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... شكر وتقدير

    
أن أتقدم بالشكر  (العدد في القرآن دراسة نحوية إحصائية  )        يسرني بعد إتمام ىذا البحث 

والعرفان واالمتنان إلى األستاذ الدكتور أحمد حامد رئيس المجمع المغوي الفمسطيني عضو اتحاد 
المجامع المغوية في الوطن العربي وأستاذ النحو في جامعة النجاح الوطنية بنابمس الذي تفضَّل 

باإلشراف عمى ىذا البحث ومراجعتو غير مرة ، فكان لي طوال فترة إعداده نعم المشرف ، ونعم األخ 
. رائو العممية السديدة آفكان ىذا البحث ينمو بفكره المستنير ويشرق ب

   
الدكتور األستاذ يحيى جبر الغني :      ويسرني أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى عضوي لجنة المناقشة 

ويش أستاذي في أثناء دراستي في الماجستير وفي مجالس اعن التعريف واألستاذ الدكتور حسين الدر
. العمم األخرى 

   
     كما واشكر كل من أسيم في إخراج ىذه الرسالة واخص بالذكر األستاذ الدكتور عبد المنعم فائز 

. مسعد الذي غرس فينا حب النحو العربي 
  

     كما واشكر زوجتي أم المعتز مربية األجيال ومعممة المغة العربية التي كان ليا الفضل في إتمام 
. رسالتي إذ استنرت بثقافتيا األدبية في إعداد رسالتي 

   
 والنجاح فيما يصبو إليواعة وتـنسيق ىذا البحث وأتمنى لو التوفيق ـ    وأشكر ولدي ميند الذي قام بطب

. 
 
 
 
 
 
 
 

 عماد أحمد محيسن
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ممخص 
العدد في القرآن الكريم دراسة إحصائية نحوية 

: إعداد الطالب 
عماد أحمد محيسن 

: إشراف 
الدكتور أحمد حامد 

 
    ييدف ىذا البحث إلى دراسة العدد في القرآن الكريم دراسة نحوية إحصائية إذ قامت عمى إحصاء 

، األعداد ، واألعداد المعطوفةاألعداد المركبةواألعداد المفردة، : ألفاظ العدد في القرآن الكريم وأنواعو
 وأىمية العدد في الحضارة ، وتعريف العدد لغًة واصططحًا ً ، وكنايات العدد،المشتركة لممذكر والمؤنث

حصاء السور المكية ،اإلنسانية حصاء المرفوعات والمنصوبات والمجرورات من ألفاظ العدد، وا   وا 
. والمدنية والوحدة الموضوعية ليذه السور 

 
 وجعمت الفصل األول يتحدث عن تعريف ،   وقمت بتقسيم البحث إلى مقدمة وأربعة فصول وخاتمة

. العدد وأىميتو ووظيفة العدد في القرآن الكريم 
 

وتطرقت في الفصل الثالث إلى إعراب . تو ا   وتناولت في الفصل الثاني أنواع العدد المختمفة وكناي
 أما الفصل الرابع فتحدثت فيو عن . وداللتيا في السور، وقراءتيا المختمفة،ألفاظ العدد في القرآن الكريم

، وذلك من خطل ألفاظ العدد في (دراسة مقارنة)ألفاظ العدد وداللتيا بين السور المكية والسور المدنية 
 وخصائص السور المكية والمدنية المعتمدة في القرآن ، وموضوعيا، ونسبتيا،السور المكية والمدنية
.  وعطقة داللة العدد بما ورد فيو من مكي ومدني ،ومطابقتيا أللفاظ العدد

 
 ومن أىميا تطابق قواعد العدد ،  وذكرت في الخاتمة مجموعة من النتائج التي توصل إلييا البحث

ة األصيمة، وىذا يتمشى مع نظرية األصل والفرع في النحو يالواردة في القرآن، والواردة في الكتب العرب
 .
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: المقدمة 
    

 ٕفٓ هْل  ُق }:         الحمد هلل رب العالمين الذي عّمَم اإلنسان ما لم يعمم والقائِل في محكم تنزيمو 

َِم  ِهللِا  جَّتسَم َمِْهللٜا ٗوسعنُ   ِهللاٍٗن  ّن ٍِ  ىَمكمٞ ٍَم ، (1){وسٞيٜ  ؾد٘  ىٚ  ِهللا ديٚ  بٞكرٍة  ّن ٗ
 ومن سار عمل نيجيم، واىتدى ، ولحانتو الغّر الميامين،واللصة والسصم عمل الننّي اامّي العرنيّ 

: نيدييم إلل يوم الدين ونعد 
، حيث أمدني نالعون واللنر واالجتياد ...      فإنني أحمُد اهلل حمدًا كثيرًا عمل ما حناني من نعم 

والمثانرة واإلرادة في سنيل إخراج ىذا النحث المتواضع ، ووضعو نين أيديكم لمفحص والتمحيص 
، فقد  (رحم اهلل من أىداني عيوني) :إذ يقول_ رضي اهلل عنو _ والتدقيق، ولدق عمر الفاروق 

 محاواًل أن أقَف عمل كل ما ىو مفيد ،وّفقني اهلل تعالل انذَل كل ما نوسعي اكون عند حسن ظنكم
 ان ىذا القرآن ال ؛ودقيق، ورغم مرور القرون الطويمة فإن الناحثين ما زالوا يستننطون أمورًا عجينة

. تنقضي عجائنو عمل مر السنيَن واايام 
     فقد ُغلُت في نطون الكتب افَي ىذا النحث العظيم نمضمونو حقو الوافي والكامل ليدرك الجميع 
أىمية العدد في القرآن وقراءتو القراءة النحوية المناسنة ، فيذا نحث يضاف إلل مجموعة من اانحاث 

، ...  وىو دراسة نحوية إحلائية مفلمة لمعدد في القرآن الكريم ،التي ُقِدمْت لتخدم لغة الضاد وتقوييا
 والعموم المغوية والنحوية ،ونظرًا إليماني ننظرية االل والفرع في النحو فإن القرآن الكريم ىو االل

ااخرى ىي الفرع، وىي عـالة عمل القرآن ومساعدة عمل فيمو وتفسيره، قال رسول اهلل لمل اهلل عميو 
ذا اخطأ فمو ،إذا اجتيد الحاكم فألاب فمو أجران ]: وسمم . [جر أ وا 

ن ُفزت نأجر واحد وأخطأت فقد فزت نأجرين من اهلل ومن ،    فأرجو من اهلل أن أفوز نااجرين  وا 
. اآلراء السديدة لشيوخْي ااجصء 

 ونحث ما ىو مفيد في مجال النحو العرني، فقد منَّ ،     فمن ُحسِن حظ المرء أن يوفقو اهلل لمدراسة
، وفكرت في إكمال دراستي العميا- سنحانو وتعالل-اهلُل   وسعيُت جاىدًا من أجل تحقيق في ،عميَّ

مستوى النحث في كتاب اهلل عمو ينفعني في يوم ال نيع فيو وال شراء يوم ال ينفع مال وال ننون، وعمم 
 .في الدنيا يزيد من تواضعي وفقري وحاجتي إلل العمم وأفكار العمماء المستنيرين 

 
 
 
 

                                                           
 .108: يوسف -  (1)
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: وىناك جممة من األسباب دفعتني إلى اختيار ىذا البحث 
 وخصل تعميمي ،تنين لي خصل مراحل دراستي العممية المختمفة في المدرسة والجامعة أنو .1

 فالجميع ،عشرين سنًة خمت أن ىناك عزوفًا عن قراءة العدد في المغة العرنية الفليحة
وَن إلل العدد فإنيم ت وعندما يأ، كًل في موضعوون، وينلبون نالفلحل ويرفعونيتحدث

سنر ىذا المجال اتعرف إلل مشكصتو أيقرؤونو نالمغة العامية دون مراعاة لقواعده، فأردُت أن 
. إن كان ىناك مشكمة وىي غير موجودة ألًص 

 والقرآن ىو يو،القرآن الكريم ىو من ملادر المغة العرنية ااساسية وَلححْت العرب لغتيا عل .2
 .االل والعموم ااخرى عالة عميو ومساعدة عمل فيمو 

أحننت أن أنين أىمية العدد وقيمتو من الناحية النحوية والداللية واإلنسانية وان العدد ليس  .3
نما لو داللتو التي ال تنضب   .مجرد أرقام وا 

 
 والعموم ااخرى في ، انيا تمثل نظرية االل؛     وقد اخترت العدد في القرآن الكريم مادة لدراستي

 .النحو تمثل الفرع 
:     وكان من أىم الدراسات السانقة التي أخذت منيا ، وكانت رافدًا لموضوع العدد في ىذا النحث

إعراب القرآن لمنحاس ، معاني القرآن لمزجاج ، معاني القرآن لمفراء : كتب إعراب المتون وىي  -
 .، التنيان في إعراب القرآن لمعكنري ، إعراب القراءات الشواذ لمعكنري 

.  كتب كتاب سينويو والمقتضب وألفية انن مالك  -
 

:  كتابة ىذا البحث ما يمي يويتمثل المنيج الذي اتبعتو ف
أن ىذه الدراسة ولفية إحلائية ، إذ قامت عمل إحلاء ألفاظ العدد في القرآن الكريم  -

ااعداد المفردة ، ااعداد المركنة ، ااعداد المشتركة لممذكر والمؤنث ، كنايات : وأنواعو 
. العدد 

 .تعريف العدد لغًة والطصحًا وأىمية العدد في الحضارة اإلنسانية  -

 .داللة العدد الواردة في كل ما يختص نالعدد  -

 .إحلاء المرفوعات والمنلونات والمجرورات من ألفاظ العدد  -

 .إحلاء السور المكية والمدنية والوحدة الموضوعية ليذه السور  -

 وتناولت في المقدمة دوافع اختيار ،      وقد قمت نتقسيم ىذا النحث إلل مقدمة وأرنعة فلول وخاتمة
.  النحث وتحديد الموضوع ومنيج النحث 

 ووظيفة ،العدد وأىميتوو      وجعمت الفلل ااول لمحديث عن المعنل المغوي وااللطصحي لمعدد ، 
 .العدد في القرآن الكريم 
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.     وفي الفلل الثالث تناولت إعراب ألفاظ العدد ،    وفي الفلل الثاني تناولت أنواع العدد المختمفة
 وىدف ، وارتناطيا نالمكي والمدني،أما الفلل الرانع فنحثت فيو الوحدة الموضوعية آليات العدد

. ًء كانت مكية أو مدنية اوغرض كل سورة في مجال العدد، سو
    وجاءت خاتمة النحث نمجموعة من النتائج التي تولمت إلييا ، وكانت في كثير من جواننيا تمثل 

 . ومطانقة جيود النحويين لما جاء في ىذا القرآن العظيم ،دقة القرآن الكريم
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 :-تعريف العدد.  1
 
  :المعنى المغوي لمعدد_ أ 

ه َعدَّه ؛  الَعدُّ إحلاء الشيء ُّ ّّ ّّ ّّ ًة وَعدََّده يُعّد َّ ّّ  َعدًَّا وَتْعدادًا وَعّد
(1). 

 
:- وفي التنزيل 

 : كقولو تعالل، غير أنَّ معناه المغوي يمكن أن يظيَر في نعض اآليات؛ من مرةأكثرورد العدد    
ؿ ًّ  } ٌْل دَم ؿَّتُٕق دَم َٗم ٌْل  نُٕق بَم {ىَمقَمؿْل  َمظْل

 وما ُعدَّ فيو َمْعدوٌد ، يكون أحلل كل شيء معدوداً  :ولو معنيان، (2)
 ، نمعناهانو ؛ فأقام عددًا مقام اإلحلاء، أي إحلاء(َأحلل كل شيء) :فيكون معنل قولو تعالل

   . أي ال ُنحِلْيِو  لكثرتو؛(وال َنُعدُّ فضمو عمينا):  وفي حديث لقمان  .واالسم العدد والعديد
 قيل فما  ، إذا تكاممت الِعدتان : فقال ،أن رجًص سئل عن القيامة ]وفي الحديث الننوي الشريف     
.  قامت الساعة  ،إليو اكتممت عند اهلل نرجوعيم إذا : أي؛[ النار أىل الجنة وعدة أىلِعّدُة 
   .(3)(فواهلِل أن مالي لكثير وولد ولدي يتعاّدون عمل نحو المئة اليوم) : قال أنس  وفي الحديث  
 

        :ولو في الشعر عدة معاٍن متقاربة
:- أنو ذؤيب : قال     

 (4)َعدُّد بيا َوْسَط النِّنساِء األراملُ تُ َرَدْدنا ِإلى مولى َبِنييا َفَأْصَبحْت                      
 (الطويل)

.  احتسب نيا :ُتَعدُّد 
 وأما اايام المعمومات فعشر ذي ، وىي ثصثة نعد يوم النحر،ىي أيام التشريقو :(5)واأليام المعدودات

. الحجة
 
 
 
 
 
 

                                                           
. (عدد) نيروت ،_ دار لسان العرب م 1988 لسان العرب ، دار الجيل ، سنة :انن منظور -  (1)
 .94  :مريم-  (2)

 . السعودية– النحوث إدارة ، نشر 4/1929 ، 2481لحيح مسمم ، ناب فضائل انس نن مالك ، رقم الحديث : مسمم -  (3)

 .م1965_ ىـ 1285 ، دار القومية لمطناعة والنشر ، سنة 1/53ديوان اليذليين ،  : اليذليين-  (4)

   .(عدد)، نيروت – دار الجيل ، المؤسسة العرنية لمطناعة والنشر ،  القاموس المحيط ، :الفيروز انادي ، مجد نن محمد -  (5)
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:- قال لنيُد نن رنيعة 
 (1)تطيُر عدااُد األْشراِك َشْفعًا            َوِوْترًا والزَّزعامُة لمُغالمِ            

 ( الوافر)
 : اإلشراكاالْنِلناء ، وقيل ىي الميراث والمال ، : تذىب وتخرج ، العدائد : ير ـدائد ، تطعـ: روى ـي 

. الرئاسة : سيمًا سيمًا ، الزعامة : سيمين سيمين ، وترًا : الُشَركاء ، شفعًا 
 تأتي نمعنل الُعَقد ، وتأتي العداد (2)ىو المال والميراث ، والعدائدُ : العدائد :    قال انن ااعراني

نمعنل اىتياج وجع المديغ ، ويقال عادتو المسعة إذا أتتو العداد ، وقيل ِعداُد السميم أن َتُعد لو سنعة 
. وقتيا : أيام ، فإن مضت رجوا لو النراء ، عداد الحمل 

.  ما عددتو لحوادث الدىر من المال والسصح :الُعّدة 
.   الِعدُّ ما ننع من اارض ، والكرع ما نزل من السماء :الِعدُّد 

  
:-    قال الراعي 

 (3)بيا ِعدُّد وال َثَمدُ   ليسَجدَّزاَء     ِلُفيا       ا  في كلِّن َغْبراَء َمخِشيِّن َمتَ            
 (سيطبال)

ان  ََ  الزمان والعيد :الِعدَّز
       

        : انَن أنيواييجو مسكين نن عامر أحد نني عند اهلل نن دارم ، وكان رثل زيادً :  قال الفرزدق  
   جرى في َضالٍل دْمُعيا إْذ تحّدرا    ْبَكى اهلل َعْيَنَك ، إنِّنما     أَأمِسِكيُن ،          

را ر ِبقِو ال بظبٍي باللَّز    :              أققوُل لقو لْمقا أتقاني ِنعُيقوُ  يقِمة أْعَفََ
(4)َكِكسَرى عْمى ِعدَّزاِنِو أو كقصيرا   َمرًأ من أىِل َمْيساَن كاِفرَا       اْبكي تَ          أ

 (الطويل)
 . ومثل يقال عند نعي العدو ، دعاء ليم في الشماتة :نو ال نظني

 . وىو لوت الوتر لوتيا ورنينيا: عداد القوس 
 .نثٌر يكون في الوجو : الِعدُّد 

 . ، العداد يوم العرض  يوم العطاء:العداد 
 

:- قال طرفة نن العند

 (الطويل)   (5) الغدِ من          أرى الموَت أعداد النفوِس وال أرى      بعيدًا غدًا ، ما اقرَب اليوَم 

                                                           
 .200ص ،  نيروت-ديوان لنيد انن رنيعة، دار لادر-  (1)

 .(عدد)  لسان العرب: انن منظور -  (2)
 .57 ص،  لننان -نيروت   م1980_ ىـ 1401ديوان الراعي ، سنة -  (3)

  .1/201نيروت ، - دار لادر   م1966_ ىـ 1386دق ، سنة زديوان الفر-  (4)
 32 نيروت ، ص–م  دار الكتب العممية 1987ميدي محمد نالر الدين ، :  ، شرح وتحقيق ديوان نن العند :طرفة-  (5)
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 :-المعنى االصطالحي لمعدد_  ب

      
 ان كل قميل ؛ولكن معدودات أدل عمل القمة، (1) أو َكُثَر فيو معدودلَّ كل عدٍد ق:        قال الزّجاُج 
 . وقد يجوز أن تقطع االف والتاء لمتنكير ، درىمات: نحو،ُيجَمع ناالف والتاء

نعض وأي وكل وكثير :  نحو ،      العدد في معناه العام يتضمن اإلفراد والتثنية والجمع وما يضاف
 . وقميل 

ومن خوالو ما يساوي نلف  ،  اافراد: أي؛العدد ىو ما وضع لكمية اآلحاد):        يقول الزّجاجّ 
 . (2)(مجموع حاشيتيو الكنرى واللغرى

 
 :-الفرق بين العدد واسم العدد _ ج

       
عند جميع النحاة ) العدد واسم العدد ، فالعدد : ىما،     من الضرورّي أن نفرق نين كممتين في النحث

   . (3)(ىو الكمية ، واالفاظ الدالة عمل الكمية نحسب الوضع تسمل أسماء العدد
 مقلوده تحديد ألفاظ العدد ، ال ما ،أسماء العدد ما وضع لكمية أحاد ااشياء): ويقول الرضي     

  .(4)(ىية العدد
 

  : (5)أسماء العدد
:-        ألول ىذه ااسماء اثنتا َعْشرَة كممة ، وىي 

مائة، _ عشرة _ تسعة _ ثمانية _ سنعة _ ستة _ خمسة _ أرنعة _ ثصثة _ اثنان _       واحد 
 .ألف 

 :-وتقسم إلى ثالث مراتب 
 .الواحد فما فوقو إلل التسعة _   أ
 .والعشرة _  ب
 .والمائة واالف _  ج

                                                           
 .(عدد) لسان العرب :انن منظور -  (1)

. 4/242 أوضح المسالك إلل ألفية انن مالك  : ىشامانن -  (2)
  .(8  = )(16) =  9 + 7،  (9)وحاشيتو الكنرى  (7)، حاشيتو اللغرى  (8العدد )مثال عمل قول الزجاج لتوضيح 

(2)                                                           .4/939كشاف الطصحات الفنون -  (3)
 

  .145شرح الكافية  ، ص: الرضي -  (4)

  .6/15شرح المفّلل : انن يعيش -  (5)
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 :- العدد وأىميتو .2
 (1)أغراض استخدام العدد في القرآن الكريم_ أ
 

:-  يمكن تمخيل أغراض العدد في القرآن الكريم بما يأتي 
ُْل }:  التشريع أو نيان الحكم ، قال تعالل .1 ُٖقكٍة فَمإِهللا ٌْل جَمكَم ُّصُق  َمقْل َم َمةِهللا  َمشْل ِهللٖا نئِهللا ِْل ِّهللاىَم ِهللٍا َُم  ىُ٘ق َِم ُٝقؤْل ٝ ىِهللايَّتفِهللا

ٌٌر  ٞ ظِهللا قٌر قَم َم  َم ُ٘ق َُّت  َّت ٗ  فَمإِهللا ٌٌر  * فَمناُق يِهللٞا ٞيٌر دَم ِهللَا َم وَم َُّت  َّت ٘   ىلَّت َم َم فَمإِهللا ٍُق مَم ُْل دَم   .(2){ َٗم ِهللا
شير أال أقرنك أرنعة :  وىو أن يقول الرجل المرأتو ،َفِذكُر العدِد يثنت نو حكم اإليصء في الشرع   

.  (3)فلاعدًا ، أو ال أقرنك عمل اإلطصق، وال يكون اإليصء فيما دون اارنعة أشير
 

ن } :، قال تعالل (4)(الفذلكة)التفريق والجمع . 2 ََم ٌْل فَم جُق كْل بِهللا ُْل  ُقظْل ِهللا فَمإِهللا َّت رَم ّلِلِهللا كَم َْل َٗم ىْل ُق سَّت  ٘   ىْلعَم َُّ َٗم َمجِهللا

ْٗل  ن  َم كِهللاٝضًّ ٍَم ٌْل  ْْلنُق ِهللٍا َُم  ن ِْل مَم ََم ُق فَم ئَّت عِهللا ٍَم ُٛق  َٖمؿْل حَّٚت َٝمسْليُقغَم  ىْل ٌْل ظَم نُق اُقٗوَم يِهللاقُ٘ق  قُق َلَم جَمعْل َٗم ِهللٛا  َٖمؿْل َِم  ىْل ِهللٍا كَم  ْٞلىَم حَم  وْل

رِهللا  ِهللاىَٚم  كَم َْل حَّتيَم  ِهللانىْل ُق ََم ِْل جَم ََم ٌْل فَم ْْلحُق ِهللٍا َـم   َم ْٗل ُّقىُقلٍة فَمإِهللا قَمةٍة  َم ؿَم ْٗل صَم ًٍة  َم َٞمن ِْل صِهللا ِهللٍا َٝمةٌر  ِهللٔا فَم ِهللاؿْل ِْل قَم ْلوِهللا ِهللٍا ًـّٙ  ِهللٔا  َم  ِهللا

ٌْل  حُق شَم ْل َـم  قَم سْل َمةٍة  ِهللا وَم َٗم سِّ  ًٍة فِهللٜا  ىْلعَم َّتن ذَمةِهللا  َٝم ًُق ذَم َم َٞمن ؿْل فَمبِهللا ٌْل َٝمصِهللا ِْل ىَم ََم ِهللٛا فَم َٖمؿْل َِم  ىْل ِهللٍا كَم  ْٞلىَم حَم ن  وْل ََم سِّ فَم  ىْلعَم

يَمةٌر  ِهللٍا ن رٌر مَم كَم مَم {جِهللايْللَم دَم
(5) .

.    ثصثة أيام تجمع إلل سنعة أيام فالمجموع عشرة كاممة 
 

ٌْل  َمىْلفَم }:ال تعالل ـ ، ق والتضعيفكثير والمـنالغةـ الت.3 ِهللٖا ِهللٔا فَميَمسِهللادَم فِهللٞا ِهللٍا ْ٘ل ن  ِهللاىَٚم قَم ظًّ يْلَْمن ُّ٘ق وَم ىَمقَمؿْل  َمقْل َٗم

ن  ًٍّ ن َِم دَم ٞ ىِهللا َْل َْمةٍة  ِهللاَلَّت ؼَم {وَم
(6). 

ِْل َٝمغْل ِهللاكَم }: وكذلك قولو تعالل  رًّ فَميَم كَّت ٍَم َِم  ٞ سْل ِهللا ٌْل وَم ُق حَمغْل ِهللاكْل ىَٖم ُْل جَمىْل ٌْل  ِهللا ُق حَمغْل ِهللاكْل ىَٖم ْٗل َلَم جَمىْل ٌْل  َم ُق حَمغْل ِهللاكْل ىَٖم  وْل

ٌْل  ُق ُق ىَٖم {  َّت
(7). 
. نك يا محمُد ميما استغفرت لممشركين فمن يغفر اهلل ليم أ:  المراد ىنا 

 

  كما سيأتي فيما ، والعمميات الحسانية، ومضاعفاتو، والكسور،العدد عشرة: النيان العممي مثل . 4
 . نعدُ 
:- (1)الحضارة اإلنسانيةفي ثر العدد أ_ ب

                                                           
  .103_97العدد في المغة ،  من ص: النحاس ، ملطفل -  (1)

  .227 ، 226: النقرة -  (2)

 .وان مضت أرنعة اشير نانت الزوجة نتطميقو . أن الزوج إذا فاء في المدة لح الفيء وحنث ولزمتو كّفارة يمين : حكم اإليصء -  (3)

 .  فذلك العدد كذا وكذا ، وىي جمع العدد نعد تفليمو كما في اآلية الكريمة : الفذلكة ، من قوليم -  (4)

  .196: النقرة -  (5)

  .14: العنكنوت-  (6)

  .80: التونة -  (7)

 .38_17نيروت ، من ص– م مؤسسة الكتاب 1996نة اارقام العرنية ننع الحضارة اإلنسانية ، س:كانو ، عند المطيف جاسم : ُينظر -  (1)
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 ىدفيا تنيان واقع حقيقّي ممموس نأمور ، ميمة في حياة الناس جميعاً تاو     اارقام وااعداد ىي أد
 وىي ضرورية لمعرفة قيمة ااشياء ومقاسيا ، مرتنطة نحياة النشر ومتطمناتيم الحياتية والمعيشيةميمة

 ووضوح دون لنس أو التناس مما قد يؤوليا إلل شيء منيم غير معروف قد ،ومنزلتيا العددية ندقة
نَّ الرْقم أو العدد مرتنط نكمية إيكون شيًئا كنيًرا أو لغيرًا، قميًص أو كثيرًا، زائدًا أو ناقلًا، وعميو ف

. معروفة محددة ندقة
     والواقع أن أىمية اارقام تننع من كونيا أداة فعالة ترمز إلل عدد معين معروف ارتنط نالرقم 

المذكور ارتناطًا مناشرًا ويتكون في الحساب العشري من عشر وحدات يمثميا رمز عددي معروف ىو 
الرقم المرتنط نالعدد التسمسمّي لرقم حسب زيادتيا التدريجية وال يمكن أن نتلور عالمنا اليوم دون أرقام 

 ، في حياة اإلنسان المعالِر عمل اختصف مستوياتيا وتعاممياافيي في الواقع ألنحت َمْعممًا ُميمِّ 
 .فالرْقُم اليوَم ىو عنلر حيوّي ميّم 

 والناس آنذاك لم يعرفوا ،الحضارة وألم يكن ىذا قائمًا في حياة اإلنسان ااول عند ندء التطور      
 عّنروا أنيم كما ،(كثير) ارتنطت نالرقم واحد دِّااارقام وال العدَّ وال ااعداد فكانت تطمعاتيم محدودة ج

 وىذا نطنيعة الحال لم يكن مقنواًل في نناء حضارة إنسانية متقدمة متطورة ،(قميل)عن المحدودية نمفظ 
. 

 فاليد ،     لقد كان المنطمق ااول لمعد والعدد ىو ألانع اليد الواحدة المكونة من خمس ألانع
رئيسّية  أي أن اليد يمكنيا أن تشكل قاعدة  ؛الواحدة يمكنيا أن تكون أداة مناسنة كأساس لوحدات العدِّد 

. لمعدّ 
ن العدد المشار إليو في الواقع خمسة إنو عندما يرمز إلل يد واحدة في ىذا النظام فإوعميو ف    

 فكل يد تمثل خمسة ، وكل مجموعة من اايدي تمثل ناتج عدد اايدي ،واليدان تمثصن عشرة أرقام
 . مضرونًا نالعدد خمسة 

 ،ولمداللة عمل أىمية ىذه القاعدة واستعماليا في العدِّد فقد استعممت اارقام الرومانية العدد خمسة    
(v) مكون من (أرنع) فالرقم أرنعة ،ان وزيادةـدة عن طريق نقصـ وخمق أرقام جدي،توليدـاس لمعدِّد للـكأس 
(5–1 = 4)( iv).  (8 = 1+1+1+5)مكون من  والعدد ثمانية (iiiv) وقد تطورت اامور نعد ذلك 

 وىما نطنيعة ،فنداًل من أن ينحلر العّد في يد واحدة استعممت اليدان لتكّونا القاعدة الرئيسية لمعدِّد 
 ونيا يمكن عد ، فألنحت القاعدة الجديدة مكونة من عشر ألانع، عدًداوأكثر مصءمة أكثرالحال 

 وىي التي ،عشرة أشياء ، وىذه القاعدة الجديدة ألنحت فيما نعُد القاعدة الرئيسية لألعداد العشرية
   .تستعمل في الوقت الحاضر في قواعد اارقام الرئيسية في العالم

ناارقام ) ويسمييا   يستعمميا العالم،جدير نالذكر أن اارقام الغرنية ىي في الواقع أرقام عرنيةو
 ويحتاج ىذا إلل وقفة متأنية من النحث ، واارقام العرنية ليا دور رائد في الحضارة اإلنسانية،(العرنية
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 عن كثب عمل موضوع عممّي االطصعلل اىتماٍم ُمَرّكٍز من قنل الجميع حتل يتمكنوا من إ وواالطصع
 وتطور عموم الحاسب وما قّدمو العرب ،ميّم ارتنط نحضارة أمتيم العرنية المنسية في عالم اارقام

 .ااوائل في مجال تطوير اإلنسانية 
 :-ن الكريم آوظيفة العدد في القر .3
 :- األرقام واألعداد في القرآن الكريم وأىميتيا _أ

ن آ لتنيان الدور الرائد لألرقام العرنية في الحضارة اإلنسانية ال ند لممرء من الرجوع أوال إلل القر     
 أن المسمم عرف العمميات الحسانية واارقام من خصل اآليات القرآنية ، وال ند نعد  منالكريم لمتأكد

عن الدور الريادي لممسممين في العموم الرياضية التي جعمت _ ولو نعاجمة سريعة _ ذلك من التحدث 
الرْقم العرنْي ناختصف أنواعو ملدرًا لإلشعاع والمعرفة ، وساعدت عمل انتشاره واستعمالو في معظم 

 كما ساعدت كذلك عمل انتشار العموم والمعرفة من خصل التيسير والسيولة لألرقام العرنية ،دول العالم
 .

إن إنتاج عمماء المسممين الرائع في عموم الحساب والرياضيات ىو في الواقع ناتج عن  ))      
 الدينية والدنيوية ، وىو نانع عن إيمان وعقيدة، ماحتياجاتوبنشاطاتيم الفكرية المتطورة ، وارتناطيم 

ارتنطت نالمفيوم القرآنّي لآليات الكريمة التي تحدثت عن الحساب وااعداد والكسور والجمع والضرب 
 فالقرآن الكريم قد أوجد المجال الفكرّي لمعالم المسمم المتنلر في عموم دينو ودنياه ، كما .والقسمة

سيل عميو التعرف إلل التطور الحسانّي الدقيق لمضمون المعمومات التي احتوتيا اآليات النينات التي 
 .  (1)((تحدثت ندقة وشرح وتفليل عن مضمونيا المتعمق نااعداد والعمميات الحسانية

  ، ونعد مختمفةأوجو جّدًا ، وردت عمل ةٍ      واآليات القرآنية الكريمة التي احتوت عمل أعداٍد كثير
 ، يعطي اإلنسان المسمم اإلليام  والمتشانيات والتتنع آلياتو الُمْحكمات،ن الكريم آإلل القر الرجوع

ن منذ خمسَة َعَشَر قرنًا مضت عن العدد واإلحلاء والعمميات آوالتفيم والتنلر، وقد تحّدث القر
الحسانية، كما ُذِكرت جميع ااعداد من واحد إلل عَشرة، واشتممت كذلك نعض اآليات الكريمة عمل 
رْت نعض ااعداد في اآلية  عدة أعداد ، واحتوت آيات أخرى عمل تسمسل عددّي متتانع ، كما ُكرِّد

 .، واشتممت آيات أخرى عمل ذكر أعداد متفرقة مختمفة ىا نفس
 :-ن الكريمآاإلحصاء والعمميات الحسابية في القر_ ب 

 إن اإلحلاء والعدَّ والعدد والعمميات الحسانية اارنع المعروفة قد ُنيَنْت نتائجيا في مواقع       
ورة ــعدِّد واإلحلاِء ما جاء في سـ الدالة عمل التالنيناور القرآن الكريم ، ومن اآليات ـعديدة من س

ؾًّ  } :الجن ؿَم اٍة دَم ْٜل ٚ مُقوَّت شَم بَم َٗم َمظْل ٌْل  ِهللٖا ْٝل ن ىَمؿَم ََم نطَم  ِهللا { َٗم َمظَم
ّّ جصُلو في سورة مريم (1) ىَمقَمؿْل  } :، كما قال جّل

                                                           
 53_51 اارقام العرنية ننع الحضارة اإلنسانية ، ص:كانو -  (1)

 28  :الجنّ -  (1)
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ٌْل  ُٕق ن بَم ؿ ًّ    َمظْل ٌْل دَم ُٕق ؿَّت دَم {َٗم
فقد جاءت في قولو تعالل في سورة . ، واآلية الكريمة ذات العصقة نالحساب (2)

نبَم  } :اإلسراء   ىَم َٗم ىْلعِهللا َِم  ِْهللٞا ؾَم  ىىِّ ؿَم َُق٘  دَم يَم ىِهللاحَم ْل َٗم ٌْل  ِْل قَم ِّنُق ِهللٍا  .(3){ىِهللاحَمسْلحَمغُق٘  فَمضْل ًّ 

 :أما العمميات الحسابية األربع فقد ذكرت في آيات قرآنية عديدة منيا 
ِهللِا  } :عام  ـورة اانـ جاء في س:عممية الجمع -  ْٞل ََم ْلمِهللا  ذْلَْم َِم  ىْل ِهللٍا َٗم ِهللِا  ْٞل ِهللُا  ذْلَْم أْل َِم  ىضَّت ِهللٍا َٗم زٍة  لْل

َمةَم  َم نِّهللٞا ََم ذَم

ٌْل  ْْلحُق ُْل مُق ٌٍة  ِهللا يْل ِّهللٜا  ِهللا ِهللا ِهللِا َّمسِّئُ٘ق ْٞل َم ّْلرَٞم ُق ًُق  ١ْل ن ظَم ِهللٔا  َمقْل ْٞل يَم يَمثْل دَم ََم حَم ن  شْل ٍَّت ِهللِا  َم ْٞل َم ّْلرَٞم ُق ِهللًا  ١ْل ًَم  َم كَّت ِهللِا ظَم ْٝل كَم مَم قُقوْل اَم ىفَّت

َِم  قِهللٞا نؾِهللا ِهللِا (143)صَم ْٞل َم ّْلرَٞم ُق ِهللًا  ١ْل ًَم  َم كَّت ِهللِا ظَم ْٝل كَم مَم ِهللِا قُقوْل اَم ىفَّت ْٞل َِم  ىْلسَمقَمكِهللا  ذْلَْم ِهللٍا َٗم ِهللِا  ْٞل ِهللا ِهللاوِهللا  ذْلَْم َِم  ٣ْل ِهللٍا {َٗم
(4). 

ِهللٔا فَميَمسِهللادَم  } :ما جاء في سورة العنكنوت :عممية الطرح أو التنقيل-  ِهللٍا ْ٘ل ن  ِهللاىَٚم قَم ظًّ يْلَْمن ُّ٘ق وَم ىَمقَمؿْل  َمقْل َٗم

ن  ًٍّ ن َِم دَم ٞ ىِهللا َْل َْمةٍة  ِهللاَلَّت ؼَم ٌْل  َمىْلفَم وَم ِهللٖا {فِهللٞا
(5).  

يِهللاسُ٘ق   } : سورة اانفال  ُذِكرت في فقد  :عممية الضرب-   َُم َٝمغْل ٗ ن ِهللاكُق َُم صَم ٗ كُق مْل ٌْل دِهللا ْْلنُق ِهللٍا ِْل  ُْل َٝمنُق  ِهللا

  ٗ َِم مَم َمكُق ٝ َِم  ىَّتفِهللا ِهللٍا يِهللاسُ٘ق   َمىْل ًّن  نئَمةٌر َٝمغْل ِهللٍا ٌْل  ْْلنُق ِهللٍا ِْل  ُْل َٝمنُق َٗم ِهللا ِهللِا  ْٞل نئَمحَم {ِهللٍا
(6)
كِهللا  }  : وفي سورة النساء ، مَم ىِهللايفَّت

ِهللِا  ْٞل َم ّْلرَٞم ُق رْلوُق ظَم ِّ  ١ْل {ِهللٍا
(7)
. 

 }  :رْت في سورة القمـ فقد ُنِينَ ،زاء أو فروعـزئة الشيء وتقسيمو إلل أجـ وىي تج:عممية القسمة - 
كٌر  حَمضَم عْل ٍُق بٍة  كْل ٌْل مُقوُّ شِهللا ُق ْٞلَْٖم ةٌر  َم ََم ناَم قِهللاىْل ََم َُّت  ىْل ٌْل  َم َّمسِّئْلُٖق {َٗم

(8).  
شتمل عمل آيات قرآنية ارتنطت نالكسور في ان آ فإن القر،  إضافة إلل العمميات الحسانية اارنع   

كَم  } :قال في سورة النساء  ف  ؛عممية تقسيم الميراث ن جَمكَم ٍَم َِّت ذُقيُقرَمن  ُق ِهللِا فَميَٖم ْٞل ْ٘ل َم  ذْلَْمحَم ناًّ فَم َِّت ِّهللاىَم ُْل مُق فَمإِهللا

ىَمؿٌر  َٗم ُق  َُم ىَٔم ن ُْل مَم كَم  ِهللا ن جَمكَم ََّت ِهللٍا ؿُقنُق  ن  ىىُّ ََم ْْلُٖق ِهللٍا ؿٍة  َٗم ظِهللا ِهللٔا ىِهللانُقوِّ  ْٝل َ٘م َم َم ١ِهللا َٗم فُق  َٖمن  ىِّْبْل رًّ فَميَم ؿَم َٗم ظِهللا نَّمثْل  ُْل مَم َٗم ِهللا
ؿُقنُق  ِهللٔا  ىىُّ ٍِّ ُق رٌر فَم٢ِهللا َ٘م ُق  ِهللاؼْل َُم ىَٔم ن ُْل مَم ِهللٔا  ىرُّيُقدُق فَمإِهللا ٍِّ ُق َ٘م ُٓق فَم٢ِهللا ُق  َم َم قِهللاذَٔم َٗم َٗم ىَمؿٌر  َٗم ُق  ِْل ىَٔم ٌْل َٝمنُق ُْل ىَم {فَمإِهللا

(1). 
كَم  }: خرى من الكسور كما جاء في سورة النساءآ يَ    وتنين آية الميراث نواح     ن جَمكَم ٍَم فُق  ٌْل ِّهللابْل ىَمنُق َٗم

لُق  َٗم شُق ُْل ىٌَمـ َملْل ىَمؿٌر فَميَملُق ــــْل ًْل  ِهللا َٗم َِّت  ُق َُم ىَٖم ن ُْل مَم ىَمؿٌر فَمإِهللا َٗم َِّت  ُق ِْل ىَٖم كــــ َٝمنُق ن جَمكَم ََّت ِهللٍا َّٞتةٍة ـْل ًُق  ىكُّ ُقيُق  صِهللا َٗم ؿِهللا  ِْل  َم ْل ِهللٍا َُم 

ٍِة  ْٝل ْٗل ؾَم َٖمن  َم َِم  ِهللا ٞ صِهللا {ُٝ٘ق
(2). 

 
 

                                                           
 .94  :مريم-  (2)

 .12  :اإلسراء-  (3)

. 144  :اانعام-  (5)
 . 14 العنكنوت – (6)
 . 65اانفال  - (6)
  .11النساء  - (7)

 .28  :القمر-  (1)

 11  :النساء - (1)

 .12  :النساء- (2)
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أنواع العدد أنواع العدد 
  

:- األعداد المفردة : أواًل  :- األعداد المفردة : أواًل 
العدد الواحد واالثنان _ أ                                                    العدد الواحد واالثنان _ أ 

العدد المفرد من ثالثة إلى عشرة _ ب                                                         العدد المفرد من ثالثة إلى عشرة _ ب
  

:- األعداد المركبة : ثانيًا  :- األعداد المركبة : ثانيًا 
العددان من _ أ                                                           1212 _  _ 1111العددان من _ أ
األعداد من _   ب                                                       1919 _  _ 1313األعداد من _   ب
العدد المعطوف  _  ج                                                        العدد المعطوف  _  ج 

  

األعداد المشتركة : ثالثًا    :-:-لممذكر والمؤنث لممذكر والمؤنث األعداد المشتركة : ثالثًا 
العقود وبابيا _  أ                                                       العقود وبابيا _  أ
مااة وألف مااة وألف   _  ب_  ب                                                    
الكسور _   ج                                                     الكسور _   ج
بضع وبعض بضع وبعض   _ د_ د                                                      

  

:- كنايات العدد : رابعًا  :- كنايات العدد : رابعًا 
كم _ أ                                                                     ((الخبريةالخبرية و واالستفياميةاالستفيامية))كم _ أ
كأيِّنْن_ب                                                                   كأيِّنْن_ب

كنايات آخرى ليا عالقة بالعدد _                             ج كنايات آخرى ليا عالقة بالعدد _                             ج
  

الفصل الثاني الفصل الثاني 
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: أنواع العدد
 

 ، ومائة وألف، من واحد إلل عشرة: وألولو اثنا عشر لفًظا وىي،العدد ىو ما ُوِضَع لكمية الشيء
 . (1) والناقي متفرع عنيا

:- وُيقسم العدد إلل ااقسام التالية 
 

: ةاألعداد المفرد: أواًل 
:- وتقسم األعداد المفردة إلى قسمين 

 
 : العدد الواحد واالثنان _ أ

مرأٌة واحدٌة، أرجٌل واحٌد ، رجصن اثنان ، :  ويؤنثان مع المؤنث ،ُيذّكر ىذان العددان مع المذكر     
  .امرأتان اثنتان ، أو ِثنتان

ؿٌر }:قال تعالى  َٗم ظِهللا ٌر  ٌْل  ِهللاىَٔم ُقنُق {َٗم ِهللاىَٖم
رٍة } ،(2) ؿَم َٗم ظِهللا ِْل َّم ْلهٍة  ِهللٍا ٌْل  أَممُق ّْلمَم َ٘م  ىَّتفِهللاٛ  َم ُٕق {َٗم

َِّت } ، (3) ُْل مُق فَمإِهللا

كَم  ن جَمكَم ٍَم َِّت ذُقيُقرَمن  ُق ِهللِا فَميَٖم ْٞل ْ٘ل َم  ذْلَْمحَم ناًّ فَم  . (4){ِّهللاىَم
 كما ،...، أحد وعشرون، أحد وثصثون ويستعمل مع التنييف أحد عشر، أحد:ويقال في الواحد    

ؿٌر }:  كقولو تعالل،يستعمل قميص استعمال واحد نص تنييف وال إضافة ُق  َمظَم َ٘م  َّت {قُقوْل ُٕق
وىو نمعنل ، (5)

. واحد أو منفرد
.  وىي ألفاظ ممحقة نالمثنل في كل أحواليما ،والعددان اثنان واثنتان أو ثنتان   
 

:- العدد واحد 
 . (6)" وُحودًا ، وُوُحودًة ، َوْوْحدًا ، وُوْحَدًة ، َوِحَدةً َوِحَد َيِحُد "الفعل منو 

 
 

 : مادة وحَد 
                                                           

 (وحد)انن منظور ، لسان العرب ، - (1)
. 163 النقرة –(2)
  .98:  اانعام -(3)

 11:  النساء  –(4)
 1  :اإلخصص-  (5)

 (وحدَ ) لسان العرب ،: نن منظور ا-  (6)
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 : وفيما يمي نصول ىذه األعداد ومشتقاتيا في اآليات الكريمة 
ؿٌر } .1 ُق  َمظَم َ٘م  َّت  1 :   اإلخصص                                                         { قُقوْل ُٕق

ُِق فِهللاحْلَْمةٌر فَم َم جَمنْل ُقك} .2 ن َّمعْل ََم َّت َلَم  ِهللّا حَّٚت َٝمقُ٘ق ؿٍة ظَم ِْل  َمظَم ِهللٍا ِهللُا  ن ََم ن ُٝق َميِّ ٍَم  :      النقرة                    {َٗم
102 

ِهللُا    } .3 ْـل ؿٍة  ِهللاَلَّت  ِهللاإِهللا ِْل  َمظَم ِهللٍا ِهللٔا  َِم  ِهللا ٝ ن ُٕقٌ  ِهللاضَم قِّ ٍَم                                                            {َٗم

 102   :     النقرة   

َُم } .4 ٘ َُق يِهللا ىْل ٍُق ُق  ُِق ىَٔم َّمعْل َٗم ٌْل  ْْلُٖق ٍِّ ؿٍة  َِم  َمظَم ْٞل النقرة                                             {َلَم ُّق َمكِّ ُق  َم
   :136 

َْمن } .5 َٗم َمطَم ْل َْمن  ِهللَا ْل قَمنىُ٘ق ْل وَم َٗم ِهللٔا  يِهللا وُق ِ قُّ ٍِّ ؿٍة  َِم  َمظَم ْٞل                                            {َلَم ُّق َمكِّ ُق  َم

 285:   النقرة        

ٌْل } .6 حُق جِهللٞا ن  ُٗق ٍَم رْلوَم  ٍِّ ؿٌر  جَٚم  َمظَم ِهللا  َُم ُٝقؤْل َُّت  ىْلُٖقؿَمٙ ُٕقؿَمٙ                                           {قُقوْل  ِهللا

 73:   آل عمران    

َُم } .7 ٘ َُق يِهللا ىْل ٍُق ُق  ُِق ىَٔم َّمعْل َٗم ٌْل  ْْلُٖق ٍِّ ؿٍة  َِم  َمظَم ْٞل  84:   آل عمران                         {َلَم ُّق َمكِّ ُق  َم

ٌْل } .8 ٘مُق دُق وُق٘هُق َٝمؿْل َٗم ىكَّت ؿٍة  يَٚم  ظَم َُم دَم ٗ ُ٘ق َلَم جَميْل َٗم َُم  ؿُقٗ ْـل جُقبْل ِهللا  آل عمران                          { ِهللا
   :153 

سًّن} .9 مَم ْ٘ل كَم مَم مَم ؿَم دَم ْٝلثُق  َمظَم ِّٜ قَم َم  4  :      يوسف                                     {  ِهللّا

َِم } .10 ٞ ِهللَا ِ  ىْل َمنىَم ٍِّ ؿ ًّ  تِهللا  َمظَم ٌْل ُٝقؤْل ن ىَم ٍَّت آجَمنمُقٌ  َٗم منًّ  يُ٘ق ٍُّ شَم َميَمنُقٌ   20:  المائدة             {َٗم

َِم } .11 ٞ ِهللَا َِم  ىْل َمنىَم ٍِّ ؿ ًّ  ُق  َمظَم فِّ ُٔق فَم  نًّ َلَّت  ُقدَم ُق دَم فِّ ُٔق ِّٜ  ُقدَم :     المائدة                              {فَمإِهللّا
115 

ِهللٖاٌ } .12 جِهللا ؿَّت ٍُق ٌْل  ِهللاىَٚم  ُٕق ؿَم ْٖل ٌْل دَم ِهللٖا ْٞل ٘ ْل  ِهللاىَم َُّ ؿ ًّ فَمأَمجِهللا ٌْل  َمظَم ْٞلنُق يَم ٗ ْل دَم ِهللٕاكُق ٌْل ُٝقظَمن ىَم  4:   التونة           {َٗم

ؿ ًّ } .13 ٌْل  َمظَم َُّت  ِهللانُق كَم َلَم ُٝقمْل ِهللا َٗم ىْلَٞمحَميَملَّتفْل                                                              {َٗم
 19:  الكيف         

ؿ ًّ } .14 ٌْل  َمظَم ْْلُٖق ٍِّ ِهللٖاٌ  حَم ْلثِهللا فِهللٞا َلَم جَمىْل                                                                         {َٗم

 22:   الكيف         

تُق  } .15 ْ٘ل ََم ٌُق  ىْل مُق ؿَم كَم  َمظَم ضَم َـم  ظَم ٌْل  ِهللا ْٞلنُق يَم حِهللابَم دَم  180:   النقرة                                       {مُق

َّٞتةِهللا } .16 صِهللا َ٘م َِم  ىْل ٞ تُق ظِهللا ْ٘ل ََم ٌُق  ىْل مُق ؿَم كَم  َمظَم ضَم َـم  ظَم                                                 { ِهللا

    106:  المائدة          

َُم } .17 طُ٘ق ٌْل َلَم ُٝق َمكِّ ُٕق َٗم َمن  يُْق وُق فَّتحْلُٔق قُق َ٘م تُق جَم ْ٘ل ََم ٌُق  ىْل مُق ؿَم نا  َمظَم َـم  شَم َٚم  ِهللا حَّت  61:    اانعام            {ظَم

ك ًّ } .18 َْل ُق ؼَم قِهللٜا قَم َّٔت َمىْل ن فَٞم ََم مُق ؿُق ن  َمظَم ٍَّت ِهللِا  َم صْل ِهللٜا  ىىِّ سَم نظِهللا يوسف                                            {َٝمن صَم
  :41 
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َِم } .19 ِْهللٞا ىِهللا عْل َُق َِم  ىْل ِهللٍا َّتن َّمكَم كَم  ُق  ِهللّا نَّٔم نَم ٍَم َّمن  ؿَم فْل  َمظَم        :  يوسف                              {فَمؽُق
78 

َْمةٍة } .20 كُق  َمىْلفَم وَم ََّت ْ٘ل ُٝق َم ٌْل ىَم ؿُقُٕق ؾُّ  َمظَم َ٘م  96:  النقرة                                        {َٝم

َٕمسنًّ } .21 َـم ضِهللا  اُق  ١قْل وْل ٍِّ ِهللٕاٌ  ؿِهللا ِْل  َمظَم ِهللٍا ٌْل مُق َّتنقٌر فَميَِم ُٝققْلسَموَم  ُٕق  91:  آل عمران                        {َٗم

ِّٜ جُقسْلثُق  ُٟ } .22 تُق قَمنهَم  ِهللّا ْ٘ل ََم ٌُق  ىْل ُٕق ؿَم كَم  َمظَم ضَم َـم  ظَم حَّٚت  ِهللا  18:                           النساء        {ظَم

كِهللا  } .23 َِم  ٟؼَم ِهللٍا ٌْل ُٝقحَمقَمسَّتوْل  ىَم َٗم ن  ََم ِهللٕا ؿِهللا ِ  َمظَم ِهللٍا  27:                                  المائدة        {فَمحُققُقسِّوَم 

ك ًّ  } .24 َْل كُق ؼَم بِهللا ِّٜ  َمقَم ِّهللٜا  َمدْل ن  ِهللّا ََم ُٕق ؿُق  36:                                    يوسف         {قَمنهَم  َمظَم

اٍة } .25 ْٜل َٚم شَم يَم قُق دَم ٌُق َلَم َٝمقْلؿِهللا ن  َم ْلنَم ََم ُٕق ؿُق ِهللِا  َمظَم ْٞل يَم شُق رَم ًّ قَّت ٍَم ُق  بَم    كَم  76:                النحل         {َٗم َم

ن } .26 ََم ُٕق ْٗل مِهللا َم ن  َم ََم ُٕق ؿُق ْؿَمكَم  ىْلنِهللاسَمكَم  َمظَم َِّت دِهللا ن َٝمسْليُقغَم ٍَّت  23:                            اإلسراء        { ِهللا

ٌْل } .27 َٖمن ىَمنُق َّت ِهللِا  َّم ْٞل ؿَمٙ  ىلَّتنئِهللا َمحِهللا ُق  ِهللاظْل ٌُق    مُق ؿُق ْـل َٝم ِهللا  7     :                           اانفال   {َٗم ِهللا

ِهللِا } .28 ْٞل َم َْٞم ىْل ؿَمٙ  ىْلعُق َمن  ِهللاَلَّت  ِهللاظْل َُم  ِهللْا ٘ َٕموْل جَمكَم َّتبُق :                                   التونة         {قُقوْل 
52 

ِهللِا } .29 ْٞل َٕمنجَم َّٜت  ؿَمٙ   ْلَْمحَم لَم  ِهللاظْل نِهللاعَم ُْل  ُّق ِّٜ  ُققِهللاٝؿُق  َم  27:                              القلص       {قَمنهَم  ِهللّا

30. { ٙ كَم ن  ١ُقؼْل ََم ُٕق ؿَم  كَم  ِهللاظْل مِّ ن فَمحُقفَم ََم ُٕق ؿَم  وَّت  ْلظْل َٖمؿَم ا  َُم جَمضِهللا َِم  ىمُّ ِهللٍا َُم  ْ٘ل ََّتِ جَمكْل َم :         النقرة          {ِهللٍا
282 

َٞمنا } .31 حِهللاعْل يَٚم  وْل ٜ دَم مِهللا َْل ن جَم ََم ُٕق ؿَم  ناجْلُٔق  ِهللاظْل :                                    القلص       {فَمصَم
25 

ُٓق  } .32 كْل حَمأْلشِهللا ن َٝمن  َم َمثِهللا  وْل ََم ُٕق ؿَم   26:                                        القلص        {قَمنىَمثْل  ِهللاظْل

اَم } .33 حَّٚت جَم ِهللٜا ٜ ظَم ٙ فَمقَمنجِهللايُ٘ق   ىَّتحِهللٜا جَمسْلغِهللا كَم ُقؼْل يَٚم  ١ْل ن دَم ََم ُٕق ؿَم                                  {فَمإِهللُا  َمغَمثْل  ِهللاظْل
 9:  الحجرات    

ْٞلئنًّ } .34 ْْلُٔق شَم ِهللٍا فُقٗ ْل  لَمنق ًّ فَم َم جَمأْلؼُق َِّت قِهللْا ُٕق ؿَم  ٌْل  ِهللاظْل ْٞلحُق آجَم :                             النساء               {َٗم
20  

ؿٍة } .35 َٗم ظِهللا ًٍة  يَٚم طَم َمن سِهللاكَم دَم ِْل َّمبْل ٍُق٘وَمٚ ىَم ٌْل َٝمن ْـل قُقيْلحُق  :   النقرة                                   {َٗم ِهللا
61 

ٌُق } .36 ٞ ظِهللا ُِق  ىكَّت ََم ظْل َ٘م  ىكَّت َم  ِهللاَلَّت ُٕق ؿٌر َلَم  ِهللاىَٔم َٗم ظِهللا ٌر  ٌْل  ِهللاىَٔم ُقنُق  163 :    النقرة                          { َٗم ِهللاىَٖم

ؿُقنُق }  .37 ن  ىىُّ ََم ْْلُٖق ِهللٍا ؿٍة  َٗم ظِهللا ِهللٔا ىِهللانُقوِّ  ْٝل َ٘م َم َم ١ِهللا  11  :  النساء                                           {َٗم

ؿُقنُق } . 38 ن  ىىُّ ََم ْْلُٖق ِهللٍا ؿٍة  َٗم ظِهللا ثٌر فَميِهللانُقوِّ  ْٗل  ُقؼْل ُق  َمغٌر  َم ىَٔم   :   النساء                                   { َٗم
12 
ؿٌر }. 39 َٗم ظِهللا ٌر  ُق  ِهللاىَٔم ن  َّت ََم َّت ٌْل  ِهللّا ْٞلكًّ  ىَمنُق ُق٘  ؼَم ّْلحَٖم ذَمةٌر   ىُ٘ق  ذَم َم َلَم جَمقُ٘ق  :   النساء                           { َٗم

171 
ؿٌر }. 40 َٗم ظِهللا ٌر  ٍٔة  ِهللاَلَّت  ِهللاىَٔم ِْل  ِهللاىَم ِهللٍا ن  ٍَم َٗم ذَمةٍة  َم ذَمنىِهللادُق ذَم َم َُّت  َّت َِم قَمنىُ٘ق   ِهللا ٝ                           { ىَمقَمؿْل مَم َمكَم  ىَّتفِهللا

 73:  المائدة        
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َُم }. 41 كِهللامُق٘ ن جُقمْل ََّت ِهللٍا ِهللٜا  َمكِهللاٛاٌر  َّْت َٗم ِهللّا ؿٌر  َٗم ظِهللا ٌر  َ٘م  ِهللاىَٔم ن ُٕق ََم َّت     اانعام                              { قُقوْل  ِهللّا
  :19 
َّتنقُق }. 42 ؿُق  ىْلقَٖم َ٘م ظِهللا ُق  ىْل ِهللًا  َّت ْٞلكٌر  َم َُم ؼَم قُ٘ق حَم َمكِّ ٍُق  39:  يوسف                                  { اَم َمقْل َمنبٌر 
قَمةٍة َل }. 43 حَم َمكِّ ٍُق َ٘م بٍة  ِْل  َم ْل ِهللٍا يُ٘ق   ؼُق َٗم ؾْل ؿٍة  َٗم ظِهللا ِْل  َمنبٍة  ِهللٍا يُ٘ق   ؼُق : يوسف                            { جَمؿْل
67 
ؿٍة }. 44 َٗم ظِهللا ناٍة  ََم قَٚم  ِهللا  4:  الرعد                                                              { ُٝقىْل
َّتنقُق }. 45 ؿُق  ىْلقَٖم َ٘م ظِهللا َ٘م  ىْل ُٕق َٗم اٍة  ْٜل نىِهللا ُق مُقوِّ شَم ُق ؼَم  16: الرعد                                   { قُقوِهللا  َّت
َّتنقِهللا }. 46 ؿِهللا  ىْلقَٖم َ٘م ظِهللا ِهللا  ىْل َّت ٗ  ّلِلِهللا لُق  48: إنراىيم                                                    { َٗم َمكَم
ؿٌر }. 47 َٗم ظِهللا ٌر  َ٘م  ِهللاىَٔم ن ُٕق ََم َّت  52: إنراىيم                                                                {  َّم
ؿٌر }. 48 َٗم ظِهللا ٌر  ٌْل  ِهللاىَٔم ُقنُق  22:  النحل                                                         {  ِهللاىَٖم
ؿٌر }. 49 َٗم ظِهللا ٌر  َ٘م  ِهللاىَٔم ن ُٕق ََم َّت  51:  النحل                                                              {  ِهللّا
ؿٌر }. 50 َٗم ظِهللا ٌر  ٌْل  ِهللاىَٔم ُقنُق ن  ِهللاىَٖم ََم َّت َّٜت  َّم ٚ  ِهللاىَم ظَم  110:  الكيف                                           { ُٝ٘ق
ٌر }. 51 ٌْل  ِهللاىَٔم ُقنُق ن  ِهللاىَٖم ََم َّت َّٜت  َّم ٚ  ِهللاىَم ظَم ن ُٝ٘ق ََم َّت  108:  ااننياء                                          { قُقوْل  ِهللّا
ؿٌر }. 52 َٗم ظِهللا ٌر  ٌْل  ِهللاىَٔم ُقنُق  34:  الحج                                                         { فَمإِهللاىَٖم
رٍة }. 53 يْلؿَم نئَمةَم شَم ِهللٍا ن  ََم ْْلُٖق ِهللٍا ؿٍة  َٗم ظِهللا  2:  النور                                                 { مُقوَّت 
ؿٌر }. 54 َٗم ظِهللا ٌْل  ُقنُق َٗم ِهللاىَٖم َمن  ُْق  46:  العنكنوت                                                  { َٗم ِهللاىَٖم
ؿٌر }. 55 َ٘م ظِهللا ٌْل ىَم َٖمنُق َُّت  ِهللاىَم  4:  اللافات                                                       {  ِهللا
َّتنقُق }. 56 ؿُق  ىْلقَٖم َ٘م ظِهللا ُق  ىْل ٍٔة  ِهللاَلَّت  َّت ِْل  ِهللاىَم ِهللٍا ن  ٍَم  65:  ص                                                  {َٗم
َّتنقُق }. 57 ؿُق  ىْلقَٖم َ٘م ظِهللا ُق  ىْل َ٘م  َّت ُق ُٕق نَّٔم سْلعَم  4:  الزمر                                                  { وُق
َّتنقِهللا }. 58 ؿِهللا  ىْلقَٖم َ٘م ظِهللا ِهللا  ىْل َّت ًَم ّلِلِهللا ْ٘ل يْللُق  ىْلَٞم َُق ِهللِا  ىْل ََم :  غافر                                               { ىِهللا
16 
ؿٌر }. 59 َٗم ظِهللا ٌر  ٌْل  ِهللاىَٔم ُقنُق ن  ِهللاىَٖم ََم َّت َّٜت  َّم ٚ  ِهللاىَم ظَم ٌْل ُٝ٘ق رْليُقنُق ِهللٍا كٌر  َمن  َممَم ن  َّم ََم َّت  6:  فلمت                    { قُقوْل  ِهللّا
ؿًّ }. 60 َٗم ظِهللا ًّٖن  ن َم  ِهللاىَم عَم َٗم ِهللاوْل ٞوَم  ندِهللا ََم َٗم ِهللاوْل ٌَم  ِهللٕاٞ َم اَم  َمنئِهللالَم  ِهللا ْلكَم  َٗم ِهللاىَٔم َٖملَم  سُقؿُق  ِهللاىَم النقرة              {قَمنىُ٘ق  َّم ْل
  :133 
ؿًّ }. 61 َٗم ظِهللا ًّٖن  سُقؿُقٗ   ِهللاىَم َم ْل ٗ   ِهللاَلَّت ىِهللٞا كُق ِهللٍا ن  ُق ٍَم :  التونة                                                 { َٗم
31 
ؿًّ }. 62 َٗم ظِهللا قًّ   ًَم ذُقسُ٘ق ْ٘ل ٘   ىْلَٞم دُق  14:  الفرقان                                                    { َلَم جَمؿْل
ؿًّ }. 63 َٗم ظِهللا ًّٖن  َٖمةَم  ِهللاىَم ىِهللا ْٟل  5:  ص                                                              {  َمشَم َموَم  
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ُق }. 64 ؿًّ  َّمحَّتسِهللا ُٔق َٗم ظِهللا َّْتن  ِهللٍا كًّ   :  القمر                                                      { فَمقَمنىُ٘ق   َم َممَم
24 
ُٓق }.65 ؿَم ظْل َٗم َم  سُقؿَم  َّت َم ْل َمن ىِهللْا ئْلحَْم  70:  ااعراف                                                     { قَمنىُ٘ق   َمشِهللا

ُٓق }.66 ؿَم ظْل َٗم ِهللُا  اَم  تَم قَم َّتلَم فِهللٜا  ىْلقُقكْل كْل مَم َـم َـم    46:  اإلسراء                                          { َٗم ِهللا

