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اإلهداء
أهدي هذا العمل إىل نفسي اليت سهرت واثبرت على إمتامه وإجنازه .....
وأهديه إىل والداي الكرميني .....
وأهديه إىل إخواين وأخوايت األشقاء .....
وأهديه إىل زوجيت وأبنائي أآلء وحممد وعزام ......
وأهديه إىل مدير جامعة املدينة العاملية االستاذ الدكتور حممد خليفة التميمي.....
وأهديه إىل شيخي الكرمي د .أمحد نبيه املكاوي حجري ......
وأهديه إىل شيخي الكرمي د .السيد سيد أمحد حممد جنم.....
وأهديه إىل الدكتور الكرمي عبدالناصر خضر ميالد على ما يبذله من أجل أبنائه الطالب .....
وأهديه إىل كل مشاخيي الذي تلقيت عليهم العلم وأقول هلم هذا حصاد تلميذكم فتقبلوه .....
وأهديه إىل كل طالب علم هنل من العلم واستقى .....
وأهديه إىل كل مسلم يف مشارق األرض ومغارهبا .....
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شكر وتقدير
إنين أشكر هللا تعاىل على توفيقه وإعانته يل يف مجيع األمور  ،فهو سبحانه وتعاىل أهل املن والفضل
والعطاء  ،فسبحانك ما أعظمك واهباً  ،وما أضعفين شاكراً .
وكما أتوجه ابلشكر والدعاء إىل والدي الكرمي  ،ووالديت الكرمية  ،فيارب ارمحهما كما ربياين صغرياً ،
كما أشكر زوجيت أم حممد على صربها وتسهيل وتذليل كل صعب أمامي من أجل إمتام دراسيت .
وكما أتوجه ابلشكر اجلزيل هلذه اجلامعة الكرمية وعلى رأسها فضيلة الشيخ االستاذ الدكتور حممد خليفة
التميمي على ما يبذله من أجل نفع الطالب  ،ونشر العلم  ،فجزاه هللا عين وعن مجيع الطالب خري اجلزاء
وأوفر العطاء.
وكما أتوجه ابلشكر اجلزيل لفضيلة الشيخ الدكتور أمحد نبيه املكاوي حجري حفظه هللا تعاىل  ،الذي
رعى هذا البحث  ،وهو يف طور الفكرة  ،وتعاهده حىت استوى على سوقه  ،فنال معي جين القطاف ،
فأسال هللا أن يتوىل مكافأته وإحسانه  ،وأن خيتم له يف الدارين ابحلسىن .
وكما أتوجه ابلشكر اجلزيل لفضيلة الشيخ الدكتور د .السيد سيد أمحد حممد جنم حفظه هللا تعاىل الذي
علمت أبنه هو املناقش يل يف حبثي هذا املتواضع  ،فأسال هللا أن يتوىل مكافأته وإحسانه  ،وأن خيتم له يف
الدراين ابحلسىن .
وكما أتوجه ابلشكر اخلالص لفضيلة الدكتور عبدالناصر ميالد حفظه هللا تعاىل الوكيل املساعد للخدمات
الطالبية على اجلهود املبذولة منه ألبنائه الطالب  ،وجعلها يف موازين حسناته .
وكما أتوجه ابلشكر اجلزيل لكل شيخ طلبت على يديه العلم  ،واستفدت منه أي فائدة  ،واان أدعو
هلم ابخلفاء أبن جيزل الرب هلم املكافأة على ما يبذلون  ،وأن جيزيهم خري اجلزاء يف الدنيا واآلخرة .
وكما أشكر لكل من دعا يل  ،واهتم ببحثي هذا  ،ووقف جبانيب حىت خرج هذا البحث هبذه الصورة
فأسال هللا تعاىل أن يكرمهم بكرم منه سبحانه وتعاىل .
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ﭑﭒﭓﭔ
املقدمة :
احلمد هلل حنمده ونستعينه ونستغفره  ،ونعوذ ابهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا  ،من يهده هللا
فال مضل له  ،ومن يضلل فال هادي له  ،وأشهد أن ال إله إال هللا وحده الشريك له  ،وأشهد أن حممداً عبده
ورسوله  وعلى آله وصحبه أمجعني وبعد:
ﭽ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮﭯﭼ( ،)1ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ
ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ
ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮﭼ( ،)2ﭽﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ
ﮰ ﮱ ﯓ ﯔﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﭼ (.)3
أما بعد  :فإن التفسري من أشرف وأجل العلوم لكونه خيتص خبري منـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزل وأشرف كتاب وهو القرآن الكرمي،
الذي من تدبر معانيه  ،وتفكر يف آايته الكونية والش ــرعية  ،وعمل حبروفه وأقام حدوده  ،وأحل حالله وحرم
حرامه  ،وقرأه آانء الليل وأطراف النهار ،وأحىي قلبه بتالوته  ،وأحىي حياته بتطبيقه العملي  ،فهذا هو الفائز
الذي يرجو رمحة ربه  ،وإن قراءة آايت هللا تعاىل اليت أنزلت علينا والتأمل يف تفس ـ ــريها ؛ والوقوف عندها من
تدبر هذا القرآن وإدراك مراميه  ،فهو يوصــلنا لسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـلوك املنهج املســتقيم للف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوز مبا عند هللا  من األجر
والثواب العميم.
ولقد قامت جامعة املدينة العاملية املاليزية متمثلة يف كلية العلوم اإلسالمية ،قسم التفسري وعلوم القرآن الكرمي
 اليت أسأل هللا العلي العظيم أن جيعلها عامرة بذكر هللا  ، وإحياء سنة رسوله احلبيب  ، ونشر العلم( )1سورة آل عمران  ،اآلية . 102 :
( )2سورة النساء  ،اآلية . 1 :
( )3سورة األحزاب  ،اآلية . 71 ، 70 :
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لنفع هــذه األمــة اةمــديــة يف ش ـ ـ ـ ـ ـ ــىت بقــا املعمورة  -مش ـ ـ ـ ـ ـ ــكورة بتكليفي بتقــدمي حبــث تكميلي لنيــل درجــة
املاجستري ولقد اخرتت موضوعاً يف التفسري املوضوعي وأمسيته   :العقد الثمني يف التفسري املوضوعي لسورة
يس  ، وبعد أن عرضــت خطيت على مشــريف املبارك الدكتور  :أمحد نبيه املكاوي حجري حفظه هللا تعاىل ،
ونفعنا هللا به وبعلمه الوفري  ،قام مشـ ـ ــكوراً بعرضـ ـ ــه على فلس القسـ ـ ــم  ،فوافت مشـ ـ ــكوراً يف إمتام كتابيت هلذا
املوضو مع العلم أبن املوضو طويل  ،واجلامعة حددت البحث بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ حدود ( ) 60-30صفحة مما جيعلين
أختصر اختصاراً غري خمل إن شاء هللا تعاىل.
ويش ــرفين أن أكتب يف هذا املوض ــو ملا يف هذه الس ــورة من دالئل وعقائد وآايت وتوجيهات وعظات
وإين ألرجو أن يكون حمققاً للمقصود وافياً ابملطلوب .
وأسـ ــأل هللا العلي العظيم أن يعينين على إمتام هذا البحث وإخراجه أبفضـ ــل صـ ــورة وأنفس ـ ـها إنه على
ذلك قدير وابإلجابة جدير  ،وأساله أن يزيدان بدينه متسكا  ،وبكتابه تدبراً  ،وأن يوفقنا لصاحل العلم والعمل
إنه مسيع فيب وهللا ويل التوفيت .
أمهية املوضوع :
إن هلذا املوضـ ــو أظية عظيمة كونه متعلقاً بسـ ــورة من كتاب هللا  ، ولكون كثري من املسـ ــلمني ممن
يتلو هذه الس ــورة املباركة يعتقدون فيها اعتقادات مس ــتقاة من أحاديث ص ــحيحة أو ض ــعيفة أو موض ــوعة ،
وسوف أذكر من هذه األحاديث ما أستطيع مجعه مما يقع عليه بصري إن شاء هللا تعاىل مبيناً حلكم احلديث
مبا ذكره أهل احلديث واملشــتغلني به  ،والشــتمال هذه الســورة على التوحيد اخلالص والدعوة إليه ،ومعجزات
كثرية  ،ودالئل قوية  ،وآايت ش ـ ــرعية  ،وآايت كونية  ،ومش ـ ــاهد عظيمة س ـ ــوف أقوم بتفص ـ ــيلها وتفس ـ ــريها
تفسرياً موضوعياً بعون منه سبحانه وتعاىل.
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أسباب اختيار املوضوع :
إن اختياري هلذا ملوضو والكتابة فيه له أسباب منها:
 /1الرغبة يف الوقوف على املواضــيع اليت دارت عليها الســورة والتأمل والتدبر يف معانيها واالســتفادة من ذلك
علمياً وعملياً.
 /2الكشف عن أسرار هذه السورة الكرمية .
 /3ملا هلذا املوض ـ ــو من مس ـ ــام لواقع األمة حيث تكثر األقوال واألحاديث املش ـ ــتهرة بني النام حول هذه
السورة مما يدعو لدراسة ذلك وكشفه علمياً .
الدراسات السابقة :
مل أجد من قام بدراس ــة س ــورة يس موض ــوعياً مفردة أكادميياً  ،والذي وجدته تفس ــري موض ــوعي لس ــور
القرآن الكرمي كامالً  ،ومن ذلك التفسري املوضوعي لسور القرآن الكرمي ؛ من إعداد خنبة من علماء التفسري
وعلوم القرآن إبشراف االستاذ الدكتور مصطفى مسلم جبامعة الشارقة  ،وكذلك من موضوعات سور القرآن
صل يف موضوعات سور القرآن من أتليف علي بن
الكرمي من أتليف عبداحلميد حممود طهماز  ،وكذلك املف َّ
انيف الشحود .
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منهجية البحث:
لقد س ــلكت يف تس ــطري وص ــياغة هذه الورقات املتواض ــعة ،واليت أس ــأل هللا تعاىل أن ينفع هبا  ،املنهج
العلمي التايل:
 ســلكت أســلوب ومنهجية التفســري املوضــوعي بنوعه املشــهور تتبع املعىن املذكور يف اآلايت ودراســتها
وتفسريها مع مراعاة شروط املفسر أثناء عرض املوضو .
 التفسري لآلايت بطريت احلديث عن ركائز السورة وموضوعاهتا األساسية .
 اتبعت أسـ ــلوب املقالة يف صـ ــياغة البحث ألنه ذا طابع وعظي تذكريي  ،مع اةافظة على نصـ ــو
األئمة املنقولة ،وذلك قدر جهدي.
 التزمت ما ذكره العلماء املشـ ـ ـ ـ ــتهرون يف الفن يف معىن اآلايت على الوجه األرجن ،معرض ـ ـ ـ ـ ـاً عن ذكر
اخلالف يف ذلك -ما أمكن -بناء على منهجية هذا النو من التفسري.
عامة ،وعلى األخص
 ما ص ـ ــغته يف معاين اآلايت واالسـ ـ ـتش ـ ــهاد هبا فهو ممما فهمته من كتب التفس ـ ــري م
الكتب التالية:
 .1اجلامع ألحكام القرآن لإلمام القرطيب رمحه هللا تعاىل.
 .2تفسري القرآن العظيم لإلمام ابن كثري رمحه هللا .
 .3تيسري الكرمي الرمحن لإلمام ابن سعدي رمحه هللا تعاىل .
 .4التحرير والتنوير البن عاشور رمحه هللا تعاىل.
 .5يف ظالل القرآن الكرمي لسيد قطب رمحه هللا تعاىل.
 حاولت أن أبني مالمن الس ـ ـ ـ ـ ــورة الرئيس ـ ـ ـ ـ ــة وربطها حبيث تكون موض ـ ـ ـ ـ ــوعاً واحداً ،ونزوهلا وفض ـ ـ ـ ـ ــلها
ومناسبتها ملا قبلها  ،دون ذكر اخلالف والرواايت ،قدر اجلهد واالستطاعة.
 تناولت املوض ـ ـ ـ ــوعات املذكورة يف الس ـ ـ ـ ــورة ،مع التقيد ابالنطالق مما ذكره أهل التفس ـ ـ ـ ــري ورجعت إىل
مراجع أخرى ختدم املوضو الذي تتحدث عنه اآلايت.
 حاولت أن تكون خطوات وخطة البحث موافقة ملا اتفت عليه أهل فن التفس ـ ـ ــري املوض ـ ـ ــوعي للقرآن
الكرمي .
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 احلر على اعتماد الرواايت الصحيحة يف تفسري اآلايت ويف أسباب النزول.
 عند ذكري للقراءات املتواترة اس ــتش ــهدت بذكر الدليل من م الش ــاطبية املس ــمى حرز األماين ووجه
التهاين.
 التزمت االس ــتش ــهاد يف الس ــنة ابألحاديث الص ــحيحة فقي ،ومل أس ــتش ــهد ابحلديث الض ــعيف إال يف
الض ـ ـ ـ ـ ــرورة وهذا اندر جداً .واعتمدت على حكم الش ـ ـ ـ ـ ــيخ األلباين رمحه هللا ،وعلماء احلديث ،وما مل
أصل إىل احلكم عليها-وهو قليل جداً  -اكتفيت بذكر مصدرها فقي.
 اعتمدت يف حبثي هذا االختصــار وحماولة االلتزام مبا فرضــته اجلامعة حبدود البحث املتا ما اســتطعت
على أمل التوسع فيه يف مرحلة الدكتوراه إن شاء هللا.
 ترقيم احلواشي يكون أبرقام متسلسلة لكل صفحة على حدة.
 مل أترجم للصحابة  لشهرهتم ؛ واقتصرت يف الرتمجة لألعالم الغري املشتهرين .
 االقتصار على احلقائت العلمية بنبذة خمتصرة عند تفسري اآلايت الكونية وجتنب النظرايت العلمية.
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خطة البحث :
اقتضت خطة البحث أن يكون يف مقدمة  ،واببني  ،وخامتة:
الباب األول  :التعريف بالسورة الكرمية ؛ وتضمن أربعة فصول :
 الفصل األول  :تعريف التفسري املوضوعي .
 الفصل الثاين  :فضل سورة يس وأمسائها .
 الفصل الثالث  :سبب نزول سورة يس ومناسبتها ملا قبلها .
 الفصل الرابع  :عد آي سورة يس والقراءات السبعية املتواترة فيها .
الباب الثاني :موضوعات السورة ؛ وتضمن مخسة فصول :
الفصل األول  :اإلعجاز القرآين يف سورة يس وإثبات الرسالة احملمدية وحتته مخسة مباحث :
 املبحث األول  :إثبات رسالته . 
 املبحث الثاين  :االتصال الوثيت بني الرسالة اةمدية والقرآن الكرمي .
 املبحث الثالث  :محاية هللا تعاىل لكتابه الكرمي.

 املبحث الرابع  :انقسام النام جتاهه رسالة حممد  وبيان مآهلم .
 املبحث اخلامس  :تنـزيه الرسول  عما رماه به املشركون.
الفصل الثاين :سورة يس وضرب األمثال وحتته مبحثان :
 املبحث األول  :ضرب املثل من األمم السابقة واحلكمة من ذكرها .
 املبحث الثاين  :قصة أصحاب القرية والدروم املستنبطة منها .
الفصل الثالث  :سورة يس والدعوة إىل هللا وحتته مبحثان :
 املبحث األول  :الدعوة إىل هللا تعاىل واحلث على املسارعة إليها .
 املبحث الثاين  :ذكر الرباهني واحلجج الدالة على صدق رسالة الرسل.
الفصل الرابع :سورة يس والبعث والنشور وحتته مخسة مباحث:
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 املبحث األول  :تذكري العباد ببعض اآلايت الكونية الدالة على عظيم قدرة اخلالت سبحانه وتعاىل.
 املبحث الثاين  :تذكري العباد ببعض أحوال يوم القيامة .
 املبحث الثالث  :إثبات وحدانية هللا تعاىل وبطالن غريه من املعبودات .
 املبحث الرابع  :شكر هللا تعاىل على هذه النعم .
 املبحث اخلامس  :ذكر شبه منكري البعث واجلواب عنها .
الفصل اخلامس  :حديث سورة يس عن جزاء الطائعني وعقاب املخالفني وحتته مبحثان :
 املبحث األول  :ذكر جزاء أهل اجلنة جعلنا هللا من أهلها .
 املبحث الثاين  :ذكر جزاء أهل النار والعياذ ابهلل .
اخلامتة  :وفيها أهم النتائج  ،وقد صنعت أربعة فهارم فهرم لآلايت القرآنية  ،وفهرم األحاديث
النبوية واآلاثر القولية ،وفهرم املصادر واملراجع  ،وفهرم املوضوعات .
وأسال هللا العلي العظيم أن يتقبل مين هذا العمل وجيعله خالصاً لوجه الكرمي  ،ويلبسه حلل القبول ،
وأن يقدمه يف صحائف عملي يوم الدين  ،واحلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات ....
الباحث الطالب
شادي حممد فارس راضي

10

العقد الثمني يف التفسري املوضوعي لسورة يس

الباب األول  :التعريف بالسورة الكرمية ؛ وتضمن أربعة فصول :
 الفصل األول  :تعريف التفسري املوضوعي .

 الفصل الثاني  :فضل سورة يس وأمسائها .

 الفصل الثالث  :سبب نزول سورة يس ومناسبتها ملا قبلها .

 الفصل الرابع  :عد آي سورة يس والقراءات السبعية املتواترة فيها .
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الفصل األول  :تعريف التفسري املوضوعي:
يتألف مصطلن التفسري املوضوعي من جزءين مركبا تركيباً وصفياً:
التفسري لغة  :مصدر على وزن تفعيل ،فعله الثالثي فسر والفعل املاضي من املصدر تـف َّسر
فسر يـفسر تفسريا أي هو الكشف والبيان والتوضين للمعىن املعقول وإزالة إشكاله
مضعف ابلتشديد ،وهو َّ
وكشف مراد هللا فيه(.)1
وقال السيوطي( )2عند تعريف التفسري اصطالحاً ابختياره قول أيب حيان وهو  :علم يبحث فيه عن
أحوال القرآن العزيز من حيث داللته على مراده حبسب الطاقة البشرية(.)3
ويف االص ـ ـ ــطال  :عل ـ ـ ــم يكش ـ ـ ــف ب ـ ـ ــه ع ـ ـ ــن مع ـ ـ ــاين آايت الق ـ ـ ــرآن وبي ـ ـ ــان مـ ـ ـ ـراد هللا تع ـ ـ ــاىل حس ـ ـ ــب
الطاقة البشرية(.)4
وأما املوضوعي :املوضو لغة :مشتت من الوضع  ،والوضع :جعل الشيء يف مكان ما ،سواء كان ذلك مبعىن
احلي واخلفض أو مبعىن االلتقاء والتثبت يف املكان  ،والوضع على نوعني :
األول :وضع مادي حسي ،ومنه :وضعه على األرض ،مبعىن حطه وإلقائه وتثبيته عليها.

( )1مفردات ألفاظ القرآن الكرمي للراغب األصفهاين  ،دار الفكر بريوت .394
( )2هو عبد الرمحن بن أيب بكر بن حممد ابن سابت الدين اخلضريي السيوطي ولد عام ( 849هـ 1445 -م )  ،جالل الدين :إمام حافظ
مؤرخ أديب  ،نشأ يف القاهرة يتيما  ،له حنو  600مصنف منها (االتقان يف علوم القرآن) و (االكليل يف استنباط التنزيل ) و
(التحبري لعلم التفسري) و (تفسري اجلاللني) و (الدر املنثور يف التفسري ابملأثور)  ،وغري ذلك تويف عام ( 911هـ  1505 -م ) [
لالستزادة انظر األعالم . ] 302-301 /3
( )3التحبري يف علم التفسـ ــري للسـ ــيوطي  ،حقيت د .فتحي عبدالقادر فريد  ،دار املنار – القاهرة  ،ط1406 ( 1ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ 1986 -م ) ،
. 37
( )4مباحث يف التفسري املوضوعي ملصطفى مسلم  ،دار القلم ،دمشت.15 ،
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الثاين :وضع معنوي ،ومنه :الوضيع ،وهو الدينء املهان الذليل ،الذي قعدت به ظته أو نسبه ،فكأنه ملقى
على األرض ،موضو عليها :ال يفارق موضعه الذي التصت به أي أن النوعني يلتقيان على البقاء يف املكان
وعدم مفارقته ،أي أن التفسري مع املوضو ال يفارقه(.)1
أما تعريف مصطلن التفسري املوضوعي :هو علم يتناول القضااي حسب املقاصد القرآنية من خالل سورة أو
أكثر (. )2
و املقصــود من الدراســة  :تبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيني ما يف الســورة من موضــوعات دارت حوهلا  ،ومجع اآلايت واألحاديث الدالة
على هذا املوضو .

الفصل الثاين  :فضل سورة يس وأمسائها:
س ــورة يس س ــورة مكية ابإلمجا  ،لكن ورد أن مجاعة من العلماء( )3؛ قالوا إن آية  :ﭽ ﯢ
ﯣ ﯤ ﯥﯦ ﭼ  ،نزلت ابملدنية  ،فعن أيب س ـ ـ ـ ـ ــعيد اخلدري  قال :كانت بنو س ـ ـ ـ ـ ــلمة يف انحية
املدينة فأرادوا النقلة إىل قرب املسجد فن ـ ـ ـ ـزلت هذه اآلية  :ﭽ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ
ﯥﯦ ﭼ فقال رس ــول هللا  (( إن آاثركم تكتب فلم ينتقلوا )) ( ، )4واس ــتثىن بعض ــهم  :ﭽﮊﮋ

ﮌﮍﭼ قيل  :نزلت يف املنافقني (.)5

( )1التفسري املوضوعي بني النظرية والتطبيت ل ـ د .صال اخلالدي  ،دار النفائس ،األردن،

.29

( )2مباحث يف التفسري املوضوعي ملصطفى مسلم  ،دار القلم ،دمشت.16 ،
( )3وممن حكى هذا القول أبو سليمان الدمشقي أبن هذه السورة مدنية  ،قال هذا ليس ابملشهور  ....انظر االتقان يف علوم القرآن
للسيوطي . 69
( )4سنن الرتمذي  ،كتاب تفسري القرآن عن رسول هللا  ، ابب ومن سورة يس  ، 279 – 278 /5 ،حديث رقم  ، 3226وحكم
عليه الشيخ األلباين ابلصحة .
( )5انظر اإلتقان يف علوم القرآن للسيوطي  ، 99 – 98 /1 ،رو املعاين لأللوسي . 209 /22
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وعن جابر بن عبد هللا  قال خلت البقا حول املس ـ ـ ـ ـ ـ ــجد فأراد بنو س ـ ـ ـ ـ ـ ــلمة أن ينتقلوا إىل قرب
املســجد فبلذ ذلك رســول هللا  فقال هلم إنه بلغين أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب املســجد قالوا نعم اي رســول
هللا قد أردان ذلك فقال اي بين سلمة دايركم تكتب آاثركم دايركم تكتب آاثركم )) (. )2( )1
وعن أنس  قال :قال النيب  اي بين س ـ ـ ــلمة أال حتس ـ ـ ــبون آاثركم وقال فاهد يف قوله ونكتب ما
قدموا وآاثرهم قال خطاهم (. )3
وقال بن أيب مرمي( )4أخربان حيىي بن أيوب ( )5حدثين محيد حدثين أنس  أن بين س ـ ـ ـ ـ ـ ــلمة أرادوا أن
يتحولوا عن منازهلم فينـزلوا قريباً من النيب  قال فكره رسول هللا  أن يـعروا فقال أال حتسبون آاثركم ))
قال فاهد خطاهم آاثرهم أن ميشي يف األرض أبرجلهم (.)6

( )1صحين مسلم  ،أليب احلسني مسلم بن احلجاج النيسابوري  ،دار الفكر بريوت  ،كتاب املساجد ومواضع الصالة  ،ابب فضل كثرة
اخلطا إىل املساجد  131/2حديث رقم . 665
( )2وذكر الزركشي يف الربهان  : 31-32/1قد عرف من عادة الصحابة والتابعني ان أحدهم إذا قال  :نزلت هذه اآلية يف كذا  ،فإنه
يريد بذلك أهنا تتضمن هذا احلكم  ،ال أن هذا السبب يف نزوهلا  ،فهو من جنس االستدالل على احلكم ابآلية  ،ال من جنس
النقل ملا وقع  .اهـ فأقول وهللا أعلم أن املراد ابلنـزول هنا بيان السري إىل املساجد وهذا ما وجدته يف شر احلديث .
( )3صحين البخاري – كتاب األذان  -ابب احتساب اآلاثر  ، 132 /1 ،حديث رقم . 655
( ) 4هو سعيد بن حممد بن احلكم بن أيب مرمي اجلمحي املصري كنيته أبو حممد مات سنة أربع وعشرين ومائتني يف آخرها  ،روى عنه
البخاري اثنني وستني حديثا مث روى عن الذهلي عنه [ .رجال صحين مسلم لألصبهاين  ، 250/1إكمال هتذيب الكمال 278/5
].
( )5هو حيىي بن أيوب الغافقي املصري أبو العبام روى عن يزيد بن أىب حبيب وأىب قبيل وأىب حازم املديين وعقيل بن خالد روى عنه جرير
بن حازم وابن املبارك وابن وهب وسعيد بن أىب مرمي وسعيد بن عفري وأبو صاحل [ اجلر والتعديل أليب حامت الرازي  124/9ترمجة
رقم . ] 542
( )6املصدر السابت  ،حديث رقم . 656
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فالسورة مكية ابإلمجا ( ، )1وأما كون هااتن اآليتان نزلتا يف املدنية فلم أقف على دليل صرين صحين
يف كون نزوهلا ابملدنية ولكن حيتمل نزوهلا يف مكة وهللا تعاىل أعلم .
وإن موض ــوعات الس ــورة اليت تناولتها كثرية وهي  :إثبات الرس ــالة اةمدية والقس ــم ابلقرآن على ص ــحة
هذه الرسـ ــالة  ،مث تعرضـ ــت السـ ــورة ألقسـ ــام النام جتاه هذه الرسـ ــالة  ،مث عرجت الس ـ ـورة على تذكري هؤالء
املكذبني بقصص من سبقهم وهم أصحاب القرية ومآهلم حني كذبوا رسل هللا إليهم وما سيناهلم من العذاب
الدنيوي واألخروي .
مث تطرقت الس ـ ـ ـ ــورة لذكر بعض آايت هللا الكونية اليت تدل على وجوده س ـ ـ ـ ــبحانه ووحدانيته وعظمته
وتدل أيض ـ ـاً على أنه اخلالت هلذه املوجودات وأنه املعبود سـ ــبحانه وتعاىل  ،مث انتقلت اآلايت إىل ذكر البعث
وذكر أصحاب اجلنة ونعيمهم وأصحاب السعري وجحيمهم  ،مث عادت اآلايت إىل تن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـزيه رسول هذه األمة
 وبيان صـ ـ ــدق رسـ ـ ــالته  ،وتعرضـ ـ ــت اآلية إىل ذكر شـ ـ ــبهات منكري البعث والرد عليهم ،فاعلم رمحين هللا
وإايك أن هذه الس ــورة حدثت عن أص ــول هذا الدين وهو التوحيد واإلميان ابلبعث والنش ــور واألدلة والرباهني
على وحدانيته .
وقال ابن عاشور رمحه هللا تعاىل( : )2فقامت السورة على تقرير أمهات أصول الدين على أبلذ وجه
وأمته من إثبات الرسالة ،ومعجزة القرآن ،وما يعترب يف صفات األنبياء وإثبات القدر ،وعلم هللا ،واحلشر،
( )1لقد اطلعت على جل التفاسري فوجدت احلكم على هذه السورة أبهنا مكية.
( )2هو حممد الطاهر بن عاشور ولد عام ( 1296هـ  1879 -م )  ،رئيس املفتني املالكيني بتونس وشيخ جامع الزيتونة وفروعه بتونس،
مولده ووفاته ودراسته هبا  ،عني ( عام 1932هـ )  ،شيخا لإلسالم مالكيا .وهو من أعضاء اجملمعني العربيني يف دمشت والقاهرة،
له مصنفات مطبوعة  :من أشهرها (مقاصد الشريعة االسالمية) و (أصول النظام االجتماعي يف االسالم) و (التحرير والتنوير) يف
تفسري القرآن ،صدر منه عشرة أجزاء ،و (الوقف وآاثره يف االسالم) و (أصول االنشاء واخلطابة) و (موجز البالغة) ومما عين بتحقيقه
ونشره (ديوان بشار بن برد) أربعة أجزاء  ،وكتب كثريا يف اجملالت  ،وتويف عام 1393هـ 1973 -م ) [ انظر األعالم للزركلي /6
. ] 174
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والتوحيد ،وشكر املنعم ،وهذه أصول الطاعة ابالعتقاد والعمل ،ومنها تتفر الشريعة .وإثبات اجلزاء على اخلري
والشر مع إدماج األدلة من اآلفاق واألنفس بتفنن عجيب ،فكانت هذه السورة جديرة أبن تسمى قلب
القرآن ألن من تقاسيمها تتشعب شرايني القرآن كله ،وإىل وتينها ينصب فراها (. )1
وقال الغزايل( :)2إن ذلك ألن اإلميان صحته ابعرتاف ابحلشر ،واحلشر مقرر يف هذه السورة أببلذ
وجه ،كما مسيت الفاحة أم القرآن إذ كانت جامعة ألصول التدبر يف أفانيه كما تكون أم الرأم مالك التدبر
يف أمور اجلسد (.)3
فضل السورة :
لقد وردت يف هذه السورة الكرمية أحاديث كثرية منها ما هو صحين ومنها ما هو ضعيف وهو كثري ،
ومن األحاديث الصحيحة الواردة يف فضل هذه السورة الكرمية  :عن شهر بن شوحب قال  :قال ابن عبام
رضي هللا عنهما (( من قرأ يس حني يصبن أعطي يسر يومه حىت ميسي ومن قرأها يف صدر ليلته أعطي يسر
ليلته حىت يصبن )) (.)4

