة  وشرط
  ابملنعوت   يربطها ضمري  على  تشتمل وإن   (  طلبية غري  : أي خربية مجلة
 إما    غالمه  حيمله  رجل  جاءين  :  حنو  ،  مذكورا  الضمري  أكان  سواء  ،

 واتقوا  ) : تعاىل  كقوله  ، مقدرا أو  ، عصا  حيمل رجل جاء  :  حنو  ، مسترتا
 ال  :  والتقدير ،  (  48 :  البقرة )    (  شيا  نفس  عن  نفس   جتزي  ال  يوما
  فيه حتزى

 ،نعت ال موضع  يف واجملرور  اجلار  أو  الظرف  يقع أن :  جلملةا شبهنعت ال  .3
 ،  الكرسي أمام رجل  الدار يف : حنو ،  واحلال  اخلرب موضع يف  يقعان كما
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  أو   الظرف  متعلق إمنا  ةحقيقي ال يفنعت  وال    حصانه على  رجال  ورأيت
 أما ،  موجود  أو  ، كائن  رجل  الدار يف :  واألصل  )   احملذوف  اجلر  حرف

 تكرر  وإن    (  حصانه على ، موجودا  أو ،  كائنا  رجال  رأيت   الكرسي
 الصفات  قطع  إما  فاألوىل ، الرتحم  أو الذم  أو املدح جملرد الذي ،نعت ال

 وغري   الذم  أو للمدح يكن  ومل  تكرر  إن وكذا    كلها  اتباعها  وإما  كلها
   تتكرر  مل أو  الصفة  تكررت سواء ،  حال  كل  على أوىل هذا يف  اإلتباع أن

  شروطه  3 

 والصفة  املفعول  واسم  الفاعل  كاسم  ،  مشتقا إمسا  يكون أننعت ال  يف  األصل 
 رجل  هذا    احملبوب خالدا  أكرم   اجملتهد التلميذ جاء  : حنو    التفضيل إسم و املشبهة
   22غريه  من أعقل  تلميذ  سعيد   خلقه حسن

  اجملتهد  التلميذ وجاء ،  فاضل رجل جاء : حنو ،  الفاعل إسم

  احملبوب  خالدا أكرم ، حمبوب ولد جائين : حنو ،  املفعول إسم

 الصفة  األفضل  الرجل  جاء  ،  األكمل  العمل يسري  :  حنو  ،  التفضيل  أفعل 
    23خلقه حسن طالب  هذا ، وجهه مجيل ولد جائين : حنو  ،  املشبهه

 جامدا إمسا  يكون  وقد    سيأيت  ما  على  إمسية مجلة  أو  فعلية مجلة  يكون  وقد  
   صور  تسع يف  وذلك   مشتق  مؤوال
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 :  أي  ، عدل  رجل  وأنت  ، به موثوق  أي ،  ثقة رجل هو  :  حنو  ، املصدر .1
 عادل

 هذا  الرجل جاء  ، إليه املشار  :  أي  ، هذا  عليا أكرم  : حنو  ، اإلشارة إسم .2
  على  داال اإلشارة إسم  كان  وقد  ، إليه املشار والتقدير    هذا علينا أكرم  ،

 يتعلق  بلنعت  ال  هو  اإلشارة  إسم  يكون  وال  ،  بقلبه  ولكن  ،  مكان
 هنا ، ما من  لتشرب  القافلة أسرعت :  حنو  ،نعت ال  هو يكون  مبحذوف

  24هنا  موجود أي

 : حنو ،  صاحبة مبعىن  اليت ، " ذات "  و ، صاحب مبعىن اليت ، " ذو " .3
  وصاحبة  ، علم صاحب : أي ،  فضل ذات وامرأة ، علم  ذو رجل  جاء
   فضل

   د  إجتهد الذي  الرجل جاء  :  حنو  ، "  ال  " ب املقرتن  املوصل اإلسم .4

  دون  معدو  : أي  ،  أربعة رجال  جاء  :  حنو  ،  املنعوت عدد على دل  ما .5
  العدد  هبذا

  منسواب   :  أي  ،  دمشقيا  رجال  رأيت  : حنو  ، النسبية ايء  حلقته  الذي  اإلسم .6
   دمشق :  ) إىل

 وفالنرجل ، شجاعا  : أي  ، أسدا  رجال رأيت  :  حنو  ،  تشبيه  على  دل ما .7
  اليت  النكرة  "  ما "    ابإلحتيال  يوصف  والثعلب ،  حمتال  : أي  ،  ثلعب
 بصفة مقيد غري  مطلقا  رجال  :  أي  ،  ما  رجال  أكرم  : حنو  ،  اإلمام  هبا  يراد
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 قصري جدع ما األمر ،  ، املثل  ومنه ، التهويل اإلمام مع  هبا  يراد وقد   ما
   عظيم أل  أي ،

 ، للصفة املوصوف  استكمال على الدالتني  ، "  أي  "  و  " كل  "  كلمتا .8
 ويقال    الرجولية  يف الكامل  : أي  ، الرجال  كل  رجل  أنت  أنت :  حنو
   "ما" بزايدة رجل،  إمنا رجل جائين  :  أيضا

 فوائده  .4

  : 25منها  كثريةنعت  ال  فائدة

 مررت  ، التاجر  يوسف  جاء :  حنو  ، معرفة  املنعوت  كان  إذا :  اإليضاح .1
  اخلياط  بزيد

  عاقل،  رجل  زيد  صاحب  :  حنو  ،  نكرة  املنعوت  كان  إذا  :  التخصيص .2
    نشيط برجل  مررت

 للا أشكر ، الرحيم  الرْحن  للا  بسم  :  حنو ، مدحنعت ال كان  إذا : املدح .3
   العظيم

     الرجيم الشيطان  من ابهلل  أعوذ : حنو ،  ذمنعت ال كان  إذا  : الذم .4

   املسكني عبدك ارحم  اللهم:  حنو  ، ترحمنعت ال كان  إذا  : الرتحم .5

 ن َْفَخة    الصُّورِ  يِف   نُِفخَ  فَِإذَا)  تعاىل كقوله  :  توكيدنعت ال  كان  إذا :  التوكيد .6
  ۱۳ اآلية:  ،  احلاقة  سورة  ، الكرمي  القرآن  ، َواِحَدة  
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 الّنساء  سورة  فيعر : ت  الثاين  املبحث

 ألن  ابلنساء  مسيت  وقد    مدنية  سورة  أهنا  على  وتصنف  آية  176  من  تتكون
  اليت  السورة  وهي  الباب  هذا  يف  مناقشتها  متت  ابملرأة  املتعلقة  األمور  من  الكثري

  تتحدث  اليت األخرى  السور من  العديد   األخرى  السور من أكثر  عنها  تتحدث
  النساء   سورة  عادة  تسمى الصدد  هذا  ويف  ،  الطالق  سورة  هي  النساء عن  أيًضا

  النساء   سورة  :   الطالق  سورة  تسمى  بينما  ،  الكربى  النساء  سورة  بعنوان:
  26الصغرى

 الشؤون تنظم اليت  الشرعية  األحكام من  العديد حتوي  الطويلة  املدنية السور حدى
 السور يف  احلال هو كما  التشريع جبانب  تعىن  وهي للمسلمني، واخلارجية  الداخلية
 واجملتمع،  والدولة واألسرة  والبيت ابملرأة تتعلق  هامة أمور  عن  السورة حتدثت   املدنية
 هلذا  و  النساء موضوع حول  تبحث كانت  فيها  وردت  اليت األحكام معظم  ولكن
 27 النساء  سورة مسيت
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 الثالث  الفصل

 البحث منهجية

 ونوعه  البحث مدخل .أ

 عن  بياانته  يتناول ال أنه مساته أهم من الذى  الكيفي البحث  هذا املدخل من 
هو 28إخصانية  رقيمة  معاجلة  طريقة الكيفي  البحث  ومولونغ يف  اتيلور  وعند   ،

الوصفية كالكلمة املكتوبة والشفوية من األفراد   الواثثق  إجراءات البحث اإلنتاج 
املبدأ واإلجراء الذي  ، املنهج هو العلمية او29حتليلها.وسلوكهم الذي يقدر على  

األجوبة عن املشكالت لنيل  الباحث  : 30تستعمله  البحث نوعان  ، كان منهج 
املنهج الكّمي والكيفي. أما البحوث الكمية يف خصائصها يعين حتليل إحصائي 

  النحوية التحليلية  نوع  من البحث فهذا نوعه حيث من  أما31للبياانت

 ومصادرها  البحث بياانت .ب

اليت تستطيع   هي املعلومات  اليباانت  أن  الكبري  اإلندنيبسيا  القاموس  على  بناء 
القيم.     والنصوص  الكلمات  من  هي  البحث هذا  بياانت  أمااستخدامها كأسس 

 ما   احملصولة  البياانت  مكان  هو  البياانت  مصدر  مفهوم  وأما    الكرمي القران  يف
  فوائد  على  تدل  اليت  النصوص  أو اجلمل  أو الكلمات  فهي  البحث  هذا  بياانت

 .الكرمي  القران  فهو  البياانت هذه  مصدر وأما   الّنساء سورة يفنعت ال استخدام

 

 
28 Lexy Moleong. Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT. RemajaRosda karya, 2008) hal : 6 

29 Ahmad Tanzeh. Pengantar Metode Penelitian (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2008) hal : 100 
30 Deddy Mulyana. Metodologi Penelitian kualitatif. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya) 2002. Hal : 145 
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 البياانت مجع  أداوت  ج

 العاملية  املظاهر  ملقياس الباحثة  استخدمها اليت األلة هي  البياانت  مجع أدوات  
  "  سوغييونو قال كما  البحث هذا  تستخدم  البياانت مجع يف  أما   32 عيةاإلجتما أي

 أداة  سشكل الباحثة  أن  يعين مبا    "  33نفسه  أي  ذاهتا  الباحث أي  البشرية األدوات
   البحث  بياانت جلمع

 البياانت مجع  طريقة  د

 تقرأ  أن  وهي    الواثئق  طريقة  فهي  البحث  هذا  يف  البياانت  مجع  طريقة  أما  
  تلك  تقسم  مث    تريدها  اليت البياانت منها  لتستخرج  مرات  عدة النساء سورة  من  الباحثة
   الكرمي  القرأن عن  بياانت هناك لتكون حتليلها  املراد العناصر حسب  وتصنفها  البياانت

 البياانت  حتليل  ه

   : التالية  الطريقة الباحثة  فتتبع مجعها مت  اليت  البياانت حتليل يف أما  

  النساء  سورة  يف  ومعناهنعت ال  عن  البياانت  من الباحثة  ختتار هنا  : البياانت حتديد .أ
    البحث  أبسئلة صلة وأقوي  وأساسية مهمة يراه  ما ( مجعها مت  اليت )

  )اليت  النساء  سورة  يفنعت ال عن  البياانت  الباحثة  تصنف  هنا :  البياانت  تصنيف.ب
     البحث أسئلة يف النقاط حسب (  حتديده مت

 
32 Sugiono  Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Bandung: ALFABETA  2009) hal : 102 
33 Ibid hal : 17 



  سورة   يف  عن  البياانت  الباحث  تعرض  هنا  :  ومناقشتها  وحتليلها  البياانت  عرض.ج
  وربطها   تناقشها  مث ،  تصفها  أو  تفسرها  مث (  وتصنيفها  حتديدها  مت اليت  )  النساء

   ومعناهنعت ال    مبا عالقة هلا  اليت  ابلنظرايت

   البياانت تصديق  و

 يف  الباحث  وتتبع  ،  التصديق  إىل  حتتاج  وحتليلها  مجعها  مت  اليت  البياانت  إن 
   : التالية  الطرائق البحث هذا  بياانت  تصديق

 سورة  يفنعت  ال على  حتتوي اليت  الكرمي  نآالقر   وهي  البياانت  مصادر مراجعة    أ
    النساء

 سورة يفنعت  ال  عن البياانت ربط  أي  مبصدرها  مجعها مت  اليت  البياانت  بني  الربط    ب
    القرآن الكرمي(  وحتليلها مجعها مت  اليت ) النساء

  ) النساء  سورة يفنعت ال  عن  البياانت  أي واملشرف الزمالء  مع  البياانت  مناقشة  ج
   واملشرف الزمالء مع ( وحتليلها  مجعها مت  اليت

 البحث إجراءات  ز

   : التالية  الثالثة  املراحل هذه  حبثها  إجراء يف الباحث  تتبع  

 مرکز  و  حبثها  موضوع  بتحديد  املرحلة  هذه  يف  الباحث  تقوم :  االستعداد مرحلة .أ
  عالقة  هلا  اليت السابقة  الدراسات ووضع  ،  أدواهتا  وحتديد  ،  بصميمها وتقوم ،  اها
     مبا

    ومناقشتها   ، وحتليلها  ، البياانت جتمع  املرحلة  هذه  يف  الباحث  تقوم  : التنفيذ  مرحلة.ب



   وحتليدها   بتغليبها  وتقوم  حبثها  الباحث تكمل  املرحلة  هذه  يف  :  األكماء  مرحلة .ج
  أساس   على  وتصحيحها  بتعديلها  تقوم  مث  ،  عنها  للدفاع  للمناقشة  تقدم  مث

    املناقشني مالحظات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الربيع  الفصل

 النساء  سورة يف  وفوائدهنعت  ال  أنواع عن  ومناقشتها  وحتليلها  البياانت  عرض

  على   تشتمل اليت  ومناقشتها وحتليلها  البياانت  عرض يف الباحث  بحثيس  الفصل هذا يف     
 مبحثني:

 النساء  سورة  يفنعت  ال  أنواع  حتليل :  األول  املبحث  1    

 النساء  سورة  يفنعت  ال فوائد  حتليل :   الثاين  املبحث  2    

 النساء  سورة  يفنعت  ال  أنواع :  األول  املبحث

النعت  اية وفيها  ستني  سبعة وستني نعتا يف  الباحث  وجد  فيما  ،حقيقينعت    ووه ،نوعا واحدا من 
 :  يلي

  َجااًل رِ   ِمن ُْهَما  َوَبثَّ   َزْوَجَها  ِمن َْها  َوَخَلقَ   َواِحَدة    ْفس  ن َ   نْ مِ   َخلََقُكم  الَِّذي  رَبَُّكمُ   ات َُّقوا  النَّاسُ   اَيأَي َُّها .1
  (1)  َرقِيبًا  َعلَْيُكمْ  َكانَ   اللََّ  ِإنَّ   َواأْلَْرَحاَم   ِبهِ  َتَساَءلُونَ   الَِّذي اللََّ   َوات َُّقوا  َوِنَساًء    َكِثريًا

  نفس   يف  معناه  يؤدي  نعتال    ،وهذا  "  نَ ْفس    "  هو  ومنعوته  حقيقي  نعت    هو  "َواِحَدة  "  لفظ
  وهو  متبوعه  صفة يبني واحدة   إليه يعود  مسترت  ضمري  على /ويشتمل  مباشرة   صلاأل   منعوته
   نفس
  معناه  يؤدي نعتال ،وهذا " َوِنَساءً   رَِجااًل  " هو ومنعوته مفرد أو  حقيقي  نعت  هو " َكِثريًا  " لفظ
 متبوعه  صفة يبني  َكِثريًا  إليه يعود  مسترت  ضمري  على  /ويشتمل  مباشرة    األصل منعوته  نفس  يف

   رَِجااًل   وهو
 
 
 
 



لُوا  َواَل   أَْمَواهَلُْم   اْلي َتَاَمىٰ   َوآتُوا .2   َكِبريًا   ُحوابً   َكانَ   إِنَّهُ  أَْمَواِلُكْم   ِإىَلٰ   أَْمَواهَلُمْ   أَتُْكلُوا  َواَل  اِبلطَّيِّبِ   اخْلَبِيثَ   تَ ت ََبدَّ
(2) 

  نفس   يف  معناه  يؤدي  نعتال    ،وهذا  "  ُحوابً   "  هو  ومنعوته  حقيقي  نعت    هو  "   َكِبريًا  "  لفظ
  وهو   متبوعه  صفة  يبني   َكِبريًا إليه  يعود  مسترت   ضمري  على  /ويشتمل   مباشرة    صلاأل    منعوته
  ُحوابً 
 
  مَّْعُروفًا  قَ ْواًل  هَلُمْ  َوقُولُوا َواْكُسوُهمْ  فِيَها  َواْرُزقُوُهمْ  قِيَاًما  َلُكمْ  اللَُّ   َجَعلَ  الَّيِت  أَْمَواَلُكمُ   السَُّفَهاءَ  تُ ْؤتُوا  َواَل  .3

(5) 
  نفس   يف  معناه  يؤدي  نعتال    ،وهذا  "  قَ ْواًل   "  هو  ومنعوته  حقيقي  نعت    هو  "  مَّْعُروفًا  "  لفظ

  وهو   متبوعه  صفة يبني  مَّْعُروفًا إليه  يعود  مسترت  ضمري  على  /ويشتمل   مباشرة    صلاأل    منعوته
 قَ ْواًل 
 
ْنهُ   فَاْرُزقُوُهم َواْلَمَساِكنيُ   َواْلي َتَاَمىٰ   اْلُقْرَبٰ  أُولُو اْلِقْسَمةَ  َحَضرَ  َوِإَذا .4  (8)  مَّْعُروفًا  قَ ْواًل   هَلُمْ  َوقُولُوا مِّ

  نفس   يف  معناه  يؤدي  نعتال    ،وهذا  "  قَ ْواًل   "  هو  ومنعوته  حقيقي  نعت    هو  "  مَّْعُروفًا  "  لفظ
  وهو   متبوعه  صفة يبني  مَّْعُروفًا إليه  يعود  مسترت  ضمري  على  /ويشتمل   مباشرة    صلاأل    منعوته
   قَ ْواًل 
 
 َسِديًدا  قَ ْواًل   َوْلي َُقولُوا  اللََّ   فَ ْلي َت َُّقوا  َعلَْيِهمْ   َخافُوا  ِضَعافًا  ُذرِّيَّةً   َخْلِفِهمْ   ِمنْ   تَ رَُكوا  لَوْ   الَِّذينَ   َوْلَيْخشَ  .5

(9) 
  نفس   يف  معناه  يؤدي  نعتال    ،وهذا  "  ُذرِّيَّةً   "  هو  ومنعوته  حقيقي  نعت    هو  "  ِضَعافًا  "  لفظ

  وهو  متبوعه  صفة يبني  ِضَعافًا   إليه  يعود مسترت  ضمري  على  /ويشتمل  مباشرة   صلاأل   منعوته
   ُذرِّيَّةً 



  نفس   يف  معناه  يؤدي  نعتال    ،وهذا  "  قَ ْواًل   "  هو  ومنعوته  حقيقي  نعت    هو "  َسِديًدا  "  لفظ
  وهو  متبوعه  صفة يبني  َسِديًدا   إليه يعود  مسترت  ضمري  على /ويشتمل  مباشرة   صلاأل   منعوته
   قَ ْواًل 

 
ِ    ُحُدودُ   تِْلكَ  .6 ِلكَ   فِيَها    َخاِلِدينَ   اأْلهَْنَارُ   حَتْتَِها  ِمن  جَتْرِي  َجنَّات    يُْدِخْلهُ   َوَرُسوَلهُ   اللََّ   يُِطعِ   َوَمن  اللَّ  َوذَٰ

 (13)  اْلَعِظيمُ   اْلَفْوزُ 
  نفس   يف  معناه  يؤدي  نعتال   ،وهذا "  اْلَفْوزُ  "  هو  ومنعوته  حقيقي  نعت    هو  "  اْلَعِظيمُ   "  لفظ

  وهو  متبوعه صفة يبني  اْلَعِظيمُ      إليه يعود مسترت   ضمري  على /ويشتمل  مباشرة    صلاأل  منعوته
   اْلَفْوزُ 
 
 (14)  مُِّهين   َعَذاب   َوَلهُ   فِيَها  َخاِلًدا  اَنرًا  يُْدِخْلهُ   ُحُدوَدهُ   َويَ ت ََعدَّ   َوَرُسوَلهُ   اللََّ  يَ ْعصِ   َوَمن .7

  نفس   يف  معناه  يؤدي  نعتال    ،وهذا  "  َعَذابن  "  هو  ومنعوته  حقيقي  نعت    هو  "  مُِّهين   "  لفظ
  وهو  متبوعه  صفة يبني  مُِّهين     إليه يعود  مسترت  ضمري  على  /ويشتمل  مباشرة   صلاأل   منعوته
  َعَذابن 

 
 َواَل   اآْلنَ   تُ ْبتُ   ِإيّنِ   قَالَ   اْلَمْوتُ   َأَحَدُهمُ   َحَضرَ   ِإَذا  َحّتَّٰ   السَّيِّئَاتِ   يَ ْعَملُونَ   لِلَِّذينَ   الت َّْوَبةُ   َولَْيَستِ   .8

 (18)  أَلِيًما َعَذاابً   هَلُمْ  َأْعَتْدانَ  أُولَِٰئكَ   ُكفَّار     َوُهمْ   مَيُوتُونَ   الَِّذينَ 
  نفس   يف  معناه يؤدي  نعتال    ،وهذا  "  َعَذاابً   "  هو  ومنعوته  حقيقي  نعت    هو  "   أَلِيًما  "  لفظ

  وهو   متبوعه  صفة  يبني  أَلِيًما  إليه  يعود  مسترت   ضمري  على  /ويشتمل   مباشرة    صلاأل    منعوته
  َعَذاابً 

 
ُتُموُهنَّ   َما بِب َْعضِ  لَِتْذَهبُوا  تَ ْعُضلُوُهنَّ   َواَل  َكْرًها    النَِّساءَ   َترِثُوا  َأن َلُكمْ  حيَِلُّ  اَل  آَمنُوا الَِّذينَ   اَيأَي َُّها .9   إالَّ   آتَ ي ْ

ئًا  َتْكَرُهوا َأن فَ َعَسىٰ   َكرِْهُتُموُهنَّ   فَِإن  اِبْلَمْعُروفِ    َوَعاِشُروُهنَّ   مُّب َيِّنَة     بَِفاِحَشة   أَيِْتنيَ  َأن   اللَُّ  َوجَيَْعلَ   َشي ْ
 (19)  َكِثريًا  َخرْيًا فِيهِ 



  نفس   يف  معناه يؤدي  نعتال    ،وهذا  "  ِحَشة  فَا "  هو  ومنعوته  حقيقي نعت    هو  "  مُّب َيِّنَة   "  لفظ
  وهو  متبوعه  صفة  يبني  مُّب َيِّنَة     إليه  يعود مسترت   ضمري  على /ويشتمل   مباشرة   صلاأل   منعوته

   ِحَشة  فَا
  نفس   يف  معناه  يؤدي  نعتال    ،وهذا  "  َخرْيًا  "  هو  ومنعوته  حقيقي  نعت    هو  "   َكِثريًا  "  لفظ

