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الحمددد و والةددالل والعدددالس علددو لسددلل هللا وعلدددو  لدده و ددحبه وسدددل    

 ومن اهتدى بهداه , وبعد ؛
 فضيلة شيخنا العالمة /ل(  ل ) يسفهذه شرح مبالك لتفعير سلل 

 صالح بن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ
 حفظه هللا ولعاه .

وقد قاس فضيلته بشرحها وبعطها بمعجد شيخ اإلسالس في مدينة الرياض 
فأسدددددددأل هللا  ش يجددددددد ع شددددددديخنا  يدددددددرا  عدددددددن هدددددددد    1/6/1414  بتددددددداليخ 

و ش يرفدع دلااهده فدي عليدين مدع الملحدين و ش ينفدع بعلمده الدبالد والعبداد 
الذين  نع  هللا عليه  من النبيين والةديقين والشدهدا  والةدالحين وحعدن 
 ولئك لفيقا  . و ش يجعل لي مدن الخيدر نةديبا  . و دلو هللا وسدل  وبدالك 
علو  نبينا محمد وعلدو  لده و دحبه وسدل  هعدليما  ً يدرا  والحمدد و الدذع 

 بنعمته هت  الةالحات .
 

 عادل مرسي                                                      
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 بسم هللا الرحمن الرحيم 
 

 ) يس ( قال رحمه هللا تعالى : هذا تفسير سورة 
د بةن يةا قتيبةة سسةاياب بةن س يةث حةدثنا حمحدثن :قال أبو عيسى الترمذي 

عبد الرحمن الرساسي عةن الحسةن بةن صةالح عةن هةارسب أبةي محمةد عةن 
قةال رسةول هللا : ل بن حياب عةن قتةا ة عةن أرةس ر ةي هللا عنةه قةال مقات

إب لكةل يةيق قلبةا سقلةق القةرآب يةس سمةن قةرأ : ))  صلى هللا عليةه سسةلم
هةذا حةد   : ثةم قةال (( يس  تق هللا له بقراقتها قراقة القرآب عشر مةرا  

غريةق   رعرهةةه إ  مةةن حةةد   حميةةد بةن عبةةد الةةرحمن سهةةارسب أبةةو محمةةد 
 .هول ييخ مج

، يصح لضعف إسنا ه  سهي الباب عن أبي بكر الصد ق ر ي هللا عنه س 
أما حةد   الصةد ق ر ةي هللا ، سعن أبي هريرة ر ي هللا عنه منظور فيه 

سأمةا حةد   أبةي ( رةوا ر اصصةول ) عنه هةرساه الحكةيم الترمةذي هةي  تابةه 
بةن الفضةل حةدثنا عبةد الةرحمن : هريرة ر ي هللا عنه هقال أبو بكر البةزار 

ةةحةةدثنا ديةةد هةةو ابةةن الح   اب حةةدثنا حميةةد هةةو المكةةي مةةولى آل علقمةةة عةةن ب 
قةال رسةةول هللا : عطةاق بةن أبةي ر ةاح عةن أبةةي هريةرة ر ةي هللا عنةه قةال 

: ثم قال (( إب لكل ييق قلبا سقلق القرآب يس : )) صلى هللا عليه سسلم 
 .   رعلم رساه إ  ديد عن حميد 

حةدثنا إسةحاب بةن أبةي إسةراديل حةدثنا حجةا  بةن  :سقال الحاهظ أبو يعلةى 
سةمع  أبةا هريةرة ر ةي هللا : محمد عةن هشةاب بةن ديةا  عةن الحسةن قةال 

من قرأ يس هي ليلةة )) : قال رسول هللا صلى هللا عليه سسلم : عنه يقول 
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(( أصبح مغفورا له سمن قرأ حم التي  ذ ر هيهةا الةدناب أصةبح مغفةورا لةه 
 .إسنا ه جيد 

حةدثنا محمةد بةن إسةحاب بةن إبةراهيم مةولى  :حباب هي صةحيحه  سقال ابن
ثقيف حدثنا الوليد بن يجاع بن الوليد السكوري حدثنا أبي حدثنا ديةا  بةن 

ن جنةدب بةن عبةد هللا ر ةي عةة حدثنا محمد بن جحةا ة عةن الحسةن نيثم
مةن قةرأ يةس هةي : )) قال رسةول هللا صةلى هللا عليةه سسةلم : هللا عنه قال 

 (( ق سجه هللا عز سجل غفر له ليلة ابتغا
حةدثنا عةارب حةدثنا معتمةر عةن أبيةه عةن رجةل عةن  :سقد قال اإلمةاب أحمةد 

إب رسول هللا صلى هللا عليه : أبيه عن معقل بن يسار ر ي هللا عنه قال 
آيةة منهةا ثمةاروب  البقرة سةناب القةرآب سورستةه رةزل مةث  ةل: )) سسلم قال 

مةةةن تحةةة  العةةةر   هةةةو الحةةةي القيةةةوب  هللا   إلةةةه إ  ملكةةةا ساسةةةت رج  
بسورة البقرة سيس قلق القرآب   يقرؤها رجل  ريةد     ل  ص  بها أس هو      ل  ص  هو  