( )1تفسري التحرير والتنوير لإلمام حممد الطاهر ابن عاشور  ،الدار التونسية للنشر  ،تونس 1984م . 344 / 22 ،
( )2هو حممد بن حممد بن حممد الغزايل الطوسي ولد عام (  450هـ 1058 -م )  ،أبو حامد ،حجة االسالم  :فيلسوف ،متصوف ،
مولده ووفاته يف الطابران (قصبة طوم ،خبراسان) رحل إىل نيسابور مث إىل بغداد فاحلجاز فبالد الشام فمصر ،وعاد إىل بلدته ،له
حنو مئيت مصنف ومنها ( :إحياء علوم الدين )  ،و (الوقف واالبتداء) يف التفسري ،و (جواهر القرآن) و (ايقوت التأويل يف تفسري
التنزيل ) تويف عام ( 505هـ 1111 -م ) [ لالستزادة انظر األعالم ]23-22 /7
. 344 / 22
( )3نقله عنه ابن عاشور يف التحرير والتنوير
( )4سنن الدارمي  ،كتاب فضائل القرآن  ،ابب يف فضل يس  549 /2 ،حديث رقم  ، 3419حكم عليه حسني سليم أسد  :إسناده
حسن وهو موقوف على ابن عبام .
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وسورة يس من سور املثاين اليت أوتيها النيب  مكان اإلجنـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيل  :عن واثلة بن األسقع  قال :قال
رس ـ ـ ـ ـ ـ ــول هللا  أعطيت مكان التوراة الس ـ ـ ـ ـ ـ ــبع الطوال ومكان الزبور املئني ومكان اإلجنيل املثاين وفض ـ ـ ـ ـ ـ ــلت
ابملفصل (.)1
ومن األحاديث الضعيفة اليت وردت يف فضل هذه السورة الكرمية :
عن معقل بن يسار  قال  :قال رسول هللا  (( : البقرة سنام القرآن وذروته نزل مع كل آية منها
مثانون ملكا  ،واس ـ ـ ـ ـ ـ ــتخرجت  :هللا ال إله إال هو احلي القيوم من حت العرش  ،ويس قلب القرآن ال يقرؤها
رجل يريد هللا تبارك وتعاىل والدار اآلخرة إال غفر له  ،اقرؤوها على مواتكم )) يعين  :يس (. )2
وعن أيب هريرة  قال  :قال رسول هللا  (( : إن لكل شيء قلباً  ،وقلب القرآن يس )) (.)3
وعن معقل بن يسار  قال  :قال النيب  (( : اقرءوا يس على مواتكم )) (. )4

( )1مسند الطيالسي لسليمان بن داود بن اجلارود  ،حقيت حممد بن عبداةسن الرتكي ابلتعاون ابلتعاون مع مركز البحوث والدراسات العربية
واإلسالمية بدار هجر  ،هجر للطباعة والنشر  ،ط1419 ( 2هـ 1999 -م )  351 /2حديث رقم  ، 1105مسند اإلمام
أمحد بن حنبل  :لإلمام أمحد بن حنبل  ،حقيت شعيب األرنؤوط وآخرون  ،مؤسسة الرسالة  ،ط 1420 ( 2هـ  1999 -م )
 ، 188 /28حديث رقم  ، 16982واحلديث حسن لشواهده  ،واملقصود ابملثاين ماكان أقل من مائة آية ودون املفصل ويشمل
ذلك سورة يس .
( )2مسند اإلمام أمحد وقال عنه شعيب األرانؤوط إسناده ضعيف جلهالة الرجل وأبيه  417 /33حديث رقم  ، 20300املعجم الكبري
 220/20حديث رقم  ، 17267سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة وأثرها السيئ يف األمة  :ةمد انصر الدين األلباين ،
دار املعارف  ،الرايض  ،ط1412 ( 1هـ  1992 -م )  787 /14حديث رقم  6843وقال عنه منكر ،السنن الكربى  ،كتاب
عمل اليوم والليلة  ،ابب ما يقرأ على امليت 394/9 ،حديث رقم ، 10847
( )3كشف األستار للحافظ اهليثمي حديث رقم ( ، )2304وخمتصر زوائد البزار للحافظ ابن حجر ()1549ـ  ،إسناد منكر  ،موسوعة
األحاديث واآلاثر الضعيفة واملوضوعة  ، 604رقم  ، 5746السلسلة الضعيفة  791 /12حديث رقم . 5870
( )4سنن أيب داود أبو داود سليمان بن األشعث السجستاين  ،دار الكتاب العريب – بريوت  ،كتاب اجلنائز ،ابب القراءة على امليت
 320/3حديث  ، 3121حكم عليه األلباين ابلضعف يف ضعيف أيب داود  316 /1حديث رقم  ،683السلسلة الضعيفة
 222 /11حديث رقم  ، 5219وضعفه ابن ابز رمحه هللا يف فمو فتاويه . 13/ 93
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وعن أيب الدرداء رض ـ ــي هللا عنها عن النيب  قال  (( :ما من ميت يقرأ عليه س ـ ــورة يس إال هون هللا
عليه )) (.)1
وعن أيب هريرة قال  :قال رســول هللا  (( : من قرأ ســورة يس يف ليلة ابتغاء وجه هللا غفر له يف تلك
الليلة )) (.)2
وروى الرتمذي عن أنس  قال  :قال رسول هللا  (( : إن لكل شيء قلبا وقلب القرآن يس ومن
قرأ يس كتب هللا له بقراءهتا قراءة القرآن عشر مرات ))  ،قال الرتمذي  :حديث غريب  ،ويف إسناده هارون
أبو حممد ش ـ ــيخ فهول  ،ويف الباب عن أيب بكر الص ـ ــديت  ،وال يص ـ ــن حديث أيب بكر من قبل إس ـ ــناده ،
وإسناده ضعيف(.)3
وعن عائشة رضي هللا عنها أن رسول هللا  قال  (( :إن يف القرآن لسورة تشفع لقرائها ويغفر
ملستمعها ،أال وهي سورة يس تدعى املعمة )) قيل اي رسول هللا وما املعمة ؟ قال  (( :تعم صاحبها خبري الدنيا
وتدفع عنه أهاويل اآلخرة وتدعى الدافعة والقاضية )) قيل اي رسول هللا وكيف ذلك ؟ قال  (( :تدفع عن
صاحبها كل سوء وتقضي له كل حاجة ومن قرأها عدلت له عشرين حجة ومن مسعها كانت له كألف دينار
تصدق هبا يف سبيل ومن كتبها وشرهبا أدخلت جوفه ألف دواء وألف نور وألف يقني وألف رمحة

( )1رواه احلارث بسند ضعيف لضعف مروان بن سامل اجلزري  ،إحاف اخلرية املهرة  431 /2حديث رقم  ،1837كنز العماال
873/15حديث رقم . 42186
( )2ضعيف  ،أخرجه الدارمي  ، 549 / 2حديث رقم  ، 3417والطيالسي  1970فاإلسناد ضعيف للعنعنة  ،شعب اإلميان 96 /4
حديث رقم  ،2236قاال حسني سليم أسد  :إسناده ضعيف النقطاعه .
( )3اجلامع الصحين سنن الرتمذي  ،ةمد بن عيسى أبو عيسى الرتمذي السلمي  ،حقيت  :أمحد حممد شاكر وآخرون ،

كتاب فضائل القرآن عن رسول هللا  ، ابب ماجاء يف فضل يس  14/5 ،حديث رقم  ، 2887حكم عليه األلباين ابلوضع
يف السلسلة الضعيفة حديث رقم  ، 169هتذيب الكمال للمزي  ، 210/19كنز العمال  917/1حديث رقم . 2624
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وألف رأفة وألف هدى ونز عنه كل داء وغل )) (.)1
وعن ابن عبام رض ـ ــي هللا عنهما قال  :قال رس ـ ــول هللا  (( : إن لكل ش ـ ــيء قلبا وإن قلب القرآن
يس ومن قراها يف ليلة أعطي يس ـ ــر تلك الليلة ومن قرأها يف يوم أعطي يس ـ ــر ذلك اليوم وإن أهل اجلنة يرفع
عنهم القرآن فال يقرءون شيئا إال طه ويس )) (.)2
وعن حممد بن علي  قال  :قال رس ــول هللا  (( : القرآن أفض ــل من كل ش ــيء دون هللا وفض ــل
القرآن على س ـ ــائر الكالم كفض ـ ــل هللا على خلقه فمن وقر القرآن فقد وقمر هللا ومن مل يوقر هللا وحرمه القرآن
عند هللا كحرمة الوالد على ولده ؛ القرآن شــافع مشــفع وماحل مصــدق فمن شــفع له القرآن شــفع ومن حمل
به القرآن صدق ومن جعله أمامه قاده إىل اجلنة ومن جعله خلفه ساقه إىل النار  ،ومحلة القرآن هم اةفوفون
برمحة هللا امللبس ـ ـ ـ ـ ـ ــون نور هللا املعلمون كالم هللا من واالهم فقد واىل هللا ومن عاداهم فقد عادى هللا يقول هللا
تعاىل  :اي محلة القرآن اسـ ـ ـ ــتجيبوا لربكم بتوقري كتابه يزدكم حبا وحيببكم إىل عباده يدفع عن مسـ ـ ـ ــتمع القرآن
بلوى الدنيا ويدفع عن اتيل القرآن بلوى اآلخرة ومن اســتمع آية من كتاب هللا كان له أفضــل مما حت العرش
إىل النجوم وإن يف كتاب هللا لس ــورة تدعى العزيزة ويدعى ص ــاحبها الش ـريف يوم القيامة تش ــفع لص ــاحبها يف
أكثر من ربيعة ومضر وهي سورة يس )) (. )3

( )1شعب اإلميان  :ألمحد بن احلسني بن علي بن موسى اخلسروجردي اخلراساين ،أبو بكر البيهقي  ،حقيت د .عبد العلي عبد احلميد
حامد  ،خمتار أمحد الندوي  ،مكتبة الرشد للنشر والتوزيع ابلرايض ابلتعاون مع الدار السلفية ببومباي ابهلند  ،ط 1423 ( 1هـ -
 2003م ) 96 /4 ،حديث رقم  ، 2237وهو ضعيف جدا قاله االلباين يف السلسلة الضعيفة  261 /7حديث رقم ،3260
وهذا احلديث بني بعض أمساء السورة .
( )2ذكره املاوردي  ، 35 / 5عن الضحاك عن ابن عبام رضي هللا عنهما بال إسناد  ،وهو منقطع فإن الضحاك مل يلت ابن عبام فهذا
احلديث ابطل ال أصل له .
( )3ال أصل له يف املرفو أخرجه احلكيم الرتمذي يف نوادره  ، 335والبيهقي يف الشعب  ، 2468كنز العمال  ،823/1حديث رقم
.2362
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وعن أيب هريرة  أن رسول هللا  قال ((:من قرأ سورة يس ليلة اجلمعة أصبن مغفورا له )) (.)1
وعن أنس  أن رسول هللا  قال ((:من دخل املقابر فقرأ سورة يس خفف هللا عنه يومئذ وكان له
بعدد حروفها حسنات )) (. )2
وعن معقل بن يس ـ ــار  قال :قال رس ـ ــول هللا  (( من قرأ يس ابتغاء وجه هللا غفر هللا له ما تقدم
من ذنبه فأقرؤها عند مواتكم ))

()3

وعن أيب هريرة  قال :قال رسول هللا  (( من قرأ يس مرة فكأمنا قرأ القرآن عشر مرات )) (.)4
وعن أيب هريرة  قال :قال رسول هللا  (( من قرأ يس يف ليلة أصبن مغفوراً له )) (.)5
وعن أيب هريرة  قال :قال رسول هللا  (( من قرأ يس كل ليلة غفر له )) (.)6
وعن أيب سعيد  قال :قال رسول هللا  (( من قرأ يس مرة فكأمنا قرأ القرآن مرتني ))

()7

.

( )1ضعيف أخرجه الدارمي  457/2وأبويعلى  ، 6224السلسلة الضعيفة  113 /11حديث  ، 5111املوضوعات البن اجلوزي
 403/1وقال ابطل ال اصل له .
( )2موضـ ـ ــو ورد من حديث أيب بكر وصـ ـ ــدره (( من زار قرب والدايه  )) ....أخرجه ابن عدي  152 /5وأعله بعمرو بن زايد الثوابين ،
وأنه يسرق احلديث ابلبواطيل  ،وانظر امليزان  261 / 3وامل منكر جداً  ،األجوبة املرضية للسخاوي . 169/1
( )3كنز العمال  ، 919/1حديث رقم  ، 2629وحكم عليه الشيخ األلباين ابلضعف  ،ضعيف اجلامع رقم احلديث .5785
( )4حكم عليه الشيخ األلباين ابلضعف  ،ضعيف اجلامع رقم احلديث  ، 5786شعب اإلميان  98 /4حديث رقم  ، 2238السلسلة
الضــعيفة  312/1حديث  ، 169ورواه أيضــا بلفظه عقبة بن عامر  موضــو  ،أخرجه البيهقي  2465والســيوطي يف الالئي
املصنوعة برقم  234وحكم عليه بكونه ابطل  ،كنز العمال  919/1حديث رقم . 2628
( )5إس ـ ــناده ض ـ ــعيف لض ـ ــعف هش ـ ــام بن زايد  ،إحاف اخلرية املهرة  259 /6حديث رقم  ، 5796كنز العمال  ، 918/1حديث رقم
 ، 2626حلية األولياء أليب نعيم 141/4من رواية ابن مسعود . 
( )6حفة الذاكرين للشوكاين  ، 136وحكم عليه الشيخ األلباين ابلضعف  ،ضعيف اجلامع رقم احلديث  ،5788كنز العمال ،918/1
حديث رقم . 2625
( )7اجلامع الص ـ ــغري للس ـ ــيوطي  ، 8935كنز العمال  918/1حديث رقم  ، 2627وحكم عليه الش ـ ــيخ األلباين ابلض ـ ــعف  ،ض ـ ــعيف
اجلامع رقم احلديث .5789
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عن أنس  قال :قال رسـ ـ ـ ــول هللا  (( من دوام على قراءة يس كل ليلة مث مات مات شـ ـ ـ ــهيداً ))
(.)1
وعن عطاء بن أيب راب  قال :بلغين أن رســول هللا  قال ((:من قرأ يس يف صــدر النهار قضــيت
حوائجه )) (. )2
وعن ابن عبام رضي هللا عنهما قال  :قال علي بن أيب طالب  اي رسول هللا إن القرآن ينفلت من
ص ــدري فقال رس ــول هللا :أال أعلمك كلمات ينفعك هللا هبن وينفع من علمته قال نعم اب أيب وأمي
قال ص ـ ــل ليلة اجلمعة أربع ركعات تقرأ يف الركعة األوىل بفاحة الكتاب ويس ويف الثانية بفاحة الكتاب
وحم الدخان ويف الثالثة بفاحة الكتاب وآمل تنزيل الكتاب السجدة  ......احلديث )) (.)3
وقرأ سعيد بن جبري على رجل فنون سورة يس فربأ (. )4
(( من قرأ ليلة اجلمعة بسورة يس وحم الدخان أصبن مغفوراً له )) (. )5
(( من قرأ يس والصافات ليلة اجلمعة مث سأل هللا أعطاه سؤله )) (.)6

( )1ضعيف جداً  ،اهليثمي يف اجملمع  ، 97 / 7املعجم األوسي  116 /7حديث رقم .7018
( )2سنن الدارمي  549 /2حديث رقم  ، 3418قال حسني سليم أسد  :إسناده ضعيف مرسل .
( )3حكم عليه األلباين أبنه منكر الس ــلس ــلة الض ــعيفة  374 /7حديث رقم  ، 3374قال أبو عيس ــى الرتمذي يف س ــننه  :هذا حديث
حس ــن غريب ال نعرفه إال من حديث الوليد بن مس ــلم  ،ابب دعاء احلفظ  530/5حديث رقم  ،3570اآليل املص ــنوعة 54/2
 ،املوضوعات .138/2
( )4فضــائل القرآن ابن الضـريس  ، 186 ، 167ســلســلة األحاديث الضــعيفة واملوضــوعة وأثرها الســيء يف األمة  157 /10حديث
رقم  4636وحكم عليه ابلوضع .
( )5فضائل القرآن ابن الضريس . 187 ، 186
( )6ضعيف  ،املصدر السابت برقم  26002تنـزيه الشريعة املرفوعة  ، 298 /1حديث رقم  ، 41وذيل الالئي . 24
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(( من قرأ [ أي يس ] عدلت له ألف دينار ومن كتبها وشرهبا أدخلت جوفه ألف نور  ،وألف يقني،
وألف رمحة ونزعت منه كل داء )) (. )1
(( يس ملا قرئت له )) (.)2
وعن سـ ـ ــعيد بن عكرمة  قال :قال رسـ ـ ــول هللا  (( من قرأ يس والقرآن احلكيم مل يزل ذلك اليوم
يف سرور حىت ميسي )) (. )3
وقال أمحد رمحه هللا تعاىل  :حدثنا أبو املغرية حدثنا صفوان حدثين املشيخة أهنم حضروا غضيف بن
احلارث الثمايل حني اشتد سوقه قال  :هل منكم أحد يقرأ يس ؟ قال فقرأها صاحل بن شرين السكوين ،فلما
بلذ أربعني منها قبض  .فكان املشيخة يقولون  :إذا قرئت عند امليت خفف عنه هبا  ،قال صفوان وقرأها
عيسى بن املعتمر عند ابن معبد(.)4
وعن أيب بن كعب  قال :قال رسول هللا :من قرأ يس يريد هبا وجه هللا غفر له  ،ومن قرأ يس
فكأمنا قرأ القرآن اثنيت عش ــرة مرة  ،ومن قرأ يس وهو يف س ــكرات املوت جاء رضـ ـوان خازن اجلنة بشـ ـربة من
شراب اجلنة حىت يسقيه وهو على فراشه حىت ميوت راين  ،ويبعث راين (. )5
(( ضع السبابة على ضرسك مث اقرأ يس )) (. )6

( )1املصدر السابت برقم  ، 26004املوضوعات البن اجلوزي  ،246 /1السلسلة الضعيفة  294 /7حديث رقم . 3293
( )2املصدر السابت برقم  ، 29110املقاصد احلسنة للسخاوي وقال ابطل ال أصل له  ،تذكرة املوضوعات . 81/1
( )3حلية األولياء  ، 338 /3ويف إسناده نظر .
( )4مس ـ ـ ــند اإلمام أمحد  1717 / 28حديث رقم  ، 16969وقال األلباين يف الس ـ ـ ــلس ـ ـ ــلة الض ـ ـ ــعيفة فعليه ؛ فاحلديث مقطو موقوف
عليهم  ،رفعه ووص ـ ــله ذلك الكذاب مروان  ،فهذا هو علة هذا اإلس ـ ــناد  .وأما قول اهليثمي ( : )322 /2رواه أمحد  ،وفيه من مل
يســم مفمن الواضــن أنه مل يصــنع شــيئاً ؛ ألنه يعين بذلك  :املشــيخة  ،وهم مجاعة من التابعني  ،فلو أهنم أســندوه ؛ لكان إســناداً
حسناً عندي ،وهللا أعلم  364 /11حديث رقم . 5220
( )5إسناده ضعيف  ،لضعف هارون بن كثري  ،إحاف اخلرية املهرة  259 /6حديث رقم .5797
( )6من حديث ابن عبام رض ـ ـ ـ ـ ــي هللا عنهما  ،كنز العمال يف س ـ ـ ـ ـ ــنن األقوال واألفعال  62 / 10حديث رقم  ، 28368وحكم عليه
األلباين ابلوضع  ،ضعيف اجلامع حديث رقم .3587
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(( من زار قرب أبويه أو أحدظا يف كل يوم اجلمعة فقرأ عنده يس غفر له)) (. )1
وعن عمر بن اخلطاب  قال :إن النيب  قال :من ص ـ ـ ـ ـ ـ ــلى أربع ركعات ،فيما بني الركن ،واملقام
يقرأ فيهن هبذه األربع السور :سورة يس يف ركعة ،وتبارك الذي بيده امللك يف ركعة ،وآمل تنزيل السجدة
يف ركعة والدخان يف ركعة ،وكل به ملك يضرب جبناحيه بني كتفيه ،وهو يقول :أيها العبد ارفع رأسك
فقد غفرت لك (. )2
وعن شهر بن حوشب  ،قال ((:يرفع القرآن عن أهل اجلنة  ،إال طه و يس )) (. )3
وعن أيب هريرة  ، قال :قال رســول هللا  : إن هللا تبارك وتعاىل قرأ ( :طه) و (يس) قبل أن خيلت
الس ـ ـ ـ ـ ـ ــماوات واألرض أبلف عام  ،فلما مسعت املالئكة القرآن  ،قالت  :طوىب ألمة ينزل هذا عليها ،
وطوىب ألجواف حمل هذا  ،وطوىب أللسنة تتكلم هبذا (. )4
هذه األحاديث هي مجلة ما وقفت عليه يف فضــائل هذه الســورة وال أدعي احلصــر  ،لكن هذا ما وقع
عليه بصري فدونته هنا وهللا تعاىل أعلم .
ولنعلم أن األحاديث الضـ ـ ــعيفة واملوضـ ـ ــوعة الواردة يف هذه السـ ـ ــورة الكرمية ال يعمل هبا وال حيتج هبا ،
وهي كثرية يف شــأن هذه الســورة املباركة ،ولكن يكفينا يف فضــلها أن كل حرف من هذه الســورة وغريها نقرأه
حبســنة واحلســنة بعشــر أمثاهلا إىل ســبعمائة ضــعف وهللا يضــاعف ملن يشــاء فعالم نرتكز على أحاديث خمتلقة
ومكذوبة على رسول هللا  من فعل اهلوى وهللا تعاىل أجلم وأعلم.
( )1من حديث أيب بكر رض ـ ــي هللا عنه  ،كنز العمال يف س ـ ــنن األقوال واألفعال  468 / 16حديث رقم  ، 45483املوض ـ ــوعات البن
اجلوزي  ، 239 /3حكم عليه األلباين ابلوضع  ،ضعيف اجلامع حديث رقم .5606
( )2أخبار مكة يف قدمي الدهر وحديثه  ،أليب عبد هللا حممد بن إسحاق بن العبام املكي الفاكهي (املتوىف 272 :هـ)  ،حقيت د .عبد
امللك عبد هللا دهيش  ،دار خضر – بريوت  ،ط1414 ( 2هـ )  168 /1حديث رقم .1013
( )3فضائل القرآن للقاسم بن سالم  429 /1حديث رقم .386
( )4ضعيف  ،املسند اجلامع  163 /44حديث رقم  ، 14480السلسلة الضعيفة  402 /3حديث رقم .1248
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أمساء السورة :
لقد ورد هلذه السورة سبعة أمساء ؛ وهي  :يس وهو االسم التوقيفي املشهور هلا والصحين ؛ وأما ابقي
التسميات وهي  :قلب القرآن  ،واملعمة  ،والدافعة القاضية  ،العظيمة عند هللا تعاىل ،العزيزة  ،وسورة حبيب
النجار .
وهذه التسميات قد وردت يف األحاديث الضعيفة اليت أوردهتا يف فضل هذه السورة الكرمية  ،ومل يثبت
فيها حديث ص ـ ـ ـ ــحين هلذه التس ـ ـ ـ ــميات  ،فقد ذكر الس ـ ـ ـ ــيوطي يف اإلتقان :يس مساها قلب القرآن أخرجه
الرتمذي( )1من حديث أنس  ، وأخرج البيهقي ( )2من حديث أيب بكر  مرفوعاً (ســورة يس تدعى يف
التوراة املعمة تعم خبريي الدنيا واآلخرة وتدعى الدافعة والقاض ــية تدفع عن ص ــاحبها كل ســوء وتقضــي له كل
حاجة) وقال إنه حديث منكر(.)3
ومما ورد يف أمساء هذه الســورة أيضـاً تســميتها ابلعظيمة  ،فعن عائشــة رضــي هللا تعاىل عنها قالت :قال
رس ـ ــول هللا  إن يف القرآن لس ـ ــورة تدعى العظيمة عند هللا تعاىل ويدعى ص ـ ــاحبها الش ـ ـ ـريف عند هللا تعاىل
يشــفع صــاحبها يوم القيامة يف أكثر من ربيعة ومضــر وهي ســورة يس  ،وذكر أيض ـاً أهنا تســمى أيضــا املعمة
واملدافعة القاضية(.)5( )4

( )1سنن الرتمذي  ،كتاب فضائل القرآن  ،ابب ما جاء يف فضل يس  ، 15-14/5 ،حديث رقم  ، 2882ضعفه األلباين يف السلسلة
الضعيفة رقم . 169
( )2شعب اإلميان  ،ابب يف تعظيم القرآن  ،ذكر سورة يس  ،وقال عنه البيهقي تفرد به حممد بن عبد الرمحن هذا عن سليمان ،وهو منكر
. 481 -480 /2
( )3اإلتقان يف علوم القرآن للسيوطي  ،طبعة فمع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف ط1426 ( 1هـ ) . 361 /2 ،
( )4أخرجه أبو نص ـ ـ ــر الس ـ ـ ــجزي يف اإلابنة وحس ـ ـ ــنه – ومل أقف عليه  -وقال هذا من احس ـ ـ ــن احلديث واعز به ويف رواية أعذبه وليس يف
اسـ ــناده إال مقبول ثقه احلكيم عن حممد بن على مرسـ ــال ك يف اترخيه عن حممد بن احلنفية عن على بن اىب طالب موصـ ــوال ؛ انظر
كنز العمال يف سنن األقوال واألفعال علي بن حسام الدين املتقي اهلندي . 528 /1
( )5رو املعاين لآللوسي . 209 /22
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ومما ورد يف أمساء هذه السورة أيضاً تسميتها بسورة حبيب النجار فقد قال ابن عاشور رمحه هللا تعاىل:
ورأيت مصحفا مشرقيا نسخ سنة  1078أحسبه يف بالد العجم عنوهنا سورة حبيب النجار وهو صاحب
القصة ﭽﮝﮞﮟﮠﮡﮢﭼ  ،وهذه تسمية غريبة ال نعرف هلا سندا ومل خيالف انسخ
ذلك املصحف يف أمساء السور ما هو معروف إال يف هذه السورة ويف سورة التني عنوهنا سورة الزيتون
(.)1
الفصل الثالث  :سبب نزول سورة يس ومناسبتها ملا قبلها :
أخرج أبو نعيم يف الدالئل

()2

عن ابن عبام رض ـ ـ ـ ـ ـ ــي هللا عنهما قال :كان رس ـ ـ ـ ـ ـ ــول هللا  يقرأ يف

الس ــجدة فيجهر ابلقراءة حىت أتذى به انم من قريش حىت قاموا ليأخذوه  ،وإذا أيديهم فموعة إىل أعناقهم
 ،وإذا هبم عمي ال يبص ـ ـ ــرون  ،فجاءوا إىل النيب  فقالوا  :ننش ـ ـ ــدك هللا والرحم اي حممد  ،فدعا حىت ذهب
ذل ــك عنهم ،فنزل ــت  :ﭽ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭼ إىل قول ــه  :ﭽ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ
ﮫ ﮬ ﮭ ﭼ قال فلم يؤمن من ذلك النفر أحد.
وأخرج ابن جرير( )3عن عكرمة قال  :قال أبو جهل  :لئن رأيت حممدا ألفعلن وألفعلن فأنزل هللا
ﭽﮎﮏﮐﮑﮒﭼ إىل قوله ﭽﮣﮤﭼ فكانوا يقولون  :هذا حممد فيقول  :أين هو أين
هو وال يبصره.