  وهو  متبوعه  صفة  يبني  َكِثريًا    إليه يعود  مسترت   ضمري  على  /ويشتمل   مباشرة   صلاأل    منعوته
  َخرْيًا
 
ُتمْ   َزْوج    مََّكانَ  َزْوج    اْستِْبَدالَ  َأَردمتُُّ  َوِإنْ  .10 ئًا   ِمْنهُ   أَتُْخُذوا َفاَل   قِنطَارًا  ِإْحَداُهنَّ  َوآتَ ي ْ   هُبْتَاانً   َأأَتُْخُذوَنهُ   َشي ْ

 (20)  مُّبِينًا َوِإْْثًا
  منعوته  نفس يف  معناه  يؤدي نعتال  ،وهذا " ِإْْثًا " هو  ومنعوته  حقيقي نعت  هو "  مُّبِينًا " لفظ
  ِإْْثًا  وهو  متبوعه صفة يبني  مُّبِينًا إليه يعود مسترت  ضمري  على /ويشتمل  مباشرة   صلاأل
 
يثَاقًا  ِمنُكم  َوَأَخْذنَ  بَ ْعض    ِإىَلٰ  بَ ْعُضُكمْ  َأْفَضىٰ  َوَقدْ   أَتُْخُذوَنهُ   وََكْيفَ   .11  (21)   غَِليظًا  مِّ
  نفس   يف  معناه  يؤدي نعتال   ،وهذا "  مِّيثَاقًا  " هو  ومنعوته  حقيقي نعت   هو  "   غَِليظًا "  لفظ 

  وهو   متبوعه  صفة  يبني  غَِليظًا إليه يعود  مسترت   ضمري  على  /ويشتمل   مباشرة    صلاأل    منعوته
   مِّيثَاقًا
 
  فَ ت َيَاِتُكمُ  مِّن  َأمْيَانُُكم َمَلَكتْ  مَّا َفِمن اْلُمْؤِمنَاتِ  اْلُمْحَصنَاتِ  يَنِكحَ   َأن  طَْواًل  ِمنُكمْ  َيْسَتِطعْ   ملَّْ  َوَمن .12

  أُُجوَرُهنَّ   َوآتُوُهنَّ   َأْهلِِهنَّ   إِبِْذنِ   فَانِكُحوُهنَّ   بَ ْعض     مِّن  بَ ْعُضُكم  إِبِميَاِنُكم    َأْعَلمُ   َواللَُّ   اْلُمْؤِمنَاتِ  
  فَ َعلَْيِهنَّ   بَِفاِحَشة   أََتنْيَ  فَِإنْ   أُْحِصنَّ  فَِإَذا  َأْخَدان     ُمتَِّخَذاتِ  َواَل   ُمَساِفَحات   َغرْيَ   َصنَات  حمُْ   اِبْلَمْعُروفِ 

ِلكَ   اْلَعَذابِ    ِمنَ   اْلُمْحَصنَاتِ  َعَلى  َما ِنْصفُ    َواللَُّ  لَُّكْم   َخرْي    َتْصربُوا َوَأن ِمنُكْم   اْلَعَنتَ   َخِشيَ  ِلَمنْ   ذَٰ
 (25)  ِحيم  رَّ   َغُفور  



  معناه   يؤدي نعتال    ،وهذا "  اْلُمْحَصنَاتِ   "  هو ومنعوته  حقيقي  نعت   هو  "  اْلُمْؤِمنَاتِ  "  لفظ
  صفة  يبني  اْلُمْؤِمنَاتِ    إليه يعود مسترت  ضمري على  /ويشتمل  مباشرة   صلاأل   منعوته نفس  يف

   اْلُمْحَصنَاتِ   وهو متبوعه
 يف  معناه يؤدي  نعتال   ،وهذا "  فَ ت َيَاِتُكمُ   "  هو  ومنعوته  حقيقي  نعت   هو "  اْلُمْؤِمنَاتِ  "  لفظ
  صفة  يبني  اْلُمْؤِمنَاتِ     إليه يعود  مسترت   ضمري  على  /ويشتمل   مباشرة   صلاأل   منعوته  نفس

   فَ ت َيَاِتُكمُ   وهو متبوعه
 
 (27)   َعِظيًما َمْياًل   مَتِيلُوا َأن  الشََّهَواتِ   يَ تَّبُِعونَ  الَِّذينَ   َويُرِيدُ   َعلَْيُكمْ  يَ تُوبَ  َأن  يُرِيدُ   َواللَُّ  .13

  نفس   يف  معناه  يؤدي  نعتال    ،وهذا  "  َمْياًل  "  هو  ومنعوته  حقيقي  نعت    هو  "   َعِظيًما  "  لفظ
  وهو  متبوعه صفة يبني  َعِظيًما     إليه يعود مسترت  ضمري على /ويشتمل  مباشرة   صلاأل  منعوته
   َمْياًل 
 
 (31)  َكِرميًا  مُّْدَخاًل   َونُْدِخْلُكم  َسيِّئَاِتُكمْ   َعنُكمْ  نَُكفِّرْ  َعْنهُ   تُ ن َْهْونَ   َما َكبَاِئرَ   جَتْتَنِبُوا ِإن .14

  نفس   يف  معناه  يؤدي نعتال    ،وهذا  "  مُّْدَخاًل   "  هو  ومنعوته  حقيقي نعت    هو  "   َكِرميًا  "  لفظ
  وهو  متبوعه  صفة يبني  َكِرميًا    إليه يعود  مسترت  ضمري على  /ويشتمل  مباشرة   صلاأل   منعوته
   مُّْدَخاًل 

 
  َعَذاابً   لِْلَكاِفرِينَ   َوَأْعَتْدانَ  َفْضِلهِ    ِمن  اللَُّ  آاَتُهمُ   َما َوَيْكُتُمونَ   اِبْلُبْخلِ   النَّاسَ   َوأَيُْمُرونَ   يَ ْبَخلُونَ   الَِّذينَ  .15

 (37)  مُِّهينًا
  نفس   يف  معناه  يؤدي  نعتال    ،وهذا  "  َعَذاابً   "  هو  ومنعوته  حقيقي  نعت    هو  "  مُِّهينًا  "  لفظ

  وهو  متبوعه  صفة  يبني  مُِّهينًا    إليه  يعود مسترت   ضمري  على  /ويشتمل   مباشرة   صلاأل    منعوته
  َعَذاابً 

 
 



 (40)  َعِظيًما  َأْجرًا لَُّدْنهُ   ِمن  َوي ُْؤتِ   ُيَضاِعْفَها  َحَسَنةً   َتكُ  َوِإن َذرَّة     ِمث َْقالَ   َيْظِلمُ  اَل   اللََّ  ِإنَّ   .16
  نفس   يف  معناه يؤدي نعتال    ،وهذا "  َأْجرًا  "  هو  ومنعوته  حقيقي نعت    هو "   َعِظيًما "  لفظ

  وهو  متبوعه  صفة يبني  َعِظيًما  إليه  يعود مسترت   ضمري  على  /ويشتمل  مباشرة   صلاأل   منعوته
   َأْجرًا
 
  َعاِبرِي  ِإالَّ   ُجنُ بًا  َواَل   تَ ُقولُونَ   َما  تَ ْعَلُموا  َحّتَّٰ   ُسَكاَرىٰ   َوأَنُتمْ   الصَّاَلةَ   تَ ْقرَبُوا  اَل   آَمنُوا  الَِّذينَ   اَيأَي َُّها .17

نُكم  َأَحد    َجاءَ   أَوْ   َسَفر    َعَلىٰ   أَوْ   مَّْرَضىٰ   ُكنُتم  َوِإن  تَ ْغَتِسلُوا    َحّتَّٰ   َسبِيل    اَلَمْسُتمُ   أَوْ   اْلغَاِئطِ   مِّنَ   مِّ
  َغُفورًا   َعُفوًّا  َكانَ   اللََّ  ِإنَّ   َوأَْيِديُكْم    بُِوُجوِهُكمْ   فَاْمَسُحوا  طَيِّبًا  َصعِيًدا  فَ ت ََيمَُّموا  َماءً   جتَُِدوا  فَ َلمْ   النَِّساءَ 

(43) 
  نفس   يف  معناه  يؤدي  نعتال    ،وهذا  "  َصِعيًدا  "  هو  ومنعوته  حقيقي  نعت    هو  "  طَيِّبًا  "  لفظ

  وهو   متبوعه  صفة  يبني  طَيِّبًا  إليه  يعود  مسترت   ضمري  على  /ويشتمل   مباشرة    صلاأل    منعوته
   َصِعيًدا

 
ِلكَ   ُدونَ   َما  َويَ ْغِفرُ   ِبهِ   يُْشَركَ   َأن  يَ ْغِفرُ   اَل   اللََّ   ِإنَّ   .18  ِإْْثًا  اْفرَتَىٰ   فَ َقدِ   اِبللَِّ   يُْشرِكْ   َوَمن  َيَشاُء    ِلَمن  ذَٰ

 (48)  َعِظيًما
  نفس   يف  معناه  يؤدي  نعتال    ،وهذا  "  ِإْْثًا  "  هو  ومنعوته  حقيقي  نعت    هو  "   َعِظيًما  "  لفظ

  وهو  متبوعه صفة يبني  َعِظيًما     إليه يعود مسترت  ضمري على /ويشتمل  مباشرة   صلاأل  منعوته
   ِإْْثًا
 
 (50)  مُّبِينًا ِإْْثًا ِبهِ  وََكَفىٰ   اْلَكِذَب    اللَِّ   َعَلى  يَ ْفرَتُونَ  َكْيفَ   انُظرْ   .19

  منعوته  نفس يف  معناه  يؤدي نعتال  ،وهذا " ِإْْثًا " هو  ومنعوته  حقيقي نعت  هو "  مُّبِينًا " لفظ
   ِإْْثًا  وهو متبوعه  صفة يبني  مُّبِينًا    إليه يعود مسترت  ضمري  على /ويشتمل  مباشرة   صلاأل
 



نَا فَ َقدْ  َفْضِلهِ    ِمن اللَُّ  آاَتُهمُ   َما َعَلىٰ   النَّاسَ  حَيُْسُدونَ  أَمْ   .20 نَاُهم   َواحلِْْكَمةَ   اْلِكتَابَ   إِبْ رَاِهيمَ   آلَ  آتَ ي ْ   َوآتَ ي ْ
 (54)   َعِظيًما  مُّْلًكا
  نفس   يف  معناه يؤدي  نعتال    ،وهذا "  مُّْلًكا  "  هو  ومنعوته  حقيقي نعت    هو  "  َعِظيًما "  لفظ

  وهو   متبوعه  صفة يبني  َعِظيًما إليه يعود  مسترت   ضمري  على  /ويشتمل   مباشرة    صلاأل    منعوته
   مُّْلًكا
 
  هلَُّمْ  أََبًدا    فِيَها  َخاِلِدينَ   اأْلهَْنَارُ   حَتْتَِها ِمن  جَتْرِي  َجنَّات    َسُنْدِخلُُهمْ   الصَّاحِلَاتِ   َوَعِملُوا  آَمنُوا  َوالَِّذينَ  .21

   َأْزَواج    فِيَها
 
 (57)   ظَِلياًل  ِظالًّ   َونُْدِخلُُهمْ   مُّطَهََّرةن

  نفس   يف  معناه  يؤدي نعتال    ،وهذا  "  َأْزَواجن  "  هو  ومنعوته  حقيقي نعت    هو "  مُّطَهََّرةن  "  لفظ
  وهو   متبوعه  صفة يبني  مُّطَهََّرةن  إليه يعود  مسترت   ضمري  على  /ويشتمل   مباشرة    صلاأل    منعوته
   َأْزَواجن 
  نفس   يف  معناه  يؤدي  نعتال    ،وهذا  "  ِظاًل   "  هو  ومنعوته  حقيقي  نعت    هو  "   ظَِلياًل   "  لفظ

  وهو  متبوعه  صفة يبني  ظَِلياًل    إليه يعود  مسترت  ضمري  على /ويشتمل   مباشرة    صلاأل   منعوته
   ِظاًل 
 
ُمْ   يَ ْزُعُمونَ   الَِّذينَ   ِإىَل  تَ رَ  َأملَْ   .22  ِإىَل   يَ َتَحاَكُموا  َأن يُرِيُدونَ   قَ ْبِلكَ   ِمن  أُنزِلَ   َوَما ِإلَْيكَ   أُنزِلَ  مبَا  آَمنُوا أهنَّ

 (60)  بَِعيًدا َضاَلاًل   ُيِضلَُّهمْ  َأن  الشَّْيطَانُ  َويُرِيدُ  ِبهِ    َيْكُفُروا َأن  أُِمُروا َوَقدْ   الطَّاُغوتِ 
  نفس   يف  معناه يؤدي  نعتال   ،وهذا  "  َضاَلاًل   "  هو  ومنعوته  حقيقي نعت    هو "   بَِعيًدا "  لفظ

  وهو   متبوعه  صفة  يبني  بَِعيًدا إليه  يعود  مسترت   ضمري  على  /ويشتمل   مباشرة    صلاأل    منعوته
   َضاَلاًل 

 
 ( 63)  بَِليغًا  قَ ْواًل  أَنُفِسِهمْ  يِف  هلَُّمْ  َوُقل َوِعْظُهمْ   َعن ُْهمْ   َفَأْعِرضْ  قُ لُوهِبِمْ  يِف  َما اللَُّ   يَ ْعَلمُ  الَِّذينَ   أُولَِٰئكَ   .23

  نفس   يف  معناه  يؤدي  نعتال    ،وهذا  "  قَ ْواًل   "  هو  ومنعوته  حقيقي  نعت    هو  "   بَِليغًا  "  لفظ
   قَ ْواًل  وهو متبوعه صفة يبني  بَِليغًا  إليه يعود مسترت   ضمري على /ويشتمل  مباشرة  صلاأل  منعوته



نَاُهم َوِإًذا  .24 تَ ي ْ  (67)  َعِظيًما  َأْجرًا لَُّدانَّ   مِّن  آلَّ
  نفس   يف  معناه  يؤدي  نعتال   ،وهذا "  َأْجرًا  "  هو  ومنعوته  حقيقي نعت    هو "   َعِظيًما  "  لفظ

  وهو  متبوعه  صفة يبني  َعِظيًما   إليه يعود مسترت  ضمري على  /ويشتمل  مباشرة   صلاأل   منعوته
   َأْجرًا
 
 (68)   مُّْستَِقيًما  ِصرَاطًا  َوهَلََديْ نَاُهمْ   .25
 يف  معناه  يؤدي نعتال    ،وهذا  "  ِصرَاطًا  "  هو  ومنعوته  حقيقي  نعت    هو  "    مُّْستَِقيًما  "  لفظ 

 متبوعه صفة يبني  مُّْستَِقيًما  إليه  يعود مسترت  ضمري على /ويشتمل  مباشرة  صلاأل  منعوته  نفس
 ِصرَاطًا  وهو
  
َنُكمْ   َتُكن  ملَّْ   َكَأن  لَي َُقوَلنَّ   اللَِّ  مِّنَ  َفْضل   َأَصاَبُكمْ  َولَِئنْ   .26 َنهُ  بَ ي ْ َتيِن  َمَودَّة   َوبَ ي ْ   فَ ْوزًا   َفَأفُوزَ   َمَعُهمْ  ُكنتُ   اَيلَي ْ

 (73)  َعِظيًما
  نفس   يف  معناه  يؤدي  نعتال    ،وهذا  "  فَ ْوزًا  "  هو  ومنعوته  حقيقي  نعت    هو  "   َعِظيًما  "  لفظ

  وهو   متبوعه  صفة يبني  َعِظيًما إليه يعود  مسترت   ضمري  على  /ويشتمل   مباشرة    صلاأل    منعوته
   فَ ْوزًا
 
نْ يَا  احْلَيَاةَ   َيْشُرونَ   الَِّذينَ   اللَِّ   َسبِيلِ   يِف   ۞فَ ْليُ َقاِتلْ   .27  أَوْ   فَ يُ ْقَتلْ   اللَِّ   َسبِيلِ   يِف   ي َُقاِتلْ   َوَمن  اِبآْلِخرَةِ    الدُّ

 (74)   َعِظيًما َأْجرًا ن ُْؤتِيهِ   َفَسْوفَ   يَ ْغِلبْ 
  نفس   يف  معناه  يؤدي  نعتال   ،وهذا "  َأْجرًا  "  هو  ومنعوته  حقيقي نعت    هو "   َعِظيًما  "  لفظ

  وهو  متبوعه  صفة يبني  َعِظيًما   إليه يعود مسترت  ضمري على  /ويشتمل  مباشرة   صلاأل   منعوته
   َأْجرًا
 



  ِإذَا  اْلِقتَالُ   َعلَْيِهمُ   ُكِتبَ   فَ َلمَّا  الزََّكاةَ   َوآتُوا  الصَّاَلةَ   َوَأقِيُموا  أَْيِدَيُكمْ   ُكفُّوا  هَلُمْ   قِيلَ   الَِّذينَ   ِإىَل  تَ رَ   َأملَْ   .28
ن ُْهمْ  َفرِيق   نَا  َكت َْبتَ   ملَِ   رَب َّنَا َوقَالُوا  َخْشَيًة   َأَشدَّ  أَوْ   اللَِّ  َكَخْشَيةِ   النَّاسَ  خَيَْشْونَ   مِّ ْرتَ نَا   لَْواَل   اْلِقتَالَ   َعلَي ْ   َأخَّ
نْ يَا  َمتَاعُ  ُقلْ  قَرِيب     َأَجل   ِإىَلٰ   (77)  فَتِياًل   ُتْظَلُمونَ  َواَل   ات ََّقىٰ  لَِّمنِ   َخرْي    َواآْلِخرَةُ   قَلِيل    الدُّ
  نفس   يف  معناه يؤدي  نعتال    ،وهذا  "  َأَجل    "  هو  ومنعوته  حقيقي  نعت    هو  "  قَرِيب    "  لفظ

  وهو   متبوعه  صفة يبني  قَرِيب      إليه  يعود مسترت  ضمري على  /ويشتمل   مباشرة   صلاأل  منعوته
   َأَجل  
 
ِذهِ  يَ ُقولُوا  َحَسَنة   ُتِصب ُْهمْ  َوِإن  مَُّشيََّدة    بُ ُروج    يِف  ُكنُتمْ   َولَوْ  اْلَمْوتُ   يُْدرِككُّمُ   َتُكونُوا أَيْ َنَما  .29  ِعندِ   ِمنْ   هَٰ

  ِ ِذهِ   يَ ُقولُوا  َسيَِّئة    ُتِصب ُْهمْ   َوِإن  اللَّ ِ   ِعندِ   مِّنْ   ُكل    ُقلْ   ِعنِدَك    ِمنْ   هَٰ ُؤاَلءِ   َفَمالِ   اللَّ  َيَكاُدونَ   اَل   اْلَقْومِ   هَٰ
 (78)  َحِديثًا  يَ ْفَقُهونَ 
  نفس   يف  معناه يؤدي نعتال    ،وهذا "  بُ ُروج   "  هو  ومنعوته  حقيقي نعت    هو "  مَُّشيََّدة   "  لفظ

  وهو  متبوعه  صفة يبني  مَُّشيََّدة    إليه يعود  مسترت  ضمري  على  /ويشتمل  مباشرة   صلاأل   منعوته
   بُ ُروج  
 
 (82)  َكِثريًا  اْخِتاَلفًا فِيهِ   لََوَجُدوا  اللَِّ   َغرْيِ   ِعندِ   ِمنْ  َكانَ   َولَوْ   اْلُقْرآَن   يَ َتَدب َُّرونَ  َأَفاَل   .30

  نفس  يف  معناه يؤدي نعتال   ،وهذا  "  اْخِتاَلفًا "  هو ومنعوته  حقيقي نعت   هو  "  َكِثريًا  " لفظ
  وهو  متبوعه  صفة يبني  َكِثريًا   إليه يعود  مسترت  ضمري  على  /ويشتمل  مباشرة   صلاأل   منعوته
   اْخِتاَلفًا

 
ن َْها    َنِصيب   لَّهُ  َيُكن  َحَسنَةً  َشَفاَعةً  َيْشَفعْ   مَّن  .31 ن َْها   ِكْفل    لَّهُ  َيُكن  َسيِّئَةً  َشَفاَعةً   َيْشَفعْ  َوَمن  مِّ  وََكانَ   مِّ

 (85)  مُِّقيتًا  َشْيء    ُكلِّ   َعَلىٰ   اللَُّ 
  نفس   يف  معناه يؤدي  نعتال   ،وهذا  "  َشَفاَعةً  "  هو  ومنعوته  حقيقي  نعت   هو  "  َحَسنَةً  "  لفظ

  وهو   متبوعه  صفة  يبني  َحَسنَةً  إليه  يعود  مسترت   ضمري  على  /ويشتمل  مباشرة    صلاأل    منعوته
   َشَفاَعةً 



  نفس   يف  معناه يؤدي  نعتال    ،وهذا "  َشَفاَعةً   "  هو  ومنعوته  حقيقي  نعت    هو  "  َسيِّئَةً   "  لفظ
  وهو   متبوعه  صفة  يبني  َسيِّئَةً  إليه  يعود  مسترت   ضمري  على  /ويشتمل   مباشرة    صلاأل    منعوته
   َشَفاَعةً 

 
َنةِ   ِإىَل   ُردُّوا  َما  ُكلَّ   قَ ْوَمُهمْ   َوأَيَْمنُوا  أَيَْمنُوُكمْ   َأن  يُرِيُدونَ   آَخرِينَ   َسَتِجُدونَ   .32   ملَّْ   فَِإن  فِيَها    أُرِْكُسوا  اْلِفت ْ

تُ لُوُهمْ   َفُخُذوُهمْ   أَْيِديَ ُهمْ   َوَيُكفُّوا  السََّلمَ  ِإلَْيُكمُ   َوي ُْلُقوا  يَ ْعَتزِلُوُكمْ    َجَعْلنَا   ولَِٰئُكمْ َوأُ   ثَِقْفُتُموُهْم    َحْيثُ   َواق ْ
 (91)  مُّبِينًا  ُسْلطَاانً   َعلَْيِهمْ  َلُكمْ 
  نفس   يف  معناه يؤدي  نعتال   ،وهذا "  ُسْلطَاانً   "  هو  ومنعوته  حقيقي  نعت   هو  "  مُّبِينًا "  لفظ

  وهو   متبوعه  صفة يبني  مُّبِينًا    إليه  يعود  مسترت  ضمري  على  /ويشتمل   مباشرة    صلاأل    منعوته
   ُسْلطَاانً 

 
  ِإالَّ   ُمْؤِمنًا  يَ ْقُتلَ  َأن ِلُمْؤِمن    َكانَ   َوَما  .33

 
  مَُّسلََّمة   َوِدَية    مُّْؤِمنَة    َرقَ َبة   فَ َتْحرِيرُ   َخَطأً   ُمْؤِمنًا  قَ َتلَ   َوَمن  َخَطًأ

