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بحث تكميلي قدمة لنيل شهادة  " النعت والحال في سورة الواقعة " سوسنتي .1
البكالوريوس في اللغة العربية  وأدبها آلية اآلدب جامعة سونن أمبيل اإلسالمية 

 .م  2008سنة , حكومية سورابايا ال

بحث تكميلي " النعت واستعماله في سورة يوسف عليه السالم" إصالح الخير .2 
قدمة لنيل شهادة  البكالوريوس في اللغة العربية  وأدبها آلية  اآلدب جامعة سونن 

 .م  2013سنة , أمبيل اإلسالمية الحكومية سورابايا 

بحث تكميلي قدمة لنيل شهادة  البكالوريوس " يس اإليجاز في سورة "  لطفينة . 3
في اللغة العربية  وأدبها آلية اآلدب جامعة سونن أمبيل اإلسالمية الحكومية 

 .م  2008سنة , سورابايا 

أن هذه البحوث الثالثة تناولت سورة من سور القران الكريم من جوانب مختلفة       
و , )دراسة نحوية(ل في سورة الواقعة حيث تناولها البحث األول من النعت والحا

دراسة (البحث الثانى من ناحية النعت واستعماله في سورة يوسف عليه السالم 
و هذه البحوث , )دراسة بالغية(و الثالث من ناحية اإليجاز في سورة يس , )نحوية

 الثالثة تختلف عن هذا البحث الذي يقوم به الباحث حيث أن األخير تناول النعت
 .في سورة يس ئدهوفوا

 الفصل الثاني

 اإلطار النظري

                                                                                             
وهو آما قال , شرح الباحث ما هو النظري قبل أْن يدخل في اإلطار النظري          

:برهان ُبْوِغيْن                  

النظري  الباحثستخدم ي 7"ثحه الباحصيتجرب بما يف تيالنظري هو األلة  ال "
  النظري اإلستداللي : انقسم النظري في بحث الكيفي قسمان, جواب أسئلة البحثل

ه يستخدم بحث الذيال فأّما النظري اإلستداللي يطلب النظري في أّول,  واإلستنباطي

                                                            
 ترجمة من فول برهان  7
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 البحث نظر أسئلة فيالنظري  ستخدم الباحثي فلذلك . اإلفتراض لبنية  وموزوًنا ألًة 
8.غير مباشرة  

 المبحث األول. أ

معرفة النعت . 1      
هو ما يذآر بعد اسم ليبين بعض أحواله أو بعض ) :وسمى الصفة أيضا(النعت 

جاء الرجل : ذ المجتهد ، والثانى نحو جاء التلمي: فااألول نحو . أحوال ما يتعلق به
وفى المثال . فالصفة فى المثال األول بينت حال الموصوف نفسه(9.المجتهد غالمه

الثاني لم تبين حال الموصوف، وهو الرجل، وإنما بينت حال ما يتعلق به، وهو 
 ).الغالم

تذآير يجب أن يتبع منعوته فى اإلعراب واإلفراد والتثنية والجمع وال: والنعت 
إال إذا آان النعت سببيا غير متحمل  لضمير المنعوت، . والتأنيث والتعريف والتنكير 

ويراعى فى تأنيثه وتذآيره . فيتبعه حينئذ وجوبا فى اإلعراب والتعريف والتنكير فقط 
النعت هو تابع يكمل : وشرحت الدآتور عزيزة 10.ويكون مفردا دائما. ما بعده 

جاء :الغرض ، وقد يكون المتبوع اسما ظاهرا ، نحو  متبوعه بمعنى جديد يحقق
 11.جاء أبو قاسم األمين : اإلبن البار ، وقد يكون مضافا آالكناية ، نحو 

 أنواعه. 2
 12:ينقسم النعت من حيث عالقته إلى حقيقي وسببي

 .جاء خالد األديب : ما يبين صفة من صفات متبوعه، نحو : فالحقيقي . 1  

وشرح عباس حسان ، إن الحقيقي هو ).متبوعه،وهوخالد ةصف فينص فاألديب(     
ما يدل على معنى فى منعوته األصل أو فيما هو بمترلته وحكمه المعنى ، آقول 

 :الشاعر 

                                                            
8 Ibid, hlm: 26. 

 720-721ص ، مجهول السنة، مكتبة الشروق الدولية، جامع الدروس العربية،مصطفى الغالييني. 9
10 .http//www.scribd.com/doc/68141177/17/bab-na’at-sifat 
 1116:ص ، 2-جدار الكتاب العربي،: ، بيروتالمعجم المفصل فى النحو العربي، ة فوال ببتي رزيغ.  11
 722-723: ص، مجهول السنة ،مكتبة الشروق الدولية، جامع الدروس العربية،مصطفى الغالييني . 12
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منعوته األصل  نعت حقيقي و": خالد"نكد خالد وبؤس مقيم وشفاء يجد منه شفاء"   
ل مباشرة ، ويشتمل على هذا النعت يؤدي معناه فى نفس منعوته األص". نكد"هو 