( )1التحرير والتنوير البن عاشور . 341 / 22
( )2مل أجده يف الدالئل  ،وذكره السيوطي يف اخلصائص الكربى . 211 /1
( )3تفسري الطربي . 496 -495/20
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وأخرج الرتمذي حسنه( )1؛ و احلاكم وصححه( )2عن أيب سعيد اخلدري قال كانت بنو سلمة يف انحية
اآلية
هذه
فنزلت
املسجد
قرب
إىل
النقلة
فأرادوا
املدينة
ﭽﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﭼ فقال النيب صلى هللا عليه و سلم  :إن آاثركم
تكتب فال تنتقلوا وأخرج الطرباين عن ابن عبام مثله .
وأخرج احلاكم وصححه ( )3عن ابن عبام قال  :جاء العاصي بن وائل إىل رسول هللا بعظم حائل ففته
فقال  :اي حممد أيبعث هذا بعد ما أرم ؟ قال  :نعم ويبعث هللا هذه مث مييتك مث حييك مث يدخلك انر جهنم
فنزلت اآلايت ﭽﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﭼ إىل آخر السورة  ،وأخرج ابن أيب حامت من طرق
عن فاهد وعكرمة و عروة بن الزبري والسدي حنوه ومسوا اإلنسان أيب بن خلف(. )4
مناسبة السورة مبا قبلها  :أنه ملا ذكر يف سورة فاطر ﭽﯮﯯﯰﭼ( ،)5وقوله ﭽﮧﮨﮩ

ﮪﮫﮬﮭ ﮮ ﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗ ﯘﯙﯚ ﯛﯜ ﭼ  ،واملراد به
حممد  وقد أعرضوا عنه وكذبوه فافتتن هذه السورة ابإلقسام على صحة رسالته وأنه على صراط مستقيم
(. )6

( )1سنن الرتمذي  ،كتاب تفسري القرآن  ،ابب  ، 363 /5 ، 37حديث رقم  ، 3226وحكم عليه الشيخ األلباين ابلصحة .
( )2املستدرك على الصحيحني للحاكم  ،كتاب التفسري  ،تفسري سورة يس  504 /2 ،حديث رقم . 3661
( )3املصدر السابت  505 ،حديث رقم . 3663
( )4للمزيد انظر  :لباب النقول يف أسباب النزول جلالل الدين السيوطي  ،مؤسسة الكتب الثقافية – بريوت  ،ط 1422 ( 1هـ -
 2002م ) . 219 -218 /1
( )5سورة فاطر  ،اآلية . 37 :
( )6تناست الدرر يف تناسب السور للسيوطي . 144
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الفصل الرابع :عد آي سورة يس والقراءات السبعية املتواترة فيها:
عد آي السووورة  :ليس فيها من املواضــع املختلف فيها بني العلماء غري موضــع واحد وهو ﭽ ﭬ ﭼ ،عده
الكويف وتركه غريهم( ،)1والدليل على ذلك :
ما بدؤه حـ ـرف التهجي الكـ ـوف عد

ال الوتر مع طس مع ذي الرا اعتمد

()2

وكلمها سبع مئة وسبع وعشرون كلمة  ،وحروفها ثالثة آالف وعشرون حرفا  ،وهي مثانون وثالث آايت يف
الكويف وآيتان يف عدد الباقني ،وليس فيها مما يشبه الفواصل شيء(.)3
وهي من السور اليت مل يدخلها انسخ وال منسوخ على الصحين ( ،)4ترتيبها يف املصحف الشريف السادسة
والثالثون  ،جزء ثالثة وعشرون  ،حزب مخسة وأربعون  ،نزلت بعد سورة اجلن (.)5
القراءات السبعية املتواترة فيها :
قرأ محزة والكسائي وأبو بكر يس بكسر الياء ( ، )6وقرأ الباقون بفتن الياء  ،قال سيبويه إمنا جازت اإلمالة يف
اي و طا و ها ألهنا أمساء ما تكتبه وإمنا أملتها لتفصل بينها وبني احلروف ألن اإلمالة إمنا تلحت األمساء
واألفعال ومن مل ميل فإن كثريا من العرب ال مييلون.

( )1مرشد اخلالن على معرفة آي القرآن لعبد الرزاق علي إبراهيم بن موسى . 142
( )2املصدر السابت  52ونظم هذه القصيدة يف عد اآلي فضيلة الشيخ عبد الفتا القاضي رمحه هللا تعاىل.
( )3البيان يف عد آي القرآن  ،أليب عمرو عثمان بن س ـ ـ ـ ـ ـ ــعيد األموي الداين  ،حقيت  :غا قدوري احلمد  ،مركز املخطوطات والرتاث -
الكويت  ،ط 1414 ( 1هـ 1994 -م ) . 211/1
( )4الناسخ واملنسوخ للكرمي . 228 /1
( )5اإلتقان يف علوم القرآن للسيوطي . 185/1
( )6إحاف فضالء البشر يف القراءات األربعة عشر . 465 ،
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وقرأ ابن عامر والكسائي وأبو بكر يس والقرآن إبخفاء النون عند الواو وقرأ الباقون إبظهار النون عند الواو
وإمنا جاز إظهار النون وإن كانت ختفى مع حروف الفم وال تتبني ألن هذه احلروف مبنية على الوقف ومما
يدل على ذلك استجازهتم فيها اجلمع بني ساكنني كما جيتمعان يف الكلمة اليت يوقف عليها ولوال ذلك مل
جيز فيها اجلمع بينهما وحجة من مل يبني هي وإن كانت يف تقدير الوقف مل تقطع فيه ظزة الوصل وذلك قوله
آمل هللا أال ترى أهنم حذفوا ظزة الوصل ومل يبينوها كما مل يبينوها مع غريها فال يكون التقدير فيها وهي جتري
فرى قوله من واق (.)1
ﭽ ﭹ ﭼ  :قرأ ابن عامر ومحزة والكســائي وحفص بنصــب الالم وقرأ شــعبة انفع أبوعمرو وابن كثري على
رفعها ( تنزيل ) والدليل على ذلك من الشاطبية ([ :)2وتنزيل نصب الرفع كهف صحابه] (.)3
وحجة من نصب فعلى املصدر على معىن منزل هللا ذلك تنزيال مثل قوله صنع هللا وهو مصدر صدر من غري
لفظه ألنه ملا قال إنك من املرسلني على صراط مستقيم ؛ كأنه قال نزل ذلك يف كتابه تنزيال فأخرج املصدر

على املعىن املفهوم من الكالم .
وحجة من قرأ ابلرفع فإنه جعله خرب ابتداء حمذوف على تقدير هذا تنزيل و هو تنزيل قال الزجاج من قرأ
ابلرفع فعلى معىن الذي أنزل إليك تنزيل العزيز الرحيم أو تنزيل العزيز الرحيم هذا (.)4
ﭽﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﭼ قرأ محزة والكسائي وحفص
سدا ومن خلفهم سدا بفتن السني وقرأ الباقون ابلضم  ،قال أبو عمرو السد احلاجز بينك وبني الشيء والسد
ابلضم يف العني وأبو عمرو ذهب يف سورة الكهف إىل احلاجز بني الفريقني ففتن وذهب ها هنا إىل سدة
( )1حجة القراءات أليب زرعة عبدالرمحن بن حممد بن زجنلة  ،حقيت ســعيد األفغاين  ،مؤس ـســة الرســالة – بريوت  ،ط1418 ( 5ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ-
 1997م ) .595
( )2تقريب املعاين يف شر حرز األماين ووجه التهاين لسيد الشني وخالد احلافظ . 385 -383
( )3األبيات الواردة يف سورة يس يف حرز األماين ووجه التهاين . 79
( )4حجة القراءات البن زجنلة . 596
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العني فرفع والعرب تقول بعينه سدة والذي يدل على هذا قوله فأغشيناهم فهو ال يبصرون أي جعلنا على
أبصارهم غشاوة فلم يبصروا طريت اهلدى واحلت وقال أبو عبيدة كل شيء وجدته العرب من فعل هللا من اجلبال
 ،والشعاب فهو سد ابلضم وما بناه اآلدميون فهو سد فمن رفع يف سورة الكهف ذهب أنه من صنع هللا
وهو قوله تعاىل بني السدين وذهب يف يس إىل املعىن وذلك أنه جيوز أن يكون الفتن فيها على معىن املصدر
الذي صدر من غري لفظه ألنه ملا قال وجعلنا من بني أيديهم سدا كأنه قال وسددان من بني أيديهم سدا
فأخرج املصدر على معىن اجلعل إذ كان معلوما أنه مل يرد بقوله سدا ما أريد يف قوله بني السدين ألهنما يف
ذلك املوضع جبالن وظا ها هنا عارض يف العني(.)1
(( فـعززان ))  :روى شعبة بتخفيف الزاي من عز أي غلب  ،وقرأ الباقون ( )2بتشديدها أي قوينا الرسولني
ﭽﭟﭼ والدليل على ذلك من الشاطبية  [:وخفف فعززان لشعبة حممال ]  ،حجة من قرأ ابلتخفيف أي
فغلبنا من قول العرب من عز بز أي من غلب سلب  ،وحجة من قرأ ابلتشديد أي قوينا وشددان (. )3
ﭽﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﭼ قرأ ابن عامر وعاصم ومحزة والكسائي وإن كل ملا ابلتشديد مبعىن
إال و إن مبعىن ما التقدير ما كل إال مجيع لدينا حمضرون  ،وقرأ الباقون ملا ابلتخفيف املعىن وإن كل جلميع
لدينا حمضرون ف ما زائدة وتفسري اآلية أهنم حيضرون يوم القيامة فيقفون على ما عملوا (. )4

( )1حجة القراءات البن زجنلة . 597 – 596
( )2جعلت يف القراءة األوىل أمساء القراء صرحية  ،مث ذكرت لفظة الباقون لباقي القراء وذلك لعدم اإلطالة .
( )3املصدر السابت . 597
( )4املصدر السابت . 597
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ﭽﮟﮠﮡﭼ قرأ محزة والكسائي ليأكلوا من مثره بضم الثاء وامليم تقول مثرة ومثار و مثر مجع اجلمع
وجيوز أن يكون مثر مجع مثرة مثل خشبة وخشب وقرأ الباقون من مثره جعلوه مجع مثرة مثل بقرة وبقر وشجرة
وشجر(. )1
ﭽﮢﮣﮤ ﭼ :قرأ محزة والكسائي وشعبة حبذف اهلاء فتقرأ ( وما عملت أيديهم ) وقرأ الباقون
إبثبات اهلاء والدليل على ذلك من الشاطبية  [ :وما عملته حبذف اهلاء صحبة ]  ،وحجتهم أهنا كذلك يف
مصاحفهم فاهلاء عائدة على ما و ما يف معىن الذي وموضع ما خفض نسقا على مثره املعىن ليأكلوا من مثره
ومما عملته أيديهم قال الزجاج وجيوز أن يكون ما نفيا وتكون اهلاء عائدة على الثمر فال موضع لـ ـ ـ ما حينئذ
ويكون املعىن ليأكلوا من مثره ومل تعمله أيديهم قال السدي قوله وما عملته أيديهم يقول حنن عملناه حنن أنبتناه
مل يعملوه هم ويقوي النفي قوله أفرأيتم ما حرثون أأنتم تزرعونه أم حنن الزارعون ويقوي إثبات اهلاء قوله تعاىل
كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان ومل يقل يتخبي فكذلك قوله عملته وحجة من حذف اهلاء إمجا اجلميع
على حذف اهلاء يف قوله مما عملت أيدينا أنعاما و ما يف قوله ليأكلوا من مثره وما عملت يف موضع خفض
املعىن ليأكلوا من مثره ومما عملته أيديهم قال الزجاج إذا حذفت اهلاء فاالختيار أن يكون ما يف موضع خفض
فيكون يف معىن الذي فيحسن حذف اهلاء  ،واعلم أن العرب تضمر اهلاء عائدة على من و الذي و ما وأكثر
ما جاء يف التنزيل من هذا على حذف اهلاء كقوله أهذا الذي بعث هللا رسوال أي بعثه هللا وقال وسالم على
عباده الذين اصطفى أي اصطفاهم وقال ال عاصم اليوم من أمر هللا إال من رحم و منهم من كلم هللا أي كلمه
هللا وكل هذا على إرادة اهلاء وإمنا حذفوا اختصارا وإجيازا (.)2
ﭽﯬﯭﯮ ﭼ :قرأ انفع وابن كثري وأبو عمرو برفع الراء على أنه مبتدأ وقرأ الباقون ابلنصب
إبضمار فعل ( القمر ) والدليل على ذلك من الشاطبية  [:ووالقمر ارفعه مسا ]  ،وحجة من قرأ ابلنصب
( )1املصدر السابت . 598
( )2حجة القراءات البن زجنلة . 599 - 598
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على وقدران القمر قدرانه قال سيبويه كما تقول زيدا ضربته تضمر ضربت وإمنا جاز ذلك ألنك قد أظهرت
الضرب بعد زيد فجاز لك أن تضمره قبل زيد والرفع على قوله وآية هلم القمر قدرانه مثل قوله و آية هلم الليل
نسلخ منه النهار وجيوز أن يكون على االبتداء و قدرانه اخلرب(. )1
ﭽﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭼ قرأ انفع وابن عامر وآية هلم أان محلنا ذرايهتم على اجلمع
وحجتهم أهنا مكتوبة يف مصاحفهم ابأللف  ،وقرأ الباقون ذريتهم على التوحيد وحجتهم أن الذرية تكون مجعا
وتكون واحدا فالواحد قوله هب يل من لدنك ذرية واجلمع قوله ذرية ضعافا (.)2
ﭽ ﯓ ﭼ :يف هذه الكلمة مخس قراءات :
 -1قرأ أبو عمرو وقالون ابختالم فتحة اخلاء وتشديد الصاد على أن أصل اخلاء السكون .
 -2وهناك وجه لقالون آخر وهو سكون اخلاء مع تشديد الصاد كذلك والوجهان صحيحان .
 -3وقرأ الباقون وهم ورش وابن كثري وهشام بفتن اخلاء فتحة خالصة وتشديد الصاد .
 -4وقرأ محزة وحده ( خيصمون ) بسكون اخلاء وختفيف الصاد من خصم أي خيصم بعضهم بعضا .
 -5قرأ ابن ذكوان وعاصـ ــم والكسـ ــائي بكسـ ــر اخلاء وتشـ ــديد الصـ ــاد على أن أصـ ــل الكلمة ( خيتصـ ــمون )
فأدغمت التاء يف الص ـ ـ ــاد وكس ـ ـ ــرت اخلاء اللتقاء الس ـ ـ ــاكنني وتؤخذ قراءهتم من ض ـ ـ ــد قراءة أص ـ ـ ــحاب الفتن
والدليل على ذلك من الش ـ ـ ــاطبية  [ :وخا خيص ـ ـ ــمون افتن مسا لذ وأخف حلو رررررر بر وس ـ ـ ــكنه وخفف
فتكمال ]

()3

( )1املصدر السابت . 599
( )2حجة القراءات البن زجنلة .600
( )3إحاف فضالء البشر يف القراءات األربعة عشر ،
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فمن قرأ بسكون اخلاء وتشديد الصاد األصل خيتصمون مث أدغمت التاء يف الصاد فبقيت خيصمون  ،ومن
قرأ بفتن اخلاء واألصل خيتصمون وطرحت فتحة التاء على اخلاء وأدغمت التاء يف الصاد هذا أحسن الوجوه
بداللة قوهلم رد وفر وعض  ،ومن قرأ بكسر اخلاء األصل خيتصمون مث حذفوا احلركة وكسروا اخلاء لسكوهنا
وسكان الصاد  ،ومن قرأ بسكون اخلاء وختفيف الصاد قال الزجاج ومعناها أتخذهم وخيصم بعضهم بعضا
فحذف املضاف  ،وحذف املفعول به وجيوز أن يكون خيصمون فادهلم عند أنفسهم فحذف املفعول به
ومعىن خيصمون يغلبون يف اخلصام خصومهم قال وجيوز أن يكون أتخذهم وهم عند أنفسهم خيصمون يف
احلجة يف أهنم ال يبعثون فتأخذهم الصيحة وهم متشاغلون يف متصرفاهتم (.)1
ﭽﭖﭗﭼ :قرأ ابن عامر وعاصم والكسائي بضم الغني وقرأ الباقون بسكون الغني والدليل على
ذلك من الشاطبية  [:وساكن شغل ضم ذكراً ]  ،حجة من قرأها ساكنة الغني استثقلوا الضمتني يف كلمة
واحدة فسكنوا الغني ومن قرأها بضمتني على أصل الكلمة (.)2
ﭽﭜﭼ :قرأ محزة والكسائي بضم الظاء وحذف األلف فتقرأ ( ظلل) مجع ظلة  ،وقرأ الباقون بكسر
الظاء وألف بعدها والدليل على ذلك من الشاطبية  [:وكسر يف ظالل بضم واقصر الالم شلشال ]  ،وحجة
من قرأ بغري ألف وضم الظاء الظلل مجع ظله كما تقول حلة وحلل وغرفة وغرف وقربة وقرب وحجتهما إمجا
اجلميع على قوله يف ظلل من الغمام وقال ظلل من النار فرد ما اختلفوا فيه إىل ما أمجعوا عليه أوىل  ،وحجة
من قرأ ابأللف مجع ظلة مثل قلة وقالل وحلة وحالل وحفرة وحفار فيكون على هذا معىن القراءتني واحدا
وجيوز أن تكون ظالل مجع ظل وحجتهم يتفيأ ظالله عن اليمني والشمائل(. )3

( )1حجة القراءات البن زجنلة
( )2املصدر السابت .601
( )3املصدر السابت .601

.601 - 600
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ﭽ ﮍ ﭼ  :يف هذه الكلمة ثالث قراءة :
-1

قرأ انفع وعاصم بكسر اجليم والباء وتشديد الالم ( جبالً)  ،وحجتهما إمجا اجلميع
على قوله تعاىل واجلبلة األولني .

-2

قرأ ابن عامر وأبو عمرو بضم اجليم وسكون الباء وختفيف الالم ( جبالً )  ،وحجتهم
استثقال اجتما الضمتني فأسكنا الباء طلبا للتخفيف .

-3

قرأ الباقون بضم اجليم والباء وختفيف الالم ( جبالً )  ،وهو األصل وذلك أنه مجع
جبيال وجبيل معدول عن فبول مثل قتيل من مقتول وصريع من مصرو مث مجع
اجلبيل جبال كما جيمع السبيل سبال والطريت طرقا قالوا وال ضرورة تدعو إىل إسكان
حرف مستحت للتحريك .

وهذه الثالث قراءات كلها لغات مبعىن اخللت والدليل على ذلك من الشاطبية  [ :وقل جبال مع كسر ضميه
ثقله رررر أخو نصرة واضمم وسكن كذي حال]

()1

.

ﭽﯛﭼ قرأ أبو بكر على مكاانهتم مجاعة وقرأ الباقون مكانتهم واحدة  ،من أفرد فإلنه مصـ ـ ــدر
واملصـ ـ ـ ــادر تفرد يف موضـ ـ ـ ــع اجلمع ألنه يراد به الكثري كما يراد يف سـ ـ ـ ــائر أمساء األجنام ومن مجع فألهنم قد
مجعوا من املصادر أيضا قالوا احللوم واأللباب (.)2
ﭽﯤﭼ  :قرأ عاصم ومحزة بضم النون األوىل وفتن الثانية وتشديد الكاف مكسورة  (،نـن مكسه )
للتكثري وقرأ الباقون بفتن النون األوىل وإسكان الثانية وضم الكاف خمففة ( نـنكسه ) ،والدليل على ذلك من

( )1إحاف فضالء البشر يف القراءات األربعة عشر ،
( )2حجة القراءات البن زجنلة . 603 -602
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الشاطبية  [ :وننكسه فاضممه وحرك لعاصم رررر ومحزة واكسر عنهما الضم أثقال ]  ،وظا لغتان تقول
نكسته أنكسه وأنكسته أنكسه(. )1
ﭽﯨﯩﭼقرأ انفع وابن عامر أفال تعقلون ابلتاء وحجتهما قوله قبلها ولقد أضل منكم وقرأ الباقون
ابلياء وحجتهم قوله قبلها ولو نشاء لطمسنا على أعينهم  ،ولو نشاء ملسخناهم ومل يقل ملسخناكم(.)2
ﭽﯹﯺﯻﯼﭼ :قرأ ابن كثري وأبو عمرو وعاصم ومحزة والكسائي بياء الغيب وقرأ انفع وابن عامر
بتاء اخلطاب ( لتنذر ) والدليل على ذلك من الشاطبية  [ :لينذر دم غصناً واالحقاف هم هبا رررر خبلف
هدى مايل ]  ،فمن قرأ ابلتاء على اخلطاب أي لتنذر اي حممد من كان حيا ويقوي التاء قوله إمنا أنت منذر
ومن قرا ابلياء لينذر ابلياء جائز أن يكون املضمر يف قوله لينذر النيب  ويقوي هذا قوله قبلها وما علمناه
الشعر وما ينبغي له مث يقول لينذر وجائز أن يكون القرآن أي لينذر القرآن (.)3
ﭽﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲ ﯳﯴﭼ قرأ ابن عامر والكسائي فيكون نصب نسقا
على قوله أن يقول له كن فيكون ،وقرأ الباقون فيكون رفعا عل تقدير فهو يكون (.)4
وأما ما ورد يف سورة يس من ايءات اإلضافة يف ثالث مواضع :
-1

ﭽ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﭼ  :أسكنها محزة وحده وفتحها غريه .

-2

ﭽ ﯪ ﯫ ﯬ ﭼ :فتحها انفع وأبو عمرو وأسكنها الباقون .

( )1إحاف فضالء البشر يف القراءات األربعة عشر ،
( )2املصدر السابت . 603
( )3حجة القراءات البن زجنلة .604 - 603
( )4املصدر السابت . 603
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-3

ﭽ ﯰ ﯱ ﯲ ﭼ :فتحها انفع وابن كثري وأبو عمرو وأس ـ ـ ــكنها الباقون والدليل
على ذلك من الشاطبية  [:وإين معاً حال ] (. )1

( )1إحاف فضالء البشر يف القراءات األربعة عشر ،
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الباب الثاني :موضوعات السورة ؛ وتضمن مخسة فصول :
الفصل األول  :اإلعجاز القرآني يف سورة يس وإثبات الرسالة احملمدية وحتته
مخسة مباحث :
 املبحث األول  :إثبات رسالته . 

 املبحث الثاني  :االتصال الوثيق بني الرسالة احملمدية والقرآن الكريم .
 املبحث الثالث  :محاية اهلل تعاىل لكتابه الكريم.