قُوا   َأن ِإالَّ  َأْهِلهِ  ِإىَلٰ    ِمن  َكانَ   َوِإن  مُّْؤِمنَة     َرقَ َبة   فَ َتْحرِيرُ   ُمْؤِمن    َوُهوَ  لَُّكمْ   َعُدوّ   قَ ْوم    ِمن  َكانَ   فَِإن َيصَّدَّ
َنُكمْ   قَ ْوم   ن َُهم  بَ ي ْ يثَاق    َوبَ ي ْ   َشْهرَْينِ   َفِصيَامُ   جيَِدْ   ملَّْ   َفَمن  مُّْؤِمَنة     َرقَ َبة    َوحَتْرِيرُ   َأْهِلهِ   ِإىَلٰ   مَُّسلََّمة    َفِدَية    مِّ

ِ    مِّنَ  تَ ْوَبةً   ُمت َتَابَِعنْيِ   (92)   َحِكيًما  َعلِيًما  اللَُّ  وََكانَ   اللَّ
  نفس   يف  معناه  يؤدي  نعتال    ،وهذا  "  َرقَ بَة    "  هو  ومنعوته  حقيقي  نعت    هو  "  مُّْؤِمنَة    "  لفظ

  وهو  متبوعه صفة يبني  مُّْؤِمنَة       إليه يعود مسترت  ضمري على /ويشتمل  مباشرة   صلاأل  منعوته
   َرقَ بَة  
  نفس   يف  معناه  يؤدي  نعتال    ،وهذا  "  َرقَ بَة    "  هو  ومنعوته  حقيقي  نعت    هو  "  مُّْؤِمنَة    "  لفظ

  وهو  متبوعه صفة  يبني  مُّْؤِمنَة     إليه يعود مسترت  ضمري على  /ويشتمل  مباشرة   صلاأل   منعوته
   َرقَ بَة  
 
 



   َعِظيًما  َعَذاابً   َلهُ  َوَأَعدَّ   َولََعَنهُ  َعلَْيهِ  اللَُّ  َوَغِضبَ  فِيَها  َخاِلًدا َجَهنَّمُ   َفَجزَاُؤهُ   مُّت ََعمًِّدا  ُمْؤِمنًا يَ ْقُتلْ   َوَمن  .34
(93) 

  نفس   يف  معناه يؤدي نعتال    ،وهذا "  َعَذاابً  "  هو  ومنعوته  حقيقي نعت    هو "   َعِظيًما "  لفظ
  وهو  متبوعه صفة يبني  َعِظيًما     إليه يعود مسترت  ضمري على /ويشتمل  مباشرة   صلاأل  منعوته
  َعَذاابً 
 
ب َي َّنُوا اللَِّ  َسبِيلِ  يِف  َضرَبْ ُتمْ   ِإَذا آَمنُوا الَِّذينَ   اَيأَي َُّها  .35   ُمْؤِمنًا   َلْستَ  السَّاَلمَ   ِإلَْيُكمُ  َأْلَقىٰ   ِلَمنْ  تَ ُقولُوا َواَل  فَ ت َ

ت َغُونَ  نْ يَا  احْلَيَاةِ  َعَرضَ   تَ ب ْ    َمغَانُِ  اللَِّ   فَعِندَ  الدُّ
 
ِلكَ   َكِثريَةن ب َي َّنُوا    َعلَْيُكمْ  اللَُّ  َفَمنَّ   قَ ْبلُ  مِّن ُكنُتم  َكذَٰ  ِإنَّ  فَ ت َ

 (94)   َخِبريًا  تَ ْعَملُونَ  مبَا َكانَ   اللََّ 
  نفس   يف  معناه  يؤدي  نعتال    ،وهذا  "  َمغَانُِ   "  هو  ومنعوته  حقيقي  نعت    هو  "  َكِثريَةن   "  لفظ

  وهو  متبوعه  صفة  يبني  َكِثريَةن    إليه يعود  مسترت  ضمري  على  /ويشتمل  مباشرة   صلاأل   منعوته
   َمغَانُِ 
 
  َوأَنُفِسِهْم    أِبَْمَواهلِِمْ  اللَِّ   َسبِيلِ  يِف   َواْلُمَجاِهُدونَ   الضََّررِ  أُويِل  َغرْيُ  اْلُمْؤِمِننيَ  ِمنَ   اْلَقاِعُدونَ  َيْستَِوي الَّ  .36

  اللَُّ  َوَفضَّلَ   احْلُْسىَنٰ    اللَُّ   َوَعدَ   وَُكالًّ   َدَرَجًة    اْلَقاِعِدينَ   َعَلى  َوأَنُفِسِهمْ   أِبَْمَواهلِِمْ   اْلُمَجاِهِدينَ   اللَُّ  َفضَّلَ 
 (95)  َعِظيًما  َأْجرًا  اْلَقاِعِدينَ   َعَلى  اْلُمَجاِهِدينَ 

  نفس   يف  معناه  يؤدي  نعتال   ،وهذا "  َأْجرًا  "  هو  ومنعوته  حقيقي نعت    هو "   َعِظيًما  "  لفظ
  وهو  متبوعه  صفة يبني  َعِظيًما   إليه يعود مسترت  ضمري على  /ويشتمل  مباشرة   صلاأل   منعوته
   َأْجرًا
 
 ِإىَل   ُمَهاِجرًا بَ ْيِتهِ   ِمن  خَيْرُجْ   َوَمن  َوَسَعًة    َكِثريًا  ُمرَاَغًما  اأْلَْرضِ   يِف   جيَِدْ   اللَِّ   َسبِيلِ   يِف   ي َُهاِجرْ   ۞َوَمن  .37

ِ   َعَلى  َأْجرُهُ  َوَقعَ   فَ َقدْ  اْلَمْوتُ   يُْدرِْكهُ  مُثَّ   َوَرُسوِلهِ   اللَِّ   (100)  رَِّحيًما  َغُفورًا  اللَُّ  وََكانَ   اللَّ



  نفس   يف  معناه  يؤدي نعتال    ،وهذا  "  ُمرَاَغًما  "  هو  ومنعوته  حقيقي  نعت    هو  "  َكِثريًا  "  لفظ
  وهو  متبوعه  صفة يبني  َكِثريًا   إليه يعود  مسترت  ضمري  على  /ويشتمل  مباشرة   صلاأل   منعوته
   ُمرَاَغًما

 
 الَِّذينَ   يَ ْفتَِنُكمُ   َأن  ِخْفُتمْ   ِإنْ  الصَّاَلةِ   ِمنَ   تَ ْقُصُروا َأن  ُجنَاح    َعلَْيُكمْ   فَ لَْيسَ   اأْلَْرضِ   يِف   َضرَبْ ُتمْ   َوِإَذا  .38

 (101)  مُّبِينًا  َعُدوًّا َلُكمْ   َكانُوا  اْلَكاِفرِينَ  ِإنَّ   َكَفُروا  
  نفس   يف  معناه  يؤدي  نعتال    ،وهذا  "  َعُدًوا  "  هو  ومنعوته  حقيقي  نعت    هو  "  مُّبِينًا  "  لفظ

  وهو   متبوعه  صفة يبني  مُّبِينًا    إليه  يعود  مسترت  ضمري  على  /ويشتمل   مباشرة    صلاأل    منعوته
   َعُدًوا
 
ن ُْهم  طَائَِفة    فَ ْلت َُقمْ   الصَّاَلةَ   هَلُمُ  َفَأَقْمتَ   فِيِهمْ   ُكنتَ   َوِإَذا  .39   َسَجُدوا   فَِإَذا  َأْسِلَحت َُهمْ   َوْلَيْأُخُذوا  مََّعكَ   مِّ

  َوَأْسِلَحت َُهْم    ِحْذَرُهمْ   َوْلَيْأُخُذوا  َمَعكَ   فَ ْلُيَصلُّوا  ُيَصلُّوا ملَْ   أُْخَرىٰ   طَائَِفة   َوْلَتْأتِ   َورَاِئُكمْ   ِمن  فَ ْلَيُكونُوا
   مَّي َْلةً  َعلَْيُكم  فَ َيِميلُونَ   َوأَْمتَِعِتُكمْ  َأْسِلَحِتُكمْ  َعنْ   تَ ْغُفلُونَ   لَوْ   َكَفُروا  الَِّذينَ   َودَّ

 
 َعلَْيُكمْ   ُجنَاحَ   َواَل   َواِحَدًة

 َأَعدَّ   اللََّ   ِإنَّ   ِحْذرَُكْم    َوُخُذوا  َأْسِلَحَتُكْم    َضُعواتَ   َأن  مَّْرَضىٰ   ُكنُتم  أَوْ   مََّطر    مِّن  َأًذى  ِبُكمْ   َكانَ   ِإن
 (102)  مُِّهينًا  َعَذاابً   لِْلَكاِفرِينَ 

  نفس   يف  معناه  يؤدي  نعتال    ،وهذا  "  َعَذاابً   "  هو  ومنعوته  حقيقي  نعت    هو  "  مُِّهينًا  "  لفظ
  وهو  متبوعه  صفة  يبني  مُِّهينًا    إليه  يعود مسترت   ضمري  على  /ويشتمل   مباشرة   صلاأل    منعوته
  َعَذاابً 

 
ُتمُ   فَِإَذا  .40  ِإنَّ   الصَّاَلَة    َفَأقِيُموا  اْطَمْأنَنُتمْ   فَِإَذا  ُجنُوِبُكْم    َوَعَلىٰ   َوقُ ُعوًدا  قِيَاًما  اللََّ   فَاذُْكُروا  الصَّاَلةَ   َقَضي ْ

 (103)  مَّْوُقوتً   ِكتَاابً   اْلُمْؤِمِننيَ   َعَلى َكاَنتْ   الصَّاَلةَ 
  نفس   يف  معناه  يؤدي نعتال   ،وهذا  "  ِكتَاابً  "  هو  ومنعوته  حقيقي  نعت   هو  "  مَّْوُقوتً  "  لفظ 

  وهو  متبوعه  صفة يبني مَّْوُقوتً    إليه يعود  مسترت  ضمري  على /ويشتمل   مباشرة   صلاأل   منعوته
   ِكتَاابً 



 
 (112)   مُّبِينًا َوِإْْثًا  هُبْتَاانً   اْحَتَملَ  فَ َقدِ   َبرِيئًا ِبهِ   يَ ْرمِ  مُثَّ  ِإْْثًا أَوْ   َخِطيَئةً   َيْكِسبْ   َوَمن  .41

   منعوته  نفس يف  معناه  يؤدي نعتال    ،وهذا  " ِإْْثًا " هو ومنعوته  حقيقي  نعت  هو "   مُّبِينًا  " لفظ
   ِإْْثًا  وهو متبوعه  صفة يبني  مُّبِينًا    إليه يعود مسترت  ضمري  على /ويشتمل  مباشرة   صلاأل
 

  يَ ْفَعلْ   َوَمن  النَّاسِ    َبنْيَ   ِإْصاَلح    أَوْ   َمْعُروف    أَوْ  ِبَصَدَقة   أََمرَ   َمنْ  ِإالَّ   َّنََّْواُهمْ   مِّن َكِثري    يِف   َخرْيَ   ۞الَّ   .42
ِلكَ   (114)  َعِظيًما  َأْجرًا ن ُْؤتِيهِ   َفَسْوفَ   اللَِّ   َمْرَضاتِ   ابْتِغَاءَ  ذَٰ
  نفس   يف  معناه يؤدي نعتال    ،وهذا "  َأْجرًا  "  هو  ومنعوته  حقيقي نعت    هو "   َعِظيًما "  لفظ

  وهو  متبوعه صفة يبني  َعِظيًما   إليه يعود مسترت  ضمري على /ويشتمل  مباشرة   صلاأل  منعوته
   َأْجرًا
 
ِلكَ  ُدونَ   َما  َويَ ْغِفرُ  ِبهِ   يُْشَركَ   َأن  يَ ْغِفرُ  اَل   اللََّ   ِإنَّ   .43  َضاَلاًل   َضلَّ   فَ َقدْ   اِبللَِّ   يُْشرِكْ   َوَمن  َيَشاُء    ِلَمن ذَٰ

 (116)  بَِعيًدا
  نفس   يف  معناه يؤدي  نعتال   ،وهذا  "  َضاَلاًل   "  هو  ومنعوته  حقيقي نعت    هو "   بَِعيًدا "  لفظ

  وهو  متبوعه  صفة  يبني  بَِعيًدا   إليه  يعود مسترت   ضمري  على /ويشتمل   مباشرة   صلاأل   منعوته
   َضاَلاًل 

 
 (117)  مَّرِيًدا  َشْيطَاانً   ِإالَّ   َيْدُعونَ  َوِإن ِإاَناثً  ِإالَّ  ُدوِنهِ   ِمن َيْدُعونَ  ِإن  .44

  نفس  يف  معناه يؤدي نعتال   ،وهذا "  َشْيطَاانً  "  هو ومنعوته  حقيقي نعت   هو "  مَّرِيًدا " لفظ
  وهو  متبوعه صفة يبني  مَّرِيًدا    إليه يعود مسترت  ضمري  على /ويشتمل  مباشرة   صلاأل  منعوته
   َشْيطَاانً 

 
 
 



ُمْ   َوأَلَُمنِّي َن َُّهمْ   َوأَلُِضلَّن َُّهمْ   .45 ُمْ   اأْلَنْ َعامِ   آَذانَ   فَ لَيُ ب َتُِّكنَّ   َوآَلُمرهنَّ ُنَّ   َوآَلُمرهنَّ ِ    َخْلقَ   فَ لَيُ َغريِّ   يَ تَِّخذِ   َوَمن  اللَّ
 (119)   مُّبِينًا  ُخْسرَاانً   َخِسرَ  فَ َقدْ   اللَِّ  ُدونِ   مِّن َولِيًّا  الشَّْيطَانَ 
  نفس  يف  معناه  يؤدي نعتال  ،وهذا " ُخْسرَاانً  " هو ومنعوته  حقيقي نعت  هو "  مُّبِينًا " لفظ

  وهو  متبوعه  صفة  يبني  مُّبِينًا   إليه يعود مسترت  ضمري  على /ويشتمل  مباشرة   صلاأل  منعوته
   ُخْسرَاانً 

 
رِ  .46  (138)  أَلِيًما َعَذاابً   هَلُمْ   أِبَنَّ  اْلُمنَافِِقنيَ  َبشِّ

  نفس   يف  معناه  يؤدي نعتال    ،وهذا  "  َعَذاابً  "  هو  ومنعوته  حقيقي  نعت   هو "   أَلِيًما "  لفظ
  وهو  متبوعه  صفة يبني  أَلِيًما    إليه يعود  مسترت  ضمري  على /ويشتمل   مباشرة    صلاأل   منعوته
  َعَذاابً 

 
 َعلَْيُكمْ   لِلَِّ   جَتَْعلُوا  َأن  أَُترِيُدونَ   اْلُمْؤِمِننَي    ُدونِ   ِمن  أَْولِيَاءَ   اْلَكاِفرِينَ   تَ تَِّخُذوا  اَل   آَمنُوا  الَِّذينَ   اَيأَي َُّها .47

 (144)  مُّبِينًا  ُسْلطَاانً 
  نفس   يف  معناه يؤدي  نعتال   ،وهذا "  ُسْلطَاانً   "  هو  ومنعوته  حقيقي  نعت   هو  "  مُّبِينًا "  لفظ

  وهو   متبوعه  صفة يبني  مُّبِينًا    إليه  يعود  مسترت  ضمري  على  /ويشتمل   مباشرة    صلاأل    منعوته
   ُسْلطَاانً 

 
 (145)   َنِصريًا هَلُمْ   جتَِدَ  َوَلن النَّارِ   ِمنَ   اأْلَْسَفلِ   الدَّْركِ   يِف  اْلُمنَافِِقنيَ  ِإنَّ  .48

 يف  معناه يؤدي نعتال   ،وهذا "  الدَّْركِ  "  هو ومنعوته  حقيقي نعت   هو "  اأْلَْسَفلِ  " لفظ
  صفة يبني  اأْلَْسَفلِ    إليه يعود مسترت   ضمري  على /ويشتمل  مباشرة   صلاأل   منعوته  نفس

   الدَّْركِ   وهو متبوعه
 
 
 



  اللَُّ  ي ُْؤتِ   َوَسْوفَ  اْلُمْؤِمِننَي   َمعَ   َفأُولَِٰئكَ  لِلَِّ  ِدين َُهمْ   َوَأْخَلُصوا اِبللَِّ   َواْعَتَصُموا  َوَأْصَلُحوا  اَتبُوا الَِّذينَ   ِإالَّ  .49
 (146)  َعِظيًما  َأْجرًا اْلُمْؤِمِننيَ 

  نفس يف  معناه يؤدي نعتال   ،وهذا "  َأْجرًا "  هو ومنعوته  حقيقي نعت   هو "   َعِظيًما " لفظ
 متبوعه  صفة يبني  َعِظيًما   إليه يعود مسترت   ضمري  على /ويشتمل  مباشرة   صلاأل   منعوته
   َأْجرًا  وهو
 
 (151)  مُِّهينًا  َعَذاابً   لِْلَكاِفرِينَ  َوَأْعَتْدانَ   َحقًّا   اْلَكاِفُرونَ  ُهمُ  أُولَِٰئكَ  .50

  نفس  يف  معناه يؤدي نعتال   ،وهذا "  َعَذاابً  " هو  ومنعوته  حقيقي نعت   هو "  مُِّهينًا " لفظ
  وهو متبوعه  صفة يبني  مُِّهينًا   إليه يعود مسترت   ضمري  على /ويشتمل  مباشرة   صلاأل   منعوته
  َعَذاابً 

 
ّزِلَ   َأن  اْلِكتَابِ   َأْهلُ   َيْسَأُلكَ  .51 ِلكَ   ِمن َأْكربََ   ُموَسىٰ   َسَألُوا  فَ َقدْ   السََّماءِ    مِّنَ   ِكتَاابً   َعلَْيِهمْ   تُ ن َ   فَ َقالُوا   ذَٰ

 َعن  فَ َعَفْوانَ   اْلب َيِّنَاتُ   َجاءهَْتُمُ  َما  بَ ْعدِ   ِمن  اْلِعْجلَ  اختََُّذوا  مُثَّ   ِبظُْلِمِهْم   الصَّاِعَقةُ   َفَأَخَذهْتُمُ   َجْهرَةً   اللََّ  َأرانَ 
ِلَك   نَا ذَٰ  (153)  مُّبِينًا  ُسْلطَاانً   ُموَسىٰ   َوآتَ ي ْ
  نفس  يف  معناه  يؤدي نعتال   ،وهذا "  ُسْلطَاانً  "  هو ومنعوته  حقيقي نعت   هو "  مُّبِينًا " لفظ

  وهو متبوعه  صفة يبني  مُّبِينًا   إليه يعود مسترت   ضمري  على /ويشتمل  مباشرة   صلاأل   منعوته
   ُسْلطَاانً 

 
  َوَأَخْذانَ  السَّْبتِ   يِف   تَ ْعُدوا  اَل  هَلُمْ   َوقُ ْلنَا  ُسجًَّدا  اْلبَابَ   اْدُخلُوا  هَلُمُ   َوقُ ْلنَا مبِيثَاقِِهمْ   الطُّورَ  فَ ْوقَ ُهمُ   َوَرفَ ْعنَا .52

يثَاقًا  ِمن ُْهم  (154)  غَِليظًا  مِّ
  نفس  يف  معناه يؤدي نعتال   ،وهذا "  مِّيثَاقًا "  هو ومنعوته  حقيقي نعت   هو "   غَِليظًا " لفظ

 متبوعه  صفة يبني  غَِليظًا    إليه يعود مسترت   ضمري  على /ويشتمل  مباشرة   صلاأل   منعوته
   مِّيثَاقًا  وهو
 



 
 (156)  َعِظيًما  هُبْتَاانً  َمْرميََ   َعَلىٰ   َوقَ ْوهلِِمْ  َوِبُكْفرِِهمْ  .53

  نفس  يف  معناه يؤدي نعتال   ،وهذا "  هُبْتَاانً  "  هو ومنعوته  حقيقي نعت   هو "   َعِظيًما " لفظ
  وهو متبوعه  صفة يبني  َعِظيًما  إليه يعود مسترت   ضمري  على /ويشتمل  مباشرة   صلاأل   منعوته
   هُبْتَاانً 
 
  أَلِيًما   َعَذاابً   ِمن ُْهمْ   لِْلَكاِفرِينَ   َوَأْعَتْدانَ   اِبْلبَاِطِل    النَّاسِ   أَْمَوالَ   َوَأْكلِِهمْ   َعْنهُ   هُنُوا  َوَقدْ   الّرابَ   َوَأْخِذِهمُ  .54

(161) 
  نفس   يف  معناه يؤدي  نعتال    ،وهذا  "  َعَذاابً   "  هو  ومنعوته  حقيقي  نعت    هو  "   أَلِيًما  "  لفظ

  وهو  متبوعه  صفة يبني  أَلِيًما   إليه يعود  مسترت   ضمري  على  /ويشتمل  مباشرة    صلاأل    منعوته
  َعَذاابً 

 
 َواْلُمِقيِمنيَ   قَ ْبِلَك    ِمن  أُنزِلَ   َوَما  ِإلَْيكَ   أُنزِلَ   مبَا  ي ُْؤِمنُونَ   َواْلُمْؤِمنُونَ   ِمن ُْهمْ   اْلعِْلمِ    يِف   الرَّاِسُخونَ   لَِّٰكنِ  .55

 (162)  َعِظيًما  َأْجرًا  َسنُ ْؤتِيِهمْ  أُولَِٰئكَ   اآْلِخرِ  َواْلي َْومِ   اِبللَِّ   َواْلُمْؤِمنُونَ  الزََّكاةَ   َواْلُمْؤتُونَ  الصَّاَلَة  
  نفس   يف  معناه  يؤدي  نعتال   ،وهذا "  َأْجرًا  "  هو  ومنعوته  حقيقي نعت    هو "   َعِظيًما  "  لفظ

  وهو   متبوعه  صفة يبني  َعِظيًما إليه يعود  مسترت   ضمري  على  /ويشتمل   مباشرة    صلاأل    منعوته
   َأْجرًا
 
 (167)  بَِعيًدا َضاَلاًل   َضلُّوا  َقدْ  اللَِّ   َسبِيلِ   َعن  َوَصدُّوا  َكَفُروا  الَِّذينَ  ِإنَّ  .56

  نفس   يف  معناه يؤدي  نعتال   ،وهذا  "  َضاَلاًل   "  هو  ومنعوته  حقيقي نعت    هو "   بَِعيًدا "  لفظ
  وهو   متبوعه  صفة  يبني  بَِعيًدا إليه  يعود  مسترت   ضمري  على  /ويشتمل   مباشرة    صلاأل    منعوته
   َضاَلاًل 

