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 الباب الرابع
 ختتاماال

 قًتاحات. وااليشمل ىذا الباب من اطتالصة،       
 اخلالصة  .أ

مكن يواعتمادا على نتائج البحث ُب الباب الثالث ونظرا إذل أسئلة البحث ف  
 :  الباحثأن أتٌب ؼتتصر البحث كما يلي

ورتلتو أربعة و اظتلك ثالثة و الواقعة احدى عشر يس  ةوجد انئب الفاعل ُب سور .ٔ
 :   لمة من ثالث أنواع،يعٍتكعشر   ذتانية
 انئب الفاعل الصارح (أ 
أنذر أابؤىم، ال تظلم نفس،  رجت األرض، وبست اصتبال، ألقي فيها (ٙ

 سيئت وجوه , فوج 
 (انئب الفاعل اظتضمر). ب
ىو ُب نفخ ، التاء ُب ذكرًب ، التاء ُب ترجعون ، التاء ُب ترزتون  ، التاء   

ُب جتزون  ، التاء ُب توعدون ، الواو ُب ينقذون ،  الواو ُب ينصرون ، الواو ُب 
 .  يصدعون ، الواو ُب ألقوا ، التاء ُب حتشرون ، ىو ُب قيل 

 (انئب الفاعل من اصتملة).ج
قيل   (  وُب) هلم اتقواقيل ( علو ُب أيتُت ومها ُباصتملة من فعل األمر وفا 

 ).هلمأنفقوا
وجد أسباب حذف الفاعل ُب انئب الفاعل َب سور يس  الواقعة  اظتلك  كما .ٕ
 :  يلي

 أ ( لفظية :  



52 
 

 
 

 (  ٕٕ,ٗٚ,ٖٙ,ٗ٘,ٖٗ,ٖٛ( )اآلية)للمحافظة عل السجع (ُب سورة يس، ( ٔ
 معنوية :  (ب

وُب سورة الواقعة، اآلية  ( ٗ٘,ٔ٘,٘ٗ( وُب سورة يس اآلية ))للرغبة ُب إخفائو ( ٔ
 (ٕٚ,ٕٗ(, وُب سورة اظتلك اآلية )ٜٔ)

(, وُب سورة الواقعة اآلية ٗ٘,ٚٗ,ٜٔ( )لشرف الفاعل( وُب سورة يس اآلية )ٕ  
 (ٛ,ٚ)(, وُب سورة اظتلك اآلية ٗ,٘)
,  وُب سورة اظتلك ،اآلية  ٙ)ألنو ال يتعلق بذكره فائدة() وُب سورة يس، اآلية( ٖ

ٕٚ . ) 
 األايت القرآنية اليت توجد فيها انئب الفاعل.تفاسرب ٖ
 يف سورة يس-أ

)لتنذر( بو )قوما( متعلق بتنزيل )ما أنذر آابؤىم( أى دل ينذروا ُب :  ٙأية .ٔ      
 القوم )غافلون( عن اإلديان والرشد.زمان الفًتة )فهم( أى 

)قالوا طائركم(شؤمكم )معكم(بكفركم )أئن( مهزة استفهام :  ٜٔ.أية ٕ      
دخلت على ان الشرطية وُب مهزهتا التحقيق والتسهيل وإدخال ألف بينها 

بوجهيها وبُت األخرى )ذكرًب( وعظتم وخوفتم وجواب الشرط ػتذوف أي تطَتًب 
تفهام واظتراد بو التوبيخ )بل أنتم قوم مسرفون( متجاوزون وكفرًب وىو ػتل اإلس

 اضتد نشرككم.
 : وما رل آلأعبد الذي فطرشل وإليو ترجعون. ٕٕ. أية . أية ٖ
: )وإن نشأ نغرقهم( مع إجياد السفن )فال صريخ(  مغيث )عتم وال ىم  ٖٗ.أية ٗ

 ينقذون( ينجون. 
أيديكم( من عذاب ىم الدنيا كغَتكم )وما :  )وإذا قيل عتم اتقوا ما بُت  ٘ٗ.أية ٘

 خلفكم( من عذاب األخرة )لعلكم ترزتون( أعرضوا.
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: )وإذا قيل عتم( بطريق النصيحة )أنفقوا ؽتا رزقكم هللا( أي بعض ما  ٚٗأية .ٙ
أعطاكم هللا تعاذل من فضلو على احملتاجُت، فإن ذلك ؽتا يرد البالء ويدفع اظتكاره 

ن أمنوا(  استهزاء هبم )أنطعم من لو يشاء هللا أطعمو( على )قال الذين كفروا للذي
 زعمكم )إن أنتم إال ُب ضالل مبُت(  حيث أتمروننا ظتا خيالف مشيئتو تعاذل. 