 املبحث الرابع  :انقسام الناس جتاهه رسالة حممد  وبيان مآهلم .
 املبحث اخلامس  :تنـزيه الرسول  عما رماه به املشركون.
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اإلعجاز القرآين يف سورة يس :
اعلم رمحين هللا وإايك أن القرآن من املعجزات الباهرة هلذا األمة  ،وال خالف بني العقالء بكونه معجزاً
 ،وقد حدى هللا املعارضني هلذا الكتاب واملكذبني به  ،واجلاحدين له بكونه من عند هللا  ، على ثالث
مراحل ،ففي بداية األمر حداهم بـاإلتيان مبثل هذا القرآن وذلك يف قوله تعاىل  :ﭽﭣﭤﭥﭦ
ﭧﭨﭼ( ،)1مث بعد ذلك حداهم بعشر سور مثله وذلك يف قوله تعاىل  :ﭽﭑﭒﭓﭔﭕ

ﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭼ( ،)2مث حداهم بسورة
مثله وذلك يف قوله تعاىل :ﭽﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡ
ﯢﭼ( ،)3مث بعد ذلك اندهم سبحانه إبظهار عجزهم بقوله  :ﭽﭜﭝﭞﭟﭠﭡ

ﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭼ(.)4
والقرآن ص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاحل لكل مكان وزمان  ،وأكرب دليل على ذلك ما أثبتته التجارب العلمية والطبية على
معىن  ،وهذا من
إعجاز هذا القرآن وبيان أس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـراره ،ومما أعجز العرب هذه احلروف املقطعة اليت مل يعرفوا هلا ً
أكرب األدلة على أن العقل البش ـ ـ ـ ــري قاص ـ ـ ـ ــر على فهم هذه األس ـ ـ ـ ـ ـرار  ،وقد وردت هذه احلروف املقطعة يف

القرآن الكرمي يف تسـ ــعة وعش ـ ـرين سـ ــورة ابملكرر ،وبدون املكرر يف أربع عشـ ــر حرفاً نصـ ــف احلروف اهلجائية
ولقد مجعها الســهيلي يف قوله (( أمل يســطع نور حت كره ))  ،ومجعت يف قولك (( نص حكيم قاطع له ســر
)) (. )5

( )1سورة الطور  ،اآلية . 34 :
( )2سورة هود  ،اآلية . 14 ، 13 :
( )3سورة يونس  ،اآلية . 38 :
( )4سورة اإلسراء  ،اآلية . 88 :
( )5الربهان يف علوم اإلتقان . 167 /1
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ولقد تعددت وتنوعت آراء العلماء يف بيان تفس ـ ـ ـ ـ ـ ــري هذه احلروف املقطعة ( ، )1وتعددت األقوال يف
معناها حيث أوردها العلماء اجملتهدون إىل إحدى وعش ـرين قوالً  ،بل وتوقف مجع من العلماء يف بياهنا  ،ومل
يثبت عن النيب  أنه فسرها  ، ،ويف هذه السورة وردت إحدى هذه احلروف وهي (( يس )) .
ومن أشــهر ما ورد يف معىن يس أهنا اســم من أمساء هللا  ، وقيل أهنا اســم من أمساء النيب حممد ،
وقيل أهنا اسـ ـ ــم من أمساء املالئكة  ،وهذه األقوال حيتاج إثباهتا إىل دليل صـ ـ ــحين ص ـ ـ ـرين  ،وال دليل  ،فهذه
األقوال كلها ضعيفة مل تثبت أبسانيد صحيحة فهي مردودة ابطلة .
ويتبادر للذهن سؤال مهم شائع وهو  :هل يس اسم من أمساء النيب حممد  ؟
فمن قال اهنا اسم من امساء النيب حممد  ألنه ذكر بعدها قول هللا تعاىل  :ﭽﭱﭲﭳﭼ

( ، )2وهذا غري مسوغ فقد ورد يف سور أخرى افتتحت ابحلروف املقطعة وكان اخلطاب فيها للنيب  ومن
ذلك سورة األعراف ذكر قوله تعاىل :ﭽﭑﭼ مث ذكر بعدها قوله  :ﭽﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙ
ﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭼ فهل يعين هذا أن ﭽﭑﭼ اسم من أمساء النيب  ، وكذلك
يف بداية سورة إبراهيم  قوله تعاىل  :ﭽﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫ

ﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭼ فهل يعين هذا أيضاً أن ﭽﭢﭼ من أمساء النيب 
وغري ذلك من السور اليت بدأت مبثل هذه احلروف .

( )1انظر األقوال يف التحرير والتنوير  ، 216 – 203/1تفسري ابن كثري  ، 179-175/1تفسري البحر اةيي .159-156/1
( )2قال به سعيد بن جبري انظر تفسري القرطيب . 408 /17
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ومل يرد يف صحين السنة ما يثبت أن يس من أمساء النيب  ، وأما أمساء النيب  اليت جاءت من
الرواايت الصحيحة  ،عن جبري بن مطعم  قال مسعت النيب  يقول  :إن يل أمساء أان حممد وأان أمحد
وأان املاحي الذي ميحو هللا يب الكفر وأان احلاشر الذي حيشر النام على قدمي و أان العاقب (.)1
وأما حديث إن يل عند ريب عشرة أمساء قال أبو الطفيل قد حفظت منها مثانية حممد وأمحد وأبو القاسم
والفاتن واخلامت واملاحي والعاقب واحلاشر قال أبو حيىي وزعم سيف أن أاب جعفر قال له إن االمسني الباقيني
يس وطه فهو حديث ضعيف(. )2
وذكر املاوردي عن علي رضي هللا عنه قال :مسعت رسول هللا  يقول إن هللا تعاىل أمساين يف القرآن سبعة
أمساء حممد وأمحد وطه ويس واملزمل واملدثر وعبد هللا هذا حديث ال يصن (.)3
وقال اإلمام ابن القيم رمحه هللا تعاىل  :وأما يذكره العوام أن يس وطه من أمساء النيب فغري صحين ليس ذلك
يف حديث صحين وال حسن وال مرسل وال أثر عن صاحب وإمنا هذه احلروف مثل امل وحم والر وحنوها

()4

.
وأما اإلشكال الوارد يف قول هللا تعاىل  :ﭽﭟﭠﭡﭢﭼ قوله أن ايسني هو حممد  ، وهذا
ال يستقيم مع سياق اآلايت  ،بل املقصود به هو نيب هللا إليام . 

( )1ص ــحين البخاري  ،كتاب التفس ــري  ،ابب قوله تعاىل ديت من بعدي امسه أمحد 151/6 ،حديث رقم  ، 4896ص ــحين مس ــلم ،
كتاب الفضائل  ،ابب يف أمسائه  وزاد العاقب الذي ليس بعده نيب  89/7 ،حديث رقم . 2354
( )2أخرجه ابن عدي يف الكامل يف الضعفاء  ، 509 /4وفيه سيف بن وهب نسبه حيىي القطان وابن حنبل إىل الضعف  ،وأخرجه اآلجري
يف الشريعة .463
( )3ذكره ابن العريب يف أحكام القرآن الكرمي  19/7عن ابن عبام رضي هللا عنهما  ،وانظر تفسري القرطيب . 409/17
( )4حفة املودود أبحكام املولود البن القيم اجلوزية  ،حقيت سليم بن عيد اهلاليل  ،دار ابن القيم – الدمام  ،دار ابن عفان – مصر  ،ط،1
1421هـ .216 ،
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وقال اإلمام ابن القيم رمحه هللا تعاىل بعد ذكر األقوال يف إل ايسني  :وهذه األقوال كلها ضعيفة
والذي محل قائلها عليها استشكاهلم إضافة آل إىل يس وامسه إليام وإلياسني ورأوها يف املصحف مفصولة
وقد قرأها بعض القراء آل ايسني فقال طائفة منهم له أمساء يس وإلياسني وإليام وقالت طائفة يس اسم لغريه
مث اختلفوا فقال الكليب يس حممد سلم هللا على آله وقالت طائفة هو القرآن وهذا كله تعسف ظاهر ال حاجة
إليه والصواب وهللا أعلم يف ذلك أن أصل الكلمة آل ايسني كآل إبراهيم فحذفت األلف والالم من أوله
الجتما األمثال وداللة االسم على موضع اةذوف وهذا كثري يف كالمهم إذا اجتمعت األمثال كرهوا النطت
هبا كلها فحذفوا منها ما ال إلبام يف حذفه وإن كانوا ال حيذفونه يف موضع ال جتتمع فيه األمثال وهلذا ال
حيذفون النون من إين وأين وكأين ولكين وال حيذفوهنا من ليتين وملا كانت الالم يف لعل شبيهة ابلنون حذفوا
النون معها وال سيما عادة العرب يف استعماهلا لالسم األعجمي وتغيريها له فيقولون مرة إلياسني ومرة إليام
ومرة ايسني ورمبا قالوا ايم (. )1
فعلى هذا يتبني أن يس ليس امساً من أمساء النيب  ، وإمنا هي من احلروف املقطعة  ،واألسلم قول
أن هذا مما استأثر هللا بعلمه  ،وذهب العلماء لبيان احلكمة من هذه احلروف املقطعة فذكرت فيها أقواالً كثرية
ولعل من أنسب هذه األقوال أنه إمنا ذكرت هذه احلروف يف أوائل السور اليت ذكرت فيها بياان إلعجاز القرآن
وأن اخللت عاجزون عن معارضته مبثله هذا مع أنه مركب من هذه احلروف املقطعة اليت يتخاطبون هبا وإليه
()2

ذهب الشيخ اإلمام العالمة أبو العبام ابن تيمية ا.ه

ووجه ش ــهادة اس ــتقراء القرآن هلذا القول  :أن الس ــورة اليت افتتحت ابحلروف املقطعة يذكر فيها دائماً
عقب احلروف املقطعة االنتصار للقرآن وبيان إعجازه  ،وأنه احلت الذي ال شك فيه(.)3

( )1التفسري القيم البن القيم . 103/2
( )2أضواء البيان للشنقيطي ةمد األمني بن حممد املختار الشنقيطي ،دار الفكر -بريوت  ،ط 1415 ( 1هـ 1995 -مـ ) .5-4 /3
( )3ذكره الشيخ الشنقيطي يف أضواء البيان يف إيضا القرآن ابلقرآن  ،167 /2ونقله عنه تلميذه ابن كثري يف تفسريه . 179-178/1
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وهكــذا جنــد أن معظم اآلايت اليت تلى احلروف املقطعــة  ،منهــا مــا يتحــدث عن أن هــذا الكتــاب من
الل  -تعاىل  ، -ومنها ما يتحدث عن صدق الرسول
الل  -سبحانه  -ومنها ما يتحدث عن وحدانية م
عند م

الل  ،وأنه املعجزة اخلالدة للرس ــول ص ــلى
 يف دعوته  ،وهذا كله لتنبيه الغافلني إىل أن هذا القرآن من عند م

الل عليه وسلم (.)1
م

وهذا القول مما يؤيد معىن هذه احلروف املقطعة وهللا تعاىل أعلم.
ولقــد قــال اإلمــام البــاقالين رمحــه هللا تعــاىل( )2يف مجلــة وجوه إعجــاز القرآن  :أن احلروف اليت بىن
عليها كالم العرب مثانية وعشرون حرفا وعدد السور اليت افتتن فيها بذكر احلروف مثان وعشرون سورة ومجلة
ما ذكر من هذه احلروف يف أوائل السـ ـ ـ ـ ــور من حروف املعجم نصـ ـ ـ ـ ــف اجلملة وهو أربعة عشـ ـ ـ ـ ــر حرفا ليدل
ابملذكور على غريه وليعرفوا أن هذا الكالم منتظم من احلروف اليت ينظمون هبا كالمهم  ،والذي تنقس ـ ـ ـ ــم إليه
هذه احلروف على ما قسمة أهل العربية وبنوا عليها وجوهها أقسام حنن ذاكروها فمن ذلك أهنم قسموها إىل
حروف مهموســة وأخرى فهورة فاملهموســة منها عشــرة وهي احلاء واهلاء واخلاء والكاف والشــني والثاء والفاء
والتاء والص ـ ـ ــاد والس ـ ـ ــني وما س ـ ـ ــوى ذلك من احلروف فهي فهورة وقد عرفنا أن نص ـ ـ ــف احلروف املهموس ـ ـ ــة
مذكورة يف مجلة احلروف املذكورة يف أوائل الس ـ ــور وكذلك نص ـ ــف احلروف اجملهورة على الس ـ ـ ـواء ال زايدة وال
نقصــان واجملهور معناه أنه حرف اشــبع االعتماد يف موضــعه ومنع أن جيري معه النفس حىت ينقضــي االعتماد
وجيري الصــوت واملهموم كل حرف أضــعف االعتماد يف موضــعه حىت جرى معه النفس وذلك مما حيتاج إىل
( )1التفسري الوسيي للدكتور حممد سيد طنطاوي . 314/7
( )2هو حممد بن الطيب بن حممد بن جعفر ،أبو بكر :قاض ،من كبار علماء الكالم ،انتهت إليه الرايسة يف مذهب االشاعرة .ولد يف
البصرة عام (  338هـ  950 -م )  ،وسكن بغداد فتويف فيها عام ( 403هـ 1013 -م ) ،كان جيد االستنباط ،سريع اجلواب،
وجهه عضد الدولة سفريا عنه إىل ملك الروم ،فجرت له يف القسطنطينية مناظرات مع علماء النصرانية بني يدي ملكها  ،من كتبه
إعجاز القرآن [ انظر األعالم للزركلي . ]176/6
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معرفته لتبين عليه أصـ ـ ــول العربية وكذلك مما يقسـ ـ ــمون إليه احلروف يقولون إهنا على ض ـ ـ ـربني أحدظا حروف
احللت وهي س ــتة أحرف العني واحلاء واهلمزة واهلاء واخلاء والغني والنص ــف اآلخر من هذه احلروف مذكور يف
مجلة احلروف اليت تشـ ــتمل عليها احلروف املثبتة يف أوائل السـ ــور وكذلك النصـ ــف من احلروف اليت ليسـ ــت
حبروف احللت وكذلك تنقسـ ـ ـ ــم هذه احلروف إىل قسـ ـ ـ ــمني آخرين أحدظا حروف غري شـ ـ ـ ــديدة وإىل احلروف
الشــديدة وهي اليت متنع الصــوت أن جيري فيه وهي اهلمزة والقاف والكاف واجليم والظاء والذال والطاء والباء
وقد علمنا أن نصـ ــف هذه احلروف أيضـ ــا هي مذكورة يف مجلة احلروف اليت بىن عليها تلك السـ ــور من ذلك
احلروف املطبقة وهي أربعة أحرف وما س ـ ـ ـواها منفتحة فاملطبقة الطاء والظاء والص ـ ــاد والض ـ ــاد وقد علمنا أن
نص ـ ـ ــف هذه احلروف يف مجلة تلك احلروف املبدوء هبا يف أوائل الس ـ ـ ــور وإذا كان القوم  -الذين قس ـ ـ ــموا يف
احلروف هذه األقسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام ألغراض هلم يف ترتيب العربية وتنزيلها بعد الزمان الطويل من عهد النيب رأوا مباين
اللسـ ــان على هذه اجلهة وقد نبه مبا ذكر يف أوائل السـ ــور على ما مل يذكر على حد التنصـ ــيف الذي وصـ ــفنا
دل على أن وقوعها املوقع الذي يقع التواض ـ ـ ــع عليه بعد العهد الطويل ال جيوز أن يقع إال من هللا عز و جل
ألن ذلك جيري فرى علم الغيوب وإن كان إمنا تنبهوا على ما بىن عليه اللسـ ـ ـ ـ ـ ــان يف أصـ ـ ـ ـ ـ ــله ومل يكن هلم يف
التقســيم شــيء وإمنا التأثري ملن وضــع أصــل اللســان فذلك أيضــا من البديع الذي يدل على أن أصــل وضــعه
وقع موقع احلكمة اليت يقصـ ـ ــر عنها اللسـ ـ ــان فإن كان أصـ ـ ــل اللغة توقيفا فاألمر يف ذلك أبني وإن كان على
ســبيل التواضــع فهو عجيب أيضــا ألنه ال يصــن أن جتتمع ظمهم املختلفة على حنو هذا إال أبمر من عند هللا
تعاىل وكل ذلك يوجب إثبات احلكمة يف ذكر هذه احلروف على حد يتعلت به اإلعجاز من وجه وقد يكن
أن تعاد فاحة كل سورة لفائدة ختصها يف النظم إذا كانت حروفا كنحو آمل ألن األلف املبدوء هبا هي أقصاها
مطال والالم متوسـ ـ ـ ـ ــطة وامليم متطرفة ألهنا أتخذ يف الشـ ـ ـ ـ ــفة فنبه بذكرها على غريها من احلروف وبني أنه إمنا
أاتهم بكالم منظوم مما يتعارفون من احلروف اليت ترتدد بني هذين الطرفني ويش ــبه أن يكون التض ــيف وقع يف
هذه احلروف دون األلف ألن األلف قد تلغى وقد تقع اهلمزة وهي موقعا واحدا (. )1
( )1إعجاز القرآن للباقالين

. 70 – 68
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والقرآن حكيم  ،يريب حبكمة  ،وفت منهج عقلي ونفس ـ ــي مس ـ ــتقيم  ،منهج يطلت طاقات البش ـ ــر كلها
مع توجيهها الوجه الص ـ ــاحل القومي  ،ويقرر للحياة نظاماً كذلك يس ـ ــمن بكل نش ـ ــاط بش ـ ــري يف حدود ذلك
املنهج احلكيم (،)1ليثبت هبذا القسم الرسالة اةمدية  ،املشتملة على الصفات الكاملة  ،واألخالق الفاضلة،
فالقرآن العظيم أقوى األدلة املتص ــلة املس ــتمرة على ص ــدق رس ــالة الرس ــول  ،فأدلة القرآن كلها أدلة لرس ــالة
حممد ، بل وأوصــاف هذا النيب الكرمي  مشــتملة على أعمال صــاحلة  ،مصــلحة للقلب والبدن يف الدنيا
واآلخرة  ،من سار على نرباسها وصل إىل الطريت املستقيم  ،والنهج القومي  ،املنزل من عند رب العاملني .
ومن كمال بالغة القرآن الكرمي يف هذه الس ـ ـ ـ ــورة متثيل املعقول ابةس ـ ـ ـ ــوم  ،فمثل س ـ ـ ـ ــد طريت اإلميان
ابلس ــد احلقيقي كاجلدار يف قول احلت ﭽﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣ

ﮤﭼ.
ومن كمال بالغة القرآن الكرمي يف هذه الســورة يف قول هللا تعاىل  :ﭽﮬﮭﮮﮯﮰ

ﮱﯓﯔﯕﭼ  ،ولو شـ ـ ـ ـ ـ ــاء هللا لقال  ( :ولو نشـ ـ ـ ـ ـ ــاء لطمسـ ـ ـ ـ ـ ــنا على أعينهم فما
استطاعوا أن يذهبوا وال يرجعوا ) ،لكن أيت هبذا السياق الذي فيه توسع  ،وألنه ابلذ يف التأثري  ،وألنه يكون
له نست جيد هتفو إليه األمسا وتلتذ بسماعه(.)2
املبحث األول  :إثبات رسالته : 
إن من أركان اإلميان  ،اإلميان جبميع الرسـ ـ ــل مجلة وتفصـ ـ ــيالً  ،من قص هللا خربه لنا ،ومن مل يقص هللا
لنا خربه  ،وأن عدد هؤالء األنبياء جاء يف الرواايت أهنم مائة ألف وأربعة وعشرون ألفا  ،وعدد الرسل منهم:

( )1يف ظالل القرآن لسيد قطب  ،دار الشروق – بريوت  ،ط 1406 ( 12هـ  1986 -م ) .2958 /5
( )2من فوائد الشيخ ابن عثيمني رمحه هللا تعاىل يف شرحه سورة يس من تفسري اجلاللني . 273

43

العقد الثمني يف التفسري املوضوعي لسورة يس

ثالمثائة ومخسة عشر مجا غفريا ( ،)1و مسى هللا منهم يف كتابه مخسة وعشرين أوهلم آدم وآخرهم حممد ،
ومما خص هللا به نبينا عن غريه من األنبياء أن رس ـ ــالته إىل الثقلني أمجعني  ،وأن نبينا أفض ـ ــل الرس ـ ــل وأنه ال
نيب بعده ،وأن رســالته جاءت انســخة جلميع الش ـرائع املاضــية ..ومن كفر بواحد من هؤالء الرســل أو األنبياء
أو مبا جاءوا به فهو كافر خملد يف النار.
ولقد جرت حكمة هللا تعاىل إبنزال هذا القرآن ليكون معجزة لنبينا  ، فاملعجزة لألنبياء إمنا تكون
ممـا هو يف حـال هـذه األمـة  ،فقريش كـانوا يتحـدثون ابللغـة العربيـة الفص ـ ـ ـ ـ ـ ــحى فـأنزل هللا عليهم هـذا القرآن
إعجازاً هلم  ،وإقامة احلجة عليهم.
مث نعود إىل بيان صدق رسالته  من خالل اآلايت  :فقد أقسم هللا سبحانه وتعاىل ابلقرآن الكرمي
على صدق رسالته وعلى أنه من املرسلني ﭽﭱﭲﭳﭼ وبني ان هذه الرسالة على صراط مستقيم
ال اعوجاج فيه وال ميل عنه وهو طريت اإلس ـ ـ ــالم ( ،)2فالقس ـ ـ ــم ال يكون إال بش ـ ـ ــي عظيم  ،فهذا يدل داللة
راسخة على صدق رسالته  وأتكيدها .

( )1ما روي عن أيب ذر قال  :قلت  :اي رسول هللا أي األنبياء كان أول ؟ قال  :آدم  .قلت  :اي رسول هللا ونيب كان ؟ قال  :نعم
نيب مكلم  .قلت  :اي رسول هللا كم املرسلون ؟ قال  :ثالمثائة وبضع عشر مجا غفريا  ،ويف رواية عن أيب أمامة قال أبو ذر :
قلت اي رسول هللا كم وفاء عدة األنبياء ؟ قال  :مائة ألف وأربعة وعشرون ألفا الرسل من ذلك ثالمثائة ومخسة عشر مجا غفريا
انظر مشكاة املصابين حممد بن عبد هللا اخلطيب التربيزي  ،حقيت حممد انصر الدين األلباين  ،املكتب اإلسالمي  -بريوت  ،ط3
( 1405هـ 1985 -م )  246 /3 ،حديث رقم . 5737
( )2التفسري الصحين موسوعة الصحين املسبور من التفسري ابملأثور حلكمت بشري ايسني  ،دار املآثر – املدينة املنورة  ،ط1420 (1هـ
1999 -م ) . 178 /4
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ويبني لنا شــيخ اإلســالم ابن تيمية رمحه هللا تعاىل داللة صــدق القرآن الكرمي على صــدق الرســول 
وعلى صــدق القرآن نفســه  :مث إنه معجز يف نفســه ال يقدر اخلالئت أن دتوا مبثله ففيه دعوة الرســول وهو
آية الرسول وبرهانه على صدقه ونبوته وفيه ما جاء به الرسول وهو نفسه برهان على ما جاء به (. )1
املبحث الثاين  :االتصال الوثيق بني الرسالة احملمدية والقرآن الكرمي :
القرآن الكرمي هو املصــدر التش ـريعي األول  ،واملنبع الصــايف الزالل الذي يس ـقي هذه األمة مبائه العذب
إن هم اتبعوه وطبقوه يف حياهتم العملية  ،وجعلوه نصب أعينهم  ،مث جاءت السنة النبوية املنهل اآلخر الذي
جاء يفس ـ ــر هذه اآلايت ويوض ـ ــحها للنام ويس ـ ــتخرج هلم األحكام من املنهل األول  ،فالس ـ ــنة عالقتها قوية
ابلقرآن بل مرتبطة ارتباطا وثيقا ال ينفصــالن عن بعضــهما البعض  ،وظا اللذان يقوم هبما صــال هذه األمة
 ،فمن اتبع القرآن والسنة وطبقهما فقد فاز فوزاً عظيماً .
املبحث الثالث  :محاية هللا تعاىل لكتابه :
إن هللا عز وجل قد محى القرآن الكرمي عن ابقي الكتب الس ـ ــماوية األخرى املنزلة وقد ص ـ ــر بذلك يف
قوله تعاىل ﭽﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﭼ ( )2؛ فالقرآن حممي من التحريف والتبديل والتغيري.
ومن األمثلــة اليت تــدل كــل الــداللــة على حفظ هــذا الكتــاب يف معركــة أحــد عنــدمــا قتــل مجع كثري من
حفاظ كتاب هللا  ،قام الصــحابة  جبمعه وســارعوا إىل ذلك  ،وكما حنن نرى اآلن يف هذه األعوام احلر
على طباعة هذا املصـ ــحف الش ـ ـريف ومن هذه األمثلة فمع امللك فهد لطباعة املصـ ــحف الش ـ ـريف يف هذه
املدينة النبوية املباركة فهذا من أكرب الدالئل أيضـ ــا على حفظه والعناية به  ،فهو الكتاب املنزل األخري  ،وهو
احلجة الدامغة للمنكرين واجلاحدين إىل يوم الدين  ،وهو ابقي إىل أن تقوم القيامة.
( )1فمو الفتاوى . 45/17
( )2سورة احلجر  ،اآلية . 9 :
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املبحث الرابع  :انقسام الناس جتاه رسالة النيب  وبيان مآهلم :
لقد انقسم النام جتاه رسالة حممد بن عبد هللا  إىل قسمني:
القس ـ ـ ـ ـ ــم األول  :ما ذكر يف قوله تعاىل  :ﭽﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﭼ حكم هللا ملن أنكر
الرس ــالة اةمدية ،بعدم اإلميان فهم مص ــرون على الكفر وعدم اتبا هذه الرس ــالة وطمئن هللا  نبيه  ملا
كان حريصـ ـ ــا على هدايتهم وإنذارهم فقال له ﭽﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﭼ  ،ولقد
بني هللا لنا أيضاً جزاءهم اةتوم الذي ال فرار هلم منه ووصف هللا  لنا يف هذه السورة هذا العذاب املنتظر
هلم فقــال يف قولــه تعــاىل ﭽﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛ

ﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﭼ  ،فانظر إىل شـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدة النكاية هبم فقد جعلت
األغالل يف أعناقهم وأن أيديهم مشـ ـ ـ ــدودة إىل األذقان وجعل من بني أيديهم سـ ـ ـ ــدا ومن خلفهم سـ ـ ـ ــدا فهم
عمي ال يبصرون طريت احلت وال اتباعه.
وأما القسـ ــم الثاين :فهم الذين اتبعوا القرآن ووقرت يف قلوهبم خشـ ــية هللا فقد بشـ ــر هللا نبيه  أبن ال
يقني من هداية النام فإمنا يهتدي من اتبع القرآن والسـ ـ ـ ــنة وعمل هبما مع شـ ـ ـ ــرط آخر أال وهو خشـ ـ ـ ــية هللا
ابلغيب  ،فأمر هللا عز وجل نبيه أن يبشـ ــرهم ابملغفرة لذنوهبم واألجر الكرمي احلسـ ــن الواسـ ــع جزاء ال تباعهم
اهلدى وخشية رهبم وهم ال يرونه.
وفيه إشارة إىل أن هللا تعاىل حييي قلب من يشاء من الكفار الذين قد ماتت قلوهبم ابلضاللة ،فيهديهم
بعد ذلك إىل احلت ،كما قال تعاىل بعد ذكر قسوة القلوب  :ﭽﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷ

ﯸﯹﯺﯻﭼ(. )1
( )1سورة احلديد  ،اآلية . 17 :
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وقال الشنقيطي رمحه هللا تعاىل

()1

يف تفسريه  :وقد دلت هذه اآلايت على أن شؤم السيئات جير

صاحبه إىل التمادي يف السيئات  ،ويفهم من مفهوم خمالفة ذلك  ،أن فعل اخلري يؤدي إىل التمادي يف فعل
اخلري  ،وهو كذلك ؛ كما قال تعاىل  :ﭽﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﭼ (. )3( )2
املبحث اخلامس  :تنوزيه الرسول  عما رماه املشركون به :
يف هذه اآلية الكرمية ﭽﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻ

ﯼﯽﯾﯿﰀﰁﭼ  ،رد هللا  التهم اليت أطلقت على النيب  جراء هذه الرسالة
الىت قام هبا  حت القيام ،فقد وصفوه أبوصاف متعددة ال تليت به  وأما يف هذه اآلية وصفوه أبنه
شاعر لكي يردوا هذه الرسالة  ،ولكن هللا  جناه من هذه التهمة اليت وصف هبا هبذه اآلايت البينات
الواضحات  ،فالرسول الكرمي أمي ال يقرأ وال يكتب  ،فكيف يكتب الشعر  ،فقد قال هللا تعاىل  :ﭽﭞ
ﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥ ﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭ ﭮﭯﭰ

ﭱﭲﭼ( ، )4وهنا تربئة للكتاب اةفوظ حيث وصف أبنه ذكر وقرآن مبني واضن وبني أيضا العلة من
إنزاله لينذر من كان حي القلب وحيت العذاب ويقع ابلكافرين الذين أنكروا هذه الرسالة وملزوا يف كتابه .

