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 بسم هللا الرحمن الرحيم 
 قال رحمه هللا تعالى : هذا تفسير ) سورة يس (

إنااا لعا ااا عااق م  اااق م م ااى ا ع ااق إلااى ا  قااا  ع اام  قااال هللا تعااالى : 
مقمحو  * ولعا ا من بين ميدي م ساداا ومان فاف ام ساداا عن هاي اهم ع ام 

* إنما ت ذر   يبصرو  * وسواء  اي م ءمنذرت م مم لم ت ذرهم   يؤم و  
من اتبع الذكر وفهق الرحمن بالغيب فبهره بمغفرة وملٍر كريم * إناا نحان 

  نحق الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شقٍء محصي اه عق إمام مبين 
إنااا لعا ااا هااؤ ء المحتااوم  اااي م بالهااقاء نساابت م إلااى يقااول هللا تعااالى 

جمع يديه ماع   قاه ع،  الوصول إلى ال دى ك سبة من لعل عق   قه  ى
ع م مقمحاو   : ول ذا قال تعالى ، تحت  ق ه عارتفع رمسه عصار مقمحا 

  قمح  عنت  ب  ر  ش  وم  : كما قالت مم زرع عق كىم ا ، والمقمح هو الراعع رمسه
 .مي مشرب عنروى ومرعع رمسق ت  يئا وترويا  .

كماا قاال ،  واكتفى بذكر الغل عق الع ق  ن  كار اليادين و   كانتاا مارا تين
  :الها ر 

 قامريد الخير مي ما ياي          عما م ري إ ا يممت مرضا 
 ر الذي   ينتاي قامم اله         ه ار الذي منا مبتغياملخيم

وهكاذا ، عاكتفى باذكر الخيار  ان  كار الهار لماا  ل الكاىم والسايا   اياه 
فى بذكر الع ق هذا لما كا  الغل إنما يعرف فيما لمع اليدين مع الع ق اكت

قال العوعق  ن ابن عباس رضق هللا    ما عق قولاه تعاالى .  ن اليدين 
 :   إنا لعا ا عق م  اق م م ى  ع اق إلاى ا  قاا  ع ام مقمحاو  قاال :
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يع اق باذل  م   و  تجعل يدك مغاولاة إلاى   قا   : هو كقوله  ز ولل 
 .بخير  ميدي م موثقة إلى م  اق م   يستطيعو  م  يبسطوها

راععاق رءوسا م وميادي م موضاو ة : قاال  ع م مقمحاو   : وقال مجاهد 
 . اى معواه م ع م مغاولو   ن كل فير 

 
 الهرح :

 بسم هللا الرحمن الرحيم 
الحمد هلل رب العالمين ، وصلى هللا وسلم على نبينا محمدد وعلدى هلدص وصدحجص ينمعدين 

لب ، ويسدألص رحمدي ديدده  يدا نلووندا و  در  لي ولكم النور في الق هللا نل وعال، يسأل 
  يا صدورنا ، و  في  يا مرض يفئدتنا ، إنص ولي ذلك وهو ينود األنوددن . 

إنا لعا ا عاق م  ااق م م اى  ع اق إلاى ا  قاا   ثم إن هذه اآليي وهي نولص تعالى : 
فيمدا  هي في ذكدر حداليم مدل القددر ، وذلدك ينيدم د كمدا ذكدر ا دن ك يدر ع م مقمحو  

سمعتم د ين نسجي فعليم إلى ما دراد منيم كما يفعل الُغل والِغدل ، كمدا يفعدل الُغدل الدذه 
ال يستطيل حراكا ، فيي  وُيجعل في العنق وتح ر معص اليدان ، كما يفعل بصاحجص في

إ  الاذين كفاروا ساواء  ااي م ءمناذرت م مم لام ت اذرهم    في المعنى كقولدص تعدالى : 
ولعا اااا مااان باااين ميااادي م ساااداا ومااان فاف ااام ساااداا  ندددال بعددددها :  وليدددذا يؤم اااو  

 . عن هي اهم ع م   يبصرو  
األغددالل : نمددل ُغددل بالهددم ، وهددي  إنااا لعا ااا عااق م  اااق م م ااى   ونولددص هنددا : 

اليدان على العنق  فيكون مغلوالدداه مل عنقص  دددة توضل للمعذب في عنقص ، وُتجملح
عدددي للدددريذ ، هكدددذا ، هدددذا وتكدددون اليددددان رافباليدددددن مدددل العنددق ، ثددم هنددداة حيددددة تحدددي  

صددورة مددا ُذكددر فددي اآليددي ، وهددذه صددورة المقمددأ فونددص مرفددو  الددريذ ومطددأ   الجصددر . 
واألغددددددددالل د كمددددددددا ذكددددددددر د نمددددددددل غددددددددل ، والغددددددددل هددددددددو تلددددددددك الحدددددددددددة ، والحدددددددددددة 
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و   تكددون نامعددي لليددددن مددل العنددق ، وهددذا كمددا نددال تعددالى فددي هيددي سددورة ا سددرا  : 

هدو الدذه يردار إليدص ا دن وهدذا  تجعل يدك مغاولة إلى   قا  و  تبساط ا كال البسا  
إنا لعا اا  عجاذ فيما ذكر ا ن ك ير من روايي العوفي عنص ، حيث نال : إنيا كقولدص 

 .   م م ى ا عق م  اق 
وإذا كدان كددذلك فلمددا ُحددذل ذكددر اليددددن ه نددال : ألن هددذا يسددلوب معددرول مددن يسدداليب 

ندد تحدذل يحدد ال ديئين المتال مددين لداللدي يحددهما علدى اآلقدر ، كمدا نددال  االعدرب فونيد
 ال اعر : 

 فما يدره إذا يممت يرضا          ير د الخير يديما دليندي
 يم ال در الذه ال يأتليني         ييلخيدر الذه ينا ي تغيدص 

فقولص هنا : ير د الخير ، يعني : ير د الخير وال ر ، باعتجار عدم علمص بالعاقجي ، ير د 
 الخير : يعني ي لب الخير وال يدره ند ي لب ال ر ، فصل هذه الجملي بقولص : 

 ييلخيدر الذه ينا ي تغيدص          يم ال در الذه ال يأتليني
ندال  سرابيل تقيكم الحر وسارابيل تقايكم بنساكم  لص ييهًا في سورة النحل : هذا كقو 

العلمدا  : سددرا يل تمديكم الحددر : يعندي والبددرد ييهدًا . إن ال دديئين المتال مدين نددد يحددذل 
 يحدهما في لغي العرب لداللي اآلقر عليص رغجي في االقتصار . 