س ةذا رساه  (( .فةر لةه ساقرقسهةا علةى موتةا م هللا تعالى سالةدار اخنةرة إ  غ  
عةةن محمةةد بةةن عبةةد اصعلةةى عةةن معتمةةر بةةن  :النسةةادي هةةي اليةةوب سالليلةةة 

 .سليماب به 
حدثنا عارب حدثنا ابن المبارك حةدثنا سةليماب التيمةي  :ل اإلماب أحمد ثم قا

عةن أبةي عثمةاب سلةيس بالنهةدي عةن أبيةه عةن معقةل بةن يسةار ر ةةي هللا 
اقرقسهةا علةى موتةا م : )) قال رسول هللا صلى هللا عليةه سسةلم : عنه قال 

 .يعني يس (( 
مةن حةد   عبةد  جةةسابةن ما ،سالنسادي هي اليوب سالليلةة ،  سرساه أبو  اس 

عن أبي عثماب عن معقةل :  إ  أب هي رساية النسادي،  هللا بن المبارك به
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مةن نصةاده هةذه : سلهةذا قةال بعةل العلمةاق . بن يسار ر ي هللا عنةه 
س أب قراقتها عنةد . قرأ عند أمر عسير إ  يسره هللا تعالى السورة أرها   ت  

 .رس  الرسح وهللا تعالى أعلم المي  لتنزل الرحمة سالبر ة سليسهل عليه ن
 ةاب : حةدثنا أبةو المغيةرة حةدثنا صةفواب قةال  :قال اإلمةاب أحمةد رحمةه هللا 

عند المي  ناف هللا عنه بها ة يعني يس ة رد  إوا ق  : يقولوب * المشي ة 
حدثنا سةلمة بةن يةبيق حةدثنا إبةراهيم بةن الحكةم ابةن أبةاب  :سقال البزار  .

قال النبي صلى هللا عليه سسلم : عباس قال عن أبيه عن عكرمة عن ابن 
 .يعني يس (( لو    أرها هي قلق  ل إرساب من أمتي : )) 

 
 الشرح : 

 * المشيخة : يعني األشياخ   يعني الشيلخ العلما  .
الحمددد و لا العددالمين   والةددالل والعددالس علددو نبينددا محمددد   بعدد  هللا الددرحمن الددرحي  

نعددألك  ش هنفعندا بددالقر ش و ش هرفعندا بدده دلاددات إنددا اللهد   وعلدو  لدده و دحبه  امعددين  
 و ش هجعله حجة لنا ال حجة علينا   يا  كرس األكرمين .

ددمي  بددذلك ألش  مفتتحهددا هددذاش الحرفدداش يددس    مددا بعددد : فهددذه العددللل ) سددللل يددس ( س 
عمدراش ونحدل والعلل ه عمو بأوائلها هالل  و بما ي ذًر فيهدا وهتفدرد بده هدالل   ًدالبقرل و ل 

ذلك    و باس  نبي من األنبيا  ونحل ذلك . وهعمية العدلل ااتهدادع ولديس بتدل يفي   
 فتجدوا  ش بعض العلل لها اسماش فأك ر . 

وإذا قيل سللل يس  و العللل التي  ولها يس    و سللل البقرل  و العللل التي ي ذًر فيهدا 
ه سللل البقرل . يمقاس الذع  ن ل  عل البقرل   فالجميع  حيح   فقد قال ابن عمر : هذا

وًدددددددداش مددددددددن  هددددددددل العلدددددددد  مددددددددن ياددددددددره  ش ي قددددددددال سددددددددللل البقددددددددرل ونحددددددددل ذلددددددددك   وإنمددددددددا 
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 عليه نبي ي حبذوش  ش ي قال العللل التي ي ذًر فيها ًذا . وهذا مع ثبلت الحديث عن ال

 نهددد  سددملا العدددلل بددددوش  لضددلاش هللا علددديه  نددده   بددل عدددن  دددحابته  الةددالل والعدددالس 
 قلله  التي ي ذًر فيها ًذا . فال ي عرج عليه . 

قاس ليلة   يقلل عبدد هللا بدن معدعلد : فاسدتفتح بعدللل البقدرل عليه الةالل والعالس النبي 
راش .. إلو   دره . قدر  بعدللل الدد اش   ث  استفتح بعللل النعا  ث  استفتح بعللل  ل عم

 قر  بعللل اللاقعة   قر  بعللل سبح   ونحل ذلك . 
هذه األحاديث التي  ولدها منها الحديث الذع لواه الترمذع وساق له ابن ً ير الشدلاهد 
  وهل ))  ش لكل شدي  قلبدا وقلدل القدر ش يدس (( وهدذا بمجمدل  الطدرق المدذًللل يادلش 

ندددده )) هكتددددل لدددده برا هدددداش (( . ه عنددددد الترمددددذع ليعدددد  بحعددددنة   بأتمتددددحعددددنا    لكددددن ه
حدددديث بريدددل . والترمدددذع يعندددي بهدددذه  نددده والترمدددذع لحمددده هللا د ًمدددا سدددمع  د قدددال : 

الكلمة التفرد الذع هل مظنة الضدع   و الددال علدو الضدع  . فقللده فدي األحاديدث : 
 حديث بريل . في الغالل يعني  نه ضعيف . 

