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 الباب الرابع 
 تقدي البياانت وحتليليها

 حملة عن سورة النبأ وسورة النازعات  - أ
 سورة النبأ -1
 تعريف سورة النبأ  (أ

اَيت    ْيربعأبسورة  سورة النبأ هي من احد السورة يف جز عم . تتصمن هذه ال
، نزلت بعد سورة املعارج يدور حمورها حول يوم القيامة والبعث وهي من سورة املكية

والنشور وإثبات عقيدة البعث. ابتدأت السورة الكرمية ابإلخبار عن يوم القيامة هذا 
احلدث العظيم الذي شغل أذهان الكثري من كفار مكة حىت صاروافيه ما بْي مصدق  

والرباهْي على قدرة رب العاملْي فإن الذي يقدر على   ومكذب. مث أقامت الدالئل
خلق العجائب والبدائع قادر على إعادة خلق اإلنسان بعد فنائه. مث أعقبت ذلك 
بذكر البعث وحددت وقته وميعاده وهو يوم الفصل بْي العباد حيث مجع هللا األولْي 

َقاات ۙ  واآلخرين للحساب ﴿ ﴾ ي َّْوَم ي  ن َْفخ  ىِف الصُّْوِر فَ َتْأت  ْوَن  17﴿ِانَّ يَ ْوَم اْلَفْصِل َكاَن ِمي ْ
﴿ العذاب 18اَفْ َواج ۙا  ألوان  من  فيها  وما  جهنم  عن  الكرمية   السورة  وحتدثت   .﴾

للكافرين وحتدثت عن املتقْي وما أعد هللا هلم من ضروب النعيم على طريقة القرآن 
ث عن أهوال يوم القيامة وختمت السورة الكرمية  ابحلدي  الكرمي بْي الَتغيب والَتهيب.

ومسيت السورة الكرمية   حيث يتمىن  الكافر أن يكون ترااب هلول ما يلقى من العذاب.
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والنشور. والبعث  القيامة  اهلام عن  اخلرب  فيها  النبأ ألن  وأيضا مسيت هذه    47بسورة 
 2، وسورة املعصرات.سورة التساؤلو  ،السورة بسورة عمِّ يتساءلون 

 النبأ  فضل سورة (ب

عن ابن عباس رضي هللا عنه قال : قال أبو بكر   سورة النبأ هلا فضل كما قيل 
رضي هللا عنه : َي رسول هللا قد شبت، قال : ))شيبتين هود، والواقعة، واملرسالت،  

 48و)عمَّ يتساءلون( و)إذا الشمس كورت((. 

 سورة النازعات  -2
 سورة النازعات تعريف  (أ

وهي  مكية آَيِتا ست وأربعون، نزلت بعد سورة النبأ  النازعات هي سورة  سورة  
تعىن أبصول  العقيدة والوحدانية والرسالة وحمور السورة يدور حول   من سورة املكية

القيامة وأهواهلا. بدأت ابلقسم ابملالئكة  األبرار الىت تنزع أرواح املؤمنْي بلطف 
ة. مث حتدثت عن املشركْي املكفرين للبعث ولْي وتنزع أرواح اجملرمْي بشدة وغلظ

الطاغية  الفظيع، مث حتدثت عن فرعون  اليوم  والنشور فصورت حالتهم يف ذلك 
ابلغرق.  وأهلكه  فقصمه هللا  والطغيان  اجلربوت  يف  ومتادى  الربوبية  أدعى  الذى 
وختمت السورة الكرمية ببيان وقت الساعة الذى استبعده املشركون وأنكروه وكذبوا 

َن م ْرٰسىَهۗا ﴿ دوثه ﴿حب َل ْوَنَك َعِن السَّاَعِة اَيَّ مسيت السورة الكرمية بسورة  ﴾ 42َيْس  
النازعات ألن هللا عز وجل أقسم ابملالئكة الىت تنزع أرواح الكفار نزعا ابلغا أقصى 

 وأيضا مسيت هذه السورة بسورة الساهرة والطامة. 49الغاية يف الشدة والعسر.
 

 . 385(، ص. 2002)القاهرة : دار االفاف العربية ، ، االعجاز البالغي يف القرآن الكريحممد حسْي سالمة،  47
 .511(، ص. 1426،  دار ابن اجلوزي ، )القرآن وفضائلها أمساء سور، منرية حممد انصر الروسري 48

 . 387. (،ص2002،دار االفاف العربية  :  ، )القاهرةاالعجاز البالغي يف القرآن الكريحممد حسْي سالمة،  49
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 تفضل سورة النازعا (ب

عن أب بن كعب عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص قال : )من قرأ سورة النازعات كان جسه  
 50يف القرب حىت يدخل اجلنة قدر صالة املكتوبة((. 