ُٓق }.67 ؿَم ظْل َٗم ُق  مِهللاكَم  َّت ُـق َـم    45:  الزمر                                                              {َٗم ِهللا

ُٓق }.68 ؿَم ظْل َٗم ُق  َٜم  َّت َـم  ؾُقدِهللا ُق  ِهللا َّٔت ٌْل  ِهللاأَّم ىِهللانُق :  غافر                                                          {َـم
12 
ُٓق }.69 ؿَم ظْل َٗم ِهللا  َّْتن  ِهللانّلِلَّت ٍَم َْمن قَمنىُ٘ق  اَم  ْٗل   َمأْلوَم ن قَم َم ََّت غافر                                                 { فَميَم
  :84 

ُٓق }.70 ؿَم ظْل َٗم ِهللا  ُْ٘ق   ِهللانّلِلَّت ِهللٍا حَّٚت جُقؤْل ناُق  َم َمؿًّ  ظَم َٗم ىْلسَمغْلضَم رُق  َٗم ٌُق  ىْل َمؿَم  ْٞلَْمنُق َٗم َم َمن  ْٞلَْْم                    { َٗم َمؿَم   َم

 4:  الممتحنة    
رًّ }.71 ؿَم َٗم ظِهللا ةًّ  ٍَّت َُم  ىَّْتننُق  ُق ن  213:  النقرة                                                           { مَم
رٍة }. 72 ؿَم َٗم ظِهللا ِْل َّم ْلهٍة  ِهللٍا ٌْل  يَمقَمنُق ٌُق  ىَّتفِهللاٛ ؼَم َٖمن  ىَّْتننُق  جَّتقُ٘ق  قَم َّتنُق ُّ  1:  النساء                     { َٝمن َٝم
رًّ }. 73 ؿَم َ٘م ظِهللا ىُ٘ق  فَم ؿِهللا ٌْل  َمَلَّت جَم ْل ُْل ؼِهللا ْلحُق  3:  النساء                                                     { فَمإِهللا
فُق }. 74 َٖمن  ىِّْبْل رًّ فَميَم ؿَم َٗم ظِهللا نَّمثْل  ُْل مَم  11:  النساء                                                 { َٗم ِهللا
رًّ }. 75 ؿَم َٗم ظِهللا ْٞليَمةًّ  ٍَم ٌْل  ْٞلنُق يَم َُم دَم ٞيُ٘ق ِهللَا َم   102:  النساء                                                  { فَٞم
رًّ }. 76 ؿَم َٗم ظِهللا ةًّ  ٍَّت ٌْل  ُق ُق ىَمصَم َميَمنُق ناَم  َّت ْ٘ل شَم ىَم  48:  المائدة                                              { َٗم
رٍة }. 77 ؿَم َٗم ظِهللا ِْل َّم ْلهٍة  ِهللٍا ٌْل  أَممُق ّْلمَم َ٘م  ىَّتفِهللاٛ  َم ُٕق  98:  اانعام                                           { َٗم
رٍة }. 78 ؿَم َٗم ظِهللا ِْل َّم ْلهٍة  ِهللٍا ٌْل  يَمقَمنُق َ٘م  ىَّتفِهللاٛ ؼَم  189:  ااعراف                                         { ُٕق
رًّ }. 79 ؿَم َٗم ظِهللا ةًّ  ٍَّت َُم  ىَّْتننُق  ِهللاَلَّت  ُق ن ن مَم ٍَم  19: يونس                                                    { َٗم
رًّ }. 80 ؿَم َٗم ظِهللا ةًّ  ٍَّت ناَم قَم ُّلَم ىَمصَم َموَم  ىَّْتننَم  ُق ْ٘ل شَم ىَم :  ىود                                              { َٗم

118 
ًّْٞن}. 81 نِّ َِّت وِهللا ْْلُٖق ِهللٍا رٍة  ؿَم َٗم ظِهللا اَم جَمثْل مُقوَّت   31:  يوسف                                           { َٗم
رًّ }. 82 ؿَم َٗم ظِهللا ةًّ  ٍَّت ٌْل  ُق ُق ىَمصَم َميَمنُق ناَم  َّت ْ٘ل شَم ىَم  93:  النحل                                              { َٗم
رًّ }. 83 ؿَم َٗم ظِهللا ةًّ  ٍَّت ٌْل  ُق حُقنُق ٍَّت ِهللٓا  ُق َٕمفِهللا َُّت   92:  ااننياء                                                 {  ِهللا
رًّ }. 84 ؿَم َٗم ظِهللا ةًّ  ٍَّت ٌْل  ُق حُقنُق ٍَّت ِهللٓا  ُق َٕمفِهللا َُّت   52:  المؤمنون                                             { َٗم ِهللا
رًّ }. 85 ؿَم َٗم ظِهللا يَمةًّ  َْل ُُق شُق اَم  ِهللٔا  ىْلقُقكْل ْٞل يَم هَم دَم َلَم ُّقمِّ ْ٘ل :  الفرقان                                           { ىَم
32 
رٍة }. 86 ؿَم َٗم ظِهللا َْم ْلهٍة  ٌْل  ِهللاَلَّت مَم رُقنُق َلَم  َم ْل َٗم ٌْل  يْلقُقنُق ن ؼَم  28:  لقمان                             { ٍَم
رٍة }. 87 ؿَم َ٘م ظِهللا ٌْل  ِهللا ظُقنُق ن  َمدِهللا ََم َّت  46:  سنأ                                                      { قُقوْل  ِهللّا
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رًّ }. 88 ؿَم َٗم ظِهللا ةًّ  ْٞلعَم نَّمثْل  ِهللاَلَّت صَم ُْل مَم  29:  يس                                                    {  ِهللا
رًّ }. 89 ؿَم َٗم ظِهللا ةًّ  ْٞلعَم َُم  ِهللاَلَّت صَم ٗ ْْلظُقكُق  49:  يس                                                       { َٝم
رًّ }. 90 ؿَم َٗم ظِهللا ةًّ  ْٞلعَم نَّمثْل  ِهللاَلَّت صَم ُْل مَم  53:  يس                                                     {  ِهللا
رٌر }. 91 ؿَم َٗم ظِهللا رٌر  كَم شْل َٜم لَم ِهللٕا ن  ََم َّت  19:  اللافات                                                    { فَمإِهللّا
رًّ }. 92 ؿَم َٗم ظِهللا ةًّ  ْٞلعَم اِهللا  ِهللاَلَّت صَم َلَم َٕمؤُق ْْلظُقكُق  ن َٝم ٍَم :  ص                                                 { َٗم
15 
رٌر }. 93 ؿَم َٗم ظِهللا ةٌر  َٜم َّم ْلصَم ىِهللا  23:  ص                                                                    { َٗم
رٍة }. 94 ؿَم َٗم ظِهللا ِْل َّم ْلهٍة  ِهللٍا ٌْل  يَمقَمنُق  6:  الزمر                                                     { ؼَم
رًّ }. 95 ؿَم َٗم ظِهللا ةًّ  ٍَّت ٌْل  ُق ُق ُق ىَمصَم َميَٖم ناَم  َّت ْ٘ل شَم ىَم  8:  الشورى                                               { َٗم
رًّ }. 96 ؿَم َٗم ظِهللا ةًّ  ٍَّت َُم  ىَّْتننُق  ُق ُْل َٝمنُق٘ َلَم  َم ْ٘ل ىَم  33:  الزخرف                                           { َٗم
رًّ }. 97 ؿَم َٗم ظِهللا ةًّ  ْٞلعَم ٌْل صَم ِهللٖا ْٞل يَم يْلَْمن دَم وَم َّتن  َمقْل  31:  القمر                                              {  ِهللّا
رٌر }. 98 ؿَم َٗم ظِهللا َّمن  ِهللاَلَّت  كُق ٍْل ن  َم ٍَم  50:  القمر                                                            { َٗم
رٌر }. 99 ؿَم َٗم ظِهللا ةٌر  ٘قِهللا َّم ْلؽَم َـم  ُّق ِهللاػَم فِهللٜا  ىبُّ :  الحاقة                                                { فَمإِهللا
13 

رًّ }. 100 ؿَم َٗم ظِهللا مَّتةًّ  حَمن ؾَم مَّت سَمنهُق فَمؿُق َٗم ىْلصِهللا ضُق  َمقْل يَمثِهللا  ١ْل ِهللَا ظُق  14:  الحاقة                            { َٗم
رٌر }. 101 ؿَم َٗم ظِهللا رٌر  كَم شْل َٜم لَم ِهللٕا ن  ََم َّت  13:  النازعات                                                  { فَمإِهللّا
ٞؿًّ }. 102 ظِهللا َٗم يَمقْلثُق  ِْل ؼَم ٍَم َٗم ِّهللٜا  قْل  11:  المدثر                                                    { َـم

 
 

 . والعدد واحدة لممؤنث عمل ليغة اسم الفاعل ،ُيستخدُم العدد واحد لممذكر
 :  لممذكر في ثصثين موضعاً (واحد)ورد العدد _ 

ؿٍة } :قال تعالل َٗم ظِهللا ًٍة  يَٚم طَم َمن سِهللاكَم دَم ِْل َّمبْل ٍُق٘وَمٚ ىَم ٌْل َٝمن ْـل قُقيْلحُق  .(1){َٗم ِهللا
 : ن الكريم لممؤنث في واحد وثصثين موضعاً آ في القر(واحدة)ورد العدد _ 

رٍة }: قال تعالل ؿَم َٗم ظِهللا ِْل َّم ْلهٍة  ِهللٍا ٌْل  يَمقَمنُق ٌُق  ىَّتفِهللاٛ ؼَم َٖمن  ىَّْتننُق  جَّتقُ٘ق  قَم َّتنُق ُّ . (2){ َٝمن َٝم
 
 
 

                                                           
 61  :النقرة-  (1)

 1: النساء  –(2)
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:- األحد
 . العدد   وىو ااول من، وىو الفرد الذي لم يزل وحده فقط ، ااحد نمعنل الواحد،في أسماء اهلل تعالل

ناِهللا  َٝمن} : قال تعالل،ستخدم أحد لممؤنثيو َِم  ىِّْىَم ِهللٍا ؿٍة  أَمظَم َِّت مَم حُق ِّٜ ىَمىْل ناَم  ىَّْتسِهللا {ِّهللاىَم
(1)  .

َِم }:  قال تعالل،ستخدم أحد لممذكريو مِهللاٝ نشِهللا ْْلُٔق ظَم ؿٍة دَم ِْل  َمظَم ِهللٍا ٌْل  ْْلنُق ِهللٍا ن  ََم {فَم
(2) .

 استغني نو عن ، ان معناه يدل عمل الكثرة؛نو ال يثنل وال يجمعإ ف،ستخدم ىنا في غير ناب العدديو
.  ويمزمو اإلفراد والتذكير ،التثنية والجمع

حدى لممؤنثي   .ستعمل أحد لممذكر عادًة وا 
 

                                                           
 .32: ااحزاب  –(1)

 47: الحاقة  –(2)
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. ن الكريم في أرنعة وسنعين موضعًا آ في ليغة المذكر في القر(أحد)وردت كممة _ 
َُم } :ومن ذلك قولو ٘ َُق يِهللا ىْل ٍُق ُق  ُِق ىَٔم َّمعْل َٗم ٌْل  ْْلُٖق ِهللٍا ؿٍة  َِم  َمظَم ْٞل {َلَم ُّق َمكِّ ُق  َم

(3) .
. عَشَر موضعًا َد ن الكريم في أحَ آفي ليغة المؤنث في القر (إحدى) وردت كممة_ 

ِهللِا }:ومن ذلك قولو  ْٞل َم َْٞم ىْل ؿَمٙ  ىْلعُق َمن  ِهللاَلَّت  ِهللاظْل َُم  ِهللْا ٘ َٕموْل جَمكَم َّتبُق {قُقوْل 
(4) .

 
حدى أنو يستعمل في عموم العقصء        اً ن أحدأ و،ونصحُظ من الشواىد القرآنية في استخدام أحد وا 
حدى  : ن الكريم عمل سنيل المثالآ والشواىد من القر، أو شرط، أو استفيام، ننفيين مسنوقانكونيوا 
َُم } :قال تعالل : النفي - ٘ َُق يِهللا ىْل ٍُق ُق  ُِق ىَٔم َّمعْل َٗم ٌْل  ْْلُٖق ِهللٍا ؿٍة  َِم  َمظَم ْٞل {َلَم ُّق َمكِّ ُق  َم

(5) . 
ِهللِا } :قال تعالل: االستفيام  - ْٞل َم َْٞم ىْل ؿَمٙ  ىْلعُق َمن  ِهللاَلَّت  ِهللاظْل َُم  ِهللْا ٘ َٕموْل جَمكَم َّتبُق {قُقوْل 

(6) . 
كَم }:قال تعالل :الشرط  - ن لَم ٍَم ُق  حُٔق ََم ظْل قَم َٗم ٌْل  ْٞلنُق يَم ِهللا دَم وُق  َّت َلَم فَمضْل ْ٘ل ىَم ؿٍة ٙ َٗم ِْل  َمظَم ِهللٍا ٌْل  ْْلنُق ِهللٍا  }

(7). 
 
 
 

 :-ن الكريمآ في القر(واحد)  العددتاستعماال
: يرد العدد واحد في سور شتل منيا      

ؿِهللا }: مواضع، قال تعاللة لفة لمواحد القيار ورد في ست(معّرف نأل)_ 1 َ٘م ظِهللا ِهللا  ىْل َّت ٗ  ّلِلِهللا لُق َٗم َمكَم

َّتنقِهللا   . (1){ ىْلقَٖم
ؿٌر }:ن في موضعين ، قال تعاللآأسموب القلر ورد في القر_ 2 َٗم ظِهللا ٌر  ٍٔة  ِهللاَلَّت  ِهللاىَٔم ِْل  ِهللاىَم ِهللٍا ن  ٍَم {َٗم

(2). 
ؿٌر }: في ثصثة مواضع،قال تعالل(إنما)ورد أسموب الحلر _3 َٗم ظِهللا ٌر  ٌْل  ِهللاىَٔم ُقنُق ن  ِهللاىَٖم ََم َّت { َّم

(3). 
ؿٌر }: تأكيد الوحدانية ، قال تعالل_ 4 َ٘م ظِهللا ٌْل ىَم َٖمنُق َُّت  ِهللاىَم { ِهللا

(4). 
ةًّ }:، قال تعالل%1% - 99ما يشير إلل النسنة المئوية _ 5 َُم َّم ْلصَم جِهللاىْل ُق٘ َٗم يٌر  ُق جِهللاىْل ٜ ىَٔم َٕمفَم   َمؼِهللا َُّت   ِهللا

رٌر  ؿَم َٗم ظِهللا ةٌر  َٜم َّم ْلصَم ىِهللا {َٗم
(5). 

                                                           
 136: النقرة  –(3)

 .52: التونة  –(4)

 .136: النقرة  –(5)

 .52: التونة  –(6)

 .21: النور  –(7)

 .48: إنراىيم-  (1)

 .73: المائدة  –(2)

 .110: الكيف  –(3)

 .4: اللافات  –(4)
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 :-فقرادى

 .فرادى فرادى أي واحدًا واحداً 
 .اهلل تعالل تقّدس وىو الفرد: الفرد 

. (6) ُشّنيت نُثصث ورناع، والعرب تقول فرادى وُفَراد ،فرادى جمع :قال الفرّاء 
:- ن الكريم في موضعين ىماآ في القر(فرادى)وردت كممة _ 

رٍة } :قال تعالل كَّت ٍَم هَم  َّٗت ٌْل  َم يَمقْلَْمنمُق ن ؼَم ََم َّ٘من فُقكَم ؾَمٙ مَم َُق ئْلحُق ىَمقَمؿْل شِهللا {َٗم
(7). 

فُقكَم ؾَمٙ }: قال تعالل َٗم رْلَْٚم  ٍَم ِهللا  َّت ٍُق٘  ّلِلِهللا ُْل جَمقُ٘ق رٍة  َم ؿَم َ٘م ظِهللا ٌْل  ِهللا ظُقنُق ن  َمدِهللا ََم َّت {قُقوْل  ِهللّا
(8). 

:- ن الكريم في ثصثة مواضعآفي القر (فرًدا) وردت كممة_ 
َِم }: قال تعالل َ٘م قِهللاذِهللٞا ْٞلكُق  ىْل ّْلثَم ؼَم َٗم َم ؾًّ   ِّهللٜا فَمكْل قْل بِّ َلَم جَمفَم ُق قَم ْـل َّمنؾَمٙ قَم َّٔت كِهللاَّٝتن  ِهللا مَم لَم {َٗم

(9). 
:- العدد اثنان 

  ، جعمتو اثنين: أي؛ تثنية الشيء،لار لو ثانياً :  ثناه ،ثََنل الشيَء رد نعضو عمل نعضو      
 .(1)واالثنان ضعف الواحد

 
 :مادة ثنى 

 :فيما يمي نصول ىذه األعداد ومشتقاتيا في اآليات الكريمة 

ِهللِا } .1 ْٞل َٜم  ذْلَْم ٗ  ذَمنِّهللا َِم مَم َمكُق ٝ ُٔق  ىَّتفِهللا شَم كَم ْـل  َمؼْل  40:  التونة                                            {  ِهللا

ْٖلكًّ } .2 كَم شَم مَم ِهللا  ذْلَْمن دَم ْْلؿَم  َّت ُٖق٘قِهللا دِهللا رَم  ىمُّ ؿَّت َُّت دِهللا  36:  التونة                                        {  ِهللا

ِهللُا } .3 َّٞتةِهللا  ذْلَْمن صِهللا َ٘م َِم  ىْل ٞ تُق ظِهللا ْ٘ل ََم ٌُق  ىْل مُق ؿَم كَم  َمظَم ضَم َـم  ظَم    106:  المائدة                                 {  ِهللا

سًّن} .4 كَم َّمقِهللٞا مَم ْٜل دَم ٌُق  ذْلَْم ْْلُٖق ِهللٍا  12:  المائدة                                                    { َٗم َم َمرْلَْمن 

ِهللِا } .5 ْٞل ِهللُا  ذْلَْم أْل َِم  ىضَّت ِهللٍا َٗم زٍة  لْل
َمةَم  َم نِّهللٞا ََم :  اانعام                                                    { ذَم

143 

ِهللِا } .6 ْٞل ََم ْلمِهللا  ذْلَْم َِم  ىْل ِهللٍا   143: اانعام                                                                 { َٗم

ِهللِا }. 10 ْٞل ِهللا ِهللاوِهللا  ذْلَْم َِم  ٣ْل ِهللٍا  144: اانعام                                                                { َٗم
ِهللِا }. 11 ْٞل َِم  ىْلسَمقَمكِهللا  ذْلَْم ِهللٍا  144: اانعام                                                                { َٗم

                                                                                                                                                                                
     .23  :ص-  (5)

 .(فرد) لسان العرب ، :نن منظور ا-  (6)

          . 94 :اانعام -  (7)

    .46: سنأ -  (8)

 .89  :ااننياء-  (9)

 (ثنل) لسان العرب ، :انن منظور -  (1)
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ِهللِا }. 12 ْٞل ِهللِا  ذْلَْم ْٞل شَم ْٗل ِْل مُقوٍّل لَم ِهللٍا َٖمن  وْل فِهللٞا ِهللَا  40:  ىود                                           { قُقيْلَْمن  ظْل
ِهللِا }. 13 ْٞل ِهللِا  ذْلَْم ْٞل شَم ْٗل َٖمن لَم كَم تِهللا شَم َموَم فِهللٞا ََم ِْل مُقوِّ  ىرَّت ِهللٍا  3:  الرعد                                     { َٗم
ِهللِا }. 14 ْٞل ِهللِا  ذْلَْم ْٞل َٖم فُقٗ   ِهللاىَم ُق َلَم جَمحَّتؽِهللا قَمنهَم  َّت :  النحل                                                    { َٗم
51 
ِهللِا }. 15 ْٞل ِهللِا  ذْلَْم ْٞل شَم ْٗل ِْل مُقوٍّل لَم ِهللٍا َٖمن  يُقلْل فِهللٞا  27:  المؤمنون                                         { فَمنوْل
ن}. 16 ََم ُٕق فَّت ُ٘ق ِهللِا فَمنَم ْٞل ٌُق  ذْلَْم ِهللٖا ْٞل يْلَْمن  ِهللاىَم وَم ْـل  َمقْل  14:  يس                                              {  ِهللا
ْٞلًّْن}. 17 رَم دَم كَم مْل ْْلُٔق  ذْلَْمحَمن دَم ِهللٍا تْل  كَم ّْل َمصَم  60:  النقرة                                                  { فَمن
ْٞلًّْن}. 18 رَم دَم كَم مْل ْْلُٔق  ذْلَْمحَمن دَم ِهللٍا ىَمثْل  ّْلسَمصَم  16:  ااعراف                                              { فَمن
ن}. 19 ًَّ ٍَم سَمنطًّن  ُق رَم  َموْل كَم مْل ْٜل دَم ٌُق  ذْلَْمحَم َْمنُٕق قَملَّت ْل  160: ااعراف                                        { َٗم
ِهللِا }. 20 ْٞل ْ٘ل َم  ذْلَْمحَم ناًّ فَم َِّت ِّهللاىَم ُْل مُق  11:  النساء                                                   { فَمإِهللا
ِهللُا }. 21 ن  ىرُّيُقرَمن ََم ُق ِهللِا فَميَٖم ْٞل نَّمحَمن  ذْلَْمحَم ُْل مَم  176:  النساء                                               { فَمإِهللا
ِهللِا }. 22 ْٞل َمن  ذْلَْمحَم حَّْت ٍَم َمن  َم  11:  غافر                                                          { قَمنىُ٘ق  قَم َّْت
ِهللِا }. 23 ْٞل َمن  ذْلَْمحَم ْٞلحَْم َٞم  11:  غافر                                                                { َٗم َمظْل
قُق َمناَم }. 24 َٗم خَم  ذُق َم َٗم رْلَْٚم  ٍَم ناِهللا  َِم  ىِّْىَم ِهللٍا ٌْل  ن طَمنبَم ىَمنُق ٍَم   ٘ ّْلنِهللاعُق  3:  النساء                    { فَمن
فُقكَم ؾَمٙ}. 25 َٗم رْلَْٚم  ٍَم ِهللا  َّت ٍُق٘  ّلِلِهللا ُْل جَمقُ٘ق  46:  سنأ                                                       {  َم
قُق َمناَم }. 26 َٗم خَم  ذُق َم َٗم رْلَْٚم  ٍَم ةٍة  ِْهللاعَم ىِهللٜا  َمشْل  1:  فاطر                                                {  ُٗق
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ِهللِاَم} :قال تعالل َٖمِٞهللِا  ذَْٞم ُٗق   ىَم ف {َل جَمحَمؽِهللا
   . لمتوكيد(اثنين)فائدة و (1)

:-  ن الكريم في أحد عشر موضعا آ نليغة المذكر في القر(اثنان)ورد _
ِهللِا }:قال تعالى  ْٞل ِهللُا  ذْلَْم أْل َِم  ىضَّت {ِهللٍا

(2). 
 

:- ن الكريم في أرنعة مواضع آ نليغة المؤنث في القر(اثنتان)وردت _  
ِهللِا }: قال تعالل ْٞل ْ٘ل َم  ذْلَْمحَم ناًّ فَم َِّت ِّهللاىَم ُْل مُق {فَمإِهللا

(3) . 
 
:-  نليغة اسم الفاعل في موضعين (ثاني)وردت _

ن فِهللٜا  ىْلغَمنقِهللا }:  قال تعالل ََم ْـل ُٕق ِهللِا  ِهللا ْٞل َٜم  ذْلَْم ٗ  ذَمنِّهللا َِم مَم َمكُق ٝ ُٔق  ىَّتفِهللا شَم كَم ْـل  َمؼْل { ِهللا
(4).  

ما جاء في مع وىذا ينسجم  ، أي ىو أحدىما وال يقال ثان اثنين(اثنين ثاني)الفائدة من قولو     
  .(ثاني اثنين) مثل ن الكريمآالقر

 
:- مثنى 
ركعتان ..أي ركعتان: مثنل ، مثنل…مثنل… اثنين… عن اثنينمعدولةمثنل 

،  وسورة النساء،وسورة فاطر،  في القرآن الكريم في ثصثة مواضع في سورة سنأ(مثنل)وردت _
قُق َمناَم }:قال تعالل  َٗم خَم  ذُق َم َٗم رْلَْٚم  ٍَم ناِهللا  َِم  ىِّْىَم ِهللٍا ٌْل  ن طَمنبَم ىَمنُق ٍَم   ٘ ّْلنِهللاعُق {فَمن

 (5) 
 

 
                                                           

 51النحل - (1)
        143: اانعام - (2)

          11  :النساء- (3)

 40  :التونة- (4)

 .3:  النساء– (5)
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:- األعداد المفردة من ثالثة إلى عشرة  _  ب
  

     األعداد من ثالثة إلى عشرة ، تخالف المعدود في التذكير والتأنيث ، فيؤنث العدد لممذكر ويذكر 
 العدد لممؤنث 

 
 :-تفسير ظاىرة المخالفة 

نَّ التاء إ      لّما كان إثنات التاء في عدد المذكر وحذفيا من المؤنث مخالفا لممألوف في المغة ، إذ 
سقاطيا عصمة المذكر، فإنو ال ند من تفسير ىذه الظاىرة الغرينة ، ذلك أن النحاة  عصمة التأنيث، وا 

سقاطيا في العدد المؤنث ، إنما ىو أمر أالعرب قد  جمعوا عمل أن إثنات التاء في العدد المذكر ، وا 
تحتمو قواعد المغة وقوانينيا ؛ إْذ االل في العدد التأنيث، فأعطل ىذا االل لممذكر نولفو أواًل، 

نما ُحذفِت ):  يقول انن مالك،فمما جيء إلل المؤنث كان ال ند من التفريق نينيما نإسقاط العصمة وا 
، إالَّ أن الثصثَة وأخواِتيا أسماء (من ثصثة إلل عشرة)التاء من عدد المؤنث وأثنتت في عدد المذكر 

جماعات، كُزمرة وُأمة وِفرقة ، فاالل أن تكون نالتاء لتوافق نظائرىا، فتلحب االل مع المذكر 
 . (1)(لتقدم رتنتو ، وحذفت مع المؤنث فرًقا لتأخر رتنتو

   
لفت الجنس في الظاىر احد أرنعة ا      ويمكن أن نستخمص أن ااعداد من ثصثة إلل عشرة إنما خ

 :-(2)أوجو
.  ىذا االل لممذكر يَ  وىو التأنيث نالتاء في العدد، فُأعط،مراعاة االل .1
 فالمذكر أخّف ، والمؤنث أثقل ، فاحتمل ،إيجاد نوع من التعادل نين المذكر والمؤنث في العدد .2

 .المذكر الزيادة 

                                                           
 – ، مطنعة الناني الحمني 2/269اهلل نن عقيل ،  اهلل نن عند الخضري ، محمد الدمياطي الشافعي ، حاشية الخضري عمل شرح عند-  (1)

م ، مطنعة الترقي 1957محمد نيجت النيطار ، :  ، ت 218ملر ، واانناري ، أنو النركات عند الرحمن محمد نن سعيد ، أسرار العرنية ص
  دمشق–
 الكويت – ، مكتنة الفصح 226العدد في المغة ص : الّنحاس ، ملطفل-  (2)
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لمذكر تأنيث اإيجاد نوع من التعادل نين جمع العدد المذكر والعدد المؤنث نأن يكون في العدد  .3
 .لفظّي ، وفي العدد المؤنث تأنيث معنوّي 

 فيي ،ثصث نساء:  وليست لمتأنيث، أّما ثصث في نحو،أن التاء في نحو ثصثة رجال لممنالغة .4
 .مؤنثة الليغة 

 
 

ن }: قال تعالل ًٍّ ىُق٘ ًٍة ظُق َّتن َمةَم  َٝم نِّهللٞا ََم ذَم َٗم َمنهٍة  سْليَم ىَٞم ٌْل وَم ِهللٖا ْٞل يَم َٕمن دَم كَم ؽَّت {وَم
(1) . 

َ٘م تٍة }: ىقال تعال ََم سْليَم وَم َِّت وَم نُٕق {فَمقَمضَم
(2). 

ك} :قال تعالل كٍة  َٗم ىْل َمصْل مْل َمنهٍة دَم ىَٞم َٗم { ِهللا
(3). 

    

لحق نو التّاء أُ واالعتنار في التذكير والتأنيث نالواحد ال نالجمع ، فإذا أضيف إلل ما أحده مذكر ،       
ذا أضيف إلل ما أحده مؤنث ُجّرد من التاء ، ان الواحد يوم؛ثمانية أيام:  ثماني حجج :  وىو مذكر وا 

 ، وكل جمع مؤنث،الجمع في التذكير والتأنيثيعّدون  وىي مؤنث والنغداديون ،ان الواحدة حجة
 .(5)فيقولون ثصث حّمامات

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                           
          7  :الحاقة- (1)
 .12: فلمت- (2)

 .3: الفجر- (3)

  .292ص،  لقدس ا–م ، دار الطناعة العرنية 1986  ،  1 الحجة في النحو ، ط:مسعد ، عند المنعم- (5)
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:- العدد ثالثة 
 .(1)ثّمث االثنين فليرىما إلل ثصثة ، أثمث القوم لاروا ثصثة

 
  :(ثمث)مادة 

:   وفيما يمي نلوص ىذه ااعداد ومشتقاتيا في اآليات الكريمة 
ذَمةٍة }. 1 َم ذَمنىِهللادُق ذَم َم َُّت  َّت َِم قَمنىُ٘ق   ِهللا ٝ  73:  المائدة                                         { ىَمقَمؿْل مَم َمكَم  ىَّتفِهللا

َّمن  ِهللارَمنىِهللادٍة }.2 لْل ن فَم َممَّت ََم ُٕق فَّت ُ٘ق ِهللِا فَمنَم ْٞل ٌُق  ذْلَْم ِهللٖا ْٞل يْلَْمن  ِهللاىَم وَم ْـل  َمقْل  14:  يس                                {  ِهللا

3. {ٙ كَم ُقؼْل َْمنرَم  ىرَّتنىِهللارَمةَم  ١ْل ٍَم  20:  النجم                                                             { َٗم
قُق َمناَم } .4 َٗم خَم  ذُق َم َٗم رْلَْٚم  ٍَم ناِهللا  َِم  ىِّْىَم ِهللٍا ٌْل  ن طَمنبَم ىَمنُق ٍَم   ٘ ّْلنِهللاعُق   3:  النساء                       {فَمن

قُق َمناَم }.5 َٗم خَم  ذُق َم َٗم رْلَْٚم  ٍَم ةٍة  ِْهللاعَم ىِهللٜا  َمشْل  1:  فاطر                                                   {  ُٗق

ِهللٔا  ىرُّيُقدُق } .6 ٍِّ ُق َ٘م ُٓق فَم٢ِهللا ُق  َم َم قِهللاذَٔم َٗم َٗم ىَمؿٌر  َٗم ُق  ِْل ىَٔم ٌْل َٝمنُق ُْل ىَم   :    النساء                               { فَمإِهللا
11 
ناُق فِهللٜا  ىرُّيُقدِهللا }. 7 مَم ٌْل شُقكَم ُق ىِهللالَم فَٖم َـم ِْل  ِهللٍا رَمكَم  نُّ٘ق   َممْل ُْل مَم  12:   النساء                      { فَمإِهللا
ُق }. 8 ذُقيُقرَٔم َٗم ُق  ِّهللابْل َٔم َٗم ْٞلوِهللا  ِهللٜا  ىيَّت ِْل ذُقيُقرَم ِهللٍا َّٚم  ؾْل

ًُق  َم َّتلَم جَمقُ٘ق ٌُق  َّم يَم َُّت قَم َّتلَم َٝم ْل :  المزمل                        {  ِهللا
20 
كَم }. 9 ن جَمكَم ٍَم َِّت ذُقيُقرَمن  ُق ِهللِا فَميَٖم ْٞل ْ٘ل َم  ذْلَْمحَم ناًّ فَم َِّت ِّهللاىَم ُْل مُق     :    النساء                               { فَمإِهللا

11 
كَم }. 10 ن جَمكَم ََّت ِهللٍا ِهللُا  ن  ىرُّيُقرَمن ََم ُق ِهللِا فَميَٖم ْٞل نَّمحَمن  ذْلَْمحَم ُْل مَم  :    النساء                                    { فَمإِهللا

176 
ْٞلوِهللا }. 11 ِهللٜا  ىيَّت ِْل ذُقيُقرَم ِهللٍا َّٚم  ؾْل

ًُق  َم َّتلَم جَمقُ٘ق ٌُق  َّم يَم َُّت قَم َّتلَم َٝم ْل  20:  المزمل                                  {  ِهللا
َِم  }.12 ِْهللٞا نئَمةٍة وِهللا ِهللٍا خَم  ٌْل ذَم َم ِهللٖا ْٖل ِهللا ىَمسِهللارُ٘ق  فِهللٜا مَم  25  :    الكيف                                      {َٗم
ِهلل٘اٝ ًّن}. 13 َمنهٍة وَم خَم ىَٞم ٌَم  ىَّْتننَم ذَم َم يِّ  10    :   مريم                              { قَمنهَم اَم َٝمحُقلَم  َمَلَّت جُقنَم
ٌَم }. 14 يُق ٌْل َٝمسْليُقغُق٘   ىْلعُق َِم ىَم ٝ َٗم ىَّتفِهللا ٌْل  نُّقنُق ََم ْٝل يَمنَمثْل  َم ٍَم َِم  ٝ ٌُق  ىَّتفِهللا ّْلنُق ِهللـا حَمأْل َمىْل  58:  النور             ىِهللٞا

كَّت تٍة                ٍَم خَم  ٌْل ذَم َم ْْلنُق ِهللٍا  }   

                                                           
   (ثمث)  لسان العرب، :انن منظور-  (1)
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ٌْل }. 15 قَم تٍة ىَمنُق ْ٘ل خُق دَم  58:  النور                                                       { ذَم َم
خٍة }. 16 نتٍة ذَم َم ََم يْل ٍة فِهللٜا  ُقيُق ؿِهللا ؼَم ِْل  َم ْل ِهللٍا يْلقًّن  ٌْل ؼَم َٖمنجِهللانُق ٍَّت ِهللُا  ُق ٌْل فِهللٜا  ُقلُ٘ق يُققُقنُق  6:  الزمر         { َٝمؽْل
خِهللا شُق َمبٍة }. 17 ِهللـاٛ ذَم َم وٍّل  ّْللَميِهللاقُ٘ق   ِهللاىَٚم  ِهللا  30:  المرسصت                                            {  
ْٖلكًّ }. 18 َُم شَم ذُ٘ق ُق ذَم َم نىُٔق فِهللابَم َٗم ُق  ئُق َْل ظَم :  االحقاف                                                 { َٗم
15 
ْٞليَمةًّ }. 19 َِم ىَم ذِهللٞا ٍُق٘وَمٚ ذَم َم َّمن  ؿْل َٗم دَم :  ااعراف                                                  { َٗم

142 
سِّ }. 20 ًٍة فِهللٜا  ىْلعَم َّتن ذَمةِهللا  َٝم ًُق ذَم َم َٞمن ؿْل فَمبِهللا ٌْل َٝمصِهللا ِْل ىَم ََم :  النقرة                                        { فَم

196  

ٗاٍة }. 21 ذَمةَم قُقكُق َِّت ذَم َم ِهللٖا ّْل ُقىِهللا َِم  ِهللاأَم لَميَّتقَمنتُق َٝمحَمكَم َّتبْل َُق :  النقرة                                          { َٗم ىْل
228 
مًّ }. 22 ٍْل ًٍة  ِهللاَلَّت قَم َّتن ذَمةَم  َٝم ٌَم  ىَّْتننَم ذَم َم يِّ  41:  آل عمران                             { قَمنهَم اَم َٝمحُقلَم  َمَلَّت جُقنَم
ةِهللا }. 23 ئِهللانَم ََم َم َِم  ىْل ِهللٍا فٍة  ذَمةِهللا اَم َلَم ٌْل  ِهللارَم َم ٌْل قَم ُّنُق مُق ؿَّت ِهللَا ُْل ُٝق ٌْل  َم َمنُق ِْل َٝمنْل ِهللٞا  124:  آل عمران  { َمىَم
ذَمةٌر }. 24 ىُ٘ق  ذَم َم َلَم جَمقُ٘ق َٗم ِهللٔا  يِهللا وُق قُق َٗم ِهللا  ُْ٘ق   ِهللانّلِلَّت ِهللٍا :  النساء                                               { فَم 

171 
ذَمةٍة }. 25 َم ذَمنىِهللادُق ذَم َم َُّت  َّت َِم قَمنىُ٘ق   ِهللا ٝ :  المائدة                                         { ىَمقَمؿْل مَم َمكَم  ىَّتفِهللا
73 
ًٍة }. 26 َّتن ذَمةِهللا  َٝم ًُق ذَم َم َٞمن ؿْل فَمبِهللا ٌْل َٝمصِهللا ِْل ىَم ََم  89:  المائدة                                                  { فَم
يِّ ُ٘ق }. 27 َِم ؼُق ٝ ذَمةِهللا  ىَّتفِهللا يَٚم  ىرَّت َم دَم :  التونة                                                       { َٗم

118 
ًٍة }. 28 َّتن ذَمةَم  َٝم ٌْل ذَم َم حَّت ُق٘  فِهللٜا ؾَم قِهللامُق ََم َٕمن فَمقَمنهَم جَم ٗ  65:  ىود                                   { فَم َمقَمكُق
ٌْل }. 29 ُق يْلسُٖق ٌْل مَم ذَمةٌر قَم  ِهللا ُقُٖق َُم ذَم َم ىُ٘ق َٞمقُ٘ق  22:  الكيف                                        {...وَم
ذَمةًّ }. 30 ن ذَم َم َٗم شًّ ٌْل  َملْل ْْلحُق مُق  7:  الواقعة                                                      { َٗم
ٌْل }. 31 َ٘م قَم  ِهللا ُقُٖق ذَمةٍة  ِهللاَلَّت ُٕق ٙ ذَم َم َ٘م ِْل َّمصْل ِهللٍا ُُق  ن َٝمنُق٘  7:  المجادلة                                     { ٍَم
ُٖقكٍة }. 32 ذَمةُق  َمشْل َِّت ذَم َم ُق جُٖق ؿَّت ٌْل فَم ِهللا جَمسْلحُق ِهللُا  قْل  4:  الطصق                                                {  ِهللا
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:- ن الكريم في ستة مواضعآ في ليغة المذكر لممعدود المؤنث في القر(ثالثَ )ورد العدد _ 
ِهلل٘اٝ ًّن }:قال تعالل َمنهٍة وَم خَم ىَٞم ٌَم  ىَّْتننَم ذَم َم يِّ {قَمنهَم اَم َٝمحُقلَم  َمَلَّت جُقنَم

(1) .
 ن الكريم في ثصثة عشر موضعارآ في ليغة المؤنث لممعدود المذكر في الق(ثالثة)ورد العدد _

سِّ }:قال تعالل ًٍة فِهللٜا  ىْلعَم َّتن ذَمةِهللا  َٝم ًُق ذَم َم َٞمن ؿْل فَمبِهللا ٌْل َٝمصِهللا ِْل ىَم ََم {فَم
(2) .

 
 وسورة المائدة ، ،في سورة يس ، في موضعين في القرآن الكريم  نليغة المذكر(ثالث)وردت كممة _ 

 .  أي أحد ثصثة(ثالث)تعني 
ذَمةٍة }:قال تعالل  َم ذَمنىِهللادُق ذَم َم َُّت  َّت َِم قَمنىُ٘ق   ِهللا ٝ {ىَمقَمؿْل مَم َمكَم  ىَّتفِهللا

(3) .
:-  فقطن الكريم في موضع واحدآ نليغة المؤنث عمل وزن اسم الفاعل في القر(ثالثة)وردت كممة _ 

ٙ }: قال تعالل كَم ُقؼْل َْمنرَم  ىرَّتنىِهللارَمةَم  ١ْل ٍَم {َٗم
(4).    

 
:- ُثالث 

. (5)ثصثة…ُثصث، أي ثصثة…ُثصث:    عمل وزن ُفعال، قال الزجاج 
. فاطر والنساء: ن الكريم في سورتين ىماآ في القر(ُثالث)وردت _ 

قُق َمناَم }: قال تعالل َٗم خَم  ذُق َم َٗم رْلَْٚم  ٍَم ناِهللا  َِم  ىِّْىَم ِهللٍا ٌْل  ن طَمنبَم ىَمنُق ٍَم   ٘ ّْلنِهللاعُق {فَمن
(6) .

  
 
 
 
 
 
 
 

 :العدد أربعة
.  كذلكأرنع في ليغة المذكر لممعدود المؤنثو ،اارنعة في ليغة المؤنث لممعدود المذكر معروف

                                                           
 .10: مريم  –(1)

 .196: النقرة  –(2)

       . 73 :المائدة-  (3)

 .20: النجم-  (4)

 .(ثمث)  لسان العرب،:انن منظور-  (5)

             .3  :النساء-  (6)
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 :(ربع)مادة 

  :  وفيما يمي نلوص ىذه ااعداد ومشتقاتيا في اآليات الكريمة
ِهللا } .1 َٖمنؾَم تٍة  ِهللانّلِلَّت ٌْل  َمقْل َميُق شَم ِهللٕا ؿِهللا رُق  َمظَم َٖمنؾَم  6:   النور                                            { فَممَم
ِهللا }. 2 َٖمنؾَم تٍة  ِهللانّلِلَّت َٖمؿَم  َمقْل َميَم شَم ُْل جَممْل َٖمن  ىْل َمفَم بَم  َم ْْل قَم ُق دَم َٝمؿْل :  النور                                   { َٗم
8 
قْل َميٍة }. 3

يَٚم  َم ٜ دَم مِهللا َْل ِْل َٝم ٍَم ٌْل  ْْلُٖق ِهللٍا  45:  النور                                                      { َٗم
ُٖقكٍة }. 4 ٌْل جَمكَم ُّصُق  َمقْل َم َمةِهللا  َمشْل ِهللٖا نئِهللا ِْل ِّهللاىَم ِهللٍا َُم  ىُ٘ق َِم ُٝقؤْل ٝ :  النقرة                                       { ىِهللايَّتفِهللا

226 
كًّ }. 5 مْل دَم َٗم ُٖقكٍة  َِّت  َمقْل َم َمةَم  َمشْل ِهللٖا ّْل ُقىِهللا َِم  ِهللاأَم :  النقرة                                           { َٝمحَمكَم َّتبْل

234 
ْٞللَم }. 6 َِّت  ِهللاىَم ُٕق كْل ْٞلكِهللا فَمبُق َِم  ىلَّت ِهللٍا فْل  َمقْل َم َمةًّ  :  النقرة                                         { قَمنهَم فَمؽُق

260 
ٌْل }. 7 ْْلنُق ِهللٍا َِّت  َمقْل َم َمةًّ  ِهللٖا ْٞل يَم ِهللٖاؿُقٗ  دَم حَممْل  15:  النساء                                            { فَمنوْل
ُٖقكٍة }. 8 ضِهللا  َمقْل َم َمةَم  َمشْل َمقْل ٘  فِهللٜا  ١ْل ٞعُق  2:  التونة                                                { فَمىِهللا
ًٌر }. 9 كُق َٖمن  َمقْل َم َمةٌر ظُق ْْل  36:  التونة                                                                { ِهللٍا

َٖمؿَم اَم }. 10 ٌْل َٝمأْلجُ٘ق   ِهللاأَمقْل َم َمةِهللا شُق ٌَّت ىَم  4:  النور                                                     { ذُق
َٖمؿَم اَم }. 11 ِهللٔا  ِهللاأَمقْل َم َمةِهللا شُق ْٞل يَم ٗ  دَم ناُق َلَم شَم ْ٘ل :  النور                                                  { ىَم
13 
ًٍة }. 12 َّتن َٖمن فِهللٜا  َمقْل َم َمةِهللا  َٝم َ٘م جَم َٖمن  َمقْل قَم فِهللٞا قَمؿَّت :  فلمت                                                { َٗم
10 
ْٞليَمةًّ }. 13 َِم ىَم ٞ ٍُق٘وَمٚ  َمقْل َم ِهللا َّمن  ؿْل َٗم دَم ْـل  :  النقرة                                                   { َٗم ِهللا
51 
َْمةًّ }. 14 َِم وَم ٞ ٌْل  َمقْل َم ِهللا ِهللٖا ْٞل يَم ةٌر دَم ٍَم كَّت عَم ٍُق َٖمن  َّت :  المائدة                                          { قَمنهَم فَمإِهللّا
26 
ْٞليَمةًّ }. 15 َِم ىَم ٞ ِهللٔا  َمقْل َم ِهللا ٞقَمنتُق قَم ِّ ِهللٍا ٌَّت   142:  ااعراف                                               { فَمحَم
َْمةًّ }. 16 َِم وَم ٞ َٗم َميَمغَم  َمقْل َم ِهللا ُٓق  ؿَّت َـم   َميَمغَم  َمشُق حَّٚت  ِهللا :  ااحقاف                                         { ظَم
15 

  
قُق َمناَم  }.17 َٗم خَم  ذُق َم َٗم رْلَْٚم  ٍَم ناِهللا  َِم  ىِّْىَم ِهللٍا ٌْل  ن طَمنبَم ىَمنُق ٍَم   ٘ ّْلنِهللاعُق  3:  النساء                   { فَمن
قُق َمناَم }. 18 َٗم خَم  ذُق َم َٗم رْلَْٚم  ٍَم ةٍة  ِْهللاعَم ىِهللٜا  َمشْل  1:  فاطر                                                {  ُٗق
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ٌْل }. 19 ُق يْلسُٖق ٌْل مَم ذَمةٌر قَم  ِهللا ُقُٖق َُم ذَم َم ىُ٘ق َٞمقُ٘ق  22:  الكيف                                            { وَم
ٌْل }. 20 َ٘م قَم  ِهللا ُقُٖق ذَمةٍة  ِهللاَلَّت ُٕق ٙ ذَم َم َ٘م ِْل َّمصْل ِهللٍا ُُق  ن َٝمنُق٘    7:  المجادلة                                    { ٍَم

ىَمؿٌر  }.21 َٗم ٌْل  ِْل ىَمنُق ٌْل َٝمنُق ُْل ىَم ٌْل  ِهللا حُق مْل ن جَمكَم ََّت ِهللٍا َِّت  ىكُّ ُقيُق  ُق ىَٖم  12:  النساء                       { َٗم
َِم  }. 22 مْل ن جَمكَم ََّت ِهللٍا ٌُق  ىكُّ ُقيُق  ىَمؿٌر فَميَمنُق َٗم َِّت  ُق َُم ىَٖم ن ُْل مَم  12:     النساء                         { فَمإِهللا
: مواضع في سورة النورة  في ليغة المذكر لممعدود المؤنث في ثصث(أربع)ورد العدد _ 

َِم }:قال تعالل  قِهللٞا نؾِهللا َِم  ىبَّت ِهللَا ُق ىَم َّٔت ِهللا  ِهللّا َٖمنؾَم تٍة  ِهللانّلِلَّت ٌْل  َمقْل َميُق شَم ِهللٕا ؿِهللا رُق  َمظَم َٖمنؾَم {فَممَم
(1). 

:- ن الكريم آ في ليغة المؤنث لممعدود المذكر في تسعة مواضع في القر(أربعة)ورد العدد _ 
كًّ  }:قال تعالل  مْل دَم َٗم ُٖقكٍة  َِّت  َمقْل َم َمةَم  َمشْل ِهللٖا ّْل ُقىِهللا َِم  ِهللاأَم {َٝمحَمكَم َّتبْل

(2). 
:-  أحُد أرنعة : أي، نليغة المذكر عمل وزن اسم الفاعل(رابع)وردت كممة _ 

ٌْل }:قال تعالل  ُق يْلسُٖق ٌْل مَم ذَمةٌر قَم  ِهللا ُقُٖق َُم ذَم َم ىُ٘ق َٞمقُ٘ق {وَم
(3). 

ٌْل }:قال تعالل  َ٘م قَم  ِهللا ُقُٖق ذَمةٍة  ِهللاَلَّت ُٕق ٙ ذَم َم َ٘م ِْل َّمصْل ِهللٍا ُُق  ن َٝمنُق٘ {ٍَم
(4) .

 
  :-ُرباع

  .(5) رناع معدود من أرنعة
:- ن الكريم في موضعين آوردت في القر_ 

قُق َمناَم  }:قال تعالل  َٗم خَم  ذُق َم َٗم رْلَْٚم  ٍَم ناِهللا  َِم  ىِّْىَم ِهللٍا ٌْل  ن طَمنبَم ىَمنُق ٍَم   ٘ ّْلنِهللاعُق {فَمن
(6) .

 

 
 

:- العدد خمسة 
. خمٌس في ليغة المذكر لممعدود المؤنثوخمسة في ليغة المؤنث لممعدود المذكر معروف ،     

 
  :(خمس)مادة 

:   وفيما يمي نلوص ىذه ااعداد ومشتقاتيا في اآليات الكريمة 
                                                           

 .6: النور-  (1)

 .234: النقرة-  (2)

 .22: الكيف  –(3)

 .7: المجادلة  –(4)

 .(رنع)لسان العرب ، : انن منظور -  (5)

 .3: النساء -  (6)
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َِم  }.  1 قِهللٞا نؾِهللا َِم  ىبَّت ِهللٍا َُم  ن ُْل مَم َٖمن  ِهللا ْٞل يَم ِهللا دَم بَم  َّت َُّت  َمضَم ةَم  َم ىَم ِهللٍا ن النور                       { َٗم ىْلؽَم
  :9  
َِم  }.2 ٞ ِهللٍا ِّ٘ ىَم ٍُق ةِهللا  ئِهللانَم ََم َم َِم  ىْل ِهللٍا فٍة  ةِهللا اَم َلَم ىَم َْل ٌْل  ِهللاؽَم ٌْل قَم ُّنُق مُق ؾْل ؿِهللا َْل    125 :آل عمران          {ُٝق
ٌْل  }. 3 ُق يْلسُٖق ٌْل مَم نؾِهللاوُقُٖق ةٌر وَم ىَم َْل َُم ؼَم ىُ٘ق َٝمقُ٘ق  22:  الكيف                                      { َٗم
ٌْل  }. 4 نؾِهللاوُقُٖق َ٘م وَم ةٍة  ِهللاَلَّت ُٕق ىَم َْل َلَم ؼَم َٗم ٌْل  َ٘م قَم  ِهللا ُقُٖق ذَمةٍة  ِهللاَلَّت ُٕق ٙ ذَم َم َ٘م ِْل َّمصْل ِهللٍا ُُق  ن َٝمنُق٘ المجادلة     {ٍَم
  :7 
ٌْل  }. 5 نؾِهللاوُقُٖق َ٘م وَم ةٍة  ِهللاَلَّت ُٕق ىَم َْل َلَم ؼَم َٗم ٌْل  َ٘م قَم  ِهللا ُقُٖق ذَمةٍة  ِهللاَلَّت ُٕق ٙ ذَم َم َ٘م ِْل َّمصْل ِهللٍا ُُق  ن َٝمنُق٘ النور          {ٍَم
  :7 
ن }. 6 ًٍّ ن َِم دَم ٞ ىِهللا َْل َْمةٍة  ِهللاَلَّت ؼَم ٌْل  َمىْلفَم وَم ِهللٖا :  العنكنوت                                  { فَميَمسِهللادَم فِهللٞا

14 
َْمةٍة  }. 7 َِم  َمىْلفَم وَم ٞ ىِهللا َْل ُٓق ؼَم قْلؿَم قُق ِهللٍا َُم  ن ًٍة مَم ْ٘ل :  المعارج                                     { فِهللٜا َٝم
4 
ُٔق  }. 8 َُقىَم ِهللا ؼُق َّت َُّت ّلِلِهللا اٍة فَمأَم ْٜل ِْل شَم ِهللٍا ٌْل  حُق َْل ِْهللا ن  َم ََم َّت ٘   َّم َُق يَم اانفال                               { َٗم دْل
  :41 

 
 
  . نليغة المؤنث لممعدود المذكر في موضعين في سورة الكيف والمجادلة(خمسة)ورد العدد _ 

ْٞلبِهللا }:قال تعالل  ن  ِهللانىْلغَم ًَّ شْل ٌْل قَم ُق يْلسُٖق ٌْل مَم نؾِهللاوُقُٖق ةٌر وَم ىَم َْل َُم ؼَم ىُ٘ق َٝمقُ٘ق {َٗم
(1). 

. ن الكريم آ في ليغة المذكر لممعدود المؤنث في القر(خمس)لم يرد العدد _
 :  في موضعين في سورة النور(الخامسة) وردت ليغة اسم الفاعل المؤنثة_ 

َِم }:قال تعالل  قِهللٞا نؾِهللا َِم  ىبَّت ِهللٍا َُم  ن ُْل مَم َٖمن  ِهللا ْٞل يَم ِهللا دَم بَم  َّت َُّت  َمضَم ةَم  َم ىَم ِهللٍا ن {َٗم ىْلؽَم
(2) .

 
 
 
 

 :-العدد ستة 
. (1) وىو معروف، ُقِمنت السين إلل تاءة،ا سدس وسدسملموأست وستة 

                                                           
 .22 :الكيف-  (1)

 .9 :النور-  (2)

 .(سدس)،  لسان العرب:انن منظور-  (1)
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  :(ست ، سدس)مادة 

:   وفيما يمي نلوص ىذه ااعداد ومشتقاتيا في اآليات الكريمة 
ٌْل  } .1 ُق يْلسُٖق ٌْل مَم نؾِهللاوُقُٖق ةٌر وَم ىَم َْل َُم ؼَم ىُ٘ق َٝمقُ٘ق  22:  الكيف                               { َٗم
ٌْل  }. 2 نؾِهللاوُقُٖق َ٘م وَم ةٍة  ِهللاَلَّت ُٕق ىَم َْل َلَم ؼَم  7:  المجادلة                                        { َٗم
ًٍة  }. 3 َّتن حَّتةِهللا  َٝم ضَم فِهللٜا وِهللا َمقْل َٗم ١ْل َ٘م تِهللا  ََم يَم َم  ىىَّت ُق  ىَّتفِهللاٛ ؼَم ٌُق  َّت َُّت قَم َّتنُق  54: ااعراف     {  ِهللا
ًٍة  }. 4 َّتن حَّتةِهللا  َٝم ضَم فِهللٜا وِهللا َمقْل َٗم ١ْل َ٘م تِهللا  ََم يَم َم  ىىَّت ُق  ىَّتفِهللاٛ ؼَم ٌُق  َّت َُّت قَم َّتنُق  3:  يونس           {  ِهللا
ًٍة  }. 5 َّتن حَّتةِهللا  َٝم ضَم فِهللٜا وِهللا َمقْل َٗم ١ْل َ٘م تِهللا  ََم يَم َم  ىىَّت َ٘م  ىَّتفِهللاٛ ؼَم ُٕق :  ىود                           { َٗم
7 
ًٍة  }. 6 َّتن حَّتةِهللا  َٝم ن فِهللٜا وِهللا ََم ُق ْٞلَْٖم ن  َم ٍَم َٗم ضَم  َمقْل َٗم ١ْل َ٘م تِهللا  ََم يَم َم  ىىَّت :  الفرقان                  {  ىَّتفِهللاٛ ؼَم

59 
ًٍة  }. 7 َّتن حَّتةِهللا  َٝم ن فِهللٜا وِهللا ََم ُق ْٞلَْٖم ن  َم ٍَم َٗم ضَم  َمقْل َٗم ١ْل َ٘م تِهللا  ََم يَم َم  ىىَّت ُق  ىَّتفِهللاٛ ؼَم السجدة               {  َّت
  :4 
ًٍة  }. 8 َّتن حَّتةِهللا  َٝم ن فِهللٜا وِهللا ََم ُق ْٞلَْٖم ن  َم ٍَم َٗم ضَم  َمقْل َٗم ١ْل َ٘م تِهللا  ََم يَمقْلَْمن  ىىَّت ىَمقَمؿْل ؼَم ق                       { َٗم
  :38 
ًٍة  }. 9 َّتن حَّتةِهللا  َٝم ضَم فِهللٜا وِهللا َمقْل َٗم ١ْل َ٘م تِهللا  ََم يَم َم  ىىَّت َ٘م  ىَّتفِهللاٛ ؼَم :  الحديد                           { ُٕق
4 

نِهللاًّْٞن }. 10 ىْل ِهللٍا َِم  حِّٞ ًُق وِهللا يْل فَمإِهللاطْل َمن حَملِهللا ٌْل َٝمىْل ِْل ىَم ََم  4:  المجادلة                         { فَم
ؿُقنُق  }. 11 ن  ىىُّ ََم ْْلُٖق ِهللٍا ؿٍة  َٗم ظِهللا ِهللٔا ىِهللانُقوِّ  ْٝل َ٘م َم َم ١ِهللا  11:  النساء                                  { َٗم
ؿُقنُق  }. 12 ِهللٔا  ىىُّ ٍِّ ُق رٌر فَم٢ِهللا َ٘م ُق  ِهللاؼْل َُم ىَٔم ن ُْل مَم  11:  النساء                                     { فَمإِهللا
ؿُقنُق  }. 13 ن  ىىُّ ََم ْْلُٖق ِهللٍا ؿٍة  َٗم ظِهللا ثٌر فَميِهللانُقوِّ  ْٗل  ُقؼْل ُق  َمغٌر  َم ىَٔم  12:  النساء                         { َٗم

 
 
 
 
 
. ن الكريمآ نمفظ المؤنث لممعدود المذكر في سنعة مواضع في القر(ستة)وردت _ 

.  ومن الجدير نالذكر أن المعدود ىو أيام فقط في جميع الشواىد 
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ًٍة }:قال تعالل  َّتن حَّتةِهللا  َٝم ضَم فِهللٜا وِهللا َمقْل َٗم ١ْل َ٘م تِهللا  ََم يَم َم  ىىَّت ُق  ىَّتفِهللاٛ ؼَم ٌُق  َّت َُّت قَم َّتنُق { ِهللا
(1). 

 . ن الكريم في ليغة المذكرآ في القر(ست)لم يرد العدد _
ن الكريم في موضعين الكيف آ عمل ليغة المذكر اسم الفاعل في القر(سادس)وردت كممة _ 

. والمجادلة 
ٌْل }:قال تعالل  نؾِهللاوُقُٖق َ٘م وَم ةٍة  ِهللاَلَّت ُٕق ىَم َْل َلَم ؼَم {َٗم

(2). 
 

:- العدد سبعة 
 . (3)السنع لممعدود المؤنث وسنعة لممذكروالسنع والسنعة من العدد معروف ، 

 
  :(سبع)مادة 

  : وفيما يمي نلوص ىذه ااعداد ومشتقاتيا في اآليات الكريمة 
َ٘م تٍة  }. 1 ََم سْليَم وَم َِّت وَم َّ٘ت ُٕق  29: النقرة                                                  { فَمىَم
َْمن ِهللاوَم  }. 2 سْليَم وَم ّْلسَمحَمثْل وَم سَّتةٍة  َم رَموِهللا ظَم ََم  261:  النقرة                                         { مَم
ٍُة  }. 3 ن ََم سْليَم  َمقَمكَم تٍة وِهللا ٙ وَم ِّٜ  َمقَم  43:  يوسف                                           {  ِهللّا
نفٌر  }. 4 صَم سْليٌر دِهللا َِّت وَم ُق يُٖق  43:  يوسف                                                { َٝمأْلمُق
نتٍة  }. 5 كَم َٝمن ِهللاىَم َٗم ُقؼَم كٍة  ضْل تٍة ؼُق ْْلسُق َم سْليَم وُق وَم  43:  يوسف                                  { َٗم
ٍُة  }. 6 ن ََم سْليِهللا  َمقَمكَم تٍة وِهللا َمن فِهللٜا وَم حِهللْا

ٝ ُق  َمفْل ؿِّ َٖمن  ىبِّ ُّ وُقفُق  َٝم :  يوسف                         {ُٝ٘ق
46 
نفٌر  }. 7 صَم سْليٌر دِهللا َِّت وَم ُق يُٖق  46:  يوسف                                                { َٝمأْلمُق
 
 
 

كٍة  }. 8 ضْل تٍة ؼُق ْْلسُق َم سْليِهللا وُق وَم  46:  يوسف                                               { َٗم
َِم ؾَم َم ًّن }. 9 ِْهللٞا سْليَم وِهللا َُم وَم ٘ دُق قَم  47:  يوسف                                        { قَمنهَم جَممْل

ؿَم ؾٌر  }. 10 سْليٌر شِهللا ىِهللالَم وَم َـم ؿِهللا  ِْل  َم ْل ِهللٍا ٌَّت َٝمأْلجِهللٜا   48:  يوسف                                 { ذُق
سْليُق  }. 11 َ٘م تُق  ىىَّت ََم ُق  ىىَّت سِّطُق ىَٔم  44:  االسراء                                           { جُقىَم
سْليَم طَمكَم ئِهللا َم  }. 12 ٌْل وَم قَمنُق ْ٘ل يَمقْلَْمن فَم ىَمقَمؿْل ؼَم  17:  المؤمنون                             { َٗم

                                                           
 .3  :يونس-  (1)

 .7 :المجادلة-  (2)

   .(سنع) ، لسان العرب: انن منظور-  (3)



  -34-  

سْليِهللا  }. 13 َ٘م تِهللا  ىىَّت ََم بُّ  ىىَّت ِْل قَم ٍَم  86:  المؤمنون                                     { قُقوْل 
َ٘م تٍة  }. 14 ََم سْليَم وَم َِّت وَم نُٕق  12:  فلمت                                            { فَمقَمضَم
َ٘م تٍة  }. 15 ََم سْليَم وَم يَم َم وَم ُق  ىَّتفِهللاٛ ؼَم  12:  الطصق                                       {  َّت
سَمنقًّن }. 16 َ٘م تٍة طِهللا ََم سْليَم وَم يَم َم وَم  3:  الممك                                       {  ىَّتفِهللاٛ ؼَم
َمنهٍة  }. 17 سْليَم ىَٞم ٌْل وَم ِهللٖا ْٞل يَم َٕمن دَم كَم ؽَّت  7:  الحاقة                                          { وَم
سَمنقًّن }. 18 َ٘م تٍة طِهللا ََم سْليَم وَم ُق وَم يَم َم  َّت ْٞلفَم ؼَم ْٗل  مَم ٌْل جَمكَم  15:  نوح                       {  َمىَم
ٌَم  }. 19 ٞ َُم  ىْل َمظِهللا اَم  َٗم ىْلقُقكْل رَمنِّهللٜا  ََم َِم  ىْل ِهللٍا سْل ًّن  ْٞلَْمنكَم وَم ىَمقَمؿْل اَم جَم :  الحجر                   { َٗم
87 
ؿَم ؾًّ }. 20 سْل ًّن شِهللا ٌْل وَم قَمنُق ْ٘ل ْٞلَْمن فَم َم  12:  الننأ                                       { َٗم َْم
ٌْل }. 21 حُق شَم ْل َـم  قَم سْل َمةٍة  ِهللا وَم َٗم سِّ  ًٍة فِهللٜا  ىْلعَم َّتن ذَمةِهللا  َٝم ًُق ذَم َم َٞمن  196:  النقرة                      { فَمبِهللا
َ٘م بٍة }. 22 سْل َمةُق  َم ْل َٖمن وَم  44:  الحجر                                                     {ىَم
ٌْل }. 23 ُق يْلسُٖق ٌْل مَم ُق ُْٖق ِهللٍا ذَمن َٗم سْل َمةٌر  َُم وَم ىُ٘ق َٝمقُ٘ق  22:  الكيف                                 { َٗم
كٍة }. 24 سْل َمةُق  َم ْلعُق ِهللٓا وَم ؿِهللا ِْل  َم ْل ِهللٍا ُٓق  ؿُّ َُق كُق َٝم  27:  لقمان                                    { َٗم ىْلسَمعْل
يُقنُقُ٘ٓق }. 25 ن فَمنوْل قَم دًّ ِهللـا َُم  سْل ُق٘ َٖمن وَم دُق قْل َـم يَمةٍة  يْلىِهللا ٌَّت فِهللٜا وِهللا  32:  الحاقة                  { ذُق
شُق ًّ }. 26 َِم قَم ٞ سْل ِهللا ُٔق وَم ٍَم ْ٘ل ٍُق٘وَمٚ قَم حَمنقَم   155:  ااعراف                              { َٗم ؼْل
رًّ }. 27 كَّت ٍَم َِم  ٞ سْل ِهللا ٌْل وَم ُق حَمغْل ِهللاكْل ىَٖم ُْل جَمىْل  80:  التونة                                        {  ِهللا

 
:-  في ليغة المذكر لممعدود المؤنث في عشرين موضعًا (سبع)ورد العدد _ 

َ٘م تٍة }:قال تعالل  ََم سْليَم وَم َِّت وَم َّ٘ت ُٕق ناِهللا فَمىَم ََم ٙ  ِهللاىَٚم  ىىَّت َ٘م حَم ٌَّت  وْل {ذُق
(1) .