يعني األعناق مل اليددن ،    ى م مإنا لعا ا عق م  اق  إذًا في نولص تعالى هنا :  
يعني ين الغل الذه وضدل فدي يعندانيم وصدل إلدى يذندانيم  ع ق إلى ا  قا    نال :
هنددا ، ومعنددى ذلددك ينددص غطددى الرقجددي تامددي ويقددذ ردديئا مددن الحلددق حتددى وصددل إلددى إلددى 

الددذنن ، وهددذا غايددي مددا يمكددن بمعنددى ينددص صددار غددال محكمددا مددن يسددفل العنددق إلددى ين 
 الذنن .إلى  وصل

إنا لعا ا عاق م  ااق م م اى    وهذه  يان لحال ، ندال : ع م مقمحو    نال هنا :
ونولددددص مقمحددددون نمددددل المقمددددأ ، والمقمددددأ :  ع ااااق إلااااى ا  قااااا  ع اااام مقمحااااو  
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و أ دأ عينيدص ، فأصدل القمدأ فدي لغدي العدرب رفدل الدريذ مدل  أ دأة هو من رفل ريسص 

العيندين ، رفدل الدريذ حتدى يعلدى مدا يكددون و أ دأة العيندين . ولدذلك سدمي الحدب الددذه 
هو البر سمي في يحد يسمائص بالقمأ ألنيم كانوا يأكلونص على هذا النحو ، يأكلون البر 

 لك .  رفل الرؤوذ هكذا فيوضل في الفم فسمي نمحًا لذ
يعني رافعي رؤوسيم ويعينيم منخفهي متطأ أة من الذل  ع م مقمحو   إذًا نولص : 

 العفو والعافيي .  هللا نل وعالد نسأل 
د  هللا ندل وعدالالجعدل فدي القدرهن يتدى د يعندي المهدال إلدى  إنا لعا ا  ونولص هنا : 

 يتى على نوعين : 
 يقص، مطلوب من العجاد ين يأتوا بص .نعل ررعي ددني ، وهذا معناه ينص مطلوب تحم

والقسدم ال دداني : نعددل كددوني ندددره ، م ددل مددا تسددمعون فددي ا رادة ينيددا تنقسددم إلددى إرادة 
كونيددي ندر ددي وإلددى إرادة رددرعيي ددنيددي ، كددذلك الجعددل دنقسددم إلددى هددذدن القسددمين ، فددي 

عي . فمدن يلفاظ في القرهن تبلغ اثني ع ر لفظا تنقسم إلى كدوني نددره وإلدى ددندي ردر 
 الكوني القدره ما يكون بمعنى الخلق و كون بمعنى القدر . 

يعنددي مددن بدداب القدددر، هددذا نعددل ندددره فيددم  إنااا لعا ااا عااق م  اااق م م ااى   هنددا : 
كييئددي هدددذا مدددل القدددر ، هدددم كييئدددي مددن ُنعدددل فدددي عنقددص غدددال مدددل دديددص فأصدددجأ مقمحدددًا 

فلص يم لي ك يرة ومنيا نولص تعدالى : ، ويما الجعل ال رعي هللا نل وعالبالنظر إلى ندر 
  لعل هللا الكعبة البيات الحارام اياماا لا ااس والها ر الحارام  ، فالجعدل هندا ردرعي

يعني ينص مطلوب من الناذ ين يجعلوا الكعجي قياما للناذ ، يعني يمنا ويماندا لمدن يتدى 
 إلييا . سيأتي إيهاحيا الرتجا يا باآليي التي بعدها .

ا نظددرإ إلييددا مددن نيددي القدددر فيددي معناهددا ندددرنا ، وإذا نظددرإ إلييددا مددن ) نعلنددا إ إذ
ر ييه ُذكر في اآليي وانل صار بمعنى صديرنا ، ولكدن التصدنيي ين هذا وانل يعني الذ

ير ال دددددي  رددددديئا ) نعلندددددا يغدددددالال إ مدددددا هدددددو غالجدددددا دتعددددددل إلدددددى مفعدددددولين يعندددددي صددددد
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فالجعددل هنددا  نعلنددا يغددالال : بمعنددى قلقنددا يو ندددرنا فددي يعنددانيم يغددالال ، ول ه المجعدد

إنا لعا اه  يير فيي التي تتعدل إلى مفعولين كوني ندره ، يما المصير بمعنى التص
إلدى مفعدول واحددد نرهندا ، فالجعدل إذا تعددل يرناه نعلنداه نرهندا : يعندي صدد قرآناا  ريياا 

إذا تعددددل إلدددى انقسددم القسدددمي التدددي ذكدددرإ لدددك : نسدددمي ندر ددي كونيدددي وردددرعيي ددنيدددي ، و 
 يرنا . مفعولين صار بمعنى ص
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 . ولعا ا من بين ميدي م سدا  : وقوله تعالى 
 ان الحاق : ع ام  قاال مجاهاد ومان فاف ام سادا   ن الحق قال مجاهد 

مي  عن هاي اهم  : وقولاه تعاالى : عاق الالاى    وقال قتا ة، تر  و  ي
مي   ي تفعاو  بخيار و   ع ام   يبصارو   بصارهم  ن الحاق م هي ا م

 . ي تدو  إليه 
تعاالى اس رضاق هللا وروي  ان ابان عبارحماه هللا تعاالى : قال ابن لريار 

بالعين الم ماة من العها وهو  اء عق  عن هي اهم     ما منه كا  يقرم 
لعال هللا تعاالى هاذا الساد : وقاال  باد الارحمن بان زياد ابان مساام . العين 

إ  الذين حقات  وقرم ، بي  م ويين اإلسىم واإليما  ع م   يخاصو  إليه 
 كل آية حتى يروا العذاب ا لايم   اي م كامة ري    يؤم و  ولو لاءت م

 . من م عه هللا تعالى   يستطيع : ثم قال ، 
  ، عننزلااتقااال مبااو ل اال لاائن رمياات محماادا  ععااان و ععااان  وقااال  كرمااة

   إنا لعا ا عاق م  ااق م م اى  : إلاى قولاه   ع ام   يبصارو  ، قاال
رواه  ه .  يبصار ؟ مين هاو ميان هاو : فيقول ، هذا محمد : وكانوا يقولو  

 .ابن لرير 

 
 الهرح :

 ام ساادا عن هااي اهم ع اام   ولعا اا ماان بااين ميادي م ساادا وماان فاف هندا فدي نولددص : 
علددييم  هللا ندل وعدداليواًل هددذا فيددص ذكدر مددا وندل ليددم مدن نيددي القددر ، ندددر  يبصارو  

وهذا السد لم يكن علييم ا تداً  ، وكذلك نعدل األغدالل فدي يعندانيم هدذا لدم يكدن علدييم 
 ا تددداً  ، وإنمددا كددان هددذا عقووددي ليددم ألنيددم لددم يسددتجيبوا للحددق بعددد وضددو  يدلتددص ، كمددا



 
                                                                               

 آل الشيخ  لفضيلة الشيخ : صالح                                          تفسير سورة يس       

 

  25 

.................................................................................. 

