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 تسم هللا انسحمن انسحُم

 سىزج انثقسج

 " انمتقُن "

 لفيف ادلفروقال, احلروف األصلية ذلا : و , ق , ي , وىو من   مشتقة من الوقايةادلتقٌن 
 و ِوقَايًَة  باب مسع يسمع . وىو قليل االستعمال يف القرآن قياً َوِقَي يَِقي وَ اجملرد منها : 

 قاء , من باب االفتعال و ىذا كثًن االستعمال يف القرآنمن ادلزيد فيو : اتَّقى يَ تَِّقي ات  
إذا كان الفعل ادلعتل مثاال واويا اٌي على وزن افتعل يفتعل افتعال , و القانون الصريف : أصلو ِاْوتَ َقَي يَ ْوتَِقُي ِاْوتِقَ  اتقىو 

 بعههما . مثل : وصف إذا صغناىا ) أي فاؤه واو ( فإن ىذه الواو تبدل تاء يف صيغة االفتعال , مث تدغم التاءان يف
إذا  و مثلو َوِقيَ  على وزن افتعل تصبح         اْوَتَصَف , فتبدل الواو تاء         اتْ َتَصَف , مث تدغم التاء يف التاء            اتََّصَف .

َقَي , مث يف ادلاضي تاء يف التاء            ات َّ تدغم ال , مثَقَي بدل الواو تاء         اتْ ت َ , فت ِاْوتَ َقَي صغناىا على وزن افتعل تصبح         
 َقى .ات َّ حرف األخًن ينقلب ألفا ألنو حرف العلة متحرك و ما قبلو مفتوح فيصًن : 

 
التقوى والُتقى , واألصل منو  حفظ الشيء شلا يؤذيو ويهره يقال : وقاه وقيا وِوقاية وواِقية أي صانو , وو معناه لغة : 
و من القوانٌن الصرفية جيوز ابدال الواو يف  , وقوى على وزن فعلى , فقلبت الواو تاء من وقيتو أقيو أي منعتو يف التقوى

 فاء الكلمة إىل التاء يف ادلثال.
والُتقى التقية والتقي ادلتقي وىو من جعل بينو وبٌن ادلعاصي وقاية حتول بينو وبينها من قوة عزمو على تركها وتوطٌن قلبو 

لك , والتقوى الكاملة اجلامعة اجتناب كل ما فيو ضرر ألمر الدين وىو ادلعصية كما قال التابعي اجلليل رلاىد على ذ
 .ذكر فال ينسى وأن يشكر فال يكفر رمحو اهلل تعاىل يف التقوى : أن يُطاع فال يُعصى وأن ي

 
 فيو على معان مخسة : والتقوى كلمة عظيمة ذلا أمهيتها يف القرآن الكرمي وقد وردت ىذه الكلمة 

 ( ٔ)النساء : "  األول : مبعىن اخلوِف واخلشية " ياأيها الناس اتقوا ربكم 
َر الّلِو تَ ت َُّقوَن  " الثاين : مبعىن الطاعِة والعبادة   ( ٕ٘)النحل : " أَفَ َغي ْ

 ( ٜٛٔ)البقرة :  " واْ الّلَو َوأْتُواْ اْلبُ ُيوَت ِمْن أَبْ َواِِبَا َوات َّقُ  "ىن ترِك ادلعصية والزلةالثالث : مبع
 ( ٓٚ)األحزاب : "  يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ات َُّقوا اللََّو َوُقوُلوا قَ ْواًل َسِديداً  "الرابع : مبعىن التوحيِد والشهادة 

 ( ٖ)احلجرات :  "أُْولَِئَك الَِّذيَن اْمَتَحَن اللَُّو قُ ُلوبَ ُهْم لِلت َّْقَوى "ام  : مبهىن اخإخال  وادلعرفة اخل
 

 ورود هذه المادة في القرآن :
 ورد من مادة الوقاية, يف القرآن الكرمي سبعة ألفاظ من األفعال ىي: 

 الفعل "وقي" ومهارعو " يقي" 
 والفعل "يُوَقي" بهم الياء وفتح القاف, مبنًيا للمجهول, واألمر "ق".

