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 (تحليلو وصف)( يس) سورة في الخبرية الجملةبعنوان:  ثحب

ثاام ّااعلج ّماال احعهماا   ث فااق متهتااض  م االمل احعهماا  بعلهاا  تناالول احبحاا
ياال وهحمااال  تعا  بياال   احخبعياا  فااق  ااوع  امااية اال ااهم  واحالعمماا ة هالمااال  نوّا

احعهم  ال هم  فق  وع  امية علءت فق  خعج احبحث بعتت هن احنتلئج هنيل:و 
مااوع هتعااتت  هثبتاا  وهنالماا  وهن ااوخ  بنوا ااي فعمماا  وحعفماا    واحعهماا  احالعمماا  
كلنت األ ثاع وعوتا  وتعب اعا  فاق اح اوع  فاق ماوعت يل احهثبتا  واحهنالما   ومات عالء 
اااال بلحالعااااد احااااال م واحالعااااد احهتعاااات  واحالعااااد احهبنااااق  ت فااااق مااااوع هتعااااتت   م  

وعاالءت هنالماا   وه,كاات   واحعهماا  احالعمماا  احهنالماا  كلناات   ثااع وعوتا  حمهعيااول  
 . هقلعن  بلحعهم  احالعمم  احه,كت 

 اح مهلت احهالتلحم :
 احالعمم . -ال هم  - وع  مي -احخبع –احعهم  

Abstract 

Research entitled: the news sentence in Surat (Yes) 

(description and analysis) 

The research dealt with the issues of the sentence in 

general, and then introduced the news sentence in Surat 

(nominal and actual) detailed types and analyzed its 

structures, and came up with a number of results, including: 

The nominal sentence in Surat (Yes) came in multiple form 

installed and exiled and copied actual copies Literally, the 

actual sentence was the most received and expressive in the 

Sura in its proven and exile forms.It also came in multiple 

forms, indeed the necessary, the infringing act and the 

constructive act of the unknown, and the exile was 

confirmed, and the actual exile sentence was more received 

than the actual confirmed sentence. 
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كاااد ح ااالت احعااالحم  ل تال ااات تل تما انتبهااات كمهلتيااال بع ااايل تحااال بعااا  بنبااالم 
هع ن هتعلعف ّممض ّنت هت مه يل؛ ألن احهعنال مكاون فاق احتابحن با ن اح مهالت  

بع ايل بابع   ومحاتت احاعاب   ونبهيل  فبلحنبم واحتبحن تتب ن مالت اح مهلت
حاال اااما احهعناال  ااالع ّباات احقاالاع احعععاالنق فااق نبعياا  احاانبم بقوحااض  ب نياال  واى
"هعموم  ن حمي احنبم  وى تعم ا  اح مام بع ايل بابع   وععاد بع ايل ب اب  

وهن موحض اما نتب ن  ن اإلفلت   اححقمقم  ل ت اون تل فاق نبام اح مام   (1)بع "
واحم اا  احععةماا  حم اات ا ااتثنلء هاان ح االت احعاالحم فااق  واااو هاال نعنااق بااض احعهماا  .

 محك .
وهعمااوم  نل احعهماا  احععةماا  ّناات احنحاال  تعنااق تعك باال   ت ااهن   ثااع هاان ّهمماا  

  وتنق م احعهم  احععةم  هن ح ث احبنلء تحال م اه ن:  عهما  ا اهم   (2)ت نلتم  
فعاد  وهان  واق احتق مكون فق هبتتاال ا م  و خعى فعمم   ومكون فق  هبتتاال

ح اااث اإل ااانلت فياااق تت اااون هااان عكنااا ن   ل ااا ن اهااال:  احه ااانت واحه ااانت تحماااض  
فلحه اانت تحمااض اااو احهتحااتث ّنااض  ول مكااون تل ا ااهل   واحه اانت اااو احهتحااتث بااض 
ومكاااون فعاااال   و ا اااهلا  وياااعى فل اااد اح ااالهعائق  ن اااام ن احاااعكن ن اهااال ّهااات  

 (3)اح الم وهل ّتااهل ف م   و م ت. 

احنحل  احعهما  تق امهلت  خاعى   اع ال اهم  واحالعمما   فياما ابان ااالم ومت م م 
 (4)مق هيل تحل ثالث   م لم مقول " احعهم  ثالث   م لم  ا هم  وفعمم   وبعفم  "

واو معنق بلحبعفم  ابض احعهما  احهكونا  هان باعف  و عالع وهعاعوع  وااما هال 
ال ااهم  احتااق تمااتع  ااالع تحمااض اح اا وحق فااق حت ثااض ّاان  نااوا" احعهااد بقوحااض " 

                                                           

  13ة تلئد اإلّعل    حمعععلنق1ا
 .48ة  نبع احعهم   ح ملث دمحم بلبو اإلنالئم  ب ن احتعك   احنحو  واحهاليوم احتلحق2ا
 1/14ة  هعلنق احنحو حالل د اح لهعائق3ا
  2/38ة ه نق احمب   لبن االم 4ا
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بل اام  واحالعمماا  احتااق تمااتع بالعااد   و  تمااتعال بااعف  و عاالع وهعااعوع فيااق 
 (1)بعفم  "

اام تبعاال  حخماالئث احعهماا  هاان ح ااث اإلّااعا    ونعاات احعهماا  ّناات احهحااتث ن تعق ل
فعبلي ح ن مق هيل تحل عهم   ممم   واق احهكونا  هان هبتات  وخباع   و فعاد 

حهبتت  ف يل عهما  فعمما   و عهما  ا اهم  نحاو: وفلّد  وعهم  كبعى مكون خبع ا
اح اع حلبت عائحتض  واح اع عائحتض ح ب   وعهم  م عى وااق احعهما  ال اهم  

واحعهم  فق علهع احتعوي احععةم  ّنات  .(2) و احالعمم  احتق تقع خبعا  ّن احهبتت 
عهماا  ماا عى  وعهماا  كبااعى  وعهماا  حياال هحااد هاان (3) اح ال  نااق  عةعاا   م االم.

ّعا  و خعى ل هحاد حيال هان اإلّاعا   وتق امهض ااما مالحاا ّمماض احت اعاع  اإل
فلحعهم  احتق ل هحد حيل هن اإلّعا  فيق تهل ا هم   و فعمم  ؛ وةما مكون مت 

 ععع بنل تحل احتق مم األول.
وحمعهم   م لم  خعى فق ّمم احهعلنق فيق ّنتام م هلن: عهم  خبعي   وعهم  

 تنالئم  .
 

بلحبحااث فااق احهكتباالت احعلهاا  واحخلماا  واإلح تعونماا  حاام  عاات تعا اا  ماات تنلوحاات 
نهل انلك تعا لت تقلعةيل فق اح هلت  احعهم  احخبعي  فق  وع  امية تحت تا   واى
هنياال:  احعهماا  ال ااهم  فااق  ااوع  احبقااع  حمل ااه ن  ّباات   واحعهماا  احقع نماا  باا ن 

وح   احقع ن فق  وع  احنوع حمابع  تباعاامم   ال هم  واحالعمم  أل له  عل  هللا 
 واحبنم  احنحوم  فق  وع  احعلثم  حمتكتوع  ّلئا  ا ح .

 
 بملن  نوا" احعهد احخبعي  فق  وع امية. ●
 احوموف ّمل تعا    احعهم  احخبعي  فق  وع  امية. ●

                                                           

 1/36ة  اهع احيواهع 1ا
 1/16ة  انبع احنحو احوافق حعبلي ح ن 2ا
 3/284ة  علهع احتعوي احععةم  حم ال  نق 3ا
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احهعناال وةملنااض  وةخلماا  نعماام تهلهاال   ن م االمل احعهااد هاا,ثع  عااتا  فااق تو اام  

فاااق احقاااع ن اح اااعيم  ومحاااك بهااال تحهماااض هااان تللت تت  اااع تبعااال  حتعك بيااال  وااااق 
بلححبع   بع وحت  ح وم  ملبم  حتحم د هلتتيل وة ئتيل احم وم   وحهل كلنت احعهم  
ااحعت ااام   احخبعياا  اااق األ ثااع وعوتا  فااق احتعب ااع بعلهاا  وفااق احقااع ن بخلماا   ع

بنم  احعهم  احخبعي  فاق  اوع  اماية . ومات عالءت احتعا ا   احتعا   احتق تنلوحت
 فق هقته  وهبحث ن  وخلته : 

 : بنم  احعهم  احخبعي  ال هم   فق  وع  امية .المبحث األول
 بنم  احعهم  احخبعي  احالعمم  فق  وع  امية .: المبحث الثاني

تهااتت احتعا اا  ّماال احهاانيج احومااالق احتحم مااق ؛ حوماان :  ّا
 نوا" احعهد احخبعي  فق  وع  اماية  ثام تحم اد احبنال احتعك بما  حمعهما  احخبعيا  

 فق اح وع .
 مي - وع   -احخبعي  اح مهلت احهالتلحم :  

 
ااااوعا ع مااااي ااااهلة اتس اااااامة ة اح   فا سنة  ماااالل مااااحل  احتحعيااااع واحتنااااويع: " ع ااااعس ااااهلل احسحا بةهع ا

انس  ّا ال  يسنة حايا لناال هعها لةا ا ل انسالاعاتت بيهال فاكا انليا حانة ألة مة احسهعمس ل فةق عا س حةيا احسواامةعا سنة فةق  اول
اانة احنلبةااق  ّا ل  ااهعيا عاتا ا س ااماحةكا وا كا اال. وا ما سيا ّا اال  ماه  ّا اال  ها نسحعومعيع االعا ها عة  فاما ااوا  باقةملاا ة اح  

واى  ابعاو ااول هللا  عا : مااللا عا ع العل مااللا قةادة بساانة ما ا انس هاعس ّا تا  اوع مااال : »تا ّا اماع,وا ماي 
تاااال عمس  اااقا « هاوس ... وااة ااا عة    فةاااق كةتاااالباقة احتلالس ة

ااامة هة ااالعة   وااحتلةعس نا احسبعخا نساااوا ّا ااامة  اااماا الة س ةةيا وا
مال ماحةكا ." ّا تلةالالقا  مل ا الة ّاحة ل ابسنع  كا هاكلةملٌ   واحا

 (1) 
 

 
 
 

                                                           

 22/341احتحعيع واحتنويع ة1ا
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 املبحث األول
 بنيت اجلًهت اخلربيت االمسيت يف سىرة )يس(

مبد احبتء فق تحم د بنم  احخبعي  ال هم   ل بت حنل هن احتالعي  ب ن همحمحق 
 احعهم  احخبعي   واحعهم  اإلنالئم .

 
اق احتق مكون هعنلال ملححل  حمحكم ّممض بأنض متق  و كم   هن   ع نبع "

حقلئميل  هن نلحم   نض هععوف بياما  و بامحك. وهان  هثمتيال  ن مقاول ملئاد: نا ل 
احهحااع  هااي.  و: ح ااع واحاات  اح ااوم.  و: مح ااع اح االئبون  ااتا. فكااد عهماا  

ماتيال  "  : هن ام  احعهد ّع   ألن تومن بأنيل ملتم   و كلمب  فق حات 
بإ اللل ملئميل  فكأنض هعيول اححلل تهله ل هن نلحم  اتملفض بلحماتق واح ام ". 
واما هعنل موحيم: تن احعهم  احخبعي  ااق احتاق تحتهاد احماتق واح ام  حاماتيل. 
  : بااتون نبااع حقلئمياال  فااال نحكاام ّماال عهماا  خبعياا  بأنياال ماالتم  فقاا   ألن 

واااق  (1)ألن ملئمياال هااايوع بلح اام "  ملئمياال هعااعوف بلحمااتق  ول كلمباا  فقاا  
ثباالت  وتأ  اات . كهاال تنق اام هاان  تنق اام هاان ح ااث احهعناال واحتلحاا  تحاال نالااق  واى
ح ااث احمالاااا  تحااال ا اااهم  وخبعيااا   وهااان ح اااث احتعك ااا  تحااال ب ااامح   وهعكبااا   

 وحويم .
 