هذا النعت " : بؤس"نعت حقيقي، منعوته األصل هو": مقيم."ضمير مستتر يعود إليه
 . ويشتمل على ضمير مستتر يعود إليه . يؤدي معناه فى نفس منعوته األصل مباشرة 

 :هو فيما يلي  13حكمه النعت الحقيقي لمنعوته      

 هذا صديق وفي: فى التذآير ، نحو 
 هذه صديقة وفية: أنيث ، نحو فى الت

ُثمَّ ُتَولُّْوا َعْنُه َوَقاُلْوا معّلم (آقوله تعالى : فى التنكير ، نحو 
 14:األية. القرانالكريم،سورةالدخان )َمْجُنْون

 هذه الصديقة الواقية: فى التعريف ، نحو 
 جاء الرجل العاقل: فى اإلفراد ، نحو 
 قالنجاء الرجالن العا: فى التثنية ، نحو 
 .جاء الرجال العقالء: فى الجمع ، نحو 

هو ما يبين صفة من صفات ما له تعلق بمتبوعه وإرتباط به ، : والسببي . 2        
إذ ليس القصد وصفه . أما الحسن فلم يبين صفةالرجل. خطه الحسن جاء الرجل: نحو 

 .سوب إليهبالحسن، وإنما بين صفة الخط الذي له إرتباطب الرجل، ألنه صاحب المن

 ,هو يصف ماله إرتباط بالمنعوت أن يصف رأيه: وعند الدآتورعزيزة        
وعالمةالنعت السببي أن يذآر بعد النعت إسم ظاهر مرتبط بضمير يعود إلى 

نظامه , المنعوت : نعت، بيت ": بديع"هذا بيت بديع نظامه، : نحو . المنعوت مباشرة
ضمير متصل فى " الهاء"فوع وهو مضاف ومر" بديع"السببي ، هو فاعل الصفة : 

 14.محل جر باإلضافة ويعود إلى المنعوت

وأما النعت السببي ، الذي يتحمل ضمير المنعوت ، فيطابق منعوته فى إفرادا       
وتثنية وجمعا وتذآيرا وتأنيثا ، آما يطابقه فى إعرابا وتعريفا وتنكيرا ، فتقول جاء 

ان الكرمتا األب ،والرجال الكرام األب ، والنساء الرجالن الكريما األب، والمرأت
 15:واعلم أنه يستثنى من ذلك أربعة أشياء .الكريمات األب 

                                                            
 1122:السابق المرجع  ،المعجم المفصل فى النحو العربي ،ة فوال ببتيرزيغ. 13
 1123:المراجع السابق  ، المعجم المفصل فى النحو العربي، ة فوال ببتيرزيغ. 14
723:ص  ،ةنمكتبة الشروق الدولية، مجهول الس، جامع الدروس العربيةمصطفى الغاليينى ، . 15 
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صبوٍر وغيوٍر وفخوٍر : ، نحو " فاعل" بمعنى " فعول"الصفات على وزن #        
أو .جريح وقتيل وخضيٍب : ، نحو " مفعول"بمعنى  -"فِعيل"أو على وزن . وشكوٍر 

: ، نحو " مفعيل"مهذار ومكسال ومبسام ، أو على وزن : ، نحو"مفعال"على وزن 
 .ِمْغَشِم : ، نحو " ِمْفَعِل"أو على وزن . معطير ومسكين 

فإنه يبقي بصورة واحدة للمفرد والمثّنى والجمع : المصدر الموصوف به #         
، وامرأتاِن  رجٌل عدلٌ ، وامرأة عدل ، ورجالِن عدٌل: والمذّآر والمؤنث ، فتقول 

 .عدٌل ، ورجاٌل عدٌل ، ونساٌء عدٌل 
أن ُيعامَل معاملَة : ما آان نعتًا لجمع ماال يعقُل ، فإنه يجوز فيه وجهان #         
عندي خيوٌل سابقاٌت ، وخيوٌل : وأن يعامل معاملَة المفرد المؤنث ، فتقول ,الجمع 
َع مذآٍر سالمًا ، بصفة المفردة وقد يوصُف الجمع العاقُل ، إن لم يكن جم. سابقاٌة 
 .آاألمم الغابرة: المؤنثة 
ما آان نعتًا إلسم الجمع ، فيجوز فيه اإلفراد ، باعتبار لفظ المنعوِت والجمُع #          

