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 الفصل الرابع

 وتحليلها ومناقشتهاعرض البيانات 

 

فوصلت الباحث إلى بحث , بعد أن يبحث الباحث عن مفهوم سورة يس والنعت        
فوجد الباحث عن وجود  الفصل السابق   آما ذآر فى, وجود النعت في سورة يس

النعت الحقيقي والنعت السببي   وهيمن حيث عالقته من حيث و لفظه و  النعت
ومن فوائد النعت , ملة والنعت شبه الجملة والنعت التأآيدوالنعت المفراد والنعت الج

:آما يلي  التخصيص  واإليضاح والمدح سأذآر  وهيهذا السورة  فى  

أنواع النعت فى سورة يس  .1         
 :النعت الحقيقي. أ      

جاء خالد األديب، : النعت الحقيقي هو ما يبين صفة من صفات متبوعه، نحو          
ومثال النعت الحقيقي في سورة يوسف فيما .54)ب بين صفة متبوعه وهو خالدفاألدي(

 :يلي

 َواْلُقْرآِن اْلَحِكيِم   .1

، وهذا النعت " القرآن "هو نعت حقيقي ومنعوته األصل هو " الحكيم"لفظ     
يؤدي معناه فى نفس منعوته األصل مباشرة، ويشتمل على ضمير مستتر يعود 

 .إليه

 )متبوعه ، وهو القرآنالحكيم يبين صفة (

 َعَلى ِصَراٍط مُّْسَتِقيٍم.  2   
، وهذا النعت يؤدي " صراط"هو نعت حقيقي ومنعوته األصل هو " مستقيم"لفظ     

 .معناه فى نفس منعوته األصل مباشرة، ويشتمل على ضمير مستتر يعود إليه
 )مستقيم يبين صفة متبوعه وهو صراط(

                                                            
722-723: ص، ق الدولية مجهول السنةكتبة الشروم، جامع الدروس العربيةمصطفى الغالييني ،  . 54 
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 ِحيِم َتنِزيَل اْلَعِزيِز الرَّ. 3

، وهذا النعت يؤدي " العزيز"هو نعت حقيقي ومنعوته األصل هو " الرحيم"لفظ      
 .معناه فى نفس منعوته األصل مباشرة، ويشتمل على ضمير مستتر يعود إليه

 )الرحيم يبين صفة متبوعه ، وهو العزيز(

 َغْيِب َفَبشِّْرُه ِبَمْغِفَرٍة َوَأْجٍر َآِريٍم ِإنََّما ُتنِذُر َمِن اتََّبَع الذِّْآَر َوَخِشَي الرَّْحَمن ِباْل. 4

، وهذا النعت يؤدي " أجر"هو نعت حقيقي ومنعوته األصل هو  "آريم"لفظ       
 .معناه فى نفس منعوته األصل مباشرة، ويشتمل على ضمير مستتر يعود إليه

 )آريم يبين صفة متبوعه ، وهو أجر(

َوَنْكُتُب َما َقدَُّموا َوآَثاَرُهْم َوُآلَّ َشْيٍء َأْحَصْيَناُه ِفي ِإَماٍم  ِإنَّا َنْحُن ُنْحِيي اْلَمْوَتى. 5
 ُمِبيٍن

، وهذا النعت يؤدي " إمام"هو نعت حقيقي ومنعوته األصل هو " مبين"لفظ       
 .معناه فى نفس منعوته األصل مباشرة، ويشتمل على ضمير مستتر يعود إليه

  )ماممبين يبين صفة متبوعه ، وهو إ(

 َوَما َعَلْيَنا ِإالَّ اْلَبالُغ اْلُمِبيُن . 6

، وهذا النعت يؤدي " البالغ"هو نعت حقيقي ومنعوته األصل هو " المبين"لفظ      
 .معناه فى نفس منعوته األصل مباشرة، ويشتمل على ضمير مستتر يعود إليه

 )المبين يبين صفة متبوعه ، وهو البالغ(

 يَّْرَنا ِبُكْم َلِئن لَّْم َتنَتُهوا َلَنْرُجَمنَُّكْم َوَلَيَمسَّنَُّكم مِّنَّا َعَذاٌب َأِليٌمَقاُلوا ِإنَّا َتَط. 7

، وهذا النعت يؤدي " عذاب"هو نعت حقيقي ومنعوته األصل هو " أليم"لفظ       
 .معناه فى نفس منعوته األصل مباشرة، ويشتمل على ضمير مستتر يعود إليه

 )عه ، وهو عذابأليم يبين صفة متبو(
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 َقاُلوا َطاِئُرُآْم َمَعُكْم َأِئن ُذآِّْرُتم َبْل َأنُتْم َقْوٌم مُّْسِرُفوَن. 8

، وهذا النعت يؤدي " قوم"هو نعت حقيقي ومنعوته األصل هو " مسرفون"لفظ      
 .معناه فى نفس منعوته األصل مباشرة، ويشتمل على ضمير مستتر يعود إليه

 )وعه ، وهو قوممسرفون يبين صفة متب(

 ِإنِّي ِإًذا لَِّفي َضالٍل مُِّبيٍن. 9

، وهذا النعت يؤدي " ضالل"هو نعت حقيقي ومنعوته األصل هو " مبين"لفظ      
 .معناه فى نفس منعوته األصل مباشرة، ويشتمل على ضمير مستتر يعود إليه

 )مبين يبين صفة متبوعه ، وهو ضالل(

 ًة َواِحَدًة َفِإَذا ُهْم َخاِمُدوَنِإن َآاَنْت ِإالَّ َصْيَح.  10

، وهذا النعت يؤدي " صيحة"هو نعت حقيقي ومنعوته األصل هو " واحدة"لفظ      
 .معناه فى نفس منعوته األصل مباشرة، ويشتمل على ضمير مستتر يعود إليه

  )واحدة يبين صفة متبوعه ، وهو صيحة(

 َيْيَناَها َوَأْخَرْجَنا ِمْنَها َحبا َفِمْنُه َيْأُآُلوَن َوآَيٌة لَُّهُم اَألْرُض اْلَمْيَتُة َأْح. 11

، وهذا النعت يؤدي " ألرضا"هو نعت حقيقي ومنعوته األصل هو " ميتةال"لفظ      
 .معناه فى نفس منعوته األصل مباشرة، ويشتمل على ضمير مستتر يعود إليه

  )ألرضيبين صفة متبوعه ، وهو ا ميتةال(

 َتْجِري ِلُمْسَتَقرٍّ لََّها َذِلَك َتْقِديُر اْلَعِزيِز اْلَعِليِم  َوالشَّْمُس. 12

، وهذا النعت يؤدي " زيزالع"هو نعت حقيقي ومنعوته األصل هو " عليمال"لفظ       
 .معناه فى نفس منعوته األصل مباشرة، ويشتمل على ضمير مستتر يعود إليه

 )زيزيبين صفة متبوعه ، الع عليمال(
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 َقَمَر َقدَّْرَناُه َمَناِزَل َحتَّى َعاَد َآاْلُعْرُجوِن اْلَقِديِم َواْل. 13

، وهذا النعت " عرجونال"هو نعت حقيقي ومنعوته األصل هو " لقديما"لفظ      
 .يؤدي معناه فى نفس منعوته األصل مباشرة، ويشتمل على ضمير مستتر يعود إليه

 )عرجونيبين صفة متبوعه ، وهو ال لقديما(

 َوآَيٌة لَُّهْم َأنَّا َحَمْلَنا ُذرِّيََّتُهْم ِفي اْلُفْلِك اْلَمْشُحوِن  .14

، وهذا النعت " الفلك"هو نعت حقيقي ومنعوته األصل هو " المشحون"لفظ      
 .يؤدي معناه فى نفس منعوته األصل مباشرة، ويشتمل على ضمير مستتر يعود إليه