ل اقء  مقلبد احعهم  احخبعي  احعهم  اإلنالئم " واق احتق محم  بيل تهل حمو 
هاال تمااعاع  واحهوافقاا  ّممااض   و ّااتم تمااعاع . فااال تخااد حممااتق   و ّااتم حمااوحض  واى

 واح م  ف يل. واق م هلن:
    :  اعات بيال حماا  حماول احااقء  و ّاتم حماوحض. ويتااأخع إنشااية  لبيةا 

تحقااااا  وماااااو" هعنلاااااال ّااااان وعاااااوت حالبيااااال. وتااااااهد األهاااااع  واحنياااااق  واحاااااتّلء 

                                                           

 1/374احنحو احوافق ة1ا
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" واحعع   واحتح م  ... كهال ااو هاتون فاق وال تاليلم  واحتهنق "هثد: ح ت
 احهملتع احخلم  بلحبال  .

نشاية  غير لبية  هتحوحيل بهععت احنح  بيل تون  -  واق احتق  تحق   لحبل وا 
 وام  كلحق م واحهتح واحمم واحتعع . (1)  ن مكون حمبمل."

وكهاال مكعناال فااق هقتهاا  احبحااث فااإن احعهماا  احخبعياا  تنق اام تحاال م ااه ن عئم اا ن 
اهااال:  احعهمااا  ال اااهم   واحعهمااا  احالعممااا . وح اااون ال ااام   اااب  هااان احالعاااد فاااق 

يهااال  ماااد احوعاااوت بنااالء ّمااال احخاااالف احقااالئم بااا ن اح اااوف  ن واحبماااعي ن فاااق   
وتععم  مول احبمعي ن فق  ن احهمتع او  ماد  (2) الاتقلق احالعد  م احهمت

 الاتقلق  ف نبت  بلحعهم  ال هم  .
حعهمااا  ال اااهم  ااااق تمااك احتاااق تتماااتع بل ااام  وااااق تنق ااام وكهاال ّعفنااال مااابال  فل

 بتوعال تحل عهم  ا هم   ممم   وعهم  ا هم  هن وخ   وعهم  ا هم  ه,كت 
 الجمب  السمة  األصبة : :أولا 

واحعهم  ال هم  األممم  نعنق بيل تمك احعهم  احهكون  هن  هبتت  وخبع   واء 
عهمااا  . وهعمااوم  ن احهبتااات  ل مكاااون تل عاالء احخباااع هالااعتا    و عهمااا    و ااابض 

ماام  ن ال اام  ول  حواحااض البتااتاء" ااد محااك   (3) ا ااهل  كهاال ماالل  اا بومض " وّا وفمل
فق بل  البتتاء بقوحض " فلحهبتت  كد ا م ابتتئ باض ح بنال ّمماض اح االم  واحهبتات  

واحهبناق واحهبنق ّمماض عفاع  فللبتاتاء ل مكاون تل بهبناق ّمماض  فلحهبتات  األول  
 .(4) هل بعت  ّممض فيو ه نت وه نت تحمض "

 و نتنلول بنم  احعهم  األممم  احهكون  هن احهبتت  واحخبع وف  احموع اآلتم : 
 
 

                                                           

 1/374ة  احهععع اح لب 1ا
 1/195ة  اإلنملف فق ه لئد احخالف 2ا
  1/23ة  اح تل  ح  بومض 3ا
 2/126ة  اح تل  ح  بومض 4ا
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 : املبتدأ يعرفتانصىرة األوىل: 
 ااااا بومض "فأماااااد البتاااااتاء  واألماااااد فاااااق احهبتااااات   ن مكاااااون هععفااااا   كهااااال مااااالل

ما اعتهعاات هععفاا  ونكااع   (1)"احهععفاا  فاالألوحل البتااتاء بلحهععفاا  ماالل  اا بومض " واى
ما اعتهعت نكع  وهععف  فلألح ن  ن  بتت  بلألّعف ؛ألنض  مد اح االم "   (2) واى

ول  عو  البتتاء بلحنكع  تل فق هوا ع وبه و لت  ومميل بع ايم تحال ن ان 
 .(3) وثالث ن ه و ل  

وحمعمهلء خالف حول تما هل كلن احهبتت  هععف  واحخبع هععفا   م ال     :  ّنات 
 األهاع فاق  ات   نهال   (4) اعتهل" هعاعفت ن فبأ يهال نبات   ومات حماع اح ا وحق

واااق فااق حقمقتياال خه اا   نهاال   فلحثلحااث واحعابااع تلحتيهاال واحاات  واألنهاال  كهاال 
  مق : 
تت .  واو مول احاللع ق و بلاع ماول :  نت بلحخملع   يهل ائت اععمض هباألول
   بومض.
 األخث او احهبتت  واألّم او احخبع. :الثاني
 ح   ّمم احهخلح   وااتهلهض. :الثالث
 احهعموم او احهبتت  واحهعيول او احخبع. :الرابع

ل فلح لب  هنيهل. :الخامس  تن اختمالل فق احعتب  فلألّعف او احهبتت   واى
 البتتاء  واحومن هعتع لةن حمخبع.ال م هعتع لةن ح :السادس

تما  البتااتاء باالحهععلف  وحاال  واحهعاالعف احهااايوع   اات و  االف بع اايم احنكااع  
ة حهع لن  :احهقموت  فق احنتاء كقوحنل امل ععدع

مق ع ي ام  احهعلعف مقن  (5) ّو

                                                           

 1/329اح تل   ة1ا
  1/328اح تل   ة2ا
  1/325انبع اهع احيواهع  ة3ا
   326-1/325انبع احيهع  ة4ا
  1/79احت هم  واحت ي د حاعح ابن ّق د  ة5ا



 (تحليلو وصف)( يس) سورة في الخبرية الجملة

 (املجلد الرابع -البارود )العدد الثاين والثالثون  حولية كلية اللغة العربية بإيتاى

  ﴿3512﴾  
  

ااعف احهعاالعف بعاات حالااا احعالحاا  ّماال احمااحم  ؛ حااما  اانبت  بااض  اح ااه ع فيااو ّ 
 تق بتئت بلح ه ع فق  وع  مي كهل  مق.فق عمت احعهد اح

 الميتدأ ضمير والخير مفرد: -1
ونعنق بض اح ه ع احهنالماد  تم ل  عاو  البتاتاء بلح اه ع احهتماد مالل ابان 

 (1) هلحك: 
 وال يلي )إال( اختيارًا أبدًا ...وذو اتصال منه ماال يبتدا 

اح مهااا  فهالياااوم ماااول ابااان هلحاااك  ن اح اااه ع احهتماااد ااااو احااام  مقاااع فاااق  خاااع 
تائهل   ول مهكن  ن مكون فق متعال ول فق متع عهمتيل  تما ل مهكن احنح  

ب ب   نض ل م تقد بنال اض ّان ّلهماض  كهال ل  عاو   ن مالماد ب ناض  بض وحت  
 وة ن ّلهمض  ول مقع بعت اتلة فق الختملع.

حاما  وعلء اح ه ع هبتت  فق ّتت   ع مم اد هان اآلمالت واإلّاعا  ف يال هتاالبض 
 مت زت رت  يب ىب نب ٱُّٱ نختاالع هنياال هاال  بااا ن احهااعات: كقوحااض تعاالحل:

 .6 :مي َّ ىت نت
 َّ ام يل ىل مل  يك ىك مك لك اك يق ىق ٱُّٱ وموحض تعلحل:

 8 :مي
الها  فا ااامة  اه ع هبناق فاق هحاد عفاع هبتات   و الفمون خبا ع هبتات  هعفاو" ّو

اااعا  ااااام هقهحاااونة  واحعهمااا   ؛عفعاااض احاااواو ألناااض عهاااع هااامكع  ااالحم  وكااامحك ّت
األوحال ااام  االفمون فاق هحاد نماا  هعحوفا  ّماال عهما  اهال  ناامعة فاق اآلماا  

 اح لبق  حيل.
 فلحهالحا انل  ن احهبتت   علء  ه عا  هالعتا  واحخبع علء هالعتا   م ل .

 
 
 

                                                           

  1/81احت هم  واحت ي د حاعح ابن ّق د  ة1ا



 (تحليلو وصف)( يس) سورة في الخبرية الجملة

 (املجلد الرابع -البارود )العدد الثاين والثالثون  حولية كلية اللغة العربية بإيتاى

  ﴿3513﴾  
  

 الميتدأ ضمير والخير جمب  فعبة :  -2
هعمااوم  ن احخبااع تما عاالء عهماا  فعمماا  فالباات هاان  ااه ع عاباا   ااعة  باا ن احهبتاات  
ااحه نت تحمض ة  واحخبع ااحه نتة ومات عالء ااما احماون هان احعهاد فاق ّاتت كب اع 

عابيل؛ حما نختلعهن اآل  هنيل:  ملت  تالبض ّت
 7 :مي َّ يف ىف يث ىث  نث مث زث رث يت ُّٱ موحض تعلحل:

فااااامة  ااه ع هبنااق فااق هحااد عفااع هبتاات   ول نلفماا   وا ,هنااونة فعااد ه االع" 
اله  عفعض ثبوت احنون   واواوة احعهلّ  فلّد  واو عاب  ب ن احه نت هعفو" ّو

واحه اانت تحمااض  واحعهماا  احماا عى هاان احالعااد واحاللّااد فااق هحااد عفااع خبااع احهبتاات  
اامة  واحعهم  اح بعى اام ل  ,هنون ة ل هحد حيل هن اإلّعا  ؛ ألنيل تعم د 
ح ااالم  االب  . واحعهماا  األوحاال عاالءت ه,كاات  باالحالم وماات  وعهماا  ال  ,هنااونة 

 فق  ملق احنالق. علءت
ا نتمة  اه ع فااتنة نلفم   15: مي َّ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ ُّٱ وموحض تعلحل:

هبنااق فاااق هحااد عفاااع هبتااات   واتلة  تا  حمااع ات ااامبونة فعااد ه ااالع" هعفاااو" 
بثبااااوت احنااااون  وواو احعهلّاااا   ااااه ع  هبنااااق فااااق هحااااد عفااااع فلّااااد  واحعهماااا  

واحعهما  اح باعى  احم عى هن احالعد واحاللّد فاق هحاد عفاع خباع احهبتات  ا ناتمة 
ن اإلّااااعا  ا ااااتئنلفم  فااااق ح اااا  اتن  نااااتم تل ت اااامبون ة عهماااا  ل هحااااد حياااال هاااا

 . ومهكن  ن ت ون ام  احعهم  تعممال ح الم مبميل  (1)لاحقو 
 الميتدأ ضمير والخير شبه جمب :  -3

وممنااال احخباااع اااابض عهمااا   واااابض احعهمااا  نعناااق باااض احباااعف  و احعااالع واحهعاااعوع 
نهاال اااو فااق اححقمقاا  عاالع وهعااعوع  و بااعف هتعماا  بهحااموف مكااون  تعاالو ا   واى