 
ونقاااب معئاادت م ومبصااارهم كمااا لاام يؤم ااوا بااه مول ماارة ونااذرهم عااق  نددال سددجحانص : 

 . طغيان م يعم و  
 كدرإ فدي هيدي األنعدام وغيرهدا ،والسد الذه ُذكر فدي هدذه اآليدي هدو معندى األكندي التدي ذُ 

والكددن والسددد ونحوهمددا : هددي   ولعا ااا عااق قاااوي م مك ااة م  يفق ااوه لددص تعددالى : كقو 
الحانز الذه يحجز  ين ال ي  وال ي  ، والسد يكون في األعيان و كون في المعاني 

، وندددد يكدددون فدددي ، سدددد فدددي األعيدددان ، يعندددي  ندددا  يو ردددي  يكدددون سدددد حدددانز حسدددي 
يعنددي  نعلنددا مددن  ددين يددددديم سدددا  نددا : المعدداني ، بمعنددى ين يكددون سدددا معنو ددا ، في

حددانزا ، وهددذا الحددانز لدديح بحددانز حسددي ، ولكنددص حددانز يمنددل نفددوذ سددما  االسددتجابي 
 كذلك . ومن فاف م سدا  إلى نلوويم .

ييها مل ونود هذدن السددن من يمداميم ، ومدن  عن هي اهم  ونال سجحانص بعدها : 
 اوة ، وهدذا كمدا ندال فدي هيدي الجقدرة من الغِ يناهم يغ ، و  عن هي اهم  قلفيم ، نال : 

 :  و اى مبصارهم  هاوة  والغ اوة هي ما يحجز  ين العين والنظر ، بحيث ترل ،
يمنعدددص مدددن رؤ دددي  عيندددص غ ددداوة : بمعندددى فدددي عيندددص ردددي  األرددديا  م دددتجص علييدددا ، فدددي
 األريا  على ما هي عليص .

 ع م  عن هي اهم  مدن  دين يدددديم سدد ، ومدن قلفيدم سدد ، فيم بسب ذلك الدذه نددر
هدددددم ال دجصدددددرون مدددداذا ه    يبصااااارو   فيددددم  ووسددددبب هددددذه الغ ددددداوة التددددي بدددددأعينيم

 دجصرون دالئل النبوة ، مل وضوحيا وظيورها وويانيا .ال دجصرون الحق ، 
وهددذا إ ويع ديناهم مددن ع ديا ،  عن هااي اهم  ) ين ا ددن عجداذ كددان يقريهدا ندال هندا : 
إبصار ال دي  فدي وندت الظلمدي ، الع دا هدذا مدرض يصديب العدين ، ومندص بمعنى عدم 

سمي األع ى يع ى ؛ ألندص ال دجصدر األرديا  ، ولديح هدو كالغ داوة ، ولكنيدا الغ داوة 
دائمي ، والع ا في بعد  األحدوال ، معندى ذلدك يندص إذا التجسدت األمدور ، وكدانوا يحدو  

م ال تدددددددددددددددنفعيم علدددددددددددددددى القدددددددددددددددرا ة األقدددددددددددددددرل فدددددددددددددددونيإلدددددددددددددددى الجصدددددددددددددددر  ون مددددددددددددددا يكونددددددددددددددد
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يبصددددارهم ، وال دددددرون األردددديا  ، و عندددددى باألردددديا  التددددي ال درونيددددا ، وال دجصدددددرونيا ، 

وفييددا فددتأ بدداب ل،يمددان ، م ددل دالئددل النبددوة ،  ألردديا  التددي يكددون فييددا حجددي علددييم ،ا
وهذا السمل ال يجاو  هذانيم . ويما  صالقرهن ونحو ذلك ، فيم يسمعون   الحجج م لوينوا 

 القلوب فونص ال يصل إلييا .
كذلك درون الحوادث التي تحصدل وهيداإ النبدي وال يجداو  يبصدارهم ، ال دنفدذ ذلدك إلدى 

  وكانوا   يستطيعو نلوويم ، وهذا معنى نفي السمل عنيم في القرهن كما في نولص : 
 يعنددددددددي سددددددددمل االسددددددددتجابي ، وكددددددددذلك نفددددددددي الجصددددددددر عددددددددنيم هنددددددددا كقولددددددددص :  ساااااااامعا 

   ع م   يبصرو  ، يعني الجصر الدذه دنتفدل بدص صداحجص فدي رؤ دي الددالئل والحجدج
رؤ ددي االنتفددا  ، يمددا رؤ ددي األنددرام ، رؤ ددي األردديا  ، هددذه ليسددت هددي المقصددودة ، إنمددا 

 إبصار االنتفا  وسما  االنتفا  .
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قاال : وقال محمد بن إسحا  حدث ق يزيد بن زيا   ن محمد بن كعب قاال 
بعتموه ك تم ماوكا عاذ ا ماتم هم لاوس إ  محمدا يز م منكم إ  تمبو ل ل و 

بعثتم بعد موتكم وكانت لكم ل ا  فير من ل ا  ا ر   ومنكم إ  فالفتموه 
وفار  ، ب اا  كا  لكم م ه  بح ثم بعثتم بعد موتكم وكانت لكم نار تعاذبو  

 اي م رسول هللا صاى هللا  ايه وسام   اد  لا  وعاق ياده حف اة مان تاراب 
 : وقد مفذ هللا تعالى  اى م ي  م  ونه عجعال ياذرها  ااى رءوسا م ويقارم 

ولعا ااا ماان بااين  : حتااى انت ااى إلااى قولااه تعااالى  يااس والقاارآ  الحكاايم 
وانطاااق   (1) اام ساادا عن هااي اهم ع اام   يبصاارو  مياادي م ساادا وماان فاف

