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 مفعوؿ بو:، خذؼ أحد ُّٓمثاؿ اثف يف اآلية 

نىا ميوسىٰى سيٍلطىاانن مًُّبيننا ﴾ اٍلًعٍجلى اختَّىذيكا ﴿ ُثيَّ   كىآتػىيػٍ
ِۚ
اءىتٍػهيمي اٍلبػىيًٌنىاتي فػىعىفىٍوانى عىن ذٰىًلكى  ًمن بػىٍعًد مىا جى

ٍكاكلمة  اليت ينصب ادلفعولُت. ك العجل مفعوؿ بو عوامل النواسخ يشمل يف اآلية أعاله  اختَّىذى

ٍكاأكؿ ال ٍكاك ادلفعوؿ الثاين زلذكؼ ك تقديره:   ختَّىذى  العجل إال ىا. اختَّىذى

 ظن كأخواهتا اليت حذؼ أحد مفعوؿ بو يف سورة ادلائدةاايت  .ِ

 رقم رقم اآلية آية مفعوؿ األكؿ مفعوؿ الثاين

 زلذكؼ اٍلًقرىدىةى 
كىاخلٍىنىازًيرى كىعىبىدى  اٍلًقرىدىةى ًمنػٍهيمي جىعىلى كى  ...﴿

ِۚ أيكلٰىًئكى شىرّّ مَّكىاانن 
 ﴾ ...الطَّاغيوتى

َٔ ُ 

َتىةو  زلذكؼ  حبًى

َتىةو اّللَّي ًمن جىعىلى ﴿مىا  كىالى سىائًبىةو كىالى كىًصيلىةو  حبًى

 كىلٰىًكنَّ الًَّذينى كىفىريكا يػىٍفتػىريكفى عىلىى اّللًَّ 
اـوِۙ كىالى حى

 كىأىٍكثػىريىيٍم الى يػىٍعًقليوفى ﴾
ِۖ
 اٍلكىًذبى

َُّ ِ 

 حذؼ أحد مفعوؿ بو يف سورة ادلائدةاجلدكؿ العاشر. اايت ظن ك أخواهتا اليت 

 ظن ك أخواهتا اليت حذؼ أحد مفعوذلا ك كليهما.فيما يلي مثاؿ على حتليل بياانت 

 :َٔيف اآلية  أكؿ مثاؿ

ِۚ أيكلٰىًئكى شىرّّ مَّكىاانن كىأىضىلُّ عىن سىوىاًء السًَّبيًل ﴾ اٍلًقرىدىةى ًمنػٍهيمي جىعىلى كى  ...﴿
 كىاخلٍىنىازًيرى كىعىبىدى الطَّاغيوتى

 ادلفعولُت. مفعوؿ بو أكؿ جلىعىلى  اليت ينصبعوامل النواسخ يشمل يف اآلية أعاله  جىعىلى كلمة 

  .الثاين افعوذلم اٍلًقرىدىةى ك  زلذكؼ
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 :َُّيف اآلية  اثف مثاؿ

َتىةو اّللَّي ًمن جىعىلى ﴿مىا  ِۖ  حبًى
 كىلٰىًكنَّ الًَّذينى كىفىريكا يػىٍفتػىريكفى عىلىى اّللًَّ اٍلكىًذبى

اـوِۙ كىالى سىائًبىةو كىالى كىًصيلىةو كىالى حى
 كىأىٍكثػىريىيٍم الى يػىٍعًقليوفى ﴾ 

َتىةو اليت ينصب ادلفعولُت. ك عوامل النواسخ يشمل يف اآلية أعاله  جىعىلى كلمة  مفعوؿ بو  حبًى

 الثاين زلذكؼ أم : صٌَتىا مشرعة. أكؿ جلىعىلى ك ادلفعوؿ

 يف سورة األنعاـ أك كليهما مفعوؿ بوأحد ظن كأخواهتا اليت حذؼ اايت  .ّ

 رقم رقم اآلية آية مفعوؿ األكؿ مفعوؿ الثاين

 زلذكؼ زلذكؼ
يعنا ُثيَّ نػىقيوؿي لًلًَّذينى أىٍشرىكيوا  ﴿كىيػىٍوـى ضلىٍشيريىيٍم مجًى

 ﴾تػىٍزعيميوفى أىٍينى شيرىكىاؤيكيمي الًَّذينى كينتيٍم 
ِِ ُ 

 زلذكؼ زلذكؼ
تػىنىا تػىرىٰل كىلىٍو ﴿ لىيػٍ ًإٍذ كيًقفيوا عىلىى النَّاًر فػىقىاليوا ايى