 خبعا  .  ومت علء محك فق  ملت هحتوت  هنيل: 
فاا ا ااقة  اه ع   8 :ماي َّ ام يل ىل مل  يك ىك  ٱُّٱ  موحض تعالحل:

هبنق فق هحاد عفاع هبتات   واتحال األممالنة عالع و هعاعوع  هتعمقالن بهحاموف 
                                                           

عا  احقع ن حمملفق1ا  11/297 ة  احعتول فق ّت



 (تحليلو وصف)( يس) سورة في الخبرية الجملة

 (املجلد الرابع -البارود )العدد الثاين والثالثون  حولية كلية اللغة العربية بإيتاى

  ﴿3514﴾  
  

األ ااالل . خبااع حم ااه ع ااااقة .احاام  معااوت ّماال األ اات  احتااق و ااعت ف ياال 
 .ة ل هحد حيل هن اإلّعا  فيق ا تئنلف بملنقوعهم  ااق تحل األمملن

فاا ا تنة نلفما  بهعنال  47 :ماي َّ زي ري ٰى  ين ىن نن من ٱُّٱ وموحاض تعالحل:
اهلة ا  نتمة  ه ع هبنق فق هحاد عفاع هبتات  اتلة  تا  حماع  افاق  االل ة 
عاالع وهعااعوع هتعمقاالن بهحااموف خبااع اح ااه ع ا نااتمة   وعهماا  ا نااتم تل فااق 
 الل هب ن ة عهم  ا تئنلفم  ل هحد حيل هن اإلّعا   واق محتهد  ن ت ون 
هاان كااالم احهاااعك ن   و هاان كااالم احهاا,هن ن   و كااالم هللا تعاالحل حمهاااعك ن عتا  

 (1) )ا نحعم هن حو مالء هللا  حعهض ّمل موحيم
فااق ااام  اح ااوع  مااوع  مكااون ف ياال احهبتاات   ااه عا   ومكااون احخبااع ف ياال  وحاام  عاات

 عهم  ا هم    و بعفل  هتعمقل  بهحموف .
 املبتدأ  اسى إشارة: :انصىرة انثانيت

وا ااام اإلاااالع  ااااو ا ااام هععفااا  معااا ن هتحوحاااض بإاااالع  ح ااام   و هعنومااا   وةياااما 
احهاليوم واحتلح  علء ا م اإلالع  فق اح وع  اح عيه   ومت عالء فاق  نهال  ثالثا  

 اق كهل  مق: 
 الميتدأ اسم إشارة والخير عبم:  -1

  ام يل ىل مل يك ُّٱ :وعلء محك فاق  ما  واحات  فاق موحاض تعالحل
احيالء حمتنبماض حاعف ل هحاد حاض هان اإلّاعا   واماة  فاااام ة  63 :ماي َّ مم

ا ااام تاااالع  هبناااق ّمااال اح اااكون فاااق هحاااد عفاااع هبتااات   واعيااانمة خباااع احهبتااات  
عةياال بااتل هاان ااام   وععااد احخبااع  مااموال فااق اآلماا  احتااق  هعفااو"  وبع اايم ّ 

 .واإلالع  ح م  فعينم هالات  مق نل   وم احقمله  .(2) . بعتال
 
 

                                                           

عا  احقع ن حمملفق1ا  ابتمعفة 17/ 12ة  احعتول فق ّت
عا  احقع ن حمملفق2ا  . ابتمعفة26/ 12ة  احعتول فق ّت



 (تحليلو وصف)( يس) سورة في الخبرية الجملة

 (املجلد الرابع -البارود )العدد الثاين والثالثون  حولية كلية اللغة العربية بإيتاى

  ﴿3515﴾  
  

 الميتدأ اسم إشارة والخير اسم موصول:  -2
 52 :مي ل حك جك مق  حق مف خف حف ُّٱومحك فق موحض تعلحل: 

فاااااماة احياالء حمتنبمااض حااعف ل هحااد حااض هاان اإلّااعا   واماة ا اام تااالع  هبنااق 
ّمل اح كون فق هحد عفع هبتت   واهلة ا م هوماول هبناق ّمال اح اكون فاق 
اات  اات بااض   وعهماا  اّو هحااد عفااع خبااع احهبتاات  ااااماة  واحعلئاات هحااموف   :  ّو

ااات احااعحهنة لهحاااد حيااال هاان اإلّاااعا  مااام  اهااالة  واحعهماا  اح باااعى ا اااا ما هلّو
 احعحهن ة  تلحتيل ا تئنلف فق ح   احقول .

 الميتدأ اسم إشارة، والخير مضاف:  -3
 38 :مي َّ جع مظ حط مض خض ُّٱٱ ونعت محك فق موحض تعلحل: 

فا ا محكة ما ا م إلالع  هبنق فق هحد عفع هبتت   واحاالم حمبعات  واح الف حاعف 
هعفاو" وااو ه الف واتقات عة خباع احهبتات   خحال  ل هحاد حاض هان اإلّاعا  .

واحع ياااا  ه اااالف تحمااااض  وعهماااا  امحااااك تقاااات ع احع ياااا  احعمااااممة ل هحااااد حياااال هاااان 
 .اإلّعا  واق تعم د ح الم مبميل. واإلالع  انل هعنوم 

 الميتدأ اسم موصول والخير شبه جمب :  -4
الن  هومااول خالث حااض  حالالو هعموهاا   وهوماول هاااتعك  وال ام احهومااد نّو

  عااال  ونمحاااا  ن ال اام احهوماااول فاااق    وهاان  حاللباااض هاان  وهااال  و ل  و 
اح وع  علء فق موع  احهوماد احهااتعك  ومات عالء محاك فاق ماوع  تقاتم احخباع 

 َّ خي حي جي  يه ىه مه جه ُّٱ عااااوا ا   ومحااااك فااااق موحااااض تعاااالحل:
فا ا حيمة علع وهععوع هتعمقلن بهحموف خباع  واهالة ا ام هوماول   57:مي

 (1)مالل  ناض نكاع  هوماوف  هبنق ّمل اح كون فاق هحاد عفاع هبتات   وهانيم هان
واما ّنت  بع ت  واحعلئت هحموف  وممنل  ن تقتم احخباع انال عاوا ا  ح اون احهبتات  

                                                           

عا  احقع ن حمملفق1ا  23/ 12ة  انبع احعتول فق ّت



 (تحليلو وصف)( يس) سورة في الخبرية الجملة

 (املجلد الرابع -البارود )العدد الثاين والثالثون  حولية كلية اللغة العربية بإيتاى

  ﴿3516﴾  
  

هععف   وعهم  احيم هل  تّون ة  ل هحد حيل هن اإلّعا  هعحوف  ّمل عهم  
 .احيم ف يل فل ي ة  ال تئنلفم  احبملنم 

 والخير شبه جمب : الميتدأ معّرف يا)أل( -5
هو ع  نتنلوحض  م ال  ّنات اححات ث ّان احتقاتمم واحتاأخ ع فاق احعهما  ومحك فق 

 َّ  مت زت رت يب ىب نب ُّٱ ال اهم   ومات عالء محااك فاق موحاض تعاالحل:

 17 :مي
فاا هلة نلفم   واّم نلة عالع وهعاعوع هتعمقالن بهحاموف خباع هقاتم  وااحابال ة 

نمااا  هبتاات  هااا,خع هعفااو"  وعهمااا  ا وهااال ّم ناال تل احااابال  احهبااا نة فااق هحاااد 
 .(1) هعحوف  ّمل هقول مول  لب  .

 الميتدأ معّرف باإلضاف ، والخير ظرف: -6
 رن مم ام  يل ملىل يك ىك مك لك ُّٱٱ :ومحك فق موحض تعلحل

الها  عفعاض اح اه   واااو  19 :مااي َّ زن فااا حالئعكمة حالئع هبتات  هعفااو" ّو
ه لف اح لف  ه ع هبنق فق هحد عع ه لف تحماض  واحهامم ّالها  احعهاع  

هنمااو  هتعماا  بهحااموف خبااع احهبتاات  احاالئعكمة  وعهماا  واهعكاامة هااع بااعف 
 . احلئعكم هعكم ...ة فق هحد نم  هقول احقول

 الميتدأ معّرف باإلضاف  والخير جمب  فعبة : -7
واحتععين بلإل لف  مكون بإ لف   ا م نكع  تحل هععف   ألن ت لف  احنكع  تحال 

نهل تال ت احتخممث فق .  احنكع  ل تال ت احتععين واى
  يئ ىئ نئ مئ ُّٱٱعااالءت احنكاااع  ه ااالف  تحااال هععفااا  فاااق موحاااض تعااالحل:ومااات 

 16 :مي َّ مب زب رب

                                                           

عا  احقع ن حمملف1ا  ابتمعفة 12/18ة  احعتول فق ّت



 (تحليلو وصف)( يس) سورة في الخبرية الجملة

 (املجلد الرابع -البارود )العدد الثاين والثالثون  حولية كلية اللغة العربية بإيتاى

  ﴿3517﴾  
  

اعةناااالة ع ل هبتاااات  هعفااااو" واااااو ه لف واح ااااه ع اناااالة هبنااااق فااااق هحااااد عااااع 
بلإل االف   وامعماامة عهماا  هاان فعااد وفلّااد ه ااتتع فااق هحااد عفااع حبااع احهبتاات  

 اعةنلة  وعهم  اعةنل معمم ة فق هحد نم  هقول احقول .
 الميتدأ مصدر مؤول والخير مفرد:  -8

ّنت فعي  كب ع هن احنحل  "اه   احت وم " تعتل هن حعوف اح بك واق احتق تقع 
بعاات كااالم هاااتهد ّماال حالباا : " ااواء"  ويمااق احيهاا   عهمتاالن  ثلن يهاال همااتع  

فيق ت بك هع هل بعتال فاق هماتع معاع  (1) بكمه : " م" احخلم  بتمك احيه  .
 هم .بح   هومعض هن احع

وماات عاالء احهبتاات  همااتعا  هاا,ول  فااق هو ااع واحاات وعاالء خبااع  هالااعتا   ومحااك فااق 
 15 :مي َّ خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ  يي  ُّٱ :موحض تعلحل

فاااالق اآلماا  اح االبق  ااحااواوة ّلحالاا   ا ااواءة خبااع هقااتم هعفااو" حمهبتاات  احهاا,خع 
احهمااتع احهاا,ول  احيهاا   هومااول حعفااق  واااق وهاال بعااتال همااتع هاا,ول فااق 

عفاااااع هبتاااات  هااااا,خع .  :  اتنااااماعكة فأماااااب  احهمااااتع هععفااااال  بإ ااااالفتض هحااااد 
حم ااه ع اح االف  وعهماا  ا ناامعتيمة ل هحااد حياال هاان اإلّااعا  ماام  احهومااول 

 . (2) ااحيه  ة.
 ت:  املبتدأ نكرة: نثانصىرة انثا

األمااااد فااااق احهبتاااات   ن مكااااون هععفاااا  ؛ هحكااااوم ّممااااض باااالحخبع واححكاااام ّماااال 
احهعيااول ل مال اات  ومحااك كقوحااك:  وحاات هياام   فهثااد اااما ل  عااو  ؛ألن احوحاات 
  ع هحتت فاال مهكان اححكام ّمماض  وح ان مات  عاقء احهبتات  نكاع  تما  فالتت اام  

                                                           

عا  احقع ن حمملفق1ا  ابتمعفة 293-11/292ة  احعتول فق ّت
عا  احقع ن حمملفق  ة2ا  ابتمعفة 293-11/292احعتول فق ّت



 (تحليلو وصف)( يس) سورة في الخبرية الجملة

 (املجلد الرابع -البارود )العدد الثاين والثالثون  حولية كلية اللغة العربية بإيتاى

  ﴿3518﴾  
  

اعين هو اعل     باد  نيلاال (1)احنكع   ومحك فق هوا ع كث ع  تمد تحل  عةع  ّو
 .  (2)بع يم تحل ن ن وثالث ن

مقااول ّباالي ح اان: "تن ه ااو لت البتااتاء باالحنكع  كث ااع ؛  ومااميل احنحاال  تحاال 
 عةع ن  بد   ثاع. وبالحع م هان كثعتيال بق ات نكاعات  خاعى مات تعاع  هبتات   هاع 
 نيل ل تتخد تحت ه و  ههل مكعو ؛ نحو: "هم" و"هنم" فيهل نكعتلن فل احمالا؛ 

ن كلن بع  احنحل  معتبعاهل هععفت ن فل نح و: هل ع  تض "هم"  و"هنم"  وهلن  واى
 هعنل؛ تم احهعنل:  هت انقحل" احع,م   وهلن هثال .