 )الفلكيبين صفة متبوعه ، وهو  المشحون(

َوِإَذا ِقيَل َلُهْم َأنِفُقوا ِممَّا َرَزَقُكْم اللَُّه َقاَل الَِّذيَن َآَفُروا ِللَِّذيَن آَمُنوا َأُنْطِعُم َمن .  15
 لَّْو َيَشاء اللَُّه َأْطَعَمُه ِإْن َأنُتْم ِإالَّ ِفي َضالٍل مُِّبيٍن 

نعت يؤدي ، وهذا ال" ضالل"هو نعت حقيقي ومنعوته األصل هو " مبين"لفظ     
 .معناه فى نفس منعوته األصل مباشرة، ويشتمل على ضمير مستتر يعود إليه

  )ضالليبين صفة متبوعه ، وهو  مبين(

 َما َينُظُروَن ِإالَّ َصْيَحًة َواِحَدًة َتْأُخُذُهْم َوُهْم َيِخصُِّموَن . 16

يؤدي  ، وهذا النعت" صيحة"هو نعت حقيقي ومنعوته األصل هو " واحدة"لفظ      
 .معناه فى نفس منعوته األصل مباشرة، ويشتمل على ضمير مستتر يعود إليه

 )واحدة يبين صفة متبوعه ، وهو صيحة(

 ِإن َآاَنْت ِإالَّ َصْيَحًة َواِحَدًة َفِإَذا ُهْم َجِميٌع لََّدْيَنا ُمْحَضُروَن . 17

هذا النعت ، و" صيحة " هو نعت حقيقي ومنعوته األصل هو " واحدة " لفظ      
 .يؤدي معناه فى نفس منعوته األصل مباشرة، ويشتمل على ضمير مستتر يعود إليه

 )واحدة يبين صفة متبوعه ، وهو صيحة(
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 ِإن َآاَنْت ِإالَّ َصْيَحًة َواِحَدًة َفِإَذا ُهْم َجِميٌع لََّدْيَنا ُمْحَضُروَن . 18

، وهذا النعت " جميع " هو نعت حقيقي ومنعوته األصل هو " محضرون " لفظ      
 .يؤدي معناه فى نفس منعوته األصل مباشرة، ويشتمل على ضمير مستتر يعود إليه

 )محضرون يبين صفة متبوعه ، وهو جميع(

 َسالٌم َقْوال ِمن رَّبٍّ رَِّحيٍم . 19    

، وهذا النعت يؤدي " رب"هو نعت حقيقي ومنعوته األصل هو " رحيم"لفظ      
 .وته األصل مباشرة، ويشتمل على ضمير مستتر يعود إليهمعناه فى نفس منع

 )ربيبين صفة متبوعه ، وهو  رحيم(

 َأَلْم َأْعَهْد ِإَلْيُكْم َيا َبِني آَدَم َأن ّلا َتْعُبُدوا الشَّْيَطاَن ِإنَُّه َلُكْم َعُدوٌّ مُِّبيٌن . 20

، وهذا النعت يؤدي " عدو"هو نعت حقيقي ومنعوته األصل هو " بينم"لفظ      
 .معناه فى نفس منعوته األصل مباشرة، ويشتمل على ضمير مستتر يعود إليه

 )عدويبين صفة متبوعه ، وهو  بينم(

 َوَأْن اْعُبُدوِني َهَذا ِصَراٌط مُّْسَتِقيٌم . 21

، وهذا النعت "  صراط "هو نعت حقيقي ومنعوته األصل هو " مستقيم"لفظ       
 .نفس منعوته األصل مباشرة، ويشتمل على ضمير مستتر يعود إليهيؤدي معناه فى 

  )صراطيبين صفة متبوعه ، وهو  مستقيم(

 َوَلَقْد َأَضلَّ ِمنُكْم ِجِبلا َآِثيًرا َأَفَلْم َتُكوُنوا َتْعِقُلوَن . 22   

، وهذا النعت يؤدي " جبال " هو نعت حقيقي ومنعوته األصل هو " آثيرا " لفظ       
 .ناه فى نفس منعوته األصل مباشرة، ويشتمل على ضمير مستتر يعود إليهمع

 )آثيرا يبين صفة متبوعه ، جبال(
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 َوَما َعلَّْمَناُه الشِّْعَر َوَما َينَبِغي َلُه ِإْن ُهَو ِإالَّ ِذْآٌر َوُقْرآٌن مُِّبيٌن. 23

النعت يؤدي ، وهذا " قرآن" هو نعت حقيقي ومنعوته األصل هو " مبين " لفظ       
 .معناه فى نفس منعوته األصل مباشرة، ويشتمل على ضمير مستتر يعود إليه

  )مبين يبين صفة متبوعه ، وهو قرآن(

 ال َيْسَتِطيُعوَن َنْصَرُهْم َوُهْم َلُهْم ُجنٌد مُّْحَضُروَن . 24    

، وهذا النعت " جند " هو نعت حقيقي ومنعوته األصل هو " محضرون " لفظ      
ؤدي معناه فى نفس منعوته األصل مباشرة، ويشتمل على ضمير مستتر يعود ي

 .إليه

 )محضرون يبين صفة متبوعه ، وهو جند(

 َأَوَلْم َيَر اِإلنَساُن َأنَّا َخَلْقَناُه ِمن نُّْطَفٍة َفِإَذا ُهَو َخِصيٌم مُِّبيٌن. 25

ذا النعت يؤدي ، وه" خصيم"هو نعت حقيقي ومنعوته األصل هو " مبين" لفظ      
 .معناه فى نفس منعوته األصل مباشرة، ويشتمل على ضمير مستتر يعود إليه

)مبين يبين صفة متبوعه ، وهو خصيم(  

َأَوَلْيَس الَِّذي َخَلَق السََّماَواِت َواَألْرَض ِبَقاِدٍر َعَلى َأْن َيْخُلَق ِمْثَلُهم َبَلى َوُهَو  .26     
 اْلَخالَُّق اْلَعِليُم 

، وهذا النعت يؤدي " الخالق"هو نعت حقيقي ومنعوته األصل هو " العليم"لفظ      
.معناه فى نفس منعوته األصل مباشرة، ويشتمل على ضمير مستتر يعود إليه  

)العليم يبين صفة متبوعه ، وهو الخالق(  

 

 

 النعت السببي  .  ب   
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، 55بمتبوعه وارتباط بهوالنعت السببي هو ما يبين صفة من صفات ماله تعلق          
جاء الرجل الحسن خطه، أما الحسن فلم يبين صفة الرجل، إذ ليس القصد : نحو 

 وصفه بالحسن، وإنما يبين صفة الخط الذي له ارتباط بالرجل،
  

 َوآَيٌة لَُّهُم اَألْرُض اْلَمْيَتُة َأْحَيْيَناَها َوَأْخَرْجَنا ِمْنَها َحبا َفِمْنُه َيْأُآُلوَن . 1 

 يعني اسم ظاهر) سببي(هو " ها"ولفظ " الميتة"ومنعوته  ,نعت " أحيينا"لفظ     
 .ضمير يعود إلى المنعوت مباشرة 

 ).الميتة ييبين صفة من صفات ماله تعلق بمتبوعه وارتباط به ه هاولفظ (
 
 النعت المفرد.  ج 

 
اء ج: هو ما آان غير جملة وال شبهها، وإن آان مثنى أو جمعا  نحو      

ومثال نعت المفرد .56.الرجل العاقل و جاء الرجالن العاقالن والرجال العقالء
 :فى يس فيما يلي

 
 
 َواْلُقْرآِن اْلَحِكيِم. 1

هو مجرور ألنه غير جملة وال شبهها، وصار نعتا " اْلُقْرآِن اْلَحِكيِم"الكلمة  لفظ    
 .مفردا