 
 

  .516. (، ص1426 ،  دار ابن اجلوزي، )القرآن وفضائلها  أمساء سور، الروسريمنرية حممد انصر 50
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 تقدي البياانت وحتليليها  - ب 
 اجلناس يف سورة النبأ وسورة الناوعات  -1

 س يف سورة النبأ والنازعات يعين: أنواع اجلناوأما 

الفاظ  رقم اآلَيت  السورة الرقم 
 األَيت 

الفاظ 
 اجلناس

انواع  
 اجلناس  

 املعىن  السبب 

ب  ْوا  28 النبأ  1 وََكذَّ
آِبََيتَِنا  
 ِكذَّااب  

ب  ْوا    –وََكذَّ
 ِكذَّااب    

جناس  
 اإلشتقاق

  " " ِكذَّااب  و  ب  ْوا"  " َكذَّ الكلمة 
كلمة  فهما   من  يشتقان 

"كذب"، ومها توافقا ركنيه يف  
جيمعهما   أن  وترتيبها  حروفها 

 اشتقاق

ب  ْوا و ِكذَّااب    مبعىن تكذيبا    وََكذَّ
 

النازعا 2
 ت 

َوالنَّاِشطَاِط   2
 َنْشط ا

النَّاِشطَا
  -طِ 

 َنْشط ا

جناس  
 اإلشتقاق

   " و  َوالنَّاِشطَاِط"   " الكلمة 
كلمة  َنْشط ا " مها يشتقان من  

نشط وتوافق   - "   ، ينشط" 
 ركنيه يف احلروف وترتيبها 

املالئكة تنشط أرواح املؤمنْي 
 أي تسلها برق 
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النازعا 3
 ت 

َوالسَّاحِبَاِت   3
ا  َسْبح 

السَّاِبحَ 
 –اِت  
 َسْبح ا

جناس  
 اإلشتقاق

  " و  "السَّاحِبَاِت"  الكلمة 
من كلمة   يشتقان  مها  َسْبح ا" 

يسبح" ، وتوافق ركنيه    -"سبح
 احلروف وترتيبها يف 

السماء   من  تسبح  املالئكة 
 أبمره تعاىل، أي تنزل

النازعا 4
 ت 

فَالسَّاِبَقا 4
 ِت َسب ْق ا

السَّاِبَقا
 -ِت  
 َسب ْق ا

جناس  
 اإلشتقاق

الكلمة "السَّاِبَقاِت" و " َسب ْق ا 
كلمة   من  يشتقان  مها   "

ركنيه    -"سبق وتوافق  يسبق"، 
 يف احلروف وترتيبها 

أبرواح املؤمنْي املالئكة تسبق  
 اىل اجلنة

النازعا 5
 ت 

يَ ْوَم تَ ْرج ف    6
 الرَّاِجَفِة 

-تَ ْرج ف  
 الرَّاِجَفِة   

جناس  
 اإلشتقاق

الكلمة " تَ ْرج ف  " و "الرَّاِجَفِة  
الكلمة   من  يشتقان  فما    "

وتوافق   -"رجف  ، يرجف" 
 ركنيه يف احلروف وترتيبها 

يرجف كل  هبا  األوىل  النفخة 
شيئ، أي يتزلزل فوصفت مبا  

 حيدث منها 

ب  ْوا  29-28 النبأ  6 وََكذَّ
آِبََيتَِنا  
ِكذَّااب  

  – ِكذَّااب   
 ِكَتااب  

جناس  
 الالحق

فوجدت  اآلَيت   فذه  يف 
" و "   الباحثة أن لفظ  " ِكذَّااب 

" ن يف حرف "الذال" و    ِكَتااب 

و كتااب   تكذيبا   مبعىن  ب  ْوا  وََكذَّ
 مبعىن كتااب يف اللوح احملفوظ 
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(28   )
َشْيٍء  وَك لَّ 
نٰ  ه  أضْحَصي ْ
ِكَتااب   

(29 ) 

احلرفان   ،هناك  "التاء" 
غري  كان  إن  املختلفان 

 متقاربْي.

النازعا 7
 ت 

يَ ْوَم تَ ْرج ف    6-7
الرَّاِجَفِة 

(6   )
بَ ع َها   تَ ت ْ
الرَّاِدَفة  

(7 ) 

الرَّاِجَفِة 
 الرَّاِدَفة   –

جناس  
 الالحق

يف لفظ " الرَّاِجَفِة " و " الرَّاِدَفة  
" : يف حرف "اجليم" و حرف  
احلرفان   هناك   ،  " "الدال 
غري  كان  إن  املختلهان 

 متقاربْي.