  وعمدددل بددده بعدددض ل يدددس علدددو المدددلهو فهدددذا ادددا ت بددده عددددل  حاديدددث و مدددا قدددرا ل سدددلل 
الةحابة   ًما لواه اإلماس  حمد في المعند   وهل  عني الحديث الدذع فيده اقدر وا يدس 
علو ملهاك    حديث حعن ايد . ومعندو قللده : )) اقدر وا يدس علدو ملهداك  (( يعندي 

د بهدا العدنة ولد  يدرد بهدا عمدل حين االحتضال .  ما بعد الملت فإش قرا هها بدعة ل  هر 
فقللدددده : )) اقددددر وا يددددس علددددو ملهدددداك  (( يعنددددي عنددددد  . لضددددلاش هللا علدددديه الةددددحابة 

االحتضدال ؛ ألنهدا ًمدا ذًدر الحداف  ابدن ً يددر د فيمدا سدمع  د ألنهدا هخفد  الندد   . )) 
 و بعد مفالقة الروحل مفالقة الروح .  ما عند الدفن اقر وا يس علو ملهاك  (( يعني قب

هذا من البد    والمشرو   ش ه قر  قبدل االحتضدال   يعندي    إما باستئجال  و بغيره فإش
 عند االحتضال قبل مفالقة الروح البدش ؛ ألنها ه عهل ذلك فيما ذًر . 

 بسم هللا الرحمن الرحيم
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  * يةس * سالقةةرآب الحكةةيم * إرةةل لمةةن المرسةةلين * علةةى صةةرا  مسةةتقيم
نذر قوما ما أرذر آباؤهم ههةم غةاهلوب * لقةد حةق تتنزيل العزيز الرحيم * ل

  القول على أ ثرهم ههم    ؤمنوب 
ي عةن سرس ، قد تقةدب الكة ب علةى الحةرسم المقطعةة هةي أسل سةورة البقةرة 

عنهما سعكرمةة سالضةحاك سالحسةن سسةاياب بةن ابن عباس ر ي هللا عنه 
هةي لغةة  هو  ذلل: سقال سعيد بن جبير ، عيينة أب يس بمعنى يا إرساب 

 ق هللا تعةالى سقةال مالةل عةن ديةد بةن أسةلم هةو اسةم مةن أسةما، الحبشة 
 . سالقرآب الحكيم 

 
 الشرح : 

هدددذاش حرفددداش مدددن حدددروا الهجدددا    والعلمدددا  لهددد  فدددي  حدددرا  يةةةس  قللددده هعدددالو : 
 الهجا  المقطعة التي في  وائل العلل له   قلال ً يرل   اماعها  نها قلالش :

  نها ال هدل علو  سما  بل لها معاٍش   ر . القلل األول :
والقدددلل ال ددداني :  نهدددا مختةدددرل مدددن  سدددما    ًمدددا ًانددد  العدددرا هختةدددر . ًمدددا قدددال 

 الشاعر : 
 قل  لها قفي قال  قاا         ال هحعبي  نا نعينا اإليجاا

 قاا : يعني وقف  . فتختةر عن األسما   و عن األفعال ببعض الحروا .
:  ش معانيهدا ليعد  مدن اهدة داللتهدا علدو األسدما  بدل إش هدذه األحدرا والقلل ال داني 

الهجائية في  ول العلل هي  حرا مقطعة ه قر  ًما ه قر  األحرا المقطعة : يا    سين 
  ًدددداا   هددددا    يددددا    عددددين    دددداد    لدددد    الس   مددددي     دددداد . قددددرا ل األحددددرا 

معندو  لديس مدن اهدة  نهدا دليدل  المقطعة ًل حرا علو حدل . وهذا القلل وهل  ش لها
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علو اس  هذا هدل الدرااح عندد المحققدين   وهدذا المعندو هدي  ش هدذه األحدرا الهجائيدة 

التددي هدي األحدرا التدي يعدتعملها النداإ فدي إنشددا  ًالمهد  وفدي هكدلين ًالمهد    هدي 
يعتعملها العرا الذين   ن ل عليه  القر ش لتكلين ًالمه  وإنشا   طبه  وهأليف شعره  
  ونحل ذلدك . ومدع  ش هدذه األحدرا يعدتعمللنها فهدذه األحدرا هدي التدي منهدا ًلمدات 
القر ش   منها  يات القر ش   وهي األحرا عينها التدي ينشدئلش بهدا ًالمهد    ومدع ذلدك 

لكنه  ال يعتطيعلش  ش يأهلا بم ل هذا القر ش وال بم ل عشر  مع  ش الحرا هل الحرا
 سلل منه   وال بم ل سللل منه .