رسول هللا صاى هللا  ايه و اى آله وسام لحالته وياتوا رصداء  ااى باباه 
قاالوا ن ترار . ماا لكام : حتاى فار   ااي م بعاد  لا  فاار  مان الادار عقاال 

رلال إ  وضاع  ااى رمساه تراباا ال قد فر   ايكم عما بقق م كم ق ، محمدا
 . ثم  هب لحالته 

 
 الهرح : 

ولعا ااا مان باين ميادي م سادا وماان  يكدون المدراد مدن نولدص : ين  علدى هدذا يعنديإ 1)
النبدي يكدون السدد حسدي حيدث لدم دجصدروا  فاف م سادا عن هاي اهم ع ام   يبصارو  

، ولكددن هددذا ُيخددث بحددادث اليجددرة واألظيددر ين اآليددي عامددي ليددم صددلى هللا عليددص وسددلم 
 اق ددل على ذلك . ستجابي للحق ؛ ألن السياق واللحاق والسجم االمن نيي القدر وعد
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وقد باغ ال بق : قال .  اى رمسه من التراب  عجعل كل رلل م  م ي فض ما
مناا مقاول  لا  إ  و : )) عقاال ، مباق ل ال  وساام قاولوآلاه صاى هللا  ايه 

 (1)(( ل م م ق لذبحا و نق آلفذهم 

 منااااذرت م مم لاااام ت ااااذرهم   ءوسااااواء  اااااي م  :  وقولااااه تبااااارك وتعااااالى
قاد فاتم هللا  ااي م بالالاىلة عماا يفياد عاي م اإلناذار و  عمي   (2)يؤم او  

وكمااا قااال تبااارك ، وقااد تقاادم نريرهااا عااق مول سااورة البقاارة ، يتاانثرو  بااه 
إ  الاذين حقات  ااي م كاماة ريا    يؤم او  ولاو لااءت م كال  : وتعاالى 

مي إنمااا  إنمااا ت ااذر ماان اتبااع الااذكر    ،آيااة حتااى يااروا العااذاب ا لاايم 
 .تبعو  الذكر وهو القرآ  العريم نذارك المؤم و  الذين يذفع بي ت

 
 الهرح :

 بدددا نيدددل ، إذًا نقدددول فدددي نسدددخي إ ) آلقدددذهم إ فدددي نسدددأل يقدددرل ) ألحددددهم إ يعندددي ي1)
) يحدهم إ ، ونسخي يقرل ، و جعي ال عب نيدة فييا تصحيأ . ) وإني يحددهم إ ، ) 

يأ . بدددح هندددا ُدراندددل سددديرة ا دددن وإندددي آلقدددذهم إ كليدددا صدددحيأ . هقدددذهم ويحددددهم صدددح
إسحاق ، يندول ُتراندل سديرة ا دن ه دام ُيطبدق النقدل وُ نظدر مدا فيدص ، يو سديرة ا دن ك يدر 

 فييا هذا النقل يكون تحر ر يك ر .نقل إذا كان 
هدذا م دل مدا  يؤم او   منذرت م مم لم ت اذرهم  ءوسواء  اي م  ا في نولدص : إ هن2)

علدددم ينيدددم ال د،مندددون ، وُ عندددى  دددذلك مدددن كدددان  ندددل وعدددالهللا ذكدددرإ سدددابقًا ، هدددذا ألن 
رافهًا للحق غير سامل لص ، غير حر ث عليص ، م دل مدا ندال فدي هيدي األنبيدا ، ندال : 

  م معرضو  وسواء  اي مبل مكثرهم   يعامو  الحق ع   
، وسدددوا  يتددت فددي القدددرهن علددى عددددة ، سدددوا  : بمعنددى يسددتوه هدددذا وهددذا يعنددي يسددتوه 

يدددا : ين هدددذا يسدددتوه مدددل هدددذا ، ومنيدددا ين يكدددون الوسددد  ، الوسددد  ُيقدددال لدددص معددداني من
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سددوا  ، سددوا  الطر ددق : يعنددي وسدد  الطر ددق ، سددوا  السددبيل : يعنددي وسدد  السددبيل يو 

 العدددددددددل والنصددددددددفي ، كمددددددددا فددددددددي نولددددددددص : السددددددددبيل المسددددددددتو ي . وتددددددددأتي سددددددددوا  بمعنددددددددى 
  تعالوا إلى كامة ساواء بي  اا وييا كم  ،  كاماة ساواء  بمعندى كلمدي عددل ونصدفي

  يننا ووينكم . فوذًا سوا  ليا في القرهن عدة استعماالإ .
وهددذا  ءمنااذرت م مم لاام ت ااذرهم  يعنددي مسددتوا هددذا وهددذا ،  سااواء  اااي م  نولددص : 

ين دندذرهم ، ولكدن هدذا  النبي صلى هللا عليص وسلم ص ال يجب على االستوا  ال يعني ين
م لدددم تندددذرهم فالعاقجدددي ينيدددم ال يم ل،ندددذار ، يعندددي إذا يندددذرتيم يمدددن نيدددي عددددم اسدددتجا ت

، ودل على وانب على الجميل النبي صلى هللا عليص وسلم د،منون ، لكن ا نذار على 
وإنمددا مددن  إنمااا  تفددل بددص ، فقددال : هددذا اآليددي التددي بعدددها حيددث قددث ا نددذار بمددن ان

يعني ا نذار مندك إنمدا يقدل علدى سدبيل  إنما ت ذر من اتبع الذكر  يدواإ الحصر ، 
القصر والحصر على من اتجل الذكر ، يعني من اتجل القرهن واتجعك يا محمد وكان من 

و ا عالم صفتص ينص يخ ى الرحمن بالغيب ، فيذا ب ره بمغفرة وينر كر م ، وا نذار ه
بال دددر والتخو دددو مندددص و كدددون بعدددد ا عدددالم والتخو دددو مددددة يمكدددن تدددوني ال دددر فييدددا ، 
بخالل ا عالم المجرد فونص ال يكون مخصوصًا بالتخو و ، ويما ا رعار فيو يقدث 

يدا التصدحيأ وندد ندذار بعدده مددة ونيدزة ندد يمكندص معدرني من ا نذار . وا رعار هدو إ
 .  صيمكن ال

 ثالث مراتب :  فوذًا هاهنا
هددذه عامددي ، ومرتجددي ا نددذار وهددي التخو ددو و كددون بعدددها مدددة يمكنددص و مرتجددي ا عددالم 

وهددذه ييهددًا فييددا تخو ددو وإقجددار بمددا سدديحيق بالمخا ددب  معيددا ين يصددحأ ، وا رددعار
من السو  إذا لم يصحأ و كون بعدها مدة ونيزة ند يمكنص ين يفعل وند ال يمكنص . نال 

 ال اعر : 
 عمرًا وهو في ميلا       نبل الصجا  فقد عصا عمرو ينذرإ
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 فدل على ين ا نذار يكون بعده مدة يمكنص فييا التصحيأ .