:-  في ليغة المؤنث لممعدود المذكر في أرنعة مواضع (سبعة)ورد العدد _ 
ٌْل }:قال تعالل  حُق شَم ْل َـم  قَم سْل َمةٍة  ِهللا وَم َٗم سِّ  ًٍة فِهللٜا  ىْلعَم َّتن ذَمةِهللا  َٝم ًُق ذَم َم َٞمن ؿْل فَمبِهللا ٌْل َٝمصِهللا ِْل ىَم ََم {فَم

(2) .
 : أيا؛ نجد مدلول العدد سنعة محددً (سبعة)ومن خصل استعراض الشواىد القرآنية حول العدد      

. قل من ثمانية أ و،كثر من ستةأ
 

:- العدد ثمانية 
 

 :(ثمن)مادة 
                                                           

 .29: النقرة  –(1)

 .196 :النقرة-  (2)
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:  وفيما يمي نلوص ىذه ااعداد ومشتقاتيا في اآليات الكريمة 
ٌْل  }. 1 ُق يْلسُٖق ٌْل مَم ُق ُْٖق ِهللٍا ذَمن َٗم سْل َمةٌر  َُم وَم ىُ٘ق َٝمقُ٘ق  22:  الكيف                                     { َٗم
سٍة  }. 2 صَم َٜم ظِهللا نِّهللا ََم ِّهللٜا ذَم كَم شُق

ُْل جَمأْل يَٚم  َم  27:  القلص                                         {دَم
رًّ  }. 3 يْلؿَم َِم شَم نِّهللٞا ََم ٌْل ذَم يِهللاؿُقُٕٗق  4:  النور                                                 { فَمنشْل
َٗم زٍة  }.4 لْل

َمةَم  َم نِّهللٞا ََم  143:   اانعام                                                         { ذَم
َٗم زٍة  }. 5 لْل

َمةَم  َم نِّهللٞا ََم ِهللًا ذَم ّْل َمن َم َِم  ١ْل ِهللٍا ٌْل  هَم ىَمنُق ّْلمَم  6:  الزمر                                 { َٗم َم
ًٍة  }. 6 َّتن َمةَم  َٝم نِّهللٞا ََم ذَم َٗم َمنهٍة  سْليَم ىَٞم ٌْل وَم ِهللٖا ْٞل يَم َٕمن دَم كَم ؽَّت  7:  الحاقة                                  { وَم
َمةٌر  }. 7 نِّهللٞا ََم ئِهللافٍة ذَم ٍَم ْ٘ل ٌْل َٝم ُق قَٖم ْ٘ل يَم قَم ِّلَم فَم كْل وُق دَم ِهللَا َٝمعْل :  الحاقة                                 { َٗم

17 
ُِق  }. 8 َُق َِّت  ىرُّ ُق ىَمؿٌر فَميَٖم َٗم ٌْل  َُم ىَمنُق ن ُْل مَم  12:  النساء                                      { فَمإِهللا
 
 
 
 

 :استعماالت ثماٍن 
: يستخدم العدد ثمانية في سور متعددة منيا 

 
 وتنقل في حالة النلب ، فتعامل معاممة المنقوص ، تحذف ياؤىا في حالتي الرفع والجر،إما مفردة_ أ

 وىو عدد يقع ، انو ملروف؛ نالتنوينًياعندي من النساء ثماٍن ، مررت نثماٍن ، ورأيت ثمان: ، نحو 
 .(1)لمجمع

ما مضاف_ ب  وتنلب نفتحة ظاىرة عمل ، وترفع نضمة مقدرة،، فتثنت ياؤىا في جميع الحاالتةوا 
  .  الياء ، وتجر نكسرة مقدرة كالمنقوص

سٍة }:قال تعالل  صَم َٜم ظِهللا نِّهللا ََم ِّهللٜا ذَم كَم شُق
ُْل جَمأْل يَٚم  َم {دَم

(2). 
ما مركنة مع عشرة_ ج  كما يجوز حذفيا مع فتح ، فيجوز إثنات الياء مع فتح الياء أو سكونيا،وا 

.   ولم ترد ىذه الحالة في القرآن الكريم،النون أو كسرىا
 

 

                                                           
 .2/147حاشية الخضري  ، : الخضري -  (1)

 .27: القلص  –(2)
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 . (27)في سورة القلص  في ليغة المذكر لممعدود المؤنث في موضع واحد (ثمان)وردت _ 
:-  ن في أرنعة مواضع آ في ليغة المؤنث لممعدود المذكر في القر(ثمانية)ورد العدد _ 

َٗم زٍة }:قال تعالل  لْل
َمةَم  َم نِّهللٞا ََم ِهللًا ذَم ّْل َمن َم َِم  ١ْل ِهللٍا ٌْل  هَم ىَمنُق ّْلمَم {َٗم َم

(3). 
 لم يرد في (ثمانية)ومن خصل استعراض الشواىد القرآنية حول العدد ثمانية وجدت أن تمييز العدد 

َمةٌر }:قولو تعالل نِّهللٞا ََم ئِهللافٍة ذَم ٍَم ْ٘ل ٌْل َٝم ُٖق قَم ْ٘ل يَم قَم ِّلَم فَم كْل وُق دَم ِهللَا َٝمعْل {َٗم
(4) .

.   إذا كان العدد غير مضاف وأنت تقلد معدوًدا مذكًرا نقيت ياؤه مع تأنيثو 
ن الكريم في موضع واحد في آ نليغة المذكر عمل وزن اسم الفاعل في القر(ثامن)وردت كممة   _ 

  :سورة الكيف
ٌْل }:قال تعالل  ُق يْلسُٖق ٌْل مَم ُق ُْٖق ِهللٍا ذَمن َٗم سْل َمةٌر  َُم وَم ىُ٘ق َٝمقُ٘ق {َٗم

  .، أي إضافة واحد إلل سنعة (5)
 

:- العدد تسعة
. (1)تسعة لممعدود المذكرو تسع نسوة،  مثلُ التسع من العدد معروف لممعدود المؤنث     

 
  :(تسع)مادة 

  :وفيما يمي نلوص ىذه ااعداد ومشتقاتيا في اآليات الكريمة 
َمنتٍة  }. 1 ِّْ يَم اَم َٝمنتٍة  َٞم ٍُق٘وَمٚ جِهللاىْل ْٞلَْمن  ىَمقَمؿْل اَم جَم :  اإلسراء                                   { َٗم

101 
ِهللٔا  }. 2 ِهللٍا ْ٘ل قَم َٗم َُم  ْ٘ل دَم يِهللا اَم َٝمنتٍة  ِهللاىَٚم فِهللاكْل :  النمل                                         { فِهللٜا جِهللاىْل

12 
ةًّ  }. 3 َُم َّم ْلصَم جِهللاىْل ُق٘ َٗم يٌر  ُق جِهللاىْل ٜ ىَٔم َٕمفَم   َمؼِهللا َُّت  :  ص                                        {  ِهللا

23 
ؾَم ؾُقٗ  جِهللاىْل ًّن }. 4 َٗم لْل َِم  ِْهللٞا نئَمةٍة وِهللا ِهللٍا خَم  ٌْل ذَم َم ِهللٖا ْٖل ِهللا ىَمسِهللارُ٘ق  فِهللٜا مَم :  الكيف                   { َٗم

25 
ْٕلظٍة  }. 5 َْٝمةِهللا جِهللاىْل َمةُق قَم ؿِهللا ََم َُم فِهللٜا  ىْل ن مَم  48:  النمل                                        { َٗم
كَم  }. 6 مَم َٖمن جِهللاىْل َمةَم دَم ْٞل يَم :  المدثر                                                            { دَم

30 
                                                           

                        .6 :الزمر-  (3)
                           .17 :الحاقة-  (4)

 .22 : الكيف- (5)

 
    .(تسع)،  لسان العرب:انن منظور-  (1)
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   في ليغة المؤنث لممعدود المذكر في موضعين مرة مفردة في سورة النمل(تسعة)ورد العدد _

َُم }:قال تعالل  ؿُقٗ ْٕلظٍة ُٝق ْلىِهللا َْٝمةِهللا جِهللاىْل َمةُق قَم ؿِهللا ََم َُم فِهللٜا  ىْل ن مَم {َٗم
(2) .

  .ومرة مركنة في سورة المدثر_ 
كَم }:قال تعالل  مَم َٖمن جِهللاىْل َمةَم دَم ْٞل يَم {دَم

(3). 
:-  في ليغة المذكر لممعدود المؤنث في أرنعة مواضع (تسع)ورد العدد _ 

َمنتٍة }:قال تعالل  ِّْ يَم اَم َٝمنتٍة  َٞم ٍُق٘وَمٚ جِهللاىْل ْٞلَْمن  ىَمقَمؿْل اَم جَم {َٗم
(4) . 

 
 

 
 

:- العدد عشرة
 .(1) رجالة والعشرة عدد المذكر تقول عْشر نسوة ، عَشر ، والعشر عدد المؤنث،العشرة أول العقود    
ااشير واافلح في شين عَشرة الفتح في التذكير وتسكين عْشر : (2) حركة الشين في العدد عشرة 

.  نني تميم يكسرون ىذه الشين وأكَثرُ  ، وىو لغة أىل الحجاز،في التأنيث
 (3) [خر لدر المركب متحركًا أحَد ْعَشرآ المركب عمل أن يكون (ْعشر)وقد تسكن عين ]
 

  :(عشر)مادة 
  : وفيما يمي نلوص ىذه ااعداد ومشتقاتيا في اآليات الكريمة 

سًّن }. 1 مَم ْ٘ل كَم مَم مَم ؿَم دَم ْٝلثُق  َمظَم ِّٜ قَم َم  4:  يوسف                                     {  ِهللّا
سًّن }. 2 كَم َّمقِهللٞا مَم ْٜل دَم ٌُق  ذْلَْم ْْلُٖق ِهللٍا  :   المائدة                                           { َٗم َم َمرْلَْمن 

12 
كًّ  }.3 ْٖل كَم شَم مَم ِهللا  ذْلَْمن دَم ْْلؿَم  َّت ُٖق٘قِهللا دِهللا رَم  ىمُّ ؿَّت َُّت دِهللا :  التونة                                {  ِهللا

36 
                                                           

           . 48 :النمل-  (2)

         .30 :المدثر-  (3)

 .101 :اإلسراء-  (4)

 .(عشر) لسان العرب ،: انن منظور -  (1)
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ن }.4 ًَّ ٍَم سَمنطًّن  ُق رَم  َموْل كَم مْل ْٜل دَم ٌُق  ذْلَْمحَم َْمنُٕق قَملَّت ْل  160  :   ااعراف                              { َٗم

ْٞلًّْن }.5 رَم دَم كَم مْل ْْلُٔق  ذْلَْمحَمن دَم ِهللٍا ىَمثْل  ّْلسَمصَم  :    ااعراف                                     { فَمن
160 

ْٞلًّْن }.6 رَم دَم كَم مْل ْْلُٔق  ذْلَْمحَمن دَم ِهللٍا تْل  كَم ّْل َمصَم  60 :   النقرة                                          { فَمن

َٖمن }.7 رَمنىِهللا ٍْل كُق  َم مْل ُق دَم َْمةِهللا فَمئَم ىَم ناَم  ِهللانىْلعَم ِْل شَم    :    اانعام                                   { ٍَم
160 

كٍة  }. 8 َٕمن  ِهللا َممْل َْمن َْل ََم َٗم َمجْل ْٞليَمةًّ  َِم ىَم ذِهللٞا ٍُق٘وَمٚ ذَم َم َّمن  ؿْل َٗم دَم   :   ااعراف                        { َٗم
142 

َٝمنتٍة  }. 9 ٍُق ْلحَمكَم ِهللٔا  رْليِهللا ِهللٍا قٍة  َ٘م كِهللا وُق      :   ىود                                   { قُقوْل فَمأْلجُ٘ق   ِهللا َممْل
13 
كٍة  }. 10 مْل َمنهٍة دَم ىَٞم  2 :   الفجر                                                          { َٗم
كًّ  }. 11 مْل دَم َٗم ُٖقكٍة  َِّت  َمقْل َم َمةَم  َمشْل ِهللٖا ّْل ُقىِهللا َِم  ِهللاأَم       :    النقرة                         { َٝمحَمكَم َّتبْل

234 
كًّ  }. 12 مْل ٌْل  ِهللاَلَّت دَم ُْل ىَمسِهللارْلحُق ٌْل  ِهللا ُق ْٞلَْٖم َُم  َم نفَمحُ٘ق :  طو                                      { َٝمحَمؽَم

103 
كَم  }. 13 ْْلؿِهللا ِْل دِهللا ِهللَا كًّ  فَم مْل ثَم دَم َْل ََم ُْل  َمجْل :  القلص                                        { فَمإِهللا
27  .
كَم  }. 14 مَم َٖمن جِهللاىْل َمةَم دَم ْٞل يَم :  المدثر                                                            { دَم
30 
يَمةٌر  }. 15 ِهللٍا ن رٌر مَم كَم مَم  196:  النقرة                                                   { جِهللايْللَم دَم
َِم  }.16 نمِهللاٞ ىَم ٍَم رِهللا  كَم مَم ًُق دَم ُق  ِهللاطْل َمن جُٔق  89:  المائدة                                      { فَمنَم َّتنقَم
َُم  }. 17 ٗ ن ِهللاكُق َُم صَم ٗ كُق مْل ٌْل دِهللا ْْلنُق ِهللٍا ِْل  ُْل َٝمنُق  65:  اانفال                               {  ِهللا
ٌْل  }.18 ْٞلَْمنُٕق ن اَم جَم ٍَم نقَم  ِهللٍا ْلمَم ن  َميَمغُق٘   ٍَم َٗم ٌْل  ِهللٖا ِْل قَمسْليِهللا ِهللٍا َِم  ٝ فَّتبَم  ىَّتفِهللا مَم     :     سنأ           { َٗم
45  
 

:- ن الكريم في سنعة مواضع آ نليغة المذكر لممعدود المؤنث في القر(عْشر)ورد العدد _ 
َٝمنتٍة }:قال تعالل  ٍُق ْلحَمكَم ِهللٔا  رْليِهللا ِهللٍا قٍة  َ٘م كِهللا وُق َُم  فْلحَمكَم ُٓق قُقوْل فَمأْلجُ٘ق   ِهللا َممْل ىُ٘ق ًْل َٝمقُ٘ق { َم

(1)  .
. ومن خصل استعراض الشواىد القرآنية حول العدد عشرة نجد أن تمييز العدد لم يرد في جميع الشواىد 

كًّ  }:قال تعالل  مْل دَم َٗم ُٖقكٍة  َِّت  َمقْل َم َمةَم  َمشْل ِهللٖا ّْل ُقىِهللا َِم  ِهللاأَم {َٝمحَمكَم َّتبْل
(2) .

                                                           
 .13  :ىود-  (1)

 .234  :النقرة-  (2)
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. يام ة أان تقدير تمييز العدد ىو عَشر؛ ن حركة الشين في عَشر مفتوحةأومن الجدير نالذكر 

 والمائدة       في سورتي النقرة : في ليغة المؤنث لممعدود المذكر في موضعين(عَشرة)ورد العدد _ 
 . 

َِم }:قال تعالل  نمِهللاٞ ىَم ٍَم رِهللا  كَم مَم ًُق دَم ُق  ِهللاطْل َمن جُٔق {فَمنَم َّتنقَم
(3). 

 
 
 
 
 

 
 ،  أنيا تنسجم مع القاعدة :د المفردةاوخصلة القول من خصل تتنع الشواىد القرآنية في ااعد     

ولكن نعض ىذه ااعداد لم يرد تمييزىا في جميع ، وىو العدد يخالف المعدود في تذكيره وتأنيثو 
.  السانقة المرات كما ىو موثق في اللفحات

  
 فيو ُيننل من اثنين إلل ،ن الكريمآوأما فيما يتعمق في االشتقاق من ألفاظ العدد فيو ينسجم مع القر    
ضافة  ،رة عمل وزن اسم الفاعل ، يذكر مع المذكر ويؤنث مع المؤنثـعش لعدد المشتق ، تكون ا وا 

 :-(2)عمل ضرنين
 

:  فمعنل قولك ثاني اثنين ، فيكون نمعنل الواحد فقط،إضافتو إلل مثمو ، أو إلل ما فوقو: ااول  -
  .أحد اثنين ، أو واحد من اثنين 

ن فِهللٜا  ىْلغَمنقِهللا }:قال تعالل      ََم ْـل ُٕق ِهللِا  ِهللا ْٞل َٜم  ذْلَْم ٗ  ذَمنِّهللا َِم مَم َمكُق ٝ ُٔق  ىَّتفِهللا شَم كَم ْـل  َمؼْل { ِهللا
(3) .

 فمعنل قولك ىذا رانع ثصثة ىذا ، إلل ما دونو فيكون نمعنل جاعل أو ٌمَليَّرتوضافإ: الثاني  -
  .ُمَليَّر الثصثة ننفسو أرنعة

 

                                                           
 .89: المائدة  –(3)

 .295 الحجة في النحو ، :مسعد -  (2)
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 :-األعداد المركبة: ثانيا
-  المركبة ما يمي األعدادوتشمل 

 (19 _ 13)األعداد من _ ب                 (12 _ 11)العددان _ أ
 

:- (12 _ 11)العددان _ أ
 سواًء أكانا مفردين عن اإلضافة ، وىما لفظتان ممحقتان نالمثنل في كل أحواليما،اثنان و اثنتان وثنتان

 اثنا عَشر يوًما واثنتا عْشرة ىنقضا: جاءت اثنتان ، أم مركنين مع العشرة مثل وجاء اثنان ، : مثل 
. (1)ليمةً 

ال ند أن   والجزءان. ثم العدد عشرة،ين العدد واحد واثنانأ العدد مركب من جز :-(12 _ 11)والعددان 
عراب إ أما اثنا عشر فيعرب الجزء ااول .الجزأين ويعرب أحد عشر نالنناء عمل فتح ،يتوافقا تذكيًرا وتأنيثًا

. المثنل
ْٖلكًّ  }:قال تعالل  كَم شَم مَم ِهللا  ذْلَْمن دَم ْْلؿَم  َّت ُٖق٘قِهللا دِهللا ؿَّترَم  ىمُّ َُّت دِهللا { ِهللا

(2) .
سًّن}:قال تعالل  كَم َّمقِهللٞا مَم ْٜل دَم ٌُق  ذْلَْم ُٖق ْْل ِهللٍا  .(3){َٗم َم َمرْلَْمن 
ْٞلًّْن}:قال تعالل  رَم دَم كَم مْل ْْلُٔق  ذْلَْمحَمن دَم ِهللٍا تْل  كَم ّْل َمصَم {فَمن

(4). 
                                                           

                     .ملر-  ، دار المعارف1/134 ، 1عناس ، حسن ، ط-  (1)

                                                        .36  :التونة-  (2)

          .12  :المائدة-  (3)



  -41-  

ن}:قال تعالل  ًَّ ٍَم سَمنطًّن  ُق رَم  َموْل كَم مْل ْٜل دَم ٌُق  ذْلَْمحَم ُٕق َْمن قَملَّت ْل {َٗم
(5)  .

 . والتمييز محذوف تقديره فرقة،(أسباطاً )ندل من : ندل من العدد ، أممًا : حال ، أسناطًا : اثنتي َعْشرة 
 .(6) جمع؛ انوتمييزاً  (أسباطاً ) يكون أنوال يجوز 

 

  :وتمييز العدد المركب مفرًدا
:  في موضعين في المذكر (اثنا عشر)ورد العدد المركب _ 

سًّن  }:قال تعالل  كَم َّمقِهللٞا مَم ْٜل دَم ٌُق  ذْلَْم ُٖق ْْل ِهللٍا {َٗم َم َمرْلَْمن 
(7) . 

ْٖلكًّ  }:قال تعالل  كَم شَم مَم ِهللا  ذْلَْمن دَم ْْلؿَم  َّت ُٖق٘قِهللا دِهللا ؿَّترَم  ىمُّ َُّت دِهللا { ِهللا
(8)  .

: ن الكريم في موضع واحد في ليغة المذكر آ في القر(َأَحَد َعَشرَ )ورد العدد المركب _ 
سًّن }:قال تعالل  مَم ْ٘ل كَم مَم مَم ؿَم دَم ْٝلثُق  َمظَم ِّٜ قَم َم ِهللٔا َٝمن َم َمثِهللا  ِهللّا َم ِهللٞا وُقفُق ١ِهللا ْـل قَمنهَم ُٝ٘ق { ِهللا

(1) .
 
     .ن الكريم في ليغة المؤنثآ في القر(إحدى عْشرة)لم ترد _ 
 
: ن الكريم في ثصثة مواضع آ نليغة المؤنث في القر(اثنتا عْشرة)ورد العدد المركب _ 

ْٞلًّْن }:قال تعالل  رَم دَم كَم مْل ْْلُٔق  ذْلَْمحَمن دَم ِهللٍا تْل  كَم ّْل َمصَم كَم فَمن صَم نكَم  ىْلعَم كِهللابْل  ِهللا َمبَم {فَمقُقيْلَْمن   ْل
(2) .

ن  }:قال تعالل  ًَّ ٍَم سَمنطًّن  ُق رَم  َموْل كَم مْل ْٜل دَم ٌُق  ذْلَْمحَم َْمنُٕق قَملَّت ْل {َٗم
(3) .

ْٞلًّْن }:قال تعالل  رَم دَم كَم مْل ْْلُٔق  ذْلَْمحَمن دَم ِهللٍا ىَمثْل  ّْلسَمصَم كَم فَمن صَم نكَم  ىْلعَم كِهللابْل  ِهللا َمبَم ِهللُا   ْل { َم
(4) .

 
:- (19 _ 13)األعداد من _ ب

                                                                                                                                                                                
       .60  :النقرة-  (4)

           .160  :ااعراف-  (5)

 .ملر-  ، مطنعة الناني374_2/369، 1ااشموني، نور الدين أنو الحسن عمي نن محمد، شرح ااشموني عمل ألفية انن مالك ، ط-  (6)

 .12  :المائدة-  (7)

 .36  :التونة-  (8)

                     .4 : يوسف-  (1)

                        .60  :النقرة-  (2)

                .160  :ااعراف-  (3)

 .المرجع السانق-  (4)
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 ، وتحذف الياء في المذكر في العشرة،لمؤنثللمذكر ويذكر ل     إذا تجاوزنا العدد عشرة يؤنث 
 ثصثة عشر إلل تسعة عشر وتمييز العدد المركب من ثصثة عشر وحتل تسعة : في اللدروتمحقيا

 .(5) عشر مفرد منلوب
.  يِن أوُيننل العدد من ثصثَة عشَر إلل تسعَة عشَر عمل فتح الجز

 
 : العدد المركب الوحيد الوارد في سورة المدثر_ 

كَم } : قال تعالل مَم َٖمن جِهللاىْل َمةَم دَم ْٞل يَم {دَم
 (عمييا تسعة عشر ممكاً ) تقديرهو ، ، وتمييز العدد ىنا محذوف(6)

 
 
 

:- العدد المعطوف_ ج 
.   ويكون تمييزه مفرًدا منلوًنا ،(99 _ 21) ويشمل العدد المعطوف من 

عشرون لممذكر ، إحدى وعشرون واحدة وعشرون لممؤنث ثم تعطف و أحد وعشرون ، واحد :نقول
 .نمفظ ما تقدم إلل تسعة وتسعين 

َُّت }: قال تعالل  ةًّ   ِهللا َُم َّم ْلصَم جِهللاىْل ُق٘ َٗم يٌر  ُق جِهللاىْل ٜ ىَٔم َٕمفَم   َمؼِهللا  }
(1) .

: ن الكريم في موضع واحد في سورة ص آورد العدد المعطوف في القر_ 
َُّت }:قال تعالل  رٌر    ِهللا ؿَم َٗم ظِهللا ةٌر  َٜم َّم ْلصَم ىِهللا َٗم ةًّ  َُم َّم ْلصَم جِهللاىْل ُق٘ َٗم يٌر  ُق جِهللاىْل ٜ ىَٔم {َٕمفَم   َمؼِهللا

(2) .
 

 : المشتركة لممذكر والمؤنثاألعداد: ثالثا
 
 :اعشرون وبابو: العقود_ 1
 فإذا جاوزنا العشرين استوى المذكر ، والعشرة عدد المذكر، والعشر عدد المؤنث،العشرة أول العقود  

   .والمؤنث
ْٖلكًّ  }:قال تعالل   َُم شَم ذُ٘ق ُق ذَم َم نىُٔق فِهللابَم َٗم ُق  ئُق َْل ظَم {َٗم

(3) . 
                                                           

 . نيروت–م ، إحياء التراث العرني 1966 ، 6ملطفل السقا ، ط: تحقيق ، لل الفية انن مالكإ  أوضح المسالك: اانلاري ،ماشهانن -  (5)

 .30  :المدثر-  (6)

               .23 : ص-  (1)

  .المرجع السانق-  (2)

 .15  :حقافاا-  (3)
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 أفضل، ولكن تسميتو نالعقد ، الخالي من اإلضافة: أي، الَعقد نالعدد المفردالنحاةِ يسمي نعض     
س تسعة أعداد قنمو من نوع واحد مفردة وغير أواالل المغوي العام الحساني ىو العدد يكون عمل ر

 . تسعين –عشرين، ثصثيندق عمل ـ فيص،لةثاـل نو ما قنمو عشرة متمـ العدد الذي يكم: أي،فردةـم
عراب إ وحكميا أنيا تعرب  نكرة،تمييز ىذه ااعداد ما نين العشرين والتسعين يكون مفردًا منلوناً _ 

. (4)جمع المذكر السالم في جميع أحواليا انيا ممحقة نو
 ن الكريم آوردت العقود جميعيا في القر_ 
 
 
 
 

:  في موضع واحد في سورة اانفال(عشرون)وردت _
ِهللِا }:قال تعالل  ْٞل نئَمحَم ِهللٍا يِهللاسُ٘ق   َُم َٝمغْل ٗ ن ِهللاكُق َُم صَم ٗ كُق مْل ٌْل دِهللا ْْلنُق ِهللٍا ِْل  ُْل َٝمنُق { ِهللا

(1). 
.   عشرون رجًص فقط: أي،والمقلود ىنا ىو العدد نمدلولو المحدود

 
: ن الكريم في موضعين آ في القر(ثالثون)وردت _ 

ْٖلكًّ   }: قال تعالل َُم شَم ذُ٘ق ُق ذَم َم نىُٔق فِهللابَم َٗم ُق  ئُق َْل ظَم {َٗم
(2). 

كٍة }:قال تعالل  َٕمن  ِهللا َممْل َْمن َْل ََم َٗم َمجْل ْٞليَمةًّ  َِم ىَم ذِهللٞا ٍُق٘وَمٚ ذَم َم َّمن  ؿْل َٗم دَم {َٗم
(3). 

 
 . فالنقرة والمائدة وااعراف وااحقا: ن الكريم في أرنعة مواضعآ في القر(أربعون) وردت_ 

ْٞليَمةًّ }:قال تعالل  َِم ىَم ٞ ِهللٔا  َمقْل َم ِهللا ٞقَمنتُق قَم ِّ ِهللٍا ٌَّت  {فَمحَم
(4). 

 
: ن الكريم في موضعين آ في القر(خمسون)وردت _ 

ن }:قال تعالل  ًٍّ ن َِم دَم ٞ ىِهللا َْل َْمةٍة  ِهللاَلَّت ؼَم ٌْل  َمىْلفَم وَم ِهللٖا {فَميَمسِهللادَم فِهللٞا
(5). 

َْمةٍة }:قال تعالل  َِم  َمىْلفَم وَم ٞ ىِهللا َْل ُٓق ؼَم قْلؿَم قُق ِهللٍا َُم  ن ًٍة مَم ْ٘ل ِهللٔا فِهللٜا َٝم ْٞل ٗضُق  ِهللاىَم َٗم ىكُّ ةُق  ئِهللانَم ََم َم زُق  ىْل {جَم ْلكُق
(6).   

                                                           
 . استننول–الرضي ، محمد نن الحسن ، شرح الكافية ، مطنعة الشركة اللحافية -  (4)

              .65  :اانفال-  (1)

               .15  :حقافاا-  (2)

 .142  :ااعراف-  (3)

        .142  :ااعراف-  (4)

 .14  :العنكنوت-  (5)

. 4  :المعارج-  (6)
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 ألف مضافًا  ىوالخمسين العدد إذ أن تمييز ييز العقود مفرد ناستثناء اآلية السانقةـنصحظ أن تم      
  .إلل سنةٍ 

 
. في القرآن الكريم في موضع واحد في سورة المجادلة  (ستون)وردت _ 

ِهللٔا  }:قال تعالل  وُق٘ىِهللا قَم َٗم ِهللا  ُْ٘ق   ِهللانّلِلَّت ِهللٍا ىِهللالَم ىِهللاحُقؤْل َـم نِهللاْٞنًّ  ىْل ِهللٍا َِم  حِّٞ ًُق وِهللا يْل فَمإِهللاطْل َمن حَملِهللا ٌْل َٝمىْل ِ ىَّت ََم {فَم
(7) . 

 
 وحسب كتب التفسير  ، في موضعين منيا،ن الكريم في ثصثة مواضع آ في القر(سبعون)وردت _ 

: العدد سنعون محدد وىما 
َمن }:قال تعالل  ٞقَمنجِهللْا ِهللَا شُق ًّ ىِهللا َِم قَم ٞ سْل ِهللا ُٔق وَم ٍَم ْ٘ل ٍُق٘وَمٚ قَم حَمنقَم  {َٗم ؼْل

(1). 
يُقنُقُ٘ٓق }:قال تعالل  ن فَمنوْل قَم دًّ ِهللـا َُم  سْل ُق٘ َٖمن وَم دُق قْل َـم يَمةٍة  يْلىِهللا ٌَّت فِهللٜا وِهللا {ذُق

(2). 
ٌْل }:وأما في اآلية في قولو تعالل  ُق ُق ىَٖم ِْل َٝمغْل ِهللاكَم  َّت رًّ فَميَم كَّت ٍَم َِم  ٞ سْل ِهللا ٌْل وَم ُق حَمغْل ِهللاكْل ىَٖم ُْل جَمىْل { ِهللا

(3) .
  . من سنعين نكثيرأكثر وتعني ، فقط(سبعين) ولم تعِن ،فتعني المنالغة والتكثير

 
: ن في موضع واحد في سورة النور آ في القر(ثمانون)وردت _ 

رًّ  َم َمؿًّ  }:قال تعالى  َٖمنؾَم ٌْل شَم ُق َلَم جَمقْلسَميُ٘ق  ىَٖم َٗم رًّ  يْلؿَم َِم شَم نِّهللٞا ََم ٌْل ذَم يِهللاؿُقُٕٗق {فَمنشْل
(4). 

 
: ن الكريم في موضع واحد في سورة ص آ في القر(تسعون)وردت _ 

َُّت }:قال تعالل  رٌر   ِهللا ؿَم َٗم ظِهللا ةٌر  َٜم َّم ْلصَم ىِهللا َٗم ةًّ  َُم َّم ْلصَم جِهللاىْل ُق٘ َٗم يٌر  ُق جِهللاىْل ٜ ىَٔم َٕمفَم   َمؼِهللا  }
(5) .

 
: لفأمااة و_ ب

 . لغت فيواأي ب: المادة المغوية مأيت في الشيء  : مااة
 مئًل ألميا المولوف نيا عمل وزن ملون والمائة من العدد ااسماءوالجمع مئات ومئون وىي من 

 . ىً مثل مع

                                                                                                                                                                                
 4:  المجادلة – (7)

        .155  :ااعراف-  (1)

                   .32  :الحاقة-  (2)

 .80  :التونة-  (3)

          .4  :النور-  (4)

 .23  :ص-  (5)
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ذا جمعت نالنون والواو قمنت ،والياء عوض من الياء . (6) مؤون نالضم: ونعضيم يقول(ِمَئون) وا 
 
 
 
 

  :(مأي)مادة 
 :وفيما يمي نلوص ىذه ااعداد ومشتقاتيا في اآليات الكريمة 

ُق  }. 1 ٌَّت  َم َمرَٔم ًٍة ذُق ن نئَمةَم دَم ِهللٍا ُق  ُق  َّت نجَٔم ٍَم  259:   النقرة                                           {فَمأَم
ًٍة  }. 2 ن نئَمةَم دَم ِهللٍا    259:  النقرة                                                    { قَمنهَم  َموْل ىَمسِهللارْلثَم 
سَّتةٍة  }. 3 نئَمةُق ظَم ِهللٍا ْْلسُقيَمةٍة   261:  النقرة                                                { فِهللٜا مُقوِّ وُق
يِهللاسُ٘ق   َمىْل ًّن }. 4 نئَمةٌر َٝمغْل ِهللٍا ٌْل  ْْلنُق ِهللٍا ِْل  ُْل َٝمنُق  65:  اانفال                                    { َٗم ِهللا
ِهللِا  }. 5 ْٞل نئَمحَم ِهللٍا يِهللاسُ٘ق   رٌر َٝمغْل ن ِهللاكَم نئَمةٌر صَم ِهللٍا ٌْل  ْْلنُق ِهللٍا ِْل  ُْل َٝمنُق  66:  اانفال                          { فَمإِهللا
َِم  }. 6 ِْهللٞا نئَمةٍة وِهللا ِهللٍا خَم  ٌْل ذَم َم ِهللٖا ْٖل ِهللا ىَمسِهللارُ٘ق  فِهللٜا مَم  25:  الكيف                                    {َٗم
رٍة  }. 7 يْلؿَم نئَمةَم شَم ِهللٍا ن  ََم ْْلُٖق ِهللٍا ؿٍة  َٗم ظِهللا يِهللاؿُقٗ  مُقوَّت  َٗم ىمَّت ِّهللٜا فَمنشْل َمةُق  :  النور                     {  ىمَّت ِّهللٞا
2 
َُم  }.8 ْٗل َٝممِهللاٝؿُقٗ نئَمةِهللا  َمىْلفٍة  َم ِهللٍا يْلَْمنُٓق  ِهللاىَٚم  وَم :  اللافات                                     { َٗم َمقْل

147 
ِهللِا  }. 9 ْٞل نئَمحَم ِهللٍا يِهللاسُ٘ق   َُم َٝمغْل ٗ ن ِهللاكُق َُم صَم ٗ كُق مْل ٌْل دِهللا ْْلنُق ِهللٍا ِْل  ُْل َٝمنُق  65:  اانفال                    {  ِهللا

ِهللِا  }. 10 ْٞل نئَمحَم ِهللٍا يِهللاسُ٘ق   رٌر َٝمغْل ن ِهللاكَم نئَمةٌر صَم ِهللٍا ٌْل  ْْلنُق ِهللٍا ِْل  ُْل َٝمنُق    66:  اانفال                        { فَمإِهللا
 
 

.  كما ىو منين فيما سنق  في ليغة المفرد في ثمانية مواضع(مااة)ورد العدد _ 
. كما ىو منين فيما سنق  في ليغة المثنل في موضعين (مااتين)ورد العدد _ 
 

. (1)مائة ثوب وألف دينار: ويكون تمييز العدد مائة وألف مفردًا مجرورًا ناإلضافة مثل    
 أائة مفردًا مجرورًا إال في شاىد واحد كان تمييز العدد ألفً ـ كان تمييز العدد مالقرآنيةونعد تتنع الشواىد 

 .

                                                           
 .(أيم) لسان العرب ،  :انن منظور-  (6)

 .4/243 أوضح المسالك ، : اانلاريانن ىشام -  (1)
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َُم }:قال تعالل  ْٗل َٝممِهللاٝؿُقٗ نئَمةِهللا  َمىْلفٍة  َم ِهللٍا يْلَْمنُٓق  ِهللاىَٚم  وَم َٗم َمقْل   }
(2) .

 

 
:- ألف 

 ثم ألوف ، ثصثة آالف إلل العشر: يقال،االف من العدد معروف مذكر والجمع آلف وآالف وألوف
   .(1) َاْلَف العدد جعمو ألفاً ،جمع الجمع

 
  :(لفأ)مادة 

:  وفيما يمي نلوص ىذه ااعداد ومشتقاتيا في اآليات الكريمة 
َْمةٍة  }. 1 كُق  َمىْلفَم وَم ََّت ْ٘ل ُٝق َم ٌْل ىَم ؿُقُٕق ؾُّ  َمظَم َ٘م  :  النقرة                                               {َٝم

96 
ِهللا  }.2 ِهللُا  َّت ْـل ِهللِا  ِهللاإِهللا ْٞل يِهللاسُ٘ق   َمىْل َم ٌْل  َمىْلفٌر َٝمغْل ْْلنُق ِهللٍا ِْل  ُْل َٝمنُق :  اانفال                               { َٗم ِهللا

66 
ةِهللا  }. 3 ئِهللانَم ََم َم َِم  ىْل ِهللٍا ٌْل  ِهللاأَمىْلفٍة  مُق ؿُّ ِهللَا ٍُق  ِّٜ ٌْل  َّم نبَم ىَمنُق حَمصَم                   9:  اانفال                    { فَمنوْل
ِهللا  }. 4 ِهللُا  َّت ْـل ِهللِا  ِهللاإِهللا ْٞل يِهللاسُ٘ق   َمىْل َم ٌْل  َمىْلفٌر َٝمغْل ْْلنُق ِهللٍا ِْل  ُْل َٝمنُق :  اانفال                              { َٗم ِهللا

66 
ن } .5 ًٍّ ن َِم دَم ٞ ىِهللا َْل َْمةٍة  ِهللاَلَّت ؼَم ٌْل  َمىْلفَم وَم ِهللٖا :  العنكنوت                                     { فَميَمسِهللادَم فِهللٞا

14 
ْٖلكٍة  } .6 ِْل  َمىْلفِهللا شَم ِهللٍا ْٞلكٌر  قِهللا ؼَم ْٞليَمةُق  ىْلقَمؿْل :  القدر                                                { ىَم
3 
يِهللاسُ٘ق   َمىْل ًّن }.7 نئَمةٌر َٝمغْل ِهللٍا ٌْل  ْْلنُق ِهللٍا ِْل  ُْل َٝمنُق  65:  اانفال                                        { َٗم ِهللا

َُم  }.8 ٗ ن جَم ُقؿُّ ََّت ِهللٍا َْمةٍة  أَمىْلفِهللا وَم ْْلؿَم قَم ِّلَم مَم ن دِهللا ًٍّ ْ٘ل َُّت َٝم :  الحج                                  { َٗم ِهللا
47 
َُم  }. 9 ٗ ن جَم ُقؿُّ ََّت ِهللٍا َْمةٍة  ُٓق  َمىْلفَم وَم قْلؿَم قُق ِهللٍا َُم  ن ًٍة مَم ْ٘ل     :   السجدة                            { فِهللٜا َٝم
5  

َُم  }. 10 ْٗل َٝممِهللاٝؿُقٗ نئَمةِهللا  َمىْلفٍة  َم ِهللٍا يْلَْمنُٓق  ِهللاىَٚم  وَم اللافات                                       { َٗم َمقْل
 :147      

َْمةٍة  }. 11 َِم  َمىْلفَم وَم ٞ ىِهللا َْل ُٓق ؼَم قْلؿَم قُق ِهللٍا َُم  ن ًٍة مَم ْ٘ل :  المعارج                                 { فِهللٜا َٝم
4  

                                                           
     .147  :اللافات-  (2)

 .(ألف) لسان العرب ، :انن منظور -  (1)
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فٍة  }. 12 ذَمةِهللا اَم َلَم ٌْل  ِهللارَم َم ٌْل قَم ُّنُق مُق ؿَّت ِهللَا ُْل ُٝق ٌْل  َم َمنُق ِْل َٝمنْل ِهللٞا  124: آل عمران                 َمىَم
ةِهللا                      ئِهللانَم ََم َم َِم  ىْل ِهللٍا   }          

ةِهللا  }. 13 ئِهللانَم ََم َم َِم  ىْل ِهللٍا فٍة  ةِهللا اَم َلَم ىَم َْل ٌْل  ِهللاؽَم ٌْل قَم ُّنُق مُق ؾْل ؿِهللا َْل  125:  آل عمران                { ُٝق
فٌر  }. 14 ٌْل  ُقىُ٘ق ُٕق َٗم ٌْل  ِهللٕا َٝمنقِهللا ِْل ؾِهللا ِهللٍا   ٘ شُق كَم َِم ؼَم ٝ ٌْل جَمكَم  ِهللاىَٚم  ىَّتفِهللا :  النقرة                       {  َمىَم

243   

 
. كما ىو منين فيما سنق ن في عشرة مواضع آ في ليغة المفرد في القر(ألف)ورد العدد _ 
 : نية حول العدد ألف نليغة المفرد ناستثناء الشاىد التاليآونعد تتنع الشواىد القر   

َُم }:قال تعالل  ْٗل َٝممِهللاٝؿُقٗ نئَمةِهللا  َمىْلفٍة  َم ِهللٍا يْلَْمنُٓق  ِهللاىَٚم  وَم {َٗم َمقْل
(1) .

 . في ىذا الشاىد فقط تمييزالعدد دون جاء 
. فقط ن الكريم في موضع واحد آ نليغة المثنل في القر(ألف)ورد العدد _ 
. كما ىو منين فيما سنقن الكريم في ثصثة مواضع آ نليغة الجمع في القر(ألف)ورد العدد _ 

. ومن الجدير نالذكر أن تمييز العدد آالف نليغة الجمع ىو شنو جممة الجار والمجرور
: وفي موضع ثالث وردت ألوف _ 

فٌر }:قال تعالل  ٌْل  ُقىُ٘ق ُٕق َٗم ٌْل  ِهللٕا َٝمنقِهللا ِْل ؾِهللا ِهللٍا   ٘ شُق كَم َِم ؼَم ٝ ٌْل جَمكَم  ِهللاىَٚم  ىَّتفِهللا { َمىَم
(2). 

.  (3) أو خمسة أو ثمانية أو عشرة أو ثصثون أو سنعون ألفاأرنعة في كتب التفسير (ألوف)المقلود نـ 
 

. ئة وألف ممحقان نالعدد المفردا نصحظ أن العددين م:الخالصة
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .147: اللافات -  (1)

 .243  :النقرة-  (2)

  .53 ص  ، لننان–م دار المعرفة 1987 ، 1، ط تفسير الجصلين: جصل الدين محمدالسيوطي ،-  (3)
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:- الكسور_ ج
 

 ، والجزء ال يتجزأ عند المتكممين أجزاء وما يتركب منو ومن غيره جمع ،القطعة من الشيء : (1) الجزء
. 

: في ثصثة مواضع في القرآن الكريم في سورة الحجر والزخرف والنقرة  (جزء)  وردت كممة 
ٌِر  }:قال تعالل  سِهللٞا ٍُّ قٌر  َُم ىَمنَم ُ٘ق ن ّىَم ِهللا َُّت  ٣ْل ا ًّ  ِهللا مْل ِهللٓا شُق سَمنؾِهللا ِْل دِهللا ِهللٍا ُق  شَم َميُ٘ق  ىَٔم .  (2){َٗم
ًٌر  }:قال تعالل  قْلىُق٘ ٍَّت اٌر  مْل ٌْل شُق ْْلُٖق ٍِّ َ٘م بٍة ىِّنُقوِّ  َمنبٍة  سْل َمةُق  َم ْل َٖمن وَم  . (3){ىَم
ا ًّ  }:قال تعالل  مْل َِّت شُق ْْلُٖق ٍِّ سَموٍة  يَٚم مُقوِّ شَم ٌَّت  شْل َموْل دَم ْٞللَم ذُق َِّت  ِهللاىَم ُٕق كْل ْٞلكِهللا فَمبُق َِم  ىلَّت ٍِّ فْل  َمقْل َم َمةًّ   . (4){فَمؽُق

 وضع عمل إذا في عمم الرياضيات ىو الجزء الكسري من النسب ،والجزء العشري أو الكسر العشري   
 .(5)عشر وىكذا– خمس – رنع : لورة كسر عشري مثل 

 حيث ، ونيانيا في لسان العربوألفاظياوقد تتنعُت معانَييا ، ن الكريمآوردت كسور العدد في القر_ 
.  وىكذا اارنعةإنيا منفلمة مع كل عدد عمل حده الرنع مع 

 
 : مادة نصف 

 ونلف الشيء أنلاف،النلف والنلف والجمع  : ه قال انن سيد،أحد شقي الشيء : النصفُ 
. (6)ينلفو نلفًا وانتلافوُ 

 
 :وفيما يمي نلوص ىذه ااعداد ومشتقاتيا في اآليات الكريمة 

ٌْل }. 1 حُق ن فَمكَم ْل ٍَم فُق  ِهللابْل ةًّ فَْم َِّت فَمكِهللاٝضَم ُق ٌْل ىَٖم حُق قَمؿْل فَمكَم ْل  237:  النقرة                                  {َٗم
فُق }. 2 َٖمن  ىِّْبْل رًّ فَميَم ؿَم َٗم ظِهللا نَّمثْل  ُْل مَم  11:  النساء                                               { َٗم ِهللا

                                                           
 . (جزى) انن منظور ، لسان العرب ، – (1)
 . 15: الزخرف - (2)
 . 44: الحجر  - (3)
 . 260: النقرة  - (4)
 .(زىج) ، 2أنيس ، إنراىيم وآخرون ، المعجم الوسيط ، ط-  (5)

  .(نلف)لسان العرب ، : انن منظور -  (6)
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ىَمؿٌر }. 3 َٗم َِّت  ُق ِْل ىَٖم ٌْل َٝمنُق ُْل ىَم ٌْل  ِهللا نُق َٗم شُق كَم  َملْل ن جَمكَم ٍَم فُق  ٌْل ِّهللابْل ىَمنُق  12:  النساء                   {َٗم
َِم  ىْل َمفَم بِهللا }. 4 ِهللٍا َْمنتِهللا  بَم عْل َُق يَٚم  ىْل ن دَم ٍَم فُق  َِّت ِّهللابْل ِهللٖا ْٞل ةٍة فَم َميَم مَم َِم  ِهللا َمنظِهللا ْٞل ُْل  َمجَم النساء                    { فَمإِهللا
  :25 
كَم }. 5 ن جَمكَم ٍَم فُق  َٖمن ِّهللابْل ثٌر فَميَم ُق  ُقؼْل ىَٔم َٗم ىَمؿٌر  َٗم ُق  ْٞلهَم ىَٔم َٕميَملَم ىَم كُق ٌر  ٍْل ِهللُا   النساء                           {  ِهللا
  :176 
ْْلُٔق قَميِهللٞا ًّ }. 6 ِهللٍا ّْلقُقصْل  ِهللٗا   ُق  َم  3:  المزمل                                                         { ِّهللابْل َٔم
ُق }. 7 ذُقيُقرَٔم َٗم ُق  ِّهللابْل َٔم َٗم ْٞلوِهللا  ِهللٜا  ىيَّت ِْل ذُقيُقرَم ِهللٍا َّٚم  ؾْل

ًُق  َم َّتلَم جَمقُ٘ق ٌُق  َّم يَم َُّت قَم َّتلَم َٝم ْل المزمل                          {  ِهللا
  :20 
 
 .كما ىو منين فيما سنقع في حالة المفرد ـن الكريم في سنعة مواضآ في القر(النصف)وردت _ 
 

  .ا لار ليما ثالثاً مثّمث االثنين يثمثو  :الُثمث
. (1) والثمث جزء من ثصثة يطرد ذلك في الكسور،واُلثمث ىو كسر العدد ثصثة

: ن الكريم في ستة مواضع آ في القر(الُثمث)وردت كممة _ 
 : 20 ، المزمل 12 ، النساء 11النساء  : ثالثة مواضع في حالة المفرد_ أ

ناُق فِهللٜا  ىرُّيُقدِهللا }:قال تعالل  مَم ٌْل شُقكَم ُق ىِهللالَم فَٖم َـم ِْل  ِهللٍا رَمكَم  نُّ٘ق   َممْل ُْل مَم {فَمإِهللا
(2) .

 : 20 ، المزمل 176 ، النساء 11النساء  : ثالثة مواضع في حالة المثنى_ ب
كَم }:قال تعالل  ن جَمكَم ََّت ِهللٍا ِهللُا  ن  ىرُّيُقرَمن ََم ُق ِهللِا فَميَٖم ْٞل نَّمحَمن  ذْلَْمحَم ُْل مَم {فَمإِهللا

(3) .
 

 ، والمعشار العشر، المرناع الرنع ، ورنوعأرناع والجمع ، يطرد ذلك في الكسور،جزء من أرنعة  :الُربع
 .(4)ولم تسمع من غيرىا

: ن الكريم في موضعين في سورة النساء آ في القر(الُربع)وردت كممة _ 
َِم }:قال تعالل  مْل ن جَمكَم ََّت ِهللٍا ٌُق  ىكُّ ُقيُق  ىَمؿٌر فَميَمنُق َٗم َِّت  ُق َُم ىَٖم ن ُْل مَم {فَمإِهللا

(5) .
ىَمؿٌر }:قال تعالل  َٗم ٌْل  ِْل ىَمنُق ٌْل َٝمنُق ُْل ىَم ٌْل  ِهللا حُق مْل ن جَمكَم ََّت ِهللٍا َِّت  ىكُّ ُقيُق  ُق ىَٖم {َٗم

(6) .
                                                           

 .(ثمث) لسان العرب ، :انن منظور -  (1)

 .12 :النساء -  (2)

                           176  :النساء-  (3)

 (رنع) لسان العرب ، :انن منظور -  (4)

 .12: النساء  –(5)

. نقلمرجع الساا-  (6)
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 يطرد ذلك في الكسور عند نعضيم والنعض ،الَخمس والِخمس والُخمس جزء من خمسة  :الُخمس
 .(1)أخماس

: ن الكريم في موضع واحد آ في القر(الُخمس)وردت كممة _ 
ٚ }:قال تعالل  ٍَم َٗم ىْلَٞمحَمن ىِهللافِهللاٛ  ىْلقُقكْل َٚم  َٗم وُق٘هِهللا  ىِهللايكَّت َٗم ُٔق  َُقىَم ِهللا ؼُق َّت َُّت ّلِلِهللا اٍة فَمأَم ْٜل ِْل شَم ِهللٍا ٌْل  حُق َْل ِْهللا ن  َم ََم َّت ٘   َّم َُق يَم َٗم دْل

وِهللا  سِهللٞا ِهللِا  ىىَّت َٗم  ْل ِهللِا  نمِهللاٞ ىَم ََم  .(2){ َٗم ىْل
 

ُدس َُ ُدس والمسّدس جزء من ستة والجمع  :الّسَّ ُّ ّّ  كما يقال ، ، يقال لمسدس ُسديسأسداس  الّس
. (3)أجزاء المسّدس من العروض الذي يننل عمل ستة ،لمعشر ُعشير

ُدس)  كممةتورد_  َُ : ن الكريم في ثصثة مواضع آفي القر (الّسَّ
ؿُقنُق }: قال تعالل ِهللٔا  ىىُّ ٍِّ ُق رٌر فَم٢ِهللا َ٘م ُق  ِهللاؼْل َُم ىَٔم ن ُْل مَم {فَمإِهللا

(4). 
 

.   السنع وىو الجزء من السنعة :الُسبع
 .ن الكريم آ في القر(الُسبع)لم يرد ذكر _

 

 
 .  الثُّمن من ااجزاء معروف يطرد عند نعضيم إلل الكسور وىي ااثمان :الثُّدُمن

 .(5)الثمن ىو الجزء من الثمانية 
: ن الكريم في موضع واحد في سورة النساء آفي القر (الثمن) وردت كممة_ 

ٌْل }: قال تعالل حُق مْل ن جَمكَم ََّت ِهللٍا ُِق  َُق َِّت  ىرُّ ُق ىَمؿٌر فَميَٖم َٗم ٌْل  َُم ىَمنُق ن ُْل مَم {فَمإِهللا
(6). 

 
 . التسع وىو الجزء من التسعة :الُتسع 

في القرآن الكريم  (التسع)لم يرد ذكر _ 
 

                                                                                                                                                                                

 
 .(خمس) لسان العرب ، :نن منظور ا-  (1)

 41  :اانفال-  (2)

 .(سدس) لسان العرب ، :انن منظور -  (3)

 .11  :النساء-  (4)

 .(ثمن) لسان العرب ، :انن منظور -  (5)

 .12  :النساء-  (6)
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 والجمع أعشار ،ن في جميع الكسوراءا يطرد ىذان النن،جزء من عشرة:  الُعشر والعشير: الُعشر
 . وىو المعشار في التنزيل ،وعشور

يِهللٜا}: قال تعالل وُق فَّت ُ٘ق  قُق ٌْل فَمنَم ْٞلَْمنُٕق ن اَم جَم ٍَم نقَم  ِهللٍا ْلمَم ن  َميَمغُق٘   ٍَم { َٗم
(1) .

 .(2)أي ما نمغ مشركو مكة معشار ما أوتي من القدرة والقوة
 
: ن الكريم في موضع واحد في سورة سنأ آفي القر (معشار) وردت كممة_ 

يِهللٜا}:قال تعالل وُق فَّت ُ٘ق  قُق ٌْل فَمنَم ْٞلَْمنُٕق ن اَم جَم ٍَم نقَم  ِهللٍا ْلمَم ن  َميَمغُق٘   ٍَم َٗم ٌْل  ِهللٖا ِْل قَمسْليِهللا ِهللٍا َِم  ٝ فَّتبَم  ىَّتفِهللا مَم {َٗم
 (3). 

 
 :بضع وبعض _ د
 

ضع نالكسر والفتح ما نين الثصث والعشر  :بضع َّ الِب
(4) . 

 

 . يوسف والروم: ن الكريم في موضعين ىما آوردت كممة نضع في القر_ 
َِم  }. 1 ِْهللٞا يَم وِهللا ِهللِا  ِهللاضْل صْل :  يوسف                                             { فَميَمسِهللادَم فِهللٜا  ىىِّ

42 
َِم  }. 2 ِْهللٞا يِهللا وِهللا  4:  الروم                                                            { فِهللٜا  ِهللاضْل
 

 . مّزقُو أجزاء:  الشيء ، نّعض،نعاضأ:  والجمع ،طائفة منو: نعض الشيء  :نعض 
 . (5) النعض ال يدل عمل عدد معين محدد

 
 مضافًة إلل الضمائر ن الكريم في مئة وتسعة وعشرين موضعاً آ في القر(بعض)وردت كممة _ 

 : المخاطنة والمتكممة والغائنة وجاءت كذلك مفردةً 
ضُق }:قال تعالل  َمقْل ؿَمتِهللا  ١ْل ٌْل  ِهللاسَم ْلضٍة ىَم َمىَم ُٖق ِهللا  ىَّْتننَم  َم ْلضَم فْليُق  َّت َلَم ؾَم ْ٘ل ىَم {َٗم

(6) .
 