  إذا  يادددلش ذًدددر هدددذه اريدددات   ذًدددر هدددذه األحدددرا فدددي  وائدددل العدددلل يادددلش دلددديال علدددو
التحدع بهذا القر ش   فإش هذا القر ش مالش   يعني مؤل  د ًما ي عبر العلما  د من هذه 

  وهنشدددئلش بهدددا شدددئلش بهدددا  طدددبا  ومدددلاعظا  وهنشدددئلش بهدددا شدددعًر  األحدددرا التدددي هن
كالمادد  الددذع هتفددا روش بدده  فهددل هعددتطيعلش  ش هددأهلا بم ددل هددذا القددر ش   فتكددلش دالددة 
علو اإلعجاز   ويؤيد هذا القلل   وهل الذع لاحه المحققلش ًشيخ اإلسالس ابن هيمية 

ه  ش  ك در العدلل التدي فيهدا االبتددا  وابن ً ير وابن القي  واماعدات مدن العلمدا    يؤيدد
الةةم  بهددذه األحددرا المقطعددة  ندده يددأهي بعدددها ذًددر الكتدداا  و القددر ش . قددال سددبحانه : 

الةم هللا   إلةه إ  هةو الحةي القيةوب رةزل عليةل الكتةاب     ولل الكتاب   ريق فيه 
حةم     الر  تاب أحكم  آياتةه ثةم هصةل      المه  تاب أرزلناه     بالحق 

 حةةةةةةةةةةةةةم سالكتةةةةةةةةةةةةةاب     تنزيةةةةةةةةةةةةةل الكتةةةةةةةةةةةةةاب مةةةةةةةةةةةةةن هللا العزيةةةةةةةةةةةةةز العلةةةةةةةةةةةةةيم 
 . حم تنزيل من الرحمن الرحيم    ،المبين 

 وهددذا االسددتقرا  حجددة معروفددة   وهددذا بالددل فددي العددلل . هددذه العددللل ًددذلك   قددال : 
يعنددددي  ش هددددذا الكتدددداا وهددددذا القددددر ش ًلماهدددده و ياهدددده التددددي ال  يةةةةس سالقةةةةرآب الحكةةةةيم 

طيعلش  ش هددأهلا بم لهددا هددي مددن هددذه األحددرا التددي هعددتعمللنها فددي ًالمادد  : اليددا  هعدت
والعدددددين واأللددددد  والدددددالس والمدددددي  والكددددداا والهدددددا  والعدددددين والدددددالس والةددددداد   إلدددددو   دددددر 
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 األحرا المقطعة .

لش هددذه األحدرا فددي  وائدل العدلل لهددا معندو   لكددن معناهدا لديس مددن اهدة  نهددا فدإذا  ياد
دالة علو  سما   و حروا   ر  و  فعال   بل معناها  نها دالة علو معندو التحددع   

 وما ذًر هنا من األقلال هذا بنا   علو  نها دالة علو  سما  .
ن بلغدة الحبشدة اإلنعداش . ا  بلغدة العدرا  وسدي: يا إنعاش بلغة الحبشة ( فتكلش ي) يس

وهددذا لددديس بمتجددده ألش فيدده الجمدددع بدددين لغتدددين فددي حدددرا واحدددد . هكددلش يدددا  مدددن اللغدددة 
العربية   وسين من اللغة األعجمية لغة الحبشة   هذا ليس بجيد . وهاذا من اعل يا  

 ن داللة علو اس    ر   ونحل ذلك .يداللة علو اس  والع
 ش هددددذه األحددددرا معناهددددا الداللددددة علددددو التحدددددع لددددك مددددن  هالمعتمددددد إذا  هددددل مددددا ذًرهدددد

 واإلعجاز .
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                               

 لفضيلة الشيخ : صالح آل الشيخ                                           تفسير سورة يس       

 

  10 

  سالقرآب الحكيم  الباطةل مةن بةين  ديةه س  مةن أي المحكم الذي   يأتيه
أي على  لمن المرسلين على صرا  مستقيم  أي يا محمد  إرل  نلفه 

 .منهج س  ن قويم سيرع مستقيم 

 
 الشرح :

بدالقر ش ونعتده بأنده الحادي     هللا ال وعالهذا قع   قع   يم سالقرآب الحك قال هنا : 
ويأهي معنو الحاي    والاا القع  : إنك لمن المرسلين . ومعنو قللنا الاا القعد    
يعني الجملة التي من  الها اي  بالقع  . لما  قع  هللا بالقر ش   القع  يؤهو به لتأكيد 

اليمدين بأنده هأكيدد  مدر بمعظد  بده  و لعلمدا  القعد   مر ما هقعد  للتأكيدد . ولهدذا ي عدرا ا
بين المنشئ للقع  وبين المعتمع له  و المؤًد له . فإذا  هل ي راد بالقع  التأكيد . الاا 

وهذا يدبن لدك  ش  إرل لمن المرسلين  القع  يعني الذع من  اله اي  بالقع  هل : 
  وبيدداش مندة هللا علددو ليده وسدل  النبدي  ددلو هللا عمددال هدذه العددللل علدو إثبدات لسددالة 

 لقده   وسديأهينا شددلاهد ذلدك مددن قةدة   ددحاا القريدة الددذين ب ع د  لهدد  الرسدل فددأنكروا 
 ولدوا الرسلل   بل  دوا الناإ عن اهبا  الحق الذع اا وه  به .ذلك 

الدددذع هكلددد  بددده   منددده بدددد  وإليددده يعدددلد . وهدددل  هللا ادددل وعدددالوالقدددر ش : الدددذع هدددل ًتددداا 
القر ش مةدل القرا ل : قر  يقر  قرا ل وقر نا  . القر ش مةددل   اسد  لمدا  مةدل     ل

؛ ألش هللا هل الذع سماه به . ي قطع  هللا ال وعالي قر    لكنه وضع بالخةلص لكتاا 
   قال :  لضي هللا عنهالليل م ل ما و   حعاش ع ماش 

 ا وقر ناضحلا بأشمط عنلاش العجلد              به ي قطع الليل هعبيح
 يعني قرا ل الفجر . سقرآب الفجر إب قرآب الفجر  اب مشهو ًا  يعني وقرا ل . 