 َعَلى ِصَراٍط مُّْسَتِقيٍم . 2

 هو مجرور ألنه غير جملة وال شبهها، وصار نعتا مفردا" ٍط مُّْسَتِقيٍم ِصَرا" لفظ      

 َتنِزيَل اْلَعِزيِز الرَِّحيِم . 3

هو مجرور ألنه غير جملة وال شبهها، وصار نعتا "اْلَعِزيِز الرَِّحيِم " لفظ " لفظ 
 مفردا

                                                            
722-723:، مكتبة الشروق الدولية، مجهول السنة، صجامع الدروس العربيةمصطفى الغالييني،  . 55 
722- 723:مكتبة الشروق الدولية، مجهول السنة، ص: ، بيروتجامع الدروس العربيةمصطفى الغالييني، . 56 
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 َغْيِب َفَبشِّْرُه ِبَمْغِفَرٍة َوَأْجٍر َآِريٍم ِإنََّما ُتنِذُر َمِن اتََّبَع الذِّْآَر َوَخِشَي الرَّْحَمن ِباْل. 4

 .هو مجرور ألنه غير جملة وال شبهها، وصار نعتا مفردا"َأْجٍر َآِريٍم  "لفظ    

ِإنَّا َنْحُن ُنْحِيي اْلَمْوَتى َوَنْكُتُب َما َقدَُّموا َوآَثاَرُهْم َوُآلَّ َشْيٍء َأْحَصْيَناُه ِفي ِإَماٍم . 5
 ُمِبيٍن

 .هو مجرور ألنه غير جملة وال شبهها، وصار نعتا مفردا"ِإَماٍم ُمِبيٍن "فظل     

 . َقاُلوا ِإنَّا َتَطيَّْرَنا ِبُكْم َلِئن لَّْم َتنَتُهوا َلَنْرُجَمنَُّكْم َوَلَيَمسَّنَُّكم مِّنَّا َعَذاٌب َأِليٌم. 6

 .ر نعتا مفرداهو مرفوع ألنه غير جملة وال شبهها، وصا"  َعَذاٌب َأِليٌم "لفظ   

 ِإنِّي ِإًذا لَِّفي َضالٍل مُِّبيٍن . 7

 .هو مجرور ألنه غيرجملة وال شبهها، وصار نعتا مفردا"ِإَماٍم ُمِبيٍن "لفظ     

 َوالشَّْمُس َتْجِري ِلُمْسَتَقرٍّ لََّها َذِلَك َتْقِديُر اْلَعِزيِز اْلَعِليِم. 8   

 .ور ألنه غيرجملة وال شبهها، وصار نعتا مفرداهو مجر" اْلَعِزيِز اْلَعِليِم "لفظ      

َوِإَذا ِقيَل َلُهْم َأنِفُقوا ِممَّا َرَزَقُكْم اللَُّه َقاَل الَِّذيَن َآَفُروا ِللَِّذيَن آَمُنوا َأُنْطِعُم َمن لَّْو . 9
 َيَشاء اللَُّه َأْطَعَمُه ِإْن َأنُتْم ِإالَّ ِفي َضالٍل مُِّبيٍن 

 .هو مجرور ألنه غيرجملة وال شبهها، وصار نعتا مفردا"ِبيٍن َضالٍل مُّ "لفظ     

 َأَلْم َأْعَهْد ِإَلْيُكْم َيا َبِني آَدَم َأن ّلا َتْعُبُدوا الشَّْيَطاَن ِإنَُّه َلُكْم َعُدوٌّ مُِّبيٌن. 10

 .هو مرفوع ألنه غيرجملة وال شبهها، وصار نعتا مفردا" َعُدوٌّ مُِّبيٌن "لفظ      

 َقْد َأَضلَّ ِمنُكْم ِجِبلا َآِثيًرا َأَفَلْم َتُكوُنوا َتْعِقُلوَن َوَل. 11 

 .هو منصوب ألنه غيرجملة وال شبهها، وصار نعتا مفردا"ِجِبلا َآِثيًرا  "لفظ      

 َوَما َعلَّْمَناُه الشِّْعَر َوَما َينَبِغي َلُه ِإْن ُهَو ِإالَّ ِذْآٌر َوُقْرآٌن مُِّبيٌن . 12.
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هو منصوب ألنه غيرجملة وال شبهها، وصار نعتا "ُقْرآٌن مُِّبيٌن  "ظ لف     
 مفردا

  َأَوَلْم َيَر اِإلنَساُن َأنَّا َخَلْقَناُه ِمن نُّْطَفٍة َفِإَذا ُهَو َخِصيٌم مُِّبيٌن.  13

 هو منصوب ألنه غيرجملة وال شبهها، وصار نعتا مفردا" َخِصيٌم مُِّبيٌن "لفظ      

الَِّذي َخَلَق السََّماَواِت َواَألْرَض ِبَقاِدٍر َعَلى َأْن َيْخُلَق ِمْثَلُهم َبَلى َوُهَو  َأَوَلْيَس. 14
 اْلَخالَُّق اْلَعِليُم 

هو منصوب ألنه غيرجملة وال شبهها، وصار نعتا "اْلَخالَُّق اْلَعِليُم  "لفظ     
 مفردا

 النعت الجملة.    د    
جاء رجل : الجملة الفعلية أو اإلسمية منعوتا بها نحو نعت الجملة هو إن تقع           

وال تقع الجملة نعتا للمعرفة، إال إذا وقعت بعد . يحمل آتابا، وجاء رجل أبوه آريم
 57.المعرف بأل جنسية، فيصح أن تجعل نعتا له

 ِلُتنِذَر َقْوًما مَّا ُأنِذَر آَباُؤُهْم َفُهْم َغاِفُلوَن . 1

 ". َقْوًما "هو نعت الجملة، الذي يبين لفظ " آَباُؤُهْم  مَّا ُأنِذَر "لفظ      

 َوَجاَء ِمْن َأْقَصى اْلَمِديَنِة َرُجٌل َيْسَعى َقاَل َيا َقْوِم اتَِّبُعوا اْلُمْرَسِليَن. 2

 ". َرُجٌل "هو نعت الجملة، الذي يبين لفظ "  َيْسَعى "لفظ      

 ْم ُجنٌد مُّْحَضُروَنال َيْسَتِطيُعوَن َنْصَرُهْم َوُهْم َلُه. 3

 ". آِلَهًة "هو نعت الجملة، الذي يبين لفظ " ال َيْسَتِطيُعوَن  "لفظ      

 النعت شبه الجملة.ه    
 

                                                            
722-723:صمكتبة الشروق الدولية، مجهول السنة،: روت، بيجامع الدروس العربيةمصطفى الغالييني، .  57 
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فى الدار رجل :، نحو  أن يقع الظرف أو الجار والمجرور فى موضع النعت          
 . أمام الكرسي ، ورأيت رجال على حصانه 

 ى َقْوِمِه ِمن َبْعِدِه ِمْن ُجنٍد مَِّن السََّماء َوَما ُآنَّا ُمنِزِليَن َوَما َأنَزْلَنا َعَل. 1

 .شبه الجملةوصار نعتا  , الجار والمجرورهو " مَِّن السََّماء "لفظ      

 َوَجَعْلَنا ِفيَها َجنَّاٍت ِمن نَِّخيٍل َوَأْعَناٍب َوَفجَّْرَنا ِفيَها ِمْن اْلُعُيوِن . 2

 .شبه الجملةوصار نعتا  , الجار والمجرورهو " ِخيٍل ِمن نَّ "لفظ      

 ِإالَّ َرْحَمًة مِّنَّا َوَمَتاًعا ِإَلى ِحيٍن . 3

 .شبه الجملةوصار نعتا  , الجار والمجرورهو "  مِّنَّا "لفظ      

 َوَما َتْأِتيِهم مِّْن آَيٍة مِّْن آَياِت َربِِّهْم ِإالَّ َآاُنوا َعْنَها ُمْعِرِضيَن . 4