 



 ِعبَاَدِتهِ   َعنْ   َيْستَنِكفْ   َوَمن  اْلُمَقرَّبُوَن    اْلَماَلِئَكةُ   َواَل   للَِِّّ   َعْبًدا  َيُكونَ   َأن  اْلَمِسيحُ   َيْستَنِكفَ   لَّن .57
يًعا ِإلَْيهِ  َفَسَيْحُشُرُهمْ  َوَيْسَتْكرِبْ   (172)  مجَِ

 يف  معناه  يؤدي  نعتال    ،وهذا  "  اْلَماَلِئَكةُ   "  هو  ومنعوته  حقيقي  نعت    هو  "اْلُمَقرَّبُونَ   "  لفظ
  صفة  يبني  اْلُمَقرَّبُونَ      إليه  يعود  مسترت   ضمري  على  /ويشتمل   مباشرة    صلاأل    منعوته  نفس

   اْلَماَلِئَكةُ   وهو متبوعه
 

  اْستَنَكُفوا   الَِّذينَ   َوأَمَّا  َفْضِلهِ    مِّن  َوَيزِيُدُهم  أُُجوَرُهمْ   فَ يُ َوفِّيِهمْ   الصَّاحِلَاتِ   َوَعِملُوا  آَمنُوا  الَِّذينَ   َفأَمَّا .58
 (173)  َنِصريًا َواَل  َولِيًّا  اللَِّ  ُدونِ   مِّن هَلُم  جيَُِدونَ  َواَل   أَلِيًما  َعَذاابً   فَ يُ َعذِّهُبُمْ   َواْسَتْكرَبُوا

  نفس   يف  معناه يؤدي  نعتال    ،وهذا  "  َعَذاابً   "  هو  ومنعوته  حقيقي  نعت    هو  "  أَلِيًما  "  لفظ
  وهو  متبوعه صفة يبني  أَلِيًما    إليه يعود مسترت  ضمري على  /ويشتمل  مباشرة   صلاأل   منعوته
  َعَذاابً 

 
 (174)  مُّبِينًا  نُورًا ِإلَْيُكمْ  َوأَنَزْلنَا  رَّبُِّكمْ   مِّن بُ ْرَهان    َجاءَُكم َقدْ   النَّاسُ   اَيأَي َُّها .59

  منعوته  نفس يف  معناه يؤدي  نعتال  ،وهذا "  نُورًا " هو ومنعوته  حقيقي نعت  هو  "  مُّبِينًا  " لفظ
  نُورًا  وهو متبوعه  صفة يبني  مُّبِينًا   إليه يعود مسترت  ضمري  على /ويشتمل  مباشرة   صلاأل
 
ْنهُ  َرْْحَة   يِف   َفَسُيْدِخلُُهمْ  ِبهِ   َواْعَتَصُموا اِبللَِّ   آَمنُوا الَِّذينَ  َفأَمَّا .60    مُّْستَِقيًما   ِصرَاطًا  ِإلَْيهِ   َويَ ْهِديِهمْ  َوَفْضل   مِّ

(175) 
 يف  معناه  يؤدي  نعتال    ،وهذا  "  ِصرَاطًا  "  هو  ومنعوته  حقيقي  نعت    هو  "   مُّْستَِقيًما  "  لفظ
  صفة   يبني  مُّْستَِقيًما    إليه  يعود  مسترت   ضمري  على  /ويشتمل   مباشرة    صلاأل    منعوته  نفس

   ِصرَاطًا  وهو متبوعه














 :  يلي فيما  النساء  سورة  يفنعت   األنواع  جدول

نعتال األنواع سبب األية  رقم األية املنعوت 

1 
واحدة يبني  صفة 
  متبوعه وهو  نفس

 ن َّْفس   َواِحَدة   حقيقي 

 الَِّذي  رَبَُّكمُ   ات َُّقوا  النَّاسُ   اَيأَي َُّها

 ..... َواِحَدة    ْفس  ن َ   نْ مِ   َخلََقُكم
1.  

1 
َكِثريًا  يبني صفة  
  متبوعه وهو  رَِجااًل 

 رَِجااًل  َكِثريًا حقيقي 
  ِمن ُْهَما   َوَبثَّ   َزْوَجَها  ِمن َْها  َوَخَلقَ ...
 ....َكِثريًا  َجااًل رِ 

2.  

2 
َكِبريًا  يبني صفة  
  متبوعه وهو  ُحوابً 

 ُحوابً  َكِبريًا حقيقي 
  إِنَّهُ   أَْمَواِلُكْم    ِإىَلٰ   أَْمَواهَلُمْ   أَتُْكلُوا  َواَل 
 َكِبريًا  ُحوابً   َكانَ 

3.  

5 
مَّْعُروفًا  يبني  صفة 
  متبوعه وهو  قَ ْواًل 

 قَ ْواًل  مَّْعُروفًا حقيقي 
 َوقُولُوا  َواْكُسوُهمْ   فِيَها  َواْرُزقُوُهمْ ...
 مَّْعُروفًا  قَ ْواًل   هَلُمْ 

4.  

8 
مَّْعُروفًا  يبني  صفة 
  متبوعه وهو  قَ ْواًل 

 قَ ْواًل  مَّْعُروفًا حقيقي 
ْنهُ   فَاْرُزقُوُهم...  قَ ْواًل   هَلُمْ   َوقُولُوا  مِّ

 مَّْعُروفًا
5.  

9 
ِضَعافًا  يبني صفة  
  متبوعه وهو  ُذرِّيَّةً 

 ُذرِّيَّةً  ِضَعافًا حقيقي 
  َخْلِفِهمْ   ِمنْ  تَ رَُكوا  لَوْ  الَِّذينَ   َوْلَيْخشَ 

 ...ِضَعافًا  ُذرِّيَّةً 
6.  

9 
َسِديًدا يبني صفة  
  متبوعه وهو  قَ ْواًل 

 قَ ْواًل  َسِديًدا حقيقي 
 قَ ْواًل   َوْلي َُقولُوا  اللََّ   فَ ْلي َت َُّقوا...

 َسِديًدا
7.  

13 
اْلَعِظيمُ   يبني صفة  
  متبوعه وهو  اْلَفْوزُ 

 اْلَفْوزُ  اْلَعِظيمُ  حقيقي 
ِلكَ   فِيَها    َخاِلِدينَ ...   اْلَفْوزُ   َوذَٰ

 اْلَعِظيمُ 
8.  



14 
مُِّهين   يبني صفة  

َعَذابن   وهو متبوعه   
 َعَذابن  مُِّهين  حقيقي 

  َولَهُ   فِيَها  َخاِلًدا  اَنرًا  يُْدِخْلهُ ...
 مُِّهين   َعَذاب  

9.  

18 
أَلِيًما  يبني صفة  

َعَذاابً   وهو متبوعه   
 َعَذاابً  أَلِيًما حقيقي 

   أَلِيًما َعَذاابً   هَلُمْ  َأْعَتْدانَ  أُولَِٰئكَ ...
10.  

19 
مُّب َيِّنَة    يبني صفة 

بَِفاِحَشة    وهو متبوعه   
 فَاِحَشة   مُّب َيِّنَة    حقيقي 

  َما   بِب َْعضِ  لَِتْذَهبُوا تَ ْعُضلُوُهنَّ   َواَل ...
ُتُموُهنَّ    بَِفاِحَشة    أَيِْتنيَ   َأن  ِإالَّ   آتَ ي ْ

 ....مُّب َيِّنَة   
11.  

19 
َكِثريًا  يبني صفة  
  متبوعه وهو  َخرْيًا

 َخرْيًا َكِثريًا حقيقي 
ئًا  َتْكَرُهوا  َأن  فَ َعَسىٰ ...  َوجَيَْعلَ   َشي ْ
    َكِثريًا َخرْيًا فِيهِ   اللَُّ 

12.  

20 
مُّبِينًا  يبني صفة  
  متبوعه وهو  َوِإْْثًا

 َوِإْْثًا مُّبِينًا حقيقي 
ئًا    ِمْنهُ   أَتُْخُذوا  َفاَل ...   َأأَتُْخُذوَنهُ   َشي ْ
 مُّبِينًا َوِإْْثًا  هُبْتَاانً 

13.  

21 
غَِليظًا  يبني صفة  
  متبوعه وهو  مِّيثَاقًا

يثَاقًا غَِليظًا حقيقي   مِّ
  َأْفَضىٰ   َوَقدْ   أَتُْخُذوَنهُ   وََكْيفَ 

 ِمنُكم  َوَأَخْذنَ   بَ ْعض    ِإىَلٰ   بَ ْعُضُكمْ 
يثَاقًا  غَِليظًا  مِّ

14.  

25 
اْلُمْؤِمنَاتِ   يبني 

  وهو متبوعه  صفة
  اْلُمْحَصنَاتِ 

 اْلُمْحَصنَاتِ  اْلُمْؤِمنَاتِ  حقيقي 
  أَن  طَْواًل   ِمنُكمْ   َيْسَتِطعْ   ملَّْ   َوَمن
  .15 .....اْلُمْؤِمنَاتِ  اْلُمْحَصنَاتِ  يَنِكحَ 

25 
فَ ت َيَاِتُكمُ   يبني  صفة 

  وهو متبوعه
  اْلُمْؤِمنَاتِ 

 فَ ت َيَاِتُكمُ  اْلُمْؤِمنَاتِ  حقيقي 
  مِّن   َأمْيَانُُكم  َمَلَكتْ   مَّا  َفِمن....

  .16 ...اْلُمْؤِمنَاتِ    فَ ت َيَاِتُكمُ 



27 
َعِظيًما  يبني صفة  
  متبوعه وهو  َمْياًل 

 َمْياًل  َعِظيًما حقيقي 
 َويُرِيدُ   َعلَْيُكمْ   يَ تُوبَ   َأن  يُرِيدُ   َواللَُّ 

 مَتِيلُوا  َأن  الشََّهَواتِ   يَ تَّبُِعونَ   الَِّذينَ 
   َعِظيًما  َمْياًل 

17.  

31 
َكِرميًا  يبني صفة  

  متبوعه وهو  مُّْدَخاًل 
 مُّْدَخاًل  َكِرميًا حقيقي 

 َعْنهُ   تُ ن َْهْونَ   َما  َكبَاِئرَ   جَتْتَنِبُوا  ِإن
  َونُْدِخْلُكم   َسيِّئَاِتُكمْ   َعنُكمْ   نَُكفِّرْ 
   َكِرميًا  مُّْدَخاًل 

18.  

37 
مُِّهينًا  يبني صفة  
  متبوعه وهو  َعَذاابً 

 َعَذاابً  مُِّهينًا حقيقي 
  النَّاسَ   َوأَيُْمُرونَ   يَ ْبَخلُونَ   الَِّذينَ 
  ِمن   اللَُّ   آاَتُهمُ   َما  َوَيْكُتُمونَ   اِبْلُبْخلِ 
    مُِّهيًنا  َعَذاابً  لِْلَكاِفرِينَ   َوَأْعَتْدانَ   َفْضِلهِ  

19.  

40 
َعِظيًما  يبني صفة  
  متبوعه وهو  َأْجرًا

 َأْجرًا َعِظيًما حقيقي 
 َتكُ  َوِإن َذرَّة     ِمث َْقالَ  َيْظِلمُ  اَل   اللََّ   ِإنَّ 

 لَُّدْنهُ   ِمن  َوي ُْؤتِ   ُيَضاِعْفَها  َحَسَنةً 
 َعِظيًما  َأْجرًا

20.  

43 
طَيِّبًا  يبني  صفة 

  متبوعه وهو  َصِعيًدا
 َصِعيًدا طَيِّبًا حقيقي 

 أَوْ   َسَفر    َعَلىٰ   أَوْ   مَّْرَضىٰ   ُكنُتم  َوِإن
نُكم  َأَحد    َجاءَ   أَوْ   اْلغَاِئطِ   مِّنَ   مِّ

  َماءً   جتَُِدوا  فَ َلمْ   النَِّساءَ   اَلَمْسُتمُ 
  فَاْمَسُحوا   طَيِّبًا  َصعِيًدا  فَ ت ََيمَُّموا

 َوأَْيِديُكْم    بُِوُجوِهُكمْ 

21.  

48 
َعِظيًما  يبني صفة  
  متبوعه وهو  ِإْْثًا

 ِإْْثًا َعِظيًما حقيقي 
 َويَ ْغِفرُ  ِبهِ   يُْشَركَ  َأن  يَ ْغِفرُ  اَل   اللََّ  ِإنَّ 
ِلكَ   ُدونَ  َما  يُْشرِكْ  َوَمن َيَشاُء   ِلَمن  ذَٰ

 َعِظيًما  ِإْْثًا اْفرَتَىٰ   فَ َقدِ   اِبللَِّ 
22.  



50 
مُّبِينًا  يبني صفة  
  متبوعه وهو  ِإْْثًا

 ِإْْثًا مُّبِينًا حقيقي 
 اللَِّ   َعَلى  يَ ْفرَتُونَ   َكْيفَ   انُظرْ 

 مُّبِينًا ِإْْثًا ِبهِ  وََكَفىٰ   اْلَكِذَب  
23.  

54 
َعِظيًما  يبني صفة  
  متبوعه وهو  مُّْلًكا

 مُّْلًكا َعِظيًما حقيقي 

 آاَتُهمُ   َما  َعَلىٰ   النَّاسَ   حَيُْسُدونَ   أَمْ 
نَا فَ َقدْ  َفْضِلهِ   ِمن  اللَُّ   إِبْ رَاِهيمَ  آلَ   آتَ ي ْ

نَاُهم  َواحلِْْكَمةَ   اْلِكتَابَ    مُّْلًكا   َوآتَ ي ْ
   َعِظيًما

24.  

57 
مُّطَهََّرةن   يبني صفة  
  متبوعه وهو  َأْزَواجن 

 َأْزَواجن  مُّطَهََّرةن  حقيقي 

  الصَّاحِلَاتِ   َوَعِملُوا  آَمنُوا  َوالَِّذينَ 
  حَتْتَِها   ِمن  جَتْرِي  َجنَّات    َسُنْدِخلُُهمْ 

 فِيَها  هلَُّمْ   أََبًدا    فِيَها  َخاِلِدينَ   اأْلهَْنَارُ 
   َأْزَواج  

 
   ظَلِياًل  ِظالًّ   َونُْدِخلُُهمْ   مُّطَهََّرةن

25.  

57 
ظَِلياًل   يبني صفة  
  متبوعه وهو  ِظاًل 

 ِظاًل  ظَِلياًل  حقيقي 

  الصَّاحِلَاتِ   َوَعِملُوا  آَمنُوا  َوالَِّذينَ 
  حَتْتَِها   ِمن  جَتْرِي  َجنَّات    َسُنْدِخلُُهمْ 

 فِيَها  هلَُّمْ   أََبًدا    فِيَها  َخاِلِدينَ   اأْلهَْنَارُ 
   َأْزَواج  

 
رَة     ظَِلياًل  ِظالًّ   َونُْدِخلُُهمْ   مُّطَهَّ

26.  

60 
بَِعيًدا  يبني صفة 

  متبوعه وهو  َضاَلاًل 
 َضاَلاًل  بَِعيًدا حقيقي 

ُمْ   يَ ْزُعُمونَ   الَِّذينَ  ِإىَل  تَ رَ  َأملَْ    آَمنُوا  أهنَّ
  قَ ْبِلكَ   ِمن  أُنزِلَ   َوَما  ِإلَْيكَ   أُنزِلَ   مبَا

  الطَّاُغوتِ  ِإىَل  يَ َتَحاَكُموا َأن يُرِيُدونَ 
 َويُرِيدُ   ِبهِ    َيْكُفُروا  َأن  أُِمُروا  َوَقدْ 

 بَِعيًدا  َضاَلاًل  ُيِضلَُّهمْ  َأن  الشَّْيطَانُ 

27.  

63 
بَِليغًا  يبني صفة 
  متبوعه وهو  قَ ْواًل 

 قَ ْواًل  بَِليغًا حقيقي 
 قُ لُوهِبِمْ   يِف  َما  اللَُّ   يَ ْعَلمُ  الَِّذينَ  أُولَِٰئكَ 
 يِف   هلَُّمْ   َوُقل  َوِعْظُهمْ   َعن ُْهمْ   َفَأْعِرضْ 
 بَِليغًا  قَ ْواًل   أَنُفِسِهمْ 

28.  



67 
َعِظيًما  يبني صفة  
  متبوعه وهو  َأْجرًا

 َأْجرًا َعِظيًما حقيقي 
نَاُهم َوِإًذا تَ ي ْ     َعِظيًما  َأْجرًا  لَُّدانَّ   مِّن آلَّ

29.  

68 
مُّْستَِقيًما  يبني صفة  
  متبوعه وهو  ِصرَاطًا

 ِصرَاطًا مُّْستَِقيًما حقيقي 
 مُّْستَِقيًما  ِصرَاطًا  َوهَلََديْ نَاُهمْ 

30.  

73 
َعِظيًما  يبني صفة  
  متبوعه وهو  فَ ْوزًا

 فَ ْوزًا َعِظيًما حقيقي 

 لَي َُقوَلنَّ  اللَِّ   مِّنَ  َفْضل    َأَصاَبُكمْ  َولَِئنْ 
َنُكمْ   َتُكن  ملَّْ   َكَأن َنهُ   بَ ي ْ  َمَودَّة    َوبَ ي ْ
َتيِن    فَ ْوزًا   َفَأفُوزَ   َمَعُهمْ   ُكنتُ   اَيلَي ْ
 َعِظيًما

31.  

74 
َعِظيًما  يبني صفة  
  متبوعه وهو  َأْجرًا

 َأْجرًا َعِظيًما حقيقي 

 َيْشُرونَ  الَِّذينَ   اللَِّ  َسبِيلِ   يِف   فَ ْليُ َقاِتلْ 
نْ يَا  احْلَيَاةَ   يِف   ي َُقاِتلْ   َوَمن  اِبآْلِخرَةِ    الدُّ
 َفَسْوفَ   يَ ْغِلبْ   أَوْ   فَ يُ ْقَتلْ   اللَِّ   َسبِيلِ 
   َعِظيًما  َأْجرًا ن ُْؤتِيهِ 

32.  

77 
قَرِيب   يبني صفة  
  متبوعه وهو  َأَجل  

 َأَجل   قَرِيب   حقيقي 
نَا  َكت َْبتَ   ملَِ   رَب َّنَا َوقَالُوا...   اْلِقتَالَ  َعلَي ْ
ْرتَ نَا لَْواَل   ....قَرِيب     َأَجل   ِإىَلٰ   َأخَّ

33.  

78 
مَُّشيََّدة   يبني  صفة 
  متبوعه وهو  بُ ُروج  

 بُ ُروج   مَُّشيََّدة   حقيقي 
 َولَوْ   اْلَمْوتُ   يُْدرِككُّمُ   َتُكونُوا  أَيْ َنَما
 ....مَُّشيََّدة    بُ ُروج    يِف  ُكنُتمْ 

34.  

82 
َكِثريًا  يبني صفة  

  متبوعه وهو  اْخِتاَلفًا
 اْخِتاَلفًا َكِثريًا حقيقي 

  ِمنْ   َكانَ   َولَوْ   اْلُقْرآَن    يَ َتَدب َُّرونَ   َأَفاَل 
  اْخِتاَلفًا   فِيهِ   لََوَجُدوا  اللَِّ   َغرْيِ   ِعندِ 
   َكِثريًا

35.  

85 
َشَفاَعةً   يبني صفة  
  متبوعه وهو  َحَسنَةً 

 َشَفاَعةً  َحَسنَةً  حقيقي 
  لَّهُ   َيُكن  َحَسنَةً   َشَفاَعةً   َيْشَفعْ   مَّن

ن َْها    َنِصيب     َشَفاَعةً   َيْشَفعْ   َوَمن  مِّ
36.  



ن َْها    ِكْفل    لَّهُ   َيُكن  َسيَِّئةً   اللَُّ   وََكانَ   مِّ
   مُِّقيتًا  َشْيء   ُكلِّ   َعَلىٰ 

85 
َسيِّئَةً   يبني صفة 

  وهو متبوعه
  َشَفاَعةً 

 َشَفاَعةً  َسيِّئَةً  حقيقي 

  لَّهُ   َيُكن  َحَسَنةً   َشَفاَعةً   َيْشَفعْ   مَّن
ن َْها    َنِصيب     َشَفاَعةً   َيْشَفعْ   َوَمن  مِّ
ن َْها    ِكْفل    لَّهُ   َيُكن  َسيِّئَةً   اللَُّ   وََكانَ   مِّ
   مُِّقيتًا  َشْيء   ُكلِّ   َعَلىٰ 

37.  

91 
مُّبِينًا  يبني صفة  

  متبوعه وهو  ُسْلطَاانً 
 ُسْلطَاانً  مُّبِينًا حقيقي 

  َعلَْيِهمْ   َلُكمْ   َجَعْلنَا  َوأُولَِٰئُكمْ ...
 مُّبِينًا  ُسْلطَاانً 

38.  

92 
مُّْؤِمنَة    يبني صفة  
  متبوعه وهو  َرقَ بَة  

 َرقَ بَة   مُّْؤِمنَة   حقيقي 
  إالَّ   ُمْؤِمنًا  يَ ْقُتلَ  َأن  ِلُمْؤِمن    َكانَ   َوَما
 
 
 فَ َتْحرِيرُ   َخَطأً   ُمْؤِمنًا قَ َتلَ   َوَمن  َخَطًأ
 ...مُّْؤِمنَة    َرقَ َبة  

39.  

92 
مُّْؤِمنَة    يبني صفة  
  متبوعه وهو  َرقَ بَة  

 َرقَ بَة   مُّْؤِمنَة   حقيقي 
  َوُهوَ   لَُّكمْ   َعُدوّ   قَ ْوم   ِمن  َكانَ   فَِإن...

 ...مُّْؤِمنَة    َرقَ َبة    فَ َتْحرِيرُ   ُمْؤِمن  
40.  

93 
َعِظيًما  يبني صفة  
  متبوعه وهو  َعَذاابً 

 َعَذاابً  َعِظيًما حقيقي 
  َفَجزَاُؤهُ   مُّت ََعمًِّدا  ُمْؤِمنًا  يَ ْقُتلْ   َوَمن
 َعلَْيهِ  اللَُّ   َوَغِضبَ   فِيَها َخاِلًدا  َجَهنَّمُ 
   َعِظيًما  َعَذاابً  َلهُ  َوَأَعدَّ  َولََعَنهُ 

41.  