عرفده فلمدا عرفده دل علدو  نده هدل ًتداا هللا   يعندي هدذا الكتداا الدذع  سالقرآب  هنا 
 منه هذه العللل ) سللل يس ( .
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يعندي  قعد  بدالقر ش الحادي    والقدر ش ًدالس هللا   والقعد  بدا   سالقةرآب الحكةيم  قال : 

  و مددددا فددددي حددددق  هللا اددددل وعددددالبأسددددمائه   وبةددددفاهه   وبمخللقاهدددده   اددددائ  فددددي حددددق 
 المخللق فإنه ال يجلز له  ش يقع  إال با  ال وعال وبأسمائه وبةفاهه .

  فددإذا  قعدد  مقعدد  بددالقر ش ًدداش ذلددك قعددما   ددحيحا   هللا اددل وعددالفات والقددر ش مددن  دد
 . هللا ال وعالس قال قائل : والقر ش . ألنه يعني به ًاللل منعقدا  . 

المحاد  الدذع ال يأهيده البا دل )  وذًر لدك  ش الحادي  هدل والقر ش الحاي   قال هنا : 
( يعني الذع  حام  المحا  اي  هل  ش الح )(   قال هنا :  من بين يديه وال من  لفه

 ياهدده   وهدددذا  حدددد معددداني الحادددي  ؛ ألش الحادددي  فعيددل   فعدددرها هندددا بأنهدددا محاددد  يعندددي 
 قدال فدي  ول سدللل هدلد :  هللا ال وعالبالقر ش ؛ ألش مفعل   وهذا من هفعير القر ش 

ه قللده : هفعدير  سالقرآب الحكيم    فجعل قلله :  الر  تاب أحكم  آياته ثم هصل  
  تاب أحكم  آياته   : وًذلك قللده فدي اريدة األ درى    يأتيةه الباطةل مةن بيةد  

 .  ديه س  من نلفه 
  بل هدل محاد  ال يمادن ألحدد  ش يعدالض   فإذ ا اإلحااس من اهة  نه ال ا تالا فيه 

ال يماددن ألحددد  ش يدددعي فيدده التعددالض   الةددحيح اال ددتالا اللاقددع الةددحيح   ومددن 
 عو ذلك فإنما  وهي من اهله وسل  فهمه   هذا  حد معاني الحاي  .اد

وقد فعرها العلما   يضا بأش الحاي  بمعندو الحداك    فعيدل بمعندو فاعدل   وهدذا هفعدير 
مددا قبلدده مددن الكتدددل   ؛ ألش القددر ش حدداك  علدددو الندداإ بددل وحدداك  علدددو  ددحيح  يضددا 

ستمةة     قددال سددبحانه :  علددو مددا قبلدده مددن الكتددل   فهددل يحادد  وحامدده حددقومهدديمن 
  وقدال  سأب أحكم بينهم بما أرزل هللا    وقال سبحانه :   لما  ر ل صدقا سعد  

 :  سمةةن لةةم يحكةةم بمةةا أرةةزل هللا هأسلفةةل هةةم الكةةاهرسب  يعنددي  نده حدداك    فددالقر ش  
 حاك    فتكلش فعيل بمعنو فاعل   وهذا معنو  حيح  يضا .

 معنو مفعلل   م ل قتيل بمعنو مقتلل   ولديغ بمعنو وال الث :  ش حاي  فعيل ب
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؛ ألش ًلنه  ا  ملدوغ   ونحل ذلك فيالش حاي  بمعنو محالس به   وهذا بير ًلنه حاكم

 نع  له في بيره . حاكما هذا نع  له في نفعه   وًلنه محالس به هذا
 ثالث معاني :  سالقرآب الحكيم  فإذ ا  ال عندنا لقلله : 

 محالس به .فالقر ش حاي  : بمعنو محا    حاي  بمعنو حاك    حاي  بمعنو 
 ش القعد  هذا الاا القع    وقدد مدر معدك ،   إرل لمن المرسلين على  هنا قلله : 

ا  يضددحددرا    وإش إرةةل   ددر بقللدده :ي   المؤًدددات   وهنددا  يضددا  كددد بشدد  حدد  نددلا 
  فةال عندنا إذ ا  لمن المرسلين  بحرا ثالث وهل الالس في قلله :  للتلًيد   و كد

ادا  فددي  هللا ادل وعدال  و نده مرسدل مدن  النبدي  دلو هللا عليده وسدل  فدي هأكيدد لسدالة 
 هذه ارية ثالثة  نلا  من المؤًدات :

 ال الث : الالس .           ال اني : مجي  إش .                  األول : القع  . 
 سالقةةرآب الحكةةيم إرةةل لمةةن المرسةةلين      والددالس هددذه هددي التددي هعددمو الس االبتدددا  