( )1هو حممد االمني بن حممد املختار بن عبد القادر اجلكين الشنقيطي :مفسر مدرم من علماء شنقيي (موريتانيا)  ،ولد عام ( 1325هـ
  1907م )  ،وتعلم هبا  ،وحج ( )1367واستقر مدرسا يف املدينة املنورة مث الرايض وأخريا يف اجلامعة االسالمية ابملدينة( )1381وتويف مبكة عام ( 1393ه1973 -م )  ،له كتب منها (أضواء البيان يف تفسري القرآن) و (دفع إيهام االضطراب عن
آي الكتاب) [ لالستزادة انظر األعالم ] 45/6
( )2سورة حممد  ،اآلية . 17 :
( )3أضواء البيان للشنقيطي . 289 / 2
( )4سورة اجلمعة  ،اآلية . 2 :
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وقد قيل لعائشة رضي هللا عنها  :هل كان رسول هللا  يتمثل بشيء من الشعر؟ قالت :كان أبغض
احلديث إليه ،غري أنه كان يتمثَّل ببيت أخي بين قيس ،فيجعل آخره أوله ،وأوله آخره ،فقال له أبو بكر :إنه
ليس هكذا ،فقال نيب هللا :إين وهللا ما أان بشاعر  ،وال ينبغي يل (. )1
بل نزهه هللا  وبرأه من الش ـ ــعر والكهانة وأنه منزل إليه بقوله تعاىل  :ﭽﭫﭬﭭﭮ ﭯﭰ

ﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﭼ(. )2
وقال ابن عاشور رمحه هللا تعاىل  :إن القرآن نزل أبفصن لغات البشر اليت تواضعوا واصطلحوا عليها
ولو أن كالما كان أفصن من كالم العرب أو أمة كانت أسلم طباعا من األمة العربية الختارها هللا لظهور
أفضل الشرائع وأشرف الرسل وأعز الكتب الشرعية  ،ومعلوم أن القرآن جاء معجزا لبلغاء العرب فكانت
تراكيبه ومعانيها ابلغني حدا يقصر عنه كل بليذ من بلغائهم على مبلذ ما تتسع له اللغة العربية فصاحة وبالغة
فإذا كانت هناية مقتضى احلال يف مقام من مقامات الكالم تتطلب إليفاء حت الفصاحة والبالغة ألفاظا
وتركيبا ونظما فاتفت أن كان جملمو حركاهتا وسكوانهتا ما كان جاراي على ميزان الشعر العريب يف أعاريضه
وضروبه مل يكن ذلك الكالم معدودا من الشعر لو وقع مثله يف كالم عن غري قصد فوقوعه يف كالم البشر قد
ال يتفطن إليه قائله ولو تفطن له مل يعسر تغيريه ألنه ليس غاية ما يقتضيه احلال ،اللهم إال أن يكون قصد به
تفننا يف اإلتيان بكالم ظاهره نثر وتفكيكه نظم  ،فأما وقوعه يف كالم هللا تعاىل فخارج عن ذلك كله من
ثالثة وجوه:
أحدها :أن هللا ال خيفى عليه وقوعه يف كالم أوحى به إىل رسوله صلى هللا عليه وسلم.

( )1املقاصد احلسنة للسخاوي  384/1حديث رقم  ، 555السلسلة الصحيحة .23/9
( )2سورة احلاقة  ،اآلايت . 43-40 :
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الثاين :أنه ال جيوز تبديل ذلك اجملمو من األلفاظ بغريه ألن فموعها هو مجيع ما اقتضاه احلال وبلذ حد
اإلعجاز.
الثالث :أن هللا ال يريد أن يشتمل الكالم املوحى به من عنده على حمسن اجلمع بني النثر والنظم ألنه أراد
تنزيه كالمه عن شائبة الشعر .
واعلم أن احلكمة يف أن ال يكون القرآن من الشعر مع أن املتحدين به بلغاء العرب وجلهم شعراء
وبالغتهم هي اجلمع بني اإلعجاز وبني سد ابب الشبهة اليت تعرض هلم أو جاء القرآن على موازين الشعر،
وهي شبه الغلي أو املغالطة بعدهم النيب صلى هللا عليه وسلم يف زمن الشعراء فيحسب مجهور النام الذين
ال تغو

مدركاهتم على احلقائت أن ما جاء به الرسول ليس ابلعجيب ،وأن هذا اجلائي به ليس بنيب ولكنه

شاعر ،فكان القرآن معجزا لبلغاء العرب بكونه من نو كالمهم ال يستطيعون جحودا لذلك ،ولكنه ليس
من الصنف املسمى ابلشعر بل هو فائت على شعرهم يف حماسنه البالغية وليس هو يف أسلوب الشعر ابألوزان
اليت ألفوها بل هو يف أسلوب الكتب السماوية والذكر.
ولقد ظهرت حكمة عالم الغيوب يف ذلك فإن املشركني ملا مسعوا القرآن ابتدروا إىل الطعن يف كونه منزال
من عند هللا بقوهلم يف الرسول :هو شاعر ،أي أن كالمه شعر حىت أفاقهم من غفلتهم عقالؤهم مثل الوليد
بن املغرية ،وأنيس بن جنادة الغفاري ،وحىت قرعهم القرآن هبذه اآلية  :ﭽﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲ

ﯳﯴﯵﯶﯷﭼ .
وبعد هذا فإن إقامة الشعر ال خيلو الشاعر فيها من أن يتصرف يف ترتيب الكالم اترات مبا ال تقضيه
الفصاحة مثل ما وقع لبعض الشعراء من التعقيد اللفظي ،ومثل تقدمي وأتخري على خالف مقتضى احلال
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فيعتذر لوقوعه بعذر الضرورة الشعرية ،فإذا جاء القرآن شعرا قصر يف بعض املواضع عن إيفاء مجيع مقتضى
احلال حقه (.)1

( )1التحرير والتنوير . 62 -61 / 23
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الفصل الثاني :سورة يس و ضرب األمثال وحتته مبحثان :
 املبحث األول  :ضرب املثل من األمم السابقة واحلكمة من ذكرها .
 املبحث الثاني  :قصة أصحاب القرية والدروس املستنبطة منها .

51

العقد الثمني يف التفسري املوضوعي لسورة يس

املبحث األول  :ضرب املثل من األمم السابقة واحلكمة من ذكر هذه األمثال:
لقد ورد يف القرآن الكرمي عدة آايت تض ـ ــرب فيها األمثال  ،ويف ض ـ ــرب األمثال فوائد عظيمة وجلية ،
ففيها التس ـ ـ ـ ـ ــلية لرس ـ ـ ـ ـ ــول هللا  والرتوين له مما جرى له من كفار قريش  ،وفيها التهديد والوعيد للمكذبني
اجلاحدين  ،ولنا فيها أخذ العظة والعربة مما سلف من األمم السابقة  ،فهي أقوى تعبرياً وأشد أتثرياً فقد قال
تعاىل ﭽﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭼ

()1

.

وقال شـ ــيخ اإلسـ ــالم ابن تيمية رمحه هللا تعاىل  :وفيه [ يف القرآن ] أيضـ ــا من ضـ ــرب األمثال وبيان
اآلايت على تفضــيل ما جاء به الرســول ما لو مجع إليه علوم مجيع العلماء مل يكن ما عندهم إال بعض ما يف
القرآن  .ومن أتمــل مــا تكلم بــه األولون واآلخرون يف أص ـ ـ ـ ـ ـ ــول الــدين والعلوم اإلهليــة وأمور املعــاد والنبوات
واألخالق والسياسات والعبادات وسائر ما فيه كمال النفوم وصالحها وسعادهتا وجناهتا مل جيد عند األولني
واآلخرين من أهل النبوات ومن أهل الرأي كاملتفلس ـ ـ ـ ـ ـ ــفة وغريهم إال بعض ما جاء به القرآن  .وهلذا مل حتج
األمة مع رس ـ ــوهلا وكتاهبا إىل نيب آخر وكتاب آخر ؛ فض ـ ــال عن أن حتاج إىل ش ـ ــيء ال يس ـ ــتقل بنفس ـ ــه غريه
سـ ـواء كان من علم اةدثني وامللهمني أو من علم أرابب النظر والقيام الذين ال يعتص ــمون مع ذلك بكتاب
منزل من السماء (.)2
وقال ابن القيم رمحه هللا تعاىل  :ض ـ ـ ـ ــرب األمثال يف القرآن يس ـ ـ ـ ــتفاد منه أمور التذكري والوعظ واحلث
والزجر واالعتبار والتقرير وتقريب املراد للعقل وتص ــويره يف ص ــورة اةس ــوم حبيث يكون نس ــبته للعقل كنس ــبة
اةســوم إىل احلس  ،وقد أتيت أمثال القرآن مشــتملة على بيان تفاوت األجر على املد والذم وعلى الثواب
والعقاب وعلى تفخيم األمر أو حقريه وعلى حقيت أمر وإبطال أمر وهللا أعلم (.)3

( )1سورة إبراهيم  ،اآلية . 25 :
( )2فمو الفتاوى .45/17
( )3بدائع الفوائد . 11/5

52

العقد الثمني يف التفسري املوضوعي لسورة يس

وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية أيضاً بعد كالمه عن األمثال  :ونظري ذلك ذكر القصص ؛ فإهنا كلها
أمثال هي أصول قيام واعتبار وال ميكن هناك( )1تعديد ما يعترب هبا ألن كل إنسان له يف حالة منها نصيب
فيق ــال فيه ــا  :ﭽﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﭼ(،)2ويق ــال عق ــب حك ــايته ــا  :ﭽﯡ
ﯢﯣﭼ( )3ويقــال  :ﭽﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅ ﮆﮘ ﭼ إىل قولــه  :ﭽ ﮙﮚﮛ

ﮜﮝﮞﭼ ( )4واالعتبار هو القيام بعينه (. )5
ولقد ورد يف هذه الس ـ ــورة الكرمية ذكر أص ـ ــحاب القرية وكيف كذبوا رس ـ ــل هللا الثالثة  ،وهو خطاب
لكفار قريش لينظروا جزاء من كذب رسل هللا . 
املبحث الثاين  :قصة أصحاب القرية والدروس املستنبطة منها :
قال هللا تعاىل  :ﭽﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞ
ﭟﭠﭡﭢ ﭣ ﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲ
ﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹ ﭺ ﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄ
ﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏ ﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗ
ﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡ ﮢﮣﮤﮥﮦﮧ
ﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚ

.

( )1لعل الصواب ال ميكن هنا
( )2سورة يوسف  ،اآلية .111 :
( )3سورة احلشر  ،اآلية .2 :
( )4سورة آل عمران  ،اآلية .13 :
( )5فمو الفتاوى .58-57 /14
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ﯛﯜﯝﯞ ﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧ ﯨﯩﯪﯫﯬ
ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ
ﯾﯿﰀﰁﰂﰃﰄﰅﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝ
ﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳ
ﭴﭵﭶﭷﭸ ﭹﭺﭻﭼ ﭽﭾﭿ ﮀﮁﮂﮃ ﮄﮅﮆ
ﮇﮈﭼ

إن هــذه القص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة من أمثلــة الــدعوة إىل هللا عز وجــل  ،وانظر كيف أفرغ الــدعــاة جهــدهم يف البالغ
والنص ــيحة والتض ــحية والص ــرب من أجل هداية قومهم  ،وانظر إىل ش ــدة التحمل واملتابعة يف بذل النص ــيحة ،
واحلر على هدايتهم  ،فقال هللا تعاىل لنبيه اض ــرب هلم مثل هذه القرية واختلف يف تس ــمية هذه القرية (،)1
وال طائل يرجى من وراء معرفة حديد هذه القرية  ،ولو كانت مهمة ومن معرفتها فائدة لذكرها لنا القرآن
الكرمي فالعربة هي يف أحداثها ال يف ذاهتا  ،فلقد أرسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل هللا عز وجل إىل هذه القرية رس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـولني  ،فكذب
أصحاب هذه القرية هذين الرسولني وقالوا إن أنتم إال بشر مثلنا  ،فقوى هللا شوكتهم بثالث  ،وأخربوهم أهنم
مرس ـ ـ ــلون من رب العاملني  ،ليعبدوه وحده ال ش ـ ـ ـريك له  ،ولكن كان التكذيب واجلحود هو ديدهنم  ،وبث
الشــبهات والتنفري منهم هي طريقتهم  ،وتشــاءم أصــحاب هذه القرية من رســل هللا  ،ويف هذه اللحظات
جاء من أقصا املدينة رجل يسعى سعياً حثيثاً  ،داعيا أصحاب القرية ابتبا الرسل والتصديت هبم ،وهذا يدل
داللة واضـ ـ ــحة أن هؤالء الرسـ ـ ــل بلغت رسـ ـ ــالتهم إىل أطراف القرية  ،وقيل امسه حبيب بن موسـ ـ ــى النجار ،
وأمرهم إبتبا هؤالء الرس ـ ــل  ،ومدحهم بكوهنم ال دخذون أجوراً جراء دعوهتم وما جاءوا به من اهلدى  ،مث
بدأ مبناصحة نفسه وهو يريد مناصحة قومه فقال ما املانع من عبادة الذي خلقين مث بعد ذلك عاد ابخلطاب
( )1أورد ابن كثري اإلشكال يف أهنا غري أنطاكية املعروفة وعلل ذلك بوجوه ثالثة . 2923/ 7
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لقومه أبهنم إليه راجعون وهذا مبالغة يف التهديد  ،مث عاد بعد ذلك يذم آهلتهم وبني هلم ض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـالل عقوهلم
وقصــور إدراكهم  ،مث صــر بعد ذلك إبســالمه وإميانه برســل هللا إليه  ،فمن شــدة غيظ هؤالء الكافرين قاموا
بقتله أش ــد قتلة فلما قتلوا هذا العبد الص ــاحل غض ــب هللا عليهم  ،وعجل هلم العذاب وأرس ــل عليهم الص ــيحة
فإذا هم ميتون ،مث ختم هذا املعرض ابحلســرة عليهم وهذا جزاء من اســتهز برســل هللا وكذهبم ،وهذا املشــهد
يص ــور اإلهالك لزايدة التخويف ،والس ــتحض ــار تلك الص ـ ـورة يف اإلهالك ال طماعية معه للرجو إىل الدنيا،
وعدم الرجو إىل األهل واألحباب مما يزيد احلسرة اتضاحا

(.)1

شبهات والرد عليها :
الشبهة األوىل  :ﭽﭧﭨﭩﭪﭫﭼ :هذه الشبهة جرت على ألسنة كثري من األمم املكذبة
السابقة واقتضت حكمة هللا تعاىل أن يكون الرسول  من جنس قومه لكي يفمهوا كالمه وخطابه وحىت
يطبت هلم هذه اخلطاابت ولكي يقيم عليهم احلجة ،ومن أمثلة ذلك قول هللا تعاىل  :ﭽﮛﮜﮝﮞ
ﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﭼ ( ،)2وقوله  :ﭽﯦﯧﯨ

ﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﭼ (. )3
الش ـ ـ ــبهة الثانية  :ﭽ ﭬﭭﭮﭯﭰ ﭼ وهي تكملة لس ـ ـ ــابقتها فاألوىل طعن يف املرس ـ ـ ـل وأما
الش ـ ـ ـ ــبهة الثانية فهي طعن يف املرس ـ ـ ـ ـ ـل هللا  ، والرد عليهم من وجه العقل والواقع  ،فعندما أوجد هللا هذه
املوجودات أوجدها هللا لغاية وحلكمة  ،فكيف يكون س ـ ـ ـ ـ ـ ــيد املخلوقات ال حكمة لوجوده  ،فكيف يكون

( )1التحرير والتنوير . 11 / 23
( )2سورة التغابن  ،اآلية . 6 :
( )3سورة إبراهيم  ،اآلية . 10 :
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ذلك وما يدريهم أن هللا أنزل أم مل ينـ ـ ـ ــزل هل هم أدرى ابهلل منه سبحان هللا على قصور العقل ووهاء التفكري
وطمس البصرية والعياذ ابهلل .
وأما الشـ ــبهة الثالثة فاألوىل والثانية بنيتا على فس ــاد وما بين على فسـ ــاد فهو فاس ــد أال وهي التكذيب
فردوا عليهم أبهنم مرسلون ولو كذبنا لعاجلنا هللا  ابلعقوبة والفضيحة يف الدنيا قبل اآلخرة.
مسائل اآلايت :
املس ـ ـ ـ ـ ـ ــألة األوىل  :يف قوله تعاىل ﭽﮝﮞﮟﮠﮡ ﭼ  ،هنا نكر الرجل وذلك لفائدتني
ظا تعظيماً لشأن هذا الرجل وفيه تقوية جلانب املرسلني حيث آمن رجل ال يعرفونه.
املس ـ ـ ــألة الثانية  :يف قوله تعاىل  :ﭽ ﮢﭼ فيها تبص ـ ـ ــرة للمؤمنني وهداية هلم  ،ليكونوا يف النص ـ ـ ــن
ابذلني جهدهم وسعتهم من أجل نشر الدين والرسالة الدعوية.
املس ــألة الثالثة  :يف قوله تعاىل ﭽ ﮤ ﭼ فيها اإلش ــفاق بقومه والش ــفقة عليهم وأنه ال يريد هبم إال
خرياً.
الدروس املستنبطة من هذه القصة :
-1
-2
-3
-4
-5

إرس ـ ـ ــال الرس ـ ـ ــل رمحة من هللا وش ـ ـ ــفقة بعباده حيث ذكر ( الرمحن ) ومل يرتك العباد ظال  ،وجواز
تعدد الرسل مع احاد املرسل إليه .
وجوب الصرب واجللد يف الدعوة واستفراغ اجلهد والطاقة يف ذلك .
أن وظيفة الرس ـ ـ ــل هي البالغ املبني الواض ـ ـ ــن الذي ال غبار فيه وأما اهلداية فهي من عند هللا عز
وجل يهدي من يشاء ويضل من يشاء .
اجلحود والتعنت واالستهزاء هو ديدن الكافرين .
الثقة ابهلل والتوكل عليه خري معني وخري ملجأ وخري مفر ومالذ .
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-6
-7
-8
-9
-10
-11
-12
-13
-14
-15

أن املؤمن ال يسعه أن يتأخر عن نصرة دينه أبداً .
دين العبد مقدم على كل أمر .
ينبغي للمس ـ ــلم وهو يدعوا إىل هللا أن يس ـ ــلك مس ـ ــلك احلكمة والرفت والص ـ ــرب وإس ـ ــقاط حقوق
النفس  ،كما جيب على الداعية اختيار حسن أسلوب وألطف عبارة يف دعوته .
حب اخلري للنام واحلر على نفعهم  ،خري النام أنفعهم للنام(. )1
أن يكون الداعية ملماً مبا يدعوا عاملاً حبقيقة دعوته .
بيان قوة هللا وأنه قادر على إهالك الكفرة امللحدين ولكنه واسع الرمحة سبحانه وتعاىل .
اخلمود من صفات أهل النار أعاذان هللا منها ومنهم .
حسر املالئكة على أهل القرية وهللا أعلم .
أن من اختذ من دون هللا آهلة فهو يف ظالل مبني وبيان ضعف هذه اآلهلة .
الثواب والنعيم املقيم ملن أخلص وآمن ابهلل ودعا إليه .

 -16اإلشارة إىل اخلوف والرجاء يف قوله ﭽﯗﯘﭼ.
 -17وجوب كظم الغيظ ،واحللم عن أهل اجلهل ،والرتؤف على من أدخل نفسه يف غمار
األشرار وأهل البغي ،والتشمر يف ختليصه ،والتلطف يف افتدائه ،واالشتغال بذلك عن
الشماتة به والدعاء عليه .أال ترى كيف متىن اخلري لقتلته ،والباغني له الغوائل وهم
كفرة عبدة أصنام (.)2
 -18ال تلقى املؤمن إال انصحا ،ال تلقاه غاشا؛ ل َّما عاين من كرامة هللا(.)3
()4
 -19جيوز أن يهمل التاريخ بعض احلوادث وخاصة يف أزمنة االضطراب والفتنة
.

( )1مسند الشهاب ةمد بن سالمة بن جعفر أبو عبد هللا القضاعي  ،حقيت محدي بن عبد اجمليد السلفي  ،مؤسسة الرسالة – بريوت ،
ط  223/2 ، ) 1986 -1407 ( ، 2حديث رقم  ، 771والسلسلة الصحيحة  425 /1حديث رقم . 426
( )2تفسري القرطيب . 433 / 17
( )3تفسري ابن كثري . 2941 / 7
( )4التحرير والتنوير البن عاشور . 7 / 23

57

العقد الثمني يف التفسري املوضوعي لسورة يس

 -20أن العربة مبا يف القصة من ضرب األمثال  ،وأنه ليس من الضروري أن يعني املثل
املضروب  ،فلم تعني القرية  ،ألنه ليس هذا حمل العربة(.)1

( )1فوائد الشيخ ابن عثيمني رمحه هللا تعاىل يف تفسريه لسورة يس من تفسري اجلاللني
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الفصل الثالث  :سورة يس والدعوة إىل اهلل وحتته مبحثان:
 املبحث األول  :الدعوة إىل اهلل تعاىل واحلث على املسارعة إليها .

 املبحث الثاني  :ذكر الرباهني واحلجج الدالة على صدق رسالة الرسل.
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املبحث األول :الدعوة إىل هللا واحلث على املسارعة إليها:
تعريف الدعوة إىل هللا تعاىل  :يقول ابن فارم( (: )1الدال والعني واحلرف املعتل أص ـ ــل واحد وهو أن
متيل الش ــيء إليك بص ــوت وكالم يكون منك ) ( ،)2وهو مص ــدر دعا يدعوا دعوة ويراد هبا معان عدة منها:
الطلب والس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـؤال والدعاء والتجمع وهي مأخوذة من قوله تعاىل  :ﭽﰁﰂﰃﰄﰅﭼ( ،)3ودعا
هللا اخللت إليها كما يدعوا الرجل النام إىل مدعاة أي إىل مأدبة  ،وتطلت ويراد هبا النداء وأيض ـ ـ ـ ــا احلث على
قصد الشيء ومن الدعوة جاء اشتقاق الداعية وهو الذي يدعو إىل دين أو فكرة  ،واهلاء للمبالغة (.)4
وأما ما يهمنا يف هذا التعريف  :احلث على قص ـ ـ ـ ـ ـد الش ـ ـ ـ ــيء س ـ ـ ـ ـ ـواءً إىل دين أو فكرة  ،ولفظ الدعوة

يس ـ ــتعمل يف اخلري والش ـ ــر كما قال هللا تعاىل ﭽﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜ

ﮝﮞﭼ (. )5

( )1هو أمحد بن فارم بن زكرايء القزويين الرازي ،أبو احلسني :من أئمة اللغة واالدب ،ولد عام ( 329هـ 941 -م )  ،أصله من قزوين،
وأقام مدة يف ظذان ،مث انتقل إىل الري فتويف فيها ،وإليها نسبته  ،من تصانيفه (مقاييس اللغة ) و (جامع التأويل) يف تفسري القرآن
 ،تويف عام ( 395هـ  1004 -م )[ لالستزادة انظر األعالم .] 193/1
( )2معجم مقاييس اللغة  :أليب احلســني أمحد بن فارم بن زكراي  ،حقيت عبد الســالم حممد هارون  ،دار الفكر  ،ط1399 (1ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ -
1979م ) . 279 / 2
( )3سورة يونس  ،اآلية . 25 :
( )4لسان العرب  :ةمد بن مكرم بن منظور األفريقي املصري  ،دار صادر – بريوت  ،ط . 1360 /4 ، 1
( )5سورة البقرة  ،اآلية . 221 :
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معىن واحد،
وأما تعريف الدعوة اصطالحاً  :لقد ورد يف تعريف الدعوة تعريفات عديدة وكلها تصب حول ً
فعرفها شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا ( )1بقوله  ( :الدعوة إىل هللا هي الدعوة إىل اإلميان به ومبا جاءت

به رسله  ،بتصديقهم فيما أخربوا به وإقامة الصالة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان  ،وحج البيت  ،والدعوة إىل
اإلميان ابهلل  ،ومالئكته  ،وكتبه  ،ورسله  ،والبعث بعد املوت  ،واإلميان ابلقدر خريه وشره  ،والدعوة إىل أن
يعبد العبد ربه كأنه يراه ) (. )2
ولقد عرفها السـ ــعدي ()3رمحه هللا بقوله  :حث اخللت والعباد على الوصـ ــول إىل رهبم وترغيبهم يف ذلك
وترغيبهم فيما يبعدهم عنه سبحانه وتعاىل (. )4
فتعريف شــيخ اإلســالم شــامل يف كونه إىل ماذا يدعوا الداعية وأما تعريف الســعدي رمحه هللا شــامل يف بيان
من الداعي واملدعو فالكل يكمل بعضه بعضاً .
( )1هو أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم ابن عبد هللا بن أيب القاسم اخلضر النمريي احلراين الدمشقي احلنبلي ،أبو العبام ،تقي الدين
ابن تيمية :االمام ،شيخ االسالم  ،ولد يف حران عام ( 661هـ 1263 -م )  ،وحول به أبوه إىل دمشت فنبذ واشتهر  ،وطلب إىل
مصر من أجل فتوى أفىت هبا  ،كان كثري البحث يف فنون احلكمة ،داعية إصال يف الدين ،آية يف التفسري واالصول ،فصين اللسان،
قلمه ولسانه متقارابن  ،مات معتقال بقلعة دمشت ،فخرجت دمشت كلها يف جنازته عام (  728هـ 1328 -م ) [ لالستزادة انظر
األعالم . ]145-144/1
( )2فمو الفتاوى  :ألمحد بن عبد احلليم ابن تيمية احلراين  ،حقيت أنور الباز  -عامر اجلزار  ،دار الوفاء  ،ط1426 ( 3هـ ـ 2005 -
م ) . 157 / 15
( )3هو الشيخ أبو عبد هللا عبد الرمحن بن انصر بن عبد هللا بن انصر السعدي من آل سعدي من احلمران من قبيلة النواصر أحد قبائل
متيم ،ولد يف بلدة عنيزة يف القصيم ،وذلك يوم  12حمرم عام ألف وثالمثائة وسبع من اهلجرة النبوية الشريفة ،ترىب يتيما ولكنه نشأ نشأة
حسنة ،وكان قد اسرتعى األنظار منذ حداثة سنه بذكائه ورغبته الشديدة يف التعلم ..من مصنفاته  :تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم
املنان  ،القواعد احلسان لتفسري القرآن  ،تيسري اللطيف املنان يف خالصة تفسري القرآن  ،وبعد عمر مبارك دام قرابة  69عاما يف خدمة
العلم انتقل إىل جوار ربه يف عام  1376هـ يف مدينة عنيزة من بالد القصيم رمحة واسعة [ من مقدمة تفسريه ] 12-11
( )4تيســري الكرمي الرمحن يف تفســري كالم املنان  :لعبدالرمحن بن انصــر الســعدي  ،دار ابن اجلوزي – الرايض  ،ط1431 ( 3ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ )
. 461
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مسع هذا الرجل بدعوة هؤالء الرسل فقام مسرعاً من أقصا املدينة ومل يرتاخى  ،ومل يستصعب بعد الطريت ،بل
وجاء ســاعياً إىل اإلميان هبم  ،فهذه الفطرة الســليمة املتبعة للحت  ،ال العناد واجلبورت والطغيان احلاصــل من
هؤالء الكفرة  ،ومل يكتفي ابإلميان فقي واإلتبا بل وسعى سعياً جاداً خملصاً يف دعوة أهله وقريته  ،والظاهر
من حال هذا الرجل أنه مل يكن ذا جاه وال سـ ـ ـ ــلطان ولكنها العقيدة وحرارة اإلميان اليت حركت فيه كل حمرك
يف إبالغ النصـ ــيحة والنصـ ــرة هلؤالء الرسـ ــل  ،ومازال يدعوهم ويبني هلم الدالئل على صـ ــدق هؤالء الرسـ ــل ،
ويقنعهم ابإلميان هبم طاعة هلل  ،وحقيقا للعبودية ومعناها اليت من أجلها خلقوا  ،ومازال يدعوهم وينص ـ ــحهم
حىت قتلوه  ،وبعــد قتلــه وإدخــالــه اجلنــة قــال اي ليــت قومي يعلمون  ،فــدعــاهم حيـاً وميتـاً  ،وهــذا داللــة على
هذا الرجل .