ّماال  ن تمااك اح ثااع  هاان احه ااو لت ماات فتحاات احباال   هاالم كااد نكااع  حتااتخد هنااض 
تحااال البتاااتاء  حتااال مااالع هااان احع ااا ع اححكااام ّمااال نكاااع     ل نكاااع   بأنيااال ل 

ن ت ون هبتت . كهل ملع احع   احقلئد: "تن احهبتت  ل مكون نكع  تل تما تمم   
ع مل  ل عت ت فمض؛ حتخوحاض تحات  ماد ح اوى ّالم: ااو: "هال ما اتحتث  - فلتت" 

هعنل  و   يت فل   ع  ل معحعن فق وعوت   ول م ت نل ّنض  وهل ل فلئت  هنض 
 (3)ل خ ع فل مكع ".

 تت ع  هنيل احنكعات كميل تحل البتتاء.تما  انلك  بوا  هالتوح  
 والبتتاء بلحنكع  فق  وع  امية علء فق احموع اآلتم :

 الميتدأ نكرة والخير مفرد:  -1
 وعالء محاك فاق موحاض تعالحل: ونعناق بالحهالعت انال  ل مكاون عهما  ول اابض عهما  

 32 :مي َّ مث  زث رث يت ىت نت مت ٱُّٱ

حمحمااع بهعناال اتلة  وعهمااع تنة حااعف نالااق  واكاادة هبتاات  هعفااو"  واحهاالة (
ون  وعل  البتتاء انل بلحنكع  ؛  خبع احهبتت  هعفو"  وعهمع انل بهعنل  هعهّو

 . ألنيل  فلتت احعهوم واحتنوين ف يل بنم  اإل لف 

                                                           

 163-1/159ة  احت هم  واحت ي د حاعح ابن ّق د ت. ّبت احالتلح فعح 1ا
 1/326  احيهع  239ة  انبع اموع احما  لبن االم ث2ا
 1/414ة  احنحو احوافق 3ا



 (تحليلو وصف)( يس) سورة في الخبرية الجملة

 (املجلد الرابع -البارود )العدد الثاين والثالثون  حولية كلية اللغة العربية بإيتاى

  ﴿3519﴾  
  

 الميتدأ نكرة والخير جمب  فعبة :  -2
 مل خل حل جل  مك لك خك حك جك مق ٱُّٱومحااك فااق موحااض تعاالحل: 

 45 :مي َّ  حن جن مم خم حم هلجم
هبتاات  هعفااو"    وعاال  البتااتاء بياال  ألنياال نكااع   فاالتت احعهااوم  واحتنااوين كاادة (

ف يااال بنمااا  اإل ااالف   وام ااابحونة عهمااا  هااان فعاااد وفلّاااد فاااق هحاااد عفاااع خباااع 
احهبتت   وعهم  اوكد فق فمك م بحونة ل هحد حيل هن اإلّعا  هعحوف  ّمل 

 .عهم  اول احاهي  نب ق حيل ...ة احتق مبميل
 والخير جمب  فعبة :  الميتدأ اسم شرط -3

ا م احاع  مم   هان ماما احعهاوم  فياو باماك نكاع  تحتالج تحال تع ا ن  وعالء 
 جض مص خص حص ُّٱ احهبتت  ا م ااع  فاق  ما  وح ات  ااق موحاض تعالحل:

فاا ااحاواوة ا اتئنلفم   واهانة ا ام ااع   68 :ماي َّ  مظ حط مض حضخض
ه اااتتع هبناااق فاااق هحاااد عفاااع هبتااات   وانعهاااع ة عهمااا  فعممااا  هااان فعاااد وفلّاااد 

وهالعاول فااق هحاد عفااع خباع احهبتاات   ويعاو   ن مكااون خباع احهبتاات  هان عهمتااق 
احااااع  واحعاااوا  هعااالا   ومحاااك ّنااات   وحااال حتااال مكتهاااد احهاااعات. وعهمااا  اوهااان 

ّااعا . وعاال  البتااتاء باالحنكع  نعهااع ة اااق عهماا  ا ااتئنلفم  ل هعااد حياال هاان اإل
 . ألنيل ا م اع  مال ت احعهوم فق  ممض ؛انل

 نكرة والخير محذوف:الميتدأ  -4
واحخبااع ماات محاامف وعوباال   وماات محاامف عااوا ا   وماات وعت احخبااع هحااموفل  عااوا ا  فااق 

 58 :مي َّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي ٱُّٱموحض تعلحل: 

ا اااالمة هبتااات  هعفاااو"  خباااع  هحاااموف تقااات ع  اّمااامكمة  ويعاااو   ن مكاااون خباااعا  
حااااااهلة حهبتاااات  هحااااموف تقاااات ع  اااااو   :  هاااال  ااااتّون  ويعااااو   ن مكااااون خبااااعا  

واألول ّناات   عااوت  (1)  ااتّون   و اااو بااتل هاان اهاالة ّماال ع   اح هخاااع  .

                                                           

 1/489ة  احنحو احوافق حعبلي ح ن 1ا



 (تحليلو وصف)( يس) سورة في الخبرية الجملة

 (املجلد الرابع -البارود )العدد الثاين والثالثون  حولية كلية اللغة العربية بإيتاى

  ﴿3525﴾  
  

و مااع   وعاال  البتااتاء باالحنكع  اناال ؛ حااتلحتيل ّماال احعهااوم  واحتنااوين ف ياال بنماا  
اإل االف  . وعهماا  ا ااالم مااول  ...ة عاال  ف ياال  ن ت ااون ا ااتئنلفل  بملنماال  ل هحااد 

 مول هقتع فق هحد نم .حيل هن اإلّعا   وعل   ن ت ون هقول 
 الميتدأ نكرة و الخير شبه جمب : -5

ا؛ حااما نختاالع هنياال  واااما احاانه  عاالء فااق ثااالث  ماالت اإلّااعا  ف ياال هتااالبض عاات 
 57 :مي َّ خي حي جي  يه ىه مه جه ُّٱواحت   واق موحض تعلحل: 

احياامة عاالع وهعااعوع هتعمقاالن بهحااموف خبااع هقااتم  وا فل ياا ة هبتاات  هاا,خع   
بالحنكع  انال حتقاتم احخباع ّم يال وااو  اابض عهما   . وعهما  ا حيام وعل  البتتاء 

 .حد حيل هن اإلّعا  ا تئنلف بملنقف يل فل ي  ة ل ه
 ثانيا: اجلًهت االمسيت املنسىخت:

 
احعهماااا  ال ااااهم  تت ااااون هاااان ا ااااه ن هعفااااّو ن  م ااااهل  وحيهاااال: احهبتاااات   وحااااض 

احثلنل: خبعا  كهل او هععوف. وح ن مت . وم هل - لحبل   -احمتاع  فق عهمتض 
عابيهاال  وهكاالن احهبتاات  هاان  تااتخد ّم يهاال  حالاالو هع ناا  ت  ااع ا ااهيهل  وحعكاا  ّت
احماااتاع  فااال عهمتاااض  وهااان اااام  األحالااالو: كااالنا  تنل ... بااانل ... وح اااد واحااات  

واحهاااعات بأخواتيااال: نبلئعاااال هااان اح مهااالت احتاااق تاااالبييل فاااق احعهاااد    خاااوات 
حمالاااا واحهعنااال   اااواء   لنااات هاااع  ختيااال هااان عاااني واحااات  فيهااال وتخلحاليااال فاااق ا

باااااد....  م كلنتااااال هااااان عن ااااا ن هختمالااااا ن.  -فعاااااالن  هثاااااد: كااااالن     اااااحل 
فإحتااهل فعد  هثد: "كلن" و "حمي" واألخعى حاعف  هثاد: "هال" اححعل يا  احتاق 

 تعهد ّهميل و نبت  با اكلنة و خواتيل:
 



 (تحليلو وصف)( يس) سورة في الخبرية الجملة

 (املجلد الرابع -البارود )العدد الثاين والثالثون  حولية كلية اللغة العربية بإيتاى

  ﴿3521﴾  
  

كلن و خواتيل تاتخد ّمال احهبتات  واحخباع  فتعفاع احهبتات  وم اهل ا اهيل  وعفعتاض 
تاااب يل  حااض بلحاللّااد  وتنماا  احخبااع تاااب يل  حااض باالحهالعول وم ااهل خبعااال  واااق 

 . (2)  واختمن فق فعم تيل  واحمحم   نيل  فعلل(1)نل خ  ححكم احخبع
 اآلتق: فق األنهل  ومت علءت اكلن و خواتيلة فق  وع  امية

 الناسخ ماض والخير مفرد:  -1
 زث رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب ُّٱٱ:ومحااك فااق موحااض تعاالحل

 46 :مي َّ نث  مث

فااا اكاالنواة كاالن فعااد هاال  ناالمث نل ااي  واحااواو  ااه ع هبنااق فااق هحااد عفااع 
الهاا  نماابض احماالء ؛ألنااض عهااع هاامكع  ا ااهيل  واهعع اا نة خبعااال هنمااو  ّو

 . لحم  واّنيلة ابض عهم   هتعم  بلحخبع
 75 :مي َّ  خم حم جم هل مل خل حل جل مك ُّٱ: وموحض تعلحل

فا اكلنة فعد نل ي  وا هيل  ه ع ه تتع تقت ع  ااوة  واحمل ة خباع كالن 
 هنمو   وعهم  اكلن حمل ة ل هحد حيل مم  احهومول اهنة.