 .شبه الجملةنعتا وصار  , الجار والمجرورهو " آَيٍة مِّْن آَياِت َربِِّهْم  "لفظ      

 َسالٌم َقْوال ِمن رَّبٍّ رَِّحيٍم . 5

  .شبه الجملةنعتا وصار  , الجار والمجرورهو " ِمن رَّبٍّ  "لفظ      

 النعت التأآيد. و  

: من الجملة بدون وجوده ، نحو يفهممعنى هو الذي يدل على : النعت التأآيد           
 . تخيرت من اإلطباء الناطاسي البارع 

  

 َقاُلوا َما َأنُتْم ِإالَّ َبَشٌر مِّْثُلَنا َوَما َأنَزَل الرَّْحَمن ِمن َشْيٍء ِإْن َأنُتْم ِإالَّ َتْكِذُبوَن . 1   

 " َبَشٌر "نعت مفهوم المعنى من آلمة  " مِّْثُلَنا "لفظ      

 َقاُلوا َيا َوْيَلَنا َمن َبَعَثَنا ِمن مَّْرَقِدَنا َهَذا َما َوَعَد الرَّْحَمُن َوَصَدَق اْلُمْرَسُلوَن  .2   
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 "مَّْرَقِدَنا "نعت مفهوم المعنى من آلمة  " َهَذا "لفظ      

 َواْمَتاُزوا اْلَيْوَم َأيَُّها اْلُمْجِرُموَن . 3

 "َواْمَتاُزوا "ى من آلمة نعت مفهوم المعن " َأيَُّها "لفظ      

 َهِذِه َجَهنَُّم الَِّتي ُآنُتْم ُتوَعُدوَن .4

 "َجَهنَُّم  "نعت مفهوم المعنى من آلمة  " الَِّتي "لفظ      

 

 

 :أنواع النعت في سورة يس سيذآرها الباحث تماما فى الجدول التالي 

النمر
 ة  

 اآلية نواعاأل النعت المنعوت

 2 مفرد/ عت الحقيقيالن الكريم القرآنا 1
 4 مفرد/ النعت الحقيقي مستقيم صراط 2
 5 مفرد/ النعت الحقيقي الرحيم العزيز 3
 6 النعت الجملة ما أنذر اباءوهم قوما 4
 11 مفرد/ النعت الحقيقي آريم أجر 5
 12 مفرد/ النعت الحقيقي مبين إمام 6
 15 آيدالنعت التأ مثلنا بشر 7
 17 ت الحقيقيالنع المبين البالغ 8
 18 مفرد/ النعت الحقيقي أليم عذاب 9

 19 النعت الحقيقي مسرفون قوم 10
 20 النعت الجملة يسعى رجل 11
 24 مفرد/ النعت الحقيقي مبين ضالل 12
 28 شبه الجملةالنعت  من السماء جند 13
 29 النعت الحقيقي واحدة صيحة 14
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 33 النعت الحقيقي الميتة األرض 15
 33 النعت السببي احييناها لميتةا 16
 34 النعت شبه الجملة من نخيل جنت 17
 38 مفرد/ النعت الحقيقي العليم العزيز 18
 39 النعت الحقيقي القديم العرجون 19
 41 النعت الحقيقي المشحون الفلك 20
 44 النعت شبه الجملة منا رحمة 21
 46 النعت شبه الجملة من ايات اآللهة 22
 47 مفرد/ النعت الحقيقي مبين اللض 23
 49 النعت الحقيقي واحدة صيحة 24
 52 آيدالنعت التأ هذا مرقدنا 25
 53 النعت الحقيقي واحدة صيحة 26
 53 النعت الحقيقي محضرون جميع 27
 58 النعت شبه الجملة من رب قوال 28
 58 النعت الحقيقي رحيم رب 29
 59 آيدالنعت التأ المجرمون أي 30
 60 مفرد/ النعت الحقيقي مبين عدو 31
 61 النعت الحقيقي مستقيم صراط 32
 62 مفرد/ النعت الحقيقي آثيرا جبال 33
 63 يدالنعت التأآ التي جهنم 34
 69 مفرد/ النعت الحقيقي مبين قرآن 35
 75 جملةالنعت ال اليستطيعون آلهة 36
 75 النعت الحقيقي محضرون جند 37
 77 مفرد/ النعت الحقيقي ينمب خصيم 38
 81 مفرد/ النعت الحقيقي العليم الخالق 39
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 فوائد النعت في سورة يس.2       
 
 اإليضاح  التخصيص .أ

 َواْلُقْرآِن اْلَحِكيِم . 1

بمعنى اإليضاح، ألن "  اْلَحِكيِم "هو المنعوت، والنعت هو " اْلُقْرآِن"لفظ       
 .المنعوت اسم المعرفة

 َما َعَلْيَنا ِإالَّ اْلَبالُغ اْلُمِبيُن َو .2

بمعنى اإليضاح، ألن "  اْلُمِبيُن "هو المنعوت، والنعت هو "  اْلَبالُغ "لفظ       
 ..المنعوت اسم المعرفة

 َوآَيٌة لَُّهُم اَألْرُض اْلَمْيَتُة َأْحَيْيَناَها َوَأْخَرْجَنا ِمْنَها َحبا َفِمْنُه َيْأُآُلوَن  .3

بمعنى اإليضاح، ألن " اْلَمْيَتُة  "هو المنعوت، والنعت هو "  اَألْرُض "لفظ       
 .المنعوت اسم المعرفة

 َوآَيٌة لَُّهُم اَألْرُض اْلَمْيَتُة َأْحَيْيَناَها َوَأْخَرْجَنا ِمْنَها َحبا َفِمْنُه َيْأُآُلوَن  .4

بمعنى اإليضاح، ألن " ْيَناَهاَأْحَي "هو المنعوت، والنعت هو "  اْلَمْيَتُة"لفظ       
 .المنعوت اسم المعرفة

 َواْلَقَمَر َقدَّْرَناُه َمَناِزَل َحتَّى َعاَد َآاْلُعْرُجوِن اْلَقِديِم  .5

بمعنى اإليضاح، ألن " اْلَقِديِم "هو المنعوت، والنعت هو " اْلُعْرُجوِن"لفظ       
 .المنعوت اسم المعرفة

 َحَمْلَنا ُذرِّيََّتُهْم ِفي اْلُفْلِك اْلَمْشُحوِن َوآَيٌة لَُّهْم َأنَّا  .6

بمعنى اإليضاح، ألن " اْلَمْشُحوِن "هو المنعوت، والنعت هو "  اْلُفْلِك "لفظ       
 .المنعوت اسم المعرفة
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 التخصيص. ب

 َعَلى ِصَراٍط مُّْسَتِقيٍم. 1

التخصيص، ألن بمعنى " مُّْسَتِقيٍم "هو المنعوت، والنعت هو "  ِصَراٍط "لفظ 
  .المنعوت اسم نكرة

 ِإنََّما ُتنِذُر َمِن اتََّبَع الذِّْآَر َوَخِشَي الرَّْحَمن ِباْلَغْيِب َفَبشِّْرُه ِبَمْغِفَرٍة َوَأْجٍر َآِريٍم .2

بمعنى التخصيص، ألن "  َآِريٍم "هو المنعوت، والنعت هو " َأْجٍر  "لفظ 
 .المنعوت اسم نكرة

ِيي اْلَمْوَتى َوَنْكُتُب َما َقدَُّموا َوآَثاَرُهْم َوُآلَّ َشْيٍء َأْحَصْيَناُه ِفي ِإَماٍم ِإنَّا َنْحُن ُنْح .3
 ُمِبيٍن

بمعنى التخصيص، ألن "  ُمِبيٍن "هو المنعوت، والنعت هو "  ِإَماٍم "لفظ 
  .المنعوت اسم نكرة

 ْحَمن ِمن َشْيٍء ِإْن َأنُتْم ِإالَّ َتْكِذُبوَن َقاُلوا َما َأنُتْم ِإالَّ َبَشٌر مِّْثُلَنا َوَما َأنَزَل الرَّ .4