إخال

ف ــالواج ــب على دع ــاة ه ــذا اليوم النظر إىل ح ــال ه ــذا الرج ــل  ،وأخ ــذ العرب وال ــدروم من دعوت ــه ،
واإلخال

يف الدعوة  ،واحلر على هداية النام أمجعني  ،واملس ـ ــارعة إىل النص ـ ــن والبذل من أجل الدعوة

ونش ـ ــر الدين واملعتقد الس ـ ــليم  ،وتوعية األمة إىل أص ـ ــل هذا الدين  ،ومراعاة اخلطاب يف فئات األمم فالنام
ليسوا على فهم واحد وال على وترية واحدة  ،والصرب وعدم اجلز من إميان وإتبا النام هلم  ،وحمل العذاب
والشتم والسب من أجل الدعوة  ،وجعل اجلزاء والثواب نصب أعينهم  ،فاجلنة حمفوفة ابملكاره  ،واجلنة حتاج
إىل صرب وفالدة لدخوهلا جعلنا هللا وإايكم من سكاهنا  ،وهللا تعاىل أعلم .
املبحث الثاين :ذكر الرباهني واحلجج الدالة على صدق رسالة الرسل :
من هذه الرباهني قول هللا تعاىل  :ﭽﭶﭷﭸﭹ ﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀ

ﮁﭼ ،ومن هذه الرباهني قول هللا تعاىل ﭽﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﭼ  ،يف هذه
اآلية ثبات هؤالء الرسل على النصن والرسالة وهذا مما ال بد منه يف حال الدعاة  ،فالثبات مسلك يدل على
صدق هذه الرسالة  ،والثبات جيعل اخلصم اةايد ينظر يف أمره ويراجع نفسه  ،وجيعله يقول لو كان هؤالء
الدعاة مع هذا السب والشتم والعذاب ليسوا صادقني لرتكوا هذا اجلانب وسلكوا غريه  ،فيجعله يقتنع يف قرارة
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نفسه أن هذه الرسالة وهذه الدعوة هي وهللا املسلك الناجن لفهم العبودية وما حمله هذه الكلمة من معاين
جتاه اخلالت  ، ومعاودة الدعوة وتكرارها من جهة الداعية هي مما يدل على صدق رسالته ولنا يف نو
 مثالً حيث دعا قومه ألف سنة إال مخسني عاما  ،فلم ييأم ومل يقني ولكنه دعاهم ليالً وهناراً سراً
وجهاراً  ،فعلى الداعية عدم اليأم فو هللا ألن يهدي بك رجالً واحداً خري لك من محر النعم( ، )1وكأن لسان
حاهلم يقول ولو كنا كذبة النتقم هللا منا ولعاجلنا ابلعقوبة واالنتقام  ،ولكنا رسل نبلذ ما أمران هللا  به
ونبينها لكم  ،وليعلموا أهنم ال منفعة حاصلة جراء إمياهنم وكفرهم  ،وإمنا مهمتنا البيان والتوضين وأما اهلداية
فمن هللا وإليه  ،واإلعراض والكفر ليس إلينا  ،فواجبنا هو البالغ  ،ومما يوجب صدق رسالة هؤالء الرسل
أهنم مل يكونوا يرومون من دعوهتم نفعاً دنيوايً حيصل هلم  ،فالقوم كانوا يف شك من صدقهم ومن دواعي
تكذبيهم أهنم جيرون هلم نفعاً فقدم هذا الرجل املؤمن الصلة وأزال عنهم هذه التهمة والشبهة ليتأملوا يف دعوهتم
وليؤمنوا هبم  ،فهؤالء الرسل مل تكن الدعوة جتارة هلم  ،وطعما يف مكسب أو منصب  ،إمنا هي التجارة مع
هللا والداللة عليه  ،ونقل النام من عبودية األصنام والعباد إىل عبودية رب العباد وخالقهم  ، وهللا تعاىل
أعلم .

( )1صحين البخاري  ،كتاب اجلهاد والسري  ،ابب دعاء النيب  إىل اإلسالم  47/4 ،حديث رقم . 2942
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الفصل الرابع  :سورة يس والبعث والنشور وحتته مخسة مباحث :
 املب حث األول  :تذكري العباد ببعض اآليات الكونية الدالة على عظيم
قدرة اخلالق سبحانه وتعاىل.

 املبحث الثاني  :تذكري العباد ببعض أحوال يوم القيامة .

 املبحث الثالث :إثبات وحدانية اهلل تعاىل وبطالن غريه من املعبودات.
 املبحث الرابع  :شكر اهلل تعاىل على هذه النعم .

 املبحث اخلامس  :ذكر شبه منكري البعث واجلواب عنها .
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املبحث األول :تذكري العباد ببعض اآلايت الكونية الدالة على عظيم قدرة هللا تعاىل:
من املشاهد الكونية الكثرية املتنوعة املوحية  :مشهد األرض امليتة تدب فيها احلياة ،ومشهد الليل يسلخ
منه النهار فإذا هو ظالم  ،ومشهد الشمس جتري ملستقر هلا  ،ومشهد القمر يتدرج يف منازله حىت يعود
سخرة لآلدميني ،
كالعرجون القدمي  ،ومشهد الفلك املشحون حيمل ذرية البشر األولني  ،ومشهد األنعام م م

ومشهد النطفة مث مشهدها إنساانً وهو خصيم مبنيم ومشهد الشجر األخضر تكمن فيه النار اليت يوقدونم
()1

.

وقبل البدء بسرد هذه املشاهد الكونية اليت تثبت وحدانية هللا عز وجل  ،وافراده ابلتصرف سبحانه ،
فهذه املشاهد كلها تقرب لنا املراد من قول هللا تعاىل :ﭽﮂﮃﮄﮅﮆﮇﭼ الذي ابتد به
قبل هذه الدالئل إلثبات البعث .
 -1آية إحياء األرض امليتة :لقد برهن هللا س ـ ـ ـ ــبحانه وتعاىل على إحياء املوتى أبدلة عقلية وأدلة حس ـ ـ ـ ــية ،
ولقد انتقل السياق بعد ذكر قصة أصحاب القرية ومآهلم  ،إىل ذكر الدالئل والرباهني الكونية اليت تدل على
وحدانية الرب تعاىل  ،وتدل على وجوده سبحانه وتعاىل  ،ولقد قال أبو العتاهية :
ويف ك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيء ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه آي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

()2

ت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدل ع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى أن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـواح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد

وشر يف أول هذه الدالئل اليت تدل على قدرته وعظمته سبحانه وتعاىل ﭽﮉﮊﮋﮌ
ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ

ﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﭼ  ،وهي األرض اليت منشي عليها ،
( )1يف ظالل القرآن . 2957 /5
( )2ديوان أيب العتاهية  ،دار بريوت للطباعة والنشر  ،بريوت  ،ط1406 ( ، 1هـ 1986 -م ) ،
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وخص يف هذا السياق األرض امليتة اجلدابء عندما ينـزل عليها املطر حىي ابلنبات وخترج لنا من احلب واخلريات
.
ولقد قال ابن عاشور :وموت األرض أي جفافها وجرازهتا خللوها من حياة النبات فيها  ،وإحياؤها:
خروج النبات منها من العشب والكأل والزر (. )1
وقال املراغي ومن األدلة على قدرتنا على البعث  :إحياء األرض اهلامدة اليت ال نبات فيها  ،إبنزالنا
املاء عليها  ،فتهتز  ،وتربو  ،وتنبت نباات خمتلفا ألوانه وأش ـ ـ ــكاله  ،وخترج حباً هو قوت لكم وألنعامكم  ،وبه
قوام حياتكم (. )2
وجعلنا لكم أيها الكفار يف هذه األرض جنات وبس ـ ـ ــاتني من النخيل والعنب  ،وخص هذين الثمرتني
عن غريظا ألهنما أعلى الثمار  ،وأنفعهما للعباد .
()3

وقال املراغي

 :وأنش ـ ـ ــأان يف هذه األرض اليت أحييناها  ،بس ـ ـ ــاتني من خنيل وأعناب  ،وجعلنا فيها

أهناراً سارحة  ،يف أممكنة تن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتشر فيها  ،ليأكلوا من مثر اجلنات  ،ومما عملت أيديهم مما غرسوا وزرعوا (،)4
وملا عدد هللا هذه النعم حض عباده على شكره فقد ختم اآلية بقوله ﭽﮦﮧ ﭼ .

( )1التحرير والتنوير . 13/23
( )2تفسري املراغي ألمحد مصطفى املراغي  ،مكتبة ومطبعة البايب احلليب وأوالده – مصر  ،ط1392 ( 4هـ 1972 -م ) . 6 /23 ،
( )3هو أمحد بن مصطفى املراغي  ،ولد عام 1371هـ ؛ مفسر مصري ،من العلماء  ،خترج بدار العلوم سنة  1909مث كان مدرم
الشريعة االسالمية هبا .وويل نظارة بعض املدارم .وعني أستاذا للعربية والشريعة االسالمية بكلية غوردون ابخلرطوم .وتويف ابلقاهرة.
له كتب منها (احلسبة يف اإلسالم)  ،و (الوجيز يف أصول الفقه)  ،و(تفسري املراغي)  ،وتويف عام 1952م  [ .األعالم للزركلي
. ] 258/1
( )4املصدر السابت .
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 -2آي و ووة خلق األزواج  :ﭽﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕ

ﯖ ﭼ  ،مث نزه هللا ســبحانه وتعاىل نفســه عن هؤالء املشــركني الذين مل يشــكروا هللا على نعمه وتفضــله
عليهم بل عبدوا غريه  ،أبنه خلت األزواج ذكوراً وإاناثً من النبات واحليوان ومن أنفس ــهم ومما ال يعلمون كنهه
وال تعلم حقيقته  ،ففي هذه اآلية الدليل العظيم على قدرته وواسع إدراكه .
وهذا إدماج لذكر آية أخرى من آايت االنفراد ابخللت ،فخلت احليوان مبا فيه من القوى لتناسله ومحاية
نوعه وإنتاج منافعه ،هو أدق اخللت صنعا وأعمقه حكمة ،وأدخله يف املنة على اإلنسان ،أبن جعلت منافع
احليوان له كما يف آية سورة املؤمنني  ،فمن أجل ذلك خص من اخللت اآلخر بقرنه ابلتسبين خلالقه تنويها
بشأنه وتفننا يف سرد أعظم املواليد الناشئة عن إبدا قوة احلياة لألرض وانبثاق أنوا األحياء وأصنافها منها،
كما أشار إليه االبتداء بذكر ﭽﮮﮯﮰﭼ قبل غريه من مباد التخلت ألنه األسبت يف تكوين مواد
حياة احليوان فإنه يتولد من النطف الذكور واإلانث ،وتتولد النطف من قوى األغذية احلاصلة من تناول النبات
فذلك من معىن قوله ﭽﮮﮯﮰﮱﯓﭼ أي ومما يتكون فيهم من أجزائهم احليوانية.
ويف ختم اآلية بقوله  :ﭽﯔﯕﯖﭼ إشارة إىل األسرار املودعة يف خلت أنوا احليوان وأصنافه
هي اليت ميزت أنواعه عن بعض وميزت أصنافه وذكوره عن إانثه ،وأودعت فيه الرو الذي امتاز به عن النبات
بتدبري شؤونه على حسب استعداد كل نو وكل صنف حىت يبلذ يف االرتقاء إىل أشراف األنوا وهو نو
اإلنسان لذا جيء بضمري مجاعة العقالء تغليبا حلصول العربة وحققها .
وإن املتأمل يعلم أن يف املخلوقات أسرارا خفيفة مل تصل إفهامهم إىل إدراك كنهها ،ومن ذلك الرو
فقد قال تعاىل :ﭽﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼﭼ(. )1

( )1سورة اإلسراء  ،اآلية . 85
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وقد يتفاضل النام يف إدراك بعض تلك اخلصائص إمجاال وتفصيال مث يستوون يف عدم العلم ببعضها،
وقد ميتاز بعض الطوائف أو األجيال مبعرفة شئ من دقائت اخللت بسبب اكتشاف أو جتربة أو تقضي آاثر مل
يكن يعرفها غري أولئك مث يستوون فيما بقي حت طي اخلفاء من دقائت التكوين ،فبهذا الشعور اإلمجايل هبا
وقع عدها يف ضمن االعتبار آبية خلت األزواج من مجيع النواحي ،وقدم ذكر النبات إيثارا له ابألظية يف هذا
املقام ألنه أشبه ابلبعث الذي أومأ إليه قوله :ﭽﮂﮃﮄﮅﮆﮇﭼ(. )1
-3آية الليل والنهار  :ﭽﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠ ﭼ انتقلت احلقائت واملش ـ ــاهد
اآلهلية إىل الطابت العلوي إىل آييت الليل والنهار وما فيهما من عرب ودروم وعظمة إهلية سـ ـ ـ ـ ــاطعة ملن أراد أن
يتفكر ويتدبر ال ملن مشخ برأسـ ــه واسـ ــتكرب  ،فننظر إىل هاتني اآليتني  :وهي سـ ــلخ هللا تعاىل النهار من الليل
سلخاً كما يسلخ اجللد من الشاة  ،وقال املرزوقي  :دلت اآلية على أن الليل قبل النهار  ،ألن املسلوخ منه
يكون قبل املســلوخ  ،كما أن املعطي قبل العطاء ( ،)2فهنا شــبه هللا انســالخ الليل وإقبال النهار كســلخ اجللد
وفص ـ ــله عن احليوان وهذا يس ـ ــمى يف اللغة اس ـ ــتعارة أص ـ ــلية تبعية ومل جيعلوها متثيلية  ،وهذا أيض ـ ــا دليل على
البعث والنشور  ،وأنه من أيسر األمور عليه سبحانه وتعاىل .
-4آية الشو وومس وجراي ا  :روى اإلمام البخاري رمحه هللا تعاىل عن أيب ذر رض ـ ــي هللا عنه قال  :كنت مع
النيب  يف املس ــجد عند غروب الش ــمس فقال  :اي أاب ذر  ،أتدري أين تغرب الش ــمس ؟ قلت هللا ورس ـوله
أعلم  :قال فإهنا تذهب حىت تسـ ــجد حت العرش  ،فذلك قول هللا تعاىل  :ﭽﯢﯣﯤ

( )1التحرير والتنوير .17 -16 / 23
( )2تفس ـ ـ ـ ــري حدائت الرو والرحيان يف روايب علوم القرآن ةمد بن عبدهللا اهلرري  ،دار طوق النجاة – بريوت ن ط1421 ( 1ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ -
 2001م ) . 24 / 24
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ﯥﯦﯧﯨﯩﯪ ﭼ ( ،)1واخلتم ابلعزيز والعليم هذين االمسني ملناســبة معناظا للتعلت بنظام ســري
الكواكب  ،فالعزة تناسب تسخري هذا الكوكب العظيم  ،و العلم يناسب النظام البديع الدقيت(.)2
وقال احلسن  :إن للشمس يف السنة ثالمثائة وستني مطلعا ،تنزل يف كل يوم مطلعا ،مث ال تنزله إىل
احلول ،فهي جتري يف تلك املنازل وهي مستقرها(.)3
-5آية القمر ومنازله  :ﭽﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹ

ﯺﯻﯼﯽﯾﯿﰀﰁﰂﰃﭼ إن للقمر منازل معروفة عند العرب وهي مثانية وعشرون
منزلة  ،يســري فيها وال يتعدها وال يتخطاها  ،حىت إذا صــار يف آخره دق واصــفر واســتقوم ويصــري كالعرجون
القدمي  ،مث بعد ذلك بني هللا س ـ ـ ـ ــبحانه أن كالً من الش ـ ـ ـ ــمس والقمر ال ميكن ألحدظا أن يدرك اآلخر  ،أو
يغلب نوره اآلخر  ،فكل منهما س ـ ـ ـ ـ ــلطان يف مداره  ،والليل ليس مبفلت النهار  ،بل كالً من هذه الكائنات
يسري يف مدارات ومسارات يف السماء خاصة به  ،فهذا إمنا يدل على صنع اخلالت وإبداعه  ،فلو ختيلنا أن
الكون يســري خبي عش ـواء  ،ولنتخيل اصــطدام النجوم ابلكواكب والشــمس ابلقمر وتعارض الليل والنهار ال
انتهى الكون  ،وانتهت حياة البشـ ـ ـ ـ ـ ــر  ،اللهم لك احلمد على نعمك الظاهرة والباطنة وهذا مصـ ـ ـ ـ ـ ــداقا لقوله
تعاىل  :ﭽﰉﰊﰋﰌﰍﰎﰏﭼ(.)4

( )1ص ـ ـ ـ ـ ـ ــحين البخاري  ،كتاب التفس ـ ـ ـ ـ ـ ــري  ،ابب قوله تعاىل  :ﭽ ﯢﯣﯤ ﯥﯦﯧﯨﯩ ﯪ ﭼ ،
 123/6حديث رقم . 4802
( )2التحرير والتنوير . 21 / 23
( )3تفســري القرطيب  ، 445 -444 /17وقال اةقت يف احلاشــية أخرجه بنحوه الطربي  283 / 23عن ابن عبام رضــي هللا عنهما ومل
نقف عليه عن احلسن .
( )4سورة النمل  :اآلية . 88
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-6آية الفلك املشحون  :ﭽﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟ
ﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷ

ﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆ ﮇﮈﭼ وما تزال
هذه املشاهد تنـتقل من مشهد إىل آخر  ،وكل منها تدل على قدرته سبحانه وتعاىل  ،وتدل على قدرته على
البعث  ،فهنا يف هذا املشهد مي هللا على عباده أبنه محلهم يف الفلك املشحون وقيل هي سفينة نو 
 ،فكان مشحوان ممتلئا ابألمتعة واحليواانت من كل فصلية زوجني ليبقى نسلهم وفائدهتا للنام لالستفادة منها
والبشر الذين أمره هللا حبملهم يف هذا الفلك املوقر  ،فانظروا أيها الكفار كيف تسري هذه السفينة اجملوفة املليئة
ابلثقل واألوزان يف هذا العباب الزاخر  ،مث مي هللا عز وجل على هؤالء الكفار كيف حفظ هللا نسلهم ،
ومحل ذرية أبيهم آدم  إىل يوم القيامة  ،فلوال حفظ هللا ورعايته واطالعه عليهم هللكوا مجيعاً  ،وال يغنون
عنه شيئاً  ،مث مي هللا عليهم خبلقه هلم مثل هذه السفينة لتيسري نقل السلع يف البحر  ،واإلبل سفينة الصحراء
تسري هبم يف الصحراء  ،مث يذكرهم بقدرته على إغراقهم فال مغيث هلم وال صريخ وال منجي هلم من الغرق ،
ولو نظران إىل ذلك يف مصداق قول هللا تعاىل  :ﭽﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬ

ﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭼ( ،)1فالكفار مقرين أبن املنجي هلم من الغرق هو هللا  ولكن اهلوى
وإتبا الشهوات وعمى البصرية أدى إىل ذلك اجلحود واالستكبار  ،مث استثىن عز وجل أبن رمحته اليت وسعت
كل شيء مشلتهم ومتاعا هلم إىل حني قرب أجلهم وموهتم  ،فحكمة هللا وإرادته أبت إهالكهم  ،فكل هذا
يدل على أن هذا الكون يسري وفت حكمة ومشيئة رابنية متقنة حمكمة النظام والسري سبحان هللا ...مث بعد
ختام هذا املشهد يعود سياق اآلايت إىل الرتغيب والرتهيب  ،الرتغيب يف إمياهنم  ،والرتهيب من عودهتم يف
معاصيهم وكفرهم وعنادهم  ،وعدم االكرتاث مبا سبت من هذه اآلايت والدالئل الدالة على قدرة هللا سبحانه
وتعاىل  ،وأنه الرب اخلالت املستحت للعبادة  ،ومبا سبت من العذاب األليم الذي وقع لألمم السابقة فأمرهم هللا
( )1سورة العنكبوت  ،اآلية . 65 :
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سبحانه وتعاىل بتقواه من بني أيديهم من الذنوب وما خلفهم مما سيعملون ويقرتفون من الذنوب واملعاصي ،
مث قال  متحداثً عن هؤالء الكفار كفار قريش خصوصا وكفار العرب والعجم عموما أبنه ما أتتيهم من
آايت وبراهني تدل على قدرته وعبوديته وتدل على صدق رسله إال وقابلوها ابإلعراض والصدود فال يتفكرون
وال يتدبرون  ،عياذا ابهلل من عمى البصائر واتبا اهلوى ،ويف هذه اآلايت داللة تدل على سعة رمحة هللا عز
وجل على هؤالء الكفار  ،وحرصه على هدايتهم واإلميان به ،ولكن يف اجلانب اآلخر إلقامة احلجة الداحضة
لكفرهم وعنادهم .
-7آية األنعام ومنافعها  :ﭽ ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞ

ﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫ ﭼ  ،بعد أن انقطع السـ ـ ـ ـ ــياق عن
التحدث عن آايت هللا الكونية الباهرة السـ ـ ـ ـ ــاطعة كضـ ـ ـ ـ ــوء الشـ ـ ـ ـ ــمس يف رابعة النهار الدالة على وحدانية هللا
س ــبحانه وتعاىل ووجوب عبادته وص ــدق رس ــالة رس ــله  ،عاد الس ــياق إىل ذكر نعمة األنعام  ،عاد إىل أقرب
هذه النعم واآلايت منهم يف حياهتم العملية اليت سـ ـ ـ ـ ــخرها هللا هلم  ،وجعلها طائعة راغمة منقادة هلم  ،لتذكري
هؤالء املشــركني هبذه النعمة العظيمة  ،فخاطب هللا  هؤالء املشــركني أبنه خلت هلم هذه املواشــي من اإلبل
والبقر والغنم هم هلا مالكون وصــارت هذه املواشــي حت ملكهم وتصــرفهم حســب ما شــأوا وأردوا امتناان منه
سبحانه عليهم  ،وجعل هذه املواشي ذليلة سهلة املنال فلو قادها صغري ال نقادت معه ولو أانخ صغري مجالً
ألانخ  ،فانظر مع كرب جس ـ ــم هذا اجلمل وقوته يقوده ص ـ ــغري الس ـ ــن وينقاد معه  ،مث انتقل الس ـ ــياق إىل ذكر
منافع هذه األنعام  ،ومن هذه املنافع ركوب ما يركب منها لنقل املتا والس ـ ـ ـ ـ ــلع وحىت األنفس من مكان إىل
آخر  ،ومنها ما أتكلون ما تشاءون منها  ،ولكم فيها منافع يف حياتكم العملية منها االستفادة من أصوافها
اللبس  ،والبيع  ،واالفرتاش  ،والزينة  ،ولكم فيها مشــارب تشـربون من ألباهنا ،وتصــنعون من هذا اللو وعلى
أي هيئة تســتفيدون منها كما تشــاءون من تداوي وشــرب وأكل  ،فيا من عميت بصــائركم وعبدمت الشــيطان
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أفال تشكرون هللا خالقكم وخالت هذه النعم وموجدها واإلحسان إليه ابلطاعة  ،وإفراده ابلعبودية وترك طاعة
الشيطان واألصنام .
-8آية خلق اإلنس و و و و ووان من نطفة  :ﭽ ﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﭼ هلذه
اآلية شـ ــبهة وسـ ــيأيت اجلواب عنها  ،ولكن نقف معها هنا يف أخذ عربة منها وآية عظيمة تذكر العبد املؤمن
خلقه  ،وتذكر الكافر املتكرب هبوانه على هللا  ،وتوخبه خبلقه وأن يتذكر ذلك وال يتبخرت وال يش ـ ـ ـ ـ ـ ــمخ أبنفه
عياذاً ابهلل  ،فمن الرتاب خيلت هللا اإلنسان  ،مث من نطفة حقرية خيرج منها هذا اإلنسان اخلصيم  ،ولو نظران
هذه اآلايت والتدرج يف ســياق ذكر هذه الدالئل والعرب واآلايت حىت وصــلت إىل النفس البشـرية وخلقتها ،
الدالة على قدرة رب األرابب عز وجل وعظم سـ ـ ــبحانه  ،فالنطفة ماء خيرج دفقاً من صـ ـ ــلب الرجل ،وترائب
املرأة [صـ ــدرها ] وجيتمع يف الرحم  ،مث يتولد منها الولد إبذن هللا  ،وهذا مصـ ــداق قول هللا تعاىل ﭽﮢ

ﮣﮤﮥﮦﭼ(.)1
فانظر أيها املش ـ ـ ـ ـ ــرك املتعايل اآلبت من خالقك إىل عظمة وقدرة هللا  ،وانظر فيما تعبد من دون هللا
من هذه األصنام واملعبودات األخرى هل هلا قدرة كخالقك  ،هل هلا نفع جتلبه لك  ،أو ضر تصرفه عنك ،
هل له مثيل أو شريك تنـزه ربنا وتقدم عن ذلك سبحانه وتعاىل  ،أم هو املستحت للعبادة أجب نفسك مم
قـ ــال هللا تعـ ــاىل  :ﭽﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴ

ﭵﭶﭼ(.)2

( )1سورة الذارايت  ،اآلية . 21 :
( )2سورة الطارق  ،اآلية . 8 -5 :
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املبحث الثاين  :تذكري العباد ببعض أحوال يوم القيامة :
أ-موقف النفخ يف الص و ووور وموقف احلس و وورة والندامة  :ﭽﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫ
ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚﯛ ﯜ
ﯝ ﯞﯟ ﯠ ﯡ ﯢﯣ ﯤ ﯥﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬﯭﯮﯯ ﯰ ﯱ ﯲ
ﯳ ﯴﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﭼ

خياطب املش ــركون عباد هللا بكل اس ــتنكار واسـ ــتبعاد واس ــتهزاء مىت هذا الوعد إن كنتم ص ــادقني فيما تقولون
وتزعمون  ،فهم جاحدون وقو هذا اليوم املوعود  ،فأجاب الرب  أن انتظروا وترقبوا تلك العظمة والنفخة
األوىل اليت ينقضـ ـ ـ ـ ـ ــي هبا نظام احلياة يف هذا العامل  ،أتخذكم فجأة وأنتم ختتصـ ـ ـ ـ ـ ــمون يف دنياكم وأس ـ ـ ـ ـ ـ ـواقكم
ومالهيكم  ،فال تستطيعون أن تكتبوا وصيةً ألهاليكم أبموالكم وفيما خلفتم وراءكم  ،وال تستطيعون الرجو
إىل أهاليكم إن كنتم خارجني من بيوتكم  ،مث ينفخ إس ـ ـ ـ ـرافيل  يف الص ـ ـ ـ ــور النفخة الثانية  ،فإذا األمم من
القبور خيرجون مسـ ـ ــرعني مادين أيديهم إىل أرض اةشـ ـ ــر  ،فتعود الرو إليهم وهذا ال مينع عذاهبم يف القرب ،
وحال املش ـ ـ ـ ـ ـ ــركني كله ذعر وغرابة ويقولون من بعثنا من نومتنا هذه ؟ فريدون على أنفس ـ ـ ـ ـ ـ ــهم بعد زوال هذه
الدهشـ ـ ـ ـ ــة اليت أصـ ـ ـ ـ ــابتهم  ،هذا ما وعد الرمحن وصـ ـ ـ ـ ــدق املرس ـ ـ ـ ـ ــلون  ،ويرجون العودة إىل الدنيا ليعملوا من
الصـ ـ ـ ـ ـ ــاحلات ولكن هيهات هيهات هلم  ،وقيل الذي أجاب هذا ما وعدان الرمحن وصـ ـ ـ ـ ـ ــدق املرسـ ـ ـ ـ ـ ــلون هم
املؤمنون ( ،)1ولكن وهللا تعاىل أعلم أن كال الوجهني هلما داللة فرد املؤمنني عليهم فرحاً وس ـ ـ ـ ـ ـ ــروراً مبا وعدهم
هللا  ،ورد الكفار على بعض ــهم البعض كمداً وحزانً  ،ويف النفخة الثالثة اليت يص ــين فيها إسـ ـرافيل إيذاان بقيام
القيام فإذا هؤالء الكفار قيام حمضرون أمام رهبم عادت إليهم أرواحهم للمحاسبة والنقاش .