يرجف كل  هبا  األوىل  النفخة 
شيئ، أي يتزلزل فوصفت مبا  

 حيدث منها
أربعون   بينهما  الثانية  النفخة 
من حال  واجلملة   سنة، 
واسع  فاليوم  الراجفة، 
للنفختْي وغريمها فصح ظرفيته  

 للبعث الواقع عقب الثانية  
النازعا 8

 ت 
بَ ع َها   7-8 تَ ت ْ

الرَّاِدَفة  
 –الرَّاِدَفة   
 َواِجَفةٌ 

جناس  
 الالحق

يف لفظ " الرَّاِجَفِة" و " َواِجَفة  
"، يف حرف "الراء " و حرف  

أربعون   بينهما  الثانية  النفخة 
من  حال  واجلملة  سنة، 
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(7  )
ق  ل ْوٌب  
ي َّْوَمِئٍذ 
َواِجَفٌة 

(8 ) 

احلرفان   هناك   " "الواو 
غري  كان  إن  املختلفان 

 متقاربْي. 

واسع  فاليوم  الراجفة، 
للنفختْي وغريمها فصح ظرفيته  

 للبعث الواقع عقب الثانية 
 قلقةواجفة مبعىن خائفة 

9   
النازعا
 ت 

تِْلَك  14، 12 قَال ْو 
َكرٌَّة  ِإذ ا 
َخاِسَرٌة،  
فَِإَذاه ْم  
 ابلسَّاِهَرة  

  -َخاِسَرةٌ 
 السَّاِهَرة  

جناس  
 الالحق

  " و   " َخاِسَرٌة    ِ" لفظ  يف 
السَّاِهَرة  " : يف حرف "اخلاء"  
هناك    ، "السْي"  حرف  و 
احلرفان املختلهان إن كان غري 

 متقاربْي.

 ىن ذات خسران  خاسرة مبع
األرض  وجه  مبعىن  الساهرة 
ببطنها   كانوا  بعدما  أحياء 

 أمواات

النازعا 10
 ت 

َوأَْغَطَش   29-30
َلَها   لَي ْ
َوَأْخرََج 
ها،  ض حٰ 

َواأْلَْرَض  

  -هاض حٰ 
 َها َدحٰ 

جناس  
 الالحق

يف هذه اآلية فوجدت الباحثة  
ها " و " أن يف لفظ " ض حٰ 

يف حرف "الضاء"  َها " ، َدحٰ 
و حرف "الدال" هناك  

ها مبعىن أبرز نور  َوَأْخرََج ض حٰ 
الليل  إليها  وأضيف  مشسها 
إلهنا   والشمس  ظاملا  ألنه 

 سراجها. 
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ذٰ  ِلَك بَ ْعَد 
 َها َدحٰ 

احلرفان املختلفان إن كان غري 
 متقاربْي.

وكانت  بسطها  مبعىن  دحاها 
غري  من  السماء  قبل  خملوقة 

 دحو  
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 السجع يف سورة النبأ والنازعات -2

 فََأمَّا أنواع السجع فس سورة النبأ والنازِعات فهي كما يلي: 

 الشرح   أنواع السجع ألفاظ السجع  ألفاظ اآلَيت  رقم اآلَيت  السورة

  -َكالَّ   ( 5) ( مث َّ َكالَّ َسيَ ْعلم ون4َكالَّ َسيَ ْعَلم ْوَن )  5-4 النبأ  
 َسيَ ْعَلم ْونَ 

لفظه   املرصع مقابلة  هو  ألن 
 بلفظ على وزهنا ورويها 

الوزن    املتوازي  أَْزَواج ا  –أَْواَتد ا  ( 8ك ْم أَْزَواج ا ) (  َوَخَلْقنٰ 7َواجْلَِباَل أَْواَتد ا ) 7-8 النبأ  يف  اتفقا  ألن 
 واختلففتا يف القافية.