بمعنى التخصيص، ألن "  مِّْثُلَنا "هو المنعوت، والنعت هو " َبَشٌر  "لفظ 
 .المنعوت اسم نكرة

 يٌمَلَنْرُجَمنَُّكْم َوَلَيَمسَّنَُّكْم ِمنَّا َعَذاٌب َأِل ِإنَّا َتَطيَّْرَنا ِبُكْم َلِئْن َلْم َتنَتُهوا َقاُلوا .5

بمعنى التخصيص، ألن "  َأِليٌم "هو المنعوت، والنعت هو "  َعَذاٌب "لفظ 
 .المنعوت اسم نكرة

 َقاُلوا َطاِئُرُآْم َمَعُكْم َأِئن ُذآِّْرُتم َبْل َأنُتْم َقْوٌم مُّْسِرُفوَن  .6

بمعنى التخصيص، ألن " مُّْسِرُفوَن  "هو المنعوت، والنعت هو " َقْوٌم  "لفظ 
 .اسم نكرةالمنعوت 
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 َوَجاَء ِمْن َأْقَصى اْلَمِديَنِة َرُجٌل َيْسَعى َقاَل َيا َقْوِم اتَِّبُعوا اْلُمْرَسِليَن  .7

بمعنى التخصيص، ألن "  َيْسَعى "هو المنعوت، والنعت هو "  َرُجٌل "لفظ 
 .المنعوت اسم نكرة

 ِإنِّي ِإًذا لَِّفي َضالٍل مُِّبيٍن  .8

بمعنى التخصيص، ألن " مُِّبيٍن  "وت، والنعت هو هو المنع"  َضالٍل "لفظ 
 .المنعوت اسم نكرة

 َوَما َأنَزْلَنا َعَلى َقْوِمِه ِمن َبْعِدِه ِمْن ُجنٍد مَِّن السََّماء َوَما ُآنَّا ُمنِزِليَن  .9

بمعنى التخصيص، ألن "  مَِّن السََّماء "هو المنعوت، والنعت هو "  ُجنٍد "لفظ 
 .المنعوت اسم نكرة

 ِإن َآاَنْت ِإالَّ َصْيَحًة َواِحَدًة َفِإَذا ُهْم َخاِمُدوَن  .10

بمعنى التخصيص، ألن "  َواِحَدًة "هو المنعوت، والنعت هو " َصْيَحًة  "لفظ 
 .المنعوت اسم نكرة

 َوَجَعْلَنا ِفيَها َجنَّاٍت ِمن نَِّخيٍل َوَأْعَناٍب َوَفجَّْرَنا ِفيَها ِمْن اْلُعُيوِن  .11

بمعنى التخصيص، ألن " ِمن نَِّخيٍل "هو المنعوت، والنعت هو "  َجنَّاٍت "لفظ 
 .المنعوت اسم نكرة

 ِإالَّ َرْحَمًة مِّنَّا َوَمَتاًعا ِإَلى ِحيٍن .12

بمعنى التخصيص، ألن "  مِّنَّا "هو المنعوت، والنعت هو "  َرْحَمًة "لفظ 
 .المنعوت اسم نكرة

 ٍة مِّْن آَياِت َربِِّهْم ِإالَّ َآاُنوا َعْنَها ُمْعِرِضيَن َوَما َتْأِتيِهم مِّْن آَي .13

بمعنى التخصيص، " مِّْن آَياِت َربِِّهْم "هو المنعوت، والنعت هو "  آَيٍة "لفظ 
 .ألن المنعوت اسم نكرة
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َن آَمُنوا َأُنْطِعُم َمن لَّْو َوِإَذا ِقيَل َلُهْم َأنِفُقوا ِممَّا َرَزَقُكْم اللَُّه َقاَل الَِّذيَن َآَفُروا ِللَِّذي .14
 َيَشاء اللَُّه َأْطَعَمُه ِإْن َأنُتْم ِإالَّ ِفي َضالٍل مُِّبيٍن 

بمعنى التخصيص، ألن " مُِّبيٍن  "هو المنعوت، والنعت هو "  َضالٍل "لفظ 
 .المنعوت اسم نكرة

 ُموَنَما َينُظُروَن ِإالَّ َصْيَحًة َواِحَدًة َتْأُخُذُهْم َوُهْم َيِخصِّ .15

بمعنى التخصيص، ألن "  َواِحَدًة "هو المنعوت، والنعت هو "  َصْيَحًة "لفظ 
 .المنعوت اسم نكرة

 َقاُلوا َيا َوْيَلَنا َمن َبَعَثَنا ِمن مَّْرَقِدَنا َهَذا َما َوَعَد الرَّْحَمُن َوَصَدَق اْلُمْرَسُلوَن .16

بمعنى التخصيص، ألن "  اَهَذ "هو المنعوت، والنعت هو "  مَّْرَقِدَنا "لفظ 
 .المنعوت اسم نكرة

 ِإن َآاَنْت ِإالَّ َصْيَحًة َواِحَدًة َفِإَذا ُهْم َجِميٌع لََّدْيَنا ُمْحَضُروَن  .17

بمعنى التخصيص، ألن " َواِحَدًة "هو المنعوت، والنعت هو " َصْيَحًة  "لفظ 
 .المنعوت اسم نكرة

 ًة َفِإَذا ُهْم َجِميٌع لََّدْيَنا ُمْحَضُروَنِإن َآاَنْت ِإالَّ َصْيَحًة َواِحَد .18

بمعنى التخصيص، " ُمْحَضُروَن "هو المنعوت، والنعت هو " َجِميٌع  "لفظ 
 .ألن المنعوت اسم نكرة

 َرِحيٍم ِمْن َرّبٍ  َقْوًال َسَالٌم .19

بمعنى التخصيص، " َرِحيٍم ِمْن َرّبٍ  "هو المنعوت، والنعت هو "  َقْوًال "لفظ 
 .ن المنعوت اسم نكرةأل

 اْلُمْجِرُموَن َأيَُّها اْلَيْوَم َواْمَتاُزوا. -20
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بمعنى التخصيص، ألن "  اْلُمْجِرُموَن "هو المنعوت، والنعت هو " َأيُّ"لفظ 
 .المنعوت اسم نكرة

 َعُدوٌّ ُمِبيٌن الشَّْيَطاَن ِإنَُّه َلُكْم آَدَم َأْن َال َتْعُبُدوا َأَلْم َأْعَهْد ِإَلْيُكْم َياَبِني .21

بمعنى التخصيص، ألن "  ُمِبيٌن "هو المنعوت، والنعت هو " َعُدوٌّ  "لفظ 
 .المنعوت اسم نكرة

  ُمْسَتِقيٌم اْعُبُدوِني هَٰذا ِصَراٌط َوَأِن .22

بمعنى التخصيص، ألن "  ُمْسَتِقيٌم "هو المنعوت، والنعت هو "  ِصَراٌط "لفظ 
 .المنعوت اسم نكرة

 َتْعِقُلوَن َآِثيرًا َأَفَلْم َتُكوُنوا َأَضلَّ ِمْنُكْم ِجِبّلًا َوَلَقْد .23

بمعنى التخصيص، ألن "  َآِثيرًا "هو المنعوت، والنعت هو "  ِجِبّلًا "لفظ 
 .المنعوت اسم نكرة

 الَِّتي ُآنُتْم ُتوَعُدوَن هِٰذِه َجَهنَُّم .24

بمعنى التخصيص، ألن المنعوت "  الَِّتي "هو المنعوت، والنعت هو "  َجَهنَُّم "لفظ 
 .اسم نكرة

 ُمِبيٌن َوُقْرآٌن ِإْن ُهَو ِإالَّ ِذْآٌر ~َيْنَبِغي َلُه الّشـِْعَر َوَما َوَما َعلَّْمَناُه .25