 كما ورد منها ستة ألفاظ من األمساء ىي: 
 عل من الفعل " وقي" " واق" أسم فا
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 و"التقوى"
تقون"
ُ
 وادل

   و"تُقاة"
 و"األتقي" 

ُهْم تُ َقاًة(,ومعين "تقاة" اتقاء  تقاة , بهم التام وفتح القاف علي ضلو ما جاء يف قولو)عز وجل( :) ِإالَّ أَْن تَ ت َُّقوا ِمن ْ
 ألفا .  وخوفا, وأصل تقاة , وقية بهم الواو وفتح القاف,أبدلت الواو تاء وقلبت الياء

 
 وفيما يلي عدد مرات ورود كل لفظ من ىذه األلفاظ الثالثة عشر.

  جاء الفعل "وقي" مخ  مرات, وجاء مهارعو" تقي" ثالث مرات ذكر مرتٌن يف قولو)عز وجل( )َوَجَعَل َلُكْم
 (,ٔٛسورة النحل: َسرَابِيَل تَِقيُكُم احلَْرَّ َوَسرَابِيَل تَِقيُكْم بَْأَسُكْم()

 (.ٜسورة غافر:قولو سبحانو وتعايل :) َوِقِهُم السَّي َئاِت َوَمْن َتِق السَّي َئاِت يَ ْوَمِئٍذ فَ َقْد َرمِحَْتُو( )ومرة يف 
 

  وجاء الفعل ادلهارع ادلبين للمجهول "يُوقي" مرتٌن يف آيتٌن بلفظ واحد: )َوَمْن يُوَق ُشحَّ نَ ْفِسِو فَُأولَِئَك ُىُم
 (.ٜسورة احلشر : , ٙٔبن :سورة تغا اْلُمْفِلُحوَن()

 
 ( نْ َيا َحَسَنًة َويِف ٙوجاء األمر منو ( مرات جاء متصال بهمًن ادلتكلمٌن ثالث مرات بلفظ واحد )َرب ََّنا َآتَِنا يف الدُّ

 (أي امحنا واحفظنا من عذاب النار.ٕٔٓسورة البقرة : اْْلَِخَرِة َحَسَنًة َوِقَنا َعَذاَب النَّاِر()
سورة   الغاببٌن مرتٌن يف قولو تعايل: )فَاْغِفْر لِلَِّذيَن تَابُوا َوات َّبَ ُعوا َسِبيَلَك َوِقِهْم َعَذاَب اجلَِْحيِم()وجاء متصال بهمًن

 (.ٜسورة غافر : ) َوِقِهُم السَّي َئاِت( ) (,ٚغافر : 
وا أَنْ ُفَسُكْم َوأَْىِليُكْم نَارًا َوُقوُدَىا النَّاُس وجاء متصال بواو اجلماعة مرة واحدة يف قولو تعايل )يَا أَي َُّها الَِّذيَن َآَمُنوا قُ 

 (.ٙسورة التحرمي : َواحلَِْجارَُة()
 

 ( "مرة. ٜٔ( سبعا وعشرين مرة يف )ٕٚوجاء الفعل "اتقي ) 
  ٌِف ِمَن جاء متصال بواو اجلماعة )اتقوا( بفتح القاف, منها قولو )عز وجل( )ِإنَّ الَِّذيَن ات ََّقْوا ِإَذا َمسَُّهْم طَاب

 (.ٕٔٓسورة األعراف :  الشَّْيطَاِن َتذَكَُّروا فَِإَذا ُىْم ُمْبِصُروَن()
  َْخَْهْعَن جاء مرة مسنًدا لهمًن مجاعة اخإناث ادلخاطبات )يَا ِنَساَء النَِِّب  َلْسُُتَّ َكَأَحٍد ِمَن الن َساِء ِإِن ات ََّقْيُُتَّ َفاَل 

 (.ٕٖسورة األحزاب:  بِاْلَقْوِل()
 ويف مثاين  ( مرة جاء فيها مسنًدا لهمًن مجاعة الغاببٌن " يتقون" ٜٔ( مرة. منها )ٙٗاء ادلهارع "يتقي" )وج

مرات جاء مسنًدا لهمًن الغابب ادلذكر " يتقي" كما يف قولو )سبحانو( : ) أََفَمْن يَ تَِّقي ِبَوْجِهِو ُسوَء اْلَعَذاِب يَ ْوَم 
 (.ٕٗسورة الزمر: اْلِقَياَمِة()

 
 ( آية جاء مسنًدا لهمًن ادلخاطبٌن )اتقوا( بهم القافٛٚ(مرة. يف )ٕٛاألمر من ىذا الفعل ) جاء. 