و  ددلها لهددا الةدددالل فددي  ول الكددالس   لكددن هنددا زحلقدد  لمجددي  إش فددي  ول الكددالس   
يددد   يددؤهو بهددا إذا ًدداش مجددي  الددالس يشددعر بشددي    يعنددي متددو يددؤهو بددالالس فددي التأك

علمدددا   منددد ال من لدددة المنكدددر لددده   ًمدددا يقدددرلهالمخا دددل منكدددرا لمدددا هضدددمنه الكدددالس    و 
المعاني   يعندي مدن علدلس البالبدة   متدو هدأهي الدالس   هدأهي إذا  لدت  ش هؤًدد الكدالس 

من ل من لة المنكر   وسيأهينا في قةة   حاا  ه الكالس يالش منكرا له    ووالمؤًد ل
قةةةالوا إرةةةا إلةةةيكم  قدددال لهددد  الرسدددل    ول مدددا  هددداه  الرسدددل   القريدددة  نهددد   ول األمدددر 

مرسلوب قالوا ما أرتم إ  بشر مثلنا سما أرزل الرحمن من يةيق إب أرةتم إ  تكةذبوب 
ألنه  حين  ا بله  ابتدا   ل  يالنلا مادذبين   وال  قالوا ر نا يعلم إرا إليكم لمرسلوب 

كرين   لكن بعدد ذلدك لمدا ًدذبلا  دالوا منكدرين   فةدال هأكيدد الكدالس من لين من لة المن
 قرل في محله من عللس المعاني .لمؤًدات منها هذه الالس   وهذا ميالش بأنلا  من ا
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  تنزيةةل العزيةةز الةةرحيم  أي هةةذا الصةةرا  سالمةةنهج سالةةد ن الةةذي جفةة  بةةه
سإرةةل  : عةةالى  مةةا قةةال ت، تنزيةةل مةةن رب العةةزة الةةرحيم بعبةةا ه المةةؤمنين 

سا  سمةةا هةةي التهةدي إلةةى صةرا  مسةةتقيم صةرا  هللا الةةذي لةةه مةا هةةي السةم
 . اصرض أ  إلى هللا تصير اصمور 

 
 الشرح :

  تنزيل العزيز الةرحيم  ، و دفه بأنده هن يدل   يعندي القدر ش بأنده مند ل هدذا فيده إثبدات
 .  العزيز الرحيم تنزيل   فة العلل و ال وعال   و ش القر ش منه بد  ؛ ألنه قال :

والقدددر ش ًدددالس هللا   سدددمعه ابريدددل   وو دددفه بأنددده هن يدددل مدددن اهدددة  ش إن الددده   بحمدددل 
ابريل له وإن اله إلو األلض ًاش بإذش هللا   وبأمر هللا   فجبريل عليه العالس القدر ش   

ع حتدو و الرسدلل البشدر الدذع هدل القدر ش   وال يند ل بده إلدو األلض   إلد سمع ًالس هللا
؛ ألنده  مدر بدأش يحملده ابريدل و ش  هللا ال وعدالهل هن يل    ولذلك هللا ال وعاليأمره 

  ولهدذا بإن الدهين له إلو األلض   وهللا ال وعال هدل الدذع ان لده ؛ ألنده هدل الدذع  مدر 
  هددذا  رةةزل بةةه الةةرسح اصمةةين علةةى قلبةةل  قددال فددي  يددة   ددرى فددي  يددة الشددعرا  : 

   وهدددددددددددددددددددددل هن يدددددددددددددددددددددل هللا   ًمدددددددددددددددددددددا قدددددددددددددددددددددال هندددددددددددددددددددددا : باعتبدددددددددددددددددددددال الحامدددددددددددددددددددددل لددددددددددددددددددددده 
  تنزيل العزيز الرحيم . ؛ ألنه هل ارمر بإن اله 

الع يدد  مددن  سدما  هللا الحعددنو   وهددل داال علددو ذاهدده  تنزيةةل العزيةةز الةةرحيم  قللده : 
(  رب العزة) قال ابن ً ير : هنا ة الع ل   ولهذا قال في هفعيره ال وعال   وعلو  ف

 ل   والع ل والع ي    الع ل  فة شملها اس  هللا الع ي  .يعني  احل الع  
 ره ب الث هفعيرات   ًلها في القر ش :يوالع ي  اا  هفع

   والغنو التاس . الع ي  : بمعنو ذع االمتنا 
 والع ي  : بمعنو القاهر الغالا   الذع قهر بيره  وال يقهر   بلل بيره وال يغلل 
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والع يد  : بمعندو القدلع   وبدين هدذه المعداني ابدن القدي    لحمده هللا فدي النلنيدة   حيدث 

 قال : 
 ا ذع العلطاش  نو يراس انا                    بهناوهل الع ي  فلن يراس ا     
 يغدلبه شي  هذه  فتاش  ل              اهر الغالا        وهل الع ي  الق     
 وهل الع ي  بقلل هي و فه                   فالع  حيندئذ ثدالث معاني      
 وهي التي قد ًمل  له سبحانه                 مدن قدادل ًذا عظي  الشأش      

 يعني  ش الع ل   الع ل و لها ثالثة معاني   هي هذه : 
 نا  عن  ش ينفع  و يضر   والغنو التاس .ع ل : بمعنو االمت

 ع ل : بمعنو القهر والغلبة .
 لكن هذا هفعير بالمقرل . بعا الع ل والقلل بينهما فرق   : بمعنو القلل   ع ل 