 نذيراا لابهر  ا نذار عامًا ، في القرهن نا   إنما ت ذر من اتبع الذكر  نال هنا : 
ُددددراد با ندددذار إندددذار يعندددي لكدددل يحدددد سدددوا  لمدددن اسدددتجاب يو لدددم يسدددتجب ، وهدددذا  عدددام

إلدص  هللا ندل وعدالعني تبليغ العام بعاقجدي الم دركين ، وعاقجدي مدن اتخدذ مدل الرسالي ، بم
هقددر ، وعاقجددي الموحدددددن . عاقجددي الم دددركين فددي الددددنيا واآلقددرة وعاقجدددي الموحددددن فدددي 

 آلقرة . هذا يقال لص إنذار , وهو قاص من نيي اللغي بالتخو و . الدنيا وا
يعندي مخدول  نذير لكم باين يادي  اذاب شاديد  يعني مندذر  نذيراا لابهر  نال : 

 ومعلم لكم  ين دده عذاب رددد سيقل نر جًا .
دراد وهذا القسم ال اني في القرهن يكون ا نذار  إنما ت ذر من اتبع الذكر  نال هنا : 

بص الخصوص ، إندذار للمد،منين ، فكيدو ال يكدون إندذارًا للكدافر ن ه ندال العلمدا  : هدذا 
 هدم المنتفعدون بدص  ينيدم القسم وهو ما يكون فيص تعديي ا نذار للم،منين ، هذا باعتجدار

الاااذين  المتجعدددين الدددذكر وألن يهدددل الدددذكر : يهدددل ألن  إنماااا ت اااذر مااان اتباااع الاااذكر 
هم الذدن انتفعوا با نذار فخصوا بدأنيم هدم المندذرون ألنيدم هدم  ب يخهو  ري م بالغي

إنمااا ت ااذر الااذين يخهااو   الددذدن نفددل فددييم ا نددذار ، وهددذا كمددا نددال فددي هيددي فددا ر : 
. ندال : إنمدا تندذر الدذدن  عذنما يتزكى ل فسه ري م بالغيب ومقاموا الصىة ومن تزكى 

يخ ددون رويددم بالغيددب ويندداموا الصددالة ، هددذا إنددذار ُحصددر فددي المدد،منين ، ُحصددر فددي 
 الصالحين ، لما ه ألنيم هم الذدن استجا وا .

ناذيراا لكام  نولدص  ناذيراا لابهار  هدذا ال يعدارض نولدص  إنماا ت اذر  فقولص هندا : إًذا 
قدتالل ا ندذار عدام وذلدك الاآليداإ التدي فييدا ونحو ذلك مدن  بين يدي  ذاب شديد 
اسددتجا وا الددذدن هددم م لددص اعتجددار وا نددذار الخداص باعتجددار ينيددم االعتجدار . فا نددذار العددا

 ل،نذار واهتموا بص ورفعوا بص الريذ ونعلوه في نلوويم .                   
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  وفهااق الاارحمن بالغيااب (1 ) ك وتعااالى مي حيااال   يااراه محااد إ  هللا تبااار
 .مي لذنويه  فبهره بمغفرة  يعام م  هللا مطاع  ايه و الم بما يفعل 

  وملاار كااريم  كمااا قااال تبااارك وتعااالى ، مي كثياار واسااع حساان لمياال : 
  ملر كبير إ  الذين يخهو  ري م بالغيب ل م مغفرة و   
وفيه ، مي يوم القيامة  إنا نحن نحق الموتى  : ثم قال  ز ولل  

 
 ، والذكر هو المراد بص هنا القرهن ، كما نال :  إنما ت ذر من اتبع الذكر  نال :  =

ن لا اس ما ن زل ومنزل ا إلي  الذكر لتبي يعني القرهن ، ونال :  إنا نحن نزل ا الذكر 
، نزلنا إليك الذكر : يعني القرهن وذلك ألندص يحصدل بدص يندوا   كرو  إلي م ولعا م يتف

  من الذكر :
ييها فيص تذكر اآلقرة وتذكر المصير ، وفيص ييهًا ذكر ،  هللا نل وعاليواًل تذكر حق 

لمددن حملددص ، فمددن حمددل القددرهن يحصددل لددص بددص الددذكر فددي األولددين واآلقددر ن ، كمددا نددال 
وندال ندل وعدال فدي هيدي األنبيدا  :  و نه لذكر ل  ولقوم  وسوف ت سنلو   تعدالى : 

  فياه  كااركم لقاد منزل اا إلاايكم كتاباا لكدان فيددص ذكدر مدن يقدذ بدص . وهددذا  لدو يقدذوا بدص
وفيدص ذكدر لمدا سدبق مدن  هللا ندل وعدالفدون القدرهن فيدص تدذكير بحدق  بالفعدلحصل  لذها

يحوال األنبيا  ، وفيص ذكر لما سيأتي من يحوال الجعث والن ور ، وفيص ذكر لمن حملص 
ا عرودددًا لددديح ليدددم ردددأن فدددي ، مدددن حملدددص يصدددجأ مدددذكورًا . الصدددحابي الدددذدن حملدددوه كدددانو 

 مبددالقرهن ، كمددا رفددل نبدديي هللا نددل وعددالاألرض ذلددك الحددين ، لمددا حملددوا القددرهن رفعيددم 
و نااه لااذكر لاا  ولقوماا   يعلددى الرفددل  يددذا القددرهن ، كمددا نددال : صددلى هللا عليددص وسددلم 

 . ورعع ا ل   كرك  ونال :  ولسوف ت سنلو  
ق دي الدرحمن  لاذكر وفهاق الارحمن بالغياب إنماا ت اذر مان اتباع ا نال هندا : إ 1)

بالغيب : يعني مقام المراقجي وهو مقام ا حسان ، ق ي الرحمن بالغيدب : يعندي قدال 
 =  يحدددد ، يو لددددم يكدددن معددددص يحددددد هللا ندددل وعددددالإذ لدددم يكددددن  يندددص ووددددين  هللا ندددل وعددددال
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  ال  هللا عليص فخ ي وقال وانكف عن معصيتص .مطلل عليص إال ينص تذكر ا= 