Al Ehsaan Advanced Quran Grammar                 سىزج انثقسج 

   

 

 www.alehsaan.com                          mrrafiq@dr.comاالستاذ محمد زفُق                            

- 3 - 

  ٍْء وجاء مرة مسنًدا لنون اخإناث يف سلاطبة نساء النِب صلي اهلل عليو وسلم )َواتَِّقٌَن اللََّو ِإنَّ اللََّو َكاَن َعَلى ُكل  َشي
 (.٘٘سورة األحزاب :  َشِهيًدا()

 منها قولو ) سبحانو وتعايل(: )َوِإْذ تَ ُقوُل لِلَِّذي أَنْ َعَم اللَُّو َعلَْيِو  يات جاء مسنًدا لهمًن الواحد ادلذكر.ويف ثالث آ
 (.ٖٚسورة األحزاب :  َوأَنْ َعْمَت َعَلْيِو أَْمِسْك َعَلْيَك َزْوَجَك َواتَِّق اللََّو()

-------------------------------------------- 
 (.ٕٖٔسورة طو :  نها قولو تعايل:)َواْلَعاِقَبُة لِلت َّْقَوى(): م (مرة٘ٔالتقوى يف القرآن الكرمي ) وورد لفظ 
 ()(ٙسورة الشم :  وورد مرة واحدة مهافا لهمًن النف  يف قولو ) سبحانو( )فََأذْلََمَها ُفُجوَرَىا َوتَ ْقَواَىا 
  (.ٚٚٔسورة البقرة :  َك الَِّذيَن َصَدُقوا َوأُولَِئَك ُىُم اْلُمت َُّقوَن()اء بالواو )أُولَئِ :ج ( مرةٜٗجاء ادلتقون مجع ادلتقي)و  
  ٘ٗسورة احلجرات :  ( مرة منها قولو عز وجل )ِإنَّ اْلُمتَِّقٌَن يِف َجنَّاٍت َوُعُيوٍن()ٖٗ) جاء بالياءو – 

 .  (ٜٔالذاريات:
----------------- 

  نها قولو عز وجل )َوَما ذَلُْم ِمَن اللَِّو ِمْن َواٍق()مقي" ثالث مرات. جاء "واق" اسم الفاعل من الفعل الثالثي " و و 
سورة  (,) َوَما َكاَن ذَلُْم ِمَن اللَِّو ِمْن َواٍق()ٖٚسورة الرعد:  (,) َما َلَك ِمَن اللَِّو ِمْن َويلٍّ َواَل َواٍق()ٖٗسورة الرعد:

 .(ٕٔغافر:
  ُهْم تُ َقاًة()اء يف قولو عز و : ج ورد لفظ "تقاة" مرتٌنو  (,غًن مهاف. ٕٛسورة آل عمران:  جل )ِإالَّ أَْن تَ ت َُّقوا ِمن ْ
 ()سورة آل عمران:  وجاء مهافا إيل ضمًن لفظ اجلاللة يف قولو سبحانو :) يَا أَي َُّها الَِّذيَن َآَمُنوا ات َُّقوا اللََّو َحقَّ تُ َقاتِِو

ٕٔٓ. ) 
  (,ٖٔسورة الليل: يف قولو عز وجل )َوَسُيَجنَّبُ َها اأْلَتْ َقى()جاء لفظ األتقي مرتٌن. مرة مقرتنا ب  "أل" و 
 ()(,واألتقي: ٖٔسورة احلجرات: ومرة مهافا إيل ضمًن ادلخاطبٌن يف قولو عز وجل )ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعْنَد اللَِّو أَتْ َقاُكْم

 ىو األكثر تقوى, فهو اسم تفهيل.
 لي ادلبالغة ثالث مرات يف القرآن الكرمي. وجاء "تقي" وىو وصف على وزن )فعيل( للداللة ع 
 ()قَاَلْت ٖٔسورة مرمي :  يف قولو عز وجل يف احلديث عن حيٍن عليو السالم )َوَحَنانًا ِمْن َلُدنَّا َوزََكاًة وََكاَن تَِقيِّا ( ,)

سورة  ُة الَِِّت نُوِرُث ِمْن ِعَباِدنَا َمْن َكاَن تَِقيِّا()(,) تِْلَك اجْلَنَّ ٛٔسورة مرمي: ِإين  أَُعوُذ بِالرَّمْحَِن ِمْنَك ِإْن ُكْنَت تَِقيِّا()
 (.ٖٙمرمي: 

لفظا , سبعة أفعال , ( أحد عشر ٔٔوشلا سبق يتهح لنا : أنو قد ورد من مادة الوقاية الِت ىي أصل التقوى)
 وستة أمساء.