  :(بعض)مادة 
                                                           

 .45: سنأ -  (1)

 .(عشر) لسان العرب ،  :انن منظور -  (2)

 .45: سنأ -  (3)

 .(نضع) لسان العرب ، :انن منظور -  (4)

 .(نعض) لسان العرب ، :انن منظور -  (5)

. 251 :النقرة -  (6)
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:  وفيما يمي نلوص ىذه ااعداد ومشتقاتيا في اآليات الكريمة 
 
حَمقَمك  }.1 ىْل ٍُق ضِهللا  ٌْل فِهللٜا  ١َمقْل ىَمنُق َٗم  ٌّٗ ؿُق ٌْل ىِهللاسَم ْلضٍة دَم نُق سِهللالُ٘ق ْل  َم ْلضُق ْٕل قُقيْلَْمن    36:  النقرة                {َٗم
َِّت  }.2 َُقُٕ٘ق ْٞلحُق ن آجَم ٍَم َٕمسُ٘ق ْل  ِهللاسَم ْلضِهللا  َِّت ىِهللاحَمفْل ُٕق يُ٘ق َلَم جَم ْلضُق                                                                        {َٗم

 19:  النساء     
ٌْل  ِهللاىَٚم  َم ْلضٍة }.3 نُق ٚ  َم ْلضُق قَمؿْل  َمفْلضَم َٗم ُق  فُقَّٗٔم ْٞلفَم جَمأْلؼُق مَم :                        النساء           {َٗم

21 
ْٞللَم }.4 ُق  ِهللاىَم هَم    مَم ن  َّم ٍَم ِ  َم ْلضِهللا  كَم دَم ُ٘ق ٌْل  َُم َٝم ْلحِهللْا ُٕق قْل فَم                             المائدة     {َٗم ظْل
  :49 
ِهللٖاٌ }.5 ْٞل يَم ُق دَم َِّت    ٍَم َلا  َٕمـؤُق ى٘ ْل  َم َمقُ٘ق ُٖقٌ  ِهللاسَم ْلضٍة ىِّٞ َّتن  َم ْلضَم ىِهللالَم فَمحَْم فَم مَم :                  اانعام     {َٗم

53 
رِهللا }.6 َّٞتنقَم بِّ َٝميْلحَمقِهللالْلُٔق  َم ْلضُق  ىىَّت َٞمن َمةِهللا  ىْلصُق ُٓق فِهللٜا  َم                                   يوسف    {َٗم َمىْلقُ٘ق
  :10 
لْل  }.7 يَٚم  َم ْلضٍة فِهللٜا  ىْلكِّ ٌْل دَم نُق وَم  َم ْلضَم ُق فَمضَّت  71:                                 النحل     {َٗم  
ُق }.8 نَّمحَٔم ٍَم َِم  َم ِهللَا جُق ؾِّ  ىَّتفِهللاٛ   ْل نُقٌ  َم ْلضنًّ فَميْلُٞقؤَم َِم  َم ْلضُق ِهللٍا ُْل  َم :                            النقرة      {فَمإِهللا

283 
ِهللا }.9 ِهللُا    ِ ؾُقٗ ٍِّ َْمن  َم ْلضنًّ  َمقْل َمن نًّ  فَم  َم ْلضُق َلَم َٝمحَّتؽِهللا :                                     آل عمران  {َٗم

64 
َُم }10 سُ٘ق ىِهللا نُّ٘ق ْل َٝمنْل ن مَم ََم َِم  َم ْلضنًّ  ِهللا ٞ ِهللَا ىِّٜ  َم ْلضَم  ىظَّتنىِهللا َ٘م ىِهللالَم ُّق فَم مَم :                    اانعام      {َٗم

129 
11.{ ٌّٗ ؿُق ٌْل ىِهللاسَم ْلضٍة دَم نُق سِهللالُ٘ق ْل  َم ْلضُق ْٕل قُقيْلَْمن   :                                       النقرة       {َٗم
36 
ؿُقٗ }.12 ٌْل ىِهللاسَم ْلضٍة دَم نُق ٞ نًّ  َم ْلضُق ِهللَا َٖمن شَم ْْل ِهللٍا سِهللالَمن  ْٕل :                              طو         {قَمنهَم  

123 
نُقٌ  ِهللاسَم ْلضٍة }.13 َ٘م  َم ْلضَم َمسْليُق ىَمنِهللاِ ىِّٞ َٗم ٌْل  ْْلُٖق ِهللٍا كَم  ّحَمبَم ُق َلَم ناُق  َّت ْ٘ل َٝممَم ىَم                                {َٗم

 4:  محمد        
َمن  }.14 يَْم َْمن  َمشَم َٗم َميَمغْل َْمن  ِهللاسَم ْلضٍة  حَميَم  َم ْلضُق َْل حَم َمن  وْل ّهِهللا قَم َّْت َِم  ٣ِهللا ٍِّ ُٕقٌ  َم  ُق ىِهللٞا ْٗل قَمنهَم  َم           اانعام        {َٗم
 :128 

َمن  ِهللانىْلعَم   َم}.15 ْٞلَْْم نُقٌ  َم يَٚم  َم ْلضٍة فَمنظْل َْمن دَم ِهللُا  َمغَمٚ  َم ْلضُق ن ََم بْل فْل ؼَم            ص         { ىُ٘ق  َلَم جَمؽَم
  :22 
ٞ نًّ }.16 ِهللَا ُٔق شَم ََم مُق َمكْل َٚم  َم ْلضٍة فَٞم يَم ُٔق دَم دَم  َم ْلضَم سِهللٞا َٝمصْل َموَم  ىْلؽَم                         اانفال       {َٗم
  :37 
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يَٚم  َم ْلض ُق}.17 َٖمن دَم وُق  َم ْلضَم ُّق َمضِّ َٗم ؿٍة  َٗم ظِهللا نا  ََم قَٚم  ِهللا                                 الرعد        {وْل
  :4 
َْل نًّ }.18 ٌْل شَم َْمنُٕق ََم ْل ٘قِهللا فَمصَم ُّق ِهللاػَم فِهللٜا  ىبُّ َٗم َُق٘زُق فِهللٜا  َم ْلضٍة  ئِهللافٍة َٝم ٍَم ْ٘ل ٌْل َٝم ُٖق َْمن  َم ْلضَم مْل جَمكَم    الكيف       {َٗم
  :99 
 

:- (1)كنايات العدد: رابعًا 
   
وىي مأخوذة من كنيُت عن .  التعنير عن الشيء نمفظ غير لريح في الداللة عميو : (1)الكناية   

 كثير الرماد لمكثير الِقرى : مثل،الشيء ، إذا عّنرُت عنو نغير الذي لو ، ومنو الُكنية ، انيا تورية
 . والكناية ضد التلريح لغةً  ،  كناية عن غير العقصء(ما)و كناية عن العقصء ، (َمنْ ) . (الطعام)

 . ذيت_ كيت _  كأين _كذا_كم : المننّي من الكنايات  : واصطالحاً 
 
  :كقم_ أ
 وىي اسم مننّي ، وتقع عمل الكثير والقميل، وىي اسم يقع عمل العدد ، وىي كناية عن العدد المنيم  

 .  ويدخل عمييا حرف الجر،عمل السكون
  .نكم رجًص مررت ؟ إلل كم رجٍل ذىنت ولم أره

 
:-  كقم أنواع

كم دينارًا عندك ؟ : وُيستفَيم نيا عن عدد يراد معرفتو ، مثل :- كم االستفيامية _ أ 
نما ،أل نيا عن شيءـوال يس:- كم الخبرية _ ب كم :  وىي نمعنل كثير ، مثل ،رةـ ُيخنُر نيا عن الكثوا 

 .رجٍل حضر 
 
 
   : فيوتشتركان -
 وتمييزىما ، واالفتقار إلل التمييز، وليما حق اللدارة،كم االستفيامية وكم الخنرية في االسمية والنناء 

  كم رجٍل واريَت ؟ةنكم درىٍم اشتريت الكتاب ؟ جث: ما إال الجار والمضاف، مثل ـوال يتقدم عميو ،نكرة
 
 : في  وتختمقفان -

                                                           
 .298 الحجة في النحو ، ص:مسعد -  (1)
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القياس النلب : " قال سينويو ، ويجوز جره نمن مقدرة،مميز كم االستفيامية مفرد منلوبأن _ 1
 ولكنيم حذفوىا ىينا تخفيًفا عن المسان (ِمنْ )وىو قول عامة الناس فأما الذين جروا فإنيم أرادوا معنل 

. وأجاز نعضيم جره نمن ظاىرة  ، (2) " ِعوضًا منيا(عمل)ولارت 
عثر عميو مجرورًا في نظم وال نثر وال دل عمل جوازه أوأما مميز كم االستفيامية فمم  ":قال الرضي 

. (1)"دري ما لحتوأكتاب في النحو وال 
 
 كم رجاٍل  ،كم رجٍل حضر: أما تمييز كم الخنرية فيو مفرد أو مجموع واجب الخفض ، مثل _ 2

واعمم أن ناسًا من العرب يعممونيا : "قال سينويو ، حضروا ، وننو تميم ينلنون مميز كم االستفيامية
 .(2) " كما يعممونيا في االستفيام فينلنون نيا،فيما نعدىا في الخنر

 .  نخصفو مع كم الخنرية،ن الكصم مع كم االستفيامية يستدعي جوانًا من المخاطبأ_ 3
 .  نخصفو مع كم االستفيامية،ن الكصم مع كم الخنرية يحتمل التلديق والتكذيبأ_ 4
 
 

 إال أن معنل ،(بَّز رُ ) وىي تعمل في الخنر عمل ، اسم وىو سؤال عن عدد(كم)وورد في لسان العرب 
 وتتألف كم  ،كم التكثير ومعنل ُرّب التقميل وىي ُمغنية عن الكصم الكثير المتناىي في النعد والطول

 فإذا ُعِنَيت نكم غير المسألة عن العدد ،سِكَنت الميمأُ  ف، ثم ُقِلرت ما،من كاف التشنيو ُضمت إلل ما
 كم ىذا الشيء الذي معك ؟ :قمت 

. (3)"ا ِمنمكم وكأين لغتان وتلحنو : "قال الفراء
 

 وتختص كم الخنرية نالزمن الماضي وال يجوز ،وتستعمل كم الخنرية لمن يريد االفتخار والتكثير
. الفلل نينيا  ونين مميزىا 

 (كم) عند إعراب  كما سيأتي الحقًا في الفلل الثالث،كم حسب موقعيا في الجممةويختمف إعراب _
 . وفق ورودىا في اآليات من خصل السور المختمفة

 
 :عشرين موضعًا واحٍد ون الكريم في آ في القر(كم)وردت كممة _ 

                                                           
  نيروت–م  عالم الكتب 1983عند السصم ىارون ، :  ، تحقيق3ط ،  ،تاب سينويوـكننر ، ـنويو ، أنو نشر عمرو نن عثمان نن قسي- (2)

1/293.  

 .3/157 ، الكافيةشرح : لرضي ا-  (1)

 .1/293سينويو ، -  (2)

 .(كم)  ، لسان العرب:انن منظور -  (3)
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 :كم 

:  وفيما يمي نلوص ىذه الكنايات في اآليات الكريمة 
َمةٍة  }. 1 ِّْ ِْل اَم َٝمةٍة  َٞم ِهللٍا ٌْل  ْٞلَْمنُٕق ٌْل اَم جَم وَم مَم كَم ئِهللٞا ِهللٜا  ِهللاوْل وْل  َْم  211:  النقرة                         { وَم
ِهللا  }. 2 ِهللُا  َّت ْـل رًّ  ِهللاإِهللا كَم رِهللٞا يَمسَمثْل فِهللائَمةًّ مَم يَمةٍة  َم ِْل فِهللائَمةٍة قَميِهللٞا ِهللٍا ٌْل   24:  النقرة                         { مَم
ًٍة  }. 3 ْ٘ل ْٗل  َم ْلضَم َٝم ن  َم ًٍّ ْ٘ل ٌْل ىَمسِهللارْلثَم قَمنهَم ىَمسِهللارْلثُق َٝم :  النقرة                              { قَمنهَم مَم

259 
ٍُة  }. 4 ِْل قَمكْل ِهللٍا ٌْل  ِهللٖا ِْل قَمسْليِهللا ِهللٍا َْمن  يَمنْل ْٕل ٌْل  َم ْٗل  مَم ٌْل َٝمكَم  6:  اانعام                       {  َمىَم
َٕمن }. 5 َْمن يَمنْل ْٕل َٝمةٍة  َم ِْل قَمكْل ِهللٍا ٌْل  مَم  4:  ااعراف                                      { َٗم
ضٍة  }. 6 ؿِهللا ُّ٘ق ِْل  َم ْل ِهللٍا ِهللُا  ٗ َِم  ىْلقُقكُق ِهللٍا َْمن  يَمنْل ْٕل

ٌْل  َم مَم  17:  اإلسراء                            { َٗم
ٌْل  }. 7 ٌْل ىَمسِهللارْلحُق ٌْل مَم ْْلُٖق ِهللٍا  19:  الكيف                                         { قَمنهَم قَمنئِهللاوٌر 
ٍُة  }. 8 ِْل قَمكْل ِهللٍا ٌْل  ُق َْمن قَمسْليَٖم يَمنْل ْٕل ٌْل  َم مَم  74:  مريم                                    { َٗم
ٍُة  }. 9 ِْل قَمكْل ِهللٍا ٌْل  ُق َْمن قَمسْليَٖم يَمنْل ْٕل ٌْل  َم مَم  98:  مريم                                    { َٗم

ِهللُا  }. 10 ٗ َِم  ىْلقُقكُق ِهللٍا ٌْل  ُق َْمن قَمسْليَٖم يَمنْل ْٕل ٌْل  َم ٌْل مَم ُق ؿِهللا ىَٖم ْٖل ٌْل َٝم  128:  طو                    {  َمفَميَم
ةًّ  }. 11 ََم نَّمثْل  َمنىِهللا َٝمةٍة مَم ِْل قَمكْل ِهللٍا َْمن  َْل ٌْل قَمبَم مَم  11:  ااننياء                            { َٗم
َِم  }. 12 ِْهللٞا ؾَم وِهللا ؿَم ضِهللا دَم َمقْل ٌْل فِهللٜا  ١ْل ٌْل ىَمسِهللارْلحُق  112:  المؤمنون                         { قَمنهَم مَم
ٌْل }. 13 ضِهللا مَم ْٗل   ِهللاىَٚم  ١َمقْل ٌْل َٝمكَم ّْلسَمحْلَْمن َمىَم ٌٍة  َم كِهللاٝ زٍة مَم ْٗل ِْل مُقوِّ لَم َم َم ِهللٍا َٖمن   7:  الشعراء { فِهللٞا
َٖمن }. 14 حَم ٞمَم ٍَم ِهللا تْل  كَم َٝمةٍة  َملِهللا ِْل قَمكْل ِهللٍا َْمن  يَمنْل ْٕل ٌْل  َم مَم  58:   القلص                     { َٗم
ِهللُا  }. 15 ٗ َِم  ىْلقُقكُق ِهللٍا ٌْل  ِهللٖا ِْل قَمسْليِهللا ِهللٍا َْمن  يَمنْل ْٕل ٌْل  َم ٌْل مَم ُق ؿِهللا ىَٖم ْٖل ٌْل َٝم ىَم َٗم  26:  السجدة             {  َم
ِهللُا  }. 16 ٗ َِم  ىْلقُقكُق ِهللٍا ٌْل  ُق َْمن قَمسْليَٖم يَمنْل ْٕل ٌْل  َم ْٗل  مَم ٌْل َٝمكَم  31:  يس                         {  َمىَم
ٍُة  }. 17 ِْل قَمكْل ِهللٍا ٌْل  ِهللٖا ِْل قَمسْليِهللا ِهللٍا َْمن  يَمنْل ْٕل ٌْل  َم  3:  ص                                    {مَم
َِم  }. 18 ىِهللٞا َّٗت َم ٍّٜل فِهللٜا  ١ْل ِْل َّمسِهللا ِهللٍا يْلَْمن  وَم ٌْل  َمقْل مَم  6:  الزخرف                                { َٗم
ٍُة  }. 19 ُٞ٘ق دُق َٗم َّْتنتٍة  ِْل شَم ِهللٍا مُق٘   ٌْل جَمكَم  25:  الدخان                                 { مَم
ٍُة  }. 20 ِْل قَمكْل ِهللٍا ٌْل  ُق َْمن قَمسْليَٖم يَمنْل ْٕل ٌْل  َم مَم  36:  ق                                       { َٗم
َ٘م تِهللا  }. 21 ََم يَملٍة فِهللٜا  ىىَّت ٍَم ِْل  ِهللٍا ٌْل  مَم  26:  النجم                                        { َٗم
 
: كأين _ ب
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وأي ىذه في غاية اإلنيام ، (1) وجعص كممة واحدة،وىي اسم مركب من كاف التشنيو وأي المنونة     
وكأين نمنزلِة كم الخنرية في إفادة التكثير واإلنيام ولزوم التلدير والنناء : إذا قطعت عن اإلضافة 

. ن إال مجروراً آ ولم يرد في القر،نجرار التمييز ومميزىا مفرد نكرة مجرور نمن غالًناافي و
 

كأين :  نن كعب يّ ُأب ومنو قول، خصًفا لمجميور (2)رإلستفيام قميًص عند انن علفولوقد جاءت كأين 
 وحذف ،؟ فاستعمميا استفيامية كم تعدُّ : أي .  ثصثًا وسنعين: َتعدُّ سورة ااحزاب آية ؟ ، فقال 

 تنيع الثوب ىذا نْ نكأيِّد  ،  فقد أجاز، النن علفورا خصفً ةنيا ال تقع مجرورأ كما ، وىما قميصن،مميزىا
 ؟ الثوب

 
َّ إ وال يكون خنرىا ، تقع منتدأنْ  وكأيِّد ،يأتي مجرورًا نمن وال يأتي إال مفرداً  : نْ  وتمييز كأيِّد  ال جممًة

 .ملدرىا فعل ماٍض 
ن الكريم في سنعة مواضع آ في القر(ِمنْ )ـ باً  وتمييز كأين مفرًدا مجرورىا،القواعد نفسب (كأين)وردت _ 

 :عمل النحو التالي 
 

: كأين 
:  وفيما يمي نلوص ىذه ااعداد ومشتقاتيا في اآليات الكريمة 

كٌر  }. 1 رِهللٞا َُم مَم ُّ٘ ٍَم َمُٔق قِهللا ِّٞ ٍّٜل قَمنجَموَم  ِْل َّمسِهللا ِهللٍا ِْل  ِّ أَٝم مَم  146: آل عمران                             { َٗم
َٖمن }. 2 ْٞل يَم َُم دَم ٗ كُّ َُق ضِهللا َٝم َمقْل َٗم ١ْل َ٘م تِهللا  ََم ِْل اَم َٝمةٍة فِهللٜا  ىىَّت ِهللٍا ِْل  ِّ أَٝم مَم :  يوسف                    { َٗم

105 
ةٌر  }. 3 ََم َٜم  َمنىِهللا ِهللٕا َٗم َٕمن  َْمن يَمنْل ْٕل َٝمةٍة  َم ِْل قَمكْل ِهللٍا ِْل  ِّ أَٝم  45:  الحج                                { فَمنَم
ةٌر  }. 4 ََم َٜم  َمنىِهللا ِهللٕا َٗم َٖمن  ْٞلثُق ىَم يَم ٍْل َٝمةٍة  َم ِْل قَمكْل ِهللٍا ِْل  ِّ أَٝم مَم :  الحج                                   { َٗم

48 
َٖمن }. 5 قُق لُق ُق َٝمكْل َٖمن  َّت قَم وُق قِهللالْل ِهللَا ِْل ؾَم  َّتةٍة َلَم جَمعْل ِهللٍا ِْل  ِّ أَٝم مَم  60:  العنكنوت                         { َٗم
َٝمحِهللالَم  }. 6 ِْل قَمكْل ِهللٍا رًّ  َّ٘ت ؿُّ قُق َٜم  َمشَم ِهللٕا َٝمةٍة  ِْل قَمكْل ِهللٍا ِْل  ِّ أَٝم مَم :  محمد                                 { َٗم

13 
ِهللٔا  }. 7 يِهللا وُق قُق َٗم َٖمن  كِهللا قَم ِّ ٍْل ِْل  َم حَمثْل دَم َٝمةٍة دَم ِْل قَمكْل ِهللٍا ِْل  ِّ أَٝم مَم  8:  الطصق                           { َٗم

                                                           
 .4/273 اوضح المسالك ، :انن ىشام -  (1)

 8  :الطصق-  (2)
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 (1)اسحّ ِإعراب القرآن لمنَّز  .1 
 

 : كتاب إعراب القرآن 

ىذا كتاب  ):  إذ قال،القلد منو" إعراب القرآن " حّدد انن النحاس منيجو في مقدمة كتانو       

أذكر فيو إن شاء اهلل إعراب القرآن ، والقراءات التي تحتاج إلل أن ُيَنين إعرانيا والعمل فييا ، وال 

أخميو من اختصف النحويين، وما يحتاج إليو من المعاني، وما أجاز نعضيم ومنعو نعضيم وزيادات 

ومذىننا اإليجاز والمجيء في النكتة ...  ومن الجموع والمغات وسوق كل لغة الحانيا ،وشرح ليا

       وقلدنا في ىذا الكتاب اإلعراب وما شاكمو نعون اهلل وحسن،في موضعيا من غير إطالة

 .(2)(توفيقو

وىو من النحويين الذين حاولوا أن يجمعوا .     قلد انن الّنحاس في ىذا الكتاب اإلعراب وما شاكمو 

 ولقد كان شيوخو من المذىنين وملادره أيًضا ، ولو ملنف في ،نين المذىنين النلري والكوفي

" . المقنع في اختصف النلريين والكوفيين " مسائل المذىنين سماه 

ومن الجدير . الشعر والحديث واامثال وااقوال ااخرى : والشواىد الواردة في الكتاب ثصثة أنواع     

 .  نالذكر أن النحاس يرفض الشاّذ وان تقاس لغة القرآن عميو 

 

 
 
 

                                                           
وىو احمد نن محمد إسماعيل النحاس ، واخذ عن المنرد وااخفش االغر ونفطويو والزجاج ، كان محنا  (ىـ298سنة )ولد النحاس -  (1)

عمماء . معاني القرآن ، إعراب القرآن ، شرح أنيات سينويو : ، ومن أىم كتنو (ىـ338سنة )لمعمم ، غزير الرواية كثير التأليف ، توفي النحاس 
. 104-1/102 ، انساب أنناء الرواة 1/295ااندلس 

 1/295عمماء ااندلس : المراجع المأخوذ منيا 
  .1/65نيروت - زىير زاىد ، عالم الكتب: إعراب القرآن ، تحقيق:  النحاس ، احمد نن محمد إسماعيل - (2)
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عرابو لمّزّجاج.  2  (1)معاني القرآن وا 

 
 :كتاب معاني القرآن 

 ، وُكتّاب التراجم يضعونو دائًما عمل رأس القائمة في كتنو،      يعدُّ ىذا الكتاب أىم آثار الزّجاج
نما نذكر  ):  يقول ،ويستشف أن إعراب القرآن قسيم لممعنل في عممو، وقّدم اإلعراب عمل المعنل وا 

َُم  }: مع اإلعراب المعنل والتفسير انَّ كتاب اهلل يننغي أن يتنين أال ترى أن اهلل يقول ٗ  َمفَم َم َٝمحَمؿَم َّتكُق

َُم  اَم   ولكن ال يننغي احد أن يتكمم إال عمل مذىب المغة أو ،فحّضنا عمل التدنر والنظر)، (2){  ىْلقُقكْل
 .(3)(ما يوافق نقمو أىل العمم 

وانتيل منو  ( ىـ285سنة ) ندأ يمميو ،     استغرق الّزّجاج في تأليف ىذا الكتاب نحو ستَة عَشَر عاماً 
. أمصه وىو في القمة من نضجو الفكري وتمكنو المغوي  (ىـ301سنة )
 

 :منيج الّزّجاج في كتاب معاني القرآن 
يندأ الّزّجاج عقب ذكر اآلية القرآنية ناختيار المفظ منيا ليحمميا عمل طريقتو ىو في االشتقاق      
 والمعنل المغوي الذي تدل عميو ويستشيد عمل رأيو نمـا يؤيده من كصم ، فيذكر ألل الكممة،المغوي
 ويميل في مذىنو إلل مذىب أىل ، ثم يعود إلعراب اآلية إن كان فييا ما يحتاج إلل إعراب،العرب
 ولكنو ال يغفمو عندما يدعو اامر ، وال يمتفت كثيرًا إلل ذكر أسناب النزول، انو تمميذ المنّرد؛النلرة

 وُيعنل الزجاج أيضًا نتفسير القرآن نالقرآن ومن ، الشريفةةإلل ذلك كما يستعين أيضًا نااحاديث الننوي
 وأشار إلل قراءاتيم وما يتجو ،ميزات ىذا الكتاب انو راجع المفسرين السانقين من النحويين والّمغويين

 . عمييا من معاٍن 
 
 
 
 
 
 

                                                           
عاش أنو إسحاق إنراىيم نن السري في القران الثالث اليجري ، غمب عميو اسم الزجاج انو كان أول حياتو يحترف خراطة الزجاج فيو -  (1)

لقب مينتو ، كان دخمو من ىذا العمل قميص وتاقت نفسو إلل التعمم ومعرفة المغة فاتلل نمجمس ثعمب ثم انتقل إلل حمقة المنرّد وكان من أىل 
 . معاني القران ، اانواء مختلر النحو : الدين والفضل وىو من أتناع احمد نن حننل ، ومن أثاره العممية

  .1/160 ، انساب أنناء الرواة 1/130معجم النمدان : الحموي : المراجع المأخوذ منيا

 .82: النساء -  (2)

 .1/130   نيروت–معجم النمدان ، دار لادر لمطناعة والنشر : حموي ، ياقوت -  (3)
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 (1)معاني القرآن لمفّراء. 3
 

 :(2)أىمية كتاب معاني القرآن

 وقد كتب في ، ويحتاج إلل نعض العناء في فيمو،    ُيعنل كتاب معاني القرآن نما يشكل في القرآن

أن لديق الفّراء عمر نن نكر كان : وسنب تأليفو معاني القرآن. قطرب ، ااخفش : معاني القرآن 

إن اامير الحسن نن سيل رنما سألني عن الشيء نعض الشيء من القرآن  ): من ألحانو، وقال لو 

، فقال الفّراء (رجع إليوأفص يحضرني فيو جواب، فإْن رأيت أن تجمع لي ألواًل أو تجعل في ذلك كتاًنا 

. وكان الحضور ثمانين قاضيًا . (اجتمعوا حتل ُأممي عميكم في القرآن  ): الحانو 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
وكان إمام الكوفة في النحو ، كان قوي الحفظ ال يكتب ما يتمقاه عن الشيوخ ، توفي  ( ىـ144سنة )ولد أنو زكريا يحيل نن زياد الفراء -  (1)

آلة الكتاب ، المشكل اللغير ، لقب : قيس نن الرنيع ، الكسائي ، ومن مؤلفاتو: ، من شيوخو (ىـ207سنة )الفّراء في طريق عودتو من مكة 
 .نالفّراء انو كان يفري الكصم وليس المقلود فراء الثياب 

 14/152تاريخ نغداد :  ، النغدادي 13ااضداد في المغة :انن اانناري : المراجع المأخوذ منيا

   .13 ااضداد في المغة  ، ملر– المطنعة الحسينية ،اانناري ، محمد نن القاسم  -  (2)
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 (1) التبيان في إعراب القرآن لمُعكُبري.4
 

 :كتاب التبيان 
    كتاب التنيان في إعراب القرآن من وجوه اإلعراب والقراءات في جميع القرآن قال أنو النقاء 

فإن أول ما ُعني نو ناغي العمم نمراعاتو ما كان من  ... ] : (التنيان  )العكنري في ُخطنة كتانو 
 وأقوم طريق يسمك في الوقوف عمل معناه ،العموم ألًص لغيره منيا وحاكمًا عمييا ىو القرآن المجيد

ويتولل نو إلل نيان أغراضو ومغزاه ، معرفة إعرانو واشتقاق مقالده من أنحاء خطانو والنظر في 
 .(2)[وجوه القراءات المنقولة عن اائمة اإلثنات 

 
 إعراب القراءات الّشواذ لمُعكُبري .5

 
 :كتاب إعراب القراءات الّشواذ 

     يتناول العكنري في ىذا الكتاب إعراب القراءات الّشاذة في القرآن الكريم كمو من أول سورة الفاتحة 
نما إعراب القراءات الّسنع والقراءات ،وحتل آخر سورة الناس  ولم يقتلر عمل إعراب القراءات الشاذة وا 

ا فيو لم يترك قراءة قرآنية نحاجة إلل  ًّ ّّ العشر ، وكان العكنري يوجو اآلية توجييًا نحويًا أو لرفّي
 . توجيو دون توجيييا 

.   فيو يتننل آراءىم ،     ونصحظ مذىنو النلري واضحًا لريحًا ال َلنس فيو ، ال غموض فيو
 
 
 

 
 

 إعراب العدد في القرآن الكريم 
                                                           

ىو أنو النقاء محب الدين عند اهلل نن حسين نن أني النقاء العكنري اازجي الحننمي الضرير النحوي نسب إلل ُعّكنَرا نمدة عمل نير دجمة -  (1)
، ونشأ وقرأ وتفقو وتأدب عمل مشايخ علره في نغداد ، ذىب نلره في لغره نالجدري كان متدينا ثقة لاحب فضل كثير  ( ىـ538سنة )ولد 

، وكان إمامًا في عموم القرآن إماما في الفقو والعروض والفرائض ،  ( ىـ610سنة )المحفوظ متواضعا تردد عمل الرؤساء لتعميم اادب ، توفي 
عراب  عراب القرآن وا  كثير االشتغال نالتأليف ، كان يفتي في تسعة عموم وكان أوحد زمانو في النحو والمغة والحساب والفرائض والجنر والفقو وا 

  .1/2العكنري ، مقدمة الكتاب . تفسير القرآن ، متشانو القرآن ، التنيان في إعراب القرآن : الحديث ولو في كل ذلك تلانيف ، ومن آثاره 

 . 1/2 ،  نيروت–التنيان في إعراب القرآن ، دار الفكر لمطناعة والنشر : العكنري ، عنداهلل نن الحسين -  (2)
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 إعراب ما ورد في سورة البقرة من ألفاظ العدد: 

 

َ٘م تٍة  } ََم سْليَم وَم َِّت وَم َّ٘ت ُٕق ناِهللا فَمىَم ََم ٙ  ِهللاىَٚم  ىىَّت َ٘م حَم ٌَّت  وْل ٞ ًّن ذُق ِهللَا ضِهللا شَم َمقْل ن فِهللٜا  ١ْل ٍَم ٌْل  يَم َم ىَمنُق َ٘م  ىَّتفِهللاٛ ؼَم ُٕق

ٌٌر  يِهللٞا اٍة دَم ْٜل َ٘م  ِهللانُقوِّ شَم ُٕق {  َٗم
(1)  .

 .     (2) ندل منلوب من الضمير وىو مضاف :َسْبَع 
.   مضاف إليو مجرور نتنوين الكسر :سمواٍت 

 
َُم  } ٘ َُق ٌْل  َمنىِهللا ّْلحُق َٗم َم ِهللٓا  ؿِهللا ِْل  َم ْل ِهللٍا وَم  صْل ٌُق  ىْل ِهللا جُق فْل ٌَّت  جَّتؽَم ْٞليَمةًّ ذُق َِم ىَم ٞ ٍُق٘وَمٚ  َمقْل َم ِهللا َّمن  ؿْل َٗم دَم ْـل  { َٗم ِهللا

(3)  .
 .     (4) مفعول نو ثاٍن منلوب نالياء انو ممحق نجمع المذكر السالم :أربعيَن 
.  تمييز منلوب نتنوين الفتح :ليمًة 

  (5) منلوب نالياء انو ممحق نجمع المذكر السالم  زمان ظرف:أربعين

 

 
ْٞلًّْن  }1 رَم دَم كَم مْل ْْلُٔق  ذْلَْمحَمن دَم ِهللٍا تْل  كَم ّْل َمصَم كَم فَمن صَم نكَم  ىْلعَم كِهللابْل  ِهللا َمبَم ِهللٔا فَمقُقيْلَْمن   ْل ِهللٍا ْ٘ل ٍُق٘وَمٚ ىِهللاقَم قَٚم  حَمىْل ِهللـا  وْل َٗم ِهللا

}
(6) . 

 : (7)اثنتا عْشرَة 
.       في موضع الرفع فاعل مرفوع ناالف انو ممحق نالمثنل :اثنتا 

. جزء منني عمل الفتح ال محل لو من اإلعراب : عْشرَة 
.  تمييز منلوب نتنوين الفتح :عينًا 

 
ضُق } سِهللاثُق  ١َمقْل ن جُْق ََّت ِهللٍا َمن  كِهللازْل ىَْم َمن قَم َّتلَم ُٝقؽْل اُق ىَْم ؿٍة فَمنؾْل َٗم ظِهللا ًٍة  َٚم طَم َمن يَم سِهللاكَم دَم ٍُق٘وَمٚ ىَِم َّّتبْل ٌْل َٝمن  ْـل قُقيْلحُق َٗم ِهللا

َٖمن   يِهللا َٗم َمبَم َٖمن  وِهللا ؿَم دَم َٗم َٖمن  ِهللٍا فُ٘ق َٗم َٖمن  قِهللارَّت ئِهللا َٗم َٖمن  ِ  َمقْليِهللا {ِهللٍا
(1)  .

                                                           

 . 29: النقرة -  (1)
  .1/45التنيان في إعراب القرآن :  ،  العكنري 1/206إعراب القرآن : النحاس -  (2)

  .51: النقرة -  (3)

  .                   1/224إعراب القرآن : النحاس -  (4)

  .62/ 1التنيان : العكنري -  (5)

 . 60: النقرة -  (6)
  .1/23 القرآن إعراب: النحاس -  (7)
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.       (2)نعت مجرور نتنوين الكسر  : واحدٍ 
 
 
2 
ن } ََم ٞكٌر  ِهللا ُق  َمبِهللا َٗم   كَم  ََّت َِم  ىْل َمفَم بِهللا  َُم ُٝق َم ِهللٍا ِهللٔا  مِهللاظِهللا ظْل مَم َُق َ٘م  ِهللا ن ُٕق ٍَم َٗم َْمةٍة  كُق  َمىْلفَم وَم ََّت ْ٘ل ُٝق َم ٌْل ىَم ؿُقُٕق ؾُّ  َمظَم َ٘م َٝم

َُم   يُ٘ق ََم {َٝم ْل
(3)  .

 .      فاعل مرفوع نالضمة الظاىرة وىو مضاف :أحُدُىْم 
.  (4) ضمير متلل منني عمل السكون في محل جر مضاف إليو : ىم 
.  (5) ظرف زمان منلوب نالفتحة الظاىرة عمل آخره وىو مضاف :ألف 
.  مضاف إليو مجرور نتنوين الكسر :سنٍة 

 
 
ِهللٔا  } َُم  ِهللا قُ٘ق ن ُٝق َمكِّ ٍَم ن  ََم ْْلُٖق ِهللٍا َُم  ٘ َُق َمحَم َميَّت ُِق فِهللاحْلَْمةٌر فَم َم جَمنْل ُقكْل فَٞم ن َّمعْل ََم َّت َلَم  ِهللّا حَّٚت َٝمقُ٘ق ؿٍة ظَم ِْل  َمظَم ِهللٍا ِهللُا  ن ََم ن ُٝق َميِّ ٍَم َٗم

َلَم  َٗم ٌْل  ُٕق كُّ ن َٝمضُق ٍَم َُم  ٘ َُق َٝمحَم َميَّت َٗم ِهللا  ِهللُا  َّت ْـل ؿٍة  ِهللاَلَّت  ِهللاإِهللا ِْل  َمظَم ِهللٍا ِهللٔا  َِم  ِهللا ٝ نقِّ ٌْل  ِهللاضَم ن ُٕق ٍَم َٗم ِهللٔا  شِهللا ْٗل لَم َٗم اِهللا  كْل ََم َِم  ىْل ْٞل  َم

ٌْل  ْْل َم ُقُٖق { َٝم
(6)  .

.      (7) (يعممان) مجرور لفظا منلوب محًص انو مفعول نو لـ:أحٍد 
.       (8)وعصمة جره الكسرة  (من) اسم مجرور نـ:من احٍد 

 
 
 

3 

 
 
ٞوَم  ِهللا } ندِهللا ََم َٗم ِهللاوْل ٌَم  ِهللٕاٞ َٔم آ َمنئِهللالَم  ِهللا ْلكَم  َٗم ِهللاىَـم َٖملَم  سُقؿُق  ِهللاىَـم ِ  َم ْلؿِهللاٛ قَمنىُ٘ق ْل َّم ْل ِهللٍا َُم  سُقؿُقٗ ن جَم ْل ٍَم ِهللٔا  ِهللٞا ْـل قَمنهَم ىِهللاسَْم

َُم   ٘ َُق يِهللا ىْل ٍُق ُق  ُِق ىَٔم َّمعْل َٗم ؿ ًّ  َٗم ظِهللا ٖنًّ  ن َم  ِهللاىَـم عَم {َٗم ِهللاوْل
(1)  .

  .       ندل منلوب نتنوين الفتح:إلياً 

                                                           

  .61: النقرة -  (1)

 . 1/31إعراب القرآن : النحاس -  (2)
 . 96: النقرة -  (3)
  .1/96التنيان : العكنري -  (4)

. المرجع السانق  -  (5)
 . 102: النقرة  -  (6)
 .                           1/252إعراب القرآن : النحاس  -  (7)
 . 1/99التنيان : العكنري  -  (8)
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 .     (2) نعت منلوب نتنوين الفتح :واحدًا 
 
 

بَم } َٝم ْلقُ٘ق َٗم ن َم  عَم َٗم ِهللاوْل ٞوَم  ندِهللا ََم َٗم ِهللاوْل ٌَم  ِهللٕاٞ مِهللاهَم  ِهللاىَٚم  ِهللا ْلكَم  ن  ُّق ٍَم َٗم ْٞلَْمن  مِهللاهَم  ِهللاىَم ن  ُّق ٍَم َٗم ِهللا  َّْتن  ِهللانّلِل  ٍَم ىُ٘ق ْل آ قُ٘ق

ٌْل  ْْلُٖق ٍِّ ؿٍة  َِم  َمظَم ْٞل ٌْل َلَم ُّق َمكِّ ُق  َم ِهللٖا ِ قَّت ِّ ِهللٍا َُم  ُّ٘ َٜم  ىَّْتسِهللٞا جِهللا ن  ُٗق ٍَم َٗم  ٚ ٞىَم دِهللا َٗم ٍُق٘وَمٚ  َٜم  جِهللا ن  ُٗق ٍَم َٗم سَمنطِهللا  َٗم ١وْل

َُم  ٘ َُق يِهللا ىْل ٍُق ُق  ُِق ىَٔم َّمعْل {َٗم
(3)  .

.      (4) مضاف إليو مجرور نتنوين الكسر :أحٍد 
 
 

4 

ٌُق  } ٞ ظِهللا ُِق  ىكَّت ََم ظْل َ٘م  ىكَّت َم  ِهللاَلَّت ُٕق ؿٌر َلَم  ِهللاىَٔم َٗم ظِهللا ٌر  ٌْل  ِهللاىَٔم ُقنُق {  َٗم ِهللاىَٖم
(5)  .

 :(6) إلٌو واحدٌ 
.  خنر المنتدأ مرفوع نتنوين الضم :إلوٌ 

.      نعت مرفوع نتنوين الضم :واحٌد 
 
 
 
 
 
 

َِم  } َمقْلكَم ِهللٞا َٗم ١ْل ِهللِا  ْٝل َ٘م ىِهللاؿَم َّٞتةُق ىِهللايْل صِهللا َ٘م ْٞلكًّ   ىْل كَم ؼَم ُْل جَمكَم تُق  ِهللا ْ٘ل ََم ٌُق  ىْل مُق ؿَم كَم  َمظَم ضَم َـم  ظَم ٌْل  ِهللا ْٞلنُق يَم حِهللابَم دَم {مُق
(1) . 

 .     مفعول نو منلوب وىو مضاف :أحَد   :(2)أحَدكم
.   ضمير المخاطب في محل جر مضاف إليو :كْم 

.   فاعل مرفوع نالضمة الظاىرة عمل آخره :الموُت 
 
 
 

5 

                                                           

 . 133: النقرة -  (1)
  .213 ، 1/212معاني القرآن :  ، الزجاج 1/119التنيان :  ، العكنري 1/265إعراب القرآن : النحاس -  (2)

  .136: النقرة -  (3)

  .1/121التنيان :  ، العكنري 27/ 1إعراب القرآن : النحاس -  (4)

 . 163: النقرة -  (5)
 .1/132التنيان :  ، العكنري 1/266إعراب القرآن : النحاس -  (6)
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يَمةٌر   } ِهللٍا ن رٌر مَم كَم مَم ٌْل جِهللايْللَم دَم حُق شَم ْل َـم  قَم سْل َمةٍة  ِهللا وَم َٗم سِّ  ًٍة فِهللٜا  ىْلعَم َّتن ذَمةِهللا  َٝم ًُق ذَم َم َٞمن ؿْل فَمبِهللا ٌْل َٝمصِهللا ِْل ىَم ََم {فَم
(3)  .

 .    (4) مضاف إليو مجرور نالكسرة وىو مضاف :ثالثِة 
.  مضاف إليو مجرور نالكسرة :أياٍم 

       . (5) خنر مرفوع نتوين الضمة الظاىرة :عَشرٌة 
  .   (6)سنعًة نالنلب وتقديره لتلوموا سنعًة ئ  معطوفة عمل ثصثة وُقرِ :سبعٍة 

 
 

ْٞلٔ} يَم ٌَم دَم ِهللِا فَم َم  ِهللاذْل ْٞل ٍَم ْ٘ل وَم فِهللٜا َٝم ِ جَم َمصَّت ََم ؿُقٗؾَم تٍة فَم ٍَّت ْل ًٍة  َّتن َم فِهللٜا  َٝم ٗ ْل    مُقكُق ْـل  (7) {َٗم 

 . (8) (يدل عمل العدد اثنين)اسم مجرور نالياء انو مثنل : يومين 
 
 

َمةٍة  } ِّْ ِْل اَم َٝمةٍة  َٞم ِهللٍا ٌْل  ْٞلَْمنُٕق ٌْل اَم جَم وَم مَم كَم ئِهللٞا ِهللٜا  ِهللاوْل وْل  َْم {وَم
(9) . 

.      (10) (تيناىمآ)  في موضع النلب ، مفعول نو ثاٍن لـ :(استفيامية)كْم 
.     (11) منتدأ في موضع الرفع ، ىم خنر  :(خبرية)كْم 

 
6 

ٌُق  ىْلنِهللاحَمنبَم  ِهللانىْلعَم ِّ } ٍَم َمُٖق هَم  مَم َٗم َّم َِم  قِهللاٝ ْفِهللا ٍُق َٗم َِم  كِهللاٝ سَممِّ ٍُق َِم  ِّٞ ُق  ىَّْتسِهللٞا رًّ فَمسَم َمدَم    ؿَم َٗم ظِهللا ةًّ  ٍَّت َُم  ىَّْتننُق  ُق ن مَم

 ٔ حَميَم ُ٘ق ْل فِهللٞا ن  ؼْل ََم َِم  ىَّْتننِهللا فِهللٞا ْٞل ٌَم  َم نُق َمعْل {ىِهللٞا
(1)  .

.      (2) نعت منلوب نتنوين الفتح الظاىر عمل آخره :واحدًة 
 
 
ٌٌر  } ٞ ظِهللا قٌر قَم َم  َم ُ٘ق َُّت  َّت ٗ  فَمإِهللا ُْل فَمناُق ُٖقكٍة فَمإِهللا ٌْل جَمكَم ُّصُق  َمقْل َم َمةِهللا  َمشْل ِهللٖا نئِهللا ِْل ِّهللاىَم ِهللٍا َُم  ىُ٘ق َِم ُٝقؤْل ٝ {  ىِهللايَّتفِهللا

(3)  .
 .     (4) مضاف إليو مجرور نالكسرة وىو مضاف :أربعِة 

                                                                                                                                                                                

 .                                               180: النقرة  -  (1)
 .                             1/146التنيان :  ، العكنري 1/288إعراب القرآن : النحاس  -  (2)
 .                                196: النقرة -  (3)
 . 1/294إعراب القرآن : النحاس -  (4)
 المرجع السانق-  (5)
 .                  1/160التنيان : العكنري -  (6)
 . 203:  النقرة – (7)
 1/276معاني القرآن :  الزجاج – (8)
  .211: النقرة  - (9)
 .        1/302إعراب القرآن : النحاس -  (10)
 . 1/171التنيان : العكنري -  (11)
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.  مضاف إليو مجرور نتنوين الكسر :أشيٍر 
 
 
ُق فِهللٜا } يَم َم    ن ؼَم ٍَم َِم  َْل حُق َِّت  َُم َٝمنْل ُق وُّ ىَٖم َلَم َٝمعِهللا َٗم اٍة  َٗم َِّت ذَم َمذَمةَم قُقكُق ِهللٖا َِم  ِهللاأَّم ُقىِهللا لَميَّتقَمنتُق َٝمحَمكَم َّتبْل َُق َٗم ىْل

كِهللا   ِهللًا  ٟؼِهللا ْ٘ل َٗم ىْلَٞم ِهللا  َِّت  ِهللانّلِل  ِهللٍا َِّت ُٝقؤْل َِّت  ِهللُا مُق ِهللٖا ِهللٍا ن ظَم { َمقْل
(5)  .

.      (6) مفعول نو منلوب نالفتحة الظاىرة وىو مضاف :ثالثَة 
.  (7) ظرف زمان منلوب :ثالثَة 

 
 
 
 
 
 
 

7 

َِم } َـم   َميَمغْل ك ًّ فَمإِهللا مْل دَم َٗم ُٖقكٍة  َِّت  َمقْل َم َمةَم  َمشْل ِهللٖا َِم  ِهللاأَّم ُقىِهللا َٗم شنًّ َٝمحَمكَم َّتبْل َُم  َملْل ٗ قُق َٝمفَم َٗم ٌْل  ْنُق ِهللٍا َُم  ْ٘ل فَّت َ٘م َِم ُٝقحَم ٝ َٗم ىَّتفِهللا
ْٞلنُقٌ  يَم َْمنضَم دَم َِّت فَم َم شُق ُق يَٖم { َمشَم

(1)  .
 .      (2) مفعول نو منلوب نالفتحة وىو مضاف :أربعَة 
.   مضاف إليو مجرور نتنوين الكسر :أشيٍر 
 . (أرنعة) اسم معطوف عمل اسم منلوب :َعْشرًا 
.  (3) إذا كانت في أول الشير ، واليوم تنع ليا ة ان التأريخ يكون نالميل،أي عشر ليالٍ : َعْشرًا 
 

 
ُْل  } ٌْل  ِهللاَلَّت  َم حُق ن فَمكَم ْل ٍَم فُق  ِهللابْل ةًّ فَْم َِّت فَمكِهللاٝضَم ُق ٌْل ىَٖم حُق قَمؿْل فَمكَم ْل َٗم َِّت  ُٕ٘ق ىُّ ََم ُْل جَم ِْل قَمسْلوِهللا  َم ِهللٍا َِّت  َُقُٕ٘ق ُْل طَميَّتقْلحُق َٗم ِهللا

نضِهللا  رُق  ىِّْنَم قْلؿَم ِهللٓا دُق َمؿِهللا َ٘م  ىَّتفِهللاٛ  ِهللٞا ْٗل َٝم ْل ُق
َُم  َم {  َٝم ْل ُ٘ق

(4)  .
.                   (5)منتدأ مرفوع نالضمة الظاىرة عمل آخره : الفاء الواقعة في جواب الشرط ، نلُف : فنصفُ 

                                                           

   .                        213: النقرة  - (1)
 .                    1/171التنيان :  ، العكنري 1/303إعراب القرآن : النحاس -  (2)
 .                             226النقرة -  (3)
 . 1/45معاني القرآن :  ، الفراء 1/180التنيان :  ، العكنري 1/312إعراب القرآن : النحاس -  (4)
 .                            228: النقرة -  (5)
 . 1/312إعراب القرآن : النحاس -  (6)
               .1/180التنيان : العكنري -  (7)
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 أدوا   نو لفعل محذوف تقديره لولو قرئ نالنلب لكان وجيو، أدوا نلَف ما فرضتم، مفعو: فنصفَ 
(6)    . 
 
 
ٌَّت } ٘جُ٘ق ْل ذُق ٍُق ُق  ٌُق    ُق تِهللا فَمقَمنهَم ىَٖم ْ٘ل ََم قَم  ىْل فَم فٌر ظَم ٌْل  ُقىُ٘ق ُٕق َٗم ٌْل  ِهللٕا َٝمنقِهللا ِ ؾِهللا ِهللٍا ٘ ْل  شُق كَم َِم ؼَم ٝ ٌْل جَمكَم  ِهللاىَٚم  ىَّتفِهللا  َمىَم

َُم   ٗ نُقكُق رَمكَم  ىَّْتننِهللا َلَم َٝممْل َِّت  َممْل نِهللا ىَـم َٗم يَٚم  ىَّْتننِهللا  وٍة دَم َم ىَمفُقٗ فَمضْل َُّت    ٌْل  ِهللا َٞمنُٕق { َمظْل
(7)  .

.       (8)  خنر مرفوع نتنوين الضم:ألوٌف 
 
 
 
 

8 

َٖمن } جِهللا ْ٘ل ٍَم ؿَم  ُق  َم ْل ِهللٓا    َٕمـَمفِهللا  ٜ ِٞهللـا َٚم ُٝقعْل َّت َٖمن قَمنهَم  َّم ٗشِهللا كُق يَٚم دُق ِهللٗاَٝمةٌر دَم ن َٜم ؼَم ِهللٕا َٗم َٝمةٍة  يَٚم قَمكْل كَّت دَم ٍَم نىَّتفِهللاٛ  ْٗل مَم  َم

نئَمةَم  ِهللٍا ًٍة قَمنهَم  َمو ىَّتسِهللارْلثَم  ْ٘ل ْٗل  َم ْلضَم َٝم ٍنًّ  َم ْ٘ل ٌْل ىَمسِهللارْلثَم قَمنهَم ىَمسِهللارْلثُق َٝم ُق قَمنهَم مَم ٌَّت  َم َمرَٔم ًٍة ذُق ن نئَمةَم دَم ِهللٍا ُق  ُق    نجَٔم ٍَم فَمأَم

نقِهللاكَم   ََم َٗم ّظُقكْل  ِهللاىَٚم ظِهللا ْٔل  َّْت ٌْل َٝمحَمىَم كَم  ِهللالَم ىَم شَم َٗم لَم  ِهللٍا ًٍة فَمنّظُقكْل  ِهللاىَٚم طَم َمن ن {دَم
(1) . 

فأماتو مائة )منلوب، ويجوز أن يكون ظرًفا لفعل محذوف تقديره  (أماتو) ظرف زمان لمفعل :مااَة 
.  (2)نل لنثَت مائة عام : ويدل عمل ذلك كم لنثَت، ثم قال  (عام 
.  (3)في محل نلب  (لنثت) ظرف لـ :(استفيامية)كْم 

 
                                                           

 .                                234: النقرة -  (1)
 . 1/317إعراب القرآان : النحاس -  (2)
 .                   1/187التنيان : العكنري -  (3)
 .                                      237: النقرة -  (4)
 . 1/320إعراب القرآن : النحاس -  (5)
 .                       1/190التنيان: العكنري -  (6)
 .                                      243: النقرة -  (7)
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 .  334-1/333إعراب القرآن : النحاس -  (8)
. المرجع السانق -  (9)
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َِّت } ئِهللا ََم َملْل نِهللاِ ىِّٞ ىَـم َٗم ِ قَمنهَم  َميَٚم  ِهللٍا ٌْل جُقؤْل ىَم َٗم جَٚم قَمنهَم  َم ْ٘ل ََم ٜ  ىْل ِٞهللـا ْٞلفَم جُقعْل بِّ  َمقِهللاِّهللٜا مَم ٌُق قَم ِهللٕاٞ ْـل قَمنهَم  ِهللا ْلكَم  َٗم ِهللا
ا ًّ   مْل َِّت شُق ْْلُٖق ٍِّ سَموٍة  يَٚم مُقوِّ شَم ٌَّت  شْل َموْل دَم ْٞللَم ذُق َِّت  ِهللاىَم ُٕق كْل ْٞلكِهللا فَمبُق َِم  ىلَّت ٍِّ فْل  َمقْل َم َمةًّ  {قَميْلسِهللٜا قَمنهَم فَمؽُق

(4)  .
.       (5) مفعول نو منلوب نتنوين الفتح الظاىر :أربعًة 

.  (6) لفة ارنعة في محل نلب :من الطير 
 
 
نِهللائَمةُق }  ٍ ْسُقيَمةٍة  َْمن ِهللاوَم فِهللٜا مُقوِّ وُق سْليَم وَم سَمحَمثْل وَم سَّتةٍة  َّم رَموِهللا ظَم ََم ِهللا مَم وِهللا    سِهللٞا ٌْل فِهللٜا وَم ُق َ٘م ىَٖم ٍْل َُم  َم َِم ُْٝق ِهللاقُ٘ق ٝ رَموُق  ىَّتفِهللا ٍَّت

ٌٌر  يِهللٞا يٌر دَم َٗم وِهللا ُق  َٗم   ناُق  ِ َٝممَم ََم فُق ىِهللا ندِهللا ُق ُٝقضَم َٗم   سَّتةٍة  {ظَم
(7) . 

.       (8) مفعول نو منلوب نالفتحة وىو مضاف :سبَع 
.   مضاف إليو مجرور نالفتحة نيانة عن الكسرة انو ممنوع من اللرف :سنابَل 
.       (9) منتدأ مؤخر مرفوع نالضمة الظاىرة وىو مضاف :مااُة 
 . مضاف إليو مجرور نتنوين الكسر :حبٍة 
َُم هَم } ٌْل  َُم جَمنُق٘ مُق ؿُق ؾُّ  َمظَم َ٘م َم ِ َّّتػِهللا ــ َٝم ٍِّ  

َّْتةٌر ـــَْمنبٍة تَم ـــــُٓق شَم َٗم َمدْل ّْلٔــٝوٍة  َٖمن  ١َم حِهللا ِ جَمعْل ِهللٍا كِهللاٛ  ُق ــــَم شْل  قُق ىَٔم

كَم تِهللا   ََم ِ مُقوِّ  ىرَّت ِهللٍا َٖمن  {فِهللٞا
(1)  .

   : (2) أحُدكمْ 
.       فاعل مرفوع نالضمة الظاىرة عمل أخره وىو مضاف :أحُد 
.  ضمير المخاطب في محل جر مضاف إليو :كْم 
 
 
َِم } ِهللٍا َُم  ْ٘ل ََّتِ جَمكْل َم ِهللٍا ِهللُا  كَم َمجَمن ٍْل َٗم  وٌر  شُق ِهللِا فَمكَم ْٞل يَم شُق ٌْل َٝمنُقَّ٘من قَم ٌْل فَمإِهللُا ىَّت نىِهللانُق شَم ِهللِا ٍِ قِّ ْٝل ِهللٖاٞؿَم ِهللٖاؿُقٗ ْل شَم حَممْل َٗم وْل

َٖمؿَم ا   َلَم َٝمأْلبَم  ىمُّ َٗم  ٙ كَم ن  ١ُقؼْل ََم ؿَم ُٕق كَم  ِهللاظْل مِّ ن فَمحُقفَم ََم ؿَم ُٕق وَّت  ْلظْل َٖمؿَم ا  َُم جَمضِهللا { ىمُّ
(3)  .

  :إحداىما 
 .     (4) فاعل مرفوع نضمة مقدرة عمل االف وىو مضاف :إحدى 
.   ضمير متلل منني عمل السكون في محل جر مضاف إليو :ىما 

 
 
ِهللٔا َلَم } يِهللا وُق قُق َٗم ِهللٔا  حُقسِهللا مُق َٗم ِهللٔا  حِهللا ٠ئِهللانَم ٍَم َٗم ِهللا  َِم  ِهللانّلِل  ٍَم َُم مُقوٌّ آ ُْ٘ق ِهللٍا ؤْل َُق َٗم ىْل ِهللٔا  ِ قَّت ِّ ِهللٍا ِهللٔا  ْٞل مِهللاهَم  ِهللاىَم ن  ُّق ََم وُق٘هُق  ِهللا َِم  ىكَّت ٍَم آ

ٞكُق   بِهللا ََم ْٞللَم  ىْل َٗم ِهللاىَم َمن  َْمن  ُق ْلكَم َّملَم قَم َّْت َٗم َمطَم ْل َْمن  ِهللَا ْل قَمنىُ٘ق ْل وَم َٗم ِهللٔا  يِهللا وُق ِ قُّ ٍِّ ؿٍة  َِم  َمظَم ْٞل {ُّق َمكِّ ُق  َم
(5)  .

.       (6) مضاف إليو مجرور نتنوين الكسر :أحٍد 
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  :-(المرفوعات ، المنصوبات ، المجرورات)األعداد الواردة في سورة البقرة  

 (1)جدول رقم 

 
 

                                                           

 .                   266: النقرة -  (1)
 .                     1/218التنيان :  ، العكنري 1/336إعراب القرآن : النحاس -  (2)
 .                       282: النقرة -  (3)
 .      1/230التنيان :  ، العكنري 1/346إعراب القرآن : النحاس -  (4)
 .                                     285: النقرة - (5)
 . 1/351إعراب القرآن : النحاس -  (6)
 

المجرورات وتوابعيا المنصوبات وتوابعيا المرفوعات وتوابعيا  العدد
 3 1 1 احد
- -  1 إحدى
 2 1 2 واحد
-  1-  واحدة
- -  1 اثنتان
 1 1-  ثصثة
 1 2-  أرنع
-  1-  أرنعون
-  2 1 سنعة
 1- -  عشر
- -  1 عشرة
-  1 1 مائة
 1- -  ألف
- -  1 ألوف

 1 1-  (استفيامية)كم 
- -  1 نلف
 10 11 10 
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: إعراب ما ورد في سورة آل عمران من ألفاظ العدد  .;◇
 

كًّ   } رِهللٞا مُقكْل قَم َّتلَم مَم ْـل َٗم  مًّ   ٍْل ًٍة  ِهللاَلَّت قَم َّتن ذَمةَم  َٝم ٌَم  ىَّْتننَم ذَم َم يِّ بِّ  شْل َموْل ىِهللٜا اَم َٝمةًّ قَمنهَم اَم َٝمحُقلَم  َمَلَّت جُقنَم قَمنهَم قَم

نقِهللا  ِهللا ْلنَم َٗم ٣ْل  ِّٜ سِّطْل  ِهللانىْل َممِهللا وَم {  َٗم
(1)  .

.       (2) ظرف زمان منلوب نالفتحة الظاىرة وىو مضاف :ثالثَة 
.   مضاف إليو مجرور نتنوين الكسر :أياٍم 
 
 
ْٗل } ٌْل  َم حُق جِهللٞا ن  ُٗق ٍَم رْلوَم  ٍِّ ؿٌر  جَٚم  َمظَم ِهللا  َُم ُٝقؤْل َُّت  ىْلُٖقؿَمٙ ُٕقؿَمٙ    ٌْل قُقوْل  ِهللا َْٝمنُق ِ جَمسِهللايَم ؾِهللا ََم ُْ٘ق ْل  ِهللاَلَّت ىِهللا ِهللٍا َلَم جُقؤْل َٗم

ٌْل   ْؿَم قَم ِّنُق ٌْل دِهللا ٘مُق {ُٝقعَم شُّ
(3)  .

.      (4) نائب فاعل مرفوع نتنوين الضم :حٌد أ

 
ةِهللا  } ٠ئِهللانَم ََم َِم  ىْل ٍِّ ةِهللا آَلفٍة  ىَم َْل ٌْل قَم ُّنُقٌ  ِهللاؽَم مُق ؾْل ؿِهللا َْل َٕمـفَم  ُٝق ٌْل  ِهللٕا قِهللا ْ٘ل ِ فَم ٍِّ مُقٌ  َٝمأْلجُ٘ق َٗم جَمحَّتقُ٘ق ْل  َٗم ٗ ْل  سِهللاكُق  َميَٚم  ِهللُا جَمبْل

َِم   ٞ ِهللٍا ِّ٘ ىَم {ٍُق
(5)  .
   :(6) خمسة آالف

.       اسم مجرور نالناء وعصمة جِره الكسرة الظاىرة وىو مضاف :خمسِة 
.       مضاف إليو مجرور نتنوين الكسر :آالٍف 
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 . 41: آل عمران - (1)
 .            1/375إعراب القرآن : النحاس  - (2)
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ن  َم ُق ُ٘ق ْل } ٍَم َٗم ِهللا  وِهللا    سِهللٞا ٌْل فِهللٜا وَم ُق ن َٖم ن  َمصَم ََم َٕمُْ٘ق ْل ىِهللا َٗم ن  ََم كٌر فَم رِهللٞا َُم مَم ُّ٘ ٍَم َمُٔق قِهللا ِّٞ ٍّٜل قَمنجَموَم  ِ َّّتسِهللا ٍِّ  ِِّ أَٝم مَم َٗم
َِم   ن ِهللاكِهللاٝ بُّ  ىبَّت ُق ُٝقعِهللا َٗم   نُّ٘ق ْل  حَمنَم ن  وْل ٍَم {َٗم

(1)  .
ولارت نمعنل كم  (كاف التشنيو)التي ىي نعض من كل ، ُأدخمْت عمييا  (أي) االل فيو :وكأيْن 

نيمزة نعدىا ياء مشددة ىمزة مكسورة من غير  (كأين) فالمشيور ،(ذا)لمتكثير ، كما جعمت الكاف مع 
 . (2)ياء 

.      منني عمل السكون في محل رفع منتدأ : كأيْن 
 
 
ْٞل َم } ٌٍّل ىِّنَم نًّ  ِهللاغَم ََّت ٌْل  َم ٌْل فَمأَمذَمن َمنُق كَم مُق ٌْل فِهللٜا  ُقؼْل ٘مُق دُق وُق٘هُق َٝمؿْل َٗم ىكَّت ؿٍة  يَٚم  ظَم َُم دَم ٗ ُ٘ق َلَم جَميْل َٗم َُم  ؿُقٗ ْـل جُقبْل ِهللا  ِهللا

َُم   يُ٘ق ََم ن جَم ْل ََم كٌر  ِهللا سِهللٞا ُق ؼَم َٗم   ٌْل  ن َمنُق ن  َمصَم ٍَم َلَم  َٗم ٌْل  ن فَمنجَمنُق ٍَم يَٚم  ُّ٘ق ْل دَم مَم {جَمعْل
(3) .  

.       (4)وعصمة جره الكسرة  (عمل) اسم مجرور نـ:أحٍد 
 
 
 

  :-(المرفوعات ، المنصوبات ، المجرورات)األعداد الواردة في سورة آل عمران 11

 

المجرورات وتوانعيا المنصوبات وتوابعيا المرفوعات وتوابعيا  العدد
 3-  1 أحد
 1 1-  ثصثة
 1- -  خمسة
 2- -  أآلف
- -  1 كأين

 2 1 7 
 (2)جدول رقم 

                                                                                                                                                                                

 .                                 73: آل عمران -  (3)
  .1/271التنيان :  ، العكنري 1/387إعراب القرآن : النحاس -  (4)
 .                         125: آل  عمران  - (5)
 . 1/29التنيان :  ، العكنري 1/405إعراب القرآن : النحاس -  (6)
 
 .                           146: آل عمران -  (1)
 . 1/410إعراب القرآن : النحاس -  (2)
  .153: آل عمران -  (3)
  .      1/412إعراب القرآن : النحاس -  (4)
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  إعراب ما ورد في سورة النساء من ألفاظ العدد :
 
َٖمن  ىَّْتننُق  تَّت َٛم } ُّ ن ـ   َٝم ََم ْْلُٖق ِهللٍا دَّت  َٗم َـم َٖمن  شَم ْٗل َٖمن لَم ْْل ِهللٍا يَم َم  ؼَم َٗم رٍة  ؿَم َٗم ظِهللا ِ َّّت ْلــهٍة  ٍِّ يَمقَمنُقٌ  ٌُق  ىَّتفِهللاٛ ؼَم قُ٘ق ْل قَم َّتنُق

نا ِّهللاىَم َٗم ك ًّ  رِهللٞا نَلًّ مَم {قِهللاشَم
(1) . 