94 
َكِثريَةن   يبني صفة  
  متبوعه وهو  َمغَانُِ 

 َمغَانُِ  َكِثريَةن  حقيقي 

 يِف   َضرَبْ ُتمْ   ِإَذا  آَمنُوا  الَِّذينَ   اَيأَي َُّها
ب َي َّنُوا  اللَِّ   َسبِيلِ   ِلَمنْ   تَ ُقولُوا  َواَل   فَ ت َ
  ُمْؤِمنًا   َلْستَ   السَّاَلمَ   ِإلَْيُكمُ   َأْلَقىٰ 

ت َغُونَ  نْ يَا  احْلَيَاةِ   َعَرضَ  تَ ب ْ  اللَِّ  فَعِندَ   الدُّ
   َمغَانُِ 

 
 ...َكِثريَةن

42.  



95 
َعِظيًما  يبني صفة  
  متبوعه وهو  َأْجرًا

 َأْجرًا َعِظيًما حقيقي 
 اللَُّ   َوَفضَّلَ   احْلُْسىَنٰ    اللَُّ   َوَعدَ   وَُكالًّ ...

 َأْجرًا  اْلَقاِعِدينَ   َعَلى  اْلُمَجاِهِدينَ 
   َعِظيًما

43.  

100 
َكِثريًا  يبني صفة  

  متبوعه وهو  ُمرَاَغًما
 ُمرَاَغًما َكِثريًا حقيقي 

 يِف   جيَِدْ   اللَِّ   َسبِيلِ   يِف   ي َُهاِجرْ   َوَمن
 ...َوَسَعًة    َكِثريًا  ُمرَاَغًما  اأْلَْرضِ 

44.  

101 
مُّبِينًا  يبني صفة  
  متبوعه وهو  َعُدًوا

 َعُدًوا مُّبِينًا حقيقي 

  فَ لَْيسَ   اأْلَْرضِ   يِف   َضرَبْ ُتمْ   َوِإَذا
  ِمنَ   تَ ْقُصُروا  َأن  ُجنَاح    َعلَْيُكمْ 
 الَِّذينَ   يَ ْفتَِنُكمُ  َأن  ِخْفُتمْ  ِإنْ  الصَّاَلةِ 
  َعُدوًّا  َلُكمْ   َكانُوا  اْلَكاِفرِينَ  ِإنَّ   َكَفُروا  
   مُّبِينًا

45.  

102 
مُِّهينًا  يبني صفة  
  متبوعه وهو  َعَذاابً 

 َعَذاابً  مُِّهينًا حقيقي 
 َعَذاابً   لِْلَكاِفرِينَ   َأَعدَّ   اللََّ   ِإنَّ ...
 ...مُِّهينًا

46.  

103 
مَّْوُقوتً  يبني صفة  
  متبوعه وهو  ِكتَاابً 

 ِكتَاابً  مَّْوُقوتً  حقيقي 

ُتمُ   فَِإَذا  اللََّ   فَاذُْكُروا  الصَّاَلةَ   َقَضي ْ
 فَِإَذا  ُجنُوِبُكْم    َوَعَلىٰ   َوقُ ُعوًدا  قِيَاًما

 الصَّاَلةَ   ِإنَّ   الصَّاَلَة   َفَأقِيُموا  اْطَمْأنَنُتمْ 
  مَّْوُقوتً   ِكتَاابً   اْلُمْؤِمِننيَ   َعَلى َكاَنتْ 

47.  

112 
مُّبِينًا  يبني صفة  
  متبوعه وهو  ِإْْثًا

 ِإْْثًا مُّبِينًا حقيقي 
 يَ ْرمِ   مُثَّ   ِإْْثًا  أَوْ   َخِطيَئةً   َيْكِسبْ   َوَمن
 مُّبِيًنا   َوِإْْثًا هُبْتَاانً   اْحَتَملَ   فَ َقدِ  َبرِيئًا  ِبهِ 

48.  

114 
َعِظيًما  يبني صفة  
  متبوعه وهو  َأْجرًا

 َأْجرًا َعِظيًما حقيقي 
  َمنْ  ِإالَّ   َّنََّْواُهمْ   مِّن َكِثري    يِف   َخرْيَ   الَّ 
 ِإْصاَلح    أَوْ   َمْعُروف    أَوْ   ِبَصَدَقة   أََمرَ 
ِلكَ   يَ ْفَعلْ   َوَمن  النَّاسِ    َبنْيَ    ابْتِغَاءَ   ذَٰ

49.  



 َأْجرًا  ن ُْؤتِيهِ   َفَسْوفَ   اللَِّ   َمْرَضاتِ 
 َعِظيًما

116 
بَِعيًدا  يبني صفة 

  متبوعه وهو  َضاَلاًل 
 َضاَلاًل  بَِعيًدا حقيقي 

 َويَ ْغِفرُ  ِبهِ   يُْشَركَ  َأن  يَ ْغِفرُ  اَل   اللََّ  ِإنَّ 
ِلكَ   ُدونَ  َما  يُْشرِكْ  َوَمن َيَشاُء   ِلَمن  ذَٰ

   بَِعيًدا َضاَلاًل   َضلَّ   فَ َقدْ   اِبللَِّ 
50.  

117 
مَّرِيًدا يبني صفة  

  متبوعه وهو  َشْيطَاانً 
 َشْيطَاانً  مَّرِيًدا حقيقي 

 َوِإن  ِإاَناثً   ِإالَّ   ُدوِنهِ   ِمن  َيْدُعونَ   ِإن
    مَّرِيًدا  َشْيطَاانً  ِإالَّ  َيْدُعونَ 

51.  

118 
مُّبِينًا  يبني صفة  

  متبوعه وهو  ُخْسرَاانً 
 ُخْسرَاانً  مُّبِينًا حقيقي 

ُمْ   َوأَلَُمنِّي َن َُّهمْ   َوأَلُِضلَّن َُّهمْ    َوآَلُمرهنَّ
ُمْ   اأْلَنْ َعامِ   آَذانَ   فَ لَيُ ب َتُِّكنَّ    َوآَلُمرهنَّ
ُنَّ  ِ    َخْلقَ   فَ لَيُ َغريِّ   يَ تَِّخذِ   َوَمن  اللَّ
 فَ َقدْ   اللَِّ   ُدونِ   مِّن  َولِيًّا  الشَّْيطَانَ 
 مُّبِينًا  ُخْسرَاانً   َخِسرَ 

52.  

138 
أَلِيًما  يبني صفة  
  متبوعه وهو  َعَذاابً 

 َعَذاابً  أَلِيًما حقيقي 
رِ   أَلِيًما َعَذاابً   هَلُمْ   أِبَنَّ  اْلُمنَافِِقنيَ  َبشِّ

53.  

144 
مُّبِينًا  يبني صفة  

  متبوعه وهو  ُسْلطَاانً 
 ُسْلطَاانً  مُّبِينًا حقيقي 

  تَ تَِّخُذوا   اَل   آَمنُوا  الَِّذينَ   اَيأَي َُّها
 اْلُمْؤِمِننَي    ُدونِ   ِمن  أَْولِيَاءَ   اْلَكاِفرِينَ 
 َعلَْيُكمْ   لِلَِّ   جَتَْعلُوا  َأن  أَُترِيُدونَ 
 مُّبِينًا  ُسْلطَاانً 

54.  

145 
اأْلَْسَفلِ   يبني صفة  
  متبوعه وهو  الدَّْركِ 

 الدَّْركِ  اأْلَْسَفلِ  حقيقي 
  ِمنَ  اأْلَْسَفلِ   الدَّْركِ  يِف  اْلُمنَافِِقنيَ   ِإنَّ 

 َنِصريًا  هَلُمْ  جتَِدَ   َوَلن النَّارِ 
55.  



146 
َعِظيًما  يبني صفة  
  متبوعه وهو  َأْجرًا

 َأْجرًا َعِظيًما حقيقي 

  َواْعَتَصُموا   َوَأْصَلُحوا  اَتبُوا  الَِّذينَ  ِإالَّ 
 َمعَ   َفأُولَِٰئكَ  لِلَِّ  ِدين َُهمْ   َوَأْخَلُصوا اِبللَِّ 

 اللَُّ   ي ُْؤتِ   َوَسْوفَ   اْلُمْؤِمِننَي  
   َعِظيًما  َأْجرًا اْلُمْؤِمِننيَ 

56.  

151 
مُِّهينًا  يبني صفة  
  متبوعه وهو  َعَذاابً 

 َعَذاابً  مُِّهينًا حقيقي 
 َوَأْعَتْدانَ   َحقًّا    اْلَكاِفُرونَ   ُهمُ   أُولَِٰئكَ 

   مُِّهينًا  َعَذاابً   لِْلَكاِفرِينَ 
57.  

154 
مُّبِينًا  يبني صفة  

  متبوعه وهو  ُسْلطَاانً 
 ُسْلطَاانً  مُّبِينًا حقيقي 

  َجاءهَْتُمُ  َما بَ ْعدِ  ِمن اْلِعْجلَ  اختََُّذوا  مُثَّ 
ِلَك    َعن  فَ َعَفْوانَ   اْلب َيِّنَاتُ  نَا   ذَٰ   َوآتَ ي ْ
 مُّبِينًا  ُسْلطَاانً   ُموَسىٰ 

58.  

154 
غَِليظًا  يبني صفة  
  متبوعه وهو  مِّيثَاقًا

 مِّيثَاقًا غَِليظًا حقيقي 

 َوقُ ْلنَا  مبِيثَاقِِهمْ   الطُّورَ   فَ ْوقَ ُهمُ   َوَرفَ ْعنَا
 هَلُمْ   َوقُ ْلنَا  ُسجًَّدا  اْلبَابَ   اْدُخلُوا  هَلُمُ 
  ِمن ُْهم   َوَأَخْذانَ   السَّْبتِ   يِف   تَ ْعُدوا  اَل 

يثَاقًا  غَِليظًا  مِّ

59.  

156 
َعِظيًما  يبني صفة  
  متبوعه وهو  هُبْتَاانً 

 هُبْتَاانً    َعِظيًما حقيقي 
  هُبْتَاانً   َمْرميََ   َعَلىٰ   َوقَ ْوهلِِمْ   َوِبُكْفرِِهمْ 
   َعِظيًما

60.  

161 
أَلِيًما  يبني صفة  
  متبوعه وهو  َعَذاابً 

 َعَذاابً    أَلِيًما حقيقي 
  َوَأْكلِِهمْ  َعْنهُ   هُنُوا  َوَقدْ   الّرابَ   َوَأْخِذِهمُ 
 َوَأْعَتْدانَ   اِبْلبَاِطِل    النَّاسِ   أَْمَوالَ 

   أَلِيًما  َعَذاابً   ِمن ُْهمْ   لِْلَكاِفرِينَ 
61.  

162 
َعِظيًما  يبني صفة  
  متبوعه وهو  َأْجرًا

 َأْجرًا   َعِظيًما حقيقي 

  ِمن ُْهمْ   اْلعِْلمِ    يِف   الرَّاِسُخونَ   لَِّٰكنِ 
 ِإلَْيكَ   أُنزِلَ   مبَا  ي ُْؤِمنُونَ   َواْلُمْؤِمنُونَ 

 َواْلُمِقيِمنيَ   قَ ْبِلَك    ِمن  أُنزِلَ   َوَما
 َواْلُمْؤِمنُونَ   الزََّكاةَ   َواْلُمْؤتُونَ   الصَّاَلَة  

62.  



  َسنُ ْؤتِيِهمْ   أُولَِٰئكَ   اآْلِخرِ   َواْلي َْومِ   اِبللَِّ 
   َعِظيًما  َأْجرًا

167 
بَِعيًدا  يبني صفة  
  متبوعه وهو  َضاَلاًل 

 َضاَلاًل    بَِعيًدا حقيقي 
 َسبِيلِ   َعن  َوَصدُّوا  َكَفُروا  الَِّذينَ   ِإنَّ 
 بَِعيًدا  َضاَلاًل   َضلُّوا َقدْ   اللَِّ 

63.  

172 
اْلُمَقرَّبُونَ  يبني صفة  

  وهو متبوعه
  اْلَماَلِئَكةُ 

 اْلَماَلِئَكةُ  اْلُمَقرَّبُونَ  حقيقي 

 َيُكونَ   َأن  اْلَمِسيحُ   َيْستَنِكفَ   لَّن
 اْلُمَقرَّبُوَن    اْلَماَلِئَكةُ   َواَل   للَِِّّ   َعْبًدا
 ِعبَاَدِتهِ   َعنْ   َيْستَنِكفْ   َوَمن

يًعا ِإلَْيهِ  َفَسَيْحُشُرُهمْ  َوَيْسَتْكرِبْ     مجَِ

64.  

173 
أَلِيًما  يبني صفة  
  متبوعه وهو  َعَذاابً 

 َعَذاابً  أَلِيًما حقيقي 

  الصَّاحِلَاتِ   َوَعِملُوا  آَمنُوا  الَِّذينَ  َفأَمَّا
 َفْضِلهِ   مِّن  َوَيزِيُدُهم أُُجوَرُهمْ  فَ يُ َوفِّيِهمْ 

  َواْسَتْكرَبُوا   اْستَنَكُفوا  الَِّذينَ   َوأَمَّا
 هَلُم  جيَُِدونَ   َواَل   أَلِيًما  َعَذاابً   فَ يُ َعذِّهُبُمْ 

 َنِصريًا َواَل  َولِيًّا  اللَِّ  ُدونِ   مِّن

65.  

174 
مُّبِينًا  يبني صفة  
  متبوعه وهو  نُورًا

 نُورًا   مُّبِينًا حقيقي 
  مِّن   بُ ْرَهان    َجاءَُكم  َقدْ   النَّاسُ   اَيأَي َُّها
 مُّبِينًا  نُورًا ِإلَْيُكمْ  َوأَنَزْلنَا  رَّبُِّكمْ 

66.  

175 
مُّْستَِقيًما  يبني  صفة 
  متبوعه وهو  ِصرَاطًا

 ِصرَاطًا   مُّْستَِقيًما حقيقي 
 ِبهِ   َواْعَتَصُموا  اِبللَِّ   آَمنُوا  الَِّذينَ   َفأَمَّا

ْنهُ   َرْْحَة    يِف   َفَسُيْدِخلُُهمْ   َوَفْضل    مِّ
   مُّْستَِقيًما  ِصرَاطًا  ِإلَْيهِ   َويَ ْهِديِهمْ 

67.  

 

 

 



 النساء  سورة  يفنعت  ال فوائد :  الثاين  املبحث
يف  الباحث  وجد نعتا  وستني  النساء،  اية  ستني  سبعة  سورة    ي وه  ،  الفوائد  مخس  وفيها  من 

 3،  والذم  نعوت 3و املدح    نعوت،  4  اإليضاح  و  ،نعوت  14و التوكيد    ،نعوت  43  التخصيص
 :يلي فيما  ،نعوت

 لتخصيصا .أ
  َجااًل رِ   ِمن ُْهَما  َوَبثَّ   َزْوَجَها  ِمن َْها  َوَخَلقَ   َواِحَدة    ْفس  ن َ   نْ مِ   َخلََقُكم  الَِّذي  رَبَُّكمُ   ات َُّقوا  النَّاسُ   اَيأَي َُّها .1

  (1)  َرقِيبًا  َعلَْيُكمْ  َكانَ   اللََّ  ِإنَّ   َواأْلَْرَحاَم   ِبهِ  َتَساَءلُونَ   الَِّذي اللََّ   َوات َُّقوا  َوِنَساًء    َكِثريًا

   نكرة  اسم  املنعوت ألن  ،التخصيص  وفوائده "  َواِحَدة   " هونعت  وال  املنعوت، هو "  ْفس  ن َ  " لفظ


لُوا  َواَل   أَْمَواهَلُْم   اْلي َتَاَمىٰ   َوآتُوا .2   َكِبريًا   ُحوابً   َكانَ   إِنَّهُ  أَْمَواِلُكْم   ِإىَلٰ   أَْمَواهَلُمْ  أَتُْكلُوا َواَل  اِبلطَّيِّبِ   اخْلَبِيثَ   تَ ت ََبدَّ
(2) 

   نكرة اسم  املنعوت ألن ،التخصيص  وفوائده "   َكِبريًا  " هونعت  وال  املنعوت،  هو "  ُحوابً  " لفظ
 
  مَّْعُروفًا  قَ ْواًل  هَلُمْ   َوقُولُوا َواْكُسوُهمْ   فِيَها  َواْرُزقُوُهمْ  قِيَاًما َلُكمْ  اللَُّ   َجَعلَ  الَّيِت  أَْمَواَلُكمُ   السَُّفَهاءَ   تُ ْؤتُوا  َواَل  .3

(5) 
   نكرة  اسم  املنعوت ألن ،  التخصيص  وفوائده "  مَّْعُروفًا " هونعت وال  املنعوت، هو "  قَ ْواًل  " لفظ
 
ْنهُ   فَاْرُزقُوُهم َواْلَمَساِكنيُ   َواْلي َتَاَمىٰ   اْلُقْرَبٰ  أُولُو اْلِقْسَمةَ  َحَضرَ  َوِإَذا .4  (8)  مَّْعُروفًا قَ ْواًل   هَلُمْ  َوقُولُوا مِّ

   نكرة  اسم  املنعوت ألن ،  التخصيص  وفوائده "  مَّْعُروفًا " هونعت وال  املنعوت، هو "  قَ ْواًل  " لفظ
 
 (9)  َسِديًدا  قَ ْواًل  َوْلي َُقولُوا اللََّ   فَ ْلي َت َُّقوا  َعلَْيِهمْ   َخافُوا ِضَعافًا ُذرِّيَّةً   َخْلِفِهمْ  ِمنْ  تَ رَُكوا لَوْ  الَِّذينَ  َوْلَيْخشَ  .5

   نكرة  اسم  املنعوت ألن ،التخصيص  وفوائده  "  ِضَعافًا " هونعت  وال  املنعوت، هو "  ُذرِّيَّةً  " لفظ
  اسم  املنعوت ألن ،التخصيص    وفوائده " َسِديًدا " هونعت  وال  املنعوت، هو "   قَ ْواًل    " لفظ
   نكرة



 (27)   َعِظيًما َمْياًل   مَتِيلُوا َأن  الشََّهَواتِ   يَ تَّبُِعونَ  الَِّذينَ   َويُرِيدُ   َعلَْيُكمْ  يَ تُوبَ  َأن  يُرِيدُ   َواللَُّ  .6
   نكرة  اسم  املنعوت ألن ،  التخصيص  وفوائده "  َعِظيًما  "  هونعت وال  املنعوت، هو "  َمْياًل  " لفظ
 
ُتمْ   َزْوج    مََّكانَ   َزْوج    اْستِْبَدالَ  َأَردمتُُّ   َوِإنْ  .7 ئًا    ِمْنهُ   أَتُْخُذوا  َفاَل   قِنطَارًا  ِإْحَداُهنَّ   َوآتَ ي ْ   هُبْتَاانً   َأأَتُْخُذوَنهُ   َشي ْ

 (20)  مُّبِينًا َوِإْْثًا
   نكرة  اسم  املنعوت ألن ، التخصيص  وفوائده "  مُّبِينًا "  هونعت  وال  املنعوت،  هو "  ِإْْثًا " لفظ

 (40)  َعِظيًما  َأْجرًا لَُّدْنهُ   ِمن  َوي ُْؤتِ   ُيَضاِعْفَها  َحَسَنةً   َتكُ  َوِإن  َذرَّة     ِمث َْقالَ   َيْظِلمُ  اَل   اللََّ  ِإنَّ  .8
   نكرة  اسم  املنعوت ألن ،  التخصيص  وفوائده "   َعِظيًما " هونعت وال  املنعوت، هو " َأْجرًا " لفظ
 
  َسبِيل    َعاِبرِي  ِإالَّ   ُجنُ بًا  َواَل  تَ ُقولُونَ  َما  تَ ْعَلُموا  َحّتَّٰ  ُسَكاَرىٰ  َوأَنُتمْ   الصَّاَلةَ   تَ ْقرَبُوا  اَل   آَمنُوا الَِّذينَ  اَيأَي َُّها .9

نُكم  َأَحد    َجاءَ  أَوْ  َسَفر   َعَلىٰ  أَوْ   مَّْرَضىٰ  ُكنُتم  َوِإن  تَ ْغَتِسلُوا    َحّتَّٰ   فَ َلمْ   النَِّساءَ  اَلَمْسُتمُ  أَوْ  اْلغَاِئطِ   مِّنَ  مِّ
 (43)  َغُفورًا  َعُفوًّا َكانَ   اللََّ  ِإنَّ  َوأَْيِديُكْم    بُِوُجوِهُكمْ   فَاْمَسُحوا  طَيِّبًا  َصعِيًدا  فَ ت ََيمَُّموا  َماءً   جتَُِدوا
   نكرة  اسم  املنعوت ألن ،  التخصيص  وفوائده "  طَيِّبًا " هونعت  وال  املنعوت، هو "  َصِعيًدا " لفظ
 
ِلكَ   ُدونَ   َما  َويَ ْغِفرُ   ِبهِ   يُْشَركَ   َأن  يَ ْغِفرُ   اَل   اللََّ   ِإنَّ   .10  ِإْْثًا  اْفرَتَىٰ   فَ َقدِ   اِبللَِّ   يُْشرِكْ   َوَمن  َيَشاُء    ِلَمن  ذَٰ

 (48)  َعِظيًما
  نكرة  اسم  املنعوت ألن ، التخصيص  وفوائده "  َعِظيًما "  هونعت  وال  املنعوت،  هو "  ِإْْثًا " لفظ
 
 (50)  مُّبِينًا ِإْْثًا ِبهِ  وََكَفىٰ   اْلَكِذَب    اللَِّ   َعَلى  يَ ْفرَتُونَ  َكْيفَ   انُظرْ   .11

   نكرة  اسم  املنعوت ألن ، التخصيص  وفوائده "  مُّبِينًا "  هونعت  وال  املنعوت،  هو "  ِإْْثًا " لفظ
 
  هلَُّمْ  أََبًدا    فِيَها  َخاِلِدينَ   اأْلهَْنَارُ   حَتْتَِها ِمن  جَتْرِي  َجنَّات    َسُنْدِخلُُهمْ   الصَّاحِلَاتِ   َوَعِملُوا  آَمنُوا  َوالَِّذينَ  .12

   َأْزَواج    فِيَها
 
 (57)   ظَِلياًل  ِظالًّ   َونُْدِخلُُهمْ   مُّطَهََّرةن

   نكرة  اسم  املنعوت ألن  ، التخصيص وفوائده "  مُّطَهََّرةن  " هونعت وال  املنعوت، هو "  َأْزَواجن   " لفظ



   نكرة  اسم  املنعوت ألن  ،  التخصيص  وفوائده "  ظَِلياًل  "  هونعت وال  املنعوت،  هو "  ِظاًل  " لفظ
 