( )1للمزيد انظر جامع البيان . 452 / 10
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ب -عدل هللا سبحانه وعدم ظلمه للعباد  :ﭽﰂﰃﰄﰅﰆﰇﰈﰉﰊﰋ

ﰌﭼ ،يف هذه اآلية الكرمية ويف غريها من اآلايت الكونية أو الشرعية يظهر لنا عدل هللا عز وجل وعدم
ظلمه للنام أو بصفة عامة لسائر املخلوقات ولنحصر أنفسنا يف عدالته سبحانه يف الفصل بني العباد ،فيوم
القيامة ال تظلم نفس شيئاً من ذكر أو أثىن من صغري أو كبري  ،من عاصي وطائع  ،من مشرك أو موحد ،
وال جتز كل نفس إال ما عملت من خري أو شر  ،ومن صاحل وطاحل  ،من واجب أو حمرم  ،بل من عدالته
سبحانه وتعاىل أن جيزي ابخلري أمثاله وأضعافه  ،وابلشر حبسبه فقد قال هللا تعاىل ﭽﭑﭒﭓﭔﭕ
ﭖﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞﭟﭠ ﭡﭢﭣ ﭤﭥﭦ ﭧ ﭨ ﭩ
()1
ﭪﭼ  ،اللهم ارمحنا يوم العرض عليك  ،وجازان ابحلسنات إحساان  ،وابلسيئات عفواً وغفراانً ورضواانً

آمني اي رب العاملني .
املبحث الثالث :إثبات وحدانية هللا تعاىل وبطالن غريه من املعبودات :
ﭽ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰﭱﭲﭳ ﭴ ﭵﭶﭷ ﭸ ﭹ ﭺﭻ ﭼ ﭽ

ﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆ ﭼ  ،يف هذه اآلايت ينكر هللا سـ ـ ـ ـ ـ ــبحانه وتعاىل على هؤالء
املشركني أن يعبد معه غريه من األصنام واملعبودات األخرى  ،يعبدوهنا ويتربكون هبا ويذحبون هلا إىل غري ذلك
من األفعال الش ـ ــركية  ،وجيعلون هذه املعبودات واس ـ ــطة بينهم وبينه فقال تعاىل ﭽﮐﮑﮒﮓﮔ

ﮕﭼ( ،)2لعلها تنصــرهم من عذاب هللا وعقابه وشــدة انتقامه  ،فريد هللا عليهم رداً يقر آذاهنم ويقيم احلجة
عليهم ويطمئن به قلب نبيه  ، ويرد على قلوهبم أبن هذه املعبودات اليت تعبدوهنا ال تس ـ ـ ــتطيع لكم نصـ ـ ـ ـراً
أيها املش ـ ـ ـ ــركون وهم لكم جند حمض ـ ـ ـ ــرون ،وإمنا جيء هبذه األص ـ ـ ـ ــنام يوم القيامة لتكون أبلذ يف حزهنم وأدل
( )1سورة النمل  ،اآلية . 90 – 89 :
( )2سورة الزمر  ،اآلية . 3 :
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عليهم يف إقامة احلجة عليهم  ،مث تعود اآلايت لتطمئن رس ــول هللا  مبا رماه هؤالء املش ــركني من أنه كاذب
 ،وس ـ ــاحر  ،وش ـ ــاعر  ،وكاهن  ،أي اي حممد ال حيزنك قول املش ـ ــركني الذي ال يس ـ ــمن وال يغين من جو ،
وبشره أن هللا يعلم ما يسرون من معرفة احلقيقة اليت تدعوا هلا  ،وما يعلنون من اجلحود ابأللسنة عالنية.
ولقد اشــتملت آايت ســورة يس على إثبات أمور عقدية وهي أن القرآن كالم هللا غري خملوق  ،وإثبات
علو هللا  والنزول ال يكون إال من أعلى ؛ وكذلك إثبات االمسني العزيز والرحيم وذلك يف قوله ﭽﭹ
ﭺﭻﭼ  ،وإثبات اإلرادة هلل  الكونية والشــرعية وإثبات الرمحة وذلك يف قوله ﭽ ﯞﯟﯠ

ﯡﭼ ﭽ ﯬﯭﯮﭼﭽﭫﭬﭭﭼ ﭽﭻﭼﭼ ،بيان ربوبية هللا العامة وذلك يف قوله
ﭽﯰﯱﯲﯳﭼ ﭽﮂﮃﮄﭼ ﭽﯤﯥﯦﭼ  ،وإثبات الربوبية
اخلاص ـ ـ ــة وذلك يف قوله ﭽﯾﯿﰀﰁﰂﰃﰄﭼ ﭽﭨﭩﭪﭫﭬﭼ  ،إثبات
نعيم القرب وإثبات اجلنة وذلك يف قوله ﭽﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼﭼ  ،بيان عظمة هللا
تعاىل ﭽﭒﭓﭼ ﭽ ﭜﭝﭞﭼ بصيغة اجلمع  ،إثبات عدل هللا  وذلك يف قوله ﭽﭩﭪ
ﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭼ  ،إثبات البعث وذلك يف قوله ﭽﮂﮃﮄﮅﮆ
ﮇﭼ ﭽﯦﭼ ،الرد على اجلربيــة إبثبــات العلــة واحلكمــة يف قولــه ﭽﮟﮠﮡﮢ

ﮣﭼ والرد عليهم يف قوهلم أن اإلنسـ ــان فبور على عمله ليس له فيه اختيار ﭽﭞﭟﭼ ،إثبات
امسني هلل  وظا ﭽﯩﯪﭼ  ،إثبات مش ــيئة هللا  وذلك يف قوله ﭽﭡﭢﭣﭤﭥ

ﭦﭧﭨﭩﭼ ﭽﮬﮭﮮﭼ ﭽﯗﯘﯙﭼ ،إثبات علم هللا  ومسعه
وذلك يف قوله ﭽﮫﮬﮭﮮﮯﭼ جواب قوهلم ﭽﮤﮥﮦﭼ  ،إثبات النفخ يف الصور
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وذلــك يف قولــه ﭽﯝﯞﯟﭼ  ،إثبــات أن هللا  يقول ويتكلم ﭽﭨﭩﭪﭫﭬﭼ ﭽ
ﯯﯰﯱﯲ ﯳﭼ  ،إثبات انر جهنم تشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاهد يوم القيامة وذلك يف قوله ﭽﮔﮕﮖ

ﮗ ﮘﭼ  ،إثبات اليد هلل  وذلك يف قوله ﭽﭖﭗﭘﭼ (.)1

( )1فوائد من تفسري الشيخ ابن عثيمني رمحه هللا تعاىل عند تفسريه لسورة يس .

76

العقد الثمني يف التفسري املوضوعي لسورة يس

املبحث الرابع  :شكر هللا تعاىل على هذه النعم :
ﭽﮦﮧ ﭼ  ،بعد أن ذكرت الســورة اآلايت الكونية الدالة على وحدانيته  ،ولو طالبكم بشــكر
مجيع نعمه لعجزمت عن القيام بذلك  ،ولقد قال ابن القيم رمحه هللا تعاىل( : )1الش ـ ـ ـ ـ ــكر هو القيام له بطاعته
والتقرب إليه أبنوا حمابه ظاهراً وابطناً  ،وهذان األمران ظا مجا الدين  ،فذكر هللا مسـ ــتلزم ملعرفته وش ــكره ،
متضـ ــمن لطاعته  ،فشـ ــكر هللا سـ ــبب لزايدته من فضـ ــله  ،وربي الذكر ابلشـ ــكر  ،فالذكر للقلب واللسـ ــان ،
والشكر للقلب حمبة وإانبة  ،وللسان ثناء ومحد  ،وللجوار طاعة وخدمة (.)2
املبحث اخلامس :ذكر شبه منكري البعث واجلواب عنها :
الش و و و و ووبه ووة األوىل  :ﭽ ﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚ

ﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡ ﭼ  ،عندما يؤمر هؤالء املشـ ــركني عن طريت النصـ ــيحة ابإلنفاق مما رزقهم
هللا سبحانه وتعاىل على الفقراء واملساكني  ،ما كان نتيجة هذا الطلب سوى اإلعراض واالعرتاض واالستهزاء
 ،فقالوا أنطعم من إذا ش ـ ـ ـ ـ ــاء هللا أطعمه ،ولو ش ـ ـ ـ ـ ــاء هللا ألغىن هؤالء الفقراء وأعطاهم ورزقهم  ،إن أنتم أيها
املؤمنون إال يف ضالل وتيه مبني عن احلت والرشاد .

( )1هو حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي ،أبو عبد هللا ،مشس الدين :من أركان االصال االسالمي ،وأحد كبار
العلماء .مولده عام ( 691هـ 1292 -م )  ،ووفاته يف دمشت .تتلمذ لشيخ اإلسالم ابن تيمية حىت كان ال خيرج عن شئ من
أقواله ،بل ينتصر له يف مجيع ما يصدر عنه  ،له كتب منها ( :إعالم املوقعني) و (الطرق احلكمية يف السياسة الشرعية ) و (مفتا
دار السعادة ) و (زاد املعاد ) تويف عام 751هـ 1350 -م ) [ األعالم . ] 56/6
( )2الفوائد البن القيم  144 :بتصرف .
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الرد على هذه الشو ووبهة  :إن هلل مش ـ ــيئة وقدرة وإرادة وبيده الرزق كله  حيث قال تعاىل ﭽﭺﭻﭼ

ﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﭼ( ،)1ولكن جعــل هــذا اإلنفــاق من أجــل
االبتالء واالختبار ولريى مدى أثر االمتثال واالس ـ ـ ـ ــتجابة هلذا األمر  ،ال لكونه حمتاجاً هلذا املال  ،فاملال منه
وإليه وقال على لسان رسوله ﭽﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﭼ(. )2
وقال ابن عبام رض ــي هللا عنهما  :كان مبكة زاندقة فإذا أمروا ابلص ــدقة على املس ــاكني قالوا  :ال وهللا
ال نفعل  ،أيفقره هللا ونطعمه حنن (.)3
وما علم هؤالء الس ـ ــفهاء أن هذا اإلنفاق ليعطف الغين على الفقري  ،وليص ـ ــرب الفقري على الفقر  ،وإن
هللا له حكمة فما يدريك لو جعل هللا هذا الغين فقرياً لكفر به  ،أو العكس جلعل الفقري غنياً لتبخرت هبذا
املال وتغطرم ولكفر وجترب  ،قال تعاىل ﭽﯮﯯﯰﯱﯲﯳﭼ (.)4
الشبهة الثانية :شبهة أيب بن خلف أو العا

بن وائل السهمي خاصة ومنكري البعث عامة  :قال هللا تعاىل

 :ﭽ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦﮧ
ﮨﮩ ﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰ ﮱ ﯓ ﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚ
ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ

ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﭼ  ،قال
احلاكم  :عن ابن عبام رضي هللا عنهما قال  :جاء العا

بن وائل إىل رسول هللا  بعظم حائل ففته فقال

( )1سورة الذارايت  ،اآلية . 58-57 :
( )2سورة فاطر  ،اآلية . 15 :
( )3تفسري القرطيب  : 457/17وقال القرطيب  :إمنا أخرجوا هذا اجلواب خمرج االستهزاء ابملؤمنني .
( )4سورة األنبياء  ،اآلية . 23 :
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اي حممد أيبعث هللا هذا بعد ما ارم ؟ قال  :نعم  .يبعث هللا هذا مييتك مث حيييك مث يدخلك انر جهنم
قال فنزلت اآلايت  :ﭽﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﭼ إىل آخر السورة (.)1
الرد على هذه الشووبهة  :لقد أمر هللا رس ـوله  أن يذكر هلم رداً على شــبهتهم الواهية اليت تدل على نقص
عقوهلم وعمى بصـ ــائرهم والعياذ ابهلل  ،وكانت إجابة هذه الشـ ــبهة أبربعة أدلة وبراهني تدل على سـ ــهولة هذا
األمر ووحدانية هللا  فمع تلك األدلة :
 -1الدليل األول :انظر أيها املش ـ ـ ـ ـ ـ ــرك املنكر للبعث  ،كيف مت خلقك من ماء مهني حقري قذر خلقت
منه  ،فالذي أنشــأ هذه النطفة أول مرة من بعد العدم هو الذي حيييها وهو العليم بتفاصــيل أجزائها
مهما توزعت وتفرقت .
 -2الدليل الثاين :انظر أيها املنكر للبعث كيف يوقد من الش ـ ـ ــجر األخض ـ ـ ــر الرطب الطري املليء ابملاء
النار  ،وكما تعرف أن الش ـ ـ ـ ـ ـ ــجر املعين ظا املرخ والعفار وقيل أن املرخ هو ا لذكر والعفار هو األثىن
يض ـ ـ ـ ـ ـرابن فيوقد منهما النار مث يص ـ ـ ـ ــبحان ايبس ـ ـ ـ ــان من قدر على فعل هذا قادر على إعادتك أيها
اجلاهل .
 -3الدليل الثالث :خلت السموات واألرض ،اللذان أكرب من خلت اإلنسان احلقري فقد قال تعاىل ﭽ

ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﭼ (،) 2
فاألجرام العلوية والسفلية من أكرب الدالئل اليت تدل على العظمة سبحانه وتعاىل فكيف بك أيها
املنكر تنكر هذا كله  ،أين عقلك وبصريتك ؟
 -4الــدليــل الرابع  :كن فيكون ومــا أدراك مــا كن فيكون ؟ هــذا من أكرب الــدالئــل أيضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاً على قــدرتــه
ســبحانه وتعاىل أما علمت أن خلت عيســى بن مرمي عليه الســالم هبذه املقولة م وكبش إمساعيل عليه
السالم م وانقة صاحل عليه السالم م أما لك عقل فتفكر أن هذا كله بقدر .
( )1املستدرك على الصحيحني  :أليب عبدهللا احلاكم  ،دار الكتب العلمية – بريوت  ،ط1427 ( 1هـ ـ )  429/2حديث رقم 3606
 ،وصححه الذهيب .
( )2سورة غافر  ،اآلية . 57 :
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وقال اإلمام البخاري  :حدثنا موس ـ ـ ـ ـ ـ ــى بن إمساعيل  ،حدثنا أبو عوانة  ،حدثنا عبد امللك عن ربعي بن
حراش قال  :قال عقبة بن عمرو حلذيفة أال حدثنا ما مسعت من رس ــول هللا ص ــلى هللا عليه وس ــلم قال  :إين
مسعته يقول  :إن رجال حض ـ ـ ـ ـ ــره املوت فلما يئس من احلياة أوص ـ ـ ـ ـ ــى أهله إذا أان مت فامجعوا يل حطبا كثريا
وأوقدوا فيه انرا حىت إذا أكلت حلمي وخلص ـ ـ ـ ــت إىل عظمي فامتحش ـ ـ ـ ــت فخذوها فاطحنوها مث انظروا يوما
راحا فاذروه يف اليم ففعلوا فجمعه فقال له مل فعلت ذلك قال من خش ـ ـ ـ ــيتك فغفر هللا له قال عقبة بن عمرو
وأان مسعته يقول ذاك  ،وكان نباشا (.)1
فهذا دليل أيها املنكر على كون البعث حاص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل  ،فتب وأنب وارجع  ،قبل أن تبلذ الرو احللقوم
وتغرغر  ،وتش ـ ـ ــرق الش ـ ـ ــمس من مغرهبا  ،مث بعد ذكر هذه األدلة نزه هللا نفس ـ ـ ــه عما اهتمه هؤالء املش ـ ـ ــركني
املنكرين للبعث  ،وأخربهم أبنه  بيده ملكوت كل شـ ـ ـ ــيء وإليه املرجع واملآب  ،وإليه احلشـ ـ ـ ــر ال فرار من
ذلك و ال حمال وهللا تعاىل أعلم .

( )1صحين البخاري  ،كتاب بدء الوحي  ،ابب ما جاء يف ذكر بين إسرائيل  169 /4حديث رقم . 3452
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الفصــــل ا خلامس :حد يث ســـورة يس عن ءزاء ال طائعني وع قاب

املخالفني وحتته مبحثان :

 املبحث األول  :ذكر ءزاء أهل اجلنة ءعلنا اهلل من أهلها .
 املبحث الثاني  :ذكر ءزاء أهل النار والعياذ باهلل .
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املبحث األول  :ذكر جزاء أهل اجلنة جعلنا هللا من أهلها:
ﭽﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢ

ﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭼ  ،و بعد أن ذكر هللا سبحانه وتعاىل أن احلشر
والبعث ال ريب فيه وأنه ال حمالة كائن  ،وأنه سيأيت بغتة  ،بني أن هللا أعد للمحسن الثواب وللمسيء العقاب
 ،ليكون ذلك ترغيب يف املثابرة ابألعمال الصاحلة والبعد عن األعمال السيئة  ،وأن هللا أعد داراًكلها خريات
ونعم وسرور  ،وأعد داراً كلها جحيم وعذاب  ،وأهنما موجداتن اآلن  ،وبدأت اآلايت بذكر الثواب والنعيم
املدخر لعباد هللا الصاحلني للذين صدقوا ما عاهدوا هللا  ،وصدقموا رسل هللا عليهم الصالة والسالم فمع تلك
اآلايت اليت حكت النعيم جعلنا هللا منهم آمني ...
امتنت اآلايت الكرميات أبن أصحاب اجلنة يف شغل شغلهم النعيم عما فيه أهل النار من العذاب األليم ،
ومن افتضاض األبكار  ،ومن النعم واللهو واللذة  ،فهم فرحون مع أزواجهم يف الظالل متكئون على السرر
وقال ابن القيم يف نونيته واصفاً هذا الشغل :
أن

ولقد
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( )1القصيدة النونية . 82 / 2
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وأتمل معي قول هللا تعاىل يف احلديث القدسي أعطيت لعبادي الصاحلني ما ال عني رأت وال أذن
مسعت وال خطر على قلب بشر مث قال الرسول  : اقرؤوا إن شئتم ﭽﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧ

ﮨﮩﮪﮫﮬﭼ ( ،)2( )1إن احلديث عن اجلنة حديث يطول  ،فنعيم اجلنة نعيم يفوق الوصف ،
ويقصر دونه اخليال  ،فاجلنة (( هي نور يتألأل  ،ورحيانة هتتز  ،وقصر مشيد  ،وهنر مطرد  ،وفاكهة نضيجة ،
وزوجة حسناء مجيلة  ،وحلل كثرية  ،يف مقام أبدا  ،يف حربة ونضرة  ،يف دور عالية سليمة هبية )) (.)3
مث إذا فرغ هللا من أهل اجلنة وأهل النار أقبل ميشي يف ظلل من الغمام واملالئكة فيقف على أول أهل
درجة فيسلم عليهم فريدون عليه السالم وهو يف القرآن ﭽﭨﭩﭪﭫﭬﭼ فيقول سلوا فيقولون
ما نسألك وعزتك وجاللك لو أنك قسمت بيننا أرزاق الثقلني ألطعمناهم وسقيناهم وكسوانهم فيقول سلوا
فيقولون نسألك رضاك فيقول رضائي أحلكم دار كراميت فيفعل ذلك أبهل كل درجة حىت ينتهي قال ولو أن
امرأة من احلور العني طلعت ألطفأ ضوء سواريها الشمس والقمر فكيف ابملسورة ( ،)4فنرجو ربنا أن ال حيرمنا
ذلك النعيم ،وأن ميتعنا ابلنظر إىل وجهه الكرمي  ،فيا من يريد اجلنة  ،ويسعى لتحصيلها  ،أخلص العبادة
خلالقك وحده دون شريك  ،وآمن به وبوحدانيته  ،وبرسله  ،وبكتبه  ،وبقضائه  ،واليوم اآلخر  ،ومبالئكته ،
تدخل جنة ربكم بسالم آمنني وهللا تعاىل أعلم .
املبحث الثاين  :ذكر جزاء أهل النار أعاذان هللا منها :

( )1سورة السجدة  ،اآلية . 17 :
( )2ص ــحين البخاري  ،كتاب بدء اخللت  ،ابب ما جاء يف ص ــفة اجلنة  118/4 ،حديث رقم  ، 3244ص ــحين مس ــلم  ،كتاب اجلنة
وصفة نعيمها وأهلها  143/8 ،حديث رقم .2824
( )3سنن ابن ماجه  ،كتاب الزهد  ،ابب صفة اجلنة  694/5 ،حديث رقم  ، 4332وضعفه األلباين يف السلسلة الضعيفة . 3358
( )4تفسري الطربي . 540 / 20

83

العقد الثمني يف التفسري املوضوعي لسورة يس

ﭽ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭽ ﭾ ﭿ ﮀ
ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ
ﮔﮕﮖﮗ ﮘﮙﮚﮛﮜﮝ ﮞﮟﮠﮡﮢﮣ
ﮤﮥﮦﮧﮨﮩ ﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱ
ﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟ

ﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﭼ  ،هنا انتقلت اآلايت إىل بيان ما أعده هللا
للكافرين املشركني املنكرين البعث من عقاب وعذاب فأول هذا العذاب أن مييزوا من املؤمنني يف أرض اةشر
 ،مث يقر آذاهنم ويوخبهم بقوله هلم أمل أهناكم عن طاعة الشيطان العدو املضل املبني وآمركم بعباديت وهو
الصراط املستقيم  ،وأن هذا الشيطان الذي عبدمتوه أهلك وأضل منكم خلقاً كثرياً حيث قال ﭽﮞ

ﮟﮠﮡﭼ ( ،)1أما كان لكم عقل فتعقلون به عبادة ربكم وخمالفة شيطانكم  ،مث بعد ذلك يستهز
هللا هبم ويقول هلم هذه جهنم اليت كان املرسلني حيذرونكم منها ولكنكم كذبتموهم ،فيدخلهم هللا هذه النار ،
وقبل إدخاهلم النار خيتم هللا على أفواههم اليت كانوا يستهزءون هبا ويكذبون وينكرون وتتكلم األيدي مبا اقرتفت
من معاصي وكبائر وبطش ومبا كانوا يكسبون هبا من املال احلرام  ،وتشهد أرجلهم ابألماكن اليت كانوا ميشون

( )1سورة اإلسراء  ،اآلية . 62 :
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هبا إىل احلرام  ،فعن أنس بن مالك  قال كنا عند النيب  فضحك حىت بدت نواجذه مث قال  أتدرون
مما أضحك قلنا هللا ورسوله أعلم قال  من فادلة العبد ربه يوم القيامة يقول رب أمل جترين من الظلم فيقول
بلى فيقول ال أجيز علي إال شاهدا من نفسي فيقول كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا وابلكرام الكاتبني
شهودا فيختم على فيه ويقال ألركانه انطقي فتنطت بعمله مث خيلى بينه وبني الكالم فيقول بعدا لكن وسحقا
فعنكن كنت أانضل)) (.)1
وعن عقبة بن عامر  أنه مسع رسول هللا  يقول إن أول عظم من اإلنسان يتكلم يوم خيتم على
األفواه فخذه من الرجل اليسرى(.)2
مث شر هللا بذكر بعض اآلايت الدالة على قدرته سبحانه وأن متاديهم يف الشرك قادر هللا على تعذبيهم
يف الدنيا ولكن رمحته وس ــعت كل ش ــيء  ،ومن هذه األمور أنه قادر لو جعلهم عمياً ال يبص ــرون الطريت وال
يهتدون إىل اهلدى  ،ولو مسخناهم وأهلكناهم وغريان خلقهم فما استطاعوا املضي إىل األمام وال الرجو إىل
اخللف بل يلزموا حالة واحدة  ،ومن نعمره يف اخللت ننكسه بدل كونه قوايً يرد ضعيفاً ،ومن نشاط إىل مخول
وكسل  ،أفال تعقلون أنكم إىل مصريكم ذاهبون م فهذه عاقبة كل متمرد فهل من معترب متعظ ؟
إىل هنا ينتهي احلديث عن هذين املشهدين من مشاهد يوم القيامة مشهد اجلنان جعلنا هللا من أهلها
ومشهد النريان أعاذان هللا منها  ،بقي أن أذكر مبعتقد أهل السنة واجلماعة جتاه اجلنة والنار م
( )1صحين مسلم  ،كتاب الزهد والرقائت  216/8 ،حديث رقم . 2969
( )2مسند اإلمام أمحد  602 / 28حديث رقم  ، 17374وإسناده جيد .
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ولقد قال الطحاوي رمحه هللا ( :)1واجلنة والنار خملوقتان  ،ال تفنيان أبداً وال تبيدان  ،فإن هللا تعاىل
خلت اجلنة والنار قبل اخللت  ،وخلت هلما أهالً  ،فمن شاء منهم إىل اجلنة فضالً منه  ،ومن شاء منهم إىل
النار عدالً منه  ،وكل يعمل ملا فرغ له  ،وصائر إىل ما خلت له  ،واخلري والشر مقدران على العباد (. )2
وأختم هبذا احلديث تذكرياً لنفس ــي األمارة ابلس ــوء وإلخواين  :يف ص ــحين مس ــلم من حديث انس :
والذي نفس حممد بيده  ،لو رأيتم ما رأيت  ،لضـ ــحكتم قليالً ولبكيتم كثرياً قالوا  :وما رأيت اي رسـ ــول هللا
؟ قال رأيت اجلنة والنار ( .)3وصلى اللهم وسلم على حممد وعلى آله وصحبه أمجعني .