 .  ِإنَّ بني فالن قوٌم صالٌح وقوٌم صالحون : ، باعتبار معناه ، فتقول 
مفرد وجملة وشبه جملة : م وينقسم النعت من حيث لفظه أيضا إلى ثالثة أقسا

.16 

: ما آان غير جملة وال شبهها ، وإن آان مثنى  أو جمعا ، نحو : فالمفرد . 1      
 .،وجاء الرجالن العاقالن ، والرجال العقالء  العاقل   جاء الرجل 

جاء : أن تقع الجملة الفعلية أو اإلسمية منعوتا بها ، نحو : والنعت الجملة .2      
وال تقع الجملة نعتا للمعرفة ، وإنما تقع . آتابا، وجاء رجل أبوه آريم  رجل يحمل

: فإن وقعت بعد المعرفة آانت في موضع الحال منها ، نحو . نعتا للنكرة آما رأيت 
إال إذا وقعت بعد المعرف بأل جنسية ، فيصح أن تجعل نعتا له . جاء علي يحمل آتابا

نكرة ، وأن تجعل حاال منه ، بإعتبار اللفظ ، ألنه ، باعتبار المعنى ، ألنه فى المعنى 
 ال تخالط الرجل يعمل عمل السفهاء ، : معرف لفظا بأل ، نحو 

كون جملة أن ت) آالجملة الحالية والجملة الواقعة خبرا(وشرط الجملة النعتية        
وإن تشتمل على ضمير يربطها بالمنعوت ، سواء اآان . )غير طلبية: أي (خبرية 

جاء رجل : إما مستترا ، نحو . جاءني رجل يحمله غالمه : لضمير مذآورا ، نحو ا

                                                            
 722-723: ص، مجهول السنة ، مكتبة الشروق الدولية، جامع الدروس العربية ،مصطفى الغالييني .16
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. } َواتَُّقْوا َيْوًما َلا َتْجِزْي َنْفٌس َعْن نَّْفٍس َشْيًئا{: يحمل عصا ، أو مقدرا، آقوله تعالى 
 .ال تجزى فيه : والتقدير , ) 48 :البقرة (

 :والنعت شبه بالجملة . 3
أو الجار والمجرور فى موضع النعت ،آما يقعان فى موضع أن يقع الظرف       

فى الدار رجل أمام الكرسي ، ورأيت رجال على :الخبر والحال ، على ما تقدم ، نحو 
والنعت فى الحقيقية إنما هو متعلق الظرف أو حرف الجر المحذوف . حصانه 

أو , ائنا جال آرأيت ر. فى الدار رجل آائن ، أو موجود ، أمام الكرسي : واألصل .(
 ) .موجودا ، على حصانه

وإن تكرر النعت ، الذى لمجرد المدح أو الذم أو الترحم ، فاألولى إما قطع          
وغير أن . وآذا إن تكرر ولم يكن للمدح أو الذم . الصفات آلها وإما اتباعها آلها 

 .اإلتباع فى هذا أولى على آل حال ، سواء اتكررت الصفة أم لم تتكرر

 17.وينقسم النعت أيضا إلى النعت التأسيسي والنعت التأآيد والنعت التوطئة  
هو الذي يدل على معنى جديد ال يفهم من الجملة بغير : النعت التأسيسي .1

نعت أفاد معنى جديد  :فى الشاعر. راقني الخطيب الشاعد : وجوده ، نحو 
 .اإليستقاد إال من ذآرها 

: يدل على معنى يفهم من الجملة بدون وجوده ، نحو هو الذي: النعت التأآيد .2
نعت مفهوم المعنى من آلمة : البارع . تخيرت من اإلطباء الناطاسي البارع 

فى -التي بمعناه، ومن الجملة قبله أيضا ، ألن التخير اليكون" الناطاسي"
 .إال للبارع -األغالب

قصود لذاته ، إنما يذآر توطئة هو النعت الجامد غير الم: لنعت التوطئة ا.3          
الثانية هو " رسالة. "إستلمت رسالة شفوية : لنعت مشتق بعده يتجه القصد له ، نحو 

نعت موطئ ، ألنه غير مقصود لذاته إنما يوطئ لنا بعده وهو االنعت المشتق 
.ويجوز أن نعرب رسالة الثثانية ، بدال أو عطف بيان أو توآيد" شفوية"  

شروطه. 3        

                                                            
 1124:المراجع السابق ، المعجم المفصل فى النحو العربيفوال ببتى،  ةرزيغ. 17
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األصل فى النعت أن يكون إسما مشتقا ، آاسم الفاعل وإسم المفعول والصفة        
هذا رجل . أآرم خالدا المحبوب . جاء التلميذ المجتهد : نحو . المشبهة وإسم التفضيل 