ًت رىبًٌنىا   ﴾...نػيرىدُّ كىالى نيكىذًٌبى آًبايى
ِٕ ِ 

اجلملة 

 اإلستفامية 
 زلذكؼ

كيٍم عىذىابي اّللًَّ أىٍك أىتػىٍتكيمي  أىرىأىيٍػتىكيمٍ ﴿قيٍل  ًإٍف أىاتى

 ًإف كينتيٍم صىاًدًقُتى ﴾ أىغىيػٍرى اّللًَّ تىٍدعيوفى السَّاعىةي 
َْ ّ 

اجلملة 

 اإلستفامية
 زلذكؼ

ًإٍف أىخىذى اّللَّي مسىٍعىكيٍم كىأىٍبصىارىكيٍم  رىأىيٍػتيمٍ أى ﴿قيٍل 

تىمى عىلىٰى قػيليوًبكيم  ٍتًيكيم ًبوًِۗ  مٍَّن إًلٰىوه كىخى غىيػٍري اّللًَّ َيى

ًت ُثيَّ ىيٍم يىٍصًدفيوفى ﴾  انظيٍر كىٍيفى نيصىرًٌؼي اآٍلايى

ْٔ ْ 
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 الًَّذينى  زلذكؼ

تًنىا فىأىٍعًرٍض  الًَّذينى  رىأىٍيتى ﴿كىًإذىا  ؼلىيوضيوفى يف آايى

 كىًإمَّا 
عىنػٍهيٍم حىىتَّٰ ؼلىيوضيوا يف حىًديثو غىٍَتًهًِۚ

 يينًسيػىنَّكى الشٍَّيطىافي ...﴾

ٖٔ ٓ 

 مَّا زلذكؼ

لىٍقنىاكيٍم أىكَّؿى مىرَّةو  تيميوانى فػيرىادىٰل كىمىا خى ﴿كىلىقىٍد ًجئػٍ

 كىمىا نػىرىٰل  مَّا تػىرىٍكتيمكى 
خىوٍَّلنىاكيٍم كىرىاءى ظيهيورًكيٍمِۖ

مىعىكيٍم شيفىعىاءىكيمي الًَّذينى زىعىٍمتيٍم أىنػَّهيٍم ًفيكيٍم 

نىكيٍم كىضىلَّ عىنكيم مَّا كينتيٍم   لىقىد تػَّقىطَّعى بػىيػٍ
ِۚ
اءي شيرىكى

 ﴾ تػىٍزعيميوفى 

ْٗ 

ٔ 

 ٕ زلذكؼ زلذكؼ

 األنعاـيف سورة  أك كليهما حذؼ أحد مفعوؿ بو اليتظن ك أخواهتا اايت . عشر دكؿ احلادماجل

 فيما يلي مثاؿ حتليل بياانت ظن ك أخواهتا اليت حذؼ أحد مفعوذلا ك كليهما يف سورة األنعاـ.

 ، حذؼ ادلفعولُت:ِِمثاؿ أكؿ يف اآلية 

يعنا ُثيَّ نػىقيوؿي لًلًَّذينى أىٍشرىكيوا أىٍينى شيرىكىاؤي   ﴾ تػىٍزعيميوفى كيمي الًَّذينى كينتيٍم ﴿كىيػىٍوـى ضلىٍشيريىيٍم مجًى

 اليت ينصب ادلفعولُت. ك مفعوال تػىٍزعيميٍوفى عوامل النواسخ يشمل يف اآلية أعاله  كلمة تػىٍزعيميٍوفى 

 زلذكفاف ك التقدير: تػىٍزعيميٍوفى شركاء. 

 ، حذؼ ادلفعولُت:ٖٔمثاؿ اثف يف اآلية 

تًنىا فىأىٍعًرٍض عىنػٍهيٍم حىىتَّٰ ؼلىيوضيوا يف حىًديثو غىٍَتًهًِۚ ...﴾ الًَّذينى رىأىٍيتى ﴿كىًإذىا   ؼلىيوضيوفى يف آايى

مفعوؿ بو الًَّذينى اليت ينصب ادلفعولُت. ك عوامل النواسخ يشمل يف اآلية أعاله رىأىٍيتى كلمة 

 أكؿ لرىأىٍيتى ك حذؼ ادلفعوؿ الثاين لالختصار.
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 ادلفعولُت:، حذؼ ْٗمثاؿ اثلث يف اآلية 

نىكيٍم كىضىلَّ عىنكيم مَّا كينتيٍم   ﴾تػىٍزعيميوفى ﴿ لىقىد تػَّقىطَّعى بػىيػٍ

 اليت ينصب ادلفعولُت. ك مفعوال تػىٍزعيميٍوفى عوامل النواسخ يشمل يف اآلية أعاله تػىٍزعيميوفى كلمة 

 زلذكفاف ك التقدير: تػىٍزعيميٍوفى شفعاء.