.       (2) نعت مجرور نتنوين الكسر :واحدٍة 
.  (3)ان النفس مؤنثة ولو كانت من نفس واحد لكان لوانًا ، يذىب إلل تذكير الرجل : واحدة 

 
 
 

قُق َمناَم  } َٗم خَم  ذُق َم َٗم رْلَْٚم  ٍَم ناِهللا  َِم  ىِّْىَم ِهللٍا ٌْل  ن طَمنبَم ىَمنُق ٍَم   ٘ ّْلنِهللاعُق ٚ فَمن ٍَم لُ٘ق  فِهللٜا  ىْلَٞمحَمن ٌْل  َمَلَّت جُققْلىِهللا ُْل ؼِهللا ْلحُق َٗم ِهللا
رًّ  ؿَم َ٘م ظِهللا ىُ٘ق  فَم ؿِهللا ٌْل  َمَلَّت جَم ْل ُْل ؼِهللا ْلحُق {  فَمإِهللا

(4)  .
  (5) :مثنى وُثالَث وُرباَع 

.      منلوب نفتحة مقدرة  (ما) ندل منلوب من :مثنى 
.     نالفتحة الظاىرة أو اسم معطوف عمل اسم منلوب  (ما) ندل منلوب من :ُثالَث 
.      نالفتحة الظاىرة أو اسم معطوف عمل اسم منلوب  (ما) ندل منلوب من :ُرباَع 

 
.  (6) (انكحوا) أي فانكحوا واحدة ، مفعول نو لفعل محذوف :فواحدًة 
.  (7)خنر مرفوع نتنوين الضم لمنتدأ محذوف : الواقعة في جواب الشرط ، واحدةٌ  (الفاء) :فواحدٌة 

 . (8) ممنوعة من اللرف انيا امتنعت عن اإلضافة :مثنى ثالث رباع 
في قولو مثنل وثصث ورناع أي انكحوا اثنتين أو  (أو)جاءت نمعنل  (الواو)ومن الجدير نالذكر أن _ 

. ثصث أو أرنع 
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 .                                       1: النساء -  (1)
 .                   1/326التنيان :  ، العكنري 1/472إعراب القرآن : النحاس -  (2)
  .1/252معاني القرآن : الفراء -  (3)
  .3: النساء -  (4)
 .     1/434إعراب القرآن : النحاس -  (5)
 .المرجع السانق -  (6)
 . 329، 1/328التنيان : العكنري -  (7)
      ..........، معدولة عن 1/254معاني القرآن : الفراء -  (8)
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ِهللٔا ىِهللانُقوِّ  } ْٝل َ٘م َم َم ١ِهللا َٗم فُق  َٖمن  ىِّْبْل رًّ فَميَم ؿَم َٗم ظِهللا نَّمثْل  ُْل مَم َٗم ِهللا كَم  ن جَمكَم ٍَم َِّت ذُقيُقرَمن  ُق ِهللِا فَميَٖم ْٞل ْ٘ل َم  ذْلَْمحَم ناًّ فَم َِّت ِّهللاىَم ُْل مُق فَمإِهللا

ِهللٔا  ىرُّيُقدُق  ٍِّ ُق َ٘م ُٓق فَم٢ِهللا ُق  َم َم قِهللاذَٔم َٗم َٗم ىَمؿٌر  َٗم ُق  ِْل ىَٔم ٌْل َٝمنُق ُْل ىَم ىَمؿٌر فَمإِهللا َٗم ُق  َُم ىَٔم ن ُْل مَم كَم  ِهللا ن جَمكَم ََّت ِهللٍا ؿُقنُق  ن  ىىُّ ََم ْْلُٖق ِهللٍا ؿٍة  َٗم ظِهللا
ؿُقنُق  ِهللٔا  ىىُّ ٍِّ ُق رٌر فَم٢ِهللا َ٘م ُق  ِهللاؼْل َُم ىَٔم ن ُْل مَم {فَمإِهللا

(1) 
 . (2)[اثنتين ، ثمثا ، واحدة ، النصف ، واحٍد ، الثمث و السدس ] 

.      مضاف إليو مجرور نالياء انو ممحق نالمثنل :اثنتين 
.             منتدأ مرفوع ناالف انو مثنل وحذفت النون لإلضافة :ُثمثا 

.       خنر كان منلوب نتنوين الفتح الثمث ، السُُّدس :واحدًة 
.       منتدأ مؤخر مرفوع نالضمة الظاىرة :النصُف 

.       مضاف إليو مجرور نتنوين الكسر :واحٍد 
.        منتدأ مؤخر مرفوع نالضمة الظاىرة :الثمُث ، السدُس 

 
 
َِم  } مْل ن جَمكَم ََّت ِهللٍا ٌُق  ىكُّ ُقيُق  ىَمؿٌر فَميَمنُق َٗم َِّت  ُق َُم ىَٖم ن ُْل مَم ىَمؿٌر فَمإِهللا َٗم َِّت  ُق ِْل ىَٖم ٌْل َٝمنُق ُْل ىَم ٌْل  ِهللا نُق َٗم شُق كَم  َملْل ن جَمكَم ٍَم فُق  ٌْل ِّهللابْل ىَمنُق َٗم

ٌْل  َُم ىَمنُق ن ُْل مَم ىَمؿٌر فَمإِهللا َٗم ٌْل  ِْل ىَمنُق ٌْل َٝمنُق ُْل ىَم ٌْل  ِهللا حُق مْل ن جَمكَم ََّت ِهللٍا َِّت  ىكُّ ُقيُق  ُق ىَٖم َٗم ٍِة  ْٝل ْٗل ؾَم َٖمن  َم َِم  ِهللا ٞ صِهللا َّٞتةٍة ُٝ٘ق صِهللا َٗم ؿِهللا  ِْل  َم ْل ِهللٍا
ىَمةًّ  خُق مَم َم قَم وٌر ُٝ٘ق شُق َُم قَم ن ُْل مَم َٗم ِهللا ٍِة  ْٝل ْٗل ؾَم َٖمن  َم َُم  ِهللا ٘ صُق َّٞتةٍة جُ٘ق صِهللا َٗم ؿِهللا  ِْل  َم ْل ِهللٍا ٌْل  حُق مْل ن جَمكَم ََّت ِهللٍا ُِق  َُق َِّت  ىرُّ ُق ىَمؿٌر فَميَٖم َٗم
ناُق  مَم ٌْل شُقكَم ُق ىِهللالَم فَٖم َـم ِْل  ِهللٍا رَمكَم  نُّ٘ق   َممْل ُْل مَم ؿُقنُق فَمإِهللا ن  ىىُّ ََم ْْلُٖق ِهللٍا ؿٍة  َٗم ظِهللا ثٌر فَميِهللانُقوِّ  ْٗل  ُقؼْل ُق  َمغٌر  َم ىَٔم َٗم كَم َمرٌر  ٍْل ِهللٗا    َم

{  فِهللٜا  ىرُّيُقدِهللا 
(3)  .

.  (4)[نصف ، الربُع ، السدُس ، واحد ، الثمث ، الثمن]
.       منتدأ مرفوع نالضمة الظاىرة عمل آخره :نصُف ، الربُع ، السدُس 

.       مضاف إليو مجرور نتنوين الكسرة الظاىرة :واحٍد 
.      وعمل جره الكسرة  (في) اسم مجرور نـ:الُثمِث 
 13.      منتدأ مرفوع نالضمة الظاىرة :الثمُن 
ِهللٖاؿُقٗ ْل } ٌْل فَمإِهللُا شَم ْنُق ٍِّ َِّت  َمقْل َم ةًّ  ِهللٖا ْٞل يَم ِهللٖاؿُقٗ ْل دَم حَممْل ٌْل فَمنوْل ِ ِّّىَم ئِهللانُق ِهللٍا ةَم  مَم َِم  ىْل َمنظِهللا َٗم ى َّتجِهللٜا َٝمأْلجِهللٞا

ت ُ٘ق َِّت فِهللٜا  ىْلسُٞق نُقُٕ٘ق ىِهللا ٍْل  . (1){ فَمأَم
 .      (2) مفعول نو منلوب نتنوين الفتح :أربعًة 

 
 

                                                           

 11: النساء -  (1)
  .1/335التنيان :  ، العكنري 1/439،440إعراب القرآن : النحاس -  (2)

  .                          12: النساء  - (3)

   .          1/337التنيان :  ، العكنري 1/441إعراب القرآن :  النحاس  - (4)
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َُم  } ِّٜ جُقسْلثُق  ٟ تُق قَمنهَم  ِهللّا ْ٘ل ََم ٌُق  ىْل ُٕق ؿَم كَم  َمظَم ضَم َـم  ظَم حَّٚت  ِهللا ِّٞئَمنتِهللا ظَم َُم  ىىَّت يُ٘ق ََم َِم َٝم ْل ٝ ْ٘ل َمةُق ىِهللايَّتفِهللا ْٞلىَمثِهللا  ىحَّت ىَم َٗم
َنًّ  فَم  نًّ  َمىِهللٞا ٌْل دَم ُق َّمن ىَٖم حَمؿْل ئِهللالَم  َمدْل ىَـم ْٗل ٌْل مُق َّتنقٌر  ُق ُٕق َٗم َُم  ٘جُ٘ق َُق َِم َٝم ٝ َلَم  ىَّتفِهللا .  (3){ َٗم

  .     (4) مفعول نو منلوب نالفتحة وىو مضاف :أحَد  :َأحَدىم 
.  ضمير متلل منني عمل السكون في محل جر مضاف إليو :ىم 
 
 

ْٞلئنًّ } ْْلُٔق شَم ِهللٍا فُقٗ ْل  لَمنق ًّ فَم َم جَمأْلؼُق َِّت قِهللْا ؿَم ُٕق ٌْل  ِهللاظْل ْٞلحُق آجَم َٗم زٍة  ْٗل َُم لَم ن نَم ٍَّت زٍة  ْٗل حِهللاسْلؿَم هَم لَم ٌُق  وْل ؾجُّ قَم
ُْل  َم َٗم ِهللا

ْنًّ   سِهللٞا ٍُّ َٗم ِهللاذْلَنًّ  حَمنّنًّ  ْٖل ُق  ُق فُقَّٗٔم { َمجَمأْلؼُق
(5)  .

 .       (6) مفعول نو منلوب نالفتحة المقدرة عمل االف وىو مضاف :إحدى  :إحداىنَّز 
 . ضمير متلل في محل جر مضاف إليو :ىنَّز 
 
 

ؿُقٗ ْل } ٌْل جَمصِهللا نا فَميَم ٌُق  ىِّْىَم حُق ىْل ٍَم ْٗل َلَم ِ  ىْلغَم ئِهللاظِهللا  َم ٍِّ ْنُقٌ  ٍِّ ؿٌر  نا  َمظَم ْٗل شَم يَٚم وَم َمكٍة  َم ْٗل دَم ٚ  َم كْل َم ٍَّت ْحٌُق  َٗم ِهللُا مُق
ِّسنًّ  ٞؿ ًّ طَٞم ٘ ْل صَم ِهللا َُق ََّت َم نا فَمحَٞم  . (7){ ٍَم

 . (8) فاعل مرفوع نالضمة الظاىرة عمل أخره :أحٌد 
14 

 

َْمنضَم } َلَم شُق َٗم رًّ  ؿَم َٗم ظِهللا ْٞليَمةًّ  ٍَّت  ٌ ْٞلنُق يَم َُم دَم ٞيُ٘ق ِهللَا َم ٌْل فَٞم حِهللا َمحِهللانُق ٍْل َٗم َم ٌْل  حِهللانُق يِهللاعَم ِْل  َموْل َُم دَم ْ٘ل جَمغْل ُقيُ٘ق ٗ ْل ىَم َِم مَم َمكُق ٝ ؾَّت  ىَّتفِهللا َٗم
ٌْل   حَمنُق يِهللاعَم ٚ  َُم جَمضَم ُق٘ ْل  َموْل كْل َم ٍَّت ْحٌُق  ْٗل مُق لَمكٍة  َم ٍَّت  ِ ٍِّ ًـّٙ  ٌْل  َم َُم  ِهللانُق ن ٌْل  ِهللُا مَم ْٞلنُق يَم {دَم

(1) . 
 .      (2) نعت منلوب نتنوين الفتح :واحدًة 

 
 

َُم } ن مَم َٗم ٌْل  ُٕق ٘قَم ٌْل  ُقشُق ِهللٖا جِهللٞا فَم ُٝقؤْل ْ٘ل ئِهللالَم وَم ىَـم ْٗل ٌْل  ُق ْْلُٖق ٍِّ ؿٍة  َِم  َمظَم ْٞل قُ٘ق ْل  َم ٌْل ُٝق َمكِّ ىَم َٗم ِهللٔا  يِهللا وُق قُق َٗم ِهللا  ُْ٘ق ْل  ِهللانّلِل  ٍَم َِم آ ٝ َٗم ىَّتفِهللا
َٞنًّ   ظِهللا ق ًّ قَّت ُق  َم ُ٘ق   }

(3)
 .  

 .      (4) مضاف إليو مجرور نتنوين الكسر :أحٍد 
 
 

                                                           

  .15: النساء -  (1)
  .                    2/28معاني القرآن :  ، الزجاج 1/338التنيان :  ، العكنري 1/442إعراب القرآن : النحاس -  (2)
  .                                        18: النساء  - (3)
 .                        1/340التنيان :  ، العكنري 443-1/442إعراب القرآن : النحاس -  (4)
  .20: النساء -  (5)
  .               1/342التنيان :  ، العكنري 1/444إعراب القرآن : النحاس -  (6)
  .43: النساء -  (7)
  .               1/360التنيان :  ، العكنري 1/458إعراب القرآن : النحاس -  (8)
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ِهللا } ُْ٘ق ْل  ِهللانّلِل  ِهللٍا ْْلُٔق فَم  ٍِّ ٗضٌر  قُق َٗم ٌَم  َٝم كْل ٍَم َٕمن  ِهللاىَٚم  ُق  َمىْلقَمن حُٔق ََم يِهللا مَم َٗم ِهللا  وُق٘هُق    ٌَم قَم َٝم كْل ٍَم ُِق  ٞىَمٚ   ْل ٞطُق دِهللا ىِهللا ََم ن  ىْل ََم َّت  ِهللّا

نَّٔم سْلعَم ؿٌر وُق َٗم ظِهللا ٌٔر  ُق  ِهللاىَـم ن    ََم َّت ٌْل  ِهللّا ْٞلك ًّ ىَّتنُق ُق٘ ْل ؼَم ىُ٘ق ْل ذَم َمذَمةٌر  ّحَٖم َلَم جَمقُ٘ق َٗم ِهللٔا  يِهللا وُق قُق .  (5){ َٗم
.       (6) خنر المنتدأ المحذوف أي إلينا ثصثة أو اإللو ثصثة :ثالثٌة 
.       نعت مرفوع نتنوين الضم :واحد 

 
 
ن  } ََّت ِهللٍا ِهللُا  ن  ىرُّيُقرَمن ََم ُق ِهللِا فَميَٖم ْٞل نَّمحَمن  ذْلَْمحَم ُْل مَم ىَمؿٌر فَمإِهللا َٗم َٖمن  ِْل ىَم ٌْل َٝمنُق ُْل ىَم َٖمن  ِهللا َ٘م َٝمكِهللاذُق ُٕق َٗم كَم  ن جَمكَم ٍَم فُق  َٖمن ِّهللابْل فَميَم

ُق  َٗم َّت يُّ٘   ُْل جَمضِهللا ٌْل  َم ُق ىَمنُق ُِق  َّت ِّ ِهللِا ُٝقسَٞم ْٞل َم ّْلرَٞم ُق رْلوُق ظَم ِّ  ١ْل ِهللٍا كِهللا  مَم ناًّ فَميِهللايفَّت ِّهللاىَم َٗم نَلًّ  رًّ قِهللاشَم َ٘م نُّ٘ق   ِهللاؼْل ُْل مَم َٗم ِهللا كَم  جَمكَم

ٌٌر  يِهللٞا اٍة دَم ْٜل {   ِهللانُقوِّ شَم
(7)  .

 (8)[نصُف ، اثنتين ، الثمثان ]
.       منتدأ مرفوع نالضمة الظاىرة عمل آخره :نصُف 
.      خنر كان منلوب نالياء انو ممحق نالمثنل :اثنتيِن 
 15.    منتدأ مرفوع ناالف انو مثنل :الثمثاِن 

  :-(المرفوعات ، المنصوبات ، المجرورات)األعداد الواردة في سورة النساء  
 

المجرورات وتوابعيا المنصوبات وتوابعيا المرفوعات وتوابعيا  العدد
 1 1 1 أحد
-  1-  إحدى
- -  1 واحد
 4 2-  واحدة
-  1-  اثنان
 1- -  اثنتان

-  1-  مثنل 

                                                           

 . 102: النساء -  (1)
  .1/386التنيان :  ، العكنري 486-1/485إعراب القرآن : النحاس -  (2)
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- -  1 ثصثة
 1 1-  ثالثة

-  1-  ثصث
- -  3 ثمث
-  1-  أرنعة
- -  1 رنع
-  1-  رناع
- -  1 ثمن
- -  3 نلف
 1 1 2 سدس

 13 10 7 
  (3)جدول رقم 

 

 

 

  إعراب ما ورد في سورة الماادة من ألفاظ العدد :
 

ناَم  } ٌُق  ىِّْىَم حُق ىْل ٍَم ْٗل َلَم َِم  ىْلغَمنئِهللاظِهللا  َم ِهللٍا ٌْل  ْْلنُق ِهللٍا ؿٌر  ناَم  َمظَم ْٗل شَم يَٚم وَم َمكٍة  َم ْٗل دَم ٚ  َم كْل َم ٍَم ٌْل  ْْلحُق ُْل مُق { َٗم ِهللا
(1) . 

.       (2) فاعل مرفوع نتنوين الضم الظاىرة عمل أخره :أحٌد 
 
 

ِْل } ٌْل ىَمئِهللا ٍَم َمنُق  ِّٜ ُق  ِهللّا قَمنهَم    َٗم سنًّ  كَم َّمقِهللٞا مَم ْٜل دَم ٌُق  ذْلَْم ُْٖق ِهللٍا َٗم َم َمرْلَْمن  وَم  كَم ئِهللٞا ِهللٜا  ِهللاوْل ٞرَمن َم  َْم ِهللٍا ُق  فَم    ىَمقَمؿْل  َمؼَم َٗم
ٌْل   َُقُٕ٘ق جُق قْل مَّت دَم َٗم يِهللٜا  وُق ْحٌُق  ِهللاكُق ٍَم آ َٗم نرَم  مَم ٌُق  ىمَّت ْٞلحُق آجَم َٗم ٌُق  ىبَّت َمرَم  حُق َْل { َمقَم

(3)  .
 .      (4) مفعول نو منلوب نالياء انو ممحق نالمثنل :اثنْي 
.       اسم منني عمل الفتح ال محل لو من اإلعراب :َعَشَر 
.  تمييز منلوب نتنوين الفتح الظاىر :نقيبًا 
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منًّ } يُ٘ق ٍُّ شَم َميَمنُقٌ  َٗم َمنا  سِهللٞا ٌْل  َّم نُق ْـل شَم َموَم فِهللٞا ٌْل  ِهللا ْٞلنُق يَم ِهللا دَم ةَم    ََم ٗ ْل ِّهللا ْل مُقكُق ْـل ِهللًا   ْ٘ل ِهللٔا َٝمن قَم ِهللٍا ْ٘ل ٍُق٘وَمٚ ىِهللاقَم ْـل قَمنهَم  َٗم ِهللا

َِم   ٞ ِهللَا ِ  ىْل َمنىَم ٍِّ ؿ ًّ  تِهللا  َمظَم ٌْل ُٝقؤْل ن ىَم ٍَّت آجَمنمُقٌ  {َٗم
(5)  .

.      (6) مفعول نو منلوب نتنوين الفتح الظاىر :أحدًا 
 

 

َِم  } قِهللٞا ِهللًا  ىْل َمنوِهللا ْ٘ل يَٚم  ىْلقَم ضِهللا فَم َم جَمأْلنَم دَم َمقْل َُم فِهللٜا  ١ْل ُٖق٘ َْمةًّ َٝمحِهللٞا َِم وَم ٞ ٌْل  َمقْل َم ِهللا ِهللٖا ْٞل يَم ةٌر دَم ٍَم كَّت عَم ٍُق َٖمن  َّت  قَمنهَم فَمإِهللّا

}
(7) 

.      (8)منلوب نالياء انو ممحق نجمع المذكر السالم  (محرمة) ظرف زمان لـ:أربعيَن 
.  تمييز منلوب نتنوين الفتح :سنًة 

16 

كِهللا قَمنهَم } َِم  ٟؼَم ِهللٍا ٌْل ُٝقحَمقَمسَّتوْل  ىَم َٗم ن  ََم ِهللٕا ؿِهللا ِ  َمظَم ِهللٍا ْـل قَمكَّت َمن قُقكْل َمنّنًّ فَمحُققُقسِّوَم  ًَم  ِهللانىْلعَم ِّ  ِهللا ْٜل آؾَم ٌْل َّمسَمأَم   ْلَْم ِهللٖا ْٞل يَم َٗم جْلوُق دَم
َِم   حَّتقِهللٞا َُق َِم  ىْل ِهللٍا ُق  ن َٝمحَمقَمسَّتوُق    ََم َّت َّتلَم قَمنهَم  ِهللّا َمقْلحُقيَْم {١َم

(1)  .
 . (2) :َأحِدىما 

.      وعصمة جره الكسرة وىو مضاف  (من) اسم مجرور نـ:َأحِد 
.  ضمير متلل منني عمل السكون في محل جر مضاف إليو :ىما 

 
 
ْٞلكَم تِهللا  ِهللاىَٚم   } حَمسِهللاقُ٘ق   ىؽَم ن آجَمنمُقٌ فَمنوْل ٍَم ٌْل فِهللٜا  مُق َ٘م َمسْليُق نِهللاِ ىِّٞ ىَـم َٗم رًّ  ؿَم َٗم ظِهللا ةًّ  ٍَّت ٌْل  ُق ُق ىَمصَم َميَمنُق نا    ْ٘ل شَم ىَم َٗم

َُم  حَميِهللا ُ٘ق ِهللٔا جَمؽْل ٌْل فِهللٞا ْحُق ن مُق ََم َمسِّئُقنُقٌ  ِهللا ُْق ٞ نًّ فَٞم ِهللَا ٌْل شَم شِهللا ُقنُق كْل { ٍَم
(3)  .

.       (4) نعت منلوب وعصمة نلنو تنوين الفتح :واحدًة 
 
 
ن } ََّت ُق٘ ْل دَم حَٖم ٌْل َْٝم َٗم ِهللُا ىَّت ؿٌر  َٗم ظِهللا ٌٔر  ٍٔة  ِهللاَلَّت  ِهللاىَـم ِْل  ِهللاىَـم ِهللٍا ن  ٍَم َٗم َم ذَمنىِهللادُق ذَم َمذَمةٍة  َُّت    َِم قَمنىُ٘ق ْل  ِهللا ٝ ىَّتقَمؿْل مَم َمكَم  ىَّتفِهللا

ٌٌر   فَم بٌر  َمىِهللٞا ٌْل دَم ْْلُٖق ِهللٍا ٗ ْل  َِم مَم َمكُق ٝ َِّت  ىَّتفِهللا ىَّت ََم َم َُم ىَٞم ىُ٘ق  {َٝمقُ٘ق
(5)  .

 .      (6)مرفوع نتنوين الضم الظاىرة عمل أخره وىو مضاف  (إن) خنر :ثالُث 
.       مضاف إليو مجرور نتنوين الكسر عمل أخره :ثالثٍة 

                                                           

  .6: المائدة -  (1)

 1/458إعراب القرآن :  ، النحاس 1/421التنيان : العكنري -  (2)

                                  12: المائدة -  (3)

 11-2/10إعراب القرآن : النحاس -  (4)

 20: المائدة -  (5)

      1/43التنيان :  ، العكنري 2/14إعراب القرآن : النحاس -  (6)

                                   26: المائدة -  (7)

                              2/165معاني القرآن :  ، الزجاج1/305معاني القرآن :  ، الفراء 1/431التنيان :  ، العكنري 2/15إعراب القرآن : النحاس-  (8)
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.       (7) يكون مضافًا وال يقنل التنوين أي واحد من ثصثة :ثالُث 
.      نعت مرفوع نتنوين الضم :  واحٌد 
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كِهللاٝكُق  } ْٗل جَمعْل ٌْل  َم ُق جُٖق َ٘م ْٗل مِهللاىْل ٌْل  َم نُق يِهللٞا ْٕل َُم  َم ٘ َُق ن جُقلْل ِهللا ٍَم ظِهللا  وَم ْٗل ِْل  َم ِهللٍا َِم  نمِهللاٞ ىَم ٍَم رِهللا  كَم مَم ًُق دَم ُق  ِهللاطْل َمن جُٔق فَمنَم َّتنقَم

ًٍة  َّتن ذَمةِهللا  َٝم ًُق ذَم َم َٞمن ؿْل فَمبِهللا ٌْل َٝمصِهللا ِْل ىَم ََم قَمسَمةٍة فَم ىِهللالَم  قَم ٌْل  َـم نِّهللانُق ََم ْٝل رُق  َم {مَم َّتنقَم
(1)  .

.       (2) مضاف إليو مجرور نالكسرة الظاىرة وىو مضاف :َعَشَرَة 
.  مضاف إليو مجرور نالفتحة نيانة عن الكسرة انو ممنوع من اللرف :مساكيَن 

.       (3) مضاف إليو مجرور وعصمة جره الكسرة وىو مضاف :ثالثِة 
.  مضاف إليو مجرور وعصمة جره الكسرة :أياٍم 

 
 
َم  } ُّٔ ُْ٘ق  يَم ــــَٝمن َٝم ٍَم َِم اَم  ٝ ضَم ــــــــ   ىَّتفِهللا َـم  ظَم ٌْل  ِهللا ْٞلِْهللانُق رُق  َم َّٜت ــــــَٕمنؾَم صِهللا َ٘م َِم  ىْل ٞ تُق ظِهللا ْ٘ل ََم ٌُق  ىْل مُق ؿَم رِهللا ـــــقَم  َمظَم

َٗم  اَم  َـم ِهللُا  هٍة ـــــــ ذْلَْمن   ؾْل

ٌْل  ْْلنُق ِهللٍا  } 
(4) . 
 (5) :أحَدكْم 
.       مفعول نو منلوب نالفتحة وىو مضاف :أحَد 
. ضمير متلل منني عمل السكون في محل جر مضاف إليو : كْم 
.       (6) خنر لمنتدأ محذوف أي الشاىدان اثنان :ثناِن ا

 
 
ًُق }  ِّٜ ُق  ِهللّا ِهللًا ـــقَمنهَم    ؿُق  ِ َٝمنـــْل ُقكْل  َم ْل ََم ـــ ٌْل فَـم ْٞلنُق يَم َٖمن دَم ىُق ُق ــَّممِّ ـــفَم  نًّ َلَّت  ُقدـــَمفِّ ُٔق ُق دَم ــفِّ ُٔق ِّٜ  ُقدَم ٌْل فَمإِهللّا ّــنُق

َِم  ٞ ِهللَا َِم  ىْل َمنىَم ٍِّ ـؿ ًّ  {  َمظَم
(7) . 

.       مفعول نو ثاٍن منلوب نتنوين الفتح : أحداً 
                                                           

 .                                  27: المائدة -  (1)
 .                 1/432التنيان :  ، العكنري 16_2/15إعراب القرآن : النحاس -  (2)
 .                                  48: المائدة -  (3)
 .                 1/441التنيان :  ، العكنري 24-2/23إعراب القرآن : النحاس -  (4)
  .73: المائدة -  (5)
 1/453التنيان :   ،  العكنري 2/34إعراب القرآن : النحاس -  (6)
 .                 2/196معاني القرآن :  ، الزجاج 1/317معاني القرآن : الفراء -  (7)
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  :-(المرفوعات ، المنصوبات ، المجرورات)األعداد الواردة في سورة الماادة  

 
المجرورات وتوابعيا المنصوبات وتوابعيا المرفوعات وتوابعيا   العدد 

 1 3 1 حدأ
 - 1 1 واحدة

 - 1 1 اثنا عشر
 1-  1 ثالث
 2 - - ثصثة
-  1 - أرنعون
 4 6 5 

 (4)جدول رقم 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                                           

 . 89: المائدة -  (1)
  .1/458التنيان :  ، العكنري 2/38إعراب القرآن : النحاس -  (2)

 .المرجع السانق -  (3)

  .106: المائدة -  (4)

  .46-2/44إعراب القرآن : النحاس -  (5)

  .1/467التنيان : العكنري -  (6)

. 115: المائدة -  (7)
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  إعراب ما ورد في سورة األنعام من ألفاظ العدد :
 

ضِهللا  } َمقْل ٌْل فِهللٜا  ١ْل َّْتنُٕق نَّت ٍَم ٍُة  ِْل قَمكْل ِهللٍا ٌْل  ِهللٖا ِْل قَمسْليِهللا ِهللٍا َْمن  يَمنْل ْٕل ٌْل  َم ْٗل  مَم ٌْل َٝمكَم { َمىَم
(1)  .

.       (2) مفعول نو منني عمل السكون في محل نلب لمفعل أىمكنا  :(خبرية)كْم 
.   (3) نمعنل التعظيم في محل نلب مفعول نو  :(استفيامية)كْم 

 
 
َُم } كِهللامُق٘ ن جُقمْل ََّت ِهللٍا ِهللٜا  َمكِهللاٛاٌر  َّْت َٗم ِهللّا ؿٌر  َٗم ظِهللا ٌر  َ٘م  ِهللاىَٔم ن ُٕق ََم َّت { قُقوْل  ِهللّا

(4)  .
.  (5) نعت مرفوع نالضمة الظاىرة عمل أخره :   واحُد 
.  (6)لو واحد إن المؤكدة والمعنل ال إلو إال إل و   دخ

 

َمن  } يُْق وُق فَّتحْلُٔق قُق َ٘م تُق جَم ْ٘ل ََم ٌُق  ىْل مُق ؿَم ناَم  َمظَم َـم  شَم حَّٚت  ِهللا ٌْل ظَم َمظَمةًّ ظَم ْٞلنُق يَم وُق دَم وِهللا ُٝقكْل َٗم ِهللٓا  سَمنؾِهللا ْ٘ل َم دِهللا ِهللٕاكُق فَم َ٘م  ىْلقَمن ُٕق َٗم
َُم  طُ٘ق ٌْل َلَم ُٝق َمكِّ ُٕق { َٗم

(7) . 
 .      (8) مفعول نو منلوب نالفتحة وىو مضاف :   أحَد 

 . ضمير متلل منني عمل السكون في محل جر مضاف إليو :كْم    
 
 

رٍة  }   كَّت ٍَم هَم  َّٗت ٌْل  َم يَمقْلَْمنمُق ن ؼَم ََم َّ٘من فُقكَم ؾَمٙ مَم َُق ئْلحُق ىَمقَمؿْل شِهللا {َٗم
(9)  .

.       (10) حال منلوب نالفتحة المقدرة ولم ينلرف ان فيو ألف تأنيث :ُفرادى 
.  (11)رناع وثصث :  ُفرادى وُفراد ال ُتَجر انيا ممنوعة من اللرف مثل :ُفرادى 

19 

                                                           

                                         6: اانعام -  (1)
 2/57إعراب القرآن : النحاس -  (2)
                      1/481التنيان : العكنري -  (3)
 .                                      19: اانعام -  (4)   
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َُم } ُق٘ ًٍة َٝم ْلقَٖم ْ٘ل َٝمنتِهللا ىِهللاقَم ْٟل يْلَْمن   اٌر قَمؿْل فَمبَّت ؾَم ْ٘ل حَم ىْل ٍُق َٗم حَمقَمكٌّ  ىْل َُق رٍة فَم ؿَم َٗم ظِهللا ِْل َّم ْلهٍة  ِهللٍا ٌْل  أَممُق ّْلمَم َ٘م  ىَّتفِهللاٛ  َم ُٕق  َٗم

}
(1)  .

.       (2) نعت مجرور وعصمة جّره تنوين الكسر :واحدٍة 
 

 
{ ٌّٗ ؿُق ٌْل دَم ُق ىَمنُق َّٔت ِهللُا  ِهللّا ْٞللَمن َ٘م تِهللا  ىمَّت لُق َلَم جَمحَّتسِهللا ُق٘  ؼُق َٗم ُق  ٌُق  َّت قَمنُق لَم ن قَم ََّت ِهللٍا يُ٘ق   ن مُق شًّ فَمكْل َٗم ٘ىَمةًّ  َُق ِهللًا ظَم ّْل َمن َم َِم  ١ْل ِهللٍا َٗم

ٌِر  سِهللٞا ِهللًا   (142) ٍُق ًَم  َم كَّت ِهللِا ظَم ْٝل كَم مَم ِهللِا قُقوْل اَم ىفَّت ْٞل ََم ْلمِهللا  ذْلَْم َِم  ىْل ِهللٍا َٗم ِهللِا  ْٞل ِهللُا  ذْلَْم أْل َِم  ىضَّت ِهللٍا َٗم زٍة  لْل
َمةَم  َم نِّهللٞا ََم ذَم

َِم  قِهللٞا نؾِهللا ٌْل صَم ْْلحُق ُْل مُق ٌٍة  ِهللا يْل ِّهللٜا  ِهللا ِهللا ِهللِا َّمسِّئُ٘ق ْٞل َم ّْلرَٞم ُق ًُق  ١ْل ن ظَم ِهللٔا  َمقْل ْٞل يَم يَمثْل دَم ََم حَم ن  شْل ٍَّت ِهللِا  َم ْٞل َم ّْلرَٞم ُق ِهللا ِهللاوِهللا (143) ١ْل َِم  ٣ْل ِهللٍا َٗم
ًْل  ِهللِا  َم ْٞل َم ّْلرَٞم ُق ًُق  ١ْل ن ظَم ِهللٔا  َمقْل ْٞل يَم يَمثْل دَم ََم حَم ن  شْل ٍَّت ِهللِا  َم ْٞل َم ّْلرَٞم ُق ِهللًا  ١ْل ًَم  َم كَّت ِهللِا ظَم ْٝل كَم مَم ِهللِا قُقوْل اَم ىفَّت ْٞل َِم  ىْلسَمقَمكِهللا  ذْلَْم ِهللٍا َٗم ِهللِا  ْٞل  ذْلَْم

َٖمفَم  ُق  ِهللا ٌُق  َّت نمُق صَّت َٗم ْـل  َٖمؿَم اَم  ِهللا ٌْل شُق ْْلحُق ْٞلكِهللا   مُق وَّت  ىَّْتننَم  ِهللاغَم ُقضِهللا فِهللا ًّن ىِهللٞا ِهللا مَم يَٚم  َّت ٙ دَم ِهللِا  فْلحَمكَم ََّت ِهللٍا ٌُق  يَم ِْل  َم ْل ََم فَم

َِم  ٞ ِهللَا ًَم  ىظَّتنىِهللا ْ٘ل ْٖلؿِهللاٛ  ىْلقَم َم َلَم َٝم َُّت  َّت ٌٍة  ِهللا يْل { دِهللا
(3)  .

 (4) :-لو خمسة أوجو : ثمانيَة 
.      ندل منلوب من حمولة وفرش _ 1
. حال منلوب نالفتحة _ 2
 . (يأكل لحم ثمانية أزواج )مفعول نو ثان _ 3
 . (ما)ندل منلوب من _ 4
 . (وكل المناح ثمانية) ندل منلوب_ 5
  

:  من الضأن اثنين ومن المعز اثنين ، ومن اإلبل اثنين ومن البقر اثنين 
.       (5) انو ممحق نالمثنل (الياء) ندل من ثمانية نـ:اثنين 

. من الضأن اثنان ومن المعز اثنان ، ومن اإلنل اثنان ومن النقر اثنان 
.  (6)انو ممحق نالمثنل  (االف) منتدأ مرفوع نـ:اثنان 
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  .     1/486التنيان :  ، العكنري 2/59إعراب القرآن : النحاس -  (5)   
      2/196 الزجاج ، معاني القرآن – (6)   
  .61: اانعام  - (7)
 . 1/503التنيان :   ، العكنري 2/71إعراب القرآن : النحاس -  (8)
  .94: اانعام -  (9)
  .2/83إعراب القرآن : النحاس -  (10)

 . 1/521التنيان : العكنري -  (11)
 . 98:  االنعام – (1)
 2/524التنيان :  العكنري – (2)
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ٌْل َلَم } ُٕق َٗم َٖمن  رْليَم ِهللٍا ٙ  ِهللاَلَّت  مَم ِّٞئَمةِهللا فَم َم ُٝقصْل نا  ِهللانىىَّت ِ شَم ٍَم َٗم َٖمن  رَمنىِهللا ٍْل كُق  َم مْل ُق دَم َْمةِهللا فَمئَم ىَم نا  ِهللانىْلعَم ِ شَم ٍَم

َُم   ٘ َُق {ُٝقظْليَم
(1)  .

.       (2) منتدأ مرفوع نالضمة الظاىرة :َعْشُر 
فمو عشر مثميا يريد عشر : فمو عشر حسنات أمثاليا ولو قال ):  عن حفص نن يزيد :َعْشُر 

.  (3)نعت لعشر : ، أمثاليا  (حسنات مثميا
 
 
يِهللا  } يَٚم  ىْل َمكْل ٙ دَم َ٘م حَم ٌَّت  وْل ًٍة ذُق َّتن حَّتةِهللا  َٝم ضَم فِهللٜا وِهللا َمقْل َٗم ١ْل َ٘م تِهللا  ََم يَم َم  ىىَّت ُق  ىَّتفِهللاٛ ؼَم ٌُق  َّت َُّت قَم َّتنُق {  ِهللا

(4)  .
يِهللا } يَٚم  ىْل َمكْل ٙ دَم َ٘م حَم ٌَّت  وْل ًٍة ذُق َّتن حَّتةِهللا  َٝم ضَم فِهللٜا وِهللا َمقْل َٗم ١ْل َ٘م تِهللا  ََم يَم َم  ىىَّت ُق  ىَّتفِهللاٛ ؼَم ٌُق  َّت َُّت قَم َّتنُق { ِهللا

(5)  .
ناِهللا } ََم يَٚم  ىْل شُقُٔق دَم كْل َُم دَم ن مَم َٗم ًٍة  َّتن حَّتةِهللا  َٝم ضَم فِهللٜا وِهللا َمقْل َٗم ١ْل َ٘م تِهللا  ََم يَم َم  ىىَّت َ٘م  ىَّتفِهللاٛ ؼَم ُٕق {  َٗم

(6)  .
   :(7) في ستَّزِة أيامٍ 

.       اسم مجرور نالكسرة الظاىرة وىو مضاف :ستَّزِة 
.  مضاف إليو مجرور نتنوين الكسر :أيام 
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  .              144-143-142: اانعام -  (3)
 .         2/274معاني القرآن :  ، الزجاج 2/102إعراب القرآن : النحاس -  (4)
 .     1/544التنيان : العكنري -  (5)
  .            1/361معاني القرآن : الفراء -  (6)
  .160: اانعام -  (1)
 . 2/110إعراب القرآن : النحاس  -  (2)
 . 1/366معاني القرآن : الفراء -  (3)
 .                                   54: ااعراف -  (4)
  .3: يونس -  (5)
   .                                        7: ىود -  (6)
 . 2/244إعراب القرآن : النحاس -  (7)
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  :-(المرفوعات ، المنصوبات ، المجرورات)األعداد الواردة في سورة األنعام  

 
المجرورات وتوابعيا المنصوبات وتوابعيا المرفوعات وتوابعيا  العدد
 1 1 - أحد
-  1-  واحد
 1- -  واحدة
-  3 1 اثنان
-  1-  ثمانية
- -  1 عشر

-  1-  (الخنرية)كم
-  1 - فرادى
 2 8 2 

 (5)جدول رقم 
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  إعراب ما ورد في سورة األعراف من ألفاظ العدد: 

 

َّمن  } سُقؿُق اَم  َمن ُق َُم َٝم ْل ن ن مَم ٍَم قَم  َّمفَم َٗم ُٓق  ؿَم ظْل َٗم َم  سُقؿَم  َّت َم ْل َمن ىِهللْا ئْلحَْم .  (1) {قَمنىُ٘ق   َمشِهللا
 ليعند اهلل مفردًا وموحدًا ، وقال :لفظ الجصلة من قولو (اهلل) ملدر في موضع الحال من :َوْحَدُه 

.       (2)حال من الفاعمين أي موحدين لو : نعضيم 
.  (3) ظرف أي لنعند اهلل عمل حالو :َوْحَدُه 

 
 

َِم  } ٞ ِهللَا َِم  ىْل َمنىَم ِهللٍا ؿٍة  ِْل  َمظَم ِهللٍا َٖمن  ٌْل  ِهللا سَمقَمنُق ن وَم ٍَم ةَم  مَم َُم  ىْل َمنظِهللا ِهللٔا  َمجَمأْلجُ٘ق ِهللٍا ْ٘ل ْـل قَمنهَم ىِهللاقَم طًّن  ِهللا ىُ٘ق { َٗم
(4)  .

 (5) :من أحٍد 
.      مجرور لفظًا ومرفوع محصِّ  (من) اسم مجرور نـ:أحٍد 

 

 

ْٞليَمةًّ  } َِم ىَم ٞ ِهللٔا  َمقْل َم ِهللا ٞقَمنتُق قَم ِّ ِهللٍا ٌَّت  كٍة فَمحَم َٕمن  ِهللا َممْل َْمن َْل ََم َٗم َمجْل ْٞليَمةًّ  َِم ىَم ذِهللٞا ٍُق٘وَمٚ ذَم َم َّمن  ؿْل َٗم دَم { َٗم
(6)  .

 : (7) [ ثالثيَن ، َعْشَر ، أربعينَ  ]
.       مفعول نو ثاٍن منلوب نالياء انو ممحق نجمع المذكر السالم :ثالثيَن 

وعصمة جره الكسرة، الفائدة في  (الناء) حذفـت الياء انو لمـعدد مؤنـث، اسم مجرور نـ:وأتممناىا ِبَعْشٍر 
. ىذا أن ثصثيَن وعشرًا يساوي أرنعين 

.  ظرف زمان منلوب نالياء انو ممحق نجمع المذكر السالم :أربعيَن 
.  تمييز منلوب وعصمة نلنو الفتحة :ليمًة 

.       (8) حال تقديرىا فتم ميقات رنو كامًص ، وقيل ىو مفعول ان معناه تم :أربعيَن 
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 .                                 70: ااعراف -  (1)
 .                1/579التنيان : العكنري -  (2)
 .المرجع السانق -  (3)
  .80: ااعراف -  (4)
.    لم يتطرق النحاس والعكنري إلل اإلعراب -  (5)
 .                          142: ااعراف -  (6)
 . 2/148إعراب القرآن : النحاس -  (7)
 .                   1/593التنيان : العكنري -  (8)
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ُقٌ } حَٖم يَمنْل ْٕل ئْلثَم  َم ْ٘ل شِهللا بِّ ىَم شْل َمةُق قَمنهَم قَم ٌُق  ىكَّت جْلُٖق فَم ن  َمؼَم ََّت َمن فَميَم ٞقَمنجِهللْا ِهللَا شُق ًّ ىِّ َِم قَم ٞ سْل ِهللا ُٔق وَم ٍَم ْ٘ل ٍُق٘وَمٚ قَم حَمنقَم  َٗم ؼْل

َّْتن   ِهللٍا َٖمنا  ن فَم َموَم  ىىُّ َم ََم َْمن  ِهللا يِهللانُق ْٖل َٛم  َمجُق َّتن َٗم ِهللٝا ِ قَمسْلوُق  ٍِّ}
(1)  .

.       (2) مفعول نو أّول منلوب نالياء انو ممحق نجمع المّذكر السالم :سبعيَن 
 
 
كِهللابْل } ِهللُا   ْل ُٔق  َم ٍُق ْ٘ل قَمنُٓق قَم حَمىْل ِهللـا  وْل ٍُق٘وَمٚ  ِهللا ْٞلَْمن  ِهللاىَٚم  ظَم ْٗل َٗم َم ن  ًَّ ٍَم سَمنطًّن  ُق رَم  َموْل كَم مْل ْٜل دَم ٌُق  ذْلَْمحَم َْمنُٕق قَملَّت ْل َٗم

ْٞلًّْن رَم دَم كَم مْل ْْلُٔق  ذْلَْمحَمن دَم ِهللٍا ىَمثْل  ّْلسَمصَم كَم فَمن صَم نكَم  ىْلعَم {  ِهللا َمبَم
(3)  .

 (4) :اْثَنَتْي َعْشَرَة أسباطًا 
. التقدير اثنتي عشرة ُأممًا فميذا أجاز التأنيث أسناطًا 

.       مفعول نو منلوب نالياء انو ممحق نالمثنل :اثنتْي 
.  اسم منني عمل الفتح ال محل لو من اإلعراب :عشرَة 
. ندل منلوب اسناط :  منلوب ، ُأمًما ة ندل من اثنتي عشر:أسباطًا 

 (5): اْثَنَتْي َعْشَرَة أسباطًا 
. مفعول نو ثاٍن ، أو حال منلوب أي فرقناىم فرقا : أي قطعنا نمعنل ليرنا اثنتي عشرة 

اسم منني عمل الفتح ال محّل لو : فاعل مرفوع ناالف انو ممحق نالمثّنل، عشرةَ : اثنتا: َّ اثنتا عشرة
 .من اإلعراب

 
 

َٖمن } ْٞل َِم  ِهللاىَم نُق َمىْل َٖمن ىِهللٞا شَم ْٗل َٖمن لَم ْْل ِهللٍا شَم َموَم  َٗم رٍة  ؿَم َٗم ظِهللا ِْل َّم ْلهٍة  ِهللٍا ٌْل  يَمقَمنُق َ٘م  ىَّتفِهللاٛ ؼَم { ُٕق
(6)  .

.       (7) نعت مجرور وعصمة جره الكسرة الظاىرة :واحدٍة 
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  :-(المرفوعات ، المنصوبات ، المجرورات)األعداد الواردة في سورة األعراف  
                                                           

 . 155: ااعراف -  (1)
  .1/395معاني القرآن :  ، الفراء 2/154إعراب القرآن :  ، النحاس 1/597التنيان : العكنري -  (2)

  .160: ااعراف -  (3)

  .2/156إعراب القرآن : النحاس -  (4)

   .                      1/599التنيان : العكنري -  (5)

 .                                  189: ااعراف -  (6)
 . 1/607التنيان : العكنري -  (7)
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المجرورات وتوابعيا المنصوبات وتوابعيا المرفوعات وتوابعيا   العدد 

-  1- ه وحد
 1- -  أحد
 1- -  واحد
-  1-  اثنان
 1- -  ستة
-  1-  أرنعون
-  1 - سنعون
 1- -  عشر

 1- -  ثمث

 0 4 5 
 (6)جدول رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  إعراب ما ورد في سورة األنفال من ألفاظ العدد: 

 

ُٝقكِهللاٝؿُق } َٗم ٌْل  ُُق ىَمنُق ةِهللا جَمنُق٘ مَم ْ٘ل َـم تِهللا  ىمَّت ْٞلكَم  َُّت  َم َُم  َم ٗ ؾُّ َ٘م جَم َٗم ٌْل  َٖمن ىَمنُق َّت ِهللِا  َّم ْٞل ؿَمٙ  ىلَّتنئِهللا َمحِهللا ُق  ِهللاظْل ٌُق    مُق ؿُق ْـل َٝم ِهللا َٗم ِهللا

َِم   نفِهللاكِهللاٝ َٝمقْللَميَم ؾَم  ِهللاكَم  ىْلنَم َٗم ِهللٔا  نجِهللا ََم يِهللا ُق  َُم ُٝقعِهللا َّت  ىعَم َّت  ِهللانَم   }
(1)  .

 (2) :إحدى الطاافتين 
.       مفعول نو ثاٍن منلوب عمل الفتحة المقدرة وىو مضاف :إحدى 

.  مضاف إليو مجرور نالياء انو مثنل :الطاافتيِن 
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َِم  } فِهللٞا ؾِهللا كْل ٍُق ةِهللا  ٠ئِهللانَم ََم َِم  ىْل ٍِّ مُقٌ  ِهللاأَمىْلفٍة  ؿُّ ِهللَا ٍُق  ِّٜ ٌْل  َّم نبَم ىَمنُق حَمصَم ٌْل فَمنوْل َُم قَم َّتنُق ٞرُ٘ق حَمغِهللا ْـل جَمىْل { ِهللا

(3)  .
 .      (4) جار ومجرور ، اسم مجرور نالناء وعصمة جره الكسرة  :بألٍف 

 
 
{ ٚ ٍَم َٗم ىْلَٞمحَمن ىِهللافِهللاٛ  ىْلقُقكْل َٚم  َٗم وُق٘هِهللا  ىِهللايكَّت َٗم ُٔق  َُقىَم ِهللا ؼُق َُّت ّلِلِهللا  اٍة فَمأَم ْٜل ِ شَم ٍِّ حٌُق  َْل ِْهللا ن  َم ََم َّت ٘ ْل  َّم َُق يَم َٗم دْل

ًَم  ىْلحَمقَٚم  ْ٘ل ِهللُا َٝم قَمن ًَم  ىْل ُقكْل ْ٘ل َّمن َٝم سْلؿِهللا يَٚم دَم ىْلَْمن دَم مَم ن  َّم ٍَم َٗم ِهللا  ٌْل  ِهللانّلِل  ْحُق ٍَم ٌْل آ ْحُق وِهللا  ِهللُا مُق سِهللٞا ِهللِا  ىىَّت َٗم  ْل ِهللِا  نمِهللاٞ ىَم ََم َٗم ىْل

ٝكٌر   اٍة قَمؿِهللا ْٜل يَٚم مُقوِّ شَم ُق دَم َٗم   ِهللُا  َْل َمن { ىْلصَم
(5)  .

.       (6) منلوب نالفتحة وىو مضاف (إن) اسم :ُخُمَسُو 
.  ضمير متلل في محل جر مضاف إليو :والياء 
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ِهللِا } ْٞل نئَمحَم ِهللٍا يِهللاسُ٘ق   َُم َٝمغْل ٗ ن ِهللاكُق َُم صَم ٗ كُق مْل ٌْل دِهللا ْْلنُق ِهللٍا ِْل  ُْل َٝمنُق يَٚم  ىْلقِهللاحَمنهِهللا  ِهللا َِم دَم ِْهللٞا ِهللٍا ؤْل َُق ضِهللا  ىْل كِّ ُّٜ ظَم َٖمن  ىَّْتسِهللا ُّ  َٝمن َٝم

َُم  ُق٘ ًٌر َلَم َٝم ْلقَٖم ْ٘ل ٌْل قَم ُق َّٖت ٗ   ِهللاأَّم َِم مَم َمكُق ٝ َِم  ىَّتفِهللا ِهللٍا يِهللاسُ٘ق   َمىْل ًّن  نئَمةٌر َٝمغْل ِهللٍا ٌْل  ْْلنُق ِهللٍا ِْل  ُْل َٝمنُق { َٗم ِهللا
(1)  .

 (2) [ ِعْشروَن ، ِمااتيِن ، ِمااٌة ، ألفاً  ]
.      مرفوع نالواو انو ممحق نجمع المذكر السالم  (يكن) اسم :ٍعْشروَن 
.       مفعول نو منلوب نالياء انو ممحق نالمثنل :ِمااتيِن 
.      مرفوع نتنوين الضم  (يكن) اسم :ِمااٌة 
.       مفعول نو منلوب نتنوين الفتح الظاىر  :ألفًا 

 
 أول ثصثين وما نعده إلل ثمانين ؟ فالجواب وا فإن قال قائل ِلَم كسروا أول العشرين وفتح:ِعشروَن 

.  (3) (إن عشرين من عشرة نمنزلة اثنين من واحد كما ُكسر اثنان):  عند سينويو 

                                                           

  .7: اانفال -  (1)
 .          2/617التنيان :  ،  العكنري 2/177إعراب القرآن : النحاس -  (2)
  .9: اانفال -  (3)
  . 2/617التنيان : العكنري -  (4)
                                  41: اانفال  - (5)
 .                                2/665التنيان :  ، العكنري 2/188إعراب القرآن : النحاس -  (6)
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 يجوز أن تكون تامة ، فيكون الفاعل عشرون ويجوز أن تكون الناقلة فيكون عشرون :إن يكن 
.  (4)اسميا 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25 

َٗم ِهللُا } ِهللِا  ْٞل نئَمحَم ِهللٍا يِهللاسُ٘ق ْل  رٌر َٝمغْل ن ِهللاكَم نِهللائَمةٌر صَم  ٍ ْنُقٌ  ٍِّ ٌْل  َم ْل نًّ فَمإِهللُا َٝمنُقِ  نُق َُّت فِهللٞا ٌَم  َم يِهللا دَم َٗم ٌْل  ْنُق ُق دَم َُم ؼَم َّتفَم    ٟ 

َِم  ن ِهللاكِهللاٝ يَم  ىبَّت ٍَم ُق  َٗم   ِهللا  ِهللُا    ْـل ِهللِا  ِهللاإِهللا ْٞل يِهللاسُ٘ق ْل  َمىْل َم ٌْل  َمىْلفٌر َٝمغْل ْنُق ٍِّ {َٝمنُقِ 
(1).  .

:  (2)[مااٌة ، مااتين ، ألف ، ألفين  ]
.  اسم يكن مرفوع نتنوين الضم :مااٌة 

.      مفعول نو منلوب نالياء انو ممحق نالمثنل :مااتين 
.       اسم يكن مرفوع نتنوين الضم :ألٌف 
.       مفعول نو منلوب نالياء انو مثنل :ألفين 

 
 

. من سورة األنفال قد نسخت اآلية التي سبقتيا  (66)ومن الجدير بالذكر أن اآلية _ 
ِهللِا } ْٞل يِهللاسُ٘ق   َمىْل َم ٌْل  َمىْلفٌر َٝمغْل ْْلنُق ِهللٍا ِْل  ُْل َٝمنُق َٗم ِهللا ِهللِا  ْٞل نئَمحَم ِهللٍا يِهللاسُ٘ق   رٌر َٝمغْل ن ِهللاكَم نئَمةٌر صَم ِهللٍا ٌْل  ْْلنُق ِهللٍا ِْل  ُْل َٝمنُق  (3){ فَمإِهللا

                                                           

 .                              65: اانفال -  (1)
 . 2/196إعراب القرآن : النحاس -  (2)
 . 1/105كتاب سينويو :  سينويو  -(3)
 .               2/631التنيان : العكنري -  (4)
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ِهللِا } ْٞل نئَمحَم ِهللٍا يِهللاسُ٘ق   َُم َٝمغْل ٗ ن ِهللاكُق َُم صَم ٗ كُق مْل ٌْل دِهللا ْْلنُق ِهللٍا ِْل  ُْل َٝمنُق يَٚم  ىْلقِهللاحَمنهِهللا  ِهللا َِم دَم ِْهللٞا ِهللٍا ؤْل َُق ضِهللا  ىْل كِّ ُّٜ ظَم َٖمن  ىَّْتسِهللا ُّ  َٝمن َٝم

َُم  ُق٘ ًٌر َلَم َٝم ْلقَٖم ْ٘ل ٌْل قَم ُق َّٖت ٗ   ِهللاأَّم َِم مَم َمكُق ٝ َِم  ىَّتفِهللا ِهللٍا يِهللاسُ٘ق   َمىْل ًّن  نئَمةٌر َٝمغْل ِهللٍا ٌْل  ْْلنُق ِهللٍا ِْل  ُْل َٝمنُق  (4){ َٗم ِهللا
 

  :-(المرفوعات ، المنصوبات ، المجرورات)األعداد الواردة في سورة األنفال  
 

المجرورات وتوابعيا المنصوبات وتوابعيا المرفوعات وتوابعيا العدد 
-  1- إحدى 
- -  1 عشرون
-  2 2مائة 
 1 1 1ألف 
-  1- خمس 
 4 5 1 

 (7)جدول رقم 
26 

  إعراب ما ورد في سورة التوبة من ألفاظ العدد: 
 

َِم  } نفِهللاكِهللاٝ مِهللاٛ  ىْلنَم ؽْل ٍُق َم  َُّت    َٗم َم ِهللا  مِهللاٛ    ٍُق ْلصِهللا ْٞلكُق  ٌْل  َم َّتنُق ٘ ْل  َّم َُق يَم َٗم دْل ُٖقكٍة  ضِهللا  َمقْل َم َمةَم  َمشْل ٘ ْل فِهللٜا  ١َمقْل ٞعُق فَمىِهللا

}
(1)  .

.       (2) مفعول نو منلوب نالفتحة :أربعَة 
.  مضاف إليو مجرور :أشيٍر 
.  (3) (فسيحوا) ظرف زمان منلوب لمفعل :أربعَة 

 
 
٘ ْل } َُّ ؿ ًّ فَمأَمجِهللا ٌْل  َمظَم ْٞلنُق يَم ٗ ْل دَم ِهللٕاكُق ٌْل ُٝقظَمن ىَم َٗم ْٞلئنًّ  ٌْل شَم ٘مُق قُقبُق ٌْل َْٝم ٌَّت ىَم َِم ذُق كِهللامِهللاٞ َُقمْل َِم  ىْل ٍِّ َٕمؿجٌُّ  ن َِم دَم ٝ  ِهللاَلَّت  ىَّتفِهللا

َِم   حَّتقِهللٞا َُق بُّ  ىْل َم ُٝقعِهللا َُّت    ٌْل  ِهللا ِهللٖا جِهللا ؿَّت ٍُق ٌْل  ِهللاىَٚم  ُٕق ؿَم ْٖل ٌْل دَم ِهللٖا ْٞل { ِهللاىَم
(4)  .

.      (5) مفعول نو منلوب نتنوين الفتح :أحدًا 
 

 

                                                           

 . 66:  اانفال – (1)
 2/633التنيان :  ، العكنري 2/196إعراب القرآن :  النحاس – (2)
 . 66: اانفال  - (3)
 65: االنفال  - (4)
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ٌْل  }27 ُق َّٖت ىِهللالَم  ِهللاأَّم َـم ُق  َْٔم ٍَم أْل ٍَم ٌَّت  َم ْليِهللاغْلُٔق  ِهللا ذُق ًَم    يَم مَم َم ََم حَّٚت َٝمىْل ُٓق ظَم كْل كَم فَمأَمشِهللا نقَم حَمصَم َِم  وْل كِهللامِهللاٞ َُقمْل َِم  ىْل ٍِّ ؿٌر  ُْل  َمظَم َٗم ِهللا

َُم   ٘ َُق يَم ًٌر َلَّت َٝم ْل ْ٘ل {قَم
(6) . 

.       (7)فاعل لفعل محذوف مرفوع نتنوين الضم : أحٌد 
 
 
 
 
سُقؿُقٗ ْل } َم ْل ٗ ْل  ِهللاَلَّت ىِهللٞا كُق ِهللٍا ن  ُق ٍَم َٗم ٌَم  َٝم كْل ٍَم َِم  ٞطَم   ْل ىِهللا ََم َٗم ىْل ِهللا  ِهللُا    ِ ؾُقٗ ٍِّ ٌْل  َمقْل َمن نًّ  ُق سَمنَّٖم ْٕل قُق َٗم ٌْل  ُٕق سَمنقَم فُقٗ ْل  َمظْل  جَّتؽَم

َُم   كِهللامُق٘ ن ُٝقمْل ََّت ُق دَم نَّٔم سْلعَم َ٘م وُق َٔم  ِهللاَلَّت ُٕق ؿ ًّ َلَّت  ِهللاىَـم َٗم ظِهللا ٖنًّ  { ِهللاىَـم
(1)  .

 .      (2) نعت منلوب نتنوين الفتح :واحدًا 
 
 
ضَم } َٗم ١َمقْل َٗم ت  ن ََم يَم َم  ىىَّت ًَم ؼَم ْ٘ل ِهللا َٝم ْٖلك ًّ فِهللٜا مِهللاحَمنبِهللا    كَم شَم مَم ِهللا  ذْلَْمن دَم ْؿَم    ُٖق٘قِهللا دِهللا رَم  ىمُّ ؿَّت َُّت دِهللا  ِهللا

ن  ََم َِم مَم فَّتةًّ مَم كِهللامِهللاٞ َُقمْل قَمنجِهللايُ٘ق ْل  ىْل َٗم ٌْل  نُق َِّت  َّم ُقىَم ِهللٖا ٘ ْل فِهللٞا َُق ٌُق فَم َم جَمظْليِهللا ِّ ُِق  ىْلقَٞم ٝ ىِهللالَم  ىؿِّ َـم ًٌر  كُق َٖمن  َمقْل َم َمةٌر ظُق ْْل ِهللٍا

َِم   حَّتقِهللٞا َُق يَم  ىْل ٍَم َم  َُّت    ٘ ْل  َم َُق يَم َٗم دْل ٌْل مَم فَّتةًّ  َّمنُق {ُٝققَمنجِهللايُ٘ق
 (3) . 

   .(4) [اثنا ، عشَر ، شيراً ]
.        خنر إن مرفوع ناالف انو ممحق نالمثنل :اثنا 

.   اسم منني عمل الفتح ال محل لو من اإلعراب :عشَر 
.  تمييز منلوب وعصمة نلنو تنوين الفتح :شيرًا 

.  (5)أو تكون حاال أو مستأنفة  (اثني عشر) يجوز أن تكون الجممة لفة لـ:منيا أربعٌة 
 
 
 

                                                           

 .                                 2: التونة -  (1)
 . 2/202إعراب القرآن : النحاس -  (2)
 .                 2/634التنيان : العكنري -  (3)
 . 4: التونة -  (4)
   .              2/635التنيان :  ، العكنري 2/203إعراب القرآن : النحاس -  (5)
 .                                 6: التونة -  (6)
 .           2/636التنيان :  ، العكنري 2/203إعراب القرآن : الّنحاس -  (7)
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28 

 
 

 

هُق  } ْـل َٝمقُ٘ق ن فِهللٜا  ىْلغَمنقِهللا  ِهللا ََم ْـل ُٕق ِهللِا  ِهللا ْٞل َٜم  ذْلَْم ٗ ْل ذَمنِّهللا َِم مَم َمكُق ٝ ُٔق  ىَّتفِهللا شَم كَم ْـل  َمؼْل ُق  ِهللا ُٓق    كَم ُٗٓق فَمقَمؿْل َّمبَم كُق بُق  ِهللاَلَّت جَْم

َٕمن  ْٗل ٌْل جَمكَم ؾٍة ىَّت ُْ٘ق ُٓق  ِهللاصُق َّتؿَم َٗم َٝم ِهللٔا  ْٞل يَم ُق دَم نِهللاَْٞمحَٔم ُق وَم هَم    مَم ٍَم َمَْمن فَمأَّم َم  َُّت    ُْل  ِهللا مَم ِهللٔا َلَم جَمعْل سِهللا نظِهللا {ىِهللابَم
(1)  .

.       حال منلوب نالفتحة الظاىرة وىو مضاف :ثانَي 
.       (2) مضاف إليو مجرور نالياء انو ممحق نالمثنل :اثنيِن 

 
 
ِْل } ٍِّ ُق  ِهللا َمفَم بٍة  ٌُق    ٞسَمنُق ٌْل  َُم ُٝقبِهللا ُِق َّمحَمكَم َّتصُق  ِهللانُق َّمعْل َٗم ِهللِا  ْٞل َم َْٞم ىْل ؿَمٙ  ىْلعُق َمن  ِهللاَلَّت  ِهللاظْل َُم  ِهللْا ٘ َٕموْل جَمكَم َّتبُق قُقوْل 

َُم  ٘ حَمكَم ِّبُق ٍُّ ٍَم َمنُقٌ  َّتن  ٘ ْل  ِهللّا َْٝمن فَمحَمكَم َّتبُق ْٝلؿِهللا ْٗل  ِهللاأَم ِهللٓا  َم ْؿِهللا { دِهللا
(3) .   

.       (4) مستثنل منلوب نالفتحة المقدرة وىو مضاف :إحدى 
.  مضاف إليو مجرور نالياء انو مثنل :الحسنييِن 

 
 
ٌْل } ُق َّٖت ىِهللالَم  ِهللاأَّم َـم ٌْل  ُق ُق ىَٖم رًّ فَميَِم َٝمغْل ِهللاكَم    كَّت ٍَم َِم  ٞ سْل ِهللا ٌْل وَم ُق حَمغْل ِهللاكْل ىَٖم ٌْل  ِهللُا جَمىْل ُق حَمغْل ِهللاكْل ىَٖم ْٗل َلَم جَمىْل ٌْل  َم ُق حَمغْل ِهللاكْل ىَٖم  وْل

َِم   قِهللٞا ًَم  ىْل َمنوِهللا ْ٘ل ْٖلؿِهللاٛ  ىْلقَم ُق َلَم َٝم َٗم   ِهللٔا  وُق٘ىِهللا قَم َٗم ِهللا  ٗ ْل  ِهللانّلِل  {مَم َمكُق
(5)  .