 الناسخ ماض والخير جمب  فعبة : -2
هنيال هال ؛ حاما  انختلع هن اآلملت واإلّاعا  ف يال هتاالبض ومت علء محك فق ّتت

 35 :مي َّ زئ رئ  ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰرُّ:  مق
اكااالنواة كااالن فعاااد نل اااي  وواو احعهلّااا   اااه ع هبناااق فاااق هحاااد عفاااع ا اااهيل  

 وم تي ئون عهم  هن فعد وفلّد فق هحد نم  خبع اكلنة .
 63 :مي َّ مم  ام يل ىل مل يك ُّٱو م ل  موحض تعلحل: 

                                                           

 1/226انبع  و   احه لحك لبن االم . ة1ا
 1/82  األمول لبن اح عاج 135  عاع احععةم  لبن األنبلع   ة2ا



 (تحليلو وصف)( يس) سورة في الخبرية الجملة

 (املجلد الرابع -البارود )العدد الثاين والثالثون  حولية كلية اللغة العربية بإيتاى

  ﴿3522﴾  
  

ا هيل  واحهمم ّالها  كنتمة كلن فعد نل ي  واحتلء  ه ع هبنق فق هحد عفع (
ااتون  . واحعهماا  ل ة فعااد ونلئاا  فلّااد فااق هحااد نماا  خبااع اكاالنةاحعهااع اتّو

 ة.هحد حيل هن اإلّعا  مم  احهومولااحتق
األهثما  عالءت بلحالعاد احنل اي اكالنة وعالءت فاق  واحهالحا فق ام  اآلمالت  ن

 موع  احهل ق  وعلء خبعال فق موعت ن علء هالعتا   وعلء عهم  فعمم  .
 هم  ال هم  احهن وخ  بااتنل و خواتيلة:احع

فتنماا   اتنل و خواتيالة ااق  حاعف نل اخ  تعهاد ّكاي ّهاد اكالن و خواتيالة 
مض األحااااعف احخه اااا  احهااااابي  احهبتاااات  وتعفااااع احخبااااع  واااااق احتااااق  ااااهلال  اااا بو 

 (1)بلحالعد
ة  وااااق فاااق حقمقتيااال  ااات   حاااعف  وح ااان  ااا بومض   عحهاااض هللا  عهاااع بااا ن اتنل

ة وععميهااال حعفااال  واحاااتا  ؛ألن تفلتتيهااال واحااات  وااااق احتوك ااات . وفاااق م ااام   وا نل
ااااابييل بلحالعااااد فقاااات وافاااا  اباااان اح ااااعاج  اااا بومض فقاااالل:  وههاااال  ااااتل ّماااال اتن 
و خواتيلة هابي  بلحالعد  ن احهكنل هعيل كلحهكنل هع احالعد تقاول:  تنلناق  كهال 

 (2)تقول  عةنق 
مااا  ّهاااد اااام  األحاااعف احنمااا  واحعفاااع فاااق احهبتااات  واح خباااع؛ ألنيااال  اااابيت ّو

األفعلل فق احمالا واحهعنل  فق احمالا حهع ئيل ّمل ثالثا   حاعف  و   ثاع  وفاق 
ةتتل ّمل هعنل  وكت   احهعنل؛ ألن كد حعف هنيل  تل ّمل هعنل هع لن فااتنل

واكااأنة ّماال هعناال  ااابض  واح ااتة ّماال هعناال احتهنااق  واحعاادة ّماال هعناال 
 (3) احتععق.

 

                                                           

 1/131ة انبع اح تل  1ا
 2/172األمول لبن اح عاج  ة2ا
 1/55انبع  و   احه لحك لبن االم  ة3ا



 (تحليلو وصف)( يس) سورة في الخبرية الجملة

 (املجلد الرابع -البارود )العدد الثاين والثالثون  حولية كلية اللغة العربية بإيتاى

  ﴿3523﴾  
  

 ىل مل خل ُّٱ ومحاااك فاااق موحااض تعااالحل:احنل ااي و احخباااع هالااعت:  -1
 55 :مي َّ مم خم حم جم يل

ة حاااعف نل اااي ل هحاااد حاااض هااان اإلّاااعا   ا ماااحل ة ا اااهيل هنماااو    فاااا اتنل
وافاااق اااا دة عااالع وهعاااعوع هتعمقااالن باااااا ا فااال يونة  وافااال يونة خباااع هعفاااو" 
اله  عفعض احاواو ؛ألناض عهاع هامكع  الحم  وم اد افاق اا دة هتعما  بهحاموف  ّو

ت حاالل واألول  عااوت . وتلحا  احعهما  توك ا (1)خباع  ول  وافال يونة خباع ثالن  
  محل  احعن  فق محك اح وم.

ة حعف نل ي  (65 :مي َّ مت زت رت يب ىب ُّٱٱٱوكمحك موحض تعلحل: تنل
تو خبعال هعفو"  . واحيلء  ه ع هبنق فق نم  ا هيل  ّو

 14 :مي َّ جي يه ىه  مه جه ٱُّٱ  وكمحك موحض تعلحل:

 16 :مي َّ مب زب رب  يئ ىئ نئ مئ ٱُّٱ  وموحض تعلحل:

ة حااعف نل ااي   اح ااه ع اناالة  ااه ع هبنااق فااق هحااد نماا  فالااق اآل تاا ن اتنل
اله  عفع احواو ؛ألنض عهع همكع  لحم  ومت  ا هيل  واهع مونة خبعال هعفو" ّو
علءت فق احهثلل احثلنق هقتعن  بلحالم احه حمق  ح يلت  احتوك ت . وتلح  احعهمت ن 

 احتوك ت  واهل فق هحد نم  هقول احقول.
 الناسخ و الخير جمب  اسمة :  -3

 جس ُّٱ :ل  ا اهم  فاق اح اوع  اح عيها  فاق موحاض تعالحخباع احنل اي عهماومات عالء 
 12 :مي َّ  جغ جضحض مص خص  حص مس خس حس

ة حااعف هااابض بلحالعااد وا ااهض اح ااه ع اناالة  وانحاانة   ااه ع هبنااق فااق  فااا اتنل
هحد عفع هبتت   وانحق احهوتلة عهم  هن فعد وفلّاد وهالعاول فاق هحاد عفاع 

ة خبااع احهبتاات  انحاانة  وعهماا  انحاان نحااق   احهااوتلة فااق هحااد نماا  خبااع اتنل
وياااعى بع ااايم  ن اح اااه ع انحااانة توك ااات حاااام ه ع انااالة ؛ وةاااما مكاااون احخباااع 

                                                           

عا  احقع ن  ة1ا  12/23انبع احعتول فق ّت



 (تحليلو وصف)( يس) سورة في الخبرية الجملة

 (املجلد الرابع -البارود )العدد الثاين والثالثون  حولية كلية اللغة العربية بإيتاى

  ﴿3524﴾  
  

احعهم  احالعمم  انحقة  واألول ّنت   عوت؛ ح ون اح ه ع انحنة  ه ع عفاع  
واناااالة هحمياااال احنماااا  تل تما ا ااااتع ع اح ااااه ع انحاااانة حمنماااا  .كهاااال مقااااول 

 م  .. واحعهم  ا تئنلف(1) ملح  احعتول
 الناسخ و الخير جمب  فعبة : -4

 مك لك اك يق ىق ٱُّٱ :ومت علء محاك فاق اح اوع  اح عيها  فاق موحاض تعالحل
 8 :مي َّ ام يل ىل مل  يك ىك

ة حااعف نل ااي هااابض بلحالعااد  واناالة  ااه ع هبنااق فااق هحااد نماا  ا اام  فاااا اتنل
ة  وتلحااا   اتنة اععمنااالة عهمااا  فعممااا  هااان فعاااد وفلّاااد فاااق هحاااد عفاااع خباااعاتنل

 احنل ي احتوك ت.
 76 :مي َّ زث رث يت ىت نت مت زت  يبرت ىب نب ُّٱٱموحض تعلحل: 

ة حاااعف هاااابض بلحالعاااد انااالة  اااه ع هبناااق فاااق هحاااد نمااا  ا اااهض  عهمااا   اتنل
 انعممة عهم  هن فعد وفلّد فق هحد عفع خبع اتنة  واحعهم  ا تئنلفم  .

 الناسخ والخير شبه جمب :  -5
وحاام  عاات ااابض احعهماا   نق اام تحاال م ااه ن كهاال هااعل بناال  عاالع وهعااعوع وبااعف   

 حعفل  نل خل  وخبع  بعف فق اح وع .
نهل  تعمقلن بهحموف مكون او  واحعلع واحهععوع ل مقعلن خبعا  ّمل اححقمق   واى

 3مي:  َّ رئ ّٰ ِّ ُّ ُّٱٱ احخبع . ومت وعت محك فق موحض تعلحل:
تنلاااكة تنل حاااعف هاااابض بلحالعاااد نل اااي  اح ااالف  اااه ع هبناااق فاااق هحاااد نمااا  (

ة  اهاان احهع اام نة  ة  واحااالم ا ااماتنل عاالع وهعااعوع هتعمقاالن بهحااموف خبااع اتنل
  : واحعهم  ل هحد حيل هان اإلّاعا  عاوا  م ام . وكامحك موحاض تعالحل ه حمق .

 24 :مي َّ مغ جغ مع جع مظ حط ُّٱ

                                                           

عا  احقع ن  ة1ا  11/294انبع احعتول فق ّت



 (تحليلو وصف)( يس) سورة في الخبرية الجملة

 (املجلد الرابع -البارود )العدد الثاين والثالثون  حولية كلية اللغة العربية بإيتاى

  ﴿3525﴾  
  

ة حااعف هااابض بلحالعااد نل ااي  واح ااه ع احماالء ا ااهض  احااالم ه حمقاا  حمتوك اات (  تنل
ة.  واحعهمتاالن تلحتيهاال افااق  اااللة عاالع وهعااعوع هتعمقاالن بهحااموف خبااع اتنل

 ةاحتوك ت بلححعف احنل ي اتنل 
 وأخىاتها

ّ
 (اجلًهت املنسىخت بـ)ظن

اام  ة و خواتياال  و اايعال باان وح ا  وخاالل وّ  هان نوا ااي احعهما  ال ااهم  ابانل
مم ووعت واتخم وععد فيم  تتخد ّمال احعهما  ال اهم  بعات ا اتماللء   (1)وع ى ّو

هالعاولن حيال. ومات وعت هنيال فاق  اوع  فلّميل فتنم  احهبتت  واحخبع ّمل  نيهل 
 مك لك اك يق ىق ُّٱ :اماية احالعااد اععاادة  و محااك  فااق موحااض تعاالحل

 8 :مي َّام
نلميمة عالع  فاا اععمنلة فعد وفلّد    الل  هالعول بض  ول حمالعد ععد  وافق ّ 
 وهعااعوع هتعمقاالن بهحااموف احهالعااول احثاالنق حااااععدة. وكاامحك فااق موحااض تعاالحل:

 27 :مي َّ  حن جن مم خم حم جم هل ملٱُّٱ
فاااا ا ععمنااقة ععااد فعاالل نل ااي  واحنااون حموملماا   واحاللّااد  ااه ع ه ااتتع تقاات ع  
ااوة واحماالء  ااه ع هبنااق فااق هحااد نماا  هالعااول بااض  ول  واهاان احهكااعه نة 
علع وهععوع هتعمقلن بهحموف هالعول ثلن حااععدة. واحعهم  ل هحاد حيال هان 

 اإلّعا  هعحوف  ّمل ا الع حق عةقة.
  ع فق احعهم  ال هم :احتقتمم واحاتأخ

 تقدةم الخير عبى الميتدأ المعرف : -1
األمد فق األخبلع  ن تتأخع  واألمد فق احهبتت   ن  تقتم   ومحك ألن احخبع 

وح اان  عااو   ن  تقااتم احخبااع   (2)وماان فااق احهعناال حمهبتاات  فل ااتح  احتااأخ ع
ّمل احهبتت  تما حم مكن انلك حبي . وعلء تقتمم احخبع ّمل احهبتت  احهععف  فق 

                                                           

 2/33انظر أوضح المسالك (  1)

 1/164ة  انبع احت هم  واحت ي د 2ا



 (تحليلو وصف)( يس) سورة في الخبرية الجملة

 (املجلد الرابع -البارود )العدد الثاين والثالثون  حولية كلية اللغة العربية بإيتاى

  ﴿3526﴾  
  

 يف ىف يث ىث نث ُّٱ  وع  امي ة فق هوا ع هنيل موحاض تعالحل:
 33 :مي َّ ىك مك لك  اك يق ىق

فاااالحواو ا ااااتئنلفم   وا ماااا  ةخبااااع هقااااتم هعفااااو" حمهبتاااات  ااألع ة  وعاااالء احتقااااتمم 
 جس  مخ جخ مح جح مج حج ُّٱ بالحخبع  وهثميال موحاض تعالحل:حالاتهالم 

 37 :مي َّ مس خس حس
فاااا م  ة خبااع هقااتم وااحم اادة هبتاات  هاا,خع  واحياام ة فااق اآل تاا ن نعاات حااا ا ماا ة. 