ُمْ   يَ ْزُعُمونَ   الَِّذينَ   ِإىَل  تَ رَ  َأملَْ   .13  ِإىَل   يَ َتَحاَكُموا  َأن يُرِيُدونَ   قَ ْبِلكَ   ِمن  أُنزِلَ   َوَما ِإلَْيكَ   أُنزِلَ  مبَا  آَمنُوا أهنَّ

 (60)  بَِعيًدا َضاَلاًل   ُيِضلَُّهمْ  َأن  الشَّْيطَانُ  َويُرِيدُ  ِبهِ    َيْكُفُروا َأن  أُِمُروا َوَقدْ   الطَّاُغوتِ 
 اسم  املنعوت  ألن  ،  التخصيص  وفوائده  "   بَِعيًدا  "  هونعت  وال  املنعوت،  هو  "  َضاَلاًل   "  لفظ
   نكرة
 
 ( 63)  بَِليغًا  قَ ْواًل  أَنُفِسِهمْ  يِف  هلَُّمْ  َوُقل َوِعْظُهمْ   َعن ُْهمْ   َفَأْعِرضْ  قُ لُوهِبِمْ  يِف  َما اللَُّ   يَ ْعَلمُ  الَِّذينَ   أُولَِٰئكَ   .14

   نكرة اسم  املنعوت ألن ، التخصيص  وفوائده "   بَِليغًا "  هونعت وال  املنعوت،  هو "  قَ ْواًل  " لفظ
 
نَاُهم َوِإًذا  .15 تَ ي ْ  (67)  َعِظيًما  َأْجرًا لَُّدانَّ   مِّن  آلَّ

 اسم  املنعوت  ألن  ،  التخصيص  وفوائده  "   َعِظيًما  "  هونعت  وال  املنعوت،  هو  "  َأْجرًا  "  لفظ
   نكرة
 
 (68)   مُّْستَِقيًما  ِصرَاطًا  َوهَلََديْ نَاُهمْ   .16

 اسم  املنعوت  ألن ،  التخصيص  وفوائده "   مُّْستَِقيًما  "  هونعت وال  املنعوت، هو " ِصرَاطًا " لفظ
   نكرة
 
َنُكمْ   َتُكن  ملَّْ   َكَأن  لَي َُقوَلنَّ   اللَِّ  مِّنَ  َفْضل   َأَصاَبُكمْ  َولَِئنْ   .17 َنهُ  بَ ي ْ َتيِن  َمَودَّة   َوبَ ي ْ   فَ ْوزًا   َفَأفُوزَ   َمَعُهمْ  ُكنتُ   اَيلَي ْ

 (73)  َعِظيًما
   نكرة  اسم  املنعوت ألن ،  التخصيص  وفوائده "  َعِظيًما " هونعت  وال  املنعوت، هو " فَ ْوزًا " لفظ
 
نْ يَا  احْلَيَاةَ   َيْشُرونَ   الَِّذينَ   اللَِّ   َسبِيلِ   يِف   ۞فَ ْليُ َقاِتلْ   .18  أَوْ   فَ يُ ْقَتلْ   اللَِّ   َسبِيلِ   يِف   ي َُقاِتلْ   َوَمن  اِبآْلِخرَةِ    الدُّ

 (74)   َعِظيًما َأْجرًا ن ُْؤتِيهِ   َفَسْوفَ   يَ ْغِلبْ 



   نكرة  اسم  املنعوت ألن ،  التخصيص  وفوائده "   َعِظيًما " هونعت وال  املنعوت، هو " َأْجرًا " لفظ
 
  ِإذَا  اْلِقتَالُ   َعلَْيِهمُ   ُكِتبَ   فَ َلمَّا  الزََّكاةَ   َوآتُوا  الصَّاَلةَ   َوَأقِيُموا  أَْيِدَيُكمْ   ُكفُّوا  هَلُمْ   قِيلَ   الَِّذينَ   ِإىَل  تَ رَ   َأملَْ   .19

ن ُْهمْ  َفرِيق   نَا  َكت َْبتَ   ملَِ   رَب َّنَا َوقَالُوا  َخْشَيًة   َأَشدَّ  أَوْ   اللَِّ  َكَخْشَيةِ   النَّاسَ  خَيَْشْونَ   مِّ ْرتَ نَا   لَْواَل   اْلِقتَالَ   َعلَي ْ   َأخَّ
نْ يَا  َمتَاعُ  ُقلْ  قَرِيب     َأَجل   ِإىَلٰ   (77)  فَتِياًل   ُتْظَلُمونَ  َواَل   ات ََّقىٰ  لَِّمنِ   َخرْي    َواآْلِخرَةُ   قَلِيل    الدُّ
  نكرة  اسم  املنعوت ألن ، التخصيص  وفوائده "  قَرِيب   "  هونعت وال  املنعوت،  هو " َأَجل   " لفظ
 
ن َْها   َنِصيب    لَّهُ   َيُكن  َحَسنَةً   َشَفاَعةً  َيْشَفعْ   مَّن .20 ن َْها   ِكْفل    لَّهُ   َيُكن  َسيِّئَةً   َشَفاَعةً   َيْشَفعْ   َوَمن  مِّ  وََكانَ   مِّ

 (85)  مُِّقيتًا  َشْيء    ُكلِّ   َعَلىٰ   اللَُّ 
 اسم  املنعوت  ألن ،  التخصيص  وفوائده  "  َحَسنَةً  "  هونعت  وال  املنعوت،  هو  "  َشَفاَعةً   "  لفظ
   نكرة
  نكرة اسم  املنعوت  ألن ،  التخصيص  وفوائده  "  َسيِّئَةً  " هونعت وال  املنعوت، هو  "  َشَفاَعةً   " لفظ

 
َنةِ   ِإىَل   ُردُّوا  َما  ُكلَّ   قَ ْوَمُهمْ   َوأَيَْمنُوا  أَيَْمنُوُكمْ   َأن  يُرِيُدونَ   آَخرِينَ   َسَتِجُدونَ  .21   ملَّْ   فَِإن  فِيَها    أُرِْكُسوا  اْلِفت ْ

تُ لُوُهمْ   َفُخُذوُهمْ   أَْيِديَ ُهمْ   َوَيُكفُّوا  السََّلمَ  ِإلَْيُكمُ   َوي ُْلُقوا  يَ ْعَتزِلُوُكمْ    َجَعْلنَا   َوأُولَِٰئُكمْ   ثَِقْفُتُموُهْم    َحْيثُ   َواق ْ
 (91)  مُّبِينًا  ُسْلطَاانً   َعلَْيِهمْ  َلُكمْ 
 اسم  املنعوت  ألن  ، التخصيص  وفوائده  "   مُّبِينًا  "  هونعت  وال  املنعوت،  هو  "  ُسْلطَاانً   "  لفظ
   نكرة
 
  ِإالَّ   ُمْؤِمنًا  يَ ْقُتلَ  َأن ِلُمْؤِمن    َكانَ   َوَما  .22

 
  مَُّسلََّمة   َوِدَية    مُّْؤِمنَة    َرقَ َبة   فَ َتْحرِيرُ   َخَطأً   ُمْؤِمنًا  قَ َتلَ   َوَمن  َخَطًأ

قُوا   َأن ِإالَّ  َأْهِلهِ  ِإىَلٰ    ِمن  َكانَ   َوِإن  ِمنَة   مُّؤْ   َرقَ َبة   فَ َتْحرِيرُ   ُمْؤِمن    َوُهوَ  لَُّكمْ   َعُدوّ   قَ ْوم    ِمن  َكانَ   فَِإن َيصَّدَّ
َنُكمْ   قَ ْوم   ن َُهم  بَ ي ْ يثَاق    َوبَ ي ْ   َشْهرَْينِ   َفِصيَامُ   جيَِدْ   ملَّْ   َفَمن  مُّْؤِمَنة     َرقَ َبة    َوحَتْرِيرُ   َأْهِلهِ   ِإىَلٰ   مَُّسلََّمة    َفِدَية    مِّ

ِ    مِّنَ  تَ ْوَبةً   ُمت َتَابَِعنْيِ   (92)   َحِكيًما  َعلِيًما  اللَُّ  وََكانَ   اللَّ
  نكرة  اسم  املنعوت ألن ،  التخصيص  وفوائده "  مُّْؤِمنَة    " هونعت وال  املنعوت، هو "  َرقَ بَة   " لفظ



  نكرة  اسم  املنعوت ألن ،  التخصيص  وفوائده "  مُّْؤِمنَة    " هونعت وال  املنعوت، هو "  َرقَ بَة   " لفظ
 
ب َي َّنُوا  اللَِّ  َسبِيلِ   يِف  َضرَبْ ُتمْ   ِإَذا  آَمنُوا الَِّذينَ   اَيأَي َُّها .23   ُمْؤِمنًا   َلْستَ  السَّاَلمَ   ِإلَْيُكمُ  َأْلَقىٰ  ِلَمنْ  تَ ُقولُوا َواَل  فَ ت َ

ت َغُونَ  نْ يَا  احْلَيَاةِ  َعَرضَ   تَ ب ْ    َمغَانُِ  اللَِّ   فَعِندَ  الدُّ
 
ِلكَ   َكِثريَةن ب َي َّنُوا    َعلَْيُكمْ  اللَُّ  َفَمنَّ   قَ ْبلُ  مِّن ُكنُتم  َكذَٰ  ِإنَّ  فَ ت َ

 (94)   َخِبريًا  تَ ْعَملُونَ  مبَا َكانَ   اللََّ 
   نكرة اسم  املنعوت ألن ، التخصيص  وفوائده "  َكِثريَةن  "  هونعت وال  املنعوت،  هو "  َمغَانُِ  " لفظ
 
  َوأَنُفِسِهْم    أِبَْمَواهلِِمْ  اللَِّ   َسبِيلِ  يِف   َواْلُمَجاِهُدونَ   الضََّررِ  أُويِل  َغرْيُ  اْلُمْؤِمِننيَ  ِمنَ   اْلَقاِعُدونَ  َيْستَِوي الَّ  .24

  اللَُّ  َوَفضَّلَ   احْلُْسىَنٰ    اللَُّ   َوَعدَ   وَُكالًّ   َدَرَجًة    اْلَقاِعِدينَ   َعَلى  َوأَنُفِسِهمْ   أِبَْمَواهلِِمْ   اْلُمَجاِهِدينَ   اللَُّ  َفضَّلَ 
 (95)  َعِظيًما  َأْجرًا  اْلَقاِعِدينَ   َعَلى  اْلُمَجاِهِدينَ 

  اسم   املنعوت ألن  ، التخصيص  وفوائده "   َعِظيًما  "  هونعت  وال  املنعوت،  هو  "  َأْجرًا "  لفظ
   نكرة
 

 ِإىَل   ُمَهاِجرًا بَ ْيِتهِ   ِمن  خَيْرُجْ   َوَمن  َوَسَعًة    َكِثريًا  ُمرَاَغًما  اأْلَْرضِ   يِف   جيَِدْ   اللَِّ   َسبِيلِ   يِف   ي َُهاِجرْ   ۞َوَمن  .25
ِ   َعَلى  َأْجرُهُ  َوَقعَ   فَ َقدْ  اْلَمْوتُ   يُْدرِْكهُ  مُثَّ   َوَرُسوِلهِ   اللَِّ   (100)  رَِّحيًما  َغُفورًا  اللَُّ  وََكانَ   اللَّ
 اسم  املنعوت  ألن  ،  التخصيص  وفوائده  "  َكِثريًا  "  هونعت  وال  املنعوت،  هو  "  ُمرَاَغًما  "  لفظ
   نكرة
 
 الَِّذينَ   يَ ْفتَِنُكمُ   َأن  ِخْفُتمْ   ِإنْ  الصَّاَلةِ   ِمنَ   تَ ْقُصُروا َأن  ُجنَاح    َعلَْيُكمْ   فَ لَْيسَ   اأْلَْرضِ   يِف   َضرَبْ ُتمْ   َوِإَذا  .26

 (101)  مُّبِينًا  َعُدوًّا َلُكمْ   َكانُوا  اْلَكاِفرِينَ  ِإنَّ   َكَفُروا  
  نكرة  اسم  املنعوت ألن ،  التخصيص  وفوائده "  مُّبِينًا " هونعت وال  املنعوت، هو " َعُدًوا " لفظ
 
ن ُْهم  طَائَِفة    فَ ْلت َُقمْ   الصَّاَلةَ   هَلُمُ  َفَأَقْمتَ   فِيِهمْ   ُكنتَ   َوِإَذا  .27   َسَجُدوا   فَِإَذا  َأْسِلَحت َُهمْ   َوْلَيْأُخُذوا  مََّعكَ   مِّ

  َوَأْسِلَحت َُهْم    ِحْذَرُهمْ   َوْلَيْأُخُذوا  َمَعكَ   فَ ْلُيَصلُّوا  ُيَصلُّوا ملَْ   أُْخَرىٰ   طَائَِفة   َوْلَتْأتِ   َورَاِئُكمْ   ِمن  فَ ْلَيُكونُوا



   مَّي َْلةً  َعلَْيُكم  فَ َيِميلُونَ   َوأَْمتَِعِتُكمْ  َأْسِلَحِتُكمْ  َعنْ   تَ ْغُفلُونَ   لَوْ   َكَفُروا  الَِّذينَ   َودَّ
 
 َعلَْيُكمْ   ُجنَاحَ   َواَل   َواِحَدًة

 َأَعدَّ   اللََّ   ِإنَّ   ِحْذرَُكْم    َوُخُذوا  َأْسِلَحَتُكْم    َتَضُعوا  َأن  مَّْرَضىٰ   ُكنُتم  أَوْ   مََّطر    مِّن  َأًذى  ِبُكمْ   َكانَ   ِإن
 (102)  مُِّهينًا  َعَذاابً   لِْلَكاِفرِينَ 

   نكرة  اسم  املنعوت ألن ،  التخصيص  وفوائده "  مُِّهينًا " هونعت وال  املنعوت، هو " َعَذاابً  " لفظ
 
 
ُتمُ   فَِإَذا  .28  ِإنَّ   الصَّاَلَة    َفَأقِيُموا  اْطَمْأنَنُتمْ   فَِإَذا  ُجنُوِبُكْم    َوَعَلىٰ   َوقُ ُعوًدا  قِيَاًما  اللََّ   فَاذُْكُروا  الصَّاَلةَ   َقَضي ْ

 (103)  مَّْوُقوتً   ِكتَاابً   اْلُمْؤِمِننيَ   َعَلى َكاَنتْ   الصَّاَلةَ 
  نكرة  اسم  املنعوت ألن ،التخصيص  وفوائده "  مَّْوُقوتً  " هونعت  وال  املنعوت،  هو  "  ِكتَاابً  " لفظ
 
 (112)   مُّبِينًا َوِإْْثًا  هُبْتَاانً   اْحَتَملَ  فَ َقدِ   َبرِيئًا ِبهِ   يَ ْرمِ  مُثَّ  ِإْْثًا أَوْ   َخِطيَئةً   َيْكِسبْ   َوَمن  .29

  نكرة  اسم  املنعوت ألن ، التخصيص  وفوائده "  مُّبِينًا "  هونعت  وال  املنعوت،  هو "  َوِإْْثًا " لفظ
 

  يَ ْفَعلْ   َوَمن  النَّاسِ    َبنْيَ   ِإْصاَلح    أَوْ   َمْعُروف    أَوْ  ِبَصَدَقة   أََمرَ   َمنْ  ِإالَّ   َّنََّْواُهمْ   مِّن َكِثري    يِف   َخرْيَ   ۞الَّ   .30
ِلكَ   (114)  َعِظيًما  َأْجرًا ن ُْؤتِيهِ   َفَسْوفَ   اللَِّ   َمْرَضاتِ   ابْتِغَاءَ  ذَٰ
  اسم   املنعوت ألن  ، التخصيص  فوائدهو  "   َعِظيًما  "  هونعت  وال  املنعوت،  هو  "  َأْجرًا "  لفظ
 نكرة
 

ُمْ   َوأَلَُمنِّي َن َُّهمْ   َوأَلُِضلَّن َُّهمْ  .31 ُمْ   اأْلَنْ َعامِ   آَذانَ   فَ لَيُ ب َتُِّكنَّ   َوآَلُمرهنَّ ُنَّ   َوآَلُمرهنَّ ِ    َخْلقَ   فَ لَيُ َغريِّ   يَ تَِّخذِ   َوَمن  اللَّ
 (119)   مُّبِينًا  ُخْسرَاانً   َخِسرَ  فَ َقدْ   اللَِّ  ُدونِ   مِّن َولِيًّا  الشَّْيطَانَ 

 اسم  املنعوت ألن  ،  التخصيص  فوائدهو  "   مُّبِينًا  "  هونعت  وال  املنعوت،  هو  "  ُخْسرَاانً   "  لفظ
   نكرة
 
 



رِ  .32  (138)  أَلِيًما َعَذاابً   هَلُمْ   أِبَنَّ  اْلُمنَافِِقنيَ  َبشِّ
  نكرة  اسم  املنعوت ألن  ، التخصيص فوائدهو  "  أَلِيًما " هونعت وال  املنعوت، هو  " َعَذاابً  " لفظ
 
 َعلَْيُكمْ   لِلَِّ   جَتَْعلُوا  َأن  أَُترِيُدونَ   اْلُمْؤِمِننَي    ُدونِ   ِمن  أَْولِيَاءَ   اْلَكاِفرِينَ   تَ تَِّخُذوا  اَل   آَمنُوا  الَِّذينَ   اَيأَي َُّها .33

 (144)  مُّبِينًا  ُسْلطَاانً 
 اسم  املنعوت  ألن  ، التخصيص  فوائدهو   "   مُّبِينًا  "  هونعت  وال  املنعوت،  هو  "  ُسْلطَاانً   "  لفظ
   نكرة

 (145ِمَن النَّاِر َوَلن جتََِد هَلُْم َنِصريًا  )  اأْلَْسَفلِ ِإنَّ اْلُمنَافِِقنَي يِف الدَّْرِك    .34
 اسم  املنعوت  ألن  ،  التخصيص  فوائدهو   "  اأْلَْسَفلِ   "  هونعت  وال  املنعوت،  هو  "الدَّْرِك    "  لفظ
 نكرة

  اللَُّ  ي ُْؤتِ   َوَسْوفَ  اْلُمْؤِمِننَي   َمعَ   َفأُولَِٰئكَ  لِلَِّ  ِدين َُهمْ   َوَأْخَلُصوا اِبللَِّ   َواْعَتَصُموا  َوَأْصَلُحوا  اَتبُوا الَِّذينَ   ِإالَّ  .35
 (146)  َعِظيًما  َأْجرًا اْلُمْؤِمِننيَ 

   نكرة  اسم  املنعوت ألن ،  التخصيص  فوائدهو  "   َعِظيًما " هونعت وال  املنعوت، هو " َأْجرًا " لفظ
 
ّزِلَ  َأن  اْلِكتَابِ  َأْهلُ   َيْسَأُلكَ  .36 ِلكَ   ِمن َأْكربََ   ُموَسىٰ  َسَألُوا  فَ َقدْ   السََّماءِ    مِّنَ   ِكتَاابً   َعلَْيِهمْ   تُ ن َ   فَ َقالُوا  ذَٰ

  فَ َعَفْوانَ   اْلب َيِّنَاتُ   َجاءهَْتُمُ   َما  بَ ْعدِ   ِمن  اْلِعْجلَ   اختََُّذوا  مُثَّ   ِبظُْلِمِهْم    الصَّاِعَقةُ   َفَأَخَذهْتُمُ   َجْهرَةً   اللََّ   َأرانَ 
ِلَك    َعن نَا ذَٰ   (153)  مُّبِينًا  ُسْلطَاانً   ُموَسىٰ   َوآتَ ي ْ
  اسم  املنعوت ألن  ،  التخصيص  وفوائده "  مُّبِينًا "  هونعت وال  املنعوت، هو  "  ُسْلطَاانً  " لفظ
   نكرة
 
  َوَأَخْذانَ  السَّْبتِ  يِف   تَ ْعُدوا اَل   هَلُمْ  َوقُ ْلنَا  ُسجًَّدا  اْلبَابَ   اْدُخلُوا  هَلُمُ  َوقُ ْلنَا مبِيثَاقِِهمْ   الطُّورَ  فَ ْوقَ ُهمُ   َوَرفَ ْعنَا .37

يثَاقًا  ِمن ُْهم  (154)  غَِليظًا  مِّ
  اسم  املنعوت  ألن ،  التخصيص  وفوائده "  غَِليظًا "  هونعت وال  املنعوت، هو  "  مِّيثَاقًا " لفظ
   نكرة



 
 (156)  َعِظيًما  هُبْتَاانً   َمْرميََ  َعَلىٰ   َوقَ ْوهلِِمْ  َوِبُكْفرِِهمْ   .38

 نكرة  اسم  املنعوت  ألن ،  التخصيص  فوائدهو  "   َعِظيًما  "  هونعت وال  املنعوت، هو  "  هُبْتَاانً   " لفظ
 
 َواْلُمِقيِمنيَ   قَ ْبِلَك    ِمن  أُنزِلَ   َوَما  ِإلَْيكَ   أُنزِلَ   مبَا  ي ُْؤِمنُونَ   َواْلُمْؤِمنُونَ   ِمن ُْهمْ   اْلعِْلمِ    يِف   الرَّاِسُخونَ   لَِّٰكنِ  .39

 (162)  َعِظيًما  َأْجرًا  َسنُ ْؤتِيِهمْ  أُولَِٰئكَ   اآْلِخرِ  َواْلي َْومِ   اِبللَِّ   َواْلُمْؤِمنُونَ  الزََّكاةَ   َواْلُمْؤتُونَ  الصَّاَلَة  
 اسم  املنعوت  ألن  ،  التخصيص  وفوائده  "   َعِظيًما  "  هونعت  وال  املنعوت،  هو  "  َأْجرًا  "  لفظ
   نكرة
 

 (174)  مُّبِينًا  نُورًا ِإلَْيُكمْ  َوأَنَزْلنَا  رَّبُِّكمْ   مِّن بُ ْرَهان    َجاءَُكم َقدْ   النَّاسُ   اَيأَي َُّها .40
   نكرة اسم  املنعوت ألن ، التخصيص  وفوائده  "  مُّبِينًا " هونعت  وال  املنعوت، هو "  نُورًا " لفظ
 

ْنهُ  َرْْحَة   يِف   َفَسُيْدِخلُُهمْ  ِبهِ   َواْعَتَصُموا اِبللَِّ   آَمنُوا الَِّذينَ  َفأَمَّا .41    مُّْستَِقيًما   ِصرَاطًا  ِإلَْيهِ   َويَ ْهِديِهمْ  َوَفْضل   مِّ
(175) 

 اسم  املنعوت  ألن ،  التخصيص  وفوائده "  مُّْستَِقيًما  "  هونعت وال  املنعوت، هو " ِصرَاطًا " لفظ
   نكرة
 