( مخ  وستٌن سورة من سور ٘ٙ( مئتٌن وستا وأربعٌن مرة يف )ٕٙٗوبلغت مجلة تكرارىا يف القرآن الكرمي )
 مل يتكرر لفظ يف القرآن مثل تكرار لفظ التقوى اىتماما بشأهنا. ذكر ادلفسرون : القرآن.

 
 : مفاهيم في القرآن

 كثًنة من أمهها ما يأيت:  فاىيمبطة بالتقوى,يدلنا علي موتدبر ىذه اْليات الِت وردت فيها ىذه األلفاظ القرآنية ادلرت
  (ٚٚٔ-ٔٙٔ-ٕٗٔ-ٕٗٔ-ٙٓٔسورة الشعراء: )َأاَل تَ ت َُّقوَن * ِإين  َلُكْم َرُسوٌل أَِمٌٌن * فَات َُّقوا اللََّو َوأَِطيُعوِن() -ٔ

: نوح, ىود, صاحل, لوط ىذه ثالث آيات قصار قصها القرآن الكرمي علي لسان مخسة من الرسل ) عليهم السالم( ىم
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(, ويأمروهنم بتقوى اهلل وطاعتو , وإبراىيم عليو السالم ٖٗ, شعيب, يف حديثهم إيل أقوامهم حيهوهنم علي التقوى)
ٌر َلُكْم ِإْن ُكْنُتْم تَ ْعَلُموَن()  (.ٙٔسورة العنكبوت: قال لقومو )اْعُبُدوا اللََّو َوات َُّقوُه َذِلُكْم َخي ْ

 
ِفِقٌَن ا خا م األنبياء زلمًدا صلي اهلل عليو وسلم فقال )يَا أَي َُّها النَِّبُّ اتَِّق اللََّو َواَل ُتِطِع اْلَكاِفرِيَن َواْلُمَناوأن اهلل أمر ِب -ٕ

 (أول سورة األحزاب ِإنَّ اللََّو َكاَن َعِليًما َحِكيًما()
 
  والتقوى من أقوى الدوافع لاللتزام مبا شرع اهلل ورسولو. -ٖ
احلديث عن حد القصا  من القاتل يقول سبحانو وتعايل : )َوَلُكْم يف اْلِقَصاِ  َحَياٌة يَا أُويل اأْلَْلَباِب َلَعلَُّكْم  ففي -أ

  ٜٚٔسورة البقرة: تَ ت َُّقوَن()
رًا الْ  -ب َوِصيَُّة لِْلَواِلَدْيِن َواأْلَقْ رَِبٌَن ويف احلديث عن تنفيذ الوصية )ُكِتَب َعَلْيُكْم ِإَذا َحَهَر َأَحدَُكُم اْلَمْوُت ِإْن تَ َرَك َخي ْ

  (.ٓٛٔسورة البقرة: بِاْلَمْعُروِف َحقِّا َعَلى اْلُمتَِّقٌَن()
ويف حديث القرآن عن الطالق وقطع الرابطة الزوجية يذكر اهلل ادلؤمنٌن بتقواه؛ حىت ال يظلموا ادلطلقات: فيقول  -ج

 (.ٕٔٗسورة البقرة: ْعُروِف َحقِّا َعَلى اْلُمتَِّقٌَن()سبحانو )َولِْلُمطَلََّقاِت َمَتاٌع بِاْلمَ 
يَ ْبَخْ  ِمْنُو ويف كتابة الدين, وحفظ احلقوق ادلادية : يقول عز وجل )َوْلُيْمِلِل الَِّذي َعَلْيِو احلَْقُّ َوْلَيتَِّق اللََّو رَبَُّو َواَل  -د

 (.ٛسورة ادلابدة: َشْيًئا()
 نة : يقول عز وجل )فَِإْن أَِمَن بَ ْعُهُكْم بَ ْعًها فَ ْليُ َؤد  الَِّذي اْؤُتَُِن أََمانَ َتُو َوْلَيتَِّق اللََّو رَبَُّو()ويف حفظ احلقوق وأداء األما -ى 

 (.ٖٕٛسورة البقرة : 
ويف درء ما قد حيدث بٌن ادلؤمنٌن من خالف يف بعض ادلواقف وادلواقع يثًن إيل التزام التقوى يف راب الصدع,  -و