 جه ين ىن من ٱُّٱوهان تقاتمم احخباع ّمال احهبتات  كامحك موحاض تعالحل: 
 72 :مي َّ  يه ىه مه

اعكاوةيمة هبتات  ها,خع  هنيال هتعما  بهحاموف خباع هقاتم  (1) فاا ااحالالءة تالعيعما 
وعكاااو  ه ااالف واح اااه ع فاااق هحاااد عاااع بلإل ااالف   وهااان محاااك  م ااال  موحاااض 

 57 :مي َّ خي حي جي  يه ىه مه جه ُّٱ  تعلحل:
فااااحيمة هتعماا  بهحااموف خبااع هقااتم  اهاالة ا اام هومااول هبنااق فااق هحااد عفااع 
هبتااات  هااا,خع   وبع ااايم  اااعى  ن اهااالة نكاااع  هوماااوف   واألول  عاااوت  وتقاااتمم 

 .وحمي بواع  ح ون احهبتت  هععف  احخبع انل علئ  
 تقدةم الخير عبى الميتدأ المصدر المؤول:  -2

ق احهبتاات  احاام  حااض خبااع  فلحهبتاات   ماات مكااون احهبتاات  همااتعا  هاا,ول   واااو هاان نااّو
لن:  هبتت  ا م ماعي  وهبتات  هماتع ها,ول ومات عالء محاك (2) احم  حض خبع نّو

 41 :مي َّ ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ فق موحض تعلحل:
 

                                                           

عا  احقع ن  ة1ا  2/33انبع احعتول فق ّت
عا  احقع ن  ة2ا  2/22انبع احعتول فق ّت



 (تحليلو وصف)( يس) سورة في الخبرية الجملة

 (املجلد الرابع -البارود )العدد الثاين والثالثون  حولية كلية اللغة العربية بإيتاى

  ﴿3527﴾  
  

عابياال  خبااع هقااتم  وا نلاالة  ن حااعف هااابض بلحالعااد   فاااا م  حياامة مااتع هااعل ّت
واح اااه ع انااالة ا اااهض  واحهماااتع احهااا,ول هنا نااال حهمنااالة فاااق هحاااد عفاااع هبتااات  

 (1) ه,خع  واحعهم  ل هحد حيل هن اإلّعا  ا تئنلفم  .
 تقدةم الخير عبى الميتدأ النكرة -3

هاان هوا ااع تقااتمم احخبااع وعوباال  تما كاالن احهبتاات  نكااع  حاامي حياال ه ااو  تل تقااتم 
احخبع ّم يل  واحخبع ابض عهم  ابعف  و عالع وهعاعوعة   ومات عالء محاك فاق 

 :ماي َّ خي حي جي  يه ىه مه جه ُّٱٱ: اوع  اماية فاق موحاض تعالحل
57 

فااااا احياامة هتعماا  بهحااموف خبااع حمهبتاات  احهاا,خع افل ياا ة  واحعهماا  ل هحااد حياال 
 خي حي جي ُّٱهان اإلّاعا  ا اتئنلف بمالنق . وهان محاك  م ال  موحاض تعالحل: 

 73 :مي َّ ٰر ٰذ يي ميىي

فااااحيمة هتعماا  بهحااموف خبااع هقااتم  واهناالفعة هبتاات  هاا,خع واااو نكااع   وتقااتمم 
احهبتاات  نكااون ماات وماانل تحاال خلتهاا  احخبااع ّممااض واعاا .  وةتقااتمم احخبااع ّماال 

هحااالف احهبحاااث األول  وكنااال مااات مكعنااال فاااق بتامااا  احبحاااث  ن احعهمااا  ال اااهم  
وماات هااعل بناال فااق احعهماا  ال ااهم   تنق اام تحاال عهماا   ماامم   وهن ااوخ   وه,كاات  

ة تال اااتان احتوك ااات فيهااال ه,كاااتتلن حمعهمااا   احهن اااوخ  باااااتنل و خوتيااالة  ن اتنل و نل
ق حمت عاعحمعه  ال هم   ك  .هل مكع فق هو عض ول تّا

 
 
 
 
 
 

                                                           

عا  احقع ن وة نل  حمتعومش  انبع ة1ا  8/353ّت



 (تحليلو وصف)( يس) سورة في الخبرية الجملة

 (املجلد الرابع -البارود )العدد الثاين والثالثون  حولية كلية اللغة العربية بإيتاى

  ﴿3528﴾  
  

 املبحث انثاني
 بنيت اجلًهت اخلربيت انفعهيت يف صىرة )يس(

احعهماا  احالعمماا  اااق احنااو" احثاالنق هاان احعهااد فااق احم اا  احععةماا  ونعنااق بياال اناال 
احعهم  احالعمم  مات احالعاد احتالم  فلحعهما  احالعمما  مات احالعاد احنالمث  و احنل اي 

مكعاااال تالمااامال  فاااق اححااات ث ّااان احعهمااا  ال اااهم  احهن اااوخ   واحعهمااا  مااات هاااعل 
احالعمم  فق   ل ايل تت اون هان ّنماعين اهال:  احالعاد واحاللّاد  و نلئا  احاللّاد 
تن كلن فعميل هبنمل  حمهعيول  فلحاللّاد ف يال  و نلئا  احاللّاد ه انت تحماض  واحالعاد 

 مكون ه نتا .
احتعب اع هاان احعهما  ال ااهم   و ن  و احعهما  احالعمما  فااق اح لحا  اااق األ ثاع فااق

اا   فمااض ال ااتقعاء   األ االي ّناات احععةااق فااق اإلخباالع  ن  باات  بلحالعااد  ألنااض ممة
احتن ياد وكث اعا  هان ااعع  حا ن ا اتقع     (1)واما هل ّهات تحماض اإلهالم احعععالنق

األوائااد  فتباا ن حااض  ن احعااع  تنهاال تقااتم احاللّااد افااق احهعناالة تما كاالن ثهاا  تا" 
تحل تقتمهض  كتبت ت احاك  و تفع اإلنكالع فاق ماان اح الهع  فتبات  بامكع  وتومعاض 
 ول   فإما حم مكن فق اححت ث هل  تحم  محك  وااو األ ثاع واأل ما   فإنيال تبات  

ان بلحالعد حتخبع  اح الهع بحاتث ابتاتائق     بخباع خاال ماان احهخلحا  هناض ّو
 احتعتت فمض.

وفااق احعهماا  احالعمماا   لحباالا هاال  ااتل احه اانت ّماال احتعااتت واححااتوث    :  تماان 
ف يل احه نت تحمض بلحه نت اتمالفل  هتعاتتا . وبعبالع   و ا   ااق احتاق مكاون ف يال 

 هن األفعلل وحتال. احه نت فعال  ؛ ألن احتلح  ّمل احتعتت تنهل ت تهت
 

 اجلًهت انفعهيت ذاث انفعم انالزو: أوال:
واحالعاادع احااال مع اااو هاال ل  تعااتى  ثااعع ع فلّماااضع  ول  تعاالو ع  تحاال احهالعااول بااض  بااد 

  بقل فل نالية فلّمض  هثد "ما   ع ٌت  و لفع خلحٌت.

                                                           

 89ة تلئد اإلّعل  حمعععلنق 1ا



 (تحليلو وصف)( يس) سورة في الخبرية الجملة

 (املجلد الرابع -البارود )العدد الثاين والثالثون  حولية كلية اللغة العربية بإيتاى

  ﴿3529﴾  
  

ل احهالعااول بااض؛ ألنااض ل  خااعج هاان نالااي واااو محتاالجع تحاال احاللّااد  ول محتاالجع تحاا
 فلّمةض فمحتلجع تحل هالعول بض ماقعع ّممض.

ة ؛ حقعماااوع  ّااان احهالعاااول باااض  وامتمااالع  ّمااال  ومع اااهل  م ااال . ااحالعااادا احقلماااعا
ل باض  و ااحالعاد   اعا احاللّد  و ااحالعدا   اعا احواماعة ؛ ألناض ل مقاع ّمال احهالعاو 

ة لوة ع فلّمضع."احهععلوة ة ؛ ألنض ل  عا
 (1) 
 

مكااونع احالعااد ل هاال  تما كاالن هاان  فعاالل اح ااعلمل واح عائاا    ا  اححباالئع  واااق هاال 
 ." ابعنا وحا انع ومااب ا اعع وعا حلت ّمل هعنل مالئم بلحاللّاد ل مل حاض ومحاك  هثاد "اا تا

ااعا وهاال  اااابض محااك"  ااع   و تلل ّماال ا ئاا   هثااد حاالل وممع حيع  و ّماال نبلفاا ل كا
ع احثااو ع  ااي احع اامع وتناايا وماامة  و ّماال ّااع ل   ااع  ونبعاان  و ّماال تناايل كو ة

ااش  حة اابع ّو اا ةن واا اا  وفاااعةح وحا ااد وناة  و ّماال  ل مل ول اااو حعكااٌ  كهااعة  وك ة
ااوع  هااش ّو  و ّماال حمماا   كااتّج  حاون كاالحهعل واخ ااعل و تم  و ّماال ّ اا ل كعا

ااال  حالعااادل هعتعاااتلل تحاال واحااات كهاااتتت اححباااد ف وكحااد   و كااالن  لهتاااتل  و كااالن هعحلّو
اادة  ااد وكااععم   و ّماال  -احه ااهوم احعاا نة  -ّماال و ن افاعع اان واااععف وعهع كح ع

. و ن اانالعدة كلنك ع وانححم وانحم   ة كل بعل وا وعل   و ّمل و ن اافعدل
واحعهماا  احالعممااا  مات احالعاااد احاااال م عااالءت فااق  اااوع  اماااية فاااق هوا اااع كث اااع  

 عاع نوعت هنيل  بع  ملت تب ن احهاعات واق هتالبي  فق اإلّعا   وخوفل  هن احت
 ونق هيل كهل  مق:

 الفعل لزم والفاعل اسم ظاهر أو ضمير بارز: -1
 71:مي َّ يف ىف يث ىث  نث مث زث رث يت ٱُّٱ -1

ة فعااد ل م  واحقااول  فااا ااحااالمة  لم م اام هقااتع  وماات حااعف تحق اا   واحاا ل
وعهما  فلّد هعفو"  واحعهم   ل هحد حيل هان اإلّاعا  عاوا  م ام هقاتع  

 احق م احهقتع ا تئنلفم .

                                                           

 47-1/46احتعوي احععةم  ة علهع 1ا



 (تحليلو وصف)( يس) سورة في الخبرية الجملة

 (املجلد الرابع -البارود )العدد الثاين والثالثون  حولية كلية اللغة العربية بإيتاى

  ﴿3535﴾  
  

 ىي ني مي زي ري  ٰى ين ىن نن من ٹٱٹٱُّٱ -2

 25 :مي َّ يي
 احالعد اعلء ة فعد ل م  وفلّمض ال م احبلاع ااحععدة.