إذا  لدت هفعددير الع يدد    فهددل مددا يجمددع هددذه اميعددا   لهددذا نقددلل فددي التفعددير : لدديس 
   في القر ش ال يلاد الترادا .عندنا هرادا   في اللغة الترادا ال يلاد 

بعدض العلمدا  ًشديخ اإلسدالس ابدن هيميدة   يقدلل : ) التدرادا قليدل  و ندادل ( لكدن عنددد 
ة هي معنو هدذه الكلمدة بددوش فدرق بتاهدا التحقيق ال يلاد هرادا   بمعنو  ش هذه الكلم

ثدد    هدذا ال يلادد   بددل ًدل ًلمدة هقددرا مدن المعندو مددن الكلمدة األ درى   ولكددن يادلش 
 فرق بينهما .

إذ ا الع يددد  هندددا : هدددل ذو العددد ل   والعددد ل هدددي التدددي هجمدددع هدددذه الددد الث اميعدددا   الغلبدددة 
  فاسد  الع يد  االمتندا  والغندو والقدلل  : يعني القهر والغلبة  واالمتنا  والغنو   القهر 

 معناه ما يجمع هذه ال الثة .
تبدددال الدددذات   ال باعتبدددال باع   الدددرحي  نعددد  للع يددد  تنزيةةةل العزيةةةز الةةةرحيم  قدددال : 

مددن اهددة داللتهددا علددو الددذات مترادفددة   ومددن اهددة  هللا اددل وعددالالةددفة ؛ ألش  سددما  
ًلهددددددا ذات واحدددددددل   داللتهددددددا علددددددو الددددددذات   داللتهددددددا علددددددو الةددددددفات متكافئددددددة    مددددددا 
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الع ي  هل الرحي  هدل العدميع هدل البةدير اميعدا واحددل   لكدن مدن حيدث داللتهدا علدو 

 الةفات   هذه متكافئة   يعني ًل واحدل لها معنو  اص  و متباينة .
مددا العددبل فددي    تنزيةةل العزيةةز الةةرحيم  يددا فددي هددذه اريددة   هنددا العدد  والرحمددة    ه

دددذا  هللا ادددل وعدددالمدددة   العدددبل  ش القدددر ش لح امعهمدددا فدددي هدددذا المدددل ن  ً   والرسدددلل 
 تنزيل العزيز الةرحيم    والذع يحميه وينةره هل الع ي    فقدال : و  نكر ما اا  به 

   هللا ادل وعدالها إلو الخلدق   وًدذلك الرسدالة لحمدة ا  هد هللا ال وعال  القر ش لحمة 
 ش هددذا لسددلله  ها إلددو الخلددق   والعدد ل والع يدد  هددذا هددل القدداهر الغددالا   ومددا داسا  هددد

المرسددلين   فددإذ ا هددل المتكفددل  د  لسددله   و ندده مددنالددذع  لسددله   بددل واقعدد  علددو  ندده قدد
داه ؛ ألش اعدددداه   وبغلبدددة مدددن ابدددإع ازه   وبقهدددر مدددن عدددو سدددبحانه بعددد ل هدددذا الرسدددلل   

 . وللمؤمنين وهلل العزة ولرسوله   في الحقيقة لمن  لسله   المعادع للرسلل معادٍ 
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يعنةةي بهةةم  قومةةا مةةا أرةةذر آبةةاؤهم ههةةم غةةاهلوب لتنةةذر  : سقولةةه تعةةالى  
   نفةةي مةةن ، العةةرب هارةةه مةةا أتةةاهم مةةن رةةذ ر مةةن قبلةةه سو ةةرهم سحةةدهم 

ب و ر بعل اصهرا     نفي العموب ، سقةد تقةدب و ةر اخيةا  أعداهم ،  ما 
تعةالى  ساصحا    المتواترة هي عموب بعثته صلى هللا عليه سسةلم عنةد قولةه

 :  قل يا أ ها الناس أري رسول هللا إليكم جميعا . 
 

 الشرح : 
  لتنذر قوما ما أرذر آباؤهم ههم غةاهلوب  فدي هدذه اريدة الدالس   والدالس هدذه للتعليدل

  ددددرت لسددددلال     العلددددة  لدددد  اندددد ل القددددر ش     ولدددد  بعددددث محمددددد لسددددلال     ولدددد يعنددددي 
  قومالتنذر له هنا : ل وق التخليف  اإلنذال و فلل   االنذ أرذر آبةاؤهم لتنذر قوما ما 
  ما هذه فيها واهاش: 

مةةا  إمدا  ش هكدلش نافيددة   يعندي هنفددي مدا بعدددها   فلد  يقددع اإلندذال علددو هدذا ربددائه    
نددذلوا   قدال اماعددة مدن المفعددرين :  ش مددا   فآبددائه  لد  ي أرةذر آبةةاؤهم ههةةم غةةاهلوب 
يعندي بدافللش عدن الرسدل    ههم غةاهلوب   قال فيها :  هاهنا نافية ؛ ألش   ر ارية

 بافللش عن اإلنذال .
ر قومةةا مةةا أرةةذر لتنةةذ  وقددال   ددروش مددن  هددل العلدد  بالتفعددير:  ش مددا هنددا مل ددللة  

  و بدا ه  قدد   ندذلوا برسدالة إبدرالي  عليده   يعني لتنذل قلما الذع  نذل  با ه    آباؤهم
سجعلهةا  لمةة باةيةة  ليه العدالس   ًمدا قدال سدبحانه :   العالس   وبرسالة إسماعيل ع
  وعقبده مددنه    عقددل إسددماعيل   وذليددة إسددماعيل مددنه   هةةي عقبةةه لعلهةةم  رجعةةوب 

يعندي لتندذل قلمدا الدذع  لتنذر قومةا مةا أرةذر آبةاؤهم ههةم غةاهلوب  ريش فقلله هنا ق
  نذل  با ه  .