 

 

 ظن و أخواهتا اايتيص ختل

 ظن ك أخواهتا رقم اآلية كمية

ِْ 
ٓ ،ُٗ ،ّّ ،ْْ ،َٔ ،ُٔ، ْٔ، ٔٓ ،ٕٓ (ِ ،)

ٖٗ (ِ ،)َٗ ،ُٗ ،َُُ ،ُُٗ ،ُِّ ،ُِٓ ،
ُّٗ ،ُُْ ،ُْْ (ِ) ،ُّٓ (ِ) 

 سورة النساء

ِٔ 
ٔ ،ُّ ،َِ (ِ ،)ّْ ،َْ ،ْٖ (ِ ،)ْٗ ،ُٓ ،
ِٓ ،ٕٓ (ِ ،)ٖٓ ،َٔ، ُٕ، ُٖ ،ِٖ (ِ ،)ِٗ ،

ٕٗ (ِ ،)ٖٗ ،َُّ ،ُُّ ،ُُٔ  
 سورة ادلائدة

َّ 

ٔ (ِ ،)ٗ ،ُْ ،ِِ ،ِٓ ،ِٕ، ّّ ،َْ ،ْٔ ،
ٖٔ ،َٕ ،ْٕ (ِ ،)ٕٓ ،ُٗ ،ْٗ (ّ ،)ٗٔ ،
ََُ ،َُٕ ،ُُِ ،ُُْ ،ُِِ ،ُِّ ،ُِٓ 

(ِ ،)ُّٔ ،ُٔٓ 

 سورة األنعاـ

 كمية َٖ

 ظن ك أخواهتا اايتيص ختل. الثاين عشراجلدكؿ 
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 اليت تعمل عملها  ظن و أخواهتا اايتيص ختل

 ظن ك أخواهتا عملهااآلايت اليت تعمل  كمية

ُِ 
ُٗ ،ّّ ،ْْ ،َٔ ،ُٔ، ْٔ، ٔٓ ،ٕٓ (ِ ،)ٖٗ 
(ِ ،)ُٗ ،َُُ ،ُُٗ ،ُِّ ،ُِٓ ،ُّٗ ،

ُُْ ،ُْْ (ِ) ،ُّٓ 
 سورة النساء

ِّ 
ٔ ،ُّ ،َِ (ِ ،)ّْ ،َْ ،ْٖ (ِ ،)ْٗ ،ُٓ ،

ِٓ ،ٕٓ (ِ ،)ٖٓ، ُٖ ،ِٖ (ِ ،)ِٗ ،ٕٗ (ِ ،)
ٖٗ ،ُُّ ،ُُٔ 

 سورة ادلائدة

ِِ 
ٔ (ِ ،)ٗ ،ُْ ،ِٓ، َٕ ،ْٕ (ِ ،)ٕٓ ،ُٗ ،

ْٗ ،ٗٔ ،ََُ ،َُٕ ،ُُِ ،ُُْ ،ُِِ ،
ُِّ ،ُِٓ (ِ ،)ُّٔ ،ُٔٓ 

 سورة األنعاـ

 كمية ٔٔ
 اليت تعمل عملها  ظن ك أخواهتا اايتيص ختل. عشر ثالثالاجلدكؿ 

 تعليقاليت   ظن و أخواهتا اايتيص ختل

 ظن ك أخواهتا تعليقاآلية اليت  كمية

 سورة النساء - -

 سورة ادلائدة ُٕ ُ

 سورة األنعاـ ّّ ُ

 كمية ِ

 تعليق اايت ظن ك أخواهتا اليتتلخيص . عشر رابعالاجلدكؿ 
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 مهااليت حذف أحد مفعول به و كال  ظن و أخواهتا اايتيص ختل

 ظن ك أخواهتا اآلية اليت زلذكؼ كمية

 سورة النساء ُّٓ، َٗ، ٓ ّ

 سورة ادلائدة َُّ، َٔ ِ

 سورة األنعاـ (ِ) ْٗ، ٖٔ ،ْٔ، َْ، ِٕ ،ِِ ٕ

 كمية ُِ

هماك كليحذؼ أحد مفعوؿ بو  اايت ظن ك أخواهتا اليتتلخيص . اخلامس عشراجلدكؿ   
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 الباب اخلامس