 ل خت  حت جت هب مب خب حب جب هئ ٱُّٱٱٹٱٹ -3
  49:مي
ا خمهونة فعد ل م  وواو احعهلّ   ه ع هبناق فاق هحاد عفاع فلّاد  وااو  

  ه ع بلع .
 ضمير مستتر: الفعل لزم والفاعل -2
 25 :مي َّ ري  ٰى ين ىن نن من ُّٱ ٱ-1
 .م علة فعد ل م واح ه ع احه تتع فلّمض  تقت ع  ااوة معوت ّمل احععد(
 َّ جع مظ حط مض خض  جضحض مص خص حص ٱُّٱٱٹٱٹ  -2
 38 :مي

اتعااااع ة فعااااد ل م فلّمااااض  ااااه ع ه ااااتتع تقاااات ع  ااااااقة معااااوت ّماااال احاااااهي  
 وتعع  انل بهعنل تنتيق .

 39 :مي ل حق مف خف حف  جف مغ جغ مع ٹٱٹٱُّٱ ٱ-3
 )ّلتة فعد ل م  وفلّمض  ه ع ه تتع تقت ع  ااو(

 الفعل لزم والفاعل مصدر مؤول:  -3
 45 :مي َّ  حن  جل  مك لك خك حك جك مق ٱُّٱ :وعت محك فق موحض تعلحل

فا ا نب قة فعد ل م فلّمض احهمتع احه,ول هان  ن واحالعاد ا ن تاتعكة   :  ل 
   نب ق حيل تتعاك احقهع.

 اجلًهت انفعهيت ذاث انفعم املتعدي: :ثانيا
احالعد احهتعتل  او هال  تعاتلى  اثاعع ع فلّمااض  ويتعالو   تحال احهالعاول باض  هثاد "فات ا 

." حيا  واو محتلج تحل فلّد مالعمض وهالعولل بض مقاع ّممض. حلعٌق األنتا
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 " اااض ّمااال احهالعاااول باااض  و"احالعااادا احهعااالو ا وم اااهل  م ااال   "احالعااادا احواماااعا" حومّو
الهتاض  انس مقبادا ااالءة اح اه ع احتاق تعاوت حهعل و تض احاللّد تحل احهالعول بض. ّو

 تحل احهالعول بض  هثد "اعتيت اححلح  فأ عهض  ع تلم ".
و هل االءة اح ه ع احتق تعوت تحل احبعف   و احهمتع  فاال ت اون تلحا  ّمال 
ااد تعاات  احالعااد تن ححقتااض. فاالألول هثااد " ااوم احعهعاا   ااعتض"  واحثاالنق هثااد "تع هل

اااال كااالن  تعهماااض  ااامالك احمااالح ". فلحيااالء فاااق احهثااالل األول فاااق  بلحال ااا م  تعهل
هو ع نم  ّمل  نيل هالعول فمض؛ وفق احهثلل احثلنق فق هو ع نم  ّمل 

 (1) نيل هالعول هحم ة 
واحالعااد احهتعاات  ّماال اححقمقاا  اااو احاام  مكااون حااض هالعااول بااض. واحهالعااول بااض اااو 

ن ائت ممت: احم  مقع ّممض فعد احاللّاد.. وااما احهالعاول  هحد فعد احاللّد  واى
بااض اااو احاام  بنااال احنحاال  حااض ا اام هالعااول كه ااعو  وهااأ ول وهاااعو . ف ياات 
احه عو   واحخب  احهاأ ول واحهالء احهااعو   ااق هحاد تماك األفعالل  وحم ات 
نهل اق هالعول بيل  وهن  اعوع  موحنال هالعاول باض  ن مكاون احهالعاول  هالعوح   واى

 .هالعول بض:  نض هالعول بض اقء هن األحتاث   ع . وهعنل مول احنحل 
 

ااععداا(، وهااذا ماان تعاادّ   الف ععاال   - 1 اا و سد مع رد َع ، نحااو: )أ متعاادّإ إلااى مفعااولإ واحاادإ
سه .  ينفع

بسادة هللاة  اكس بحا وهن األفعلل هل  تعتلى تحل احهالعولة بض بحاعسفة احعاعلة  نحاو: اته ل
اااتا ّمااال  فيااو بهعنااال ااحساا ام ة بحاااعفة احعاااعلة  وحااو ومالس ااكس بسااادا هللاة  فتعاااتلى اته ل حا

عا . ة ح لنا اح المع ملمة كس  اتاها ل
 : ة  فتقااولع اا ا عا  ناما ااكا ااضة وبحااعسفة احعااعلة   نحااو ااا وهاان األفعاالل هاال  تعااتلى بنالس ة

تع حاضة. حس تع حبكعل وناما عس كا تعضعة  وتقول: ااا عا  ونامحس تع باكس عس كا  ااا
: متعدّإ  - 2  إلى مفعولدين، وهو ق سمان 
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حاال  كا االة  فتقااول: 1] ّس [ هال  عااو ع المتماالعع فماض ّماال هالعااولل واحااتل  نحاو: ا 
نا يال ة هالعاولنة  واحيالءع  ة و اعع الئةدا وتعضع ثوبل ة  فاا ااح ل نا يل   وكا ا لئدا عع حا ستع اح ل ّس ا ا

. تعضعة و اثوبل ة هالعولنة وس  هن اكا ا
حا سااتع اح ّس : ا ا . واح ااالمع تاالم  فااق وتقااولع تعضعة بلحتلعااتلة  تحاال هالعااولل واحااتل ااوس االئدا وك ا  ل

. وعت نة  احم 
[ هاااال ل مكتالااااق بهالعااااولل واحااااتل  واااااو اباااانل و خواتعياااالة  وماااات هااااعل مكعااااال فااااق 2]

 اححت ث ّن احعهم  ال هم  احهن وخ  .
بداامد، أنباا د، نب اا د  - 3 : )أعع ، أدردى( متعاادّإ إلااى ث ثاا   مفاعياال، وهااو ساابعو كبمااا إ

.) ّدثد ، حد يدرد ، أخع ي رد قد يها: )خد  وألح 
هل ة.  هاتا ملتة حل ة  ا نسبأا  خوكا  بلكا  حس ماما احهتعلةيع احح الل ا خلحةتا  نلعة ّس نحو: ا 

(1) 
  ول:  احهتعت  حهالعول بض واحت:

واحالعااد احهتعاات  حهالعااول واحاات فااق  ااوع امية عاالء فااق ّااتت كب ااع هاان اآلماالت 
ل   هنيل وف  احتالم د احتلحق:ونوعت بع  

 الفعل متعد والمفعول به اسم ظاهر:  -1
 مثحج هت مت خت حت جت  هب مب ٱُّٱ ومحاااك فاااق موحاااض تعااالحل:

 11 :مي َّ مخ جخ مح  جح مج
فالحالعالن ااتبااعة واخاااقة فعاالن هتعااتملن  وهالعااول احالعاد األول اااوا احاامكعة  

 مس خس حس جس ُّٱٱوهالعااول احالعااد احثاالنق اااو ااحااعحهنة. وكاااما موحااض تعاالحل:
 :مي َّ  جغ مع جع مظ حط مض خض جضحض مص خص  حص

12. 
انكتاا ة فعااد هتعاات  هالعوحااض و فاالحالعالن انح ااقة فعااد هتعاات هالعوحااض ااحهااوتلة 

 .ةال م احهومول اهل
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 الفعل متعد والمفعول به ضمير: -2
 وام  احموع  علءت فق ّتت   ع مم د هن اآلملت نوعت هنيل  هل  مق:

هتعات احالعد ا  اال ة فعاد  9 :مي َّ ىي ني مي زي ري  ٹٱٹٱُّٱ
 َّ مخ جخ مح  جح مج حجٱُّٱ  هالعوحاض اح اه عاامة  وكاما موحاض تعالحل:

 12 :مي
  احالعااااد اباااااعة فعااااد هتعاااات وهالعوحااااض ا اح ااااه ع احياااالءة. وكااااما موحااااض تعاااالحل:

احالعد ا حمل ة فعد  12 :مي َّ  جغ مع جع مظ حط مض خضُّ
 .)هتعت وهالعوحض ااح ه ع احيلء

: 
واااق:   ااوع  امااية فااق ّااتت هحااتوت هاان اآلماالت وماات عاالءت ااام  احمااوع  فااق 

 27 :مي َّ  حن جن مم خم حم جم هل مل ُّٱٱموحض تعلحل:

احالعاااد اععاااادة نماااا  هالعاااوح ن اهاااال: ااح ااااه ع مااالء احهاااات ممة وهتعماااا  احعاااالع 
 ىك مك لك اك يق ىق ُّٱ: واحهععوع اهن احهكعه نة. وكما موحاض تعالحل

 8 :مي َّ ام يل ىل مل  يك
وهتعماا  احعاالع واحهعااعوع افااق  احالعااد اععاادة نماا  هالعااوح ن اهاال ا   اااللة 

نلميمة.  وكما موحض تعلحل  حك جك مق حق مف حفخف جف مغ جغ مع جع ٱُّٱ :ّ 
 69 :مي َّ لك  خك

 احالعااد اّملاامة نماا  هالعااوح ن اهااال ااح ااه ع احياالءة وااحاااععة. وكااما موحاااض
 74 :مي َّ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ٰى  ُّٱ  تعلحل:

 :وكاما موحاضاحالعد ااتخمة نما  هالعاوح ن اهال:   حيا  وهتعما  اهان تون هللاة  
 :ماي َّ مج حج مث  هت مت خت حت جت هب مب خب حب ُّٱ
85 
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احالعاااد اععااادة نمااا  هالعاااوح ن اهااال:  انااالعا ة وهتعمااا  احعااالع واحهعاااعوع اهااان 
 .)احاعع

 
هل حم م مل فلّمض: واو هل حمف فلّمض  فإن  واحالعد احهبنق حمهعيول م هل"فعد

حااض وك ااع هاال مبااد  خااع   وم اامل احثللحااث هااع اهاا   احومااد   كاالن هل اامل  اامل  ول
عة   اع تعمم  واحثلنق هع احتللء خوف احملبي. ملةمة نحو:ا ع  تع ع

وهعتاادل احعاا ن األفماا  فمااض حهنل ااب  ك ااع  وحااض ام اادة و ابمااعة  وعاالء اإلاااهلم 
 ةو"ةمول و (نحو  واحواو.

