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المعلومات الحسان عن سور القرآن

(معلومات عن سورة يس)

(((

( 1آياتهــا) )٨٣( -:يف الكــويف و( )٨٢عنــد الباقــن اختالفهــا (يــس)  -١-عدهــا
الكــويف ومل يعدهــا الباقــون وختمهــا (مــن) وحروفهــا ( )٣٠٦٨وانفــردت ب ()٤
ألفــاظ.

( 2نزولهــا) -:مكيــة بــا خــاف واختلــف يف آيــة ( )١٢والراجــح اهنــا مكيــة
ويف الدليــل ضعــف وآيــة ( )٤٨والراجــح اهنــا مكيــة وال دليــل عليــه نزلــت بعــد
ســورة اجلــن وقبــل الفرقــان رقــم ( )٤١نزلــت بعــد اهلجــرة للحبشــة.

سور الجزء الثالث والعشرون

( 3أســماؤها)-[ )٩( -:يــس -قلــب القرآن-ســورة حبيــب النجار-امل ٌ ِعمــة
-الدافعة-الواقعة-القاضية-العزيزة-العظيمة].

4

(القراءات فيها).)١٩٢( -:

(سورة يس-سورة الصافات-سورة ص)

( 5فضلهــا))٤( -:مــن املثــاين بــدل اإلنجيــل -مــن قرأهــا ىف ليلــة غفــر
لــه -تعصــم مــن الرش-قلــب القــرآن ويســن قراءهتــا عنــد املحتــر واحلديــث
متكلــم فيــه.

(((	نظر -:البيان للداين ( )٢١١وخمترص الفضائل ( )٧٠وأسامء السور للشايع ( )١١٧وسور القرآن لنوره
( )١٧١ومعجم القراءات ( )٤/١٦١وامليك واملدين للفالح (.)٢٤٢
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المعلومات الحسان عن سور القرآن
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(الكتب والبحوث المؤلفة فيها)-:
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تفسري سورة يس حممد األمني بن صدر الدين مال زاده الرشواين
(خمطوط).
من عجائب سورة يس بكر حممد إبراهيم.

من أرسار التنزيل يف سورة يس حممد األمري حممد سيد.

املهذب يف تفسري سورة يس لعىل الشحود.

تفسري سورة يس للحاج حسن حييى.
أضواء عىل سورة يس حنان اللحام.

شفاء الظآمن برس قلب القرآن للدمنهوري أمحد عبد املنعم منظومة
خمطوطة انظر -:الفهرس الشامل (.)٧٨٠

أساليب احلجاج يف القرآن الكريم من خالل سورة اإلرساء إىل سورة
يس دراسة حتليلية آمنة عوض الكريم عبد الرمحن حممد.

أرسار ومعجــزات ســورة يــس وآيــة الكــريس أســامة
عبد العزيز عطية باشا.
أرسار ومعجزات سورة يس وآية الكريس عصام يوسف.

أصول العقيدة يف سورة يس وأثرها يف الفرد واملجتمع ليليا شنتوح.
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(سورة يس-سورة الصافات-سورة ص)

		

9

تفسري سورة يس للشواين عمر بن اخلطاب-خمطوط انظر -:الفهرس
الشامل (.)٨٦٤

سور الجزء الثالث والعشرون

		

5

تفســر ســورة يــس البــن احلــاج محــدون بــن عبــد الرمحــن
خمطوط انظر -:الفهرس الشامل (.)٨٠٣

المعلومات الحسان عن سور القرآن

		أصول ما يف القرآن الكريم مع دراسة تطبيقية عىل سورة يس
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إبراهيم بن سعيد بن محد الدورسي.
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30

إطاللة عىل سورة يس حممود بن حممد حسن الرشيف.

اإلعراب الكامل لسورة يس عبد الفتاح السيد سليم.
التيسري يف فهم سورة يس أمحد حممد شاور.

الدر الرصني يف تفسري سورة يس دراسة حتليلية موضوعية صديق خليل
الصالح اجلمييل.
الدعاء للمتويف وسورة يس جمموعة من املؤلفني  /الباحثني

القول احلصني يف تفسري سورة يس حممد طه الباليساين.
القول املبني يف تفسري سورة يس عبد املجيد البيانوين.

القول املبني يف تفسري سورة يس حسن يونس حسن عبيد

القول املبني يف خواص ودعوات وفوائد سورة يس رمضان
عبد اللطيف.

تأمالت يف سورة يس قلب القرآن حسن حممد أمحد باجودة.
تفسري سورة يس حممد عيل الصابوين.

تفسري القرآن الكريم (سورة يس) حممد بن صالح العثيمني.

تفسري سورة الكهف وسورة يس إسامعيل بن عمر بن كثري بن زرع
البرصوي ثم الدمشقي.
تفسري سورة يس حييى بن سالم بن أيب ثعلبة البرصي.
تفسري سورة يس حسنني حممد خملوف.
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تفسري سورة يس محامي زاده أفندي (خمطوط).