)ونفخ ُب الصور( أي وينفخ ُب القرن النفخة الثانية بينها   وبُت األوذل :  ٔ٘أية .ٚ
مالك أمرىم )ينسلون( أي أربعون سنة  )فإذاىم من األجداث إذل رهبم( أي إذل 

 ؼترجون بسرعة بطريق اإلجبار دون اإلختيار. 
 : ال تظلم نفس ٗ٘أية .ٛ
 : )ىذه جهنم اليت كنتم توعدون( هبا.  ٖٙ .أية ٜ

: )واختذوا من دون هللا ءاعتة لعلهم ينصرون( أي وعبد كفار مكة من  ٗٚ.أية  ٓٔ
 غَت هللا أصناما راجُت أن ينصروىم من عذاب هللا تعاذل. 

: )فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء( أي تنزه عن الشريك  ٖٛ .أية  ٔٔ
 والعجز من ُب قبضتو ؽتلكة كل شيء وخزائنو )وإليو( ال إذل غَته )ترجعون( بعد

 اظتوت فيجزيكم أبعمالكم وقرأ زيد بن علي ابلبناء للفاعل.
 يف سورة الواقعة-ب

)إذا رجت األرض رجا( أي إذا زلزلت األرض زلزاال شديدا :  ٗ.أية ٔ         
ْتيث ينهدم ما فوقها من بناء وجبل، و "إذا" متعلقو ب "خافضة" رافعة أو بدل 

 من "إذا وقعت
 

: أي سَتت اصتبال عن وجو األرض كسَت السحاب، ويقال:   ٘.أية ٕ          
قلعت قلعا، ويقال: جثت جثا، ويقال: فتت فتا كما يبس السويق أو علف 

 البعَت.
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: )ال يصدعون عنها( أي ال يصيبهم صداع بسبب شرهبا )وال  ٜٔ.أية ٖ          
 أي ال ينفذ شراهبم.  ينزفون( قرأ عاصم وزتزة والكسائي بكسر الزاي،

 يف سورة امللك-ج
)إذا ألقوا( أي الكفار )فيها شتعوا عتا( أي صتهنم )شهيقا( أي :   ٚ.أية ٔ         

صوات كصوت اضتمار )وىي تفور( أي واضتال أن جهنم تغلي هبم غليان اظترجل 
 مبا فيو.
)تكاد دتيز من الغيظ( أي تقرب جهنم تتفرق من شدة الغضب  : ٛ.أية ٕ         

 على الكفار )كلما ألقي فيها فوج( أي رتاعة من الكفرة. 
)قل ىو الذي ذرأكم( أي خلقكم وكثركم )ُب األرض وإليو  : ٕٗأية .ٖ         

 حتشرون( ُب األخرة للجزاء.
 أي قال عتم اطتزنة توبيخا . :  ٕٚ.أية ٗ         

 
 احات  ت قاال.ب

بعد ما بُت الباحث ثالث األبواب السابقة بياان نوسعا فاقًتح الباحث         
على رتيع طالب العربية والقارئُت أن يفهم وا انئب الفاعل كانال حىت 

يهدف ىذا .  يستطيعوا أن يقرؤ وا كتب العربية والقرآن واضتديث بغَت خطء
وىناك عن انئب الفاعل مع . لالبحث إذل تقدصل نعرفتنا عن انئب الفاع

يس و الواقعة و اظتلك من القرأن الكرصل  سورةاألسباب ُب حذف فاعلو ُب 
 . خاصا اليت يبحثها الباحث

.  وعرفنا أن ىذا البحث من علوم النحوية اليت هتم ُب تعلم اللغة العربية 
فأرجو من ىذا البحث أننا رتيعا ؿتصل على فهم انئب الفاعل مع انواعو  
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ويتوقع .  أسباب حذف الفاعل ومعانيو فيو وأن يوفر العديد من الفوائد
 .  الباحث للقراء ُب تقدصل االقًتاحات واالنتقادات لكي تطور ىذا البحث