 18.سعيد تلميذ أعقل من غيره . حسن خلقه 
 .جاء رجل فاضل ، وجاء التلميذ المجتهد: إسم الفاعل ، نحو #
 . جائني ولد محبوب ، أآرم خالدا المحبوب: لمفعول ، نحو إسم ا#
 .يسرني العمل األآمل ، جاء الرجل األفضل: أفعل التفضيل ، نحو #
جائني ولد جميل وجهه ، هذا طالب حسن : الصفة المشبهة ، نحو #

 19.خلقه

وقد يكون إسما جامدا .وقد يكون جملة فعلية أو جملة إسمية على ما سيأتي       
 .وذلك فى تسع صور . وال بمشتق مؤ

: هو رجل ثقة ، أي موثوق به ، و أنت رجل عدل ، أي : المصدر، نحو .1
 عادل 

المشار إليه ، جاء الرجل هذا ، : أآرم عليا هذا ، أي : إسم اإلشارة ، نحو .2        
ان ، والتقدير االمشار إليه ، وقد يكون اإلسم اإلشارة داال على مك. أآرم علينا هذا 

ولكن بقلبه، وال يكون إسم اإلشارة هو النعت بل يتعلق بمحذوف يكون هو النعت ، 
 .20أسرعت القافلة لتشرب من ما ، هنا أي موجود هنا: نحو 

جاء : ، التي بمعنى صاحبة ، نحو " ذات"، التي بمعنى صاحب ، و" ذو."3        
 .ة فضل صاحب علم ، وصاحب: رجل ذو علم ، وامرأة ذات فضل ، أي 

: جاء الرجل الذي إجتهد ، أي : ، نحو " أل"اإلسم الموصول المقترن ب.4        
 المجتهد 

معدودون بهذا : جاء رجال أربعة ، أي : ما دل على عدد المنعوت ، نحو .5       
 العدد 
منسوبا إلى : رأيت رجال دمشقيا ، أي : اإلسم الذي لحقته ياء النسبة ، نحو .6       
 . دمشق
رأيت رجال أسدا ، أي شجاعا ، و فالنرجل ثعلب : ما دل على تشبيه ، نحو .7       
: النكرة التي يراد بها اإلبهام ، نحو " ما."محتال ، والثعلب يوصف باإلحتيال : ، أي 

                                                            
 723-724:ص  ،مجهول السنة ،مكتبة الشروق الدولية، جامع الدروس العربية ،مصطفى الغالييني . 18

1117:المراجع السابق  ،المعجم المفصل فى النحو العربيي،ة فوال ببترزيغ.  19 
1117:المراجع السابق  ،المفصل فى النحو العربي المعجم،ة فوال ببتيرزيغ.  20 
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وقد يراد بها مع اإلبهام . رجال مطلقا غير مقيد بصفة ما : أآرم رجال ما ، أي 
 .، أي ألمر عظيم " ألمر ما جدع قصير أنفه" التهويل ، ومنه المثل ،

أنت : ، الدالتين على استكمال الموصوف للصفة ، نحو "أي"و" آل"آلمتا .8     
جائني رجل ايما رجل ، : ويقال أيضا . الكامل فى الرجولية : رجل آل الرجال ، أي 

 " .ما"بزيادة 
 

 فوائده. 4
 21:فائدة النعت آثيرة منها 

جاء يوسف التاجر ، : ا آان المنعوت معرفة ، نحو إذ: اإليضاح . 1
 .مررت بزيد الخياط 

صاحب زيد رجال عاقال : إذا آان المنعوت نكرة ، نحو : التخصيص . 2
 .، مررت برجل نشيط 

 .ِبْسِم اِهللا الرَّْحمِن الرَِّحْيِم ، َأْشُكُر اهللا الَعِظْيِم : نحو : المدح . 3
 .ِهللا ِمَن الشَّْيَطاِن الرَِّجْيِم َأُعْوُذ ِبا: نحو : الذم . 4
 .ِإْرحُمْوا من ِفى ْاَألْرِض يرحمُكْم من ِفى السََّمآء : نحو : الترحم . 5
القران ،) َفِإَذا ُنِفَخ ِفى الصُّْوِر َنْفَحٌة َواِحَدٌة(آقوله تعالى : التوآيد . 6

 13:ية األ ،سورة الحاقة  ،الكريم 
َبْل َأْنُتْم َقْوٌم : (ألساسية ، آقوله تعالى قد يتمم مع الغير الفائدة ا. 7

 166:ية األ ،سورة الشعراء ،القران الكريم ،) َعاُدْوَن
ويوصف بأربعة . اإلسم العلم اليكون صفة ، وإنما يكون موصوفًا .  8              