 التوكيد .ب
  َجااًل رِ   ِمن ُْهَما  َوَبثَّ   َزْوَجَها  ِمن َْها  َوَخَلقَ   َواِحَدة    ْفس  ن َ   نْ مِ   َخلََقُكم  الَِّذي  رَبَُّكمُ   ات َُّقوا  النَّاسُ   اَيأَي َُّها .1

  (1)  َرقِيبًا  َعلَْيُكمْ  َكانَ   اللََّ  ِإنَّ   َواأْلَْرَحاَم   ِبهِ  َتَساَءلُونَ   الَِّذي اللََّ   َوات َُّقوا  َوِنَساًء    َكِثريًا
 رَِجااًل تؤكد َكِثريًا كلمة    نأل ،التوكيد  وفوائده "  َكِثريًا "  هونعت  وال  املنعوت،  هو "  رَِجااًل  " لفظ
 

 َواَل   اآْلنَ   تُ ْبتُ   ِإيّنِ   قَالَ   اْلَمْوتُ   َأَحَدُهمُ   َحَضرَ   ِإَذا  َحّتَّٰ   السَّيِّئَاتِ   يَ ْعَملُونَ   لِلَِّذينَ   الت َّْوَبةُ   َولَْيَستِ   .2
 (18)  أَلِيًما َعَذاابً   هَلُمْ  َأْعَتْدانَ  أُولَِٰئكَ   ُكفَّار     َوُهمْ   مَيُوتُونَ   الَِّذينَ 



 َعَذاابً تؤكد  َألِيًما كلمة   نأل ، التوكيد  وفوائده "  أَلِيًما " هونعت  وال  املنعوت،  هو " َعَذاابً  " لفظ
 

ُتُموُهنَّ   َما  بِب َْعضِ   لَِتْذَهبُوا  تَ ْعُضلُوُهنَّ  َواَل   َكْرًها    النَِّساءَ   َترِثُوا  َأن َلُكمْ   حيَِلُّ   اَل   آَمنُوا  الَِّذينَ   اَيأَي َُّها .3   آتَ ي ْ
ئًا َتْكَرُهوا َأن فَ َعَسىٰ   َكرِْهُتُموُهنَّ   فَِإن اِبْلَمْعُروفِ    َوَعاِشُروُهنَّ   مُّب َيِّنَة     بَِفاِحَشة   أَيِْتنيَ  َأن  ِإالَّ   َوجَيَْعلَ   َشي ْ
 (19)   َكِثريًا َخرْيًا فِيهِ   اللَُّ 
تؤكد مُّب َيَِّنة   كلمة    نأل  ،التوكيد  وفوائده  "  مُّب َيِّنَة    "  هونعت  وال  املنعوت،  هو  "  بَِفاِحَشة    "  لفظ

 بَِفاِحَشة  
 َخرْيًاتؤكد َكِثريًا  كلمة    نأل  ،  توكيدال  وفوائده  "  َكِثريًا " هونعت  وال  املنعوت، هو "  َخرْيًا " لفظ
 

يثَاقًا  ِمنُكم  َوَأَخْذنَ  بَ ْعض    ِإىَلٰ  بَ ْعُضُكمْ  َأْفَضىٰ  َوَقدْ   أَتُْخُذوَنهُ   وََكْيفَ   .4  (21)   غَِليظًا  مِّ
تؤكد َغلِيظًا  كلمة    نأل ،التوكيد  وفوائده  "    غَِليظًا  "  هونعت  وال  املنعوت،  هو  "  مِّيثَاقًا  "  لفظ
يثَاقًا  مِّ
 

ِذهِ   يَ ُقولُوا  َحَسَنة    ُتِصب ُْهمْ   َوِإن مَُّشيََّدة     بُ ُروج    يِف  ُكنُتمْ   َولَوْ   اْلَمْوتُ   يُْدرِككُّمُ   َتُكونُوا  أَيْ َنَما .5  ِعندِ   ِمنْ   هَٰ
  ِ ِذهِ   يَ ُقولُوا  َسيَِّئة    ُتِصب ُْهمْ   َوِإن  اللَّ ِ   ِعندِ   مِّنْ   ُكل    ُقلْ   ِعنِدَك    ِمنْ   هَٰ ُؤاَلءِ   َفَمالِ   اللَّ  َيَكاُدونَ   اَل   اْلَقْومِ   هَٰ
 (78)  َحِديثًا  ُهونَ يَ ْفقَ 
تؤكد مَُّشيََّدة   كلمة    نأل  ،  التوكيد  وفوائده  "  مَُّشيََّدة    "  هونعت  وال  املنعوت،  هو "  بُ ُروج    "  لفظ
 بُ ُروج  
 
 

 (82)  َكِثريًا  اْخِتاَلفًا فِيهِ   لََوَجُدوا  اللَِّ   َغرْيِ   ِعندِ   ِمنْ  َكانَ   َولَوْ   اْلُقْرآَن   يَ َتَدب َُّرونَ  َأَفاَل   .6
تؤكد َكِثريًا  كلمة    نأل  ،  التوكيد  وفوائده  "   َكِثريًا  "  هونعت  وال  املنعوت،  هو  "  اْخِتاَلفًا  "  لفظ

 اْخِتاَلفًا
 



   َعِظيًما  َعَذاابً  َلهُ  َوَأَعدَّ  َولََعَنهُ  َعلَْيهِ  اللَُّ  َوَغِضبَ   فِيَها  َخاِلًدا  َجَهنَّمُ   َفَجزَاُؤهُ   مُّت ََعمًِّدا  ُمْؤِمنًا  يَ ْقُتلْ   َوَمن .7
(93) 

تؤكد َعِظيًما   كلمة    نأل ،التوكيد  وفوائده  "   َعِظيًما  "  هونعت  وال  املنعوت،  هو "  َعَذاابً   "  لفظ
 َعَذاابً 
 

ِلكَ   ُدونَ   َما  َويَ ْغِفرُ   ِبهِ   يُْشَركَ   َأن  يَ ْغِفرُ   اَل   اللََّ   ِإنَّ  .8  َضاَلاًل   َضلَّ   فَ َقدْ   اِبللَِّ   يُْشرِكْ   َوَمن  َيَشاُء    ِلَمن ذَٰ
 (116)  بَِعيًدا
 َضاَلاًل تؤكيد  بَعِيًدا  كلمة    نأل  ،التوكيد فوائدهو  " بَِعيًدا  " هونعت وال  املنعوت،  هو " َضاَلاًل   " لفظ
 

رِ  .9  أَلِيًما َعَذاابً   هَلُمْ   أِبَنَّ  اْلُمنَافِِقنيَ  َبشِّ
 َعَذاابً تؤكد  َألِيًماكلمة   نأل ،التوكيد  فوائدهو  "  أَلِيًما  " هونعت  وال  املنعوت،  هو "  َعَذاابً  " لفظ
 
 (151)   مُِّهينًا  َعَذاابً   لِْلَكاِفرِينَ  َوَأْعَتْدانَ   َحقًّا   اْلَكاِفُرونَ  ُهمُ  أُولَِٰئكَ   .10

تؤكيد مُِّهينًا  كلمة    نأل  ،  التوكيد  فوائدهو   "   مُِّهينًا  "  هونعت  وال  املنعوت،  هو  "  َعَذاابً   "  لفظ
 َعَذاابً 
 

   أَلِيًما   َعَذاابً   ِمن ُْهمْ   لِْلَكاِفرِينَ   َوَأْعَتْدانَ   اِبْلبَاِطِل    النَّاسِ   أَْمَوالَ   َوَأْكلِِهمْ   َعْنهُ   هُنُوا  َوَقدْ   الّرابَ   َوَأْخِذِهمُ  .11
(161) 

 َعَذاابً تؤكد   َألِيًماكلمة   نأل ، التوكيد  فوائدهو  "  أَلِيًما " هونعت  وال  املنعوت،  هو " َعَذاابً  " لفظ
 

 (167)  بَِعيًدا َضاَلاًل   َضلُّوا  َقدْ  اللَِّ   َسبِيلِ   َعن  َوَصدُّوا  َكَفُروا  الَِّذينَ  ِإنَّ  .12
تؤكد بَعِيًدا   كلمة    ألن  ، التوكيد  وفوائده  "   بَِعيًدا  "  هونعت  وال  املنعوت،  هو  "  َضاَلاًل   "  لفظ

 َضاَلاًل 
 



  اْستَنَكُفوا   الَِّذينَ   َوأَمَّا  َفْضِلهِ    مِّن  َوَيزِيُدُهم  أُُجوَرُهمْ   فَ يُ َوفِّيِهمْ   الصَّاحِلَاتِ   َوَعِملُوا  آَمنُوا  الَِّذينَ   َفأَمَّا .13
 (173)  َنِصريًا َواَل  َولِيًّا  اللَِّ  ُدونِ   مِّن هَلُم  جيَُِدونَ  َواَل   أَلِيًما  َعَذاابً   فَ يُ َعذِّهُبُمْ   َواْسَتْكرَبُوا

 َعَذاابً تؤكد  َألِيًماكلمة   ألن ، التوكيد  وفوائده "  أَلِيًما  " هونعت  وال  املنعوت،  هو "  َعَذاابً  " لفظ
 

 ضاحياإل ج.
  فَ ت َيَاِتُكمُ  مِّن  َأمْيَانُُكم  َمَلَكتْ  مَّا  َفِمن  اْلُمْؤِمنَاتِ   اْلُمْحَصنَاتِ   يَنِكحَ  َأن طَْواًل  ِمنُكمْ   َيْسَتِطعْ  ملَّْ   َوَمن .1

  أُُجوَرُهنَّ   َوآتُوُهنَّ   َأْهلِِهنَّ   إِبِْذنِ   فَانِكُحوُهنَّ   بَ ْعض     مِّن  بَ ْعُضُكم  إِبِميَاِنُكم    َأْعَلمُ   َواللَُّ   اْلُمْؤِمنَاتِ  
  فَ َعلَْيِهنَّ   بَِفاِحَشة    أََتنْيَ  فَِإنْ   أُْحِصنَّ  فَِإَذا  َأْخَدان     ُمتَِّخَذاتِ  َواَل   ُمَساِفَحات   َغرْيَ  حُمَْصنَات    اِبْلَمْعُروفِ 

ِلكَ   اْلَعَذابِ    ِمنَ   اْلُمْحَصنَاتِ  َعَلى  َما ِنْصفُ    َواللَُّ  لَُّكْم   َخرْي    َتْصربُوا َوَأن ِمنُكْم   اْلَعَنتَ   َخِشيَ  ِلَمنْ   ذَٰ
 (25)  رَِّحيمن   َغُفور  
  املنعوت   ألن  ، اإليضاح  وفوائده  "  اْلُمْؤِمنَاتِ   "  هونعت  وال  املنعوت،  هو "  اْلُمْحَصنَاتِ  "  لفظ
   املعرفة  اسم
 اسم  املنعوت ألن ، اإليضاح  وفوائده "  فَ ت َيَاِتُكمُ   " هونعت  وال  املنعوت، هو "  اْلُمْؤِمنَاتِ   " لفظ
   عريفةامل
 

 ِعبَاَدِتهِ   َعنْ   َيْستَنِكفْ   َوَمن  اْلُمَقرَّبُوَن    اْلَماَلِئَكةُ   َواَل   للَِِّّ   َعْبًدا  َيُكونَ   َأن  اْلَمِسيحُ   َيْستَنِكفَ   نلَ  .2
يًعا ِإلَْيهِ  َفَسَيْحُشُرُهمْ  َوَيْسَتْكرِبْ   (172)  مجَِ

 اسم  املنعوت ألن ،  اإليضاح  وفوائده " اْلُمَقرَّبُونَ  "  هونعت وال  املنعوت، هو "  اْلَماَلِئَكةُ  " لفظ
   املعرفة

 
 املدح  د.
 (31)  َكِرميًا  مُّْدَخاًل   َونُْدِخْلُكم  َسيِّئَاِتُكمْ   َعنُكمْ  نَُكفِّرْ  َعْنهُ   تُ ن َْهْونَ   َما َكبَاِئرَ   جَتْتَنِبُوا ِإن .1

 منعوته  ميدحالنعت  ألن  ،  املدح  وفوائده "  َكِرميًا "  هونعت وال  املنعوت، هو  "  مُّْدَخاًل  " لفظ
 



ِ    ُحُدودُ   تِْلكَ  .2 ِلكَ   فِيَها    َخاِلِدينَ   اأْلهَْنَارُ   حَتْتَِها  ِمن  جَتْرِي  َجنَّات    يُْدِخْلهُ   َوَرُسوَلهُ   اللََّ   يُِطعِ   َوَمن  اللَّ  َوذَٰ
 (13)  اْلَعِظيمُ   اْلَفْوزُ 
 منعوته  ميدحالنعت  ألن  ،  املدح  وفوائده "  اْلَعِظيمُ  "  هونعت وال  املنعوت،  هو "  اْلَفْوزُ  " لفظ
 

نَا  فَ َقدْ  َفْضِلهِ    ِمن اللَُّ   آاَتُهمُ   َما َعَلىٰ   النَّاسَ   حَيُْسُدونَ  أَمْ  .3 نَاُهم   َواحلِْْكَمةَ   اْلِكتَابَ  إِبْ رَاِهيمَ   آلَ   آتَ ي ْ   َوآتَ ي ْ
 (54)   َعِظيًما  مُّْلًكا
 منعوته  ميدحالنعت  ألن ،  املدح  وفوائده "  َعِظيًما " هونعت  وال  املنعوت،  هو "  مُّْلًكا " لفظ
 
 الّذم  ه.
  َعَذاابً   لِْلَكاِفرِينَ   َوَأْعَتْدانَ  َفْضِلهِ    ِمن  اللَُّ   آاَتُهمُ   َما  َوَيْكُتُمونَ   اِبْلُبْخلِ   النَّاسَ   َوأَيُْمُرونَ   يَ ْبَخلُونَ   الَِّذينَ  .1

 (37)  مُِّهينًا
 منعوته  يذمالنعت  ألن ،  مالذّ   وفوائده "  مُِّهينًا  " هونعت  وال  املنعوت،  هو "  َعَذاابً  " لفظ

 (14)  مُِّهين   َعَذاب   َوَلهُ   فِيَها  َخاِلًدا  اَنرًا  يُْدِخْلهُ   ُحُدوَدهُ   َويَ ت ََعدَّ   َوَرُسوَلهُ   اللََّ  يَ ْعصِ   َوَمن .2
 منعوته  يذمالنعت  ألن  ،مالذّ   وفوائده "  مُِّهين  "  هونعت وال  املنعوت، هو "  َعَذابن  " لفظ
 

 (117)  مَّرِيًدا  َشْيطَاانً   ِإالَّ   َيْدُعونَ  َوِإن ِإاَناثً  ِإالَّ  ُدوِنهِ   ِمن َيْدُعونَ  ِإن  .3
 منعوته  يذمالنعت   ألن ،مالذّ   فوائدهو  "مَّرِيًدا "  هونعت وال  املنعوت، هو "  َشْيطَاانً  " لفظ
 
 
 
 
 
 
 



 : يلي  فيما النساء  سورة  يفنعت   فوائدال   جدول
 التخصيص .أ

رقم  
 األية

نعتال فوائد سبب  رقم األية املنعوت 

1 
 اسم  املنعوت ألن
 نكرة

 ن َّْفس   َواِحَدة   التخصيص
  نْ مِ   َخلََقُكم  الَِّذي  رَبَُّكمُ   ات َُّقوا  النَّاسُ   اَيأَي َُّها

 .....  َواِحَدة    ْفس  ن َ 
1.  

2 
 اسم  املنعوت ألن
 نكرة

 ُحوابً  َكِبريًا التخصيص
 ُحوابً   َكانَ   إِنَّهُ   أَْمَواِلُكْم    ِإىَلٰ   أَْمَواهَلُمْ   أَتُْكلُوا  َواَل 

 َكِبريًا
2.  

5 
 اسم  املنعوت ألن
 قَ ْواًل  مَّْعُروفًا التخصيص نكرة

 قَ ْواًل   هَلُمْ   َوقُولُوا  َواْكُسوُهمْ   فِيَها  َواْرُزقُوُهمْ ...
 مَّْعُروفًا

3.  

8 
 اسم  املنعوت ألن
 نكرة

 قَ ْواًل  مَّْعُروفًا التخصيص
ْنهُ   فَاْرُزقُوُهم...  مَّْعُروفًا  قَ ْواًل   هَلُمْ  َوقُولُوا مِّ

4.  

9 
 اسم  املنعوت ألن
 نكرة

 ُذرِّيَّةً  ِضَعافًا التخصيص
  ُذرِّيَّةً   َخْلِفِهمْ   ِمنْ   تَ رَُكوا  لَوْ   الَِّذينَ   َوْلَيْخشَ 
 ...ِضَعافًا

5.  

9 
 اسم  املنعوت ألن
 نكرة

 قَ ْواًل  َسِديًدا التخصيص
 َسِديًدا  قَ ْواًل  َوْلي َُقولُوا  اللََّ   فَ ْلي َت َُّقوا...

6.  

20 
 اسم  املنعوت ألن
 نكرة

 َوِإْْثًا مُّبِينًا التخصيص
ئًا    ِمْنهُ   أَتُْخُذوا  َفاَل ...  َوِإْْثًا  هُبْتَاانً   َأأَتُْخُذوَنهُ   َشي ْ
 مُّبِينًا

7.  

27 
 اسم  املنعوت ألن
 نكرة

 َمْياًل  َعِظيًما التخصيص
 يَ تَّبُِعونَ   الَِّذينَ  َويُرِيدُ  َعلَْيُكمْ   يَ تُوبَ  َأن يُرِيدُ   َواللَُّ 

   َعِظيًما  َمْياًل   مَتِيلُوا  َأن  الشََّهَواتِ 
8.  



40 
 اسم  املنعوت ألن
 نكرة

 َأْجرًا َعِظيًما التخصيص
 َحَسَنةً   َتكُ   َوِإن  َذرَّة     ِمث َْقالَ   َيْظِلمُ   اَل   اللََّ   ِإنَّ 

 َعِظيًما  َأْجرًا لَُّدْنهُ   ِمن  َوي ُْؤتِ   ُيَضاِعْفَها
9.  

43 

 اسم  املنعوت ألن
 نكرة

 َصِعيًدا طَيِّبًا التخصيص

 َأَحد    َجاءَ   أَوْ   َسَفر    َعَلىٰ   أَوْ   مَّْرَضىٰ   ُكنُتم  َوِإن
نُكم  جتَُِدوا  فَ َلمْ   النَِّساءَ  اَلَمْسُتمُ   أَوْ   اْلغَاِئطِ   مِّنَ   مِّ
  بُِوُجوِهُكمْ   فَاْمَسُحوا  طَيِّبًا  َصعِيًدا  فَ ت ََيمَُّموا  َماءً 

 َوأَْيِديُكْم  

10.  

48 
 اسم  املنعوت ألن
 ِإْْثًا َعِظيًما التخصيص نكرة

  ُدونَ   َما  َويَ ْغِفرُ   ِبهِ   يُْشَركَ   َأن  يَ ْغِفرُ   اَل   اللََّ   ِإنَّ 
ِلكَ    ِإْْثًا اْفرَتَىٰ   فَ َقدِ  اِبللَِّ  يُْشرِكْ  َوَمن َيَشاُء   ِلَمن  ذَٰ
 َعِظيًما

11.  

50 
 اسم  املنعوت ألن
 نكرة

 ِإْْثًا مُّبِينًا التخصيص
 ِبهِ   وََكَفىٰ   اْلَكِذَب    اللَِّ   َعَلى  يَ ْفرَتُونَ   َكْيفَ   انُظرْ 
 مُّبِينًا ِإْْثًا

12.  

57 
 اسم  املنعوت ألن
 َأْزَواجن  مُّطَهََّرةن  التخصيص نكرة

  َسُنْدِخلُُهمْ   الصَّاحِلَاتِ   َوَعِملُوا  آَمنُوا  َوالَِّذينَ 
 فِيَها  َخاِلِدينَ   اأْلهَْنَارُ   حَتْتَِها  ِمن  جَتْرِي  َجنَّات  
  َأْزَواج    فِيَها هلَُّمْ   أََبًدا  

 
    ظَلِياًل   ِظالًّ   َونُْدِخلُُهمْ   مُّطَهََّرةن

13.  

57 
 اسم  املنعوت ألن
 ِظاًل  ظَِلياًل  التخصيص نكرة

  َسُنْدِخلُُهمْ   الصَّاحِلَاتِ   َوَعِملُوا  آَمنُوا  َوالَِّذينَ 
 فِيَها  َخاِلِدينَ   اأْلهَْنَارُ   حَتْتَِها  ِمن  جَتْرِي  َجنَّات  
  َأْزَواج    فِيَها هلَُّمْ   أََبًدا  

 
رَة      ظَِلياًل   ِظالًّ   َونُْدِخلُُهمْ   مُّطَهَّ

14.  

60 

 اسم  املنعوت ألن
 نكرة

 َضاَلاًل  بَِعيًدا التخصيص

ُمْ   يَ ْزُعُمونَ   الَِّذينَ   ِإىَل   تَ رَ   َأملَْ   أُنزِلَ   مبَا  آَمنُوا  أهنَّ
  يَ َتَحاَكُموا   َأن يُرِيُدونَ   قَ ْبِلكَ   ِمن أُنزِلَ  َوَما ِإلَْيكَ 
 َويُرِيدُ   ِبهِ    َيْكُفُروا  َأن  أُِمُروا  َوَقدْ   الطَّاُغوتِ   ِإىَل 

 بَِعيًدا  َضاَلاًل  ُيِضلَُّهمْ  َأن  الشَّْيطَانُ 

15.  



63 
 اسم  املنعوت ألن
 نكرة

 قَ ْواًل  بَِليغًا التخصيص
  َفَأْعِرضْ   قُ لُوهِبِمْ   يِف   َما  اللَُّ   يَ ْعَلمُ   الَِّذينَ   أُولَِٰئكَ 
 بَِليغًا قَ ْواًل   أَنُفِسِهمْ  يِف   هلَُّمْ  َوُقل  َوِعْظُهمْ   َعن ُْهمْ 

16.  

67 
 اسم  املنعوت ألن
 نكرة

 َأْجرًا َعِظيًما التخصيص
نَاُهم َوِإًذا تَ ي ْ     َعِظيًما َأْجرًا  لَُّدانَّ   مِّن آلَّ

17.  

68 
 اسم  املنعوت ألن
 نكرة

 ِصرَاطًا مُّْستَِقيًما التخصيص
 مُّْستَِقيًما  ِصرَاطًا  َوهَلََديْ نَاُهمْ 

18.  