المغفرة : ستر الذنوب ، المغفرة : الستر ، من  فبهره بمغفرة وملر كريم  نال هنا : 
الغفر وهو الستر ، غفر ال دي  يغفدره غفدرًا إذا سدتره ، ومندص سدمي المغفدر علدى الدريذ 

ر الريذ من ونل السيول يثنا  الحرب ، يو ونل األذل فدي يثندا  الونعدي مغفرا ألنص يست
. غفر هللا الذنب : يعني ستر يثره ، ستره فال ُيظيره وال يك فص ، والمغفرة غير التووي ، 

، فدددالمغفرة باعتجدددار الدددذنوب الماضددديي ، والتوودددي باعتجدددار وهللا ندددل وعدددال غفدددور وتدددواب 
ا ال ُيعانب  يا ، غفرهدا بمعندى سدترها ، تداب بمعندى الذنوب الماضيي لكن من نيي يني

 ، تاب هللا عليص بمعنى لم د،اقذه على ما عمل ومحاها . والستر ال يعني المحو .
هللا ندل المغفرة هناة تال م  ينيا ووين المحو ، يعني  فبهره بمغفرة وملر كريم  هنا 
ل وعال ينص يمحو الذنب ، فدوذًا إذا غفر ألحد ستر ذنجص و لزم من ذلك لكرم هللا ن وعال

دتددوب علددى العجدداد بمعنددى يمحددو يثددر الددذنوب ال مددي عددن  هللا نددل وعددالداللددي صددفي ين 
إذا غفر بمعنى ستر  هللا نل وعالالمغفرة وليست في معنى الغفر لغي ، دلزم منيا ألن 

 الذنب دلزم منص ينص يمحو يثره على صاحجص . 
يعني بستر للدذنوب ومحدو ألثرهدا ،  بهره بمغفرة ف وعلى هذا يكون معنى هذه اآليي 

 ب ره بمغفرة : يعني بستر للذنوب ومحو ألثرها .
  وملر كريم   األنر بأندص كدر م ذلدك ألن  ف  ِص وُ األنر هو ما ُيعطى مقا لي العمل . و

الكر م في لغي العرب هو الذه يفوق ننسص في يوصال الكمال الالئقي بص . كلمي كر م 
ن فاق ننسص في صفاإ الكمال في لغي العرب . فاألنر يندر كدر م بمعندى هي اسم لم

يولئك فاق ننح األنور في  هللا نل وعالإذا تصورإ األنور فون األنر الذه يعطيص 
 صفاإ الكمال . 

.................................................................................. 
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يعنددي  ومنبتاات ماان كاال زو  كااريم   النجدداإ كر مدًا ، نددال : وعددالهللا نددل ييهدًا سددمى 
نح ما يخر  من األرض في صفاتص . والرندل يقدال لدص كدر م إذا فداق غيدره الذه فاق ن

فددي الصددفاإ وذلددك ألن السددخا  ممددا يفتخددر بددص العددرب . ثددم غلددب هددذا المعنددى األقيددر 
يفوق من وصف بدص غيدره ين هو حتى صار الكرم قاصًا بالسخا  ، واألصل ين الكرم 

 مما هو من ننسص في الصفاإ . 
يفيدم منيدا العرودي ين هدذا األندر يعلدى مدا يكدون  فبهره بمغفارة وملار كاريم  إذًا هنا 

ويفهدددل مدددا يكدددون الدددذه يفدددوق ندددنح األندددور ، فدددوذا تصدددور ين لدددص حقدددًا فدددي األندددر ، 
يكبددر  نددل وعددال هللامددا هددو الحددق ين ُيعطددى نعدديم معددين ، فيددذا الددذه سدديعطيص  هدتصددور 

مما دتصور ألنص يندر كدر م يفدوق ندنح األندور فدي صدفاتص . وال ردك فدون مدن يعطدي 
 ين يجعلنا من يهليا . هللا نل وعالالجني فونص يعطي يعظم األنر الكر م . نسأل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

وفياه إشاارة ، مي يوم القيامة  إنا نحن نحق الموتى  : ثم قال  ز ولل 
ق قااب مان يهااء مان الكفاار الاذين قاد ماتات قااوي م إلى م  هللا تعالى يحا
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كمااا قااال تعااالى بعااد  كاار قسااوة ، بالالااىلة عي اادي م بعااد  لاا  إلااى الحااق 
د بي ا لكم اآليا  لعاكم ا اموا م  هللا يحيق ا رض بعد موت ا ق : القاوب 
وعاق ، مي مان ا  ماال  ونكتاب ماا قادموا  : وقوله تعالى   (1 )تعقاو  
قو   ] محادهما   نكتاب م ماال م التاق باشاروها  وآثارهم  : ى قوله تعال

ع جزي م  اى  ل  ميالا إ  فيرا ، بننفس م وآثارهم التق مثروها من بعدهم 
مان سان عاق : )) وساام وآلاه كقوله صاى هللا  اياه ، عخير و   شرا عهر 

من  ير م   اإلسىم س ة حس ة كا  له ملرها وملر من  مل ب ا من بعده
ومن سن عق اإلسىم س ة سيئة كا   ايه وزرهاا  يئاقص من ملورهم شي 

رواه ئا (( شاي ده من  ير م  ي قص من موزارهامووزر من  مل ب ا من بع
مسام من رواية شعبة  ن  و  بن مبق لحيفة  ن الم ذر بن لريار  ان 

 .مبيه لرير بن  بد هللا البجاق رضق هللا   ه 
 

 الهرح :
ملم ين  لاذين آم وا م  تخهع قاوي م لذكر هللا وما نزل  ددد : إ يعني في هيي الح1)

عقسات قااوي م  قبال عطاال  ااي م ا ماد من الحق و  يكونوا كالذين موتوا الكتااب مان
 . ق ا رض بعد موت ا يوكثير م  م عاسقو  ا اموا م  هللا يح

ق ا رض بعاد يايح ا اماوا م  هللا القلب القاسي م جص باألرض الميتي . نال تعالى : 
بعد موتيا كما يحيي األرض بعد موتيا ، وهذا ال رك فيص يعني يحيي القلوب  موت ا 

 حث على ا قجال على ما بص حياة القلوب وهو هذا القرهن .
ورواه ابان مباق حااتم  ان مبياه . ين يالمالار ( 1)وفيه قصاة مجتاابق ال ماار 