)  10-12 النبأ  س َباات   نَ ْوَمك ْم  اللَّْيَل 9َوَجَعْلَنا  َوَجَعْلَنا    )
( )10لَِباس ا  َمَعاش ا  الن ََّهاَر  َوَجَعْلَنا    )11   )

َنا فَ ْوَقك ْم َسب ْع ا ِشَداد ا  )  ( 12َوبَ نَ ي ْ

  -لَِباس ا     -س َباات   
 ا ِشَداد    -َمَعاش ا 

يف   املتوازي  فواصلها  اتفاق  ألن 
 الوزن واخلتالفها يف الروي
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 (  13َوَجَعْلَنا ِسرَاج ا َوهَّاج ا ) 13-14 النبأ 
 ( 14َوأَنْ زَْلَنا ِمَن اْلم ْعِصرَاِت َمآَء َثجَّاج ا  ) 

الوزن   املتوازي  َثجَّاج ا  -َوهَّاج ا  يف  اتفقا  ألن 
 والروي

اْلَفْصِل َكاَن 16أَْلَفافَا  )ٍت  َوجنِّٰ  16-18 النبأ  يَ ْوَم  (  ِإنَّ 
َقاات  )  (    يَ ْوَم ي  ن َْفخ  يفْ الصُّْوِر فَ َتأت  ْوَن  17ِمي ْ
 ( 18أَفْ َواج ا )

َقاات     –أَْلَفافَا      -ِمي ْ
 أَفْ َواج ا

الوزن   املتوازي  يف  اتفقا  ألن 
 واختلف يف القافية 

 19-20 النبأ 
 

( أَبْ َوااب    َفَكاَنْت  السََّمآء   (   19َوف ِتَحِت 
 ( 20اجْلَِبال  َفَكاَنْت َسرَااب  )  ريَِّتِ َوس

الفاصلتان    املطرف َسرَااب   –أَبْ َوااب   اختلف  ألن 
يف   واتفق  الوزن   يف 

  القافية
،  22،24 النبأ 

26  ،27  ،
29،30 

َها بَ ْرد ا (    22اب   )لِلطَّاِغْْيَ َماٰ  اَليَذ ْوق  ْوَن ِفي ْ
(  ِإهنَّ ْم  26(  َجَزآء  ِوفَاق ا )24َواَل َشرَااب   )

يَ ْرج ْوَن ِحَسااب  )  (  وَك لَّ َشْيٍء  27َكان وا اَل 
نٰ  (  َفذ ْوق  ْوا فَ َلْن نَزِْيدَك ْم ِإالَّ  29ه  ِكَتااب  )َأْحَصي ْ
 ( 30َعَذااب   )

   -َشرَااب     -اب  َماٰ 
  -ااب  ِحسَ   -ِوفَاق ا
 َعَذااب   -ِكَتااب  

التفاق الفواصل فيه وزان   املتوازي 
 وقافية 
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َها َأْحَقااب  )لٰ  النبأ  ْيم ا َوَغسَّاق ا  23ِبِثْْيَ ِفي ْ ( ِإالَّ محَِ
ب  ْوا ابِٰ 25)  ( 28ِتَنا ِكَذااب  ) يٰ (     وََكذَّ

 

 - َغسَّاق ا   -َأْحَقااب  
 ِكَذااب  

وزان   املتوازي   واختالفها  التفاقها 
 روَي 

) 31-35 النبأ  َمَفاز ا   لِْلم تَِّقْْيَ  ِدَهاق ا 31ِإنَّ  وََكْأس ا     )
(34    ) 

 ِدَهاق ا –َمَفاز ا 

 

يف  املتوازي   الفاصلتان  التفقا 
 الوزن واختلفا يف الروي 

    ( َوأَْعَنااب   أَتْ رَااب   32َحَدآِئَق  وََكَواِعَب     )
َواَل ِكذَّااب   33) َلْغو ا  َها  ِفي ْ َيْسَمع ْوَن  اَل   )
(35 ) 

  –أَتْ رَااب     –أَْعَنااب   
 ِكذَّااب  

الوزن  املتوازي  التفق الفواصل يف 
 والروي

نَ ه َما الرَّمْحَن  َواِت َواأْلَْرِض َوَما  َربِّ السَِّذمٰ  37-40 النبأ  بَ ي ْ
 ( ِخطَااب   ِمْنه   مَيِْلك ْوَن  يَ ق ْوم   37اَل  يَ ْوَم      )

ِئكة َصفًّا اَل يَ َتَكلَّم ْوَن إالَّ َمْن أَِذَن  الرُّْوَح َواْلَملٰ 

  – َصَوااب     -ِخطَااب   
 رَااب     -َمآاب    

التفقا الفواصل يف الوزن  املتوازي 
 والقافية
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الرَّمحٰ  َوقَاَل َصَوااب   )َله   اْليَ ْوم   (  ذٰ 38ن   ِلَك 
(   إانَّ  39)   احلَْقِّ َفَمْن َشآَء اختَََّذ ِإىَل َربِّه َمآاب   