.       (6) ظرف زمان منلوب نالياء انو ممحق نجمع المذكر السالم  :سبعيَن 
 
 
 
 
 

                                                           

 . 31: التونة -  (1)
 .               2/641التنيان : الُعكنري -  (2)
 . 36: التونة -  (3)
  .                    2/642التنيان :  ، العكنري 1/213إعراب القرآن : الّنحاس -  (4)
 .  2/643التنيان : الُعكنري -  (5)
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29 

 

 

َلَم جُقص} يَٚم  َمضَم ـــَم َٗم ِهللٔا ـهِّ دَم وُق٘ىِهللا قَم َٗم ِهللا  ٗ ْل  ِهللانّلِل  ٌْل مَم َمكُق ُق َّٖت ِهللٓا  ِهللّا َٚم قَمسْلكِهللا يَم ٌْل دَم َلَم جَمقُق َٗم نتَم  َم َمؿ ًّ  ٍَّت ْْلُٖقٌ  ٍِّ ؾٍة 

َُم   ــقُ٘ق ٌْل فَمنوِهللا ُٕـق َٗم ــنجُ٘ق ْل  ٍَم {َٗم
(1)  .

.       (2)وعصمة جره الكسرة  (عمل) اسم مجرور نـ:أحٍد 
 
 
ٌْل } ِهللٖا ْٞل يَم نقَمثْل دَم َٗم َم سَمثْل  ظُق ن قَم ََم ضُق  ِهللا ٌُق  ١َمقْل ِهللٖا ْٞل يَم نقَمثْل دَم َـم   َم حَّٚت  ِهللا يِّ ُ٘ق ْل ظَم َِم ؼُق ٝ يَٚم  ىرَّت َمذَمةِهللا  ىَّتفِهللا دَم َٗم

ٌُق   ٞ ظِهللا َّ٘ت بُق  ىكَّت َ٘م  ىحَّت َم ُٕق َُّت    َمحُ٘ق ُ٘ق ْل  ِهللا ٌْل ىِهللٞا ِهللٖا ْٞل يَم ٌَّت جَمنبَم دَم ِهللٔا ذُق ْٞل ِهللا  ِهللاَلَّت  ِهللاىَم َِم    ِهللٍا أَم  يْلصَم ٍَم ُّ٘ ْل  َُم َلَّت  َٗم َْم ٌْل  ُٖق  َّم ُقىُق

}
(3)  .

.       (4)وعصمة جّره الكسرة  (عمل) اسم مجرور نـ:الثالثِة 
 
 
ُق } فَم    كَم فُ٘ق ْل صَم كَم ٌَّت  ّبَم ؿٍة ذُق ِْل  َمظَم ٍِّ  ٌ َٕموْل َٝمكَم مُق ٌْل  ِهللاىَٚم  َم ْلضٍة  ُٖق رٌر َّّتظَمكَم  َم ْلضُق مِهللاىَمثْل وُق٘قَم ن  ُّق ٍَم َـم   َٗم ِهللا

ُقُ٘   ًٌر َلَّت َٝم ْلقَٖم ْ٘ل ٌْل قَم ُق َّٖت ُقٌ  ِهللاأَّم {قُقيُ٘ق َٖم
(5)  .

.       (6) مجرور لفًظا مرفوع محصِّ فاعل  وىووعصمة جره تنـوين الكسر ، (من)رور نــ اسم مج:أحٍد من 
 
 
 
 
 
 
 
 

30 

                                                           

 .                                 40: التونة -  (1)
 .               2/644التنيان :  ، العكنري 2/215إعراب القرآن : النحاس -  (2)
 .                                 52: التونة -  (3)
  .2/646التنيان : العكنري -  (4)
 .                                 80: التونة -  (5)
 . 2/652التنيان : العكنري -  (6)
 
 . 84: التونة -  (1)
  .2/653التنيان : العكنري -  (2)

  .118: التونة -  (3)

  .2/163التنيان : العكنري -  (4)
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  :-(المرفوعات ، المنصوبات ، المجرورات)األعداد الواردة في سورة التوبة 

 
المجرورات وتوابعيا المنصوبات وتوابعيا المرفوعات وتوابعيا العدد 
 2 1 1أحد 
-  1- إحدى 
-  1-  واحد
-  1- واحدة 
-  1- ثاني 
 1-  1اثنان 

 1- - ثصثة 

-  1 1أرنعة 
- -  1اثنا عشر 
-  1- سنعون 

 4 6 4 
 (8)جدول رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  إعراب ما ورد في سورة يونس من ألفاظ العدد: 

                                                                                                                                                                                

  .127: التونة -  (5)

  .2/663التنيان :  ، العكنري 2/240إعراب القرآن : النحاس -  (6)
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ثَم } رًّ فَمنؼْل ؿَم َٗم ظِهللا ةًّ  ٍَّت َُم  ىَّْتننُق  ِهللاَلَّت  ُق ن ن مَم ٍَم ٌَم ــَٗم ــ يِهللـا َلَم مَم ْ٘ل ىَم َٗم ٌْل ـىَم ُ٘ق ْل  ُق َٖم ــْْل َٜم  َٞم ِهللالَم ىــَمقُقضِهللا ـِ قَّت ـ  ِهللٍا سـَمقَمثْل  رٌر وَم

ن فِهللا  ََم ـٞ َُم  ــفِهللـا حَميِهللا ُ٘ق ِهللٔا َٝمؽْل ٝ}
(1)  .

.       (2) نعت منلوب وعصمة نلنو تنوين الفتح :واحدًة 
 
 

  :-(المرفوعات ، المنصوبات ، المجرورات)األعداد الواردة في سورة يونس  
 

المجرورات وتوابعيا المنصوبات وتوابعيا المرفوعات وتوابعيا العدد 
-  1- واحدة 
 1  - -  ستة
 0 1 1 

 (9)جدول رقم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

31 

 

  إعراب ما ورد في سورة ىود من ألفاظ العدد: 
 

ِهللا  } ِهللُا  َّت ِْل ؾُقٗ ِهللٍا ٌْل  حُق حَملَم ْل ِهللِا  وْل ٍَم   ٘ دُق َٗم ؾْل َٝمنتٍة  ٍُق ْلحَمكَم ِهللٔا  رْليِهللا ِهللٍا قٍة  َ٘م كِهللا وُق َُم  فْلحَمكَم ُٓق قُقوْل فَمأْلجُ٘ق   ِهللا َممْل ىُ٘ق ًْل َٝمقُ٘ق  َم

َِم  قِهللٞا نؾِهللا ٌْل صَم ْْلحُق ُْل مُق { ِهللا
(1) . 

                                                           

 .                            19: يونس -  (1)
  .     2/669التنيان :  ، العكنري 2/249إعراب القرآن : النحاس -  (2)
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 (2) :ِبَعْشِر سوٍر 
.      وىو مضاف  (الناء)اسم مجرور نـ:  الناء حرف جر ، َعْشِر :ِبَعْشِر 
. مضاف إليو مجرور نتنوين الكسر : سوٍر 

 
 
سَم َم  } ِ وَم ٍَم يَملَم  ِهللاَلَّت  ْٕل َٗم َم ِهللِا  ْٞل ِهللِا  ذْلَْم ْٞل شَم ْٗل ِ مُقوٍّل لَم ِهللٍا َٖمن  وْل فِهللٞا ِهللَا ُّ٘قُق قُقيْلَْمن  ظْل فَمنقَم  ىحَّْت َٗم َّمن  كُق ٍْل نا  َم َـم  شَم حَّٚت  ِهللا ظَم

وٌر   ٍَم َمُٔق  ِهللاَلَّت قَميِهللٞا َِم  ٍَم ن آ ٍَم َٗم َِم  ٍَم ِْل آ ٍَم َٗم هُق  ْ٘ل ِهللٔا  ىْلقَم ْٞل يَم {دَم
(3)  .

 .      (4) انو ممحق نالمثنل؛(الياء)انو ممحق نالمثنل، أو توكيد مجرور نـ (الياء) نعت منلوب نـ:اثنين
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فُقٗبٍة  } نْل ٍَم ْٞلكُق  ؿٌر  َم دْل َٗم ىِهللالَم  َـم ًٍة  َّتن ٌْل ذَم َمذَمةَم  َٝم حَّت ُق٘ ْل فِهللٜا ؾَم قِهللامُق ََم َٕمن فَمقَمنهَم جَم ٗ {فَم َمقَمكُق
(5)  .

.      (6) ظرف زمان منلوب نالفتحة الظاىرة وىو مضاف :ثالثَة 
 . مضاف إليو مجرور نتنوين الكسر :أياٍم 

 
 
 

ٌْل } ْنُق ِهللٍا َلَم َٝميْلحَم ِهللاثْل  َٗم ْٞلوِهللا  َِم  ىيَّت ٍِّ يِهللالَم  ِهللاقِهللالْليٍة  ْٕل
كِهللا  ِهللاأَم ْٞللَم فَمأَموْل يُ٘ق ْل  ِهللاىَم وُقوُق قَم ِّلَم ىَِم َٝمبِهللا َّتن قُق طُق  ِهللّا قَمنىُ٘ق ْل َٝمن ىُ٘ق

سْلطُق  ِهللاقَمكِهللاٝبٍة   ْٞلهَم  ىبُّ سْلطُق  َمىَم ٌُق  ىبُّ ُٕق ؿَم دِهللا ْ٘ل ٍَم َُّت  ٌْل  ِهللا ُق ن َٖم ن  َمصَم ٍَم َٖمن  ٞسُق ٍُقبِهللا ُق  َّٔت كَم َمجَملَم  ِهللّا ٍْل ؿٌر  ِهللاَلَّت   { َمظَم
(1)  .

.       (2) فاعل مرفوع نتنوين الضم :أحٌد 
 
 
َِم  } حَميِهللا ِهللٞا ؽْل ٍُق َُم  َلَم َٝممَم ىُ٘ق َٗم رًّ  ؿَم َٗم ظِهللا ةًّ  ٍَّت نا قَم ُّلَم ىَمصَم َموَم  ىَّْتننَم  ُق ْ٘ل شَم ىَم {َٗم

(3)  .
.  (4) نعت منلوب نتنوين الفتح :واحدًة 

 

                                                           

  .13: ىود -  (1)
 .           2/691التنيان : العكنري -  (2)
  .40: ىود -  (3)
 .       2/698التنيان : العكنري -  (4)
 . 65: ىود  - (5)
  .2/290إعراب القرآن : النحاس  - (6)
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  :-(المرفوعات ، المنصوبات ، المجرورات)األعداد الواردة في سورة ىود  
 

المجرورات وتوابعيا المنصوبات وتوابعيا المرفوعات وتوابعيا  العدد
- -  1أحد 
-  1- واحدة 
-  1- اثنان 
-  1- ثصثة 
 1- - ستة 
 1- - عشر 

 1 3 2 
 (10)جدول رقم 

 
 

 
  إعراب ما ورد في سورة يوسف من ألفاظ العدد: 

 

كَم  } ََم َٗم ىْلقَم هَم  َْل َٗم ىمَّت سًّن  مَم ْ٘ل كَم مَم مَم ؿَم دَم ْٝلثُق  َمظَم ِّٜ قَم َم ِهللٔا َٝمن َم َمثِهللا  ِهللّا َم ِهللٞا وُقفُق ١ِهللا ْـل قَمنهَم ُٝ٘ق { ِهللا
(1)  .

.       (2)ين في محل نلب مفعول نو أ منني عمل فتح الجز:حَد َعَشَر أ
.  تمييز منلوب نتنوين الفتح الظاىر :كوكبًا 

 
 
ْٞنًّ } نِّ َِّت وِهللا ْْلُٖق ٍِّ رٍة  ؿَم َٗم ظِهللا آجَمثْل مُقوَّت  َٗم أًّ  حَّتنَم ٍُق َِّت  ُق حَمؿَمتْل ىَٖم َٗم َمدْل َِّت  ِهللٖا ْٞل يَمثْل  ِهللاىَم وَم َِّت  َمقْل ِهللٕا كِهللا نْل ََم ِهللَا َمثْل  ِهللا ن وَم ََّت فَميَم

ُْل  ك ًّ  ِهللا َٕمـفَم   َممَم ن  ٍَم ِهللا  نيَم ّلِلِهللا  َِم ظَم قُقيْل َٗم َِّت  ُق َٖٝم ْٝلؿِهللا َِم  َم قَملَّت ْل َٗم ُق  َّٔم سَمكْل ُق  َممْل ْٝلَْٔم ن قَم َم ََّت َِّت فَميَم ِهللٖا ْٞل يَم زْل دَم كُق قَمنىَمثِهللا  ؼْل َٗم

ٌٌر   كِهللاٝ يَملٌر مَم ٍَم {َٕمـفَم   ِهللاَلَّت 
(3)  .

.       (4)  مضاف إليو مجرور وعصمة جره تنوين الكسر:واحدٍة 
                                                           

  .81: ىود -  (1)

  .2/710التنيان : العكنري -  (2)

  .118ىود -  (3)

  .2/718التنيان : العكنري -  (4)
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ِّٜ  َمقَم ِّهللٜا } كُق  ِهللّا قَمنهَم  ٟؼَم َٗم ك ًّ  َْل كُق ؼَم بِهللا ِّٜ  َمقَم ِّهللٜا  َمدْل ن  ِهللّا ََم ؿُقُٕق َُم قَمنهَم  َمظَم َمن َِم فَمحَٞم صْل ٍَم َمُٔق  ىىِّ وَم  ؼَم ؾَم َٗم

َِم   ِْهللٞا ىِهللا عْل َُق َِم  ىْل ِهللٍا َّتن َّمكَم كَم  ِهللٔا  ِهللّا ِهللٗاٝيِهللا ْْلُٔق َّمسِّئْلَْمن  ِهللاحَمأْل ِهللٍا ْٞلكُق  سْلم ًّ جَمأْلمُقوُق  ىلَّت ٜ ؼُق ْ٘ل َم قَم ْلوِهللا وُق فَم ِهللَا { َمظْل
(5)  .

.       (6) فاعل مرفوع نالضمة الظاىرة وىو مضاف :أحُدىُما 
.   ضمير متلل منني عمل السكون في محل جر مضاف إليو :ىما 

 
 
َّتنقُق  } ؿُق  ىْلقَٖم َ٘م ظِهللا ُق  ىْل ِهللًا  َّت ْٞلكٌر  َم َُم ؼَم قُ٘ق حَم َمكِّ ٍُق ِهللِا اَم َمقْل َمنبٌر  صْل ِهللٜا  ىىِّ سَم نظِهللا { َٝمنصَم

(7)  .
 .     (8) نعت مرفوع نالضمة الظاىرة عمل آخره :الواحُد 
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{ ِ ِهللٍا ْٞلكُق  يَمبُق فَمحَمأْلمُقوُق  ىلَّت ُقبْل كُق فَٞم ن  ٟؼَم ٍَّت َٗم َم ك ًّ  َْل ُق ؼَم قِهللٜا قَم َّٔت َمىْل ن فَٞم ََم مُق ؿُق ن  َمظَم ٍَّت ِهللِا  َم صْل ِهللٜا  ىىِّ سَم نظِهللا َٝمن صَم

ِهللُا  َمن حَم ْلحِهللٞا ِهللٔا جَمىْل كُق  ىَّتفِهللاٛ فِهللٞا ٍْل َٜم  ١َم ِهللٔا قُقضِهللا ْْلؿَم  (41) قَّت ْلوِهللا ِّهللٜا دِهللا كْل مُق ْـل ن   ََم ْْلُٖق ِهللٍا ُق َّمنزٍة  َّٔت
َِّت  َّم قَمنهَم ىِهللايَّتفِهللاٛ  َم َٗم
َِم  ِْهللٞا يَم وِهللا ِهللِا  ِهللاضْل صْل ِهللٔا فَميَمسِهللادَم فِهللٜا  ىىِّ كَم قَم ِّ مْل ِهللـا ُُق  ْٞللَمن نُٓق  ىمَّت ّْلىَم ٙ (42)قَم ِّلَم فَمأَم ِّٜ  َمقَم يِهللالُق  ِهللّا ََم قَمنهَم  ىْل َٗم

ُق  ٢َم ََم َٖمن  ىْل ُّ نتٍة َٝمن َٝم كَم َٝمن ِهللاىَم َٗم ُقؼَم كٍة  ضْل تٍة ؼُق ْْلسُق َم سْليَم وُق وَم َٗم نفٌر  صَم سْليٌر دِهللا َِّت وَم ُق يُٖق ٍُة َٝمأْلمُق ن ََم سْليَم  َمقَمكَم تٍة وِهللا وَم

َُم  ٗ سُقكُق َٝمن جَم ْل ٌْل ىِهللايكُّ ْل ْْلحُق ُْل مُق َٛم  ِهللا َٝمن ِّهللٜا فِهللٜا قُق ْل {(43) َمفْلحُ٘ق
(1)  .

.  (2)[ أحدكما ، بضَع ، سبَع ، سبُع ، سبعَ  ]
.       منتدأ مرفوع نالضمة الظاىرة عمل آخره وىو مضاف :أحُدكما 

 ضمير متلل منني عمل السكون في محل جر مضاف إليو  :كما 
 

.       ظرف زمان منلوب وعصمة نلنو الفتحة وىو مضاف :ِبضَع 
.  انو ممحق نجمع المذكر السالم  نالياء مضاف إليو مجرور:سنيَن 

 
.       مفعول نو منلوب نالفتحة الظاىرة وىو مضاف :سبَع 
.  مضاف إليو مجرور نتنوين الكسر :بقراٍت 

                                                           

  .                                 4: يوسف -  (1)
  .                2/722التنيان : العكنري -  (2)
 .                                31: يوسف -  (3)
 .          731-2/730التنيان : العكنري -  (4)
  .36: يوسف -  (5)
 .              .    2/732التنيان : العكنري -  (6)
  .39: يوسف -  (7)
  . 2/733التنيان :  العكنري -(8)
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.       فاعل مرفوع نتنوين الضم :سبٌع 
.  نعت مرفوع نتنوين الضم :عجاٌف 
.       اسم معطوف عمل اسم منلوب :سبَع 
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تٍة } ْْلسُق َم سْليِهللا وُق وَم َٗم نفٌر  صَم سْليٌر دِهللا َِّت وَم ُق يُٖق مُق
ٍُة َٝمأْل ن ََم سْليِهللا  َمقَمكَم تٍة وِهللا َمن فِهللٜا وَم حِهللْا

ٝ ُق  َمفْل ؿِّ َٖمن  ىبِّ ُّ وُقفُق  َٝم ُٝ٘ق

َُم  ٘ َُق يَم ٌْل َٝم ْل ُق يُق  ِهللاىَٚم  ىَّْتننِهللا ىَم َميَّٖت شِهللا نتٍة ىَم َميِّٜ  َمقْل كَم َٝمن ِهللاىَم َٗم ُقؼَم كٍة  ضْل َِم (46)ؼُق ِْهللٞا سْليَم وِهللا َُم وَم ٘ دُق قَم قَمنهَم جَممْل

َُم  يُ٘ق ن جَمأْلمُق ََّت ِهللٍا ِهللٔا  ِهللاَلَّت قَميِهللٞا ًّ  ْْلسُقيِهللا ُٗٓق فِهللٜا وُق قُق ٌْل فَمفَم جُق ؿْل بَم ن ظَم ََم ؿَم ؾٌر (47)ؾَم َم ًّن فَم سْليٌر شِهللا ىِهللالَم وَم َـم ؿِهللا  ِْل  َم ْل ِهللٍا ٌَّت َٝمأْلجِهللٜا  ذُق

َُم  ُْ٘ق بِهللا ن جُقعْل ََّت ِهللٍا َِّت  ِهللاَلَّت قَميِهللٞا ًّ  ُق ٌْل ىَٖم حُق ٍْل ن قَمؿَّت ٍَم َِم  يْل { (48)َٝمأْلمُق
(1)  .

 (2)[سبِع ، سبٌع ، سبعٍ  ]
.       اسم مجرور نالكسرة الظاىرة وىو مضاف :سبِع 
.  مضاف إليو مجرور نتنوين الكسر :بقراٍت 
.      فاعل مرفوع نتنوين الضم :سبٌع 

.  نعت مرفوع نتنوين الضم :عجاٌف 
.       اسم معطوف عمل اسم مجرور وىو مضاف :سبِع 

.   مضاف إليو مجرور نتنوين الكسر :سنبالٍت 
 

.       (3) ظرف زمان منلوب نالفتحة وىو مضاف :سبَع 
. انو ممحق نجمع المذكر السالم  (الياء) مضاف إليو مجرور نـ:سنيَن 

 
.       (4) فاعل مرفوع نتنوين الضم :سبٌع 
.  نعت مرفوع نتنوين الضم :شداٌد 

 
 

                                                           

 .                            43-42-41: يوسف -  (1)
  .   2/331إعراب القرآن :  ، النحاس 2/833 ، 2/733التنيان : العكنري -  (2)
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ِهللا } َِم    ٍِّ ْنُقٌ  ِْهللٜا دَم ن  ُق ْل ٍَم َٗم قَمةٍة  حَم َمكِّ ٍُّ َ٘م بٍة  ِْل  َم ْل ِهللٍا يُ٘ق ْل  ؼُق َٗم ؾْل ؿٍة  َٗم ظِهللا ِ  َمنبٍة  ِهللٍا يُ٘ق ْل  ؼُق َّٜت َلَم جَمؿْل ِهللا قَمنهَم َٝمن  َْم َٗم

َُم   يُ٘ق مِّ َ٘م حَم َُق مَّتوِهللا  ىْل َ٘م ِهللٔا فَميْلَٞمحَم ْٞل يَم دَم َٗم يْلثُق  مَّت َ٘م ِهللٔا جَم ْٞل يَم ِهللا دَم ٌُق  ِهللاَلَّت ّلِلِهللا  نْل ِهللُا  ىْلعُق اٍة  ِهللا ْٜل ِ شَم {ِهللٍا
(1)  .

.       (2) نعت مجرور نتنوين الكسر :واحٍد 
 
 
َِم  } ِْهللٞا ىِهللا عْل َُق َِم  ىْل ِهللٍا َّتن َّمكَم كَم  ُق  ِهللّا نَّٔم نَم ٍَم َّمن  ؿَم فْل  َمظَم ك ًّ فَمؽُق سِهللٞا ْٞلؽنًّ مَم ُق  َم نًّ شَم َُّت ىَٔم َٖمن  ىْل َممِهللاٝمُق  ِهللا ُّ {قَمنىُ٘ق ْل َٝمن  َٝم

(3)  .
.       (4) مفعول نو منلوب وعصمة نلنو الفتحة وىو مضاف :أحَدنا 
.  ضمير متلل منني عمل السكون في محل جر مضاف إليو :النا 

 
 
َُم   } ٘ ٍُق ْلكِهللا ُق َٖمن  ْْل ٌْل دَم ُٕق َٗم َٖمن  ْٞل يَم َُم دَم ٗ كُّ َُق ضِهللا َٝم َٗم ١َمقْل َٗم تِهللا  ن ََم ِ آَٝمةٍة فِهللٜا  ىىَّت ٍِّ  ِِّ أَٝم مَم {َٗم

(5)  .
.  (6) أي دخمت عمييا كاف التشنيو فلارت نمعنل كم :كأيْن  

.  (7) من كنايات العدد في محل رفع منتدأ  :(رفع)كأيْن 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .                                   48-47-46: يوسف -  (1)
  ..                       2/734التنيان : العكنري -  (2)
  .2/734التنيان : العكنري -  (3)
 .المرجع السانق -  (4)
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  :-(المرفوعات ، المنصوبات ، المجرورات)األعداد الواردة في سورة يوسف  
 

المجرورات وتوابعيا المنصوبات وتوابعيا المرفوعات وتوابعيا العدد 
-  1 2أحد 

-  1- أحد عشر 
 1-  1واحد 
 2- - واحدة 
 2 2 3سنع 
-  1- نضع 
- -  1كأين 

 7 5 5 
 (11)جدول رقم 

 

 
 

 
 

 
  

 

 

 

                                                           

  .67: يوسف -  (1)

 . لم تتطرق إلييا كتب اإلعراب -  (2)

  .78: يوسف -  (3)

 .لم تتطرق إليو كتب اإلعراب -  (4)

  .105: يوسف -  (5)

  .298-1/297: كتاب سينويو -  (6)

  .2/746التنيان :  ، العكنري 2/346إعراب القرآن : النحاس -  (7)
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  إعراب ما ورد في سورة الرعد من ألفاظ العدد: 
 

َٖمنقَم } ْٞلوَم  ىَّْت ٜ  ىيَّت ِهللِا ُٝقغْلمِهللا ْٞل ِهللِا  ذْلَْم ْٞل شَم ْٗل َٖمن لَم كَم تِهللا شَم َموَم فِهللٞا ََم ِْل مُقوِّ  ىرَّت ِهللٍا { َٗم
(1)  .

.       (2) نعت مجرور نالياء انو ممحق نالمثنل :اثنيِن 
 
 
ُقمُقوِهللا } يَٚم  َم ْلضٍة فِهللٜا  ١ْل َٖمن دَم وُق  َم ْلضَم ُّق َمضِّ َٗم ؿٍة  َٗم ظِهللا ناٍة  ََم قَٚم  ِهللا { ُٝقىْل

(3)  .
.       (4) نعت مجرور نتنوين الكسر :واحٍد 

 
 
َّتنقُق } ؿُق  ىْلقَٖم َ٘م ظِهللا َ٘م  ىْل ُٕق َٗم اٍة  ْٜل نىِهللا ُق مُقوِّ شَم ُق ؼَم { قُقوِهللا  َّت

(5)  .
.       (6) خنر مرفوع نالضمة الظاىرة عمل آخره :الواحُد 
.  نعت مرفوع نالضمة الظاىرة عمل آخره :القياُر 
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 .                              3: الرعد -  (1)
  .              2/750التنيان : العكنري -  (2)
 .                               4: الرعد -  (3)
  .              2/750التنيان : العكنري -  (4)
 .                             17: الرعد -  (5)
.           لم يتطرق إليو في كتب اإلعراب -  (6)
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  :-(المرفوعات ، المنصوبات ، المجرورات)األعداد الواردة في سورة الرعد  

 
المجرورات وتوابعيا المنصوبات وتوابعيا المرفوعات وتوابعيا العدد 
 1-  1واحد 
 1- - اثنين 
 1 0 2 

 (12)جدول رقم 

 
  إعراب ما ورد في سورة إبراىيم من ألفاظ العدد: 

 

َّتنقِهللا } ؿِهللا  ىْلقَٖم َ٘م ظِهللا ِهللا  ىْل َّت ٗ  ّلِلِهللا لُق َٗم َمكَم َ٘م تُق  ََم َٗم ىىَّت ضِهللا  َمقْل ْٞلكَم  ١ْل ضُق  َم َمقْل ًَم جُقسَمؿَّتهُق  ١ْل ْ٘ل { َٝم
(1)  .

.       (2) نعت مجرور نالكسرة الظاىرة عمل آخره :الواحِد 
 
 
َمىْلسَمنبِهللا  } ىُ٘ق  ١ْل كَم  ُٗق مَّت َمفَّت ىِهللٞا َٗم ؿٌر  َٗم ظِهللا ٌر  َ٘م  ِهللاىَٔم ن ُٕق ََم َّت ٘   َّم َُق يَم َم ْل ىِهللٞا َٗم ِهللٔا  ٗ   ِهللا قُق ْْلفَم ُق ىِهللٞا َٗم { َٕمفَم   َم َم ٌر ىِهللايَّْتننِهللا 

(3)  .
.       (4) نعت مرفوع نتنوين الضم الظاىر عمل أخره :واحٌد 
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  .                        48: إنراىيم -  (1)
 .              2/774التنيان : العكنري -  (2)
 .                              52: إنراىيم -  (3)
 .              2/755التنيان : العكنري -  (4)
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  :-(المرفوعات ، المنصوبات ، المجرورات)األعداد الواردة في سورة إبراىيم  
 

المجرورات وتوابعيا المنصوبات وتوابعيا المرفوعات وتوابعيا العدد 
 1-  1واحد 
 1 0 1 

 (13)جدول رقم 

 
  إعراب ما ورد في سورة الحجر من ألفاظ العدد: 

 

ًٌر  } قْلىُق٘ ٍَم اٌر  مْل ٌْل شُق ْْلُٖق ِهللٍا َ٘م بٍة ىِهللانُقوِّ  َمنبٍة  سْل َمةُق  َم ْل َٖمن وَم { ىَم
(1)  .

.       (2) منتدأ مؤخر مرفوع نالضمة الظاىرة :سبعُة 
 
 

ؿٌر } ٌْل  َمظَم ْْلنُق ِهللٍا َلَم َٝميْلحَم ِهللاثْل  َٗم ٌْل  ُٕق َٗم جَّتسِهللايْل  َمؾْل َمنقَم ْٞلوِهللا  َِم  ىيَّت ِهللٍا يِهللالَم  ِهللاقِهللالْليٍة  ْٕل
كِهللا  ِهللاأَم {فَمأَموْل

(3)  .
.      (4) فاعل مرفوع نتنوين الضم الظاىر عمل آخره :أحٌد 

 
 
 

ٌَم  } ٞ َُم  ىْل َمظِهللا اَم  َٗم ىْلقُقكْل رَمنِّهللٜا  ََم َِم  ىْل ِهللٍا سْل ًّن  ْٞلَْمنكَم وَم ىَمقَمؿْل اَم جَم { َٗم
(5)  .

.       (6) مفعول نو ثاٍن منلوب نتنوين الفتح :سبعًا 
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  :-(المرفوعات ، المنصوبات ، المجرورات)األعداد الواردة في سورة الحجر 

 
                                                           

 .                              44: الحجر -  (1)
  .              2/782التنيان : العكنري -  (2)
 .                                 65: الحجر -  (3)
  .2/786التنيان : العكنري -  (4)
 .                             87: الحجر -  (5)
 .        لم تتطرق إليو كتب اإلعراب -  (6)
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المجرورات وتوابعيا المنصوبات وتوابعيا المرفوعات وتوابعيا  العدد
- -  1 أحد
-  1-  سنع
- -  1 سنعة
 2 1 0 

 (14)جدول رقم 
 
 

  إعراب ما ورد في سورة النحل من ألفاظ العدد: 
 

َُم } ٗ سِهللاكُق حَمنْل ىْل ٍُق ٌْل  ُٕق َٗم رٌر  ْْلنِهللاكَم ٍُق ٌْل  ُق رِهللا قُقيُ٘ق ُٖق كَم ؼِهللا ْٟل َُم  ِهللان ُْ٘ق ِهللٍا َِم َلَم ُٝقؤْل ٝ ؿٌر فَمنىَّتفِهللا َٗم ظِهللا ٌر  ٌْل  ِهللاىَٔم ُقنُق {  ِهللاىَٖم
(1)  .

.       (2) نعت مرفوع نتنوين الضم الظاىر عمل آخره :واحٌد 
 
 
ِهللُا  } َٕمسُ٘ق َٛم فَمنقْل َّتن ؿٌر فَمإِهللٝا َٗم ظِهللا ٌر  َ٘م  ِهللاىَٔم ن ُٕق ََم َّت ِهللِا  ِهللّا ْٞل ِهللِا  ذْلَْم ْٞل َٖم فُقٗ   ِهللاىَم ُق َلَم جَمحَّتؽِهللا قَمنهَم  َّت { َٗم

(3)  .
.       (4) نعت منلوب نالياء انو ممحق نالمثنل :اثنيِن 
.  (5) لفة مؤكدة منلونة نالياء انو ممحق نالمثنل :اثنيِن 
.       خنر مرفوع نتنوين الضم الظاىر :واحٌد 
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ٌٌر } ٞ ظِهللا َ٘م مَم ُٕق َٗم ؾ ًّ   َ٘م ىْل ٍُق ُق  ُٖٔق شْل َٗم ّْلرَٚم  َموَّت  ُق ٌْل  ِهللان١ْل ؿُقُٕق كَم  َمظَم َـم   ُقمِّ { َٗم ِهللا
(1)  .

 (2) :أحُدُىْم 
.       نائب فاعل مرفوع نالضمة وىو مضاف :أحُد 
.  ضمير متلل منني عمل السكون في محل جر مضاف إليو :ُىْم 

                                                           

 .                                      22: النحل -  (1)
. لم تتطرق إليو كتب اإلعراب -  (2)
  .51: النحل -  (3)
 .                     2/798التنيان : العكنري -  (4)
 . 2/16مشكل إعراب القرآن -  (5)
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اٍة  } ْٜل يَٚم شَم قُق دَم ٌُق َلَم َٝمقْلؿِهللا ن  َم ْلنَم ََم ؿُقُٕق ِهللِا  َمظَم ْٞل يَم شُق رَم ًّ قَم ٍَم ُق  بَم  َّت كَم { َٗم َم
(4)  .

 (5) :أحُدُىَما 
.       منتدأ مرفوع نالضمة الظاىرة :أحُد 
.  ضمير متلل منني عمل السكون في محل جر مضاف إليو :ُىَما 

 
 
ناُق } ِْل َٝممَم ٍَم ْٖلؿِهللاٛ  َٝم َٗم ناُق  ِْل َٝممَم ٍَم وُّ  ِْل ُٝقضِهللا ىَمنِهللا َٗم رًّ  ؿَم َٗم ظِهللا ةًّ  ٍَّت ٌْل  ُق ُق ىَمصَم َميَمنُق ناَم  َّت ْ٘ل شَم ىَم { َٗم

(6) . 
.       (7) نعت منلوب وعصمة نلنو الفتحة :واحدًة 
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  :-(المرفوعات ، المنصوبات ، المجرورات)األعداد الواردة في سورة النحل  
 

المجرورات وتوابعيا المنصوبات وتوابعيا المرفوعات وتوابعيا   العدد 
- -  2أحد 

                                                           

 . 58: النحل -  (1)
 .                    2/799التنيان : العكنري -  (2)
 .                                   76: النحل -  (3)
 . 2/703التنيان : العكنري -  (4)
 .                                   93: النحل -  (5)
. لم تتطرق إليو كتب اإلعراب -  (6)
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- -  2واحد 
-  1 -واحدة 
-  1- اثنان 
 4 2 0 

 (15)جدول رقم 
 
 

  إعراب ما ورد في سورة اإلسراء من ألفاظ العدد: 
 

ضٍة  } ؿِهللا ُّ٘ق ِْل  َم ْل ِهللٍا ِهللُا  ٗ َِم  ىْلقُقكُق ِهللٍا َْمن  يَمنْل ْٕل
ٌْل  َم مَم { َٗم

(1)  .
.        (2)مفعول نو  (أىمكنا) في محل نلب لمفعل :وكْم 

 
 

ْٗل  } ن  َم ََم ؿُقُٕق كَم  ىْلنِهللاسَمكَم  َمظَم ْْلؿَم َِّت دِهللا ن َٝمسْليُقغَم ٍَّت نًّّن  ِهللا ىَم ِهللِا  ِهللاظْل ْٝل َ٘م ىِهللاؿَم َٗم ِهللانىْل َّتنُٓق  سُقؿُقٗ   ِهللاَلَّت  ِهللٝا ٚ قَم ُّلَم  َمَلَّت جَم ْل قَمضَم َٗم

ن ََم ُٕق .  (3) { مِهللا َم
ندل من ألف االثنين المحذوفة إللتقاء الساكنين وىي النون ااولل من نون التوكيد الثقيمة  :أحُدُىَما 

 .     (4)وىو مضاف  (ينمغنَّ )
 .  ضمير متلل في محل جر مضاف إليو :ىما 

 . (5)معطوفة عمل احدىما، ندل من االف وىو مضاف : كالىما 
.  ضمير متلل في محل جر مضاف إليو  :ىما 
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َِّت  } ِهللٖا ِْل فِهللٞا ٍَم َٗم ضُق  َمقْل َٗم ١ْل سْليُق  َ٘م تُق  ىىَّت ََم ُق  ىىَّت سِّطُق ىَٔم { جُقىَم
(1)  .

.       (2) نعت مرفوع نالضمة الظاىرة عمل آخره :السبُع 
 
 

قًّ  } ٌْل ُّق ُ٘ق ِهللٕا يَٚم  َمؾْل َمنقِهللا ْ٘ل  دَم ىَّت َٗم ُٓق  ؿَم ظْل َٗم ِهللُا  اَم  تَم قَم َّتلَم فِهللٜا  ىْلقُقكْل كْل مَم َـم َـم   { َٗم ِهللا
(3)  .

                                                           

 .                                               17اإلسراء -  (1)
 . 2/420إعراب القرآن : النحاس -  (2)
 . 23: اإلسراء -  (3)
 .          2/817التنيان :  ، العكنري 2/421إعراب القرآن : النحاس -  (4)
 . 3/234معاني القرآن :  الزجاج – (5)



  -107-  

.       (4) حال منلوب وعصمة نلنو الفتحة الظاىرة :وحَدُه 
 
 
ُُق  } ْ٘ل دَم ُق فِهللاكْل ٌْل فَمقَمنهَم ىَٔم ُٕق ناَم ْـل شَم وَم  ِهللا كَم ئِهللٞا ِهللٜا  ِهللاوْل أَمهْل  َْم َمنتٍة فَمنوْل ِّْ يَم اَم َٝمنتٍة  َٞم ٍُق٘وَمٚ جِهللاىْل ْٞلَْمن  ىَمقَمؿْل اَم جَم َٗم

٘قًّ  عُق ىْل ٍَم ٍُق٘وَمٚ  ُّلَم َٝمن َم ُْق ِّٜ ١َم .  (5) {  ِهللّا
.      (6) مفعول نو ثان منلوب وعصمة نلنو الفتحة الظاىرة وىو مضاف :تسَع 
.  مضاف إليو مجرور وعصمة جره تنوين الكسر :آياٍت 
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  :-(المرفوعات ، المنصوبات ، المجرورات)األعداد الواردة في سورة اإلسراء  
 

المجرورات وتوابعيا المنصوبات وتوابعيا المرفوعات وتوابعيا العدد 
- -  1أحد 
-  1- وحد 
- -  1سنع 

                                                           

 .                                       44: اإلسراء -  (1)
. لم تتطرق إليو كتب اإلعراب -  (2)
 . 46: اإلسراء -  (3)
.                      لم تتطرق إليو كتب اإلعراب -  (4)
 .                                    101: اإلسراء -  (5)
 .                     2/834التنيان :  ، العكنري 2/443إعراب القرآن : النحاس -  (6)
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-  1- تسع 
-  1-  (الخنرية)كم 

   1كصىما 
 3 3 0 

 (16)جدول رقم 
 
 
 

  إعراب ما ورد في سورة الكيف من ألفاظ العدد: 
 

ٌْل فَمن ْل َمرُ٘ق   } ن ىَمسِهللارْلحُق ََم ٌُق  ِهللا يَم ٌْل  َمدْل ًٍة قَمنىُ٘ق  قَم ُّنُق ْ٘ل ْٗل  َم ْلضَم َٝم ن  َم ًٍّ ْ٘ل ٌْل قَمنىُ٘ق  ىَمسِهللارْلَْمن َٝم ٌْل ىَمسِهللارْلحُق ٌْل مَم ْْلُٖق ِهللٍا قَمنهَم قَمنئِهللاوٌر 

َلَم  َٗم ىْلَٞمحَميَملَّتفْل  َٗم ْْلُٔق  ِهللٍا ٌْل  ِهللاكِهللالْل ٍة  ن فَميْلَٞمأْلجِهللانُق ًٍّ مَمٚ طَم َمن َٖمن  َملْل ُّ ْْلظُقكْل  َٝم َْٝمةِهللا فَميْلَٞم ؿِهللا ََم ِهللٓا  ِهللاىَٚم  ىْل َٕمفِهللا ٌْل  قِهللاقِهللانُق َ٘م ٌْل  ِهللا مُق ؿَم  َمظَم

ؿًّ  ٌْل  َمظَم َُّت  ِهللانُق كَم  . (1) { ُٝقمْل ِهللا
.       (2) كم االستفيامية في محل رفع منتدأ  :(االستفيامية)كْم 
.  (3) كم االستفيامية في محل نلب ظرف :كْم 

.      (4) مفعول نو منلوب نالفتحة الظاىرة وىو مضاف :أحَدكْم 
.  ضمير متلل منني عمل السكون في محل جر مضاف إليو :كْم 

.        مفعول نو منلوب نتنوين الفتح :أحدًا 
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َُم  } ىُ٘ق َٝمقُ٘ق َٗم ْٞلبِهللا  ن  ِهللانىْلغَم ًَّ شْل ٌْل قَم ُق يْلسُٖق ٌْل مَم نؾِهللاوُقُٖق ةٌر وَم ىَم َْل َُم ؼَم ىُ٘ق َٝمقُ٘ق َٗم ٌْل  ُق يْلسُٖق ٌْل مَم ذَمةٌر قَم  ِهللا ُقُٖق َُم ذَم َم ىُ٘ق َٞمقُ٘ق وَم

كَم اًّ  ِهللٍا ٌْل  ِهللاَلَّت  ِهللٖا نقِهللا فِهللٞا ََم وٌر فَم َم جُق ٌْل  ِهللاَلَّت قَميِهللٞا ُٖق َُق يَم ن َٝم ْل ٍَم ٌْل  ِهللٖا جِهللا ؿَّت ٌُق  ِهللا ِهللا يَم ٌْل قُقوْل قَم ِّٜ  َمدْل ُق يْلسُٖق ٌْل مَم ُق ُْٖق ِهللٍا ذَمن َٗم سْل َمةٌر  وَم

ؿًّ  ٌْل  َمظَم ْْلُٖق ِهللٍا ٌْل  ِهللٖا حَم ْلثِهللا فِهللٞا َلَم جَمىْل َٗم ِهللٕاكًّ   {  َمن
(1)  .

:  (2)[ ثالثٌة ، خمسٌة ، رابُعُيْم ، سادُسيم ، سبعٌة ، وثامُنيم ]
 .ىم : ، مقدر؛ أي منتدأ مرفوع نتنوين الضم:ثالثٌة ، خمسٌة 

.       خنر مرفوع نالضمة الظاىرة عمل أخره وىو مضاف :رابُعُيْم ، سادُسيم 
.  ضمير متلل في محل جر مضاف إليو :ُىْم 

.       منتدأ مرفوع نالضمة الظاىرة :سبعٌة 

                                                           

  .19: الكيف -  (1)

  .2/451إعراب القرآن : النحاس -  (2)

  .2/842التنيان : العكنري -  (3)

  .2/452إعراب القرآن : النحاس -  (4)
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جممة اسمية معطوفة : (ثامنيم كمنيم) .منتدأ خنره كمنيم مرفوع نالضمة الظاىرة وىو مضاف : ثامُنيمْ 
. (ىم سنعةٌ ): عمل الجممة االسمية قنميا؛ أي

.  ضمير متلل في محل جر مضاف إليو :ىْم 
 
 
ؾَم ؾُقٗ  جِهللاىْل ًّن } َٗم لْل َِم  ِْهللٞا نئَمةٍة وِهللا ِهللٍا خَم  ٌْل ذَم َم ِهللٖا ْٖل ِهللا ىَمسِهللارُ٘ق  فِهللٜا مَم { َٗم

(3)  .
:  (4)[ ثالَث ، مااٍة ، سنين ، سنين ، تسعا ]

.      ظرف زمان منلوب نالفتحة الظاىرة عمل أخره وىو مضاف : ثالَث 
.   مضاف إليو مجرور نتنوين الكسر :مااٍة 
.   ندل منلوب نالياء انو ممحق نجمع المذكر السالم :سنيَن 
.  نلب عمل التوكيد :سنيَن 
.       مفعول نو منلوب نتنوين الفتح :تسعًا 
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{ ِ ِهللٍا ِهللٔا  ِ ؾُقِّٗهللا ٍِّ ُقٌ  ن ىَٖم ٍَم يْل  ِهللَا َٗم َموْل ِهللٔا  كْل  ِهللا ضِهللا  َم ْلبِهللا َمقْل َٗم ١ْل َٗم تِهللا  ن ََم ْٞلبُق  ىىَّت ُق  َم ن ىَمسِهللارُ٘ق  ىَٔم ََم ٌُق  ِهللا يَم ُق  َمدْل قُقوِهللا  َّت

ؿ ًّ  ِهللٔا  َمظَم ِهللَا نْل كِهللاكُق فِهللٜا ظُق َلَم ُٝقمْل َٗم ٍّٜل  ىِهللا .  (1){ َٗم
.       (2) مفعول نو منلوب نتنوين الفتح :أحدًا 

 
شَم َميْلَْمن  } َٗم وٍة  َمؽْل ن  ِهللْا ََم ظَم َم ْلَْمنُٕق َٗم َْمنبٍة  ِْل  َمدْل ِهللٍا ِهللِا  ْٞل َّْتحَم ن شَم ََم ِهللٕا ؿِهللا َمظَم ِهللِا شَم َميْلَْمن ١ِهللا ْٞل يَم شُق رَم ًّ قَّت ٍَّت ُقٌ  كِهللابْل ىَٖم َٗم  ْل

دنًّ   قْل ن لَم ََم ُق ْٞلَْٖم { َم
(3)  .

 (4) :ألحِدِىما 
.      وعصمة جره الكسر وىو مضاف  (الصم) اسم مجرور نـ:َأحِد 
.  ضمير متلل منني عمل السكون في محل جّر مضاف إليو :ِىِما 

 
                                                           

 .                             22: الكيف -  (1)
 .              2/844التنيان : العكنري -  (2)
 .                              25: الكيف -  (3)
 .       2/453إعراب القرآن : النحاس -  (4)
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َٖمك ًّ } ن َّم ََم ُق ىَٖم َّمن ؼِهللا َم كْل فَمصَّت َٗم ْٞلئنًّ  ْْلُٔق شَم ِهللٍا ٌْل  يِهللا ٌْل جَمظْل ىَم َٗم َٖمن  يَم ِهللِا آجَمثْل  ُقمُق ْٞل َّْتحَم  . (5) {مِهللايْلحَمن  ىْلصَم
 . (6)  منتدأ مرفوع نضمة مقدرة وىو مضاف:كمتا 

.  مضاف إليو مجرور نالياء انو مثنل :الجنتين 
 

ؿ ًّ } كِهللاكُق  ِهللاكَم ِّٜ  َمظَم َلَم  ُقشْل َٗم ُق قَم ِّٜ  َ٘م  َّت {ىَّتنِهللاَّْتن ُٕق
(7) . 

.       (8) مفعول نو منلوب وعصمة نلنو تنوين الفتح :أحدًا 
 
ؿ ًّ   } كِهللاكْل  ِهللاكَم ِّٜ  َمظَم ٌْل  ُقشْل ِهللٜا ىَم ْٞلحَْم هُق َٝمن ىَم َٝمقُ٘ق {َٗم

(9)  .
.       (10) مفعول نو منلوب وعصمة نلنو تنوين الفتح :أحدًا 
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ؿًّ } ٌْل  َمظَم ْْلُٖق ِهللٍا قْل  ٌْل ُّقغَمنؾِهللا ٌْل فَميَم َّمنُٕق كْل مَم ظَم َٗم رًّ  ضَم  َمنقِهللالَم َمقْل ٙ  ١ْل جَمكَم َٗم سَمنهَم  ِّٞكُق  ىْلصِهللا ًَم ُّقىَم ْ٘ل َٝم { َٗم
(1)  .

.       (2) مفعول نو منلوب نتنوين الفتحة الظاىرة :أحدًا 
 
 
َٕمفَم   ىْلنِهللاحَمنبِهللا َلَم } نهِهللا  ٍَم َمن  ْٝليَمحَْم َٗم َُم َٝمن  ىُ٘ق َٝمقُ٘ق َٗم ِهللٔا  ن فِهللٞا ََّت ِهللٍا َِم  مْل ِهللاقِهللٞا ٍُق َِم  ٞ ِهللٍا كِهللا صْل َُق ٙ  ىْل يَم  ىْلنِهللاحَمنبُق فَمحَمكَم ُٗق ِهللا َٗم

ؿ ًّ  ٌُق قَم ُّلَم  َمظَم َلَم َٝمظْليِهللا َٗم ك ًّ  ن ِهللا يُ٘ق  ظَم ِهللَا ن دَم ٍَم ؿُقٗ   شَم َٗم َٗم َٕمن  ن بَم رًّ  ِهللاَلَّت  َمظْل كَم سِهللٞا َلَم مَم َٗم رًّ  ٞكَم غِهللا قُق صَم {ُٝقغَمنؾِهللا
(3)  .

.       مفعول نو منلوب نتنوين الفتح الظاىر :أحدًا 
 
 
قُقسنًّ } َٜم ظُق ضِهللا ٍْل ْٗل  َم ِهللِا  َم ْٝل كَم يَم  ىْلسَمعْل ََم صْل ٍَم حَّٚت  َم ْليُقغَم  ضُق ظَم ٍُق٘وَمٚ ىِهللا َمحَمنُٓق َلَم  َم ْلكَم ْـل قَمنهَم  {َٗم ِهللا

(4) . 
 . (5)ثمانون عامًا :  حقب :حقبًا 
 . (6) ظرف زمان منلوب نتنوين الفتح :حقبًا 

                                                           

 .                                       26: الكيف -  (1)
 ..           2/254إعراب القرآن : النحاس -  (2)
  .32: الكيف -  (3)
.                     لم تتطرق إليو كتب اإلعراب -  (4)
 . 33:  الكيف – (5)
 . 3/285معاني القرآن :  الزجاج – (6)
  .38: الكيف -   (7)
.                     لم تتطرق إليو كتب اإلعراب -  (8)
 .                                            42: الكيف -  (9)
.               لم تتطرق إليو كتب اإلعراب -(10)
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وْل } ََم ِهللٔا فَميْلَٞم ْل ٘  ىِهللاقَمناَم قَم ِّ شُق َُم َٝمكْل ن ِْل مَم ََم ؿٌر فَم َٗم ظِهللا ٌر  ٌْل  ِهللاىَٔم ُقنُق ن  ِهللاىَٖم ََم َّت َّٜت  َّم ٚ  ِهللاىَم ظَم ٌْل ُٝ٘ق رْليُقنُق ِهللٍا كٌر  َمن  َممَم ن  َّم ََم َّت قُقوْل  ِهللّا

ؿًّ  ِهللٔا  َمظَم رِهللا قَم ِّ سَمنؾَم كِهللاكْل  ِهللا ِهللا َلَم ُٝقمْل َٗم ن  نىِهللاعًّ ََم ًّ صَم { دَم
(7)  .

:  (8)[ واحٌد ، أحداً  ]
.      نعت مرفوع نتنوين الضم الظاىر :واحٌد 
.       مفعول نو منلوب نتنوين الفتح الظاىر :أحدًا 
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  :-(المرفوعات ، المنصوبات ، المجرورات)األعداد الواردة في سورة الكيف  

 
المجرورات وتوابعيا المنصوبات وتوابعيا المرفوعات وتوابعيا  العدد
 1 9- أحد 
- -  1واحد 
-  1- ثصث 
- -  1ثصثة 
- -  1رانع 
- -  1خمسة 

- -  1سادس 

- -  1سنعة 

- -  1ثامن 

 1 1- تسع 

                                                           

 .   47: الكيف -  (1)
 .لم تتطرق إليو كتب اإلعراب -  (2)

  .49: الكيف -  (3)

  .60:  الكيف – (4)

 .لسان العرب ، حقنة :  انن منظور – (5)

  .3/299معاني القرآن :  الزجاج – (6)

  .110: الكيف -  (7)

 . 2/476إعراب القرآن : النحاس -  (8)
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 1- - مائة 

- -  1 (االستفيامية)كم 

-  1-  (ثمانون عاماً )حقنًا 

- -  1 (تدل عمل اثنين)كمتا 

 9 12 3 
 (17)جدول رقم 

 

 
 
 
 
  إعراب ما ورد في سورة مريم من ألفاظ العدد: 
 

ِهلل٘اٝ نًّ   } َمنهٍة وَم خَم ىَٞم ٌَم  ىَّْتننَم ذَم َم يِّ بِّ  شْل َمو ىِّٜ آَٝمةًّ قَمنهَم آَٝمحُقلَم  َمَلَّت جُقنَم {قَمنهَم قَم
(1)  .

.    (2)ظرف زمان منلوب، وىو مضاف :ثالَث 
 . (لياليَ )نفتحة مقدرة عمل الياء المحذوفة  مضاف إليو مجرور :لياٍل 

 

 
 

ٍنًّ } ْ٘ل ِهللِا صَم ََم ظْل تُق ىِهللايكَّت قْل ِّٜ َّمفَم ىِهللٜا  ِهللّا ؿ ًّ فَمقُ٘ق كِهللا  َمظَم َِم  ىْلسَممَم ِهللٍا َِّت  ِٝهللا ن جَمكَم ٍَّت ْٞلْنًّ فَمإِهللا ٛ دَم قَمكِّ َٗم كَم ِهللٜا  َٗم شْل يِهللٜا  فَمنُق

ٞ نًّ   ىِهللا ًَم  ِهللّا ْ٘ل ٌَم  ىْلَٞم يِّ ِْل  ُقمَم {فَميَم
(3)  .

.       (4) مفعول نو منلوب نتنوين الفتح :أحدًا 
 
 

 
 
 

قِهللائْلٞنًّ  } َٗم ُِق  َمذَمنذنًّ  ىَم ٌْل  َمظْل ٍُة ُٕق ِ قَمكْل ٍِّ ُقٌ  َْمن قَمسْليَٖم يَمنْل ْٕل ٌْل  َم مَم {َٗم
(5)  .

.       (6) في محل نلب مفعول نو  :(الخبرية)كْم 
 

 

م ًّ   } ٌْل قِهللامْل ُق يُق ىَٖم ََم ْٗل جَمىْل ؿٍة  َم ِْل  َمظَم ٍِّ ْْلُٖقٌ  ِهللٍا هُّ  َٕموْل جُقعِهللا ٍُة  ِ قَمكْل ٍِّ ُقٌ  َْمن قَمسْليَٖم يَمنْل ْٕل ٌْل  َم مَم {َٗم
(7)  .

.       (8)في محل نلب مفعول نو  : (الخبرية)كْم 
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.        لفًظا منلوب محًص مفعول نو  ، اسم مجرور زائدة حرف جر:من أحٍد 
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  :-(المرفوعات ، المنصوبات ، المجرورات)األعداد الواردة في سورة مريم  

 
المجرورات وتوابعيا المنصوبات وتوابعيا المرفوعات وتوابعيا العدد 
 1 1- أحد 
-  1- ثصث 

-  2-  (الخنرية)كم 
 0 4 1 

 (18)جدول رقم 
 
 

  إعراب ما ورد في سورة طو من ألفاظ العدد: 
 

كًّ  } مْل ٌْل  ِهللاَلَّت دَم ُْل ىَمسِهللارْلحُق ٌْل  ِهللا ُق ْٞلَْٖم َُم  َم نفَمحُ٘ق { َٝمحَمؽَم
(1)  .

.       (2) ظرف زمان منلوب نتنوين الفتح :َعْشرًا 
 
 

ؿِهللا هَم  } ْٖل ٌْل َٝم ٌْل  ـــ َمفَميَم ِهللٖا نمِهللاِْهللا ىَم ٍَم َُم فِهللٜا  مُق٘ َْل ِهللُا َٝم ٗ َِم  ىْلقــُقكُق ٍِّ ُقٌ  َْمن قَمسْلـــيَٖم ـــيَمنْل ْٕل ٌْل  َم ٌْل مَم {ُٕق
(3)  .

 .      (4) (أىمكنا) في موضع النلب لمفعل :كْم  
 
 

  :-(المرفوعات ، المنصوبات ، المجرورات)األعداد الواردة في سورة طو  
 

                                                           

 . 10: مريم -  (1)
  .2/768التنيان :  ، العكنري 3/8إعراب القرآن : النحاس -  (2)

  .26: مريم -  (3)

  .3/14إعراب القرآن : النحاس -  (4)

  .74: مريم -  (5)

  .2/879التنيان :  ، العكنري 3/26إعراب القرآن : النحاس -  (6)

  .                                 98: مريم  -  (7)
  .               2/30إعراب القرآن : النحاس  - (8)
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المجرورات وتوابعيا المنصوبات وتوابعيا المرفوعات وتوابعيا العدد 
-  1- عشر 

-  1-  (الخنرية)كم 
 0 2 0 

 (19)جدول رقم 
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  إعراب ما ورد في سورة األنبياء من ألفاظ العدد: 
 

َِم  } كِهللاٝ ن اَم ؼَم ًٍّ ْ٘ل َٕمن قَم ؿَم َمن  َم ْل أّْل ّْلمَم َٗم َم ةًّ  ََم نَّمثْل  َمنىِهللا َٝمةٍة مَم ِْل قَمكْل ِهللٍا َْمن  َْل ٌْل قَمبَم مَم { َٗم
(1)  .

.       (2) (قلمنا) في موضع نلب ، مفعول نو لمفعل  :(الخبرية)كْم 
 

 
ِهللُا  } سُقؿُقٗ ٌْل فَمندْل َمن قَم ُّنُق َٗم َّم رًّ  ؿَم َٗم ظِهللا ةًّ  ٍَّت ٌْل  ُق حُقنُق ٍَّت ِهللٓا  ُق { َٕمفِهللا

(3)  .
.       (4) نعت منلوب نتنوين الفتح :واحدًة 

 

 
َُم } ٘ َُق يِهللا ىْل ٍُق ٌْل  ّْلحُق َٖموْل  َم ؿٌر فَم َٗم ظِهللا ٌر  ٌْل  ِهللاىَٔم ُقنُق ن  ِهللاىَٖم ََم َّت َّٜت  َّم ٚ  ِهللاىَم ظَم ن ُٝ٘ق ََم َّت { قُقوْل  ِهللّا

(5)  .
.       (6) نعت مرفوع نتنوين الضم :واحٌد 

 
 

  :-(المرفوعات ، المنصوبات ، المجرورات)األعداد الواردة في سورة األنبياء  
 

المجرورات وتوابعيا المنصوبات وتوابعيا المرفوعات وتوابعيا العدد 
- -  1واحد 
-  1- واحدة 

-  1-  (الخنرية)كم 
 1 2 0 

                                                           

   .                                103: طو -  (1)
 .             2/89التنيان :  ، العكنري 3/58إعراب القرآن : النحاس -  (2)
 .                                                  128: طو -  (3)
   .                              2/908التنيان :  ، العكنري 3/60إعراب القرآن : النحاس -  (4)
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 (20)جدول رقم 
 
 

51 

  إعراب ما ورد في سورة الحج من ألفاظ العدد: 
 

ٌر } ٌْل  ِهللاىَٔم ُقنُق ِهللًا فَمإِهللاىَٖم ّْل َمن َم ةِهللا  ١ْل ََم ِهللٖاٞ ِ  َم ٍِّ ُقٌ  قَٖم لَم ن قَم ٍَم يَٚم  ِهللا دَم ٌَم  َّت ٗ   وْل مُقكُق َمفْل ننًّ ىِهللٞا ْىَم ٍَم ةٍة شَم َميْلَْمن  ٍَّت ىِهللانُقوِّ  ُق َٗم

َِم   سِهللاحِهللٞا ؽْل َُق كِهللا  ىْل َٗم َممِّ   ٘ َُق يِهللا ُق  َموْل ؿٌر فَمئَم {َٗم ظِهللا
 (1) . 

.       (2) نعت مرفوع نتنوين الضم: واحٌد 
 
 
َٖمن } ٗشِهللا كُق يَٚم دُق ِهللٗاَٝمةٌر دَم ن َٜم ؼَم ِهللٖا ةٌر فَم ََم َٜم  َمنىِهللا ِهللٕا َٗم َٕمن  َْمن يَمنْل ْٕل َٝمةٍة  َم ِْل قَمكْل ِهللٍا ِْل  ِّ أَٝم { فَمنَم

(3)  .
ٞكُق } بِهللا ََم َّٜت  ىْل َٗم ِهللاىَم َٖمن  جُق فْل ٌَّت  َمؼَم ةٌر ذُق ََم َٜم  َمنىِهللا ِهللٕا َٗم َٖمن  ْٞلثُق ىَم يَم ٍْل َٝمةٍة  َم ِْل قَمكْل ِهللٍا ِْل  ِّ أَٝم مَم { َٗم

(4)  .
تعود عمل  (أىمكناىا) لمفعل  عمل االشتغال يجوز أن يكون في موضع النلب مفعول نو:فكأّيْن 
 .      (5)ن يكون في موضع الرفع منتدأ أكأين، و
 .      (6) وأن يكون في موضع الرفع منتدأ ،(أمميتُ ) في موضع نلب مفعول نو لمفعل :وكأّيْن 

 
 
َُم  } ٗ ن جَم ُقؿُّ ََّت ٍِّ َْمةٍة  أَمىْلفِهللا وَم ْؿَم قَم ِّلَم مَم ٍنًّ دِهللا ْ٘ل َُّت َٝم َٗم ِهللا ُٓق  ؿَم دْل َٗم ُق  يِهللافَم  َّت ىَِم ُٝقؽْل َٗم َّملَم  ِهللانىْل َمفَم بِهللا  يُ٘ق حَم ْلصِهللا َٝمىْل َٗم

}
(7) . 

 .      (8) اسم مجرور نتنوين الكسر وىو مضاف :كألِف 
 . مضاف إليو مجرور نتنوين الكسر :سنٍة 
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 .                                    11: ااننياء -  (1)
 . 3/65إعراب القرآن : النحاس -  (2)
 .                             92: ااننياء -  (3)
 .           2/926التنيان :  ، العكنري 3/79إعراب القرآن : النحاس -  (4)
 .                                        108: ااننياء -  (5)
  .                          2/930التنيان :  ، العكنري 3/83إعراب القرآن : النحاس -  (6)
 
  .                                            34: الحج -  (1)
  .3/97إعراب القرآن : النحاس -  (2)
  .45: الحج -  (3)
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  :-(المرفوعات ، المنصوبات ، المجرورات)األعداد الواردة في سورة الحج  
 

 المجرورات وتوابعياالمنصوبات وتوابعيا المرفوعات وتوابعيا العدد 
 --  1واحد 
 1- - ألف 
-  2- كأين 
 1 2 1 

 (21)جدول رقم 
 
 

  إعراب ما ورد في سورة المؤمنون من ألفاظ العدد: 
 

َِم  } نفِهللايِهللٞا يْل ِهللا  َم ِهللِا  ىْلؽَم َّْتن دَم ن مُق ٍَم َٗم سْليَم طَمكَم ئِهللا َم  ٌْل وَم قَمنُق ْ٘ل يَمقْلَْمن فَم ىَمقَمؿْل ؼَم { َٗم
(1)  .