ى بان يعااى  ان  باد  ن يحيى ابن سايما  الجعفق  ن مبق المحيااة يحيا
عااذكر ،   ااه تعااالى المااا  باان  مياار  اان لرياار باان  بااد هللا رضااق هللا 
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وقااد .  ونكتااب ماا قاادموا وآثااارهم  : ثاام تاى هااذه اآليااة ، الحاديال بطولااه 
رواه مسام من رواية مبق  واناة  ان  باد الماا  بان  ميار بان الم اذر بان 

 . لرير  ن مبيه عذكره
حيح مسااام  اان مبااق هرياارة رضااق هللا وهكااذا الحااديال اآلفاار الااذي عااق صاا

إ ا ماا  : )) وساام وآلاه قاال رساول هللا صااى هللا  اياه :   ه قال تعالى 
بن آ م انقطع  ماه إ  من ثىث من  ام ي تفع به مو ولد صالح يد و له 

 (( .مو صدقة لارية من بعده 
ساامعت :   ااه قااال تعااالى د رضااق هللا يوقااال ساا يا  الثااوري  اان مبااق سااع

المااوتى ونكتااب مااا قاادموا  إنااا نحاان نحيااق ا يقااول عااق قولااه تعااالى مجاهااد
وقاال ابان ل يعاة  ان  طااء بان . ما مورثاوا مان الالاىلة : قال  وآثارهم 

 ونكتاب ماا قادموا وآثاارهم  :  ي ار  ن سعيد بن لبيار عاق قولاه تعاالى 
يقول ما س وا من س ة ععمل ب ا قوم من بعاد ماوت م عاذ  ، يع ق ما مثروا 

شيئا و    انت فيرا عا م مثل ملورهم   ي قص من ملر من  مل ب كا

 
 الهرح :

إ ) مجتدددا ي النمددددار إ يعنددددي مدددن علددددييم نمددددار مخرندددي ، االنتيدددداب : يعنددددي إيدددد  ه 1)
انتدداب ال ددي  يعنددي قرنددص ، هددذا معندداه . الجيددب هنددا سددميت نيددب ألنيددا مخرونددي فددي 

 ني قرنوا الصخر بالواد .يع وثمو  الذين لابوا الصخر بالوا   ال وب ، 
. كانت شارا ععااي م مثال موزارهام و  يا قص مان موزار مان  مال ب اا شايئا 

 .وهذا القول هو افتيار البغوي ،  كرهما ابن مبق حاتم 
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] والقول الثانق   م  المرا  بذل  آثار فطاهم إلى الطا ة مو المعصية قال 
 ،  ماااااال م م:  ماااااا قااااادموا  : ابااااان مباااااق نجااااايح و ياااااره  ااااان مجاهاااااد 

  وآثاااااارهم  وكاااااذا قاااااال الحسااااان وقتاااااا ة . فطااااااهم بااااانرلا م : قاااااال : 
  وآثارهم  لو كا  هللا  از ولال مغفاى شايئا : وقال قتا ة . يع ق فطاهم

من شنن  يا ابن آ م م فل ماا تعفاق الريااح مان هاذه اآلثاار ولكان محصاق 
طا اة   اى ابن آ م مثره و ماه كااه حتاى محصاق هاذا ا ثار فيماا هاو مان

معصيته عمن استطاع ما كم م  يكتاب مثاره عاق طا اة هللا من هللا تعالى مو 
 . تعالى عايفعل 

 
 الهرح :

إنا نحن نحيق الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شقء محصاي اه عاق  نولص هنا : 
. إنا نحن نحيي الموتى : بعد ين ذكر ين يولئك سوا  علدييم  يندذرتيم يم  إمام مبين 

لدددم تكتدددب ليدددم حيددداة نلدددب لدددو ينبلدددوا وسدددمعوا سدددمل  ميددديعندددي ين رهم ال د،مندددون . اللتندددذ
يحيدددي  هللا ندددل وعدددالاسدددتجابي وينصدددتوا وريوا وينبلدددوا ، وهدددذا مدددن حيدددث األصدددل ، فدددون 

 القلوب الميتي  ذكره إذا ينبلت عليص .
وهددذا بعد  المعنددى د م دل مددا ذكدر ا دن ك يددر د ونددد  إنااا نحان نحيااق الماوتى  ندال : 

إنااا  يكددون د وهددذا هددو األظيددر وال دداني د ين إحيددا  المددوتى المددراد بددص ا حيددا  الحميقددي 
م دل للم دركين  دل المدراد بدص إقجدار اليعني ليح المراد بدص ضدرب  نحن نحيق الموتى 

يندص يخدر  المدوتى بعدد مدوتيم يحيداً  ، وهدذا ينسدب ألن مدا نبليدا فيدص ذكدر  هللا نل وعدال
إنمااااا ت ااااذر ماااان اتبااااع الااااذكر وفهااااق الاااارحمن بالغيااااب  ينددددر المتقددددين ، نددددال : 

.................................................................................. 
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يعندي ين  فبهره بمغفرة وملر كريم إنا نحن نحيق الماوتى ونكتاب ماا قادموا وآثاارهم 
ع ون مدن نبدورهم وسديحيون ما عملدوه مدن األعمدال ينيدم ليدم حيداة سديرنعون إلييدا وسديج

 وند ُكتب ليم ما عملوه من الصالحاإ .
والددذه يكتددب هددو مالئكددي الددرحمن الموكلددي   ونكتااب إنااا نحاان نحيااق المااوتى نددال : 

 ن اليمين و ان الهامال قعياد ماا يافاق مان قاول إ   بالعبد ، على كل عبد مالئكي 
فالددذدن دجارددرون الكتابددي هددم  بددأمره للمالئكددي ، هللا نددل وعددال....  رقيااب  تيااد لديااه 

 . هللا نل وعالالمالئكي واآلمر هو 
فعدال سدص عدن نف هللا نل وعالنال ريأل ا سالم : إنص ك يرا ما يكون في القرهن إذا ذكر 

ومالئكتددص ،  هللا نددل وعددال نددون الجمددل ، يو نعددل فددي هقددره نددا الفدداعلين ينددص يعنددى بددص 
 وكما في نولدص :  نكتب ما قدموا وآثارهم  ُيعنى مل المالئكي ، كما في نولص هنا : 

رحمدص هللا ،  ونحو ذلك . هدذا اقتيدار رديأل ا سدالم مقرب إليه من حبل الوريد  ونحن
 في م ل هذه اآلياإ ، في التفسير .