جاء : جاء خليٌل المجتهُد ، وبالمضاف إلى معرفٍة ، نحو : بالمعرف بأل، نحو : أشياء 
ُأْآِرُم َعِليًا هذا ، وباإلسم الموصول الُمصّدر : علي صديُق خالٍد، واسم اإلشارة ، نحو 

 .َجاَء َعِلي الذي ِإْجَتَهَد : بأل ، نحو 
، نحو " اْل"، وبالمضاف إلى مافيه " اْل"المعرف بأل يوصف بما فيه . 9             

 .وِم جاَء الُغَالُم المجتهُد، وجاَء الرجُل صديُق الق: 
. جاَء تلميُذ عليٍّ المجتهد : المضاف إلى العلم يوصُف به العلُم ، نحو . 10              

 .جاَء تلميذ عليٍّ اّلذي اجتهَد . جاَء تلميذ عليٍّ هذا . جاَء تلميُذ عليٍّ صديُق خالٍد 
جل ، جاء هذا الر: مثل " ال"يوصفاِن بما فيه " أٌي"إسم اإلشارة و . 11              

من العلماء من يجعل من المعرف بأل بعد اسم اإلشارة وأي (يا أيُّهَا اِإلْنساُن : ونحو 
                                                            

1116:المراجع السابق  ،المعجم المفصل فى النحو العربي،ة فوال ببتيرزيغ . 21 
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ومنهم من يجعله . ومنهم من يجعله بدال منهما ، وهو رأي الجمهور . صفة لهما 
 .يآاّيها الرجُل : ايضا باسم اإلشارة ، نحو " أٌي"وتوصف ). عطف بيان

  ثانيالمبحث ال. ب       

  يس سورة رفةمع. 1
أي فيما , نزلت في  الفترة المتوسطة من حياة المسلمين بمكة, سورة يس مكية

وللسورة 22 .اية نزلت بعد سورة الجن 83واياتها . بين الهجرة إلى الحبشة واإلسراء
فقد , و سورة حبيب النجار الشتمالها على قصته , سورة يس الفتتاحها بها : اسمان 

   " لى جاء في تفسير قوله تعا
☺     

إن هذه الرجل يسمي "  ☺ 
 .بل سورة يس يسمي آذالك بقلب القران 23 .حبيب النجار 

آانت سورة يس أحدى سورة من سور القران الكريم وفي لفظ يس خمسة  
فأقتصر على شطره , أصله يا أنيسين, يا إنسان ) يس (  قال بعض المفسرين, أقوال

يعني يا ): يس :( قوله تعالى .والمراد منه يا محمد عليه السالم   24.لكسرة النداء به 
وقلب , إن لكل شيء قلبا" قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  25 .بلغة الحبشة,إنسان

بيهقي في الدالليل عن محمد ابن أخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر وال26".القران يس 
  .يا محمد: الحنفية في قوله يس قال 

: بدليل قوله تعالى بعده , وقال بعض المفسرين المراد منه يا سيد المرسلين            
وقال بعضهم ,   وقال بعضهم يس إسم من أسماء القران   27").إنك لمن المرسلين " 

هم سميت بسورة يس ألن اهللا تعالى افتتح وقال بعض.أسماء اهللا تعالى يس إسم من

                                                            
 324ص )1986, الجزء األول(, أهداف آل سورة ومقاصدها في القرآن الكرىم, عبد اهللا محمود شحاته 22
 324ص )1986, الجزء األول(, ي القرآن الكرىمأهداف آل سورة ومقاصدها ف, عبد اهللا محمود شحاته 23

)م  1995/ ه 1415, دار الكتب العلمية: لبنان,  بيروت(,حاشية الصاوى على تفسير الجاللين, محمد عبد السالم شاهدين 24. 

 2003, لعلميةدار الكتب ا: لبنان,  بيروت( ,تفسير الجاللين, العالمة جالل لدين محمد المحلي والعالمة جالل الدين السيوطي 25
 . 266ص ) 
 . 5.ص, ) دار الفكر: بيروت(, صفوة التفاسير , محمد علي الصابوني 26
,  21الجزء , الطبعة األولى ) م  1991/ ه  1411, دارالفكر المعاصر : لبنان_ بيروت ( ,التفسير المنير , ة الزحيليوحب 

  27   .) 287ص 
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وقال بعضهم سميت بسورة يس ألن اهللا تعالى افتتح . السورةمن أسماء اهللا تعالى
  28 .وفي اإلفتتاح بها إشارة إلى إعجاز القران الكريم, السورة الكريمة بها

 وما تأتيهم من اية من ايات ربهم إال آانوا عنها" وهي مكية إال قوله          
29 .نزلت بعد سورة الجن, واياتها ثالث و ثمانون . فمدنية" معرضين   