.        (2) مفعول نو منلوب نالفتحة الظاىرة :سبَع 
.  مضاف إليو مجرور نالفتحة نيانة عن الكسرة انو ممنوع من اللرف :طرااَق 

 
 
{ ِ ِهللٍا َٖمن  يُقلْل فِهللٞا ُّ٘قُق فَمنوْل فَمنقَم  ىحَّْت َٗم َّمن  كُق ٍْل نا  َم َـم  شَم َمن فَمإِهللا ِٞهللْا ظْل َٗم َٗم َمن  ِهللْا ُْٞق َْميِهللا  ىْل ُقيْللَم  ِهللاأَمدْل ِهللُا  صْل

ِهللٔا  َم ْٞل ْٞلَْمن  ِهللاىَم ظَم ْٗل فَمأَم

ُقٌ  َّٖت ٘   ِهللّا َُق َِم  َميَم ٝ سْلِْهللٜا فِهللٜا  ىَّتفِهللا نطِهللا َلَم جُقؽَم َٗم ٌْل  ْْلُٖق ِهللٍا هُق  ْ٘ل ِهللٔا  ىْلقَم ْٞل يَم سَم َم دَم ِ وَم ٍَم يَملَم  ِهللاَلَّت  ْٕل َٗم َم ِهللِا  ْٞل ِهللِا  ذْلَْم ْٞل شَم ْٗل مُقوٍّل لَم

َُم   قُ٘ق كَم غْل ٍُّ}
(3)  .

.       (4) نعت توكيد مجرور انو ممحق نالمثنل :اثنيِن 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                

  .                                           48: الحج -  (4)
  .2/945التنيان : العكنري -  (5)
 .المرجع السانق -  (6)
  .47: الحج -  (7)
 .  لم تتطرق إلييا كتب اإلعراب -(8)
. 
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ِهللُا  } ٌْل فَمنجَّتقُ٘ق َمن قَم ُّنُق َٗم َّم رًّ  ؿَم َٗم ظِهللا ةًّ  ٍَّت ٌْل  ُق حُقنُق ٍَّت ِهللٓا  ُق َٕمفِهللا َُّت  { َٗم ِهللا
(1)  .

.       (2) نعت منلوب نتنوين الفتح :واحدًة 
 
 

ِهللٌا } ٞ يِهللا  ىْل َمظِهللا بُّ  ىْل َمكْل قَم َٗم سْليِهللا  َ٘م تِهللا  ىىَّت ََم بُّ  ىىَّت ِْل قَم ٍَم { قُقوْل 
(3)  .

.       (4) نعت مجرور نالكسرة الظاىرة عمل أخره :السبِع 
 
 

ِهللُا } شِهللا ُق٘ بِّ  قْل تُق قَمنهَم قَم ْ٘ل ََم ٌُق  ىْل ُٕق ؿَم ناَم  َمظَم َـم  شَم حَّٚت  ِهللا { ظَم
(5)  .

 : (6)أحَدُىْم 
.       مفعول نو منلوب نالفتحة وىو مضاف  :أَحَد 
   . ضمير متلل منني عمل السكون في محل جر مضاف إليو :ُىْم 

 
 

َِم   } ِْهللٞا ؾَم وِهللا ؿَم ضِهللا دَم َمقْل ٌْل فِهللٜا  ١ْل ٌْل ىَمسِهللارْلحُق { قَمنهَم مَم
(7)  .

.       (8)  في موضع النلب مفعول نو :(االستفيامية)كْم 
.  (9)ندل من كم : أي كم سنة أو نحوىا ، عدد  (لنثتم) ظرف لـ:كْم 

.  مضاف إليو مجرور نالياء انو ممحق نجمع المذكر السالم :سنيَن 
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  .17: المؤمنون -  (1)

 .لم تتطرق إليو كتب اإلعراب -  (2)

  .27: المؤمنون -  (3)

  .                          2/953التنيان : العكنري -  (4)

 
 .                                   52: المؤمنون -  (1)
 .                  2/957التنيان : العكنري -  (2)
 . 86: المؤمنون -  (3)
 .              3/119إعراب القرآن : النحاس -  (4)
 . 99: المؤمنون -  (5)
 .    122-3/121إعراب القرآن : النحاس -  (6)



  -118-  

  :-(المرفوعات ، المنصوبات ، المجرورات)األعداد الواردة في سورة المؤمنون  
 

المجرورات وتوابعيا المنصوبات وتوابعيا المرفوعات وتوابعيا العدد 
- -  1أحد 
-  1- واحدة 
 1- - اثنان 
-  1- سنع 

 1 1-  (االستفيامية)كم 
 1 3 2 

 (22)جدول رقم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                

 .                              112: المؤمنون -  (7)
 . 3/124إعراب القرآن : لنحاس ا-  (8)
 .                  2/962التنيان :  العكنري -(9)
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 :إعراب ما ورد في سورة النور من ألفاظ العدد  .;◇
 

ِهللا  ِهللُا } ِهللِا  َّت ٝ ن قَم ْلفَمةٌر فِهللٜا ؾِهللا ََم ِهللٖا مُقٌ  ِهللا فْل َلَم جَمأْلؼُق َٗم رٍة  يْلؿَم نئَمةَم شَم ِهللٍا ن  ََم ْْلُٖق ٍِّ ؿٍة  َٗم ظِهللا يِهللاؿُقٗ  مُقوَّت  َٗم ىمَّت ِّهللٜا فَمنشْل َمةُق   ىمَّت ِّهللٞا

َِم  ِْهللٞا ِهللٍا ؤْل َُق َِم  ىْل ٍِّ ن طَمنئِهللا َمةٌر  ََم ُق فَم  َٖم َٖمؿْل دَم ىْلَٞممْل َٗم كِهللا  ؼِهللا ْٟل ِهللًا   ْ٘ل َٗم ىْلَٞم ِهللا  َُم  ِهللانّلِلَّت ُْ٘ق ِهللٍا ٌْل جُقؤْل ْحُق {مُق
(1)  .

  .      (2) مضاف إليو مجرور :واحٍد 
 .   (3) مفعول نو منلوب وىو مضاف :مااَة 
    . مضاف إليو مجرور نتنوين الكسر :جمدٍة 

 
 
 
 

َلَم جَمقْلسَميُ٘ق  } َٗم رًّ  يْلؿَم َِم شَم نِّهللٞا ََم ٌْل ذَم يِهللاؿُقُٕٗق َٖمؿَم ا فَمنشْل ٌْل َٝمأْلجُ٘ق   ِهللاأَمقْل َم َمةِهللا شُق ٌَّت ىَم َْمنتِهللا ذُق بَم عْل َُق َُم  ىْل ٘ ٍُق َِم َٝمكْل ٝ َٗم ىَّتفِهللا

َُم   قُ٘ق ٌُق  ىْل َمنوِهللا ىَمئِهللالَم ُٕق ْٗل َٗم ُق رًّ  َم َمؿ ًّ  َٖمنؾَم ٌْل شَم ُق {ىَٖم
(4)  .

:  (5)[ بأربعٍة ، شيداَء ، أربعَة ، ثمانيَن ، جمدةً  ]
.       جار ومجرور :بأربعٍة 
.  نالفتحة ندل الكسرة انو ممنوع من اللرف ر مضاف إليو مجرو:شيداَء 
.  في موضع النلب نمعنل ثم لم ُيحِضروا أرنعة شيداء :شيداِء 
.       نائب عن المفعول المطمق :أربعَة 

.       مفعول نو منلوب نالياء انو ممحق نجمع المذكر السالم :ثمانيَن 
.  تمييز منلوب نتنوين الفتح :جمدًة 
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 . 2: النور -  (1)
  .3/128إعراب القرآن : النحاس -  (2)

  .3/964التنيان : العكنري -  (3)

  .4: النور -  (4)

  .2/964التنيان :  ، العكنري 3/128إعراب القرآن : النحاس -  (5)
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َٖمنؾَم تٍة  } ٌْل  َمقْل َميُق شَم ِهللٕا ؿِهللا رُق  َمظَم َٖمنؾَم ٌْل فَممَم ّْل ُقىُقُٖق َٖمؿَم اُق  ِهللاَلَّت  َم ٌْل شُق ُق ِْل ىَٖم ٌْل َٝمنُق ىَم َٗم ٌْل  ُٖق َٗم شَم َُم  َملْل ٘ ٍُق َِم َٝمكْل ٝ َٗم ىَّتفِهللا

َِم  قِهللٞا نؾِهللا َِم  ىبَّت ِهللَا ُق ىَم َّٔت ِهللا  ِهللّا {  ِهللانّلِلَّت
(1)  .

:  (2)[ أحِدىم ، أربُع ، اربعَ  ]
.       مضاف اليو مجرور نالكسر وىو مضاف :أحِدىْم 

.  ضمير متلل منني عمل السكون في محل جر مضاف إليو :ىْم 
.       خنر مرفوع نالضمة الظاىرة عمل آخره وىو مضاف :أربُع 

.  مضاف إليو مجرور نتنوين الكسر :شياداٍت 
.      حدىم أرنع شيادات أ منلوب عمل الملدر أي يشيد :أربَع 

 

 

َِم } ِهللـا ِهللٞا ن َِم  ىْلنَم ِهللٍا َُم  ن ُْل مَم ِهللٔا  ِهللا ْٞل يَم ِهللا دَم َْمةَم  َّت َُّت ىَم ْل ةُق  َم ىَم ِهللٍا ن { َٗم ىْلؽَم
(3)  .

:  (4)[ الخامسُة ، الخامسةَ  ]
.       منتدأ مرفوع نتنوين الضم :الخامسُة 
.  نمعنل أن يشيد الشيادة الخامسة :الخامسَة 

 
 
َِم } ِهللـا ِهللٞا ن َِم  ىْلنَم ِهللَا ُق ىَم َّٔت ِهللا  ِهللّا َٖمنؾَم تٍة  ِهللانّلِلَّت َٖمؿَم  َمقْل َميَم شَم ُْل جَممْل َٖمن  ىْل َمفَم بَم  َم ْْل قَم ُق دَم َٝمؿْل { َٗم

(5) 
 .      (6) نائب عن المفعول المطمق منلوب نالفتحة وىو مضاف :أربَع 

.  مضاف إليو مجرور نتنوين الكسر :شياداٍت 
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َِم } قِهللٞا نؾِهللا َِم  ىبَّت ِهللٍا َُم  ن ُْل مَم َٖمن  ِهللا ْٞل يَم ِهللا دَم بَم  َّت َُّت  َمضَم ةَم  َم ىَم ِهللٍا ن { َٗم ىْلؽَم
(1)  .

.       (2)  اسم معطوف عمل أرنعة منلوب:الخامسَة 
                                                           

   .                          6: النور -  (1)

  .             2/965التنيان :  ، العكنري 3/129إعراب القرآن : النحاس -  (2)

 .                             7: النور -   (3)
 .              2/965التنيان :  ، العكنري 3/129إعراب القرآن : النحاس  -  (4)
 .                             8: النور -   (5)
  .    2/966التبيان : العكربي  -  (6)
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.  (3) مفعول نو منلوب عمل معنل ويشيد الخامسة :الخامسَة 
 
 
َُم } ِهللـا ُ٘ق ن ٌُق  ىْلنَم ِهللا ُٕق ْْلؿَم  َّت ىَمئِهللالَم دِهللا َٖمؿَم اِهللا فَمأُٗق ٌْل َٝمأْلجُ٘ق   ِهللانىمُّ ْـل ىَم َٖمؿَم اَم فَمإِهللا ِهللٔا  ِهللاأَمقْل َم َمةِهللا شُق ْٞل يَم ٗ  دَم ناُق َلَم شَم ْ٘ل { ىَم

(4)  .
.      (5) جار ومجرور :بأربعِة 
.  مضاف إليو مجرور نالفتحة ندل الكسر انو ممنوع من اللرف :شيداَء 

 
 
كَم  } ن لَم ٌٌر ٍَٙم يِهللٞا ٞيٌر دَم ِهللَا ُق وَم َٗم َّت ناُق  ِْل َٝممَم ٍَم مِّٜ  َم ُٝقمَم َِّت  َّت ىَمنِهللا َٗم ؿٍة  َم َمؿًّ   ِْل  َمظَم ِهللٍا ٌْل  ْْلنُق ِهللٍا   }

(6)  .
.      (7) (زكل) مجرور لفظًا مرفوع محًص ، فاعل :أحٍد 

 
 
ناُق  } ن َٝممَم ٍَم ُق  يُق ُق  َّت قْل َميٍة َٝمؽْل

يَٚم  َم ٜ دَم مِهللا َْل ِْل َٝم ٍَم ٌْل  ْْلُٖق ِهللٍا َٗم ِهللِا  ْٞل يَم يَٚم قِهللاشْل ٜ دَم مِهللا َْل ِْل َٝم ٍَم ٌْل  ْْلُٖق ِهللٍا { َٗم
(8)  .

.       (9)وعصمة جره تنوين الكسر  (عمل) اسم مجرور نـ:أربٍع 
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خَم  } ٌْل ذَم َم ْْلنُق ِهللٍا ٌَم  يُق ٌْل َٝمسْليُقغُق٘   ىْلعُق َِم ىَم ٝ َٗم ىَّتفِهللا ٌْل  نُّقنُق ََم ْٝل يَمنَمثْل  َم ٍَم َِم  ٝ ٌُق  ىَّتفِهللا ّْلنُق ِهللـا حَمأْل َمىْل ُْ٘ق  ىِهللٞا ٍَم َِم اَم  ٝ َٖمن  ىَّتفِهللا ُّ َٝمن َٝم

ناِهللا  مَم رِهللا  ىْل ِهللا ؿِهللا صَم َم ِْل  َم ْل ِهللٍا َٗم رِهللا  ِهللٖاٞكَم َِم  ىظَّت ِهللٍا ٌْل  َمن َمنُق َُم ذِهللٞا َِم جَمضَم ُق٘ ٞ ظِهللا َٗم كِهللا  رِهللا  ىْل َمصْل ِْل قَمسْلوِهللا صَم َم ِهللٍا كَّت تٍة  ٍَم

ٌْل  قَم تٍة ىَمنُق ْ٘ل خُق دَم { ذَم َم
(1)  .

:  (2)[ ثالَث ، ثالثُ  ]

                                                           

 .                                        9: النور -  (1)
 . 2/966التنيان : العكنري -  (2)
 .                4/33معاني القرآن : الزجاج -  (3)
 . 13: النور -  (4)
 .                 2/967التنيان : العكنري -  (5)
 .                                    21: النور -  (6)
 . 3/131إعراب القرآن : النحاس -  (7)
 .                                 45: النور -  (8)
 . 2/975التنيان :  العكنري -(9)
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.       ظرف زمان منلوب نتنوين الفتح وىو مضاف :ثالَث 
.  مضاف إليو مجرور نتنوين الكسر :مراٍت 
.  وىو مضاف ، ويلح أن يكون خنرًا لمنتدأ محذوف منتدأ مرفوع نالضمة الظاىرة:ثالُث 

. مضاف إليو مجرور نتنوين الكسر : عوراٍت 
 
 

  :-(المرفوعات ، المنصوبات ، المجرورات)األعداد الواردة في سورة النور  
 

المجرورات وتوابعيا المنصوبات وتوابعيا المرفوعات وتوابعيا العدد 
 2- - أحد 
 1- - واحد 
-  1 1ثصث 
 1 1 1أرنع 
 2 1- أرنعة 
-  1 1الخامسة 

-  1- ثمانون 

-  1- مائة 
 3 6 6 

 (23)جدول رقم 
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  إعراب ما ورد في سورة الفرقان من ألفاظ العدد: 
 

ك ًّ  َل َم} رِهللٞا ق ًّ مَم ٘  ذُقسُ٘ق دُق َٗم ؾْل ؿ ًّ  َٗم ظِهللا ق ًّ  ًَم ذُقسُ٘ق ْ٘ل ٘   ىْلَٞم دُق { جَمؿْل
(1)  .

 .      (2) نعت منلوب نتنوين الفتح الظاىر :واحدًا 
                                                           

 .                                     58: النور -  (1)
  .2/977التبيان : العكربي -  (2)
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جَّتيْلَْمنُٓق } قَم َٗم كَم  ِهللٔا فُقؤَم ؾَم ُقرَمسِّثَم  ِهللا ىِهللالَم ىِهللْا فَم رًّ مَم ؿَم َٗم ظِهللا يَمةًّ  َْل ُُق شُق آ ِهللٔا  ىْلقُقكْل ْٞل يَم هَم دَم َلَم ُّقمِّ ْ٘ل ٗ  ىَم َِم مَم َمكُق ٝ قَمنهَم  ىَّتفِهللا َٗم

جِهللٞا ًّ   {جَمكْل
(3)  .

.  (4) نعت منلوب نتنوين الفتح الظاىر  :ةً واحد
 
 
ُِق  } ََم ظْل يِهللا  ىكَّت يَٚم  ىْل َمكْل ٙ دَم َ٘م حَم ٌَّت  وْل ًٍة ذُق َّتن حَّتةِهللا  َٝم ن فِهللٜا وِهللا ََم ُق ْٞلَْٖم ن  َم ٍَم َٗم ضَم  َمقْل َٗم ١ْل َٗم تِهللا  ن ََم يَم َم  ىىَّت  ىَّتفِهللاٛ ؼَم

ك ًّ  سِهللٞا ِهللٔا ؼَم أَمهْل  ِهللا {فَمنوْل
(5)  

.       (6)وعصمة جره الكسر الظاىرة وىو مضاف  (في) اسم مجرور نـ:ستِة 
 .        مضاف إليو مجرور نتنوين الكسر:أياٍم 

 
 

  :-(المرفوعات ، المنصوبات ، المجرورات)األعداد الواردة في سورة الفرقان  
 

المجرورات وتوابعيا المنصوبات وتوابعيا المرفوعات وتوابعيا  العدد
-  2- واحد 
 1- - ستة 
 0 2 1 

 (24)جدول رقم 
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  إعراب ما ورد في سورة الشعراء من ألفاظ العدد: 

 
ٌٍة  } كِهللاٝ زٍة مَم ْٗل ِ مُقوِّ لَم ِهللٍا َٖمن  سَمحْلَْمن فِهللٞا

ٌْل  َّم ضِهللا مَم َمقْل ْٗل   ِهللاىَٚم  ١ْل ٌْل َٝمكَم ىَم َٗم  . (1){ َم
 . (أننتنا) في محل نلب مفعول نو لمفعل  :(الخبرية)كْم 

                                                           

.                                   14:  الفرقان - (1)
 . 2/981التنيان : العكنري  - (2)
 .                                  32الفرقان -  (3)
 . 3/159إعراب القرآن : النحاس -  (4)
                                     59: الفرقان -  (5)
 2/989التنيان : العكنري -  (6)
 



  -124-  

 
 

  :-(المرفوعات ، المنصوبات ، المجرورات)األعداد الواردة في سورة الشعراٍء  
 

المجرورات وتوابعيا المنصوبات وتوابعيا المرفوعات وتوابعيا  العدد
-  1 - (الخنرية)كم 

 0 1 0 
 (25)جدول رقم 
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  إعراب ما ورد في سورة النمل من ألفاظ العدد: 
 
َٛم  } وْل  ؼِهللا ِهللٔا ـــــَٗم َمؾْل ـ ِهللٍا ْ٘ل قَم َٗم َُم  ْ٘ل دَم يِهللا آَٝمنتٍة  ِهللاىَٚم فِهللاكْل ْٞلكِهللا وُق٘اٍة فِهللٜا جِهللاىْل ِْل  َم ِهللٍا نا  ْٞلضَم زْل  َم كُق ْٞلسِهللالَم جَمؽْل كَم فِهللٜا شَم ؾَم

َِم  قِهللٞا ٍنًّ فَمنوِهللا ْ٘ل نُّ٘ق  قَم ٌْل مَم ُق َّٖت { ِهللّا
(1)  .

.       (2) اسم مجرور نتنوين الكسر وىو مضاف :تسِع 

                                                           

 . 7:  الشعراء – (1)
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.  مضاف إليو مجرور نتنوين الكسر :آياٍت 
 
 

َُم } ٘ يِهللاعُق َلَم ُٝقبْل َٗم ضِهللا  َمقْل َُم فِهللٜا  ١ْل ؿُقٗ ْٕلظٍة ُٝق ْلىِهللا َْٝمةِهللا جِهللاىْل َمةُق قَم ؿِهللا ََم َُم فِهللٜا  ىْل ن مَم { َٗم
(3)  .

 .      (4) اسم كان مرفوع نالضمة وىو مضاف :تسعُة 
 .      (5)رىط اسم لمجمع وجمعو أرىط ولذلك أضيف إلل تسعة ) مضاف إلـيو مجرور نتنوين الكسر :رىٍط 
 
 

  :-(المرفوعات ، المنصوبات ، المجرورات)األعداد الواردة في سورة النمل 
 

المجرورات وتوابعيا المنصوبات وتوابعيا المرفوعات وتوابعيا العدد 
 1- - تسع 
- -  1تسعة 
 1- - رىط 
 1 0 2 

 (26)جدول رقم 
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  إعراب ما ورد في سورة القصل من ألفاظ العدد: 
 

َمن  } ْٞلثَم ىَْم قَم ن وَم ٍَم كَم  مِهللاَٝملَم  َمشْل َمصْل دُق٘كَم ىِهللٞا َُّت  َم ِهللٜا َٝمؿْل َٞمناٍة قَمنىَمثْل  ِهللا حِهللاعْل يَٚم  وْل ٜ دَم مِهللا َْل ن جَم ََم ؿَم ُٕق جْلُٔق  ِهللاظْل ناَم فَمصَم

َِم  ٞ ِهللَا ِهللًا  ىظَّتنىِهللا ْ٘ل َِم  ىْلقَم ِهللٍا تَم  ْ٘ل فْل َّمصَم صَم قَمنهَم َلَم جَمؽَم ِهللٔا  ىْلقَمبَم ْٞل يَم قَمصَّت دَم َٗم ُٓق  ناَم ن شَم ََّت ن (25)فَميَم ََم ؿَم ُٕق قَمنىَمثْل  ِهللاظْل

ُِق  ٞ ِهللٍا َم ُّٛ  ١ْل ِهلل٘ا تَم  ىْلقَم كْل حَمأْلشَم ِهللِا  وْل ٍَم ْٞلكَم  َُّت ؼَم ُٓق  ِهللا كْل حَمأْلشِهللا ؿَمٙ (26)َٝمن َم َمثِهللا  وْل لَم  ِهللاظْل ّْلنِهللاعَم ُْل  ُق ِّٜ  ُققِهللاٝؿُق  َم قَمنهَم  ِهللّا

كَم  ْْلؿِهللا ِْل دِهللا ِهللَا كًّ  فَم مْل ثَم دَم َْل ََم ُْل  َمجْل سٍة فَمإِهللا صَم َٜم ظِهللا نِّهللا ََم ِّهللٜا ذَم كَم شُق
ُْل جَمأْل يَٚم  َم ِهللِا دَم ْٞل َٕمنجَم َّٜت  {   ْلَْمحَم

(1)  .
 :  (2)إحَداُىما 

.        فاعل مرفوع نضمة مقدرة وىو مضاف:إحَدى

                                                           

 .                                       12: النمل -  (1)
 . 2/1005التنيان : العكنري -  (2)
 . 48: النمل -  (3)
 .              3/199إعراب القرآن : النحاس -  (4)
 . 2/1010التنيان : العكنري -  (5)
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.  ضمير متلل منني عمل السكون في محل جر مضاف إليو :ُىما 
 
:  (3)[  إحدى ، َعْشرًا ، ثمانيَ  ]

.       فاعل مرفوع نضمة مقدرة :إحدى 
.       مفعول نو ثاٍن منلوب نالفتحة وىو مضاف :ثمانَي 
.   مضاف إليو مجرور نتنوين الكسر :حجٍج 
.       مفعول نو منلوب نتنوين الفتح :َعْشرًا 

 
 
ِْل } نَم ٌْل جُقىْل ٌْل ىَم ُق ُْٖق نمِهللا ىَم ٍَم َٖمن فَمحِهللايْللَم  حَم ٞمَم ٍَم ِهللا تْل  كَم َٝمةٍة  َملِهللا ِْل قَمكْل ِهللٍا َْمن  يَمنْل ْٕل ٌْل  َم مَم {َٗم

(4)  .
.       (5) (أىمكنا) في محل نلب مفعول نو لمفعل :كْم 
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  :-(المرفوعات ، المنصوبات ، المجرورات)األعداد الواردة في القصل  

 
المجرورات وتوابعيا المنصوبات وتوابعيا المرفوعات وتوابعيا العدد 
-   2إحدى 
-  1- ثماني 
-  1- عشر 
-  1- كم 
 2 3 0 

 (27)جدول رقم 

 

                                                           

  .27-26-25: القلص -  (1)

  .3/235إعراب القرآن : النحاس -  (2)

  .2/1019التنيان : العكنري -  (3)

 . 58: القلص -  (4)
  .2/1023التنيان :  ، العكنري 3/240إعراب القرآن : النحاس -  (5)
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  إعراب ما ورد في سورة العنكبوت من ألفاظ العدد: 

 

ن } ًٍّ ن َِم دَم ٞ ىِهللا َْل َْمةٍة  ِهللاَلَّت ؼَم ٌْل  َمىْلفَم وَم ِهللٖا ِهللٔا فَميَمسِهللادَم فِهللٞا ِهللٍا ْ٘ل ن  ِهللاىَٚم قَم ظًّ يْلَْمن ُّ٘ق وَم ىَمقَمؿْل  َمقْل ٌْل  َٗم ُٕق َٗم ُُق  ٌُق  ىلُّ٘فَمن ُٕق فَم فَمأَمؼَم

َُم  ٘ َُق {  َمنىِهللا
(1)  .

:  (2)[ ألَف ، خمسينَ ]
.       مفعول فيو منلوب نالفتحة ظرف زمان وىو مضاف :ألَف 

.       منلوب عمل االستثناء منلوب نالياء انو ممحق نجمع المذكر السالم :خمسيَن 
.  تمييز منلوب نتنوين الفتح :عامًا 

 
 
َِم  } ٞ ِهللَا َِم  ىْل َمنىَم ِهللٍا ؿٍة  ِْل  َمظَم ِهللٍا َٖمن  ٌْل  ِهللا سَمقَمنُق ن وَم ٍَم ةَم  مَم َُم  ىْل َمنظِهللا ٌْل ىَمحَمأْلجُ٘ق َّتنُق ِهللٔا  ِهللّا ِهللٍا ْ٘ل ْـل قَمنهَم ىِهللاقَم طًّن  ِهللا ىُ٘ق { َٗم

(3)  .
.       (4)عمل أنو فاعل اسم مجرور لفًظا مرفوع محصً : من زائدة ، أحد :من أحٍد 
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َّْتن  ِهللانىَّتفِهللاٛ  } ٍَم ىُ٘ق  آ قُ٘ق َٗم ٌْل  ْْلُٖق ِهللٍا   ٘ َُق َِم  َميَم ٝ ُِق  ِهللاَلَّت  ىَّتفِهللا ىَم َٜم  َمظْل ِهللٕا ْٕلوَم  ىْلنِهللاحَمنبِهللا  ِهللاَلَّت  ِهللانىَّتحِهللٜا  ىُ٘ق   َم نؾِهللا َلَم جُقصَم َٗم

َُم   ٘ َُق يِهللا ىْل ٍُق ُق  ُِق ىَٔم َّمعْل َٗم ؿٌر  َٗم ظِهللا ٌْل  ُقنُق َٗم ِهللاىَٖم َمن  ُْق َٗم ِهللاىَٖم ٌْل  ْٞلنُق مِهللاهَم  ِهللاىَم َٗم ُّق ْٞلَْمن  مِهللاهَم  ِهللاىَم { ُّق
(1)  .

.       (2) خنر مرفوع نتنوين الضم الظاىر :واحٌد 
 
 
ٌُق  } ٞيُق  ىْل َميِهللٞا ِهللَا َ٘م  ىىَّت ُٕق َٗم ٌْل  َّتنمُق َٗم ِهللٝا َٖمن  قُق لُق ُق َٝمكْل َٖمن  َّت قَم وُق قِهللالْل ِهللَا ِْل ؾَم  َّتةٍة َلَم جَمعْل ِهللٍا ِْل  ِّ أَٝم مَم { َٗم

(3)  .
.       (4)ن تكون في موضع رفع منتدأ أ يجوز :وكأّيْن 

 
 

                                                           

  .14: العنكنوت -  (1)

  .2/1030التنيان : العكنري -  (2)

  .28: العنكنوت -  (3)

  .2/1032التنيان : العكنري -  (4)
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  :-(المرفوعات ، المنصوبات ، المجرورات)األعداد الواردة في سورة العنكبوت  
 

المجرورات وتوابعيا المنصوبات وتوابعيا المرفوعات وتوابعيا العدد 
 1- - أحد 
- -  1واحد 
-  1- ألف 

-  1- خمسون 
- -  1كأين 
 2 2 1 

 (28)جدول رقم 
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  إعراب ما ورد في سورة الروم من ألفاظ العدد: 

 

َُم  } ُْ٘ق ِهللٍا ؤْل َُق ضُق  ىْل ئِهللافٍة َٝم ْلكَم ٍَم ْ٘ل َٝم َٗم ؿُق  ِْل  َم ْل ِهللٍا َٗم ِْل قَمسْلوُق  ِهللٍا كُق  ٍْل َم ِهللا  ١ْل َّت َِم ّلِلِهللا ِْهللٞا يِهللا وِهللا { فِهللٜا  ِهللاضْل
(1)  .

.       (2)  وىو مضافوعصمة جره الكسرة (في) اسم مجرور نـ:في ِبضِع 
.  مضاف إليو مجرور نالياء انو ممحق نجمع المذكر السالم :سنين 

 
 

  :-(المرفوعات ، المنصوبات ، المجرورات)األعداد الواردة في سورة الروم  
 

المجرورات وتوابعيا المنصوبات وتوابعيا المرفوعات وتوابعيا العدد 

                                                           

 . 46: العنكنوت -  (1)
  .2/1034التنيان : العكنري -  (2)

  .60: العنكنوت -  (3)

  .2/1034التنيان : العكنري -  (4)
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 1- - نضع 
 0 0 1 

 (29)جدول رقم 
 
 

  إعراب ما ورد في سورة لقمان من ألفاظ العدد: 
 
نتُق } ََم يِهللا ن َّم ِهللاؿَمتْل مَم ٍَم كٍة  سْل َمةُق  َم ْلعُق ِهللٓا وَم ؿِهللا ِْل  َم ْل ِهللٍا ُٓق  ؿُّ َُق كُق َٝم َٗم ىْلسَمعْل ًٌر  رٍة  َمقْل َم كَم صَم ِْل شَم ِهللٍا ضِهللا  َمقْل ن فِهللٜا  ١ْل ََم َّت ْ٘ل  َّم ىَم َٗم

ٌٌر  نِهللاٞ مِهللاٝمٌر ظَم َم دَم َُّت  َّت ِهللا  ِهللا ٞكٌر *  َّت ٞيٌر  َمبِهللا ِهللَا َم وَم َُّت  َّت رٍة  ِهللا ؿَم َٗم ظِهللا َْم ْلهٍة  ٌْل  ِهللاَلَّت مَم رُقنُق َلَم  َم ْل َٗم ٌْل  يْلقُقنُق ن ؼَم { ٍَم
(3)  .

.       (4) فاعل مرفوع نالضمة وىو مضاف :سبعُة 
.   مضاف إليو مجرور نتنوين الكسر :أبحٍر 

 
.       (5) نعت مجرور نتنوين الكسر :واحدٍة 
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  :-(المرفوعات ، المنصوبات ، المجرورات)األعداد الواردة في سورة لقمان 
 

المجرورات وتوابعيا المنصوبات وتوابعيا المرفوعات وتوابعيا العدد 
 1- - واحدة 
- -  1سنعة 
 1 0 1 

 (30)جدول رقم 

 
 

                                                           

  .4: الروم -  (1)

 . 2/1036التنيان : العكنري -  (2)
 . 28-27: لقمان -  (3)
  .2/1045التنيان : العكنري -  (4)

  .2/1046التنيان : العكنري -  (5)
  .4: السجدة -  (1)

  .2/1047التنيان : العكنري -  (2)

  .  5: السجدة -  (3)

 .           2/1052التنيان : العكنري -  (4)
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  إعراب ما ورد في سورة السجدة من ألفاظ العدد: 
 

ٌْل } ن ىَمنُق ٍَم يِهللا  يَٚم  ىْل َمكْل ٙ دَم َ٘م حَم ٌَّت  وْل ًٍة ذُق َّتن حَّتةِهللا  َٝم ن فِهللٜا وِهللا ََم ُق ْٞلَْٖم ن  َم ٍَم َٗم ضَم  َمقْل َٗم ١ْل َ٘م تِهللا  ََم يَم َم  ىىَّت ُق  ىَّتفِهللاٛ ؼَم  َّت

َُم  ٗ مَّتكُق يٍة  َمفَم َم جَمحَمفَم َلَم شَم ِهللٞا َٗم ٍّٜل  ىِهللا َٗم ِْل  ِهللٍا ِهللٔا  ِْل ؾُقِّٗهللا {ِهللٍا
(1) . 

.       (2)وعصمة جره الكسرة الظاىرة  (في) اسم مجرور نـ:في ستِة 
.    مضاف إليو مجرور نتنوين الكسر :أياٍم 

 
 
َْمةٍة } ُٓق  َمىْلفَم وَم قْلؿَم قُق ِهللٍا َُم  ن ًٍة مَم ْ٘ل ِهللٔا فِهللٜا َٝم ْٞل زُق  ِهللاىَم ٌَّت َٝم ْلكُق ضِهللا ذُق َمقْل ناِهللا  ِهللاىَٚم  ١ْل ََم َِم  ىىَّت ِهللٍا كَم  ٍْل َم {ُٝقؿَم ِّكُق  ١ْل

(3)  .
.       (4) خنر كان منلوب نالفتحة وىو مضاف :ألَف 
. مضاف إليو مجرور نتنوين الكسر : سنٍة 
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  :-(المرفوعات ، المنصوبات ، المجرورات)األعداد الواردة في سورة السجدة  

 
المجرورات وتوابعيا المنصوبات وتوابعيا المرفوعات وتوابعيا العدد 
 1- - ستة 
-  1- ألف 
 0 1 1 

 (31)جدول رقم 
 
 

  إعراب ما ورد في سورة األحزاب من ألفاظ العدد: 
 

ِهللٔا } يَم  ىَّتفِهللاٛ فِهللٜا قَميْلسِهللا ََم َملْل هِهللا فَٞم ْ٘ل َِم  ِهللانىْلقَم ضَم ْل َِّت فَم َم جَمؽْل ْٞلحُق ِهللُا  جَّتقَم نا  ِهللا َِم  ىِّْىَم ٍِّ ؿٍة  أَمظَم َِّت مَم حُق ِّٜ ىَمىْل نا  ىَّْتسِهللا َٝمن ِّهللاىَم

ٗفنًّ   ٍَّت ْلكُق َلًّ  ْ٘ل َِم قَم قُقيْل َٗم ضٌر  كَم {ٍَم
(1)  .

.       (2)  مجرور لفظًا منلوب محًص خنر ليس: جار ومجرور ، أحٍد :كأحٍد 
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َِم } ِّٞ ٌَم  ىَّْتسِهللٞا نجَم ؼَم َٗم ِهللا  وُق٘هَم  َّت ىَمنِهللاِ قَّت َٗم ٌْل  نىِهللانُق شَم ِ قِّ ٍِّ ؿٍة  ؿٌر  َم َمن  َمظَم ََّت عَم ٍُق َُم  ن ن مَم {ٍَّت
(3)  .

.       (4) مضاف إليو مجرور نتنوين الكسر :أحٍد 
 
 

  :-(المرفوعات ، المنصوبات ، المجرورات)األعداد الواردة في سورة االحزاب 
 

المجرورات وتوابعيا المنصوبات وتوابعيا المرفوعات وتوابعيا العدد 
 2- - أحد 
 0 0 2 

 (32)جدول رقم 
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  إعراب ما ورد في سورة سبأ من ألفاظ العدد: 
 

يِهللٜا} وُق فَّت ُ٘ق  قُق ٌْل فَمنَم ْٞلَْمنُٕق ن اَم جَم ٍَم نقَم  ِهللٍا ْلمَم ن  َميَمغُق٘   ٍَم َٗم ٌْل  ِهللٖا ِْل قَمسْليِهللا ِهللٍا َِم  ٝ فَّتبَم  ىَّتفِهللا مَم { َٗم
(1)  .

.       (2) مفعول نو منلوب نالفتحة :معشاَر 
 
 
{ ٗ ٌَّت جَمحَم َمنَّتكُق فُقكَم ؾَمٙ ذُق َٗم رْلَْٚم  ٍَم ِهللا  َّت ٍُق٘  ّلِلِهللا ُْل جَمقُ٘ق رٍة  َم ؿَم َ٘م ظِهللا ٌْل  ِهللا ظُقنُق ن  َمدِهللا ََم َّت َّْتةٍة  قُقوْل  ِهللّا ِْل شِهللا ِهللٍا ٌْل  سِهللانُق نظِهللا ن  ِهللابَم   ٍَم

}
(3)   .

:  (4)[ واحدٍة ، مثنى ، فرادى ]
.       جار ومجرور ، والمقلود نواحدة ال الو إال اهلل :واحدٍة 
.       حال منلوب نفتحة مقدرة :مثنى 
.       حال منلوب نفتحة مقدرة :فرادى 

 
 

  :-(المرفوعات ، المنصوبات ، المجرورات)األعداد الواردة في سورة سبأ  
                                                           

 .                               32: ااحزاب -  (1)
 .      2/1056التنيان :  ، العكنري 3/301إعراب القرآن : النحاس -  (2)
  .                           40: ااحزاب -  (3)
   .      3/317إعراب القرآن :  ، النحاس 2/1058التنيان : العكنري -  (4)
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المجرورات وتوابعيا المنصوبات وتوابعيا المرفوعات وتوابعيا العدد 
 1- - واحدة 
-  1- فرادى 
-  1- مثنل 
-  1- معشار 

 0 3 1 
 (33)جدول رقم 

 (32)جدول رقم 
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  إعراب ما ورد في سورة فاطر من ألفاظ العدد: 
 
قُق َمناَم  ه} َٗم خَم  ذُق َم َٗم رْلَْٚم  ٍَم ةٍة  ِْهللاعَم ىِهللٜا  َمشْل وُق ًّ  ُٗق ةِهللا قُق ئِهللانَم ََم َم وِهللا  ىْل ندِهللا ضِهللا شَم َمقْل َٗم ١ْل َ٘م تِهللا  ََم كِهللا  ىىَّت ِهللا فَمنطِهللا َّت ؿُق ّلِلِهللا َْل  ظَم

}
(1)  .

 معدولة عن اثنين اثنين، وثصثة ثصثة، وأرنعة ا نعت مجرور لم ينلرف انو:مثنى ، ُثالَث ، ُرباَع 
.       (2)أرنعة 

 
 

  :-(المرفوعات ، المنصوبات ، المجرورات)األعداد الواردة في سورة فاطر 
 

المجرورات وتوابعيا المنصوبات وتوابعيا المرفوعات وتوابعيا العدد 
 1- - مثنل 
 1- - ثصث 
 1- - رناع 
 0 0 3 

                                                           

                                 45: سنأ -  (1)
 2/1070العكنري ، التنيان -  (2)
 .                                     46: سنأ -  (3)
 .               2/1070التنيان :  ، العكنري 3/354إعراب القرآن : النحاس -  (4)
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 (34)جدول رقم 
 
 

  إعراب ما ورد في سورة يس من ألفاظ العدد: 
 

َُم } يُ٘ق وَم كْل ٍُق ٌْل  ْٞلنُق َّتن  ِهللاىَم َّمن  ِهللارَمنىِهللادٍة فَمقَمنىُ٘ق   ِهللّا لْل ن فَم َممَّت ََم ُٕق فَّت ُ٘ق ِهللِا فَمنَم ْٞل ٌُق  ذْلَْم ِهللٖا ْٞل يْلَْمن  ِهللاىَم وَم {  َمقْل
(3)  .

.      (4) مفعول نو منلوب نالياء انو ممحق نالمثنل :اثنيِن 
.       (5)سمو شمعون  ان الثالث ُأرِسل قنل االثنين وإ : يقال:بثالٍث 
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َُم  } ؿُقٗ ِهللٍا ن ٌْل ؼَم َـم  ُٕق رًّ فَمإِهللا ؿَم َٗم ظِهللا ةًّ  ْٞلعَم نَّمثْل  ِهللاَلَّت صَم ُْل مَم {  ِهللا
(1)  .

.       (2) نعت منلوب نتنوين الفتح الظاىر :واحدًة 
 
 
َُم } ٘ َُق بِّ ٌْل َٝمؽِهللا ُٕق َٗم ٌْل  فُقُٕق رًّ جَمأْلؼُق ؿَم َٗم ظِهللا ةًّ  ْٞلعَم َُم  ِهللاَلَّت صَم ٗ ْْلظُقكُق ن َٝم { ٍَم

(3)  .
.       (4) نعت منلوب نتنوين الفتح الظاىر :واحدًة 

 
 

َُم  } ٗ كُق ضَم ٍُقعْل ْٝلَْمن  ٞيٌر ىَمؿَم ِهللَا ٌْل شَم َـم  ُٕق رًّ فَمإِهللا ؿَم َٗم ظِهللا ةًّ  ْٞلعَم نَّمثْل  ِهللاَلَّت صَم ُْل مَم {  ِهللا
(5)  .

.       (6) نعت منلوب نتنوين الفتح الظاىر :واحدًة 
.      (7)تامة  (كان)عمل اعتنار  (كانت) ُقِرئت نالرفع إذا :واحدٌة 

 
 
 

  :-(المرفوعات ، المنصوبات ، المجرورات)األعداد الواردة في سورة يس  
 

المجرورات وتوابعيا المنصوبات وتوابعيا المرفوعات وتوابعيا العدد 

                                                           

 .                                      1: فاطر -  (1)
 .               2/1072التنيان :  ، العكنري 3/359إعراب القرآن : النحاس -  (2)
 .                                     14: يس -  (3)
 .            2/1079التنيان : العكنري -  (4)
. المرجع السانق -  (5)
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-  3- واحدة 
-  1- اثنان 
 1- - ثالث 
 0 4 1 

 (35)جدول رقم 
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  إعراب ما ورد في سورة الصافات من ألفاظ العدد: 
 
ؿٌر  } َ٘م ظِهللا ٌْل ىَم َٖمنُق َُّت  ِهللاىَم {  ِهللا

(1) . 
.       (2)  خنر مرفوع نتنوين الضم الظاىر:لواحٌد 

 
 
َُم  } ٗ ْْلظُقكُق ٌْل َٝم َـم  ُٕق رٌر فَمإِهللا ؿَم َٗم ظِهللا رٌر  كَم شْل َٜم لَم ِهللٕا ن  ََم َّت { فَمإِهللّا

(3)  .
.       (4) نعت مرفوع وعصمة رفعو تنوين الضم :واحدٌة 

 
 
َُم  } ْٗل َٝممِهللاٝؿُقٗ نئَمةِهللا  َمىْلفٍة  َم ِهللٍا يْلَْمنُٓق  ِهللاىَٚم  وَم { َٗم َمقْل

(5) . 
 : (6)[ ٍ مااِة ، ألف ]

  جار ومجرور ، :إلى مااِة 
.      اسم مجرور وعصمة جره الكسرة الظاىرة وىو مضاف :مااِة 
 .      مضاف إليو مجرور نتنوين الكسر :ألٍف 

 

                                                           

 . 29: يس -  (1)
  .3/390إعراب القرآن : النحاس -  (2)

  .49: يس -  (3)

  .398-3/397إعراب القرآن : النحاس -  (4)

  .53: يس -  (5)

  .3/401إعراب القرآن : النحاس -  (6)

  .4/283معاني القرآن : الزجاج -  (7)
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71 

 

 
 

 
 

  :-(المرفوعات ، المنصوبات ، المجرورات)األعداد الواردة في سورة الصافات 
 

المجرورات وتوابعيا المنصوبات وتوابعيا المرفوعات وتوابعيا العدد 
- -  1واحد 
- -  1واحدة 
 1- - مائة 
 1- - ألف 
 2 0 2 

 (36)جدول رقم 
 
 
 

  إعراب ما ورد في سورة ل من ألفاظ العدد: 
 

نبٌر  } صَم اٌر دُق ْٜل َٕمفَم  ىَممَم َُّت  ؿًّ   ِهللا َٗم ظِهللا ًّٖن  َٖمةَم  ِهللاىَم ىِهللا ْٟل {  َمشَم َموَم  
(1)  .

.       (2) نعت منلوب نتنوين الفتح :واحدًا 
 
 
رٌر } ؿَم َٗم ظِهللا ةٌر  َٜم َّم ْلصَم ىِهللا َٗم ةًّ  َُم َّم ْلصَم جِهللاىْل ُق٘ َٗم يٌر  ُق جِهللاىْل ٜ ىَٔم َٕمفَم   َمؼِهللا َُّت  لَمنبِهللا   ِهللا ِّهللٜا فِهللٜا  ىْلؽِهللا مَّت دَم َٗم َٖمن   فَمقَمنهَم  َممْل ِهللايْلِْهللٞا

}
(3)  .

                                                           

  .                                    4: اللافات -  (1)
  .3/410إعراب القرآن : النحاس -  (2)
  .                                  19: اللافات -  (3)
  .3/414إعراب القرآن : النحاس -  (4)
 .                                 147: اللافات -  (5)
 . 3/440إعراب القرآن : النحاس -  (6)
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:  (4)[ تسٌع ، تسعوَن ، واحدةٌ  ]
.       منتدأ مرفوع نتنوين الضم والواو حرف عطف :تسٌع 

.       اسم معطوف عمل اسم مرفوع نالواو انو ممحق نجمع المذكر السالم :تسعوَن 
.        نعت مرفوع نتنوين الضم :واحدٌة 
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َّٕتنبُق  } َ٘م ّْلثَم  ىْل َّتلَم  َم ِْل  َم ْلؿِهللاٛ  ِهللّا ِهللٍا ؿٍة  َمظَم ٜ ١ِهللا ْْلسَمغِهللا ن َلَم َٝم يْلنًّ ٍُق َٕمبْل ىِهللٜا  َٗم بِّ   ْل ِهللاكْل ىِهللٜا  { قَمنهَم قَم
(1)  .

.       (2)اسم مجرور نتنوين الكسر :  الصم حرف جر ، أحٍد :ألحٍد 
 
 
َّتنقُق  } ؿُق  ىْلقَٖم َ٘م ظِهللا ُق  ىْل ٍٔة  ِهللاَلَّت  َّت ِْل  ِهللاىَم ِهللٍا ن  ٍَم َٗم قٌر  ْْلفِهللا ٍُق َمن  ن  َّم ََم َّت { قُقوْل  ِهللّا

(3)  .
.      (4)لكن الواحد ينقل نعتًا  ؛ نالنلب(اهللَ ) نعت مرفوع نالضمة ولو ُقِرَئ :الواحُد 

 
 
 

  :-(المرفوعات ، المنصوبات ، المجرورات)األعداد الواردة في سورة ل  
 

المجرورات وتوابعيا المنصوبات وتوابعيا المرفوعات وتوابعيا العدد 
-  1 1واحد 
 1- - أحد 
- -  1تسع 
- -  1تسعون 
- -  1واحدة 
 4 1 1 

 (37)جدول رقم 
 
 

                                                           

  .                                  5: ص -  (1)
 .           3/454إعراب القرآن : النحاس -  (2)
 .                                   23: ص -  (3)
  .         3/460إعراب القرآن : النحاس -  (4)
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  إعراب ما ورد في سورة الزمر من ألفاظ العدد: 
 

َّتنقُق  } ؿُق  ىْلقَٖم َ٘م ظِهللا ُق  ىْل َ٘م  َّت ُق ُٕق نَّٔم سْلعَم { وُق
(1)  .

.       (2) نعت مرفوع نالضمة الظاىرة :الواحُد 
 
 
ٌْل  } يُققُقنُق َٗم زٍة َٝمؽْل لْل

َمةَم  َم نِّهللٞا ََم ِهللًا ذَم ّْل َمن َم َِم  ١ْل ِهللٍا ٌْل  هَم ىَمنُق ّْلمَم َٗم َم َٖمن  شَم ْٗل َٖمن لَم ْْل ِهللٍا ٌَّت شَم َموَم  رٍة ذُق ؿَم َٗم ظِهللا ِْل َّم ْلهٍة  ِهللٍا ٌْل  يَمقَمنُق ؼَم

خٍة  نتٍة ذَم َم ََم يْل ٍة فِهللٜا  ُقيُق ؿِهللا ؼَم ِْل  َم ْل ِهللٍا يْلقًّن  ٌْل ؼَم َٖمنجِهللانُق ٍَّت ِهللُا  ُق { فِهللٜا  ُقلُ٘ق
(3)  .

:  (4)[ واحدٍة ، ثمانيَة ، ثالثٍ  ]
.       نعت مجرور نتنوين الكسر :واحدٍة 
.       مفعول نو منلوب نالفتحة وىو مضاف :ثمانيَة 
.  مضاف إليو مجرور نتنوين الكسر :أزواٍج 
.        نعت مجرور نتنوين الكسر :ثالٍث 

 
 
ٌْل  } ُق َُم قَم َّٖت ْ٘ل مَم َِم َٝمؽْل ٝ ؾُق  ىَّتفِهللا يُ٘ق ْْلُٔق شُق ِهللٍا كُّ  َٜم جَمقْلمَم ِهللا رَمنِّهللا ٍَم ًّٖن  ن ِهللا حَممَم ٍُق ٝدِهللا مِهللاحَمن ًّن  ؿِهللا َِم  ىْلعَم ىَم هَم  َمظْل ُق َّممَّت {  َّت

(5) 

 .
.       (6) ال نظير لو في الواحد ه ان جمع،ولم ينلرف (كتاناً ) نعت منلوب لـ:مثاني 

 
 
 

                                                           

 .                                  35: ص -  (1)
  .         3/464إعراب القرآن : النحاس -  (2)
 . 65: ص -  (3)
 . 3/472إعراب القرآن : النحاس -  (4)
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رِهللا } كَم ؼِهللا ْٟل َُم  ِهللان ُْ٘ق ِهللٍا َِم َلَم ُٝقؤْل ٝ بُق  ىَّتفِهللا تْل قُقيُ٘ق أَملَّت ََم ُٓق  شْل ؿَم ظْل َٗم ُق  مِهللاكَم  َّت ُـق َـم   { َٗم ِهللا
(1)  .

.       (2) حال منلوب نالفتحة وىو مضاف :َوحدُه 
.  ضمير متلل منني عمل الضم في محل جر مضاف إليو :والياء 

 
 

  :-(المرفوعات ، المنصوبات ، المجرورات)األعداد الواردة في سورة الزمر  
 

المجرورات وتوابعيا المنصوبات وتوابعيا المرفوعات وتوابعيا العدد 
-  1- وحد 
- -  1واحد 
 1- - واحدة 
-  1- ثمانية 
 1- - ثصث 
 1 2 2 

 (38)جدول رقم 

 
 
 
 
 

                                                           

 4: الزمر -  (1)
  .4/4إعراب القرآن : النحاس -  (2)

  .6: الزمر -  (3)

  .2/1108التنيان : العكنري    ،4/4إعراب القرآن : النحاس -  (4)

  .23: الزمر -  (5)

  .4/9إعراب القرآن : النحاس -  (6)
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  إعراب ما ورد في سورة غافر من ألفاظ العدد: 
 

ِْل  } ِهللٍا ٗزٍة  كُق َٖموْل  ِهللاىَٚم ؼُق َمن فَم ُّ٘ق ِهللْا
فْلَْمن  ِهللافُق حَمكَم ِهللِا فَمندْل ْٞل َمن  ذْلَْمحَم ْٞلحَْم َٞم َٗم َمظْل ِهللِا  ْٞل َمن  ذْلَْمحَم حَّْت ٍَم َمن  َم قَمنىُ٘ق  قَم َّْت

وٍة  سِهللٞا ِّٜ (11)وَم ِهللا  ىْل َميِهللا َّت ٌُق ّلِلِهللا نْل ُْ٘ق  فَمنىْلعُق ِهللٍا ِهللٔا جُقؤْل كْل  ِهللا كَم ُْل ُٝقمْل َٗم ِهللا ٌْل  جُق ُٓق مَم َمكْل ؿَم ظْل َٗم ُق  َٜم  َّت َـم  ؾُقدِهللا ُق  ِهللا َّٔت ٌْل  ِهللاأَّم ىِهللانُق َـم

كِهللا  سِهللٞا {  ىْلنَم
(1)  .

:  (2)[ اثنتيِن ، اثنتيِن ، َوْحَدهُ  ]
 .لق منلوب نالياء انو ممحق نالمثنل  نائب مفعول مط:اثنتيِن 
.       حال منلوب نالفتحة وىو مضاف وىو مضاف :َوْحَدُه 
 . ضمير متلل منني عمل الضم في محل جر مضاف إليو :والياء 

 

 
َّتنقِهللا  } ؿِهللا  ىْلقَٖم َ٘م ظِهللا ِهللا  ىْل َّت ًَم ّلِلِهللا ْ٘ل يْللُق  ىْلَٞم َُق ِهللِا  ىْل ََم { ىِهللا

(3)  .
 .      (4) نعت مجرور نتنوين الكسر :الواحِد 

 
 
 

َِم } كِهللامِهللاٞ ٍُقمْل ِهللٔا  َّْتن  ِهللا ن مُق ََم َّمن  ِهللا مَم َمكْل َٗم ُٓق  ؿَم ظْل َٗم ِهللا  َّْتن  ِهللانّلِلَّت ٍَم َْمن قَمنىُ٘ق  اَم  ْٗل   َمأْلوَم ن قَم َم ََّت { فَميَم
(5)  .

.       (6)  نالفتحة، وىو مضافمنلوبحال  :َوْحَدُه 
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  :-(المرفوعات ، المنصوبات ، المجرورات)األعداد الواردة في سورة غافر  
 

المجرورات وتوابعيا المنصوبات وتوابعيا المرفوعات وتوابعيا  العدد
-  2- وحد 
 1- - واحد 
-  2- اثنان 
 0 4 1 

 (39)جدول رقم 
 
 
 

  إعراب ما ورد في سورة فصمت من ألفاظ العدد: 
 

ؿٌر  } َٗم ظِهللا ٌر  ٌْل  ِهللاىَٔم ُقنُق ن  ِهللاىَٖم ََم َّت َّٜت  َّم ٚ  ِهللاىَم ظَم ٌْل ُٝ٘ق رْليُقنُق ِهللٍا كٌر  َمن  َممَم ن  َّم ََم َّت { قُقوْل  ِهللّا
(1)  .

.       (2) نعت مرفوع نتنوين الضم :واحٌد 
 
 
َِم } ٞ ِهللَا بُّ  ىْل َمنىَم ىِهللالَم قَم َـم ؿَم ؾ ًّ  ُق  َّم َُم ىَٔم جَمصْل َميُ٘ق َٗم ِهللِا  ْٞل ٍَم ْ٘ل ضَم فِهللٜا َٝم َمقْل يَم َم  ١ْل َُم  ِهللانىَّتفِهللاٛ ؼَم ٗ ٌْل ىَمحَمنْل ُقكُق َّتنُق  {قُقوْل  َمئِهللْا
(3) . 

. (4) (تدل عمل العدد اثنين)اسم مجرور نالياء انو مثنل :  يوميِن :ِّ في يومين
  
 
 

َ٘م اًّ } ًٍة وَم َّتن َٖمن فِهللٜا  َمقْل َم َمةِهللا  َٝم َ٘م جَم َٖمن  َمقْل قَم فِهللٞا قَمؿَّت َٗم َٖمن  كَم فِهللٞا َٗم َمنقَم َٖمن  قِهللا ْ٘ل ِْل فَم ِهللٍا َٜم  َٗم وِهللا َٖمن قَم شَم َموَم فِهللٞا َٗم

َِم  نئِهللايِهللٞا { ىِهللايىَّت
(5)  .

.        (6) وىو مضاف ةاسم مجرور نالكسر:  أرنعِة :في أربعِة 

                                                                                                                                                                                

  .84: غافر -  (5)

  .4/44إعراب القرآن : النحاس -  (6)
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َٕمن} كَم ٍْل ناٍة  َم ََم ٚ فِهللٜا مُقوِّ وَم ظَم ْٗل َٗم َم ِهللِا  ْٞل ٍَم ْ٘ل َ٘م تٍة فِهللٜا َٝم ََم سْليَم وَم َِّت وَم نُٕق { فَمقَمضَم
(1)  .

.  (2) مفعول نو منلوب نالفتحة وىو مضاف :سبَع 
.  مضاف إليو مجرور نتنوين الكسر :سمواٍت 
.  (3) (تدل عمل العدد اثنين)اسم مجرور نالياء انو مثنل : يومين 

 

 

  :-(المرفوعات ، المنصوبات ، المجرورات)األعداد الواردة في سورة فصمت  
 

المجرورات وتوابعيا المنصوبات وتوابعيا المرفوعات وتوابعيا  العدد
- -  1واحد 
 1-  - أرنعة
-  1-  سنع

 2- -  (تدل عمل اثنين)يومين 
 1 1 3 

 (40)جدول رقم 
 

  إعراب ما ورد في سورة الشورى من ألفاظ العدد: 
 

ِهللٔا } حِهللا ََم ظْل ناُق فِهللٜا قَم ِْل َٝممَم ٍَم وُق  ؼِهللا ِْل ُٝقؿْل ىَمنِهللا َٗم رًّ  ؿَم َٗم ظِهللا ةًّ  ٍَّت ٌْل  ُق ُق ُق ىَمصَم َميَٖم ناَم  َّت ْ٘ل شَم ىَم { َٗم
(4)  .

.       (5) نعت منلوب نتنوين الفتح الظاىر :واحدًة 
 
 

  :-(المرفوعات ، المنصوبات ، المجرورات)األعداد الواردة في سورة الشورى 
 

المجرورات وتوابعيا المنصوبات وتوابعيا المرفوعات وتوابعيا العدد 

                                                           

  .6: فلمت -  (1)

  .4/48إعراب القرآن : النحاس -  (2)

  .9:  فلمت – (3)

 4/380معاني القرآن : الزجاج -  (4)

 . 10: فلمت -  (5)
  .4/50إعراب القرآن : النحاس -  (6)
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-  1- واحدة 
 0 1 0 

 (41)جدول رقم 
78 

  إعراب ما ورد في سورة الزخرف من ألفاظ العدد: 
 
ٌٌر  } ٞ ظِهللا َ٘م مَم ُٕق َٗم ؾ ًّ   َ٘م ىْل ٍُق ُق  ُٖٔق شْل َٗم رَم ًّ  َموَّت  ٍَم ِهللِا  ََم ظْل بَم ىِهللايكَّت كَم ن  َم ََم ٌْل  ِهللا ؿُقُٕق كَم  َمظَم َـم   ُقمِّ { َٗم ِهللا

(1)  .
 .       (2)نائب فاعل مرفوع وىو مضاف :  أحُد :أحُدىْم 

.   ضمير متلل منني عمل السكون في محل جر مضاف إليو :ىْم 
 
 
رًّ  } ؿَم َٗم ظِهللا ةًّ  ٍَّت َُم  ىَّْتننُق  ُق ُْل َٝمنُق٘ َلَم  َم ْ٘ل ىَم { َٗم

(3)  .
.       (4) نعت منلوب نتنوين الفتح :واحدًة 

 
 

  :-(المرفوعات ، المنصوبات ، المجرورات)األعداد الواردة في سورة الزخرف  
 

المجرورات وتوابعيا المنصوبات وتوابعيا المرفوعات وتوابعيا العدد 
- -  1 أحد

-  1- واحدة 
 1 1 0 

 (42)جدول رقم 

 
 
 
 
 

79 

                                                           

  .12: فلمت -  (1)

  .4/51إعراب القرآن : النحاس -  (2)

  .4/383معاني القرآن : الزجاج  – (3)

  .8: الشورى -  (4)

  .4/72إعراب القرآن : النحاس -  (5)
  .                              17: الزخرف -  (1)



  -143-  

 
 
  إعراب ما ورد في سورة األحقاف من ألفاظ العدد: 

 
َُم } ذُ٘ق ُق ذَم َم نىُٔق فِهللابَم َٗم ُق  ئُق َْل ظَم َٗم ًّٕن  كْل َٗم َم َمحْلُٔق مُق َٗم ًّٕن  كْل ُٔق مُق ٍُّ يَمحْلُٔق  ُق ََم نًّّن ظَم ىَم ِهللٔا  ِهللاظْل ْٝل َ٘م ىِهللاؿَم َُم  ِهللا ن ّْلىَم ِهللا ْٞلَْمن  ٣ْل صَّت َٗم َٗم

حَملَم  ََم كَم ِّهللا ْل نُق ُْل  َمشْل ِْهللٜا  َم لِهللادْل ْٗل بِّ  َم َْمةًّ قَمنهَم قَم َِم وَم ٞ َٗم َميَمغَم  َمقْل َم ِهللا ُٓق  ؿَّت َـم   َميَمغَم  َمشُق حَّٚت  ِهللا ْٖلكًّ  ظَم {شَم
(1) . 