( )1هو أمحد بن حممد بن سالمة بن سلمة االزدي الطحاوي ،أبو جعفر :فقيه انتهت إليه رايسة احلنفية مبصر .ولد ونشأ يف (طحا) من
صعيد مصر عام (  239هـ  853 -م )  ،وتفقه على مذهب الشافعي ،مث حول حنفيا  ،ورحل إىل الشام سنة 268هـ فاتصل
أبمحد بن طولون ،فكام من خاصته ،وتويف ابلقاهرة عام ( 321هـ  933 -م )  ،وهو ابن أخت املزين  ،من تصانيفه (شر معاين
اآلاثر ) ( ،أحكام القرآن) [ األعالم للزركلي ] 206/1
( )2العقيدة الطحاوية . 26 / 1
( )3صحين مسلم  ،كتاب الصالة  ،ابب حرمي سبت اإلمام بركو أو سجود وحنوظا  28/2 ،حديث رقم . 426
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اخلامتة :
إىل هنا ينتهي بنا املطاف  ،فقد جتولنا يف موضــوعات ســورة يس جوالت س ـريعة  ،وومضــات نريه عشــتها يف
ظالل هذه السورة الكرمية  ،وهنا أحب أن أشري إىل نتائج وإشارات عبور خاطفة يف هذا البحث املتواضع :
 -1األحاديث اليت وردت يف فضائل السورة جلها من الضعيف أو املوضو .
 -2القرآن الكرمي والرس ـ ـ ـ ـ ــالة اةمدية طريقان موص ـ ـ ـ ـ ــوالن إىل الفال والفوز ابجلنان وخمالفتهما طريت
اهلالك والنريان .
 -3القصة أسلوب قرآين يف فهم اآلايت القرآنية ومدعاة للتدبر .
 -4فضل الدعوة وأثرها يف جناة وصال اجملتمع .
 -5وجوب وحدانية هللا  وإفراده ابلعبادة .
 -6اشتمال هذه السورة الكرمية على تقرير معتقدات البد من رسوخها يف األذهان .
 -7اإلميان ابلبعث والنشور واجلزاء واحلساب من صحة املعتقد .
 -8تذكر مواقف اآلخرة واملوت بوابة للنجاة واالستمرارية يف العمل .
 -9شكر هللا يستلزم الزايدة وكفر النعم يستلزم العقوبة .
 -10وجوب املسارعة إىل اجلنة بفعل الطاعات والفرار من النار برتك وهجر املعاصي .
هذه مجلة من النتائج اليت وردت يف هذا البحث  ،وأس ـ ـ ـ ـ ــال هللا العلي العظيم أن ينفع به وبكاتبه واملش ـ ـ ـ ـ ــرف
عليه  ،وإن من تقصري فمن نفسي والشيطان اللذان دمراين ابلسوء  ،وهللا ورسوله منه براء  ،وإن من توفيت
فمن هللا وحده  ،هو الذي قادين ومسـ ـ ـ ــك بزمامي إىل الدين األقوم أوالً  ،واتبا الرسـ ـ ـ ــول  اثنياً  ،وطلب
العلم اثلثاً  ،اللهم اجعلنا خداماً لكتابك الكرمي ولسـ ــنة حبيبك حممد  ، أشـ ــكره سـ ــبحانه وأتوب إليه من
مجيع الذنوب واملعاصــي  ،إنه على ذلك قدير وابإلجابة جدير  ،وصــلى اللهم وســلم على نيب الرمحة واهلدي
وعلى آله وصحبه األخيار ومن تبعهم إبحسان إىل يوم الدين  ...آمني .
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فهرس اآليات القرآنية

سورة البقرة

اآلية

ﭽﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﭼ

رقمها

الصفحة

221

59

سورة آل عمران
ﭽﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭼ

102

4

ﭽﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅ ﮆﮘ ﭼ

13

54

سورة النساء
ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭼ

1

4

سورة يونس
ﭽﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﭼ

38

37

ﭽﰁﰂﰃﰄﰅﭼ

25

59

سورة هود
ﭽﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭼ

14 ،13

37

سورة يوسف
ﭽﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﭼ

111

52

سورة احلجر
ﭽﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﭼ

9

45

سورة إبراهيم
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ﭽﭘﭙﭚﭛﭼ

25

51

ﭽﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﭼ

10

54

سورة اإلسراء
ﭽﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭼ

88

37

ﭽﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﭼ

85

67

ﭽﮞﮟﮠﮡﭼ

62

83

سورة األنبياء
ﭽﯮﯯﯰﯱﯲﯳﭼ

23

77

سورة النمل
ﭽﰉﰊﰋﰌﰍﰎﰏﭼ
ﭽﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭼ

88

68

90-89

73

سورة العنكبوت
ﭽﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭼ

65

69

سورة السجدة
ﭽﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﭼ

17

82

سورة األحزاب
ﭽﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ

71- 70

4

ﭼ
سورة فاطر
ﭽ ﯮ ﯯﯰ ﭼ

37

26
90

العقد الثمني يف التفسري املوضوعي لسورة يس

ﭽﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﭼ

15

77

سورة الزمر
ﭽﮐﮑﮒﮓﮔﮕﭼ

3

73

سورة غافر
ﭽﯔﯕﯖﯗﭼ

57

78

سورة حممد
ﭽﯱﯲﯳﯴﯵﯶﭼ

17

47

سورة الذارايت
ﭽﮢﮣﮤﮥﮦﭼ
ﭽﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﭼ

21

77

58 -57

71

سورة الطور
ﭽﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭼ

34

37

سورة احلديد
ﭽﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﭼ

17

46

سورة احلشر
ﭽﯡﯢﯣﭼ

2

52

سورة اجلمعة
ﭽﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭼ

2

47

سورة التغابن
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ﭽﮛﮜﮝﮞﮟﮠﭼ

سورة احلاقة
ﭽﭫﭬﭭﭮﭼ

6
43-40

54
48

سورة الطارق
ﭣﭤﭥﭦ

8 -5

71
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فهرس األحاديث النبوية واآلثار القولية
احلديث أو األثر
(( إن آاثركم تكتب فلم ينتقلوا ))
(( اي بين سلمة دايركم تكتب آاثركم دايركم تكتب آاثركم ))
(( اي بين سلمة أال حتسبون آاثركم))
(( أعطيت مكان التوراة السبع الطوال ))
(( البقرة سنام القرآن  ،واستخرجت  :هللا ال إله إال هو ))
(( إن لكل شيء قلباً  ،وقلب القرآن يس ))
(( من قرأ يس حني يصبن أعطي يسر يومه ))
(( اقرءوا يس على مواتكم ))
(( ما من ميت يقرأ عليه سورة يس إال هون هللا عليه ))
(( من قرأ سورة يس يف ليلة ابتغاء وجه هللا غفر له ))
(( إن لكل شيء قلبا وقلب القرآن يس ومن قرأ يس ))
(( إن يف القرآن لسورة تشفع لقرائها ويغفر ملستمعها ))
((إن لكل شيء قلبا وإن قلب القرآن يس ومن قراها يف ليلة أعطي يسر ))
(( القرآن أفضل من كل شيء دون هللا وفضل القرآن ))
(( من قرأ سورة يس ليلة اجلمعة أصبن مغفورا له ))
(( من دخل املقابر فقرأ سورة يس خفف هللا عنه يومئذ ))
((من قرأ يس ابتغاء وجه هللا غفر هللا له ما تقدم ))
((من قرأ يس مرة فكأمنا قرأ القرآن عشر مرات ))
(( من قرأ يس يف ليلة أصبن مغفوراً له ))
((من قرأ يس كل ليلة غفر له ))
احلديث أو األثر

الصفحة
24-13
14
14
17
17
17
16
17
18
18
18
18
19
19
20
20
20
20
20
20
الصفحة
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((من قرأ يس مرة فكأمنا قرأ القرآن مرتني ))
(( من دوام على قراءة يس كل ليلة مث مات مات شهيداً ))
(( من قرأ يس يف صدر النهار قضيت حوائجه ))
((أال أعلمك كلمات ينفعك هللا هبن وينفع من علمته ))
((وقرأ سعيد بن جبري على رجل فنون سورة يس فربأ ))
((من قرأ ليلة اجلمعة بسورة يس وحم الدخان أصبن مغفوراً له ))
((من قرأ يس والصافات ليلة اجلمعة مث سأل هللا أعطاه سؤله ))
(( من قرأ يس يف ليلة ابتغاء وجه هللا غفر هللا له ))
((من قرأ [ أي يس ] عدلت له ألف دينار ومن كتبها وشرهبا أدخلت ))
((يس ملا قرئت له ))
(( من قرأ يس والقرآن احلكيم مل يزل ذلك اليوم ))
(( من قرأ يس يريد هبا وجه هللا غفر له ))
(( ضع السبابة على ضرسك مث اقرأ يس ))
(( من زار قرب أبويه أو أحدظا يف كل يوم اجلمعة فقرأ عنده يس غفر له))
(( من صلى أربع ركعات فيما بني الركن واملقام يقرأ ))
(( يرفع القرآن عن أهل اجلنة إال طه و يس ))
(( إن هللا تبارك وتعاىل قرأ ( :طه) و (يس) قبل أن خيلت السماوات))
((سورة يس تدعى يف التوراة املعمة تعم خبريي الدنيا ))
((إن يف القرآن لسورة تدعى العظيمة عند هللا تعاىل ))
((كان رسول هللا  يقرأ يف السجدة فيجهر ابلقراءة حىت أتذى به انم ))
((لئن رأيت حممدا ألفعلن فأنزل هللا ))
(( إن يل أمساء أان حممد وأان أمحد وأان املاحي ))
((هل كان رسول هللا  يتمثل بشيء من الشعر ؟ ))
احلديث أو األثر

20
21
21
21
21
21
21
21
22
22
22
22
22
22
22
22
22
24
24
24
25
39
48
الصفحة
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(( خري النام انفعهم للنام ))
((ولئن يهدي هللا بك رجالً واحداً خري لك من محر النعم ))
((اي أاب ذر  ،أتدري أين تغرب الشمس ؟ ))
((إن للشمس يف السنة ثالمثائة وستني مطلعا )) ( احلسن )
((كان مبكة زاندقة فإذا أمروا ابلصدقة على املساكني)) ( ابن عبام )
(( اي حممد أيبعث هللا هذا بعد ما ارم ؟))
(( إن رجال حضره املوت فلما يئس من احلياة أوصى أهله ))
(( أعطيت لعبادي الصاحلني ما ال عني رأت ))
((هي نور يتألأل  ،ورحيانة هتتز  ،وقصر مشيد ))
(( رب أمل جترين من الظلم فيقول بلى فيقول ال أجيز ))
((إن أول عظم من اإلنسان يتكلم يوم خيتم على األفواه ))
(( والذي نفس حممد بيده  ،لو رأيتم ما رأيت ))

49
48
68
67
77
78-25
79
82
82
84
84
85
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فهرس املصادر واملراءع
القرآن الكرمي
الناسخ واملنسوخ :

ملرعي بن يوس ـ ـ ـ ــف بن أيب بكر الكرمي  ، ،حقيت س ـ ـ ـ ــامي عطا حس ـ ـ ـ ــن  ،دار القرآن الكرمي -
الكويت  ،ط1400 ( 1هـ)
إحتاف اخلرية املهرة بزوائد املسانيد العشرة :

ألمحد بن أيب بكر بن إمساعيل البوصـ ـ ـ ـ ــريي  ،دار الوطن – الرايض  ،ط 1420 ( 1ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ -
1999م ) .
إعجاز القرآن :

أليب بكر حممد بن الطيب الباقالين  ،حقيت الشيخ عماد الدين أمحد حيدر  ،مؤسسة الكتب
الثقافية – بريوت  ،ط1416 ( 3هـ 1995 -م ) .
اإلتقان يف علوم القرآن :

للحافظ أيب الفضــل جالل الدين عبدالرمحن بن ايب بكر الســيوطي ت 911ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ،حقيت مركز
الدراسات القرآنية مبجمع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف  ،ط 1426 ( 1هـ )
أخبار مكة يف قدمي الدهر وحديثه :

أليب عبد هللا حممد بن إسحاق بن العبام املكي الفاكهي (املتوىف 272 :هـ)  ،حقيت د .عبد
امللك عبد هللا دهيش  ،دار خضر – بريوت  ،ط1414 ( 2هـ )
أضواء البيان يف إيضاح القرآن ابلقرآن :

ةمد األمني بن حممد املختار بن عبد القادر اجلكين الش ـ ـ ــنقيطي  ،دار الفكر  -بريوت  ،ط1
(  1415هـ  1995 -مـ ) .
األعالم :
خلري الدين بن حممود بن حممد بن علي بن فارم ،الزركلي الدمشقي  ،دار العلم للماليني  ،ط15
(  2002م ) .
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الربهان يف علوم القرآن :
لإلمام بدر الدين حممد بن عبدهللا الزركش ـ ـ ـ ـ ـ ــي  ،حقيت حممد أبو الفض ـ ـ ـ ـ ـ ــل إبراهيم  ،مكتبة دار
الكتب العربية  ،ط1376 ( 1هـ 1957 -م ) .
البيان يف عد آي القرآن :

أليب عمرو عثمان بن س ـ ـ ـ ـ ـ ــعيد األموي الداين  ،حقيت  :غا قدوري احلمد  ،مركز املخطوطات

والرتاث  -الكويت  ،ط 1414 ( 1هـ 1994 -م ) .
التحبري يف علم التفسري :

جلالل الدين الس ـ ـ ـ ـ ـ ــيوطي  ،حقيت د .فتحي عبـدالقـادر فريد  ،دار املنـار – القـاهرة  ،ط( 1

1406هـ 1986 -م ) .
حتفة املودود أبحكام املولود :

البن القيم اجلوزية  ،حقيت س ـ ـ ـ ـ ـ ــليم بن عيد اهلاليل  ،دار ابن القيم – الدمام  ،دار ابن عفان –

مصر  ،ط1421 ،1هـ .
تفسري التحرير والتنوير :

لإلمام حممد الطاهر ابن عاشور ،الدار التونسية للنشر  ،تونس ( . ) 1984
التفسري الصحيح موسوعة الصحيح املسبور من التفسري ابملأثور :
حلكمت بشري ايسني  ،دار املآثر – املدينة املنورة  ،ط1420 ( 1هـ 1999 -م ) .
تفسري القرآن العظيم :

البن كثري  ،حقيت د .حممــد إبراهيم البنــا  ،دار ابن حزم – بريوت  ،ط1419 ( 1ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ -
 1998م )
تفسري القرآن الكرمي سورة يس :

ةمد بن صاحل العثيمني  ،دار الثراي للنشر – الرايض  ،ط1424 ( 2ه –  2004م ) .
التفسري القيم :
البن القيم  ،مجع وترتيب حممد أويس الندوى  ،حققه حممد حامد الفقي  ،دار الكتب العلمية

– بريوت .
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تفسري املراغي :
ألمحد مصطفى املراغي  ،مكتبة ومطبعة البايب احلليب وأوالده – مصر  ،ط1392 ( ، 4ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ-
 1972م )
التفسري املوضوعي بني النظرية والتطبيق :

د  .صال عبدالفتا اخلالدي  ،دار النفائس  ،األردن  ،ط 2002 ( 1م ) .
تفسري حدائق الروح والرحيان يف روايب علوم القرآن :
ةمد بن عبدهللا اهلرري  ،دار طوق النجاة – بريوت ن ط1421 ( 1هـ  2001 -م ) .
تقريب املعاين يف شرح حرز األماين ووجه التهاين :

لسيد الشني وخالد احلافظ  ،دار الزمان – ط 2007 ( 1م ) .
تناسق الدرر يف تناسب السور :

جلالل الدين الس ـ ـ ـ ـ ــيوطي  ،دراس ـ ـ ـ ـ ــة وحقيت عبدالقادر أمحد عطا  ،دار الكتب العلمية ،ط( 1
1406هـ 1986 -م ) .
تنزيه الشريعة املرفوعة عن األحاديث الشنيعة املوضوعة :

عراق الكناين ،حققه وراجع أصـ ـوله وعلت عليه عبد الوهاب عبد
أليب احلس ــن علي بن حممد بن م
اللطيف  -عبد هللا بن حممد الغماري  ،دار الكتب العلمية
تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان :

لعبدالرمحن بن انصر السعدي  ،دار ابن اجلوزي – الرايض  ،ط1431 ( 3هـ ) .
جامع البيان عن أتويل آي القرآن :

البن جرير الطربي حقيت وختريج حممود وأمحد شاكر  ،مكتبة ابن تيمية -القاهرة  ،ط. 2
اجلامع الصحيح سنن الرتمذي

ةمد بن عيس ـ ــى أبو عيس ـ ــى الرتمذي الس ـ ــلمي  ،حقيت  :أمحد حممد ش ـ ــاكر وآخرون  ،دار إحياء الرتاث
العريب – بريوت

اجلامع ألحكام القرآن واملبني ملا تضمنه من السنة وآي الفرقان :
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أليب عبدهللا حممد بن أمحد بن أيب بكر القرطيب  ،حقيت د  .عبدهللا بن عبداةس ـ ـ ـ ـ ـ ــن الرتكي ،
مؤسسة الرسالة  ،بريوت  ،ط1427 ( 1هـ  2006 -م )
حجة القراءات:

أليب زرعة عبدالرمحن بن حممد بن زجنلة  ،حقيت سعيد األفغاين  ،مؤسسة الرسالة – بريوت ،
ط1418 ( 5هـ 1997 -م )
حرز األماين ووجه التهاين يف القراءات السبع :

للقاسم بن فريه بن خلف الشاطيب  ،حقيت حممد متيم الزعيب  ،مكتبة دار اهلدى – املدينة املنورة
 ،ط1425 ( 4هـ  2004 -م ) .
حلية األولياء وطبقات األصفياء :

أليب نعيم أمحد بن عبد هللا األصبهاين  ،دار الكتاب العريب – بريوت  ،ط1405 ( 4هـ ـ ) ،
دار الكتب العلمية – بريوت  ،ط1409 ( 1ه – 1988م )
ديوان أيب العتاهية :
أليب العتاهية  ،دار بريوت للطباعة والنشر  ،بريوت  ،ط1406 ( ، 1هـ 1986 -م ) .
روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين :

ةمود األلوسي أبو الفضل  ،دار إحياء الرتاث العريب – بريوت .

سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة وأثرها السيئ يف األمة :

حممد انصر الدين األلباين  ،دار املعارف  ،الرايض  ،ط1412 ( 1هـ  1992 -م )
سنن ابن ماجه :

أليب عبد هللا حممد بن يزيد القزويين  ،حقيت حممد فؤاد عبد الباقي دار الفكر – بريوت  ،ط2

سنن أيب داود :
أليب داود سليمان بن األشعث السجستاين  ،دار الكتاب العريب – بريوت

سنن الدارمي :
لعبــدهللا بن عبــدالرمحن أبو حممــد الــدارمي  ،حقيت فؤاد زمريل و خــالــد الس ـ ـ ـ ـ ـ ــبع العلمي  ،دار
الكتاب العريب – بريوت  ،ط1407 ( 1هـ )
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شعب اإلميان :
ألمحد بن احلسني بن علي بن موسى اخلسروجردي اخلراساين ،أبو بكر البيهقي  ،حقيت د .عبد
العلي عبد احلميد حامد  ،خمتار أمحد الندوي  ،مكتبة الرش ـ ــد للنش ـ ــر والتوزيع ابلرايض ابلتعاون
مع الدار السلفية ببومباي ابهلند  ،ط 1423 ( 1هـ  2003 -م )
صحيح ابن حبان

ةمد بن حبان البســيت التميمي  ،حقيت شــعيب األرنؤوط  ،مؤسـســة الرســالة – بريوت  ،ط( 2
1414هـ  1993 -م )
صحيح البخاري :

لإلمام حممد بن إمساعيل بن إبراهيم بن املغرية البخاري ،حقيت حممد زهري بن انص ـ ـ ـ ـ ـ ــر الناص ـ ـ ـ ـ ـ ــر  ،دار طوق
النجاة  ،ط1422 ( 1هـ ) .

صحيح مسلم :

لإلمام أيب احلسـ ـ ـ ــني مسـ ـ ـ ــلم بن احلجاج القشـ ـ ـ ــريي النيسـ ـ ـ ــابوري  ،دار الفكر  ،بريوت  ،ط( 2
1398هـ  1978 -م ) .
ضعيف اجلامع :

ةمد انصر الدين األلباين  ،املكتب اإلسالمي -بريوت  ،ط1410 ( 3ه ـ ).
العقيدة الطحاوية :

أليب جعفر الوراق الطحاوي  ،دار ابن حزم  ،ط1416 ( 1هـ1995 -م ) .
الفرائد احلسان يف عد آي القرآن

لعبدالفتا بن عبدالغين القاضي  ،مكتبة الدار – املدينة املنورة  ،ط 1404 ( 1هـ )
فضائل القرآن

للقاسم بن سالم اهلروي  ،حقيت وهيب سليمان غاوجي  ،دار اكتب العلمية – بريوت  ،ط( 1
1411هـ ).

فضائل القرآن :
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أليب عبدهللا حممد بن أيوب بن الضـ ـ ـ ـريس البجلي  ،حقيت عروة بدير  ،دار الفكر – دمش ـ ـ ــت ،
ط1408 ( 1هـ 1987 -م ) .
الفوائد :

البن القيم اجلوزية  ،دار النفائس – بريوت  ،ط 1402 ( 3هـ ) .

يف ظالل القرآن :
لسيد قطب  ،دار الشروق – بريوت  ،ط 1406 ( 12هـ  1986 -م ) .
القصيدة النونية (( الكافية الشافية يف االنتصار للفرقة الناجية )) :

البن القيم اجلوزية  ،حقيت حممد العريفي – انصر احلنيين – عبدالرمحن اهلذيل – فهد املساعد ،
دار عامل الفوائد – مكة املكرمة  ،ط1428 ( 1هـ ) .
كشف األستار عن زوائد البزار :

للحافظ اهليثمي  ،حقيت حبيب الرمحن األعظمي،مؤسسة الرسالة – بريوت ،ط1399 (1هـ )
كنز العمال يف سنن األقوال واألفعال :

لعالء الدين علي بن حس ـ ــام الدين املتقي اهلندي الربهان فوري  ،حقيت بكري حياين  -ص ـ ــفوة
السقا  ،مؤسسة الرسالة  ،ط1401 ( 5ه –  1981م)
الآليل املصنوعة يف األحاديث املوضوعة

حلافظ جالل الدين السيوطي  ،دار الكتب العلمية
لباب النقول يف أسباب النزول :

جلالل الدين السيوطي  ،مؤسسة الكتب الثقافية – بريوت  ،ط 1422 ( 1هـ  2002 -م )
لسان العرب :

ةمد بن مكرم بن منظور األفريقي املصري  ،دار صادر – بريوت  ،ط . 1
مباحث يف التفسري املوضوعي :

د  .مصطفى مسلم  ،دار القلم  ،دمشت  ،ط1410 ( 1هـ  1989 -م ) .
جممع الزوائد ومنبع الفوائد :

لنور الدين علي بن أيب بكر اهليثمي  ،دار الفكر ،بريوت  ،ط 1412 ( 1هـ ) .
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جمموع الفتاوى :
ألمحد بن عبـد احلليم ابن تيميـة احلراين  ،حقيت أنور البـاز  -عامر اجلزار  ،دار الوفاء  ،ط( 3
1426هـ  2005 -م ) .
مرشد اخلالن على معرفة آي القرآن شرح وتوجيه نظم الفرائد احلسان :

لعبد الرزاق علي إبراهيم بن موسى  ،املكتبة العصرية – بريوت  ،ط1409 ( 1ه ) .
املستدرك على الصحيحني :

أليب عبدهللا احلاكم  ،دار الكتب العلمية – بريوت  ،ط1427 ( 1هـ ) .
مسند أيب داود الطيالسي :

ســليمان بن داود بن اجلارود،حقيت حممد بن عبداةســن الرتكي ابلتعاون ابلتعاون مع مركز البحوث

والدراسات العربية واإلسالمية بدار هجر  ،هجر للطباعة والنشر  ،ط1419 ( 2هـ 1999 -م ) .

مسند اإلمام أمحد بن حنبل :

لإلمام أمحد بن حنبل  ،حقيت شعيب األرنؤوط وآخرون  ،مؤسسة الرسالة  ،ط 1420 ( 2هـ 1999 -
م)

مسند الشهاب :

ةمد بن س ـ ـ ـ ـ ــالمة بن جعفر أبو عبد هللا القض ـ ـ ـ ـ ــاعي  ،حقيت محدي بن عبد اجمليد الس ـ ـ ـ ـ ــلفي ،
مؤسسة الرسالة – بريوت  ،ط . )1986 -1407 ( ، 2
مشكاة املصابيح :

ةمد بن عبد هللا اخلطيب التربيزي  ،حقيت حممد انصر الدين األلباين  ،املكتب اإلسالمي -
بريوت  ،ط1405 ( 3هـ 1985 -م ) .
املعجم الكبري :

أليب القاس ـ ــم س ـ ــليمان بن أمحد الطرباين  ،حققه وخرج أحاديثه محدي عبداجمليد الس ـ ــلفي  ،من
منشورات وزارة األوقاف العراقية .
معجم مقاييس اللغة :
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أليب احلس ـ ـ ـ ــني أمحد بن فارم بن زكراي  ،حقيت عبد الس ـ ـ ـ ــالم حممد هارون  ،دار الفكر  ،ط(1
1399هـ 1979 -م )
مفردات ألفاظ القرآن الكرمي :

احلسني بن حممد بن املفضل املعروف ابلراغب األصفهاين أبو القاسم  ،دار الفكر  ،بريوت .
املقاصد احلسنة يف بيان كثري من األحاديث املشتهرة على األلسنة :

لشمس الدين حممد بن عبد الرمحن السخاوي  ،دار الكتاب العريب .
ميزان اإلعتدال :

حممد بن أمحد الذهيب  ،حقيت على وفتحية البجاوي  ،دار الفكر العريب .
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