فمن . بعد أن شرح الباحث سورة يس استطاع ان يلخص مضامن هذه السورة
 :مضامنها آما يلي 

 .المتعلقة بفضل القران  اتاآلي. 1

من هذه السورة إلى األية ) 1( فمن األيات المتعلقة  بفضل القران هي األيه 
 : هي و ) 12(

         
 ☺ ☺     
       

       
   ⌧    

     
         

 ⌧   
  ☺    

     
    

       
 ⌧   

      ☺ 
     

    
☺       

 ⌫ ☺   
    ⌧ 

 12 -1: يس(         
( 

                                                            
  28   ) 3, ص, 3الجزء , )م 1996/ ه  1416, تب الفكر  دار الك: صفوة التفاسير , محمد علي الصابوني 

)144ص , الجزء الثاني والعشرون, )1973,مجهول السنة(,تفسير المراغي, أحمد مصطفي المراغي 29 
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وصدق رسالة , صحة الوحي ابتدأت السورة يس باالقسم القرآن العظيم على 
وآّذبوا سيد , الذين تماّدوا فى الغّي والضالل, ثم تحّدثت عن آفار قريش  .محّمد ص

 30. فحّق عليهم عذاب اهللا وانتقامه, الرسول محّمد عبد اهللا 

 المتعلقة بقصة أهل القرية اتاآلي. 2

ورة إلى اية من هذه الس) 13(المتعلقة بقصة أهل القرية هي األية  اتاآليمن 
 :وهي                 32(

  ⌧   
  ☺     

   
☺   
       

      
    ⌧  

  ⌧     
    

☺       
 ☺     

      
  ☺ 

 ⌧      
       

        
 ☺    

  ☺    
      

        
       

     
     

 ⌧ ⌧ ⌧   
           

   ☺ 
        

  ☺    ☺ 
⌧ ⌧     

☺       
       

☺       
 ⌧      
☺      

                                                            
 3ص  ,صفوة التفاسيرمحمد علي الصابوني،  30
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⌧  ☺     

 ⌧    
     

     ☺   
     

لتحذر من عاقبة , الذين آّذبوا الرسول)  ا نطاآية (ثم ساقت قّصة أهل القرية          
على طريق  القرآن في استخذام القصص للعظة ,  التكذيب بالوحي والرسالة 

الذيي نصح قومه فقتلوه ) حبيب النجار ( وذآرت موقف الداعية المؤمن, واإلعتبار 
31 .ولم يمهل المجرمين بل أخذهم بصيحة الهالل والدمار, فأدخله اهللا الجنة   

 .والبحار اهللا في األرض والسموات اتآيما يتعلق ببعض . 3    

 (إلى األية )  37(المتعلقة ببعض ايات اهللا في األرض وهي األية  اتاآليمن        
 :وهي )  44(إلى اية )  41(اهللا في البحار هي االية  اتآيوأما ).  40

   ☺ 
   

 ☺      
     

       
  ☺  ☺ 

  ⌧      
    ☺ 

    
☺  ☺      

     
 ☺    ☺  
☺     

     
☺    

 ⌧      
☺    ⌧ 
☺    

      
      ⌧ 
☺   ☺ 

        
⌧       ⌧ 

         
         

                                                            
 3ص  ,صفوة التفاسيرمحمد علي الصابوني،  31
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بدءا , في هذا الكون العجيب , وتحّدثت السورة عن دالئل القدرة  والوحدانّية        
فإذا هو ,ثّم مشهد الليل ينسلخ عنه النهار , من مشهد األرض الجرداء تدب فيها الحياة 

ثّم مشهد , ثّم مشهد السمش الساطعة تدور بقدرة اهللا في فلك ال تتخطاه , ظالم دامس
وآّلها , مشهد الفلك المشحون يحمل ذّرية البشر األّولّيين ثّم, القمر يتدج في منازله

  32 .دالئل باهرة على قدرة اهللا جّل وعال

  .ما يتعلق بااإلعقاب للكافرين. 4   

من هذه السورة إلى اية ) 45(المتعلقة بااإلعقاب للكافرين هي االية  اتاآليمن      
 :وهي )  54(

      
  ⌧  

⌧       
     

⌧       
   ☺ ⌧ 

   ⌧  
     

 ☺     
       

⌧     
        

  ☺    ⌧ 
    

       
     

       
      

⌧     
☺       

     
       

  ⌧     
 ☺     

بعد أن أمرهم بتقوى اهللا وخوقهم أن يحلبهم مثل ما حل بمن قبلهم من المثالث      
ثم , واستهزاء به وسخرية منه , واستعجالهم له, أعقب هذا بذآر إنكار هم ليوم البعث 