تفســر ســورة يــس وفضائلهــا ،ملحــق معــه دالئــل اخلــرات مبــا ينفــع
األمــوات صبحــي رمضــان شــحادة.

زهــور ورياحــن يف تفســر ســورة يــس الســيد فــاروق
حممد عبد الرمحن.
سورة يس فضلها وكيفية الدعاء هبا طيف عرفات.

سورة يس اجلامعة ألصول العقيدة وشعب اإلميان يوسف البدري.

فضائل سورة يس طارق الطنطاوي.

الرتكيب النحوي يف سورة يس حممد حسن حسن جبل.

تفسري سورة يس حممد عيل بن أمحد القراجة داغي (خمطوط)

ســيف الديــن أبــو احلســن عــي بــن حممــد بــن ســامل الثعلبــي
اآلمدي (خمطوط).

شفاء الظآمن برس قلب القرآن (منظومة يف سورة يس) أمحد بن عبد
املنعم بن يوسف بن صيام الدمنهوري املذاهبي األزهري (خمطوط)
تفسري سورة يس الشيخ مصطفى اخللويت (خمطوط).

تفســر ســورة يــس أيــوب بــن أمحــد بــن أيــوب اخللــويت
البقاعي الصاحلي الدمشقي(خمطوط).

تفســر ســورة يــس مــن روح البيــان إســاعيل حقــي بــن مصطفــى
لــدا الربوســوي (خمطــوط).
االســتنبويل أصــ ً
ا اآليــدويس مو ً
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تفسري سورة يس الغزايل خليل عيد.
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تفسري سورة يس حسن حممد سعيد الشناوي.
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دراسات لغوية يف سورة يس رشف الدين عيل الراجحي.
صور شاملة لسورة يس حممد الغزايل أمحد السقا.
مع سورة يس إبراهيم الدسوقي حممد مخيس.

نظرات يف سورة يس حممد املغازي سيف الدين.

الرتاكيــب اللغويــة يف ســورة يــس (دراســة نحويــة وصفيــة) ســيف
البحريــن بــن فيغــران حــاج كــوال.

التفســر باملأثــور يف ســورة يــس مجعــا وحتقيــق ودراســة حممــد عبــد
الغــي عبــد العزيــز ســامة.
الدعــوة اإلســامية مــن خــال ســورة يــس عبــد اللطيــف
شاكر موىس شحاته.
اخلصائص البالغية يف سورة يس حسين حممد سيد عثامن.

العقــد الثمــن يف التفســر املوضوعــي لســورة يــس شــادي
حممد فارس رايض.

55
		الغيبيــات وأثرهــا عــى الفــرد واملجتمــع يف ســوريت الكهــف ويــس
وفــاء حجــو.
(سورة يس-سورة الصافات-سورة ص)
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8

تفسري سورة يس عيل حسن العريض.

تفسري سورة يس ملصطفى بن حممد األنقراوي.

ســورة يــس ومنهجهــا يف إثبــات التوحيــد والرســالة والبعــث
منال قاسم حممد.
معامل الدعوة يف سورة يس نعيمة عبد العزيز حجازي حممد.
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موقــف القــرآن مــن خصومــه كــا تصــوره ســورة يــس
رهيام طلعت إسامعيل.
سورة يس دراسة داللية ثلجة شتاح.

املناســبة بــن الفواصــل القرآنيــة وآياهتــا  -دراســة تطبيقيــة لســورة
لقــان،الســجدة،يــس،الصافــات،صفاطمــةحممــدحممــودشــلدان.

سور الجزء الثالث والعشرون
(سورة يس-سورة الصافات-سورة ص)
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المعلومات الحسان عن سور القرآن

(معلومات عن سورة الصافات)

(((

( 1آياتها) )١٨١( - :يف عد البرصة و( )١٨٢عند الباقني اختالفها آيتان

وحروفهــا ( )٣٩٠١وختمهــا (قــدم بنــا) وانفــردت ب ( )١٢لفــظ وذكــر فيهــا لفــظ
اجلاللــة ( )١٣مــرة وذكــر فيهــا ( )٨أنبيــاء.

( 2نزولهــا) -:هــي مكيــة بــا خــاف نزلــت بعــد األنعــام وقبــل لقــان رقــم
( )٥٦نزلــت قبيــل اهلجــرة.

3
سور الجزء الثالث والعشرون

4
5

(أسماؤها)[ )٣( -:الصافات-الذبيح-الزينة].

(القراءات فيها).)١٨٢( -:

(فضلها) -:من املئني مكان الزبور.