بمعنى التخصيص، ألن  " ُمِبيٌن "هو المنعوت، والنعت هو "  ُقْرآٌن "لفظ 
 .المنعوت اسم نكرة

 ُهْم َلُهْم ُجنٌد مُّْحَضُروَن ال َيْسَتِطيُعوَن َنْصَرُهْم َو .26

بمعنى التخصيص، "  ال َيْسَتِطيُعوَن "هو المنعوت، والنعت هو  " آِلَهًة " لفظ
 .ألن المنعوت اسم نكرة

 ُمْحَضُروَن َال َيْسَتِطيُعوَن َنْصَرُهْم َوُهْم َلُهْم ُجنٌد .27
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تخصيص، ألن بمعنى ال"  ُمْحَضُروَن "هو المنعوت، والنعت هو "  ُجنٌد "لفظ 
 .المنعوت اسم نكرة

 ُمِبيٌن ُهَو َخِصيٌم َفِإَذا ِمْن ُنْطَفٍة اِإلنَساُن َأنَّا َخَلْقَناُه َأَوَلْم َيَر .28

بمعنى التخصيص، ألن "  ُمِبيٌن "هو المنعوت، والنعت هو "  َخِصيٌم "لفظ 
 .المنعوت اسم نكرة

 
 المدح.ج
 

 َتنِزيَل اْلَعِزيِز الرَِّحيِم. 1    

 ْلَعِزيِز لبمعنى المدح "  الرَِّحيِم "هو المنعوت، والنعت هو "  اْلَعِزيِز "لفظ     

 َوالشَّْمُس َتْجِري ِلُمْسَتَقرٍّ لََّها َذِلَك َتْقِديُر اْلَعِزيِز اْلَعِليِم. 2   

 ْلَعِزيِزلبمعنى المدح " اْلَعِليِم "هو المنعوت، والنعت هو " ْلَعِزيِز"لفظ      

 ٌم َقْوال ِمن رَّبٍّ رَِّحيٍم َسال. 3

 .لرببمعنى المدح "  رَِّحيٍم "هو المنعوت، والنعت هو "  رَّبٍّ "لفظ     

َأَوَلْيَس الَِّذي َخَلَق السََّماَواِت َواَألْرَض ِبَقاِدٍر َعَلى َأْن َيْخُلَق ِمْثَلُهم َبَلى َوُهَو . 4
 اْلَخالَُّق اْلَعِليُم

 ليمْلعلبمعنى المدح "  اْلَعِليُم "هو المنعوت، والنعت هو "  اْلَخالَُّق "لفظ     

 
 

 :فى سورة يس سيذآرها الباحث تماما فى الجدول التالي هفوائد النعت و
 

 اآلية فوائدال النعتالمنعوت أللفاظاالنمرة
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 2 اإليضاح الكريم القرآن َواْلُقْرآِن اْلَحِكيِم 1

 4التخصيص تقيممس صراطَعَلى ِصَراٍط مُّْسَتِقيٍم 2

َتنِزيَل اْلَعِزيِز  3
 الرَِّحيِم

 5 المدح الرحيم العزيز

ِلُتنِذَر َقْوًما مَّا ُأنِذَر  4
 آَباُؤُهْم َفُهْم َغاِفُلوَن

 6التخصيص ماأنذر قوما

ِإنََّما ُتنِذُر َمِن اتََّبَع  5
الذِّْآَر َوَخِشَي 

الرَّْحَمن ِباْلَغْيِب 
َوَأْجٍر  َفَبشِّْرُه ِبَمْغِفَرٍة
 َآِريٍم

 11التخصيص آريم أجر

ِإنَّا َنْحُن ُنْحِيي  6
اْلَمْوَتى َوَنْكُتُب َما 

َقدَُّموا َوآَثاَرُهْم َوُآلَّ 
َشْيٍء َأْحَصْيَناُه ِفي 

 ِإَماٍم ُمِبيٍن

 12التخصيص مبين إمام

َقاُلوا َما َأنُتْم ِإالَّ َبَشٌر  7
مِّْثُلَنا َوَما َأنَزَل 

ن َشْيٍء الرَّْحَمن ِم
 ِإْن َأنُتْم ِإالَّ َتْكِذُبوَن

 15 التأسيس مثلنا بشر

َوَما َعَلْيَنا ِإالَّ اْلَبالُغ  8
 اْلُمِبيُن

 17 اإليضاح المبين البالغ

َقاُلوا ِإنَّا َتَطيَّْرَنا ِبُكْم  9
َلِئن لَّْم َتنَتُهوا 

َلَنْرُجَمنَُّكْم َوَلَيَمسَّنَُّكم 
 مِّنَّا َعَذاٌب َأِليٌم

 18التخصيص أليم ذابع
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َقاُلوا َطاِئُرُآْم َمَعُكْم  10
َأِئن ُذآِّْرُتم َبْل َأنُتْم 
 َقْوٌم مُّْسِرُفوَن

 19التخصيص مسرفون قوم

َوَجاَء ِمْن َأْقَصى  11
اْلَمِديَنِة َرُجٌل َيْسَعى 
َقاَل َيا َقْوِم اتَِّبُعوا 

 اْلُمْرَسِليَن

 20التخصيص يسعى رجل

ا لَِّفي َضالٍل ِإنِّي ِإًذ 12
 مُِّبيٍن

 24التخصيص مبين ضالل

َوَما َأنَزْلَنا َعَلى  13
َقْوِمِه ِمن َبْعِدِه ِمْن 

ُجنٍد مَِّن السََّماء َوَما 
 ُآنَّا ُمنِزِليَن

 28التخصيص من السماء جند

ِإن َآاَنْت ِإالَّ َصْيَحًة  14
َواِحَدًة َفِإَذا ُهْم 
 َخاِمُدوَن

 29التخصيص واحدة صيحة

َوآَيٌة لَُّهُم اَألْرُض  15
اْلَمْيَتُة َأْحَيْيَناَها 

َوَأْخَرْجَنا ِمْنَها َحبا 
 َفِمْنُه َيْأُآُلوَن

 33 اإليضاح الميتة األرض

َوآَيٌة لَُّهُم اَألْرُض  16
اْلَمْيَتُة َأْحَيْيَناَها 

َوَأْخَرْجَنا ِمْنَها َحبا 
 َفِمْنُه َيْأُآُلوَن

 33 إليضاحا احييناها الميتة

َوَجَعْلَنا ِفيَها َجنَّاٍت  17
ِمن نَِّخيٍل َوَأْعَناٍب 
َوَفجَّْرَنا ِفيَها ِمْن 

 اْلُعُيوِن

 34التخصيص من نخيل جنات
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َوالشَّْمُس َتْجِري  18
ِلُمْسَتَقرٍّ لََّها َذِلَك 
َتْقِديُر اْلَعِزيِز اْلَعِليِم

 38 المدح العليم العزيز

َناُه َواْلَقَمَر َقدَّْر 19
َمَناِزَل َحتَّى َعاَد 
 َآاْلُعْرُجوِن اْلَقِديِم

 39 اإليضاح القديمالعرجون

َوآَيٌة لَُّهْم َأنَّا َحَمْلَنا  20
ُذرِّيََّتُهْم ِفي اْلُفْلِك 

 اْلَمْشُحوِن

 41 اإليضاح المشحون الفلك

ِإالَّ َرْحَمًة مِّنَّا  21
 َوَمَتاًعا ِإَلى ِحيٍن

 44التخصيص منا رحمة

َوَما َتْأِتيِهم مِّْن آَيٍة  22
مِّْن آَياِت َربِِّهْم ِإالَّ 

َآاُنوا َعْنَها 
 ُمْعِرِضيَن

 46التخصيص من آيات آية

َوِإَذا ِقيَل َلُهْم َأنِفُقوا  23
ِممَّا َرَزَقُكْم اللَُّه َقاَل 
الَِّذيَن َآَفُروا ِللَِّذيَن 
آَمُنوا َأُنْطِعُم َمن لَّْو 