و نفخ في   33 ,اتبعه ببايان أنه حق ال شك فيه وأنه سيأتيهم بغتة من حيث ال يشعرون 
                                                            

 3ص  ,صفوة التفاسيرمحمد علي الصابوني،  32
  . 18ص , تفسير المراغي, المراغي 33
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فإذا هم جميع يسرعون , والخروج من القبور , نثور الصور نفخة ثانية للبعث وال
 34 .للقاء ربهم للحساب والجزاء

 .ما يتعلق بالجزاء في االخرة . 5    

من هذه السورة إلى اية )  55( المتعلقة بالجزاء في االخرة هي الية  اتاآليمن      
 :وهي)  68(

     
       

     
        

    ⌦     
      

       
      

      
      ⌧  

       
⌧ ⌧    

       
      

 ☺      
    

☺   
 ☺ ⌧     

  ☺  
  ⌧ 

       
☺  ⌧ ☺ 

       
 ☺    

 ⌧     . 

التىي , وعن نفخة البعث والنشور , تحدثت عن القيامة واهوالها اتاآليوفي        
والتفريق بين المؤمنين , و عن أهل الجنة وأهل النار, يقوم الناس فيها من القبور 

, حتى يستقر السعداء  فيل روضة النعيم, والمجرمين  من ذالك اليوم الرهيب 
  35 .واألشقياء في درآات الجحيم

                                                            
 . 20ص , تفسير المراغي, المراغي 34
 50ص . صفوة التفاسير, علي الصابوني 35
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من )  69(هي االية , " شعر "المتعلقة بأن القران ليس من آالم البسر  اتياآل. 6    
 :وهي )  76(هذه السورة إلى اية 

 ☺   
      ⌦ 

       
⌧     

       
  ☺ ☺  
☺       

  ☺  
       

   ⌧     
     

       
        

⌧       
       

, وما القران إال مواعظ من ربنا , تحدثت عن القران ليس السعر  اتاآليوفي      
نزل من المإل . يرشد بها عباده إلى ما فيه نفعهم وهدايتهم في معاشهم ومعادهم 

, وقد تحدى المخالفين أن يأتوا بمثله فما استطاعوا, وليس من آالم البشر , األعلى 
هذا الرأي من   36 .المقاولة بالحجة والبرهانوترآوا , فلجئوا إلى السيف والسنان 

 .ناحية المضمون

  المتعلقة باالبعث اتاآلي. 7   

 )83(هي من هذه السورة إلى اية )  76(المتعلقة بالبعث هي االية  اتاآلي من    
 :وهي 

     
 ⌧        

  ⌧     
 ⌫       

     
         

     
     

       
☺    

      
                                                            

 50ص . صفوة التفاسير, علي الصابوني 36
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     ☺ 
   ⌧   

        
   ⌧  

       
   ⌧   

       ⌧ 
     ⌫ 

       
     

         
     
     

      
☺    

      
     ☺ 

   ⌧   
        

   ⌧  
     

 ). 83-77يس (

البعث " وهو موضوع, وختم السورة الكريمة بالحديث عن الموضوع األساسي      
 37 .وأقامت األدلة والبراهين على حدوثه" والجزاء 

 هنزول أسباب. 2
 ) 1اسباب النزول االية   

آان رسول اهللا صلى اهللا :عن ابن عّباس قال " الدالئل " أخرج أبو نعيم في        
دة فيجهر بالقراءة حّتى تأذى نا س من قريش حّتى قاموا عليه وسّلم يقرأ في السج

وإذا به عمّي ال يبصرون فجاؤوا إلى , وإذا أيديهم مجموعة إلى أعناقهم , ليأخذوه 
فدعا حّتى ذهب ذلك , ننشدك اهللا والرحم يا محّمد :النبّي صلى اهللا عليه وسّلم فقالوا 

قال فلم ) َأْم   لْم ُتنِذْرُهْم َال ُيْؤِمُنوَن :( قوله إلى ) يسَ اْلُقْرآِن اْلَحِكيِم ( عنهم فنزلت 
 .يؤمن من ذلك النفر أحد

 ) 8أسباب النزول االية   

                                                            
 70ص . صفوة التفاسير, علي الصابوني 37
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لئن رأيت محّمد ا ألفعلن و : قال أبو جهل : أخرج ابن جرير عن عكرمة قال         
ِ ألفعلن و ألفعلن فأنزله  ) َال ُيْبِصُروَن ( لى قوله إ). نَّا َجَعْلَنا ِفي َأْعَناِقِهْم َأْغَالًال :(