هددذا لدديس هرهيبددا علددو مددا قبلهددا   بددل   ههةةم غةةاهلوب  وعلددو هددذا القددلل ياددلش قللدده : 
 بافللش عن ذلك . هكلش هذا ابتدا    يعني فه  
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.................................................................................. 

 
النبدي  دلو  ش هذه ارية ال هفيد التخةيص بدأش ندذلال  بعا ظاهر ًالس ابن ً ير في 

سأرةةةذر  النةدددالى بهدددذه اريدددة   وبقللددده :  هالعدددرا   ًمدددا يد يددد فدددي هللا عليددده وسدددل  
 ال... النذالل اا ت علو مراحل :  عشيرتل اصقر ين 
  ش ينذل عشيرهه األقربين  .  عليه الةالل والعالس  وال :   مر النبي 

 بعد ذلك   مر  ش ينذل  هل بلده . 
 بعد ذلك   مر  ش ينذل العرا . 

لسددلل إلددو الجددن  عليدده الةددالل والعددالس ل الندداإ اميعددا . فهددل بعددد ذلددك   مددر  ش ينددذ
ال يعني هخةيص العرا   قوما ما أرذر آباؤهملتنذر   واألنس اميعا   وقلله هنا :

هخةدديص بعددض  فددراد العدداس بالددذًر لدديس هخةيةدددا  ش بالرسددالة ؛ ألندده مددن المتقددرل 
 الهتماس به .لللعاس ؛ ألنه يالش من باا ذًر بعض األفراد 

  وعلدو هدذا   ههةم غةاهلوب  لتنذر قوما ما أرذر آباؤهم الرااح األول    نها نافيدة   
 ي عني بآبائه    اربا  األقربين ليعلا اربا  األبعدين .
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قد سجةق لقال ابن جرير :    قد حق القول على أ ثرهم ل سقوله تعالى : 
أس حتم عليهم بأب الكتاب أرهم العذاب على أ ثرهم ؛ صب هللا تعالى قد حكم 

    ؤمنوب ، ههم    ؤمنوب باهلل س  يصدقوب رسله .

 
 الشرح :

 ههم    ؤمنوب  قد حق القول على أ ثرهمل    يعندي القدلل العدابق فدي الكتداا   فهد
م أب لةةم هسةةواق علةةيهم قأرةةذرت فةةرسا إب الةةذ ن  ال يجاوزوندده   ًمددا قددال سددبحانه : 

  وهذا ألنده سدبق علديه  الكتداا   وهدذا ال يعندي  نهد  ابدروا علدو  تنذرهم    ؤمنوب 
ذلددك   بددل هللا اددل وعددال علدد  عا بددة  مددره    فكتددل ذلددك علدديه    فهدد  ال يجاوزوندده   

  وهدذا القدلل الدذع حدق هدل  م (ب جهةنسلكن حق القول منةي صمة    (وقال سدبحانه : 
 . هللا ال وعالالقلل العابق من 

لقع    هعمو مل ئة للقع    قد فعل   قد حق الالس هذه مشعرل با  لقد حق  وقلله :
ا فعدل ماضدي   إما  ش يالش ما بعده ؛ ألش قد : ر   يعني هقرير األمهذا يفيد التأكيد 

د  فعدل مضدال    فيادلش هدذا فإذا ًاش ما بعد قد ها فعل مضال  .وإما  ش يالش ما بعد
  وقددد ال يجددي    االحتمددال   و ك ددره فددي   قددد  ذهددل وقددد ال  ذهددل   قددد يجددي للتقليددل

  قدد حدق القدلل   يعندي    فإنها هكدلش للتحقيدق اماضي فعالًاش ما بعدها إذا  التقرير .
ة للقعدد    يعنددي واقعددة فددي ه هأكيددد لدده بقددد   والددالس هددذه مل ئددلدده   وهددذا فيدد هددذا هحقيددق

لل : وهللا لقدد الاا القع    هشعر بقع  محذوا   هقددير الكدالس مدن المحدذوا والمدذً
  وهدذا يعنددي  ش األك ددرين   قةةد حةةق القةةول علةةى أ ثةةرهمل حدق القددلل علدو  ك ددره   .

  من  ش يطمع في إيماش عليه الةالل والعالس لن يؤمنلا   وهذا فيه هعلية للنبي منه  
  ك ره  .

 المراد باإليماش هنا اإليماش الشرعي الذع هل هةدديق القلدل  ههم    ؤمنوب  قال : 
  الجازس الذع يتبعه القلل والعمل .