73 
 اسم  املنعوت ألن
 فَ ْوزًا َعِظيًما التخصيص نكرة

 َتُكن  ملَّْ   َكَأن  لَي َُقوَلنَّ   اللَِّ  مِّنَ   َفْضل   َأَصاَبُكمْ   َولَِئنْ 
َنُكمْ  َنهُ   بَ ي ْ َتيِن   َمَودَّة    َوبَ ي ْ  َفَأفُوزَ   َمَعُهمْ   ُكنتُ   اَيلَي ْ
 َعِظيًما  فَ ْوزًا

19.  

74 
 اسم  املنعوت ألن
 َأْجرًا َعِظيًما التخصيص نكرة

نْ يَا  احْلَيَاةَ   َيْشُرونَ  الَِّذينَ   اللَِّ  َسبِيلِ  يِف  فَ ْليُ َقاِتلْ   الدُّ
 أَوْ   فَ يُ ْقَتلْ   اللَِّ   َسبِيلِ   يِف   ي َُقاِتلْ   َوَمن  اِبآْلِخرَةِ  
    َعِظيًما َأْجرًا ن ُْؤتِيهِ   َفَسْوفَ   يَ ْغِلبْ 

20.  

77 
 اسم  املنعوت ألن
 نكرة

 َأَجل   قَرِيب   التخصيص
نَا َكت َْبتَ   ملَِ  رَب َّنَا َوقَالُوا... ْرتَ نَا   لَْواَل  اْلِقتَالَ  َعلَي ْ   َأخَّ
 ....قَرِيب     َأَجل   ِإىَلٰ 

21.  

85 
 اسم  املنعوت ألن
 َشَفاَعةً  َحَسنَةً  التخصيص نكرة

ن َْها   َنِصيب    لَّهُ   َيُكن  َحَسنَةً   َشَفاَعةً  َيْشَفعْ   مَّن   مِّ
ن َْها    ِكْفل    لَّهُ   َيُكن  َسيَِّئةً   َشَفاَعةً   َيْشَفعْ   َوَمن   مِّ
   مُِّقيتًا  َشْيء   ُكلِّ   َعَلىٰ   اللَُّ  وََكانَ 

22.  

85 
 اسم  املنعوت ألن
 َشَفاَعةً  َسيِّئَةً  التخصيص نكرة

ن َْها   َنِصيب   لَّهُ  َيُكن  َحَسَنةً   َشَفاَعةً   َيْشَفعْ   مَّن   مِّ
ن َْها    ِكْفل    لَّهُ   َيُكن  َسيِّئَةً   َشَفاَعةً   َيْشَفعْ   َوَمن   مِّ
   مُِّقيتًا  َشْيء   ُكلِّ   َعَلىٰ   اللَُّ  وََكانَ 

23.  



91 
 اسم  املنعوت ألن
 نكرة

 ُسْلطَاانً  مُّبِينًا التخصيص
 مُّبِينًا  ُسْلطَاانً  َعلَْيِهمْ  َلُكمْ   َجَعْلنَا َوأُولَِٰئُكمْ ...

24.  

92 
 اسم  املنعوت ألن
 نكرة

 َرقَ بَة   مُّْؤِمنَة   التخصيص
  ِإالَّ   ُمْؤِمنًا  يَ ْقُتلَ   َأن  ِلُمْؤِمن    َكانَ   َوَما

 
 َوَمن  َخَطًأ

 ...مُّْؤِمنَة   َرقَ َبة   فَ َتْحرِيرُ   َخَطأً   ُمْؤِمنًا  قَ َتلَ 
25.  

92 
 اسم  املنعوت ألن
 نكرة

 َرقَ بَة   مُّْؤِمنَة   التخصيص
  ُمْؤِمن    َوُهوَ   لَُّكمْ   َعُدوّ    قَ ْوم    ِمن  َكانَ   فَِإن...

 ...مُّْؤِمنَة     َرقَ َبة   فَ َتْحرِيرُ 
26.  

94 

 اسم  املنعوت ألن
 نكرة

 َمغَانُِ  َكِثريَةن  التخصيص

 اللَِّ   َسبِيلِ   يِف   َضرَبْ ُتمْ   ِإَذا  آَمنُوا  الَِّذينَ   اَيأَي َُّها
ب َي َّنُوا  السَّاَلمَ   ِإلَْيُكمُ   َأْلَقىٰ   ِلَمنْ   تَ ُقولُوا  َواَل   فَ ت َ
ت َغُونَ   ُمْؤِمنًا  َلْستَ  نْ يَا  احْلَيَاةِ   َعَرضَ   تَ ب ْ  فَعِندَ   الدُّ
   َمغَانُِ   اللَِّ 

 
 ...َكِثريَةن

27.  

95 
 اسم  املنعوت ألن
 نكرة

 َأْجرًا َعِظيًما التخصيص
 اللَُّ   َوَفضَّلَ   احْلُْسىَنٰ    اللَُّ   َوَعدَ   وَُكالًّ ...

   َعِظيًما  َأْجرًا  اْلَقاِعِدينَ   َعَلى  اْلُمَجاِهِدينَ 
28.  

100 
 اسم  املنعوت ألن
 نكرة

 ُمرَاَغًما َكِثريًا التخصيص
  ُمرَاَغًما   اأْلَْرضِ  يِف   جيَِدْ   اللَِّ  َسبِيلِ   يِف  ي َُهاِجرْ  َوَمن
 ...َوَسَعًة    َكِثريًا

29.  

101 
 اسم  املنعوت ألن
 َعُدًوا مُّبِينًا التخصيص نكرة

  أَن  ُجنَاح    َعلَْيُكمْ   فَ لَْيسَ   اأْلَْرضِ  يِف   َضرَبْ ُتمْ  َوِإَذا
 الَِّذينَ  يَ ْفتَِنُكمُ  َأن ِخْفُتمْ  ِإنْ   الصَّاَلةِ   ِمنَ  تَ ْقُصُروا
   مُّبِينًا  َعُدوًّا َلُكمْ   َكانُوا  اْلَكاِفرِينَ  ِإنَّ   َكَفُروا  

30.  

102 
 اسم  املنعوت ألن
 نكرة

 َعَذاابً  مُِّهينًا التخصيص
 ...مُِّهينًا  َعَذاابً   لِْلَكاِفرِينَ  َأَعدَّ  اللََّ  ِإنَّ ...

31.  



103 
 اسم  املنعوت ألن
 ِكتَاابً  مَّْوُقوتً  التخصيص نكرة

ُتمُ   فَِإَذا  َوقُ ُعوًدا  قِيَاًما  اللََّ   فَاذُْكُروا  الصَّاَلةَ   َقَضي ْ
 الصَّاَلَة    َفَأقِيُموا  اْطَمْأنَنُتمْ   فَِإَذا  ُجنُوِبُكْم    َوَعَلىٰ 
  مَّْوُقوتً   ِكتَاابً   اْلُمْؤِمِننيَ   َعَلى َكاَنتْ   الصَّاَلةَ  ِإنَّ 

32.  

112 
 اسم  املنعوت ألن
 نكرة

 ِإْْثًا مُّبِينًا التخصيص
 فَ َقدِ  َبرِيئًا ِبهِ  يَ ْرمِ  مُثَّ  ِإْْثًا أَوْ  َخِطيَئةً  َيْكِسبْ   َوَمن

 مُّبِينًا َوِإْْثًا  هُبْتَاانً   اْحَتَملَ 
33.  

114 

 اسم  املنعوت ألن
 نكرة

 َأْجرًا َعِظيًما التخصيص

  ِبَصَدقَة   أََمرَ   َمنْ  ِإالَّ   َّنََّْواُهمْ   مِّن َكِثري    يِف   َخرْيَ  الَّ 
  يَ ْفَعلْ   َوَمن  النَّاسِ    َبنْيَ   ِإْصاَلح    أَوْ   َمْعُروف    أَوْ 

ِلكَ   َأْجرًا  ن ُْؤتِيهِ   َفَسْوفَ   اللَِّ   َمْرَضاتِ   ابْتِغَاءَ   ذَٰ
 َعِظيًما

34.  

118 

 اسم  املنعوت ألن
 نكرة

 ُخْسرَاانً  مُّبِينًا التخصيص

ُمْ   َوأَلَُمنِّي َن َُّهمْ   َوأَلُِضلَّن َُّهمْ   آَذانَ   فَ لَيُ ب َتُِّكنَّ   َوآَلُمرهنَّ
ُمْ   اأْلَنْ َعامِ  ُنَّ   َوآَلُمرهنَّ ِ    َخْلقَ   فَ لَيُ َغريِّ   يَ تَِّخذِ   َوَمن  اللَّ

  ُخْسرَاانً   َخِسرَ   فَ َقدْ   اللَِّ   ُدونِ   مِّن  َولِيًّا  الشَّْيطَانَ 
 مُّبِينًا

35.  

144 
 اسم  املنعوت ألن
 ُسْلطَاانً  مُّبِينًا التخصيص نكرة

 أَْولِيَاءَ   اْلَكاِفرِينَ   تَ تَِّخُذوا  اَل   آَمنُوا  الَِّذينَ   اَيأَي َُّها
 َعلَْيُكمْ  لِلَِّ   جَتَْعلُوا َأن  أَُترِيُدونَ  اْلُمْؤِمِننَي    ُدونِ   ِمن

 مُّبِينًا  ُسْلطَاانً 
36.  

146 
 اسم  املنعوت ألن
 َأْجرًا َعِظيًما التخصيص نكرة

  اِبللَِّ   َواْعَتَصُموا  َوَأْصَلُحوا  اَتبُوا  الَِّذينَ   ِإالَّ 
 اْلُمْؤِمِننَي    َمعَ   َفأُولَِٰئكَ   لِلَِّ   ِدين َُهمْ   َوَأْخَلُصوا
   َعِظيًما  َأْجرًا اْلُمْؤِمِننيَ   اللَُّ   ي ُْؤتِ   َوَسْوفَ 

37.  

153 
 اسم  املنعوت ألن
 نكرة

 ُسْلطَاانً  مُّبِينًا التخصيص
 اْلب َيِّنَاتُ   َجاءهَْتُمُ   َما  بَ ْعدِ   ِمن  اْلِعْجلَ   اختََُّذوا  مُثَّ 

ِلَك    َعن  فَ َعَفْوانَ  نَا ذَٰ  مُّبِينًا  ُسْلطَاانً   ُموَسىٰ   َوآتَ ي ْ
38.  



154 
 اسم  املنعوت ألن
 مِّيثَاقًا غَِليظًا التخصيص نكرة

  اْدُخلُوا   هَلُمُ   َوقُ ْلنَا  مبِيثَاقِِهمْ   الطُّورَ   فَ ْوقَ ُهمُ   َوَرفَ ْعنَا
  السَّْبتِ   يِف   تَ ْعُدوا  اَل   هَلُمْ   َوقُ ْلنَا  ُسجًَّدا  اْلبَابَ 
يثَاقًا  ِمن ُْهم  َوَأَخْذانَ   غَِليظًا مِّ

39.  

156 
 اسم  املنعوت ألن
 نكرة

 هُبْتَاانً    َعِظيًما التخصيص
   َعِظيًما  هُبْتَاانً  َمْرميََ   َعَلىٰ   َوقَ ْوهلِِمْ  َوِبُكْفرِِهمْ 

40.  

162 
 اسم  املنعوت ألن
 نكرة

 َأْجرًا   َعِظيًما التخصيص

 َواْلُمْؤِمنُونَ   ِمن ُْهمْ   اْلعِْلمِ    يِف   الرَّاِسُخونَ   لَِّٰكنِ 
  قَ ْبِلَك    ِمن  أُنزِلَ   َوَما  ِإلَْيكَ   أُنزِلَ   مبَا  ي ُْؤِمنُونَ 

 َواْلُمْؤِمنُونَ   الزََّكاةَ   َواْلُمْؤتُونَ   الصَّاَلَة    َواْلُمِقيِمنيَ 
    َعِظيًما  َأْجرًا َسنُ ْؤتِيِهمْ  أُولَِٰئكَ  اآْلِخرِ  َواْلي َْومِ   اِبللَِّ 

41.  

174 
 اسم  املنعوت ألن
 نكرة

 نُورًا   مُّبِينًا التخصيص
 َوأَنَزْلنَا رَّبُِّكمْ   مِّن بُ ْرَهان    َجاءَُكم َقدْ  النَّاسُ   اَيأَي َُّها
 مُّبِينًا  نُورًا ِإلَْيُكمْ 

42.  

175 
 اسم  املنعوت ألن
 ِصرَاطًا   مُّْستَِقيًما التخصيص نكرة

  َفَسُيْدِخلُُهمْ  ِبهِ   َواْعَتَصُموا  اِبللَِّ   آَمنُوا  الَِّذينَ  َفأَمَّا
ْنهُ   َرْْحَة    يِف    ِصرَاطًا   ِإلَْيهِ   َويَ ْهِديِهمْ   َوَفْضل    مِّ

   مُّْستَِقيًما
43.  

 

 التوكيد .ب

1 
تؤكيد  َكِثريًاكلمة    ألن

 رجاال
 رَِجااًل  َكِثريًا التوكيد

  َجااًل رِ   ِمن ُْهَما  َوَبثَّ   َزْوَجَها  ِمن َْها  َوَخَلقَ ...
 ....َكِثريًا

44.  

18 
تؤكيد  َألِيًماكلمة   ألن
 َعَذاابً  أَلِيًما التوكيد َعَذاابً 

   أَلِيًما َعَذاابً   هَلُمْ  َأْعَتْدانَ  أُولَِٰئكَ ...
45.  



19 
تؤكد   مُّب َيَِّنة  كلمة   ألن

 فَاِحَشة   مُّب َيِّنَة    التوكيد فَاِحَشة  
ُتُموُهنَّ   َما بِب َْعضِ   لَِتْذَهبُوا  تَ ْعُضلُوُهنَّ  َواَل ...   آتَ ي ْ
 ....مُّب َيِّنَة     بَِفاِحَشة   أَيِْتنيَ  َأن ِإالَّ 

46.  

19 
تؤكد  َكِثريًاكلمة    ألن
 َخرْيًا

 َخرْيًا َكِثريًا التوكيد
ئًا  َتْكَرُهوا َأن فَ َعَسىٰ ...   َخرْيًا فِيهِ   اللَُّ  َوجَيَْعلَ   َشي ْ
   َكِثريًا

47.  

21 
تؤكد   َغلِيظًاكلمة   ألن
يثَاقًا يثَاقًا غَِليظًا التوكيد مِّ  مِّ

  بَ ْعض   ِإىَلٰ  بَ ْعُضُكمْ  َأْفَضىٰ  َوَقدْ   أَتُْخُذوَنهُ  وََكْيفَ 
يثَاقًا  ِمنُكم  َوَأَخْذنَ   غَِليظًا  مِّ

48.  

78 
  مَُّشيََّدة  كلمة   ألن

بُ ُروج  تؤكد   
 بُ ُروج   مَُّشيََّدة   التوكيد

  بُ ُروج   يِف   ُكنُتمْ   َولَوْ  اْلَمْوتُ  يُْدرِككُّمُ  َتُكونُوا أَيْ َنَما
 ....مَُّشيََّدة   

49.  

82 
تؤكد  َكِثريًاكلمة    ألن

 اْخِتاَلفًا َكِثريًا التوكيد اْخِتاَلفًا
  اللَِّ  َغرْيِ   ِعندِ   ِمنْ  َكانَ   َولَوْ   اْلُقْرآَن   يَ َتَدب َُّرونَ  َأَفاَل 

   َكِثريًا  اْخِتاَلفًا فِيهِ   لََوَجُدوا
50.  

93 
  َعِظيًماكلمة   ألن

َعَذاابً تؤكد   َعَذاابً  َعِظيًما التوكيد 
  َخاِلًدا   َجَهنَّمُ   َفَجزَاُؤهُ   مُّت ََعمًِّدا  ُمْؤِمنًا  يَ ْقُتلْ   َوَمن
  َعَذاابً   َلهُ   َوَأَعدَّ   َولََعَنهُ   َعلَْيهِ   اللَُّ   َوَغِضبَ   فِيَها

   َعِظيًما
51.  

116 
تؤكيد   بَعِيًداكلمة   ألن

 َضاَلاًل  بَِعيًدا التوكيد َضاَلاًل 
 ُدونَ   َما  َويَ ْغِفرُ   ِبهِ   يُْشَركَ   َأن  يَ ْغِفرُ   اَل   اللََّ   ِإنَّ 

ِلكَ    َضلَّ   فَ َقدْ   اِبللَِّ   يُْشرِكْ   َوَمن  َيَشاُء    ِلَمن  ذَٰ
   بَِعيًدا َضاَلاًل 

52.  

138 
تؤكيد  َألِيًماكلمة   ألن
 َعَذاابً 

 َعَذاابً  أَلِيًما التوكيد
رِ   أَلِيًما َعَذاابً   هَلُمْ   أِبَنَّ  اْلُمنَافِِقنيَ  َبشِّ

53.  

151 
تؤكد   مُِّهينًاكلمة   ألن
 َعَذاابً 

 َعَذاابً  مُِّهينًا التوكيد
  لِْلَكاِفرِينَ   َوَأْعَتْدانَ   َحقًّا    اْلَكاِفُرونَ   ُهمُ   أُولَِٰئكَ 
   مُِّهينًا  َعَذاابً 

54.  



161 
تؤكد  َألِيًماكلمة   ألن
 َعَذاابً 

 َعَذاابً    أَلِيًما التوكيد
  النَّاسِ   أَْمَوالَ  َوَأْكلِِهمْ   َعْنهُ  هُنُوا  َوَقدْ  الّرابَ  َوَأْخِذِهمُ 
   أَلِيًما  َعَذاابً   ِمن ُْهمْ   لِْلَكاِفرِينَ   َوَأْعَتْدانَ   اِبْلبَاِطِل  

55.  

167 
بَعِيًدا  كلمة   ألن

َضاَلاًل تؤكد   
 َضاَلاًل    بَِعيًدا التوكيد

  َضلُّوا  َقدْ  اللَِّ   َسبِيلِ  َعن  َوَصدُّوا َكَفُروا  الَِّذينَ  ِإنَّ 
 بَِعيًدا َضاَلاًل 

56.  

173 

تؤكد  َألِيًماكلمة   ألن
 َعَذاابً 

 َعَذاابً  أَلِيًما التوكيد

  فَ يُ َوفِّيِهمْ   الصَّاحِلَاتِ   َوَعِملُوا  آَمنُوا  الَِّذينَ   َفأَمَّا
  الَِّذينَ   َوأَمَّا  َفْضِلهِ    مِّن  َوَيزِيُدُهم  أُُجوَرُهمْ 
 َوالَ   أَلِيًما  َعَذاابً   فَ يُ َعذِّهُبُمْ   َواْسَتْكرَبُوا  اْستَنَكُفوا
 َنِصريًا َواَل  َولِيًّا  اللَِّ  ُدونِ   مِّن  هَلُم جيَُِدونَ 

57.  

 

 اإليضاحج. 

25 
 اسم  املنعوت ألن

 املعرفة
 اْلُمْحَصنَاتِ  اْلُمْؤِمنَاتِ  اإليضاح

  يَنِكحَ   َأن  طَْواًل   ِمنُكمْ   َيْسَتِطعْ   ملَّْ   َوَمن
 .....اْلُمْؤِمنَاتِ   اْلُمْحَصنَاتِ 

58.  

25 
 اسم  املنعوت ألن

 فَ ت َيَاِتُكُم   اْلُمْؤِمنَاتِ  اإليضاح املعرفة
  فَ ت َيَاِتُكمُ   مِّن  َأمْيَانُُكم  َمَلَكتْ   مَّا  َفِمن....

 ...اْلُمْؤِمنَاتِ  
59.  

145 
 اسم  املنعوت ألن

 الدَّْركِ  اأْلَْسَفلِ  اإليضاح املعرفة
  َوَلن  النَّارِ   ِمنَ   اأْلَْسَفلِ   الدَّْركِ   يِف   اْلُمنَافِِقنيَ   ِإنَّ 
 َنِصريًا  هَلُمْ  جتَِدَ 

60.  

172 
 اسم  املنعوت ألن

 املعرفة
 اْلَماَلِئَكةُ  اْلُمَقرَّبُونَ  اإليضاح

 َوالَ   للَِِّّ   َعْبًدا  َيُكونَ   َأن  اْلَمِسيحُ   َيْستَنِكفَ   لَّن
 ِعبَاَدِتهِ   َعنْ   َيْستَنِكفْ   َوَمن اْلُمَقرَّبُوَن   اْلَماَلِئَكةُ 
يًعا ِإلَْيهِ  َفَسَيْحُشُرُهمْ  َوَيْسَتْكرِبْ     مجَِ

61.  

 

 



 املدحد.  

13 
  ميدحالنعت  ألن

 منعوته
 اْلَفْوزُ  اْلَعِظيمُ  املدح

ِلكَ   فِيَها    َخاِلِدينَ ...  اْلَعِظيمُ   اْلَفْوزُ  َوذَٰ
62.  

31 
ميدح  النعت  ألن

 منعوته
 مُّْدَخاًل  َكِرميًا املدح

  َعنُكمْ   نَُكفِّرْ   َعْنهُ   تُ ن َْهْونَ   َما  َكبَاِئرَ   جَتْتَنِبُوا  ِإن
   َكِرميًا  مُّْدَخاًل   َونُْدِخْلُكم  َسيِّئَاِتُكمْ 

63.  

54 
النعت ميدح   ألن

 مُّْلًكا َعِظيًما املدح منعوته
 َفْضِلهِ    ِمن اللَُّ   آاَتُهمُ  َما  َعَلىٰ  النَّاسَ  حَيُْسُدونَ  أَمْ 

نَا  فَ َقدْ    َواحلِْْكَمةَ   اْلِكتَابَ   إِبْ رَاِهيمَ   آلَ   آتَ ي ْ
نَاُهم    َعِظيًما  مُّْلًكا  َوآتَ ي ْ

64.  

 

 مألذّ ه.  

37 
النعت يذم   ألن

 َعَذاابً  مُِّهينًا الذم منعوته
  اِبْلُبْخلِ   النَّاسَ   َوأَيُْمُرونَ   يَ ْبَخلُونَ   الَِّذينَ 

  َوَأْعَتْدانَ   َفْضِلهِ    ِمن  اللَُّ   آاَتُهمُ   َما  َوَيْكُتُمونَ 
   مُِّهينًا  َعَذاابً   لِْلَكاِفرِينَ 

65.  

14 
النعت يذم   ألن

 منعوته
 َعَذابن  مُِّهين  الذم

 مُِّهين   َعَذاب   َوَلهُ  فِيَها  َخاِلًدا  اَنرًا  يُْدِخْلهُ ...
66.  

117 
النعت يذم   ألن

 َشْيطَاانً  مَّرِيًدا الذم منعوته
 ِإالَّ   َيْدُعونَ   َوِإن  ِإاَناثً   ِإالَّ   ُدوِنهِ   ِمن  َيْدُعونَ   ِإن

    مَّرِيًدا  َشْيطَاانً 
67.  
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