 .أين هو ؟  أين هو ؟  وال يبصر:فيقول ,هذا محمد :فكانوا يقولون 

 ) 12أسباب النزول االية  

آانت بنو : أخرج الترمذي وحسنه الحاآم وصححه عن أبي سعيد الخدري قال         
نَّا َنْحُن ِ(ية فنزلت هذه األ, فأردوا النقلة إلى قرب المسجد , سلمة في ناحية المدينة 

إن اثارآم : فقال النبي صلى اهللا عليه وسّلم) .ُنْحِي اْلَمْوَتىٰ َوَنْكُتُب  َما َقدَُّموا َوآَثاَرُهْم
 .أخرج الطبراني عن ابن عباس مثله, تكتب فال تنتقلوا 

 ) 77أسباب النزول االية  

إلى رسول جاء العاصي بن وائل : أخرج الحاآم وصححه عن ابن عباس قال        
: فقال يا محمد أبعث هذا بعد ما أرم ؟ قال , اهللا صلى اهللا عليه وسّلم يعظم حائل ففته 

َأَوَلْم (فنزلت االيات , ثم يدخلك نار جهنم , ثم يميتك ثم يحييك , نعم يبعث اهللا هذا 
أبي حاتم من طرق وأخرج ابن , إلى اخر السورة). َيَرْوا اِإلنَساُن َأنَّا َخَلْقَناُه ِمْن ُنْطَفٍة 

 .عن مجاهد وعكرمة وعروة بن الزبير والسدي نحوه وسمعوا اإلنسان أبي بن خلف
38 

 

 

 

 سورة يس ةمزاي. 3
قال رسول اهللا , وروي الحافظ أبو يعلى عن أبى هريرة رضي اهللا عنه قال.  1

:صلى اهللا عليه وسلم   

.من قرأ يس في ليلة أصبح مغفورا له   

                                                            
 2003, دار الكتب العلمية: لبنان,  وتبير( ,تفسير الجاللين, العالمة جالل لدين محمد المحلي والعالمة جالل الدين السيوطي 38
 . 266ص ) 

 . 5.ص, ) دار الفكر: بيروت(, صفوة التفاسير , محمد علي الصابوني
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قال , يحه عن جندب بن عبد اهللا رضي اهللا عنه قالقال ابن حيان في صح. 2
من قرأ يس في ليلة ابتغاء وجه اهللا عز وجل : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

.غفر له   

قال رسول اهللا , عن معقل بن يسار رضي اهللا عنه قال : روي اإلمام أحمد .  3
.يعني ) اقرأو ها على موتاآم : صلى اهللا عليه   

من خصائص هذه السورة أنها ال تقرأ عند أمر عسير إال : العلماء  ولهذا قال بعض
وليسهل عليه , وآأن قراءتها عند االميت لتنزل الرحمة والبرآة , يّسر اهللا تعالى

) يعني يس (إذا قرئت : آانت المشيخة يقولون : قال اإلمام احمد رحمه اهللا , الروح 
39 .عند الميت خفف اهللا عنه بها  

من قرأ يس في ليلة ابتغاء وجه اهللا : رج ابن حيان في صحيحه مرفوعا أخ . 4     
وتتابع المشاهد ,سهولة القراءة ,وتتميز سورة يس بقصر األيات  40). غفر اهللا له
.من بدء السورة إلى نهاييتها, وتنوعها  

أخرج ابو نصر السجزي في اإلبانة وحسنه عن عائشة عبد اهللا رضي اهللا . 5      
القرآن  لسورة إن في :رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم   قال :   ت عنها قال

تدعى العظيمة عند اهللا تعالى يشفع صاحبها يوم القيامة في اآثر من ربيعة 
41 .ومضر وهي سورة يس وذآر أنها تسمى أيضا المعمة والمدافعة القاضية  

نا حماد بن عبد قال أبو عيس  الترميذي حدثنا قتيبة و سفيان بن وآيع حدث .6    
االرحمن الرواسي عن الحسن بن صالح عن هارون بن ابي محمد عن مقاتل بن حبان 

إن لكل شيئ : قال رسول هللا عليه واله وسلم : بن قتادة عن أنس رضي اهللا عنه قال 
 .وقلب القران يس آتب اهللا بقراءتها قراءة القران عشر مرات, قلبا
 
 
 
 

                                                            
المجلد , دار الكتب العلمية , بيروت لبنان, مختصر ابن آثير  774إمام جليل الحافظ عماد الدين ابن آثير الدمشقي المتوفى  39

 .) 154ص  2380. الثالث
 325ص , أهداف آل سورة, محمود شحاته عبد اهللا 40
 381ص ) المجلد الحادي عشر, دار الكتب العلمية, لبنان(, روح المعاني, شهاب الدين السيد محمود 41