 اخلامتة 

 االستنتاج:  الفصل األول

ىذا البحث ىو حبث نوعي مع تصميم البحوث ادلكتبية. كبناءن على نتائج التحليل الذم 

عن ظن ك أخواهتا يف القرآف الكرًن خاصة يف سور النساء ك ادلائدة ك األنعاـ،  الباحثةأجرتو 

 الباحثة إىل أف: تخلص

النساء كادلائدة كاألنعاـ.  عن ظن كأخواهتا يف سور اايت َٖبشكل عاـ، كجدت الباحثة  .ُ

يف  اايت َّيف سورة ادلائدة ك  اايت ِٔيف سورة النساء ك  اايت ِْ، اايت َٖمن بُت 

 سورة األنعاـ. 

كأخواهتا ظن  اايت ٔٔ(. ُأساس شلارستو تتكوف من أخواهتا على استعماالت سلتلفة لػظن ك  .ِ

يف  اايت ُِتتكوف من  اايت ٔٔالنساء ك ادلائدة كاألنعاـ. من  اليت تعمل عملها يف سور

اليت  اايت ِ(. ِ يف سورة األنعاـ. اايت ِِيف سورة ادلائدة ك  اايت ِّسورة النساء ك 

 ّّيف سورة ادلائدة، تعليق بسبب دخوؿ "ال انفية"، ك يف اآلية  ُٕتعليق، كىي يف اآلية 

 اليتظن ك أخواهتا  اايت ُِ (ّ. "الـ االبتداء"يف سورة األنعاـ، تعليق بسبب دخوؿ 

 ِظن ك أخواهتا الواردة يف سورة النساء ك  اايت ّ يأك كليهما، كى احذؼ أحد مفعوذل

 الواردة يف سورة األنعاـ. االايت ٕادلائدة ك  يف سورة اايت
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 قرتاحاتاال:  الفصل الثاين

بناءن على نتائج البحث الذم مت إجراؤه، تقًتح الباحثة على متعلمي اللغة العربية كقرائها  

كشكل من أشكاؿ اجلهد لزايدة ادلعرفة بقواعد اللغة العربية، ال سيما حوؿ عوامل النواسخ ظن 

 كأخواهتا، كىي:

ابلنسبة دلتعلمي/طالب اللغة العربية، َيمل الباحثة أف تكوف قادرة على زايدة الرغبة كاالىتماـ  .ُ

بتعلم اللغة العربية، من أجل تسهيل فهم األشياء ادلتعلقة ابلصياغة العربية، كخاصة حوؿ ظن 

 ك أخواهتا.

ابلنسبة للقراء، َيمل الباحثة أف تكوف أكثر انتقادنا يف التعامل مع الظواىر اللغوية كأف تكوف  .ِ

أكثر نشاطنا يف إجراء البحوث يف علم اللغة، كأف يكوف قادرنا على التطور بشكل أعمق يف 

 البحث السابق. 

لقرآف ابلسورة أتمل الباحثة أف تكوف ىناؾ دراسات أخرل تتعلق بػظن كأخواهتا يف الكتب كا .ّ

األخرل، ألنو ال يزاؿ ىناؾ الكثَت من األشياء اليت غلب دراستها كالبحث عنها فيما يتعلق 

 عوامل النواسخ ظن كأخواهتا.
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 ادلراجع العربية

القاىرة: الدار  األسس النحوية ك اإلمالئية يف اللغة العربية.(. َُِِالطاىر خليفة القراضي. )
 ادلصرية اللبنانية.

الرايض: دار الصميعي  متممة اآلجركميٌة يف علم العربية.(. ْٓٗمشش الدين دمحم بن دمحم الراعيٍت. )
 للنشر.

 ادلغرب: ادلكتبة امدية. ادلعُت يف القواعد ك اإلعراب .(. ََِٗعبد اجمليد الغرابكم. )

، ك مصطفى أمُت. )  نحو الواضح يف قواعد اللغة العربية للمرحلة االبتدائية.ال(. ُُُٗعلى اجلاـر
 لندف: دار ادلعارؼ.

 بَتكت: دار الثقافة اإلسرمية. ملخص قوائد اللغة العربية.فؤاد نعمة. )د.ت(. 

بَتكت:  -صيدا  جامع الدركس العربية : موسوعة يف ثالثة أجزاء.(. ُْٗٗمصطفى الغالييٍت. )
منشورات ادلكتبة العصرية.
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