 (1) وهثمض بل  ااخت عة و اانق تة تون اا تخ عة و ا مممة."
حاض وفات  هال مباد  خاع   وهعتادل احعا ن  نقما  فماض  حالال. ل  امل  ول ن كالن ه الّع  واى

 مع عا  ومعقللةانحو 
ومااات عااالءت ماااوع  احعهمااا  احالعممااا  مات احالعاااد احهبناااق حمهعياااول فاااق هوا اااع 

 َّ خل حل  جل مك لك حكخك جك مق ُّٱ هحااتت  واااق موحااض تعاالحل:

 26 :مي
 43 :مي َّ يي ىي مي خي  حي جي يه ىه مه جه ُّٱ وموحض تعلحل:
 51 :مي َّ خض  حض جض مص خص حص مس خس حس جس مخ ُّٱ :وموحض تعلحل
 63 :مي َّ مم  ام يل ىل مل يك ُّٱ  وموحض تعلحل:

 74 :مي َّ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ٰى  ُّٱٱٹٱٹٱ

اااتونة وا  نماااعونة  فعااالل حااام م ااام  فلألفعااالل ام ااادة وا نقااامونة وانالاااية واتّو
 هبنم  حمهعيول .وهل بعتال معع  نلئبل  ّن احاللّد. فلّميل   :

 احعهم  احالعمم  احهنالم :
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احعهماا  احالعمماا  احهنالماا  اااق تمااك احتااق تخماات ّم ياال  تا  نالااق  مقااول  اا بومض فااق 
ااال  ما مااالل: مااات فعاااد فاااإن نالماااض حهل اح تااال :  "تما مااالل: فعاااد فاااإنل نالماااض حااام مالعاااد. واى

ما ملل: حقت فعد فإنل نالمض هل فعد. ألنض كأنلاض مالل: و ل حقات فعاد فقالل:  مالعد. واى
ما  ما ملل او مالعد     او فق حلل فعد  فإنل نالمض هل مالعد. واى وهللا هل فعد. واى
ما مااالل حالعمااانل فنالماااض ل  مااالل ااااو مالعاااد وحااام مكااان احالعاااد وامعااال  فنالماااض ل مالعاااد. واى

ما ماال ل:  ااوف مالعااد فااإنل مالعااد  كأنااض ماالل: و ل حاامالعمنل فقماات و ل ل مالعااد. واى
 (1)نالمض حن مالعد"

ومقااول ماابع  تبااعاامم " احعهماا  احالعمماا  احهنالماا  اااق احه اابوم  بااأتا  هاان  توات 
 (2)احنالق  حنالق ّالم  اإل نلت ب ن احالعد وفلّمض فق  هن هع ن "

ومحااااتت ّااااالء اححهاااا او  تمااااك األتوات احتااااق مكعااااال  اااا بومض فمقااااول " واألتوات 
مماا  اااق: ل  وحاام  وحهاال  وحاان  وهاال وتخااتث بلحعهماا  احخلماا  بنالااق احعهماا  احالع

وهعمااوم  ن اهاالة والة تااتخالن ّماال   (3)"احالعمماا  مات احالعااد احه االع"  لحباال  
احعهما  ال ااهم   م اال  فااق هوا ااعيل احهب اوح  فااق كتاا  احنحااو  وكااما تااتخالن 
ّمل احالعد احهل ق  وماتع  فق تخول الة  ن تت عع الة نحو: موحض تعلحل: 

اماااتق ول ماااملة . ومااات وعتت ماااوع  احعهمااا  احالعممااا  احهنالمااا  فاااق  اااوع   اول
 . امية فق هوا ع نختلع هنيل  ملت تب ن احهعات

 (:النفي يا)لم -1
  ىف يث ىث نث مث رثزث يت ىت نت ٱُّٱوهان محاك موحاض تعالحل:

 18 :مي َّ اك يق ىق يف
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الهاا  ع هااض حاامف احنااون؛ ألنااض هاان  فلحالعااد احه االع" اتنتيااواة هعاا وم بااااحمة ّو
األفعلل احخه   وواو احعهلّ   ه ع هبنق فاق هحاد عفاع فلّاد  واحامة حاعف 

 . نالق وع م ومم 
 :وجاء كثيراا نختار منه ما يبي (:النفي يا )ل -2

 22 :مي َّ حج مث هت مت  خت حت جت هب مب ٹٱٹٱُّٱ

بتة هنالق با الة  واو فعد ه لع" هعفو"  وكاما موحاض    مخ  ُّٱ :تعالحلفلحالعد اّ 

 23 :مي َّ مض خض  حض جض مص خص حص مس خس حس جس
فلحالعاااد ات ااانة فعاااد ه ااالع" هعااا وم ألناااض وماااع عوابااال  حمااااع    والة نلفمااا  ل 
ّهد حيل  وكمحك وال  نقمونة فا االة نلفم  وينقمون فعد ه لع" هع وم؛ ألنض 
الهااا  احعااا م حااامف احناااون  واحاااواو فلّاااد  وااحناااونة  هعحاااوف ّمااال ات ااانة  ّو

نهاال اااق حموملماا   واحماالء احهحموفاا  حالوامااد اآلماالت  احهاامكوع  حم اات نااون عفااع واى
 .هالعول بض

 (النفي يا )ما -3
 مب خب حب جب هئ ٱُّٱومت علء فق هوا ع هحتوت  هنيل موحض تعالحل:

 49 :مي َّ خت  حت جت هب
الها  عفعاض ثباوت احناون؛  فااهلة نلفم  واحالعد احه لع" ا نبعونة فعاد هعفاو" ّو

ا اتئنلفم  ل هحاد ألنض هن األفعلل احخه    واحواو فلّد.  وعهم  اهل  نبعون 
 ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ٰى ٰر ٱُّٱ حياال هاان اإلّااعا . وكااما موحااض تعاالحل:

 15 :مي َّ زئ رئ
فاااااهلة نلفمااا  واحالعاااد ا نااا لة فعاااد هااال  هبناااق ّمااال احالااات   وااحاااعحهنة فلّاااد 
هعفااو"  وعهماا  اهاال  ناا ل احااعحهنة فااق هحااد نماا  هعحوفاا  ّماال عهماا  هقااول 
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 مخ جخ مح جح  مج حج مث ٱُّٱ  احقول. وهنيل موحض تعلحل:
 67 :مي َّ مس  خس حس جس

فااا اهاالة نلفماا   واحالعااد اا ااتحلّواة فعااد هاال  هبنااق ّماال اح اام لتماالحض بااواو 
احعهلّ  واحواو فلّد  وعهم اهل ا تحلّواة ل هحاد حيال هان اإلّاعا  هعحوفا  

 .ّمل عوا  احاع 

احتوك ات  ومات  واححماع واحعهم  احالعمم  ت,كت  لحبل  بل تختام لم احق ام و وناون 
 (1) واحهمتع وهعاتفض وهل او فق هو عض واحعتت

واحعهم  احالعمم  احه,كت  فق  وع ا مية علءت فق هوا اع هحاتوت   وهان محاك 
 ىق يف  ىف يث ىث نث مث رثزث يت ىت نت ُّٱ :موحض تعالحل

 18 :مي َّ اك يق
 7 :مي َّ يف ىف يث ىث  نث مث زث رث يت ٱُّٱ :وموحض تعلحل

لن بنمال ّمالفلحالعالن انععمة  وامهية   تا  احالات   بلحنون  واهل فعالن ه لّع
ة   اات بااالم احق اام وماات  وكااما فااق موحااض  .؛ لتماالحيهل بنااون احتوك اات واحالعااد احاا ل

 َّ  خي حي جي ٰه مه جه هن من خن  حن جن مم ُّٱ تعالحل
 54 :مي

فلحعهما  احالعمماا  انال   ااتت بلححمااع فاا اتلة  تا  حمااع تال ات احتوك اات. وبلحعهماا  
ومامنل تحال خلتها  بحثال ااما احام  نحهات هللا   ن وفقنال احالعمم  احه,كت  نكون مت 

 :  فق عهع اواعت   وتحم د ّنلمع   واحومول تحل نتلئعض احه حع   تنل 
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 ّع نل م لمل احعهم  احخبعيا  فاق  اوع  اماية وتنلوحنال ف يال احبنما  و احتعك ا  

علعنل ّمل تلح  بع  احعهد . وخععنل هن بحثنل   :بلحنتلئج اآلتم ّو
ااا  احتعا  ااا  واحتلحااا  اعهاااد  -1 احعهمااا  احخبعيااا  فاااق  اااوع اماااية عااالءت هنّو

 ا هم  و خعى فعمم ة.
احعهم  ال هم  فق  وع  امية علء ف يل احهبتت  نكع  وهععف   وعلء احخبع  -2

 فق موع هتعتت  اهالعت  وعهم   وابض عهم ة.
نل وبن ة  وحم  عت احن ي بااكلتةعلءت احعهم  ال هم  هن وخ  بااكلن  -3  واى
 .احعهم  احالعمم  كلنت اق األ ثع تعب عا  فق اح وع  حبملن احهعنل وتو محض -4
احعهمااا  احالعممااا  احهثبتااا    ثاااع وعوتا  هااان احعهمااا  احالعممااا  احهنالمااا . وعااالءت  -5

 . بلحالعد احال م واحالعد احهتعت   واحالعد احهبنق حمهعيول
حهنالما    ثاع وعوتا  هقلعنا  بلحعهما  احه,كات  فاق  اوع  كلنت احعهما  احالعمما  ا -6

 امية.
 .تعاوحت تلح  احعهم  احخبعي  فق اح وع  ب ن اإلثبلت  واحتعم د  واحنالق -7
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ت دمحم ح اااااا ن اااااااهي احاااااات ن  تاع اح تاااااا     ااااااعاع احععةماااااا  ح نباااااالع   .1
 احععةم   ب عوت.

اااعا  احقاااع ن وةملناااض  حهح اااق احااات ن .2 تعوماااش  تاع اإلعاااالت احعااالهعق   ّت
 اا.1415حهث 

 .1984احتحعيع واحتنويع حمحلاع بن ّلاوع  احتاع احتون م  حمناع   .3
 مااول احنحااو  لباان اح ااعاج  ت ّباات احح اا ن احالتمااق  ه,  اا  احع االح   .4

 ب عوت .
اإلنمااالف فاااق ه ااالئد احخاااالف  تحق ااا  دمحم هح اااق احااات ن  تاع احالكاااع  .5

 احقلاع .
 حالم  ابن هلحك  لبن االم  تاع احالكع ب عوت. و   احه لحك تحل   .6
احت هماا  واحت ااي د حاااعح اباان ّق ااد ت. ّباات احالتاالح فااعح  هكتباا  احعااات   .7

 م2515احعيل .
  تاع احعاو    2559 1علهع احتعوي احععةم  حهماحالل اح ال  ناق   .8

 احقلاع .
عا  احقع ن وةملنض ومعفض حهحهوت احملفق  تاع احعاا ت   .9 احعتول فق ّت

  عوت.تها  وة
احعهمااا  اإلناااالئم  بااا ن احتعك ااا  احنحاااو  واحهالياااوم احاااتلحق اتكتاااوعا ة  .15

  مل  دمحم بلبو  علهع  تاعين  وعيل.2559
احعهماا  احااتنمل واحعهماا  احهو ااع  فااق كتاال   اا بومض  حعااالء اححهاا او    .11

 علهع  احهنمل همع.
  1تلئاااد اإلّعااال  حعبااات احقااالاع احعععااالنق  تعم ااا  دمحم احتاااونعق    .12

 اح تل  احععةق ب عوت.تاع 
ااااموع احاااما  لبااان ااااالم ت دمحم  باااو احال اااد . تاع تحمااالء احتاااعاث   .13

 احقلاع  .
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هكتبا  ’ اح لفم  فق ّمم احنحو لبن اححلع   تحق   ملح  احاالّع  .14
 م2515اآلتا  احقلاع   

اح تاااال  ح اااا بومض . تحق اااا  ّباااات اح ااااالم ااااالعون  هكتباااا  احخاااالنعق   .15
 احقلاع  .

احنااااوع  حماااابع  تبااااعاامم  احهععفاااا  احعلهعماااا  ح اااا  احقااااع ن فااااق  ااااوع   .16
 م.1994اإل كنتعي  

 هعلنق احنحو حالل د اح هعائق اعك  احعلتك  احقلاع . .17
ه نااق احمب اا  ّاان كتاا  األّلعياا  لباان اااالم  ت دمحم هحااق احاات ن   .18

 تاع اححالئع  احقلاع .
احهنيااااالج احهختماااااع فاااااق ّمهاااااق احنحاااااو واحماااااعف حعبااااات هللا  و ااااان  .19

 م.2557لّ   ب عوت احعن    احعيلن حمحب
 م.2515احنحو احوافق حعبلي ح ن  تاع احهعلعف احقلاع   .25
اهع  احيواهع فق اعح عهع احعواهع حم ا وحق  ت ّبات احعالل  الحم  .21

 هكعم  ه,    احع لح   ب عوت.بتون.
 

 
 
 
 

 