ُكْنُتْم   كم اهلل ورسولو فيقول وىو أصدق القابلٌن )فَات َُّقوا اللََّو َوَأْصِلُحوا َذاَت بَ ْيِنُكْم َوأَِطيُعوا اللََّو َوَرُسوَلُو ِإنْ والرضا حب
 (.أول سورة األنفال ُمْؤِمِنٌَن()

قوى رادًعا للنفوس ادلؤمنة ويف حترير ادلعامالت ادلالية من استغالل الربا وامتصا  دماء احملتاجٌن : يأيت األمر بالت -ز
ات َُّقوا اللََّو َلَعلَُّكْم عن الواقع فيما حرمو اهلل فيقول اهلل عز وجل )يَا أَي َُّها الَِّذيَن َآَمُنوا اَل تَْأُكُلوا الر بَا َأْضَعافًا ُمَهاَعَفًة وَ 

 (ٖٓٔسورة آل عمران: تُ ْفِلُحوَن()
وى يف حث ادلؤمنٌن علي التخلص من بقايا ادلعامالت الربوية فيقول )يَا ويربط ادلويل سبحانو وتعايل اخإديان بالتق -ح

 (,ٕٛٚسورة البقرة : أَي َُّها الَِّذيَن َآَمُنوا ات َُّقوا اللََّو َوَذُروا َما بَِقَي ِمَن الر بَا ِإْن ُكْنُتْم ُمْؤِمِنٌَن()
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 صفات المتقين :
ت التقوى وصفات ادلتقٌن الذين وعدىم اهلل حسن اجلزاء يف الدنيا ويتحدث القرآن يف كثًن من اْليات عن مؤىال

 واْلخرة. 
وإذا كانت اْليات األويل من سورة البقرة : تناولت العقيدة شلثلة يف اخإديان بالغيب: الذي يعين اخإديان باهلل وادلالبكة 

شلا رزقهم اهلل ...!! فإن آية الرب من سورة البقرة والرسل وباليوم اْلخر , وتناولت العبادة شلثلة يف إقامة الصالة واخإنفاق 
وىي من أطول آيات القرآن أضافت إيل العقيدة والعبادة األخالق الكردية الِت ىي مثرة العقيدة الراسخة والعبادة 

رَّاِء َوِحٌَن اْلَبْأِس أُولَِئَك الَِّذيَن َصَدُقوا اخلالصة هلل الواحد )َواْلُموُفوَن بَِعْهِدِىْم ِإَذا َعاَىُدوا َوالصَّابِرِيَن يف اْلَبْأَساِء َوالهَّ 
 (.ٚٚٔسورة البقرة: َوأُولَِئَك ُىُم اْلُمت َُّقوَن()

ومن صفات ادلتقٌن أيها : كظم الغيظ والعفو عن الناس واخإحسان إليهم وذكر اهلل الذي يدفعهم إيل االستغفار 
ُُ أُِعدَّْت لِْلُمتَِّقٌَن * الَِّذيَن وادلسارعة إيل التوبة إذا أذنبوا )َوَسارُِعوا ِإىَل   َمْغِفرٍَة ِمْن رَب ُكْم َوَجنٍَّة َعْرُضَها السََّمَواُت َواأْلَْر

ا فَ َعُلوا فَاِحَشًة أَْو ٌَن * َوالَِّذيَن ِإذَ يُ ْنِفُقوَن يِف السَّرَّاِء َوالهَّرَّاِء َواْلَكاِظِمٌَن اْلَغْيَظ َواْلَعاِفٌَن َعِن النَّاِس َواللَُّو حيُِبُّ اْلُمْحِسنِ 
سورة  وا َعَلى َما فَ َعُلوا َوُىْم يَ ْعَلُموَن()ظََلُموا أَنْ ُفَسُهْم ذََكُروا اللََّو فَاْستَ ْغَفُروا ِلُذنُوِِبِْم َوَمْن يَ ْغِفُر الذُّنُوَب ِإالَّ اللَُّو وملَْ ُيِصرُّ 

 (.ٖ٘ٔ-ٕٖٔآل عمران: 
 

 : جزاء المتقين
 احلكيم اجلزاء الكرمي, الذي وعده اهلل ادلتقٌن يف الدنيا واْلخرة : وقد فصلت آيات الذكر 