َأْطَعَمُه ِإْن َيَشاء اللَُّه 
َأنُتْم ِإالَّ ِفي َضالٍل 

 مُِّبيٍن

 47التخصيص مبين ضالل

َما َينُظُروَن ِإالَّ  24
َصْيَحًة َواِحَدًة 
َتْأُخُذُهْم َوُهْم 
 َيِخصُِّموَن

 49التخصيص واحدة صيحة

 52التخصيص هذا مرقدناَقاُلوا َيا َوْيَلَنا َمن  25
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َبَعَثَنا ِمن مَّْرَقِدَنا َهَذا 
 َما َوَعَد الرَّْحَمُن
 َوَصَدَق اْلُمْرَسُلوَن

ِإن َآاَنْت ِإالَّ َصْيَحًة  26
َواِحَدًة َفِإَذا ُهْم َجِميٌع 
 لََّدْيَنا ُمْحَضُروَن

 53التخصيص واحدة صيحة

ِإن َآاَنْت ِإالَّ َصْيَحًة  27
َواِحَدًة َفِإَذا ُهْم َجِميٌع 
 لََّدْيَنا ُمْحَضُروَن

 53تخصيصال محضرون جميع

َسالٌم َقْوال ِمن رَّبٍّ  28
 رَِّحيٍم

 58التخصيص من رب قوال

َسالٌم َقْوال ِمن رَّبٍّ  29
 رَِّحيٍم

 58 المدح رحيم رب

َواْمَتاُزوا اْلَيْوَم َأيَُّها  30
 اْلُمْجِرُموَن

 59التخصيص المجرمون أي

َأَلْم َأْعَهْد ِإَلْيُكْم َيا  31
ُبُدوا َبِني آَدَم َأن ّلا َتْع

الشَّْيَطاَن ِإنَُّه َلُكْم 
 َعُدوٌّ مُِّبيٌن

 60التخصيص مبين عدو

َوَأْن اْعُبُدوِني َهَذا  32
 ِصَراٌط مُّْسَتِقيٌم

 61التخصيص مستقيم صراط

َوَلَقْد َأَضلَّ ِمنُكْم  33
ِجِبلا َآِثيًرا َأَفَلْم 
 َتُكوُنوا َتْعِقُلوَن

 62التخصيص آثيرا جبال

َجَهنَُّم الَِّتي ُآنُتْم  َهِذِه 34
 ُتوَعُدوَن

 63التخصيص التي جهنم
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َوَما َعلَّْمَناُه الشِّْعَر  35
َوَما َينَبِغي َلُه ِإْن ُهَو 
ِإالَّ ِذْآٌر َوُقْرآٌن مُِّبيٌن

 64التخصيص مبين قرآن

ال َيْسَتِطيُعوَن  36
َنْصَرُهْم َوُهْم َلُهْم 
 ُجنٌد مُّْحَضُروَن

ال  آلهة
 ونيستطيع

 75التخصيص

ال َيْسَتِطيُعوَن  37
َنْصَرُهْم َوُهْم َلُهْم 
 ُجنٌد مُّْحَضُروَن

 75التخصيص محضرون جند

َأَوَلْم َيَر اِإلنَساُن َأنَّا  38
َخَلْقَناُه ِمن نُّْطَفٍة َفِإَذا 
 ُهَو َخِصيٌم مُِّبيٌن

 77التخصيص مبين خصيم

َأَوَلْيَس الَِّذي َخَلَق  39
ِت َواَألْرَض السََّماَوا

ِبَقاِدٍر َعَلى َأْن َيْخُلَق 
ِمْثَلُهم َبَلى َوُهَو 
 اْلَخالَُّق اْلَعِليُم

 81 المدح العليم الخالق

 
 

 التى وردت فيها النعت فى سورة يس  اتاآلي. 3     
 

, فى هذا البحث ، يريد الباحث أن يبحث اآليات التي وردت فيها النعت فى سورة يس
 :ذه السورة تسعة وثالثون آيات آما يليووجوه النعت في ه

 

النمر
 ة

 اآلية فوائدال األنواعالنعت المنعوت لفظال



 

48 

 

َواْلُقْرآِن  .1
 اْلَحِكيِم

النعت الكريم القرآن
 الحقيقي

 2 اإليضاح

َعَلى ِصَراٍط  2
 مُّْسَتِقيٍم 

النعت مستقيم صراط
 الحقيقي

 4التخصيص

َتنِزيَل  3
اْلَعِزيِز 
 الرَِّحيِم 

النعت الرحيم لعزيزا
 الحقيقي

 5 المدح

ِلُتنِذَر َقْوًما  4
مَّا ُأنِذَر 

آَباُؤُهْم َفُهْم 
 َغاِفُلوَن 

النعت ما أنذر قوما
 الجملة

 6التخصيص

ِإنََّما ُتنِذُر  5
َمِن اتََّبَع 

الذِّْآَر 
َوَخِشَي 

الرَّْحَمن 
ِباْلَغْيِب 
َفَبشِّْرُه 

ِبَمْغِفَرٍة 
َوَأْجٍر َآِريٍم 

النعت  آريم رأج
 الحقيقي

 11التخصيص

ِإنَّا َنْحُن  6
ُنْحِيي 

اْلَمْوَتى 
َوَنْكُتُب َما 

َقدَُّموا 
َوآَثاَرُهْم 

َوُآلَّ َشْيٍء 
َأْحَصْيَناُه ِفي 

النعت  مبين إمام
 الحقيقي

 12التخصيص
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 ِإَماٍم ُمِبيٍن

َقاُلوا َما َأنُتْم  7
ِإالَّ َبَشٌر 

مِّْثُلَنا َوَما 
َأنَزَل 
ْحَمن ِمن الرَّ

َشْيٍء ِإْن 
َأنُتْم ِإالَّ 
 َتْكِذُبوَن

النعت  مثلنا بشر
 آيدالتأ

 15التخصيص

َوَما َعَلْيَنا  8
ِإالَّ اْلَبالُغ 

 اْلُمِبيُن

النعت المبين البالغ
 الحقيقي

 17 اإليضاح

َقاُلوا ِإنَّا  9
َتَطيَّْرَنا ِبُكْم 

َلِئن لَّْم 
َتنَتُهوا 

َلَنْرُجَمنَُّكْم 
سَّنَُّكم َوَلَيَم

مِّنَّا َعَذاٌب 
 َأِليٌم 

النعت  أليم عذاب
 الحقيقي

 18التخصيص

َقاُلوا  10
َطاِئُرُآْم 

َمَعُكْم َأِئن 
ُذآِّْرُتم َبْل 
َأنُتْم َقْوٌم 

 مُّْسِرُفوَن 

مسر قوم
 فون

النعت 
 الحقيقي

 19التخصيص

َوَجاَء ِمْن  11
َأْقَصى 

النعت يسعى رجل
 الجملة

 20 اإليضاح
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اْلَمِديَنِة 
َرُجٌل َيْسَعى 

ْوِم َقاَل َيا َق
اتَِّبُعوا 

 اْلُمْرَسِليَن 
ِإنِّي ِإًذا لَِّفي  12

َضالٍل مُِّبيٍن 
النعت  مبين ضالل

 الحقيقي
 24التخصيص

َوَما َأنَزْلَنا  13
َعَلى َقْوِمِه 

ِمن َبْعِدِه ِمْن 
ُجنٍد مَِّن 

السََّماء َوَما 
 ُآنَّا ُمنِزِليَن

من  جند
السماء

لنعت شبه ا
 الجملة

 28التخصيص

ِإن َآاَنْت ِإالَّ  14
َصْيَحًة 

َواِحَدًة َفِإَذا 
ُهْم َخاِمُدوَن 

النعت واحدة صيحة
 الحقيقي

 29التخصيص

َوآَيٌة لَُّهُم  15
اَألْرُض 

اْلَمْيَتُة 
َأْحَيْيَناَها 

َوَأْخَرْجَنا 
ِمْنَها َحبا 

َفِمْنُه َيْأُآُلوَن 

النعت  الميتة األرض
 الحقيقي

 33 اإليضاح

َوآَيٌة لَُّهُم  16
اَألْرُض 

اْلَمْيَتُة 
َأْحَيْيَناَها 

َوَأْخَرْجَنا 

احييناه الميتة
 ا

النعت 
 السببي

 33 اإليضاح
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ِمْنَها َحبا 
َفِمْنُه َيْأُآُلوَن 