:  (2)[ ثالثوَن ، أربعينَ  ]
.       خنر مرفوع نالواو الن ممحق نجمع المذكر السالم : ثالثونَ 
.  تمييز منلوب نتنوين الفتح :شيرًا 

.       مفعول نو منلوب نالياء انو ممحق يجمع المذكر السالم :أربعيَن 
.  تمييز منلوب نتنوين الفتح :سنًة 

 
 

  :-(المرفوعات ، المنصوبات ، المجرورات)األعداد الواردة في سورة األحقاف  
 

المجرورات وتوابعيا المنصوبات وتوابعيا المرفوعات وتوابعيا العدد 
- -  1ثصثون 
-  1- أرنعون 

 1 1 0 
 (43)جدول رقم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                

 .        4/102إعراب القرآن : النحاس -  (2)
 .                               33: الزخرف -  (3)
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  إعراب ما ورد في سورة محمد من ألفاظ العدد: 

 
ٌْل  }  ُق كَم ىَٖم ٌْل فَم َم َّمنصِهللا َْمنُٕق يَمنْل ْٕل حْللَم  َم شَم كَم َٝمحِهللالَم  ىَّتحِهللٜا  َمؼْل ِْل قَمكْل ِهللٍا رًّ  َّ٘ت ؿُّ قُق َٜم  َمشَم ِهللٕا َٝمةٍة  ِْل قَمكْل ِهللٍا ِْل  ِّ أَٝم مَم { َٗم

(1)  .
 .      (2) في محل رفع منتدأ :كأّيْن  
 

 
 

  :-(المرفوعات ، المنصوبات ، المجرورات)األعداد الواردة في سورة محمد 
 

المجرورات وتوابعيا المنصوبات وتوابعيا المرفوعات وتوابعيا العدد 
- -  1 كأين
 1 0 0 

 (44)جدول رقم 
 

 
  إعراب ما ورد في سورة الحجرات من ألفاظ العدد: 

 

ِهللا  } كِهللا  َّت ٍْل اَم  ِهللاىَٚم  َم حَّٚت جَم ِهللٜا ٜ ظَم ٙ فَمقَمنجِهللايُ٘ق   ىَّتحِهللٜا جَمسْلغِهللا كَم ُقؼْل يَٚم  ١ْل ن دَم ََم ؿَم ُٕق ُْل  َمغَمثْل  ِهللاظْل { فَمإِهللا
(3)  .

.       (4)فاعل مرفوع نضمة مقدرة وىو مضاف :  إحدى :إحداىما 
.  ضمير متلل منني عمل السكون في محل جر مضاف إليو :ىما 

 
 
ُ٘ٓق  } َُق حُق ْٕل كِهللا ْٞلحًّن فَمنَم ٍَم ِهللٔا  ٞ ٌَم  َمؼِهللا ُْل َٝمأْلمُقوَم ىَمعْل ٌْل  َم مُق ؿُق بُّ  َمظَم ُقعِهللا {  َٝم

(5)  .
 .       (6)فاعل مرفوع نالضمة وىو مضاف :  أحُد :أَحُدُكْم 

.    ضمير متلل منني عمل السكون في محل جر مضاف إليو :كْم 
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 .                              15: ااحقاف -  (1)
 . 2/1156التنيان :  ،  العكنري 4/163إعراب القرآن : النحاس -  (2)
 
 .                                     13: محمد -   (1)
 .           2/1161التنيان : العكنري -  (2)
 . 9: الحجرات -  (3)
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  :-(المرفوعات ، المنصوبات ، المجرورات)األعداد الواردة في سورة الحجرات 
 

المجرورات وتوابعيا المنصوبات وتوابعيا المرفوعات وتوابعيا  العدد
- -  1أحد 
- -  1إحدى 

 2 0 0 
 (45)جدول رقم 

 

 
  إعراب ما ورد في سورة ق من ألفاظ العدد: 

 

ِْل ىُقغُق٘بٍة } ِهللٍا َْمن  ىَّت ٍَم ن  ٍَم َٗم ًٍة  َّتن حَّتةِهللا  َٝم ن فِهللٜا وِهللا ََم ُق ْٞلَْٖم ن  َم ٍَم َٗم ضَم  َمقْل َٗم ١ْل َ٘م تِهللا  ََم يَمقْلَْمن  ىىَّت ىَمقَمؿْل ؼَم { َٗم
(1)  .

يِهللا } يَٚم  ىْل َمكْل ٙ دَم َ٘م حَم ٌَّت  وْل ًٍة ذُق َّتن حَّتةِهللا  َٝم ضَم فِهللٜا وِهللا َمقْل َٗم ١ْل َ٘م تِهللا  ََم يَم َم  ىىَّت َ٘م  ىَّتفِهللاٛ ؼَم { ُٕق
(2)  .

 .      (3) اسم مجرور نالكسرة الظاىرة وىو مضاف :ستِة 
.   مضاف إليو مجرور نتنوين الكسر :أياٍم 

 
 

  :-(المرفوعات ، المنصوبات ، المجرورات)األعداد الواردة في سورة ق  
 

المجرورات وتوابعيا المنصوبات وتوابعيا المرفوعات وتوابعيا العدد 
 1- - ستة 
 0 0 1 

 (46)جدول رقم 
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 .              4/212إعراب القرآن : النحاس -  (4)
 .                         12: الحجرات -  (5)
 . 4/214إعراب القرآن : النحاس -  (6)
  .                                38: ق -  (1)
  .4: الحديد -  (2)
 .           4/232إعراب القرآن : النحاس -  (3)
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  إعراب ما ورد في سورة النجم من ألفاظ العدد: 
 

{ٙ كَم ُقؼْل َْمنرَم  ىرَّتنىِهللارَمةَم  ١ْل ٍَم { َٗم
(1)  .

.       (2) منلوب نالفتحة الظاىرة (مناة)ـ نعت ل:الثالثَة 
 
 
ناُق  } ِْل َٝممَم ََم ُق ىِهللا َُم  َّت َـم ُْل َٝمأْل ؿِهللا  َم ِْل  َم ْل ِهللٍا ْٞلئًّن  ِهللاَلَّت  ٌْل شَم ُق حُٖق ِْهللٜا شَم َمندَم َ٘م تِهللا َلَم جُقغْل ََم يَملٍة فِهللٜا  ىىَّت ٍَم ِْل  ِهللٍا ٌْل  مَم َٗم

ٚ َٝمكْل َم { َٗم
(3)  .

.       (4)لخفضت أيضًا ، في محل رفع منتدأ  (من)لو حذفت و لمتكثير  :(الخبرية)كْم 
 
 

  :-(المرفوعات ، المنصوبات ، المجرورات) }األعداد الواردة في سورة النجم 
 

المجرورات وتوابعيا المنصوبات وتوابعيا المرفوعات وتوابعيا العدد 
-  1- ثالثة 

- -  1 (الخنرية)كم 
 1 1 0 

 (47)جدول رقم 
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 .                                         20: النجم -  (1)
 . 4/272إعراب القرآن : النحاس -  (2)
   .26: النجم -  (3)
                   .4/273إعراب القرآن : النحاس -  (4)
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  إعراب ما ورد في سورة القمر من ألفاظ العدد: 

 

وُق ُقكٍة } َٗم هٍة  ًـّ  ىَم ِهللٜا  َم َم َّتن  ِهللا ُق  ِهللّا ؿًّ  َّمحَّتسِهللا ُٔق َٗم ظِهللا َّْتن  ِهللٍا كًّ   { فَمقَمنىُ٘ق   َم َممَم
(1)  .

.       (2)منلوب نتنوين الفتح  (نشراً ) نعت لـ:واحدًا 
 
 

  :-(المرفوعات ، المنصوبات ، المجرورات)األعداد الواردة في سورة القمر  
 

المجرورات وتوابعيا المنصوبات وتوابعيا المرفوعات وتوابعيا العدد 
-  1-   واحد
 0 1 0 

 (48)جدول رقم 
 
 
 

  إعراب ما ورد في سورة الواقعة من ألفاظ العدد: 
 
ذَمةًّ } ن ذَم َم َٗم شًّ ٌْل  َملْل ْْلحُق مُق  . (3) { َٗم

.       نعت منلوب نتنوين الفتح :ثالثًة 
 

 
ِهللٌا  } ٞ َّْتنتِهللا  ىَّْت ِهللا َِم * فِهللٜا شَم ىِهللٞا َّٗت َم َِم  ١ْل ٍِّ {ذُقيَّتةٌر 

(4)  . 
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 . (5) الجماعة من الناس :ثمٌة 
.   منتدأ مرفوع نتنوين الضم الظاىر عمل أخره:ثمٌة 
 

                                                           

  .24: القمر -  (1)
  .                4/293إعراب القرآن : النحاس -  (2)
  .7: الواقعة -  (3)
 . 13، 12:  الواقعة – (4)
 . 5/109معاني القرآن :  الزجاج – (5)
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َِم  } ىِهللٞا َّٗت َم َِم  ١ْل ٍِّ َِم * ذُقيَّتةٌر  كِهللاٝ ؼِهللا ْٟل َِم   ٍِّ ذُقيَّتةٌر  {َٗم
(1)  .

 . (2) [ثمٌة ، ثمةٌ ]
.  منتدأ مرفوع نتنوين الضم الظاىر عمل أخره :ثمٌة 
 
 

  :-(المرفوعات ، المنصوبات ، المجرورات)األعداد الواردة في سورة الواقعة  
 

المجرورات وتوابعيا المنصوبات وتوابعيا المرفوعات وتوابعيا العدد 
-  1-  ثصثة

- -  3 (جماعة من الناس)ثمة 
 3 1 0 

 (49)جدول رقم 
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 . 40 ، 39:  الواقعة – (1)
 5/110معاني القرآن :  الزجاج – (2)
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  إعراب ما ورد في سورة الحديد من ألفاظ العدد: 
 
يِهللا  } يَٚم  ىْل َمكْل ٙ دَم َ٘م حَم ٌَّت  وْل ًٍة ذُق َّتن حَّتةِهللا  َٝم ضَم فِهللٜا وِهللا َمقْل َٗم ١ْل َ٘م تِهللا  ََم يَم َم  ىىَّت َ٘م  ىَّتفِهللاٛ ؼَم { ُٕق

(1)  .
.       (2) اسم مجرور نالكسرة وىو مضاف:  ستِة :في ستِة 

 . مضاف إليو مجرور نتنوين الكسر :أياٍم 
 
 

  :-(المرفوعات ، المنصوبات ، المجرورات)األعداد الواردة في سورة الحديد  
 

المجرورات وتوابعيا المنصوبات وتوابعيا المرفوعات وتوابعيا  العدد
 1- - ستة 
 0 0 1 

 (50)جدول رقم 
 
 
 

  إعراب ما ورد في سورة المجادلة من ألفاظ العدد: 
 

َِم  } حِّٞ ًُق وِهللا يْل فَمإِهللاطْل َمن حَملِهللا ٌْل َٝمىْل ِْل ىَم ََم ن فَم نوَّت ََم ُْل َٝمحَم ِْل قَمسْلوِهللا  َم ِهللٍا ِهللِا  ْٞل حَمحَمن ِهللا َم ٍُق ِهللِا  ْٝل كَم ْٖل ًُق شَم َٞمن ؿْل فَمبِهللا ٌْل َٝمصِهللا ِْل ىَم ََم فَم

نِهللاًّْٞن ىْل { ِهللٍا
(3)  .

.         (4) مضاف إليو مجرور نالياء انو ممحق نجمع المذكر السالم :ستيَن 
.  تمييز منلوب نتنوين الفتح :مسكينًا 
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 . 4: الحديد -  (1)
 . 4/350إعراب القرآن : النحاس -  (2)
  .4: المجادلة -  (3)
 . 2/1212التنيان : العكنري  - (4)
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ىِهللالَم  } َـم ِْل  ِهللٍا َّٚم  َلَم  َمؾْل َٗم ٌْل  ُٖق نؾِهللاوُق َ٘م وَم ةٍة  ِهللاَلَّت ُٕق ىَم َْل َلَم ؼَم َٗم ٌْل  َ٘م قَم  ِهللا ُقُٖق ذَمةٍة  ِهللاَلَّت ُٕق ٙ ذَم َم َ٘م ِْل َّمصْل ِهللٍا ُُق  ن َٝمنُق٘ ٍَم

نُّ٘ق  ن مَم ٍَم َِم  ْٝل ٌْل  َم ٍَم َمُٖق َ٘م  رَمكَم  ِهللاَلَّت ُٕق َلَم  َممْل { َٗم
(1)  .

:  (2)[ ثالثٍة ، رابُعُيْم ، خمسٍة ، سادُسًيمْ  ]
.       مضاف إليو مجرور نتنوين الكسر :ثالثٍة 
.     خنر مرفوع نالضمة وىو مضاف :  رانُع :رابُعُيْم 

.  ضمير متلل في محل جر مضاف إليو :ُىْم 
 .      (ثصثة ) اسم معطوف عمل اسم مجرور :خمسٍة 

.      خنر مرفوع وىو مضاف :  سادُس :سادُسُيْم 
. ضمير متلل في محل جر مضاف إليو : ُىْم 

 
 

  :-(المرفوعات ، المنصوبات ، المجرورات)األعداد الواردة في سورة المجادلة  
 

المجرورات وتوابعيا المنصوبات وتوابعيا المرفوعات وتوابعيا  العدد
 1- - ثصثة 
- -  1رانع 
 1- - خمسة 
- -  1سادس 
 1- - ستون 
 2 0 3 

 (51)جدول رقم 
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  .7: المجادلة -  (1)

  .4/375إعراب القرآن : النحاس -  (2)
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  إعراب ما ورد في سورة الممتحنة من ألفاظ العدد: 
 

ِْل  } ِهللٍا ِهللا  َِم  َّت ِهللٍا يِهللالُق ىَملَم  ٍْل ن  َم ٍَم َٗم َُّت ىَملَم  حَمغْل ِهللاكَم َموْل ِهللٔا ١َم َم ِهللٞا ٌَم ١ِهللا ِهللٕاٞ هَم  ِهللا ْلكَم  ْ٘ل ُٓق  ِهللاَلَّت قَم ؿَم ظْل َٗم ِهللا  ُْ٘ق   ِهللانّلِلَّت ِهللٍا حَّٚت جُقؤْل ظَم

اٍة  ْٜل { شَم
(1)  .

 .      (2) حال منلوب نالفتحة وىو مضاف :وحَدُه 
.   ضمير متلل منني عمل الضم في محل جر مضاف إليو :والياء 

 

 
  :-(المرفوعات ، المنصوبات ، المجرورات)األعداد الواردة في سورة الممتحنة  

 

المجرورات وتوابعيا المنصوبات وتوابعيا المرفوعات وتوابعيا العدد 
-  1-  وحد
 0 1 0 

 (52)جدول رقم 
 
 
 
 
 

  إعراب ما ورد في سورة الطالق من ألفاظ العدد: 
 

ُٖقكٍة  } ذَمةُق  َمشْل َِّت ذَم َم ُق جُٖق ؿَّت ٌْل فَم ِهللا جَمسْلحُق ِهللُا  قْل ٌْل  ِهللا نئِهللانُق ِْل ِّهللاىَم ِهللٍا ٞضِهللا  عِهللا ََم َِم  ىْل ِهللٍا َِم  ئِهللٜا َٝمئِهللاىْل { َٗم ى َّت
(3)  .

.  (4) خنر مرفوع نالضمة وىو مضاف :ثالثُة 
.  مضاف إليو مجرور نتنوين الكسر :أشيٍر 
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ٝؿًّ   } ؿِهللا ن ًّن شَم ىَم َٕمن ظِهللا سْلَْمن نوَم ِهللٔا فَمعَم يِهللا وُق قُق َٗم َٖمن  كِهللا قَم ِّ ٍْل ِْل  َم حَمثْل دَم َٝمةٍة دَم ِْل قَمكْل ِهللٍا ِْل  ِّ أَٝم مَم {َٗم
(5)  .

.       (6) منتدأ منني عمل السكون في محل رفع :كأّيْن 
يَٚم } َم دَم َُّت  َّت ٘   َم َُق يَم َِّت ىِهللاحَم ْل ُق ْٞلَْٖم كُق  َم ٍْل َم هُق  ١ْل َممَّت َِّت َٝمحَْم ُق رْليَٖم ِهللٍا ضِهللا  َمقْل َِم  ١ْل ِهللٍا َٗم َٗم تٍة  ن ََم سْليَم وَم يَم َم وَم ُق  ىَّتفِهللاٛ ؼَم  َّت

ٝكٌر  اٍة قَمؿِهللا ْٜل {مُقوِّ شَم
(1)  .

                                                           

 .                                 4: الممتحنة -  (1)
 .            4/412إعراب القرآن : النحاس -  (2)
 . 4: الطصق -  (3)
 .         4/452إعراب القرآن : النحاس -  (4)
 .                                  8: الطصق -  (5)
 . 4/455إعراب القرآن : النحاس -  (6)
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.       (2)  مفعول نو منلوب نالفتحة الظاىرة وىو مضاف:سبَع 
 .  مضاف إليو مجرور نتنوين الكسر:سمواتٍ 

 
 

  :-(المرفوعات ، المنصوبات ، المجرورات)األعداد الواردة في سورة الطالق  
 

المجرورات وتوابعيا المنصوبات وتوابعيا المرفوعات وتوابعيا العدد 
- -  1ثصثة 
-  1-  سنع
- -  1كأين 
 2 1 0 

 (53)جدول رقم 
 
 

  إعراب ما ورد في سورة الممك من ألفاظ العدد: 
  

تٍة  } ُٗق ِْل جَم َمن ِهللٍا ِهللِا  ََم ظْل يْل ِهللا  ىكَّت ٙ فِهللٜا ؼَم ن جَمكَم ٍَم سَمنقًّن  َ٘م تٍة طِهللا ََم سْليَم وَم يَم َم وَم {  ىَّتفِهللاٛ ؼَم
(4)  .

.       (5) مفعول نو منلوب نالفتحة وىو مضاف :سبَع 
. مضاف إليو مجرور نتنوين الكسر : سمواٍت 

 
 

  :-(المرفوعات ، المنصوبات ، المجرورات)األعداد الواردة في سورة الممك  
 

المجرورات وتوابعيا المنصوبات وتوابعيا المرفوعات وتوابعيا العدد 
-  1-  سنع
 0 1 0 

 (54)جدول رقم 
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  إعراب ما ورد في سورة الحاقة من ألفاظ العدد: 

                                                           

 .                                     12: الطصق -  (1)
 . 4/456إعراب القرآن : النحاس -  (2)
 . 5/184معاني القرآن : الزجاج -  (3)
 .                                                 3: الممك -  (4)
  .4/467إعراب القرآن : النحاس -  (5)
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ن} ًٍّ ىُق٘ ًٍة ظُق َّتن َمةَم  َٝم نِّهللٞا ََم ذَم َٗم َمنهٍة  سْليَم ىَٞم ٌْل وَم ِهللٖا ْٞل يَم َٕمن دَم كَم ؽَّت { وَم

(1)  .
:  (2)[ سبَع ، وثمانيةٍ  ]

.       ظرف زمان منلوب نالفتحة وىو مضاف :سبَع 
.      فتحة مقدرة عمل الياء المحذوفة مضاف إليو مجرور ب:لياٍل 

.      اسم معطوف عمل اسم منلوب وىو مضاف :وثمانية 
 . ر مضاف إليو مجرور نتنوين الكس:أياٍم 

 
 

رٌر } ؿَم َٗم ظِهللا ةٌر  ٘قِهللا َّم ْلؽَم َـم  ُّق ِهللاػَم فِهللٜا  ىبُّ { فَمإِهللا
(3).  

 .      (4) نعت مرفوع نتنوين الضم :واحدٌة 
.  (5) توكيد مرفوع نتنوين الضم :واحدٌة 

  
 
رًّ  } ؿَم َٗم ظِهللا مَّتةًّ  حَمن ؾَم مَّت سَمنهُق فَمؿُق َٗم ىْلصِهللا ضُق  َمقْل يَمثِهللا  ١ْل ِهللَا ظُق {  َٗم

(6)  .
 .     (7) نعت منلوب نتنوين الفتح :واحدًة 
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َمةٌر  } نِّهللٞا ََم ئِهللافٍة ذَم ٍَم ْ٘ل ٌْل َٝم ُق قَٖم ْ٘ل يَم قَم ِّلَم فَم كْل وُق دَم ِهللَا َٝمعْل َٗم َٖمن  نئِهللا شَم يَٚم  َمقْل يَملُق دَم ََم { َٗم ىْل
(1) . 

.       (2) فاعل مرفوع نتنوين الضم الظاىر :ثمانيٌة 
                                                           

 .                                                 7: الحاقة -  (1)
 . 5/20إعراب القرآن : النحاس -  (2)
 . 13: الحاقة -  (3)
  .                      5/21إعراب القرآن : النحاس -  (4)
   .2/1237التنيان : العكنري -  (5)

  .                                          14: الحاقة  - (6)

 .                      2/1237التنيان :  ، العكنري 5/21إعراب القرآن : النحاس  - (7)
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يُقنُقُ٘ٓق  } ن فَمنوْل قَم دًّ ِهللـا َُم  سْل ُق٘ َٖمن وَم دُق قْل َـم يَمةٍة  يْلىِهللا ٌَّت فِهللٜا وِهللا {  ذُق

(3)  .
.       (4) خنر مرفوع نالواو انو ممحق نجمع المذكر السالم :سبعوَن 
.  تمييز منلوب نتنوين الفتح :ذراعًا 

 
 

َِم  } مِهللاٝ نشِهللا ْْلُٔق ظَم ؿٍة دَم ِْل  َمظَم ِهللٍا ٌْل  ْْلنُق ِهللٍا ن  ََم { فَم
(5)  .

: من أحٍد 
.       (6)العاممة عمل ليس  مؤخر (ما) سما مجرور لفظًا مرفوع محًص عمل أنو :أحٍد 
.  (7)منتدأ مرفوع نالضمة :  من زائدة ، أحٌد :أحٌد 
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  :-(المرفوعات ، المنصوبات ، المجرورات)األعداد الواردة في سورة الحاقة 

 
المجرورات وتوابعيا المنصوبات وتوابعيا المرفوعات وتوابعيا العدد 
-  1-  سنع

                                                           

 .                                           17: الحاقة -  (1)
  .5/22إعراب القرآن : النحاس -  (2)

 . 32: الحاقة -  (3)
 .                     5/23إعراب القرآن : النحاس -  (4)
 . 47: الحاقة  - (5)
  .5/25إعراب القرآن : النحاس -  (6)

  .2/1238التنيان : العكنري  - (7)
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-  1 1ثمانية 
 1- - أحد 
-  1 1واحدة 
- -  1سنعون 

 3 3 1 
 (55)جدول رقم 
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  إعراب ما ورد في سورة المعارج من ألفاظ العدد: 
 
َْمةٍة  } َِم  َمىْلفَم وَم ٞ ىِهللا َْل ُٓق ؼَم قْلؿَم قُق ِهللٍا َُم  ن ًٍة مَم ْ٘ل ِهللٔا فِهللٜا َٝم ْٞل ٗضُق  ِهللاىَم َٗم ىكُّ ةُق  ئِهللانَم ََم َم زُق  ىْل { جَم ْلكُق

(1)  .
:  (2)[خمسيَن ، ألفَ  ]
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.       خنر كان منلوب نالياء انو ممحق نجمع المذكر السالم :خمسيَن 
.       تمييز منلوب نالفتحة وىو مضاف :ألَف 
.  مضاف إليو مجرور نتنوين الكسر :سنٍة 

 
 

  :-(المرفوعات ، المنصوبات ، المجرورات)األعداد الواردة في سورة المعارج 
 

المجرورات وتوابعيا المنصوبات وتوابعيا المرفوعات وتوابعيا العدد 
-  1- خمسون 
-  1- ألف 
 0 2 0 

 (56)جدول رقم 
 

 
  إعراب ما ورد في سورة نوح من ألفاظ العدد: 

 

سَمنقًّن } َ٘م تٍة طِهللا ََم سْليَم وَم ُق وَم يَم َم  َّت ْٞلفَم ؼَم ْٗل  مَم ٌْل جَمكَم {  َمىَم
(3)  .

.       (4) وىو مضاف ةالفتحب مفعول نو منلوب :سبَع 
.  مضاف إليو مجرور نتنوين الكسر :سمواٍت 
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  :-(المرفوعات ، المنصوبات ، المجرورات)األعداد الواردة في سورة نوح  
 

المجرورات وتوابعيا المنصوبات وتوابعيا المرفوعات وتوابعيا  العدد
-  1- سنع 
 0 1 0 

                                                           

  .4: المعارج -  (1)

  .5/28إعراب القرآن : النحاس -  (2)

  .15: نوح -  (3)

 5/29إعراب القرآن : النحاس -  (4)
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 (57)جدول رقم 

 
 

  إعراب ما ورد في سورة الجن من ألفاظ العدد: 
 
ؿ ًّ } َمن  َمظَم كِهللاكَم  ِهللاكَم ِّْ ىَِم ُّّمْل َٗم ِهللٔا  َّْتن  ِهللا ٍَم ؿِهللا فَم  شْل ْٖلؿِهللاٛ  ِهللاىَٚم  ىكُّ {َٝم

(1)   .
.  مفعول نو منلوب نتنوين الفتح :أحدًا 
 

ؿًّ  } يْلحَمعَم ٍُق ِهللٔا  ِْل ؾُقِّٗهللا ِهللٍا ؿَم  ِْل  َمشِهللا ىَم َٗم ؿٌر  ِهللا  َمظَم َِم  َّت ِهللٍا ِّهللٜا  ٞكَم ِْل ُٝقصِهللا ِّٜ ىَم .  (2){ قُقوْل  ِهللّا
.       (3) فاعل مرفوع نتنوين الضم :أحٌد 

 

 
 

  :-(المرفوعات ، المنصوبات ، المجرورات)األعداد الواردة في سورة الجن 
 

المجرورات وتوابعيا المنصوبات وتوابعيا المرفوعات وتوابعيا العدد 
-  1 1 أحد
 1 1 0 

 (58)جدول رقم 
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  إعراب ما ورد في سورة المزمل من ألفاظ العدد: 
 

ْٞلوَم  ِهللاَلَّت قَميِهللٞا ًّ } ِهللٌا  ىيَّت ْْلُٔق قَميِهللٞا ًّ *قُق ِهللٍا ّْلقُقصْل  ِهللٗا   ُق  َم {  ِّهللابْل َٔم
(1) . 

.       (2) منلوب عمل إضمار فعل أي قسم نلفو :نصفُو 
 . (3)وىو أشنو نظاىر اآلية  (قميصً )ندل من :  ندل من الميل ، نلفُو :نصفُو 

 

ٍَم َملَم  } َِم  ٝ َِم  ىَّتفِهللا ِهللٍا طَمنئِهللا َمةٌر  َٗم ُق  ذُقيُقرَٔم َٗم ُق  ِّهللابْل َٔم َٗم ْٞلوِهللا  ِهللٜا  ىيَّت ِْل ذُقيُقرَم ِهللٍا َّٚم  ؾْل
ًُق  َم َّتلَم جَمقُ٘ق ٌُق  َّم يَم َُّت قَم َّتلَم َٝم ْل {  ِهللا

(4)  .

                                                           

  .                                        2: الجن -  (1)
   .22:  الجن – (2)
 . 5/53إعراب القرآن : النحاس -  (3)
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:  (5)[ ُثمثِي ، ِنصفُو ، ثمثوُ  ]
.       وىو مضاف  وحذفت النون لإلضافة اسم مجرور نالياء انو مثنل:ُثمثِي 
.  مضاف إليو مجرور نالكسرة :الميِل 

 .      (أدنل) اسم معطوف عمل اسم منلوب :ِنصفُو ، ُثمثُو 
 

  :-(المرفوعات ، المنصوبات ، المجرورات)األعداد الواردة في سورة المزمل  
 

المجرورات وتوابعيا المنصوبات وتوابعيا المرفوعات وتوابعيا العدد 
-  2- نلف 
 1 1- ثمث 
 0 3 1 

 (59)جدول رقم 
 

  إعراب ما ورد في سورة المدثر من ألفاظ العدد: 
 

كَم  } مَم َٖمن جِهللاىْل َمةَم دَم ْٞل يَم { دَم
(6)  .

التمييز محذوف ولكنو يفيم من ) مؤخر  في محل رفع منتدأنيأ منني عمل فتح الجز:ِتَسَعَة َعَشَر 
.  (7) (السياق القرآني
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سَمكِهللا  }      ؿَمٙ  ىْلنُق ظْل ِهللا َٖمن ٣َم َّت {  ِهللّا
(1) . 

لفظًا نكسرة مقدرة عمل االف منع من ظيورىا التعذر، مرفوع   (الصم)اسم مجرور نـ:    إلحدى 
 . (إن)محًص عمل أنو خنر    

 

 
  :-(المرفوعات ، المنصوبات ، المجرورات)األعداد الواردة في سورة المدثر  

 
المجرورات وتوابعيا المنصوبات وتوابعيا المرفوعات وتوابعيا  العدد

                                                           

 . 3 ،2 :المزمل  - (1)
 .                  5/55إعراب القرآن : النحاس -  (2)
  .2/1245التنيان : العكنري -  (3)
 .                                        20: المزمل -  (4)
 .                      2/1248التنيان :  ، العكنري 5/62إعراب القرآن : النحاس -  (5)
 .                                   30: المدثر -  (6)
 .        5/69إعراب القرآن : النحاس -  (7)
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- -  1تسعة عشر 
 1- - إحدى 

 1 0 1 
 (60)جدول رقم 

 

 
  إعراب ما ورد في سورة المرسالت من ألفاظ العدد: 

 

خِهللا شُق َمبٍة } ِهللـاٛ ذَم َم وٍّل  ّْللَميِهللاقُ٘ق   ِهللاىَٚم  ِهللا   } 
(2) . 

 .       وىو مضاف مضاف إليو مجرور نتنوين الكسر:ثالِث 
مضاف إليو مجرور نتنوين الكسر : شعٍب 

 
 

  :-(المرفوعات ، المنصوبات ، المجرورات)األعداد الواردة في سورة المرسالت 
 

المجرورات وتوابعيا المنصوبات وتوابعيا المرفوعات وتوابعيا  العدد
 1- - ثصث 
 0 0 1 

 (61)جدول رقم 
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  إعراب ما ورد في سورة النبأ من ألفاظ العدد: 
 

ؿَم ؾًّ  } سْل ًّن شِهللا ٌْل وَم قَمنُق ْ٘ل ْٞلَْمن فَم َم { َٗم َْم
(1) . 

.       (2) مفعول نو منلوب نتنوين الفتح :سبعًا 
.  نعت منلوب نتنوين الفتح :شدادًا 

 
قَمن نًّ  } َٖمن  َمظْل َِم فِهللٞا  . (3) {َلَم ِهللارِهللٞا

 . (4)ظرف زمان منلوب نتنوين الفتح : أحقانًا 
                                                           

 . 35: المدثر -  (1)
 . 30: المرسصت -  (2)
 



  -160-  

 
 

 

  :-(المرفوعات ، المنصوبات ، المجرورات)األعداد الواردة في سورة النبأ  
 

المجرورات وتوابعيا المنصوبات وتوابعيا المرفوعات وتوابعيا  العدد
-  1-  سنع

-  1- أحقانًا 
 0 2 0 

 (62)جدول رقم 
 
 
 
 

  إعراب ما ورد في سورة النازعات من ألفاظ العدد: 
 

رٌر } ؿَم َٗم ظِهللا رٌر  كَم شْل َٜم لَم ِهللٕا ن  ََم َّت { فَمإِهللّا
(5) 

.       (6) نعت مرفوع نتنوين الضم :واحدٌة 
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 :- (المرفوعات ، المنصوبات ، المجرورات) {79}األعداد الواردة في سورة النازعات 
 

المجرورات وتوابعيا المنصوبات وتوابعيا المرفوعات وتوابعيا العدد 
- -  1واحدة 
 1 0 0 

 (63)جدول رقم 

 
 

  إعراب ما ورد في سورة الفجر من ألفاظ العدد: 
 

                                                           

 .                                    12: الننأ -  (1)
  .     2/1266التنيان :  ، العكنري 5/126إعراب القرآن : النحاس -  (2)
 . 23:  الننأ – (3)
 . 3/273معاني القرآن :  الزجاج – (4)
 .                           13: النازعات -  (5)
  .5/142إعراب القرآن : النحاس -  (6)
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كِهللا } َٜم * َٗم ىْل َمصْل ىَم كٍة ــَٗم مْل .  (1) {  هٍة دَم
 . (ليالي) واالل فييا  نكسرة مقدرة عمل الياء المحذوفة اسم معطوف عمل اسم مجرور:َلياٍل 
.       (2)  مقدرة عمل الياء المحذوفة مجرور نكسرة(ليالٍ ) لـ نعت:َعْشٍر 

 
 

ؿٌر } ُق  َمظَم فَم  َٔم ئِهللافٍة َلَم ُٝق َمفِّبُق دَم ٍَم ْ٘ل َم ؿٌر (25)فَٞم ُق  َمظَم ذَمنقَٔم َٗم ذِهللا ُق  َلَم ُٝ٘ق { َٗم
(3)  .

.       (4) فاعل مرفوع نتنوين الضم :أحٌد ، أحٌد 
 

  :-(المرفوعات ، المنصوبات ، المجرورات)األعداد الواردة في سورة الفجر  
 

المجرورات وتوابعيا المنصوبات وتوابعيا المرفوعات وتوابعيا العدد 
 1- - عشر 
- -  2 أحد
 2 0 1 

 (64)جدول رقم 
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  إعراب ما ورد في سورة البمد من ألفاظ العدد: 
 
ؿٌر  } ِهللٔا  َمظَم ْٞل يَم قَم دَم ىَمبُق  َُم ىَِّت َٝمقْلؿِهللا َمعْل نَلًّ ىُّسَمؿ ًّ  * َٝم ٍَم ثُق  يَمنْل ْٕل هُق  َم ؿٌر * َٝمقُ٘ق ُٓق  َمظَم ٌْل َٝمكَم ىَمبُق  َُم ىَّت َمعْل { َٝم

(1)  .
 .      (2) فاعل مرفوع نتنوين الضم :أحدٌ  ، أحدٌ 

 
 
 

  :-(المرفوعات ، المنصوبات ، المجرورات)األعداد الواردة في سورة البمد 
 

المجرورات وتوابعيا المنصوبات وتوابعيا المرفوعات وتوابعيا العدد 
- -  2أحد 
 2 0 0 

                                                           

  .                         2-1: الفجر -  (1)
 . 5/217إعراب القرآن : النحاس -  (2)
 .                                      26-25: الفجر -  (3)
 . 2/1287التنيان : العكنري -  (4)
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 (65)جدول رقم 
 
 

  إعراب ما ورد في سورة الميل من ألفاظ العدد: 
 

{  ٙ مَم ةٍة جُقصْل ََم ِْل ِّهللا ْل ِهللٍا ُٓق  ْْلؿَم ؿٍة دِهللا َمظَم ن ١ِهللا ٍَم { َٗم
(3)  .

.  (4) (ليس) منلوب محًص عمل أنو خنر  اسم مجرور لفظًا نتنوين الكسر:ألحٍد 
 
 
 

  :-(المرفوعات ، المنصوبات ، المجرورات)األعداد الواردة في سورة الميل  
 

المجرورات وتوابعيا المنصوبات وتوابعيا المرفوعات وتوابعيا العدد 
 1- - أحد 
 0 0 1 

 (66)جدول رقم  
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  إعراب ما ورد في سورة القدر من ألفاظ العدد: 
 

ْٖلكٍة } ِْل  َمىْلفِهللا شَم ِهللٍا ْٞلكٌر  قِهللا ؼَم ْٞليَمةُق  ىْلقَمؿْل {  ىَم
(1)  .

   : (2) من ألفِ 
.      وعصمة جره تنوين الكسر (من) اسم مجرور نـ:ألِف 
.  مضاف إليو مجرور نتنوين الكسر :شيٍر 

 
 
 
 
 
 

 :- (المرفوعات ، المنصوبات ، المجرورات)األعداد الواردة في سورة القدر  
 

المجرورات وتوابعيا المنصوبات وتوابعيا المرفوعات وتوابعيا العدد 
 1- - لف أ

                                                           

 .                                                7، 6، 5: النمد -  (1)
 . 5/229إعراب القرآن : النحاس -  (2)
 .                                              19: الميل -  (3)
  .1291التنيان : العكنري -  (4)
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 0 0 1 
 (67)جدول رقم 
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  إعراب ما ورد في سورة اإلخالل من ألفاظ العدد: 

 

ؿٌر } ُق  َمظَم َ٘م  َّت { قُقوْل ُٕق
(1)  .

 .      (2) نعت مرفوع وعصمة رفعو تنوين الضم :أحٌد 
 
 
ؿٌر } ًّ٘   َمظَم ُق مُق ُق ِْل ىَٔم ٌْل َٝمنُق ىَم { َٗم

(3)  .
 .      (4) اسم يكن مرفوع نتنوين الضم :أحٌد 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :- (المرفوعات ، المنصوبات ، المجرورات)األعداد الواردة في سورة اإلخالل  
 

                                                           

 .                                              3: القدر  - (1)
  .5/1296إعراب القرآن : النحاس -  (2)
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المجرورات وتوابعيا المنصوبات وتوابعيا المرفوعات وتوابعيا العدد 
- -  2أحد 
 2 0 0 

 (68)جدول رقم 
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  .                               1: اإلخصص -  (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 
 . 2/1309التنيان : العكنري -  (2)
 .                                               4: اإلخصص -  (3)
 . 2/1309التنيان : العكنري -  (4)
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 فتعرض لتحقيق ،         كل سورة في القرآن الكريم ليا حدود ورسوم وأىداف وأغراض تدور حوليا

:- والسور في القرآن الكريم نوعان . ذلك إلل عدة معاٍن وتأخذ من كل معنل ما يتناسب مع ىدفيا 

ن وسورة النلر ، فمكل وسورة الكافر:      نوع يشتمل عمل غرض واحد من الوحدة الموضـوعية مثل 

سورة : منيما غرض واحد ، ونوع آخر لم يقتلر فيو عمل غرض واحد نل جمع أغراًضا عديدة مثل 
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النساء ، كما سيوضح فيما نعد في جداول السور المكية والسور المدنية، ثم موضوع السور المكية 

 .والسور المدنية، ونعد ذلك جدول خصلات موضوعات السور المكية والمدنية 

     ونعد ذلك سأتطرق إلل عصقة السور المكية والمدنية وداللتيا والنتائج التي تولمت إلييا في 

. الفلل الرانع 

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ألفاظ العدد في السور المكية ونسبتيا وموضوعيا. 1
             

ألفاظ العدد في القرآن الكريم والنسبة الماوية في السور المكية                 
 

رقم 
 السورة

النسبة الماوية آيات العدد المكية عدد آياتيا اسم السورة 
 %

آيات العدد المدنية 
 (إن وجدت)

النسنة المئوية 
 %
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 (71)جدول رقم 
 

- -  4.8 8 165اانعام . 6
- -  5.3 11 260ااعراف . 7
- -  1.8 2 109يونس . 10
- -  4.9 6 123ىود . 11
- -  1.2 13 111يوسف . 12
- -  5.8 3 52إنراىيم . 14
 1.01 1 3 3 99الحجر . 15
- -  5.5 7 128النحل . 16
- -  4.5 5 111اإلسراء . 17
 0.9 1 18.1 20 110الكيف . 18
- -  6.1 6 98مريم . 19
- -  0.7 1 135طو . 20
- -  2.7 3 112ااننياء . 21
- -  4.2 5 118المؤمنون . 23
- -  3.9 3 77 الفرقان. 25
- -  0.5 1 197الشعراء . 26
- -  2.2 2 93النمل . 27
- -  5.7 5 88القلص . 28
- -  5.8 4 69العنكنوت . 29
- -  1.7 1 60الروم . 30
 2.9 1 5.9 2 34 لقمان. 31

رقم 
 السورة

النسبة الماوية آيات العدد المكية عدد آياتيا اسم السورة 
 %

آيات العدد المدنية 
 (إن وجدت)

النسنة المئوية 
 %

- -  10 3 30السجدة . 32
- -  7.4 4 54سنأ . 34
- -  4.4 2 45فاطر . 35
- -  6 5 83يس . 36
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 (71)جدول رقم 

 

- -  1.6 3 183اللافات . 37
- -  9 8 88ص . 38
- -  5.3 4 75الزمر . 39
- -  5.9 5 85غافر . 40
- -  7.4 4 54فلمت . 41
- -  1.9 1 53الشورى . 42
- -  2.2 2 89الزخرف . 43
- -  4 1 25ااحقاف . 46
- -  2.2 1 45ق . 50
- -  1.6 1 62النجم . 53
- -  3.6 2 55القمر . 54
- -  5.2 5.2 96الواقعة . 56
- -  3.3 1 30الممك . 67
- -  11.5 6 52الحاقة  . 69
- -  2.3 1 44المعارج . 70
- -  3.6 1 28نوح . 71
- -  10.7 3 28الجن . 72
- -  5 1 20المزمل . 73

رقم 
 السورة

النسبة الماوية آيات العدد المكية عدد آياتيا اسم السورة 
 %

آيات العدد المدنية 
 (إن وجدت)

النسنة المئوية 
 %

- -  1.8 1 56المدثر . 74
- -  2 1 50المرسصت . 77
- -  2.5 1 40الننأ . 78
- -  2.2 1 46زعات االن. 79
- -  1 3 30الفجر . 89
- -  1 2 20النمد . 90
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 (71)جدول رقم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- -  4.8 1 21الميل . 92
- -  20 1 5القدر . 97
- -  50 2 4اإلخالل . 112

(1) موضوع وىدف السورة
نسبة آيات العدد  

 من آيات السورة

ترتيب  السورة
 السورة
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 نسبة آيات العدد في السور المكية وموضوعيا

 (72)جدول رقم          _____________________________       
.  ملر –لفوة التفاسير ، دار اللانوني لمطناعة والنشر والتوزيع : اللانوني ، محمد عمي  (1)

اإلخصص  50 (تقرير وحدانية اهلل)أصول العقيدة  1 
 2 القدر 20 (تنزيل القرآن وفضل ليمة القدر)أصول العقيدة 

 3 الكيف 17 (أىل الكيف، ذو القرنين ، موسى مع الخضر)القصل القرآني 

 4 الحاقة 11 (أىوال يوم القيامة وما جرى لألقوام السابقة)تثبيت العقيدة 

 5 ص 9 أصول العقيدة 

 6 سنأ 7.4  (وعظ واعتبار)أصول العقيدة والقصل القرآني 

 7 السجدة 6.7 (التوحيد ، الرسالة ، البعث والجزاء)أصول العقيدة 

 8 مريم 6.1 (عيسى عميو السالم وغرضيا تقرير التوحيد)قصل األنبياء 

 9 يس 6 (والنشور واألدلة عمى وحدانية اهللاإليمان بالبعث )قضايا العقيدة 

 10 لقمان 5.9 (التوحيد ، والرسالة ، والبعث)أصول العقيدة 

 11 غافر 5.9 (المعركة بين الحق والباطل)أصول العقيدة 

 12 العنكنوت 5.8 (التوحيد ، والرسالة ، والبعث)أصول العقيدة 

 13 إنراىيم 5.8 (اإليمان باهلل والرسالة)أصول العقيدة 

 14 القلص 5.7 (التوحيد ، والرسالة ، والبعث)أصول العقيدة 

 15 فلمت 5.6  (الرسالة ، والتوحيد ، والبعث)أصول العقيدة 

 16 الزمر 5.3 (التوحيد بإسياب)أصول العقيدة 

 17 المزمل 5 تتناول السورة جانًبا من حياة الرسول وطاعتو وقيامو الميل 

 18 ىود 4.9 وقصل األنبياء (التوحيد ، والبعث ، والجزاء)أصول العقيدة 

 19 اانعام 4.8 (قصة األلوىية ، والوحي ، والرسالة)أصول العقيدة واإليمان 

 20 الميل 4.8 سعي اإلنسان وعممو ونيايتو المحتومة إلى النعيم أو الجحيم

 21 اإلسراء 4.5 (قصة اإلسراء والمعراج)أصول العقيدة 

قامة النراىين)قضايا العقيدة   22 فاطر 4.4 (الدعوة إلل توحيد اهلل وا 

نسبة آيات العدد  موضوع وىدف السورة 
 من آيات السورة

ترتيب  السورة
 السورة

المؤمنون  4.2 (التوحيد والرسالة والبعث تذكر فضاال المؤمنين)أصول العقيدة  23 
 24 ااحقاف 4 (الوحدانية ، الرسالة ، البعث)أصول العقيدة 
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 (72)جدول رقم 

 
 
 

 
 (72)جدول رقم 

 

 25 الفرقان 3.9 شؤون العقيدة وبعض القصل لمعظة والعبرة

، قصل األنبياء  (الوحدانية ، الرسالة ، البعث)أصول العقيدة  الشعراء  0.5 26 
 26 نوح 3.6 ، قصل األنبياء تفصيل سورة نوح (تثبيت قواعد اإليمان)أصول العقيدة 

 27 الجن 3.6 (الوحدانية ، الرسالة ، البعث)أصول العقيدة 

إثبات عظمة اهلل وقدرتو في اإلماتة واإلحياء والبراىين عمى )أصول العقيدة 
 (ذلك

 28 الممك 3.3

 29 الحجر 3 مقاصد العقيدة اإلسالمية 

 30 ااننياء 2.7 (الرسالة ، الوحدانية ، البعث ، الجزاء)أصول العقيدة 

 31 الننأ  2.5 نكرىا المشركونأيدور محور السورة حول إثبات عقيدة البعث التي 

 32 المعارج 2.3 (القيامة وأىواليا)أصول العقيدة 

 33 النمل 2.2 (التوحيد ، الرسالة ، البعث)أصول العقيدة 

 34 الزخرف 2.2 (اإليمان بالوحدانية ، الرسالة ، البعث ، الوحي)أصول العقيدة 

 35 ق 2.2 (الوحدانية ، الرسالة ، البعث)أصول العقيدة 

 36 النازعات 2.2 (الوحدانية ، البعث ، الجزاء ، القيامة وأىواليا)أصول العقيدة 

 37 المرسصت 2 أمور العقيدة ، شؤون اآلخرة ، األمور الغيبية ، القدرة اإلليية

 38 الشورى 1.9 (الوحدانية ، الرسالة ، البعث ، الوحي)جوانب العقيدة 

 39 يونس 1.8 (أركان اإليمان الست)أصول العقيدة 

 40 القمر 1.8 أصول العقيدة اإلسالمية

 41 الروم 1.7 (التوحيد ، الرسالة ، النعث)لول العقيدة أ

نسبة آيات العدد  موضوع وىدف السورة 
 من آيات السورة

ترتيب  السورة
 السورة

 42 اللافات 1.6 (التوحيد ، الوحي ، البعث)أصول العقيدة 

النجم  1.6 أصول العقيدة في اإلطار العام 43 
 44 يوسف 1.6 (قصة يوسف بن يعقوب بالتفصيل)قصل األنبياء 
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 خالصة الوحدة الموضوعية في السور المكية

 

 مواضيع أخرى  تشريع قصل قرآني أصول العقيدة  السورة

   /  اإلخصص
   /  القدر
   /  الحاقة
   /  ص
  / /  سنأ

   /  السجدة

الواقعة  1 (أىوال يوم القيامة)أصول العقيدة  45 
طو  0.7 (التوحيد ، الننوة ، النعث)ألول العقيدة  46 
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  / /  الكيف
   /  لقمان
   /  يس
   /  غافر

   /  العنكنوت
  / /  مريم
  / /  إنراىيم
   /  القلص
   /  فلمت
   /  الزمر
  / /  يوسف
  / /  نوح
  / /  مريم

   / اللافات 
   / النجم 
   /  طو

 (73)جدول رقم 

 
 

 

 مواضيع أخرى  تشريع قصل قرآني أصول العقيدة السورة

 حياة الرسول وقيامو    المزمل

    / الواقعة
    / النمل
    / الزخرف
    / ق

    / النازعات
    / المرسصت
    / الشورى
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  /  / يونس
    / القمر
    / الروم
    / اإلسراء
    / فاطر
    / االحقاف
    / ىود
    / اانعام
    / الفرقان
 / /  الشعراء 
    / المؤمنون
    / الجن
    / الممك

 (73)جدول رقم 
 
 

 (73)جدول رقم 
 

 

 
 

.  سورة 46:  عددىا  (ألول عقيدة)السور المكية ذات الموضوع الواحد 
.  سور 9: عددىا  (ألول عقيدة ، قلص قرآني)السور المكية ذات الموضوعين 

. سورتان : السور المكية ذات مواضيع أخرى عددىا 
 
 

 السورة أصول العقيدة قصل قرآني تشريع مواضيع أخرى

 الميل    سعي اإلنسان وعممو

 األنبياء  /   

 النبأ /   

 المعارج /   
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ألفاظ العدد في السور المدنية ونسبتيا وموضوعيا . 2
 

ألفاظ العدد في القرآن الكريم والنسبة الماوية في السور المدنية 
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 (74)جدول رقم 
 

 
 
 
 
 
 
 

 نسبة آيات العدد في السور المدنية وموضوعيا

رقم 
 السورة

النسبة الماوية آيات العدد المدنية عدد آياتيا اسم السورة 
 %

إن )آيات العدد المكية 
 (وجدت

النسنة المئوية 
 %

- -  10.8 31 286النقرة . 2
- -  5 10 200آل عمران . 3
- -  13 23 176النساء . 4
 0.83 1 14.2 17 120المائدة . 5
- -  13.3 10 75اانفال . 8
- -  10.9 14 129التونة . 9
- -  9.3 4 43الرعد . 13
- -  6.4 5 78الحج . 22
- -  21.9 14 64النور . 24
 1.3 1 5.5 4 73ااحزاب . 33
- -  2.6 1 38محمد . 47
- -  16.7 3 18الحجرات . 49
- -  6.8 2 29الحديد . 57
- -  3.8 2 52المجادلة . 58
- -  7.7 1 13الممتحنة . 60
 8.3 1 16.7 2 12الطالق . 65

(1)موضوع وىدف السورة 
نسبة آيات العدد  

 من آيات السورة

ترتيب  السورة
 السورة
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 (75)جدول رقم 
 
 

 __________________________________
 .لفوة التفاسير : اللانوني  (1)

خالصة الوحدة الموضوعية في السور المدنية 

النور  21.9 (سورة اآلداب)، أخالق وآداب  (تخصل أسرة)تشريع  1 
 2 الطصق 16.7  (أحوال شخصية)تشريع 

 3 الحجرات 16.7 (سورة األخالق واآلداب)تشريع 

 4 المائدة 14.3 (معاىدات)تشريع 

 5 اانفال 13.3 الجياد والقتال في السياسة الشرعية وما يتعمق بيما

تخصل مواريث ، تنظيم األمور الداخمية والخارجية مثل المرأة والبيت )تشريع 
 (والدولة والمجتمع وحقوقيم

 6 النساء 13

معاىدات ، األحكام السمطانية ، المعاىدات الدولية ، معاممة المشركين )تشريع 
 (وأىل الكتاب ، دراسة النفوس لحثيم عمى غزو الروم

 7 التونة 10.9

العقااد ، العبادات ، المعامالت، األخالق ، )اشتممت معظم األحكام التشريعية 
 (الزواج والطالق

 8 النقرة 10.8

 9 الممتحنة 7.7 (الحب والبغض في اهلل)أحكام التشريع 

 10 الرعد 9.3 (الوحدانية ، الرسالة ، البعث)المقاصد لمسور المدنية 

 11 الحج 6.4 (من أركان اإلسالم الحج)تشريع ، أصول العقيدة 

 12 األحزاب 5.5 (حياة المسممين الخاصة والعامة)تشريع 

قامة األدلة والبراىين عمى وحدانية اهلل ، التشريع وخاصة في الجياد  العقيدة وا 
 وقواعده

 13 آل عمران 5

المجادلة  3.8  (الظيار ، الكفارة ، آداب المجالس)أحكام التشريع  14 
الحديد  6.8 (التربية والتوجيو)تشريع  15 

محمد  2.6 (القتال ، الغنائم ، أحوال المنافقين)أحكام التشريع  16 

 السورة أصول العقيدة قصل قرآني تشريع مواضيع أخرى

 النور   / 

 الطالق   / 

 الحجرات   / 

 الماادة   / 

 األنفال   / 



  -178-  

 
 

 (76)جدول رقم 

 
.  سورة 15: السور المدنية ذات الموضوع الواحد عددىا 

.  سور 4: السور المدنية ذات الموضوعين عددىا 
 
 
 

خصاال السور المكية والمدنية المعتمدة في القرآن ومطابقتيا أللفاظ العدد . 3
 

    المّكّي من القرآن ىو ما نزل قنل اليجرة ، أو ما نزل نمكة ولو نعد اليجرة ، أو ما وقع خطانا 
. اىل مكة 

ْن كان نمكة ، أو ما نزل نالمدينة ، أو ما وقع ف    أما المدنّي من القرآن  ىو ما نزل نعد اليجرة ، وا 
 . (1)خطانًا اىل المدنية 

    
 :-  (2) ويمكن إجمال الضوانط الموضوعية لمسور المكية والمدنية عمل النحو التالي 

. كل سورة فييا قلص ااننياء واامم السانقة فيي مكية ، ويستثنل من ذلك سورة النقرة  .1
نميس سور مكية ناستثناء سورة النقرة  .2  .السور التي تحكي قلة آدم وا 

 النساء   / 

 التوبة   / 

 البقرة /  / 

 الممتحنة   / 

 الحج /  / 

 الرعد /   

 األحزاب   / 

 آل عمران /  / 

 الحديد   / 

 محمد   / 

 المجادلة   / 
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 .السور التي تتضمن الحدود والفرائض والتشريعات ىي سور مدنية  .3

 .كل سورة أمرت نالجياد وتحدثت عن أحكامو فيي سورة مدنية  .4

 .كل سورة ذكرت المنافقين فيي مدنية ومنيا سورة العنكنوت  .5

 
 :  (3)      ويعتمد العمماء منيجين أساسيين في االستدالل عمى المكي والمدني وىما

 ًَ ويستند ىذا المنيج إلل الرواية اللحيحة عن اللحانة وىم الذين  : المنيج السماعي النقمي: أواَل
شاىدوا التنزيل القرآني وسمعوا من اللحانة ونقموا عنيم النزول القرآني نوحيو وأسنانو ووقائعو وأحكامو 

، فالسنيل إلل معرفة المكي والمدني ىو الطريق المنيج السماعي النقمي عن اللحانة رضوان اهلل 
ان ذلك ال مجال لرأي فيو -  لمل اهلل عميو وسمم–عمييم وقوليم في ذلك لو حكم المرفوع إلل النني 

ذا لح القول عن اللحانة ُقِنَل ، وال يعدل عنو إال ندليٍل أقوى يقتضي ىذا العدول  . ، وا 
وىو منيج استداللي فيمي يأتي نعد المنيج النقمي وىو يستند : المنيج القياسي االجتيادي : ثانيًا 

. إلل خلائص المكي والمدني 
   

________________________ 
 . 1/9اإلتقان : الّسيوطي  (1)
 .في عموم القرآن دراسات ومحاضرات : محمد ، كفافي  (2)

  .179-1/177م ، 1996 نيروت  –ىدى الفرقان في عموم القرآن ، عالم الكتب : غازي ، عناية   (3)

.  وىي آيات العدد وألفاظو ،  ولكن ما ييمنا في ىذا المـجال ىي اآليـات الخالـة نموضـوع الدراسـة
:  مكـية تتضـمن آياٍت مدنية وسوًرا مدنية تتضمن آيات مكية ا   ومن الجديـر نالذكر أن ىـناك سـورً 

 

 
: نماذج من السور المكية وما بيا من آيات مدنية 

 

 .  153 ، 151 ، 141 ، 114 ، 93 ، 91 ، 23 ، 20:  اآليات المدنية فييا–مكية :  سورة اانعام –

 . 170 – 163من :  اآليات المدنية فييا –مكية : سورة ااعراف _ 

 . 96 ، 95 ، 94 ، 40:  اآليات المدنية فييا –مكية : سورة يونس _ 

 . 114 ، 17 ، 12:  اآليات المدنية فييا –مكية : سورة ىود _ 
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: نماذج من السور المدنية وما بيا من آيات مكية 
 

 . 281:  اآليات المكية فييا –مدنية : سورة النقرة _  

 3:  اآليات المكية قييا –مدنية : سورة المائدة _ 

 . 36 – 30من :  اآليات المكية فييا –مدنية : سورة اانفال _ 

  .129 ، 128:  اآليات المكية فييا –مدنية : سورة التونة - 

 

 
 
 
 

: خالصة دراسة المقارنة بين ألفاظ العدد في السور الّمّكّية والمدنية. 4
 

      يمكن إجمال ألفاظ العدد في السور المكية والمدنية نسنِتيا وموضوِعيا وخلائِليا المعتمدة في 
 :القرآن الكريم نما يمي 

    عدد السور المكية والمدنية التي وردت فييا ألفاظ العدد في القرآن الكريم ىو ثماٍن وستون سورة ، 
، أما عدد السور  (%59.6)أي أن النسنة المئوية في السور التي ورد فييا العدد في القرآن الكريم ىي 

من  ( %45.6)ىو اثنتان وخمسون سورة والنسنة المئوية ىي فالمكية التي وردت فييا ألفاظ العدد 
سور القرآن الكريم ، وعدد السور المدنية التي وردت فييا ألفاظ العدد ىو ست عشرة سورة والنسنة 

  .( %14)المئوية ليذه السور من القرآن الكريم ىي 
 
الخصلة أن النسنة المئوية لمسور المكية أكثر من النسنة المئوية لمسور المدنية فيما يتعمق في عدد _ 

.  ومعدل ألفاظ العدد في السور المكية أقل من معدل ألفاظ العدد في السور المدنية ،السور
لذلك فإن معدل ألفاظ العدد لمسور المكيـة يتناسب تناسنًا عكسيِّا مع النسنة المئوية لمسور المكية ، _ 

ن معدل ألفاظ العدد لمسور المدنية تتناسب تناسنًا عكسيِّا مع النسنة المئوية لمسور المدنية  . وا 
 

: ويمكن تمخيص المواضيع التي تطرقت إلييا السور المكية نما يمي  _ 
 . (الوحدانية ، الرسالة ، الوحي)ألول العقيدة  .1
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 . القلص القرآني وقلص ااننياء  .2

 
: ويمكن تمخيص المواضيع التي تطرقت إلييا السور المدنية نما يمي  _ 

 .  ، الكفاراتالميراث ، الطصق: التشريع نأنواعو المختمفة مثل  .1
 .العصقات الداخمية والخارجية مع الكفار وأىل الكتاب  .2

      
ذا قانمنا نين مواضيع السور المكية والمدنية الواردة في عموم القرآن كما ىو موضح سانقًا         وا 

ونين ما تولمنا إليو من نتائج فيما سنق فنرى أن االستخدام الوظيفي لمعدد يتمشل كميًا نما جاء في 
 .عموم القرآن 

     
      ونرى أن معدل استخدام ألفاظ العدد في السور المدنية رغم قمة عددىا أكثر من معدل استخدام 

 السور المدنية  وىذا ينسجم من الناحية النظرية والعممية، فإن،العدد في السور المكية رغم كثرة عددىا
 القوانين والتشريعات تحتاج إلل تقسيمات أطول من السور المكية ىذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإن
 وخير ما يمثل ذلك ىي ااعداد واارقام ،وتحديدات، والمعامصت والمعاىدات نحاجة إلل أعداد محددة

ن ىذه القوانين والتشريعات في الميراث وعدة المرأة المطّمقة واارممة، وحمل الطفل وفطامو، إحيث 
 .وتقسيم الغنائم عمل سنيل المثال ال يمكن أن يختمف عمييا اثنان؛ انيا محددة نأعداد واضحة

 تتحدث عن الوحدانية وتأكيدىا  قليرٌة إذا ما قورنت نالسور المدنية وىي   أما السور المكية فيي
في ثصثين موضعًا في القرآن الكريم في أرنعة وعشرين موضعًا  (واحد) فقد ذكر اهلل كممة ،وتقريرىا

في ستة مواضع تتحدث  (وحده)توكيدًا لموحدانية، وىي في معظميا في السور المكية، وذكر اهلل كممة 
في تسعة مواضع، في خمسة مواضع منيا تقرير وتأكيد  (حدأ)عن عنادة اهلل وحده، ووردت كممة 

 .لموحدانية 
   ومن الجدير نالذكر أن معظم ىذه االفاظ جاءت في السور المكية وأن ما تنقل منيا وردت في 

 والجانب اآلخر في القلص القرآني وقلص ااننياء مثل عدد أخوة يوسف، ،السور المدنية
واالختصف في عدد أىل الكيف ومدة مكوثيم، وضياع نني إسرائيل أرنعين سنة، ومعجزات موسل 

.  التسع 
.        فقد ورد تأكيد الوحدانية في ستة وأرنعين سورة في السور المكية من ألل إحدى وخمسين 
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 :الخاتمة 
   

:  إن أىم ما تولل إليو النحث من نتائج ما يمي 
قواعد العدد الواردة في القرآن الكريم تنسجم انسجاًما تاًما مع قواعد المغة العرنية في كتب  -

 وىذا إن دل عمل شيء فإنما يدل عمل لحة نظرية االل والفرع في النحو فالقرآن ،المتون
. ىو االل، وكتب النحو القديمة عالٌة عميو وىي تمثل الفرع 

 .من جمع وطرح وضرب وقسمة في القرآن الكريم كافة وردت العمميات الحسانية  -

 .النسنة المئوية ، الكسور ، العقود : وردت الملطمحات الرياضية المختمفة مثل  -

 الحياة كافة من ميراث ومعامصت يإن أغراض واستخدام العدد نشكل وظيفي في مناح -
ن عدد السور المدنية التي وردت فييا ألفاظ العدد ىي ستِّد عْشرَة سورًة وردت إ إذ ،وتشريع

 .ألفاظ العدد فييا في مائة وواحد وأرنعين موضعًا 

 وألفاظ العدد الواردة ،عدد السور المكية التي وردت فييا ألفاظ العدد ىي إحدى وخمسون سورة -
 . فييا مائة وسنع وسنعون 

وردت أنواع العدد المختمفة المفردة والمركنة والمعطوفة والمشتركة نين المذكر والمؤنث  -
 .وكنايات العدد كذلك 

السور المكية التي تضمنت ألول العقيدة وتدعو إلل الوحدانية والتوحيد وردت في ست  -
 .وأرنعين سورة من ألل إحدى وخمسين سورة 

نعد دراسة السور المكية والسور المدنية وخلائص المكي والمدني في عموم القرآن تنين لي  -
اأن ىناك انسجامًا تا ًّ ّّ ن السور المكية إ حيث ، نما ورد في اآليات الخالة نألفاظ العددّم

ألول العقيدة اإلسصمية والقلص القرآنّي، ومنيا قلص : تضمنت موضوعين رئيسيين ىما 
ااننياء والسور المدنية موضوعيا الرئيسي ىو التشريع والمواريث والمعامصت الداخمية 

 . والخارجية لمدولة اإلسصمية واتسمت السور المدنية نأنيا مطولة