سورة  ُنوا وََكانُوا يَ ت َُّقوَن()فادلتقون ىم أولياء اهلل وأحباؤه )َأاَل ِإنَّ أَْولَِياَء اللَِّو اَل َخْوٌف َعَلْيِهْم َواَل ُىْم حَيَْزنُوَن * الَِّذيَن َآمَ 
 (,ٜٔسورة اجلاثية:اْلُمتَِّقٌَن( ) (,) َواللَُّو َويلُّ ٖٙ-ٕٙيون :

َا يَ تَ َقبَُّل اللَُّو ِمَن اْلُمتَِّقٌَن()  (.ٕٚسورة ادلابدة : ومنهم يتقبل األعمال )ِإَّنَّ
 (, أخر النحل واهلل معهم يعونو وتوفيقو , ورعايتو )ِإنَّ اللََّو َمَع الَِّذيَن ات ََّقْوا َوالَِّذيَن ُىْم زُلِْسُنوَن()

 (,ٕسورة الطالق: كل ضيق سلرجا )َوَمْن يَ تَِّق اللََّو جَيَْعْل َلُو سَلَْرًجا()جيعل ذلم من  
 (,.ٗسورة الطالق: وييسر ذلم كل عسًن )َوَمْن يَ تَِّق اللََّو جَيَْعْل لَُو ِمْن أَْمرِِه ُيْسرًا()

ا ِإْن تَ ت َُّقوا اللََّو جَيَْعْل َلُكْم فُ ْرقَانًا َويَُكف ْر َعْنُكْم ويغفر ذنوِبم , ويكفر سيئاهتم ويهديهم سواء السبيل )يَا أَي َُّها الَِّذيَن َآَمُنو 
(,.أي جيعل لكم ىداية يف قلوبكم تفرقون ِبا بٌن ٜٕسورة األنفال: َسي َئاِتُكْم َويَ ْغِفْر َلُكْم َواللَُّو ُذو اْلَفْهِل اْلَعِظيِم()

)َوات َُّقوا اللََّو َلَعلَُّكْم :من الشبهات أو صلاة شلا خيافون أو كل ذلك  احلق والباطل أو نصرا يفرق بٌن احملق وادلبطل,أو سلرجا
 (.ٜٛٔسورة البقرة :  تُ ْفِلُحوَن()

 وادلتقون ىم أصحاب اجلنة ذلم أخلصت ومن أجلهم أعدت)َوَسارُِعوا ِإىَل َمْغِفرٍَة ِمْن رَب ُكْم َوَجنٍَّة َعْرُضَها السََّمَواتُ 
ُُ أُِعدَّْت  (,) َوِسيَق الَِّذيَن ات ََّقْوا َرب َُّهْم ٖٙسورة مرمي: لِْلُمتَِّقٌَن(, )تِْلَك اجْلَنَُّة الَِِّت نُوِرُث ِمْن ِعَباِدنَا َمْن َكاَن تَِقيِّا()َواأْلَْر
 (.ٖٗلم: سورة الق (,) ِإنَّ لِْلُمتَِّقٌَن ِعْنَد َرِب ِْم َجنَّاِت النَّعِيِم()ٖٚسورة الزمر: ِإىَل اجْلَنَِّة ُزَمرًا()

 
 ىذا ..... 

 و أسأل اهلل التوفيق و السداد و اهلل أعلم بالصواب
 و صلى اهلل على حبيبو سيدنا زلمد و على آلو و صحبو أمجعٌن



Al Ehsaan Advanced Quran Grammar                 سىزج انثقسج 

   

 

 www.alehsaan.com                          mrrafiq@dr.comاالستاذ محمد زفُق                            

- 6 - 

 هدي =  

 نهمتقُن = ل انمتقُن

 

 انمتقُن = ال متقُن

 عهد ذهنٍ = عهمٍ 

 

 

 

ٍَ = افتعم   اِْوتَقَ
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ٍَ = اتَّقًَ ٍَ = اتَّقَ  اِْتتَقَ

 

 وقٍ

 

 ىي = تقىيَوقْ 

 

 وثق = تثق 

 

 وعد = تعد 

 وقىٌ =
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 تقىي تقًُ = تقىي

 

 ذنك انكتاُب = مثتدا

الزََة فُِه = خثس , 

 حال

 هدًي نهمتقُن = خثس

 الزَة  = خثس

فُه هدي نهمتقُن = 

 خثس
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 متقُن = 

 مركس صفت

 

 

 

 

 

 هدي =هادي نهمتقُن
 