(سورة يس-سورة الصافات-سورة ص)

(((	انظر :البيان للداين ( )٢١٢وخمترص الفضائل ( )٧٣وأسامء السور للشايع ( )١٢٢وسور القرآن لنوره
( )١٧٥ومعجم القراءات ( )٤/١٩٣وامليك واملدين للفالح ()٢٥٠
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(الكتب والبحوث المؤلفة فيها)-:
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تفســر اآليــة ( )١٠٢للحــدادي حســن بــن حممــد الــريك (خمطــوط)
انظــر الفهــرس الشــامل (.)٨٠٣
تفســر اآليــة ( )١٨٠للهــادي حييــى بــن احلســن الزيــدي (خمطــوط)
انظــر الفهــرس الشــامل (.)٣٠
تفسري سورة الصافات عبدالله أمحد عثامن.

تفسري سورة الصافات دراسة أسلوبية عدالة مصطفى السامل.
التناسق املوضوعي يف سورة الصافات حنان اخلطايب.

حــروف اجلــر ومعانيهــا يف ســورة الصافــات دراســة لغويــة
نحوية لعفاف
التفسري باملأثور لسورة الصافات بسيوين موىس مريس البليهي.

املحسنات البديعية يف سورة الصافات أمحد سعد عبد الرزاق ناجي.

املناســبة بــن الفواصــل القرآنيــة وآياهتــا  -دراســة تطبيقيــة لســورة
لقــان ،الســجدة ،يــس ،الصافــات ،ص فاطمــة حممــد حممــود شــلدان.
تفسري سورة الصافات حممد بن صالح العثيمني.

تفسري سورة الصافات حممد البهي.
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(سورة يس-سورة الصافات-سورة ص)

		

9

تفســر اآليــة ( )٩٩ملــر حممــد العــويف (خمطــوط) انظــر الفهــرس
الشــامل (.)٨٩٦
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تفســر اآليــة ( )٣٥للحســيين حســن إبراهيــم (خمطــوط) انظــر
الفهــرس الشــامل (.)٧٧٥
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سور الجزء الثالث والعشرون
(سورة يس-سورة الصافات-سورة ص)
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17

تفسري سورة الصافات حييى بن سالم بن أيب ثعلبة البرصي.

تفسري سورة الصافات سيد زيك خليل إبراهيم.

تفسري سورة الصافات أمحد فؤاد عيل املشتويل.

مسائل العقيدة يف سورة الصافات امتياز أمحد حممد ياسني

المعلومات الحسان عن سور القرآن

(معلومات عن سورة ص)

(((



1

(آياتهــا) -:يف الكــويف ( )٨٨واحلجــازي والشــامي ( )٨٦والبــري ()٨٥
اختالفهــا ( )٣آيــات وختمهــا (صــد قطــرب مــن لــج) وحروفهــا ( )٣٠٦١وانفردت
ب ( )٧ألفــاظ
وورد فيها لفظ اجلاللة ( )٣مرات وذكر فيها ( )١١نبي

( 2نزولهــا) -:مكيــة بــا خــاف نزلــت بعــد القمــر وقبــل األعــراف رقــم نزوهلا
ورقمهــا يف املصحــف واحــد ( )٣٨نزلــت بعــد اهلجــرة للحبشــة وقبــل اإلرساء بعــد
ســنة ( )٥مــن البعثــة

4
5

سور الجزء الثالث والعشرون

3

(أسماؤها))٢( -:ص-داود

(القراءات فيها))١٦٥( -:

(فضلها) )٢( -:من املثاين  -وفيها سجدة.
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(سورة يس-سورة الصافات-سورة ص)

(((	انظر -:البيان للداين ( )٢١٤وخمترص الفضائل ( )٧٣وأسامء السور للشايع ( )١٢٤وسور القرآن لنوره
( )١٧٩ومعجم القراءات ( )٤/٢١٩وامليك واملدين للفالح ()٢٥٤
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(الكتب والبحوث المؤلفة فيها)-:
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4

تفســر اآليــة ( )٧للبــدرى حســن بــن عــى العــويض (ت)١٢١٤
انظر -:الفهرس الشامل ()٧٩٦
تفســر اآليــة ( )٢٦ملحمــد أمــن أفنــدي الدمشــقي (ت)١٢٥٢
انظر -:الفهرس الشامل ()٨٨٥
التفسري باملأثور لسورة ص بسيوين موىس مريس البليهي.

املناســبة بــن الفواصــل القرآنيــة وآياهتــا  -دراســة تطبيقيــة لســورة
لقــان،الســجدة،يــس،الصافــات،صفاطمــةحممــدحممــودشــلدان

		إعــام أهــل الضــاد ببعــض أرسار ســورة (ص) عبــد اللــه مــوىس حممــد
5
أبــو املجــد.
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سور الجزء الثالث والعشرون
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(سورة يس-سورة الصافات-سورة ص)
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بلوغ املراد يف تفســـر ســـورة ص يـــارس عبد اهلادي عبـــد احلكيم
إبراهيـــم خملـــوف.
تأمالت يف سورة ص زين العابدين أمحد الزويدي.
سورة ص عرض وتفسري عمر يوسف محزة.

سورة ص دراسة حتليلية وموضوعية أمحد سليامن عوض الرقب.