َوَجَعْلَنا ِفيَها  17
َجنَّاٍت ِمن 

نَِّخيٍل 
َوَأْعَناٍب 

َوَفجَّْرَنا ِفيَها 
 ِن ِمْن اْلُعُيو

من  جنات
 نخيل

النعت شبه 
 الجملة

 34التخصيص

َوالشَّْمُس  18
َتْجِري 

ِلُمْسَتَقرٍّ لََّها 
َذِلَك َتْقِديُر 

اْلَعِزيِز 
 اْلَعِليِم

النعت  العليم العزيز
 الحقيقي

 38 المدح

َواْلَقَمَر  19
َقدَّْرَناُه 

َمَناِزَل َحتَّى 
َعاَد 

َآاْلُعْرُجوِن 
 اْلَقِديِم 

النعت  ديمالق العرجون
 الحقيقي

 39 اإليضاح

َوآَيٌة لَُّهْم َأنَّا  20
َحَمْلَنا 

ُذرِّيََّتُهْم ِفي 
اْلُفْلِك 

 اْلَمْشُحوِن 

المشح الفلك
 ون

النعت 
 الحقيقي

 41 اإليضاح

ِإالَّ َرْحَمًة  21
مِّنَّا َوَمَتاًعا 

 ِإَلى ِحيٍن 

النعت شبه  منا رحمة
 الجملة

 44التخصيص

 46التخصيصالنعت شبه من  آيةم َوَما َتْأِتيِه 22
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مِّْن آَيٍة مِّْن 
آَياِت َربِِّهْم 

ِإالَّ َآاُنوا 
َعْنَها 

 ُمْعِرِضيَن 

 الجملة آيات

َوِإَذا ِقيَل َلُهْم  23
َأنِفُقوا ِممَّا 

َرَزَقُكْم اللَُّه 
َقاَل الَِّذيَن 

َآَفُروا ِللَِّذيَن 
آَمُنوا َأُنْطِعُم 
َمن لَّْو َيَشاء 

ْطَعَمُه اللَُّه َأ
ِإْن َأنُتْم ِإالَّ 
ِفي َضالٍل 

 مُِّبيٍن 

النعت  مبين ضالل
 الحقيقي

 47التخصيص

َما َينُظُروَن  24
ِإالَّ َصْيَحًة 

َواِحَدًة 
َتْأُخُذُهْم َوُهْم 

 َيِخصُِّموَن 

النعت واحدة صيحة
 الحقيقي

 49التخصيص

َقاُلوا َيا َوْيَلَنا  25
َمن َبَعَثَنا ِمن 

َهَذا  مَّْرَقِدَنا
َما َوَعَد 
الرَّْحَمُن 
َوَصَدَق 
 اْلُمْرَسُلوَن

النعت  هذا مرقدنا
 آيدالتأ

 52التخصيص

 53التخصيصالنعت واحدة صيحةِإن َآاَنْت ِإالَّ  26
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َصْيَحًة 
َواِحَدًة َفِإَذا 
ُهْم َجِميٌع 

لََّدْيَنا 
 ُمْحَضُروَن 

 الحقيقي

ِإن َآاَنْت ِإالَّ  27
َصْيَحًة 
ِإَذا َواِحَدًة َف

ُهْم َجِميٌع 
لََّدْيَنا 

 ُمْحَضُروَن 

محض جميع
 رون

النعت 
 الحقيقي

 53التخصيص

َسالٌم َقْوال  28
ِمن رَّبٍّ 
 رَِّحيٍم

من  قوال
 رب

النعت شبه 
 الجملة

 58التخصيص

َسالٌم َقْوال  29
ِمن رَّبٍّ 
 رَِّحيٍم

النعت  رحيم رب
 الحقيقي

 58 المدح

َواْمَتاُزوا  30
يَُّها اْلَيْوَم َأ

 اْلُمْجِرُموَن 

المجر أي
 مون

النعت 
 آيدالتأ

 59التخصيص

َأَلْم َأْعَهْد  31
ِإَلْيُكْم َيا َبِني 

آَدَم َأن ّلا 
َتْعُبُدوا 

الشَّْيَطاَن ِإنَُّه 
َلُكْم َعُدوٌّ 

 مُِّبيٌن 

النعت  مبين عدو
 الحقيقي

 60التخصيص

َوَأْن  32
اْعُبُدوِني 

 61التخصيصالنعت مستقيم صراط
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َهَذا ِصَراٌط 
 مُّْسَتِقيٌم 

 الحقيقي

َوَلَقْد َأَضلَّ  33
ِمنُكْم ِجِبلا 
َآِثيًرا َأَفَلْم 

َتُكوُنوا 
 َتْعِقُلوَن

النعت  آثيرا جبال
 الحقيقي

 62التخصيص

َهِذِه َجَهنَُّم  34
الَِّتي ُآنُتْم 
 ُتوَعُدوَن 

النعت  التي جهنم
 آيدالتأ

 63التخصيص

ُه َوَما َعلَّْمَنا 35
الشِّْعَر َوَما 

َينَبِغي َلُه ِإْن 
ُهَو ِإالَّ ِذْآٌر 
َوُقْرآٌن مُِّبيٌن 

النعت  مبين قرآن
 الحقيقي

 69التخصيص

ال  36
َيْسَتِطيُعوَن 

َنْصَرُهْم 
َوُهْم َلُهْم 

ُجنٌد 
 مُّْحَضُروَن 

 ال آلهة
يستط
 يعون

 75التخصيصجملةالنعت 

ال  37
َيْسَتِطيُعوَن 

َنْصَرُهْم 
َلُهْم  َوُهْم
ُجنٌد 

 مُّْحَضُروَن 

محض جند
 رون

النعت 
 الحقيقي

 75التخصيص

َأَوَلْم َيَر  38
اِإلنَساُن َأنَّا 

النعت  مبين خصيم
 الحقيقي

 77التخصيص
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 الفصل الخامس

 الخاتمة
 

 الّنتائج . أ
 

 :يمكن أن نلخص آما يالي, من الوصف المذآور في الباب الرابع  
وهي , آيات في سورة يبس تسعة وثالثون األيات التي تتضمن على النعت   )1

,  28,  24,  20,  19,  18,  17,  15,  12,  11,  6, 5,  4, 2في اآلية  
29  ,33  ,34  ,39  ,42  ,41  ,44  ,46  ,47  ,49  ,52  ,53  ,58  ,
59  ,60  ,61  ,62  ,63  ,69  ,75  ,77 ,81 . 

 : هي يسفي سورة  نعتأنواع ال )2
 . آيات 26 وآان عدده ت متبوعه،هو ما يبين صفة من صفا لحقيقي االنعت #  

َخَلْقَناُه ِمن 
نُّْطَفٍة َفِإَذا 

ُهَو َخِصيٌم 
 مُِّبيٌن 

َأَوَلْيَس الَِّذي  39
َخَلَق 

السََّماَواِت 
َواَألْرَض 

َعَلى  ِبَقاِدٍر
َأْن َيْخُلَق 

ِمْثَلُهم َبَلى 
َوُهَو اْلَخالَُّق 

 اْلَعِليُم

النعت  العليم الخالق
 الحقيقي

 81 المدح