َما  أَْنَذْرنٰ  اْلَمْرء   يَ ْنظ ر   يَ ْوَم  َقرِيْ ب ا     َعَذااب   ك ْم 
َتيِنْ ك ْنت  ت  رَااب    ه  َويَ ق ْول  اْلَكاِفر  ي ٰ َقَدَمْت يَدٰ  َلي ْ

(40 ) 
َوالنَّٰ 1َوالنَّازَِعاِت َغْرق ا ) 1-5  النازعات  َنْشط ا )ِشطٰ (  (    2ِت 

(   4ِت َسب ْق ا )ِبقٰ ( فَالسِّٰ 3ِت َسْبح ا )ِبحٰ َوالسِّٰ 
 ( 5فَاْلم َدبِّراِت أَْمر ا )

  َنْشط ا     -َغْرق ا  
َسب ْق ا    –َسْبح ا    –
 أَْمر ا  -

التفق الفواصل يف الوزن    املتوازي 
يف  الفواصل  واختلف 

 القافية

بَ ع َها الرَّاِدَفة  )6يَ ْوَم تَ ْرج ف  الرَّاِجَفة   ) 6-7 النازعات  يف  املتوازي  الرَّاِدَفة    - الرَّاِجَفة      ( 7(  تَ ت ْ الفاصلتان  التفقا 
 الوزن والقافية 
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(  أَِءَذا  10يَ ق ْول  أَئِنَّا َلَمْرد ْود ْون يف احْلَاِفَرة    ) 10-14 النازعات 
ا ِعظَام ا َنََِرة ) َّ، ِإَذا َكرٌَّة 11ك  تِْلَك  قَال ْوا    )

َا ِهَي َزْجَرٌة َواِحَدة )12َخاِسَرة   ) (     13(  فَِإَّنَّ
 (  14فَِإَذا ه ْم اِبلسَّاِهَرة   )

   -َنََِرة    –احْلَاِفَرة   
َواِحَدة    –  َخاِسَرة  

 ا لسَّاِهَرة   -

التفق الفواصل يف الروي   املطرف
 واختلف يف الوزن 

،    26 النازعات 
25  ،

24،22  ،
20 ،15    

يَة  (  فََأرَاه  ااْلٰ 15َك َحِدْيث  م ْوَسى  ) َهْل أَتٰ 
( فَ َقاَل  22( مث َّ أَْدبَ َر َيْسعى  )20الك رْبَى  )

فََأَخَذه  هللا  َنَكاَل  (   24َأان َربِّثك م  اأَلعلى )
ِلَك َلِعرْبَة  ِلَمْن  (  ِإنَّ يفْ ذٰ 25األِخَرة َواأل وىَل )

 ( 26خَيْشى )

الك رْبَى    –م ْوَسى  
  - َيْسعى    –

األ وىَل     -اأَلعلى  
 خَيْشى  -

وزان   املتوازي  يف  الفواصل  التفق 
 وقافية

،  17،  16 النازعات 
21 

( ط َوى  اْلم َقدَِّس  اِبْلَواِد  َربُّه  اَنَداه   (  16إْذ 
(  َفَكَذَب  17ِاْذَهْب ِإىَل ِفْرَعْوَن ِإنَّه طََغى )

 (  21َوَعصى )

  –طََغى    -ط َوى
 َعصى 

وزان   املتوازي  يف  الفواصل  التفق 
 وقافية
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،  19،  18 النازعات 
20 ،23 

ِدَيَك (  َوأَهْ 18ى   )فَ ق ْل َهْل َلَك ِإىَل َأْن تَ زَكِّٰ 
يَة الك رْبَى  ( فََأرَاه  ااْلٰ 19ِإىَل َربَِّك فَ َتْخشى )

 ( 23(  َفَحَشَر فَ َنادى ) 20)

   -ى     تَ زَكِّٰ 
  - فَ َتْخشى  

 َنادى ف َ  -الك رْبَى

وزان   املتوازي  يف  الفواصل  التفق 
 وقافية

،  29،  27 النازعات 
30   

بَ ن ٰ  السََّمآء   أَِم  َخْلق ا  َأَشدذ   )  أَأَنْ ت ْم  (   27َها 
َلَها َوَأْخرََج ض حٰ  ( َواأْلَْرَض 29َه ا ) َوأَْغَطَش لَي ْ

 (  30َه ا ) ِلَك َدحٰ بَ ْعَد ذٰ 

  -َه ا  ض حٰ   -َها  بَ ن ٰ 
   َه اَدحٰ 

التفقا الفاصلتان فيالوزن   املتوازي 
   زالقافية