 مددددن األعمددددال الصددددالحي ، مددددا ندددددموا : يعنددددي مددددا فعلددددوه  نكتااااب مااااا قاااادموا  نولددددص : 
  ونكتب آثارهم ثر ، واألثر اقتلف فيص على ندولين : هدل هدو األثدر واآلثار : نمل ي

الدذه يكدون بعدد ممدداتيم يو الدذه يكدون فددي حيداتيم ه فمدنيم مددن نظدر إلدى األول وذلددك 
فيذا ما  إنا نحن نحيق الموتى ونكتب ما قدموا  لمناسجي ذكر إحيا  الموتى، نال : 

ما يكون ليم من العمدل  ينيم ما عملوه يو ونكتب آثارهم  عملوه في حياتيم . نال : 
بعددد وفدداتيم ، مددا ندددموا فددي حيدداتيم وهثددارهم بعددد وفدداتيم ، وهددذا يحددد القددولين الم دديور ن 
عن السلف ، وهذا القول ظاهر ؛ ألنص بالسدياق ينسدب ، و كدون القدول ال داني الدذه هدو 

إنااا  مددا عملددوه فددي حيدداتيم مددن هثددار قطدداهم للمسدداند ونحددو ذلددك هددذا داقددل فددي نولددص 
 . حيق الموتى ونكتب ما قدموا نحن ن

.................................................................................. 
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نوالن : األول ما هثروه بعد مماتيم ، م ل حددث : )) مدن دعدا  آثارهم  في نولص إذًا 
ي كدان عليددص إلدي هددل كدان لدص مدن األندور م دل ينددر مدن اتجعدص ، ومدن دعدا إلدى ضدالل

. يعندي يندص وغيرهدا من األو ار م دل يو ار مدن اتجعدص إإ وم دل حدددث نر در الدذه ذكدره 
بعددد الممدداإ دنجددر لددص عمددل ، )) إذا مدداإ ا ددن هدم انقطددل عملددص إال مددن ثددالث إإ فيددذا 

 التفسير األول .
فدي التفسير ال اني : ين اآلثار دراد  يا هثار الخطى إلى المساند ، وهدذا ألندل مدا ورد 

لمددا يراد  نددو سددلمي ين دنتقلددوا إلددى نددوار الحددددث الصددحيأ ، ينددص عليددص الصددالة والسددالم 
المسدجد ندال : )) يددا  ندي سددلمي ديداركم ديدداركم تكتدب هثدداركم إإ تكتدب هثدداركم هندا يعنددي 

 الزموا دياركم تكتب هثاركم ، يعني يكتب هللا هثاركم . 
 . نكتب ما قدموا  في نولص : والقول األول يونص ، وذلك لدقول القول ال اني 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :وقد ور   عق هذه المع ى محا يال 
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محماد حادث ا  باد الصامد حادث ا مباق حادث ا : ] الحديال ا ول   قاال اإلماام 
فاات : الجريري  ن مبق نالرة  ن لابر بن  بد هللا رضق هللا    ما قال 

سااجد عباااغ  لاا  البقاااع حااول المسااجد عاانرا  ب ااو سااامة م  ي تقاااوا قاارب الم
إناه باغ اق منكام تريادو  م  : )) رسول هللا صاى هللا  ايه وسام عقال ل م 

قالوا نعم يا رسول هللا قد مر نا  ل  عقاال صااى هللا (( ت تقاوا قرب المسجد 
(( . ب ق سامة  ياركم تكتب آثاركم  ياركم تكتب آثاركم  يا: ))  ايه وسام 

يااري وك مااس باان الحساان كىهمااا وهكااذا رواه مسااام ماان حااديال سااعيد الجر 
 ن مبق نالرة واسمه الم ذر بان مالا  بان قطعاة العبادي  ان لاابر رضاق 

 .  ه به تعالى هللا 
حادث ا محماد بان الاوزير الواساطق : ] الحديال الثانق   قال ابان مباق حااتم 

حدث ا إسحا  ا زر   ن س يا  الثوري  ان مباق سا يا   ان مباق نالارة 
كاناات ب او سااامة عااق  :   ااه قاالتعااالى   ان مبااق ساعيد الخاادري رضاق هللا

 ع زلااات ، ناحياااة مااان المدي اااة عااانرا وا م  ي تقااااوا إلاااى قرياااب مااان المساااجد 
  إنا نحن نحيق الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم  ، عقال ل م ال بق صااى

تفر  بذفراله الترمذي . عام ي تقاوا (( إ  آثاركم تكتب : )) هللا  ايه وسام 
حسان : ثام قاال ، اآلية الكريمة  ن محمد بان الاوزير باه  هذه ه  د تفسير 

 .  ريب من حديال الثوري 
ن  مار بان فالاد الرقاق  ان ابان المباارك  اورواه ابن لريار  ان ساايما  

 ن س يا  الثوري  ن طريا  وهاو ابان شا اب مباو سا يا  الساعدي  ان 
 . مبق نالرة به 
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حاادث ا : الباازار عقااال الحاااعق مبااو بكاار ، وقااد روي ماان  ياار طريااق الثااوري 
حاادث ا شااعبة  اان سااعيد  وعبااا  باان زيااا  السااالق حاادث ا  ثمااا  باان  ماار 
إ  ب اق :   اه قاال تعالى الجريري  ن مبق نالرة  ن مبق سعيد رضق هللا 

سامة شكوا إلى رسول هللا صاى هللا  ايه وساام بعاد م اازل م مان المساجد 
وحادث ا محماد بان . عنقاموا عق مكاان م  ونكتب ما قدموا وآثارهم  ع زلت 

المث اى حاادث ا  بااد ا  ااى حاادث ا الجريااري  ان مبااق نالاارة  ان مبااق سااعيد 
وفياه  راباة .   ه  ن ال بق صاى هللا  ايه وساام ب حاوه تعالى رضق هللا 

 .ا ا مكية عاهلل م ام اموالسورة بك، من حيال  كر نزول هذه اآلية 
لج الامق حادث ا حدث ا نصر بن  ااق ا: ] الحديال الثالال   قال ابن لرير 

مبو محماد الزيياري حادث ا إساراعيل  ان ساماك  ان  كرماة  ان ابان عبااس 
كانات م اازل ا نصاار متبا ادة مان المساجد :    ما قاال تعالى رضق هللا 

: عقاالوا  ونكتب ماا قادموا وآثاارهم  عنرا وا م  ي تقاوا إلى المسجد ع زلت 
 . هكذا رواه وليس فيه شقء مرعوع . نثبت مكان ا 

ساعيد بان مباق ماريم  ان محماد رواه الطبرانق  ن  بد هللا بن محماد بان و 
الفريابق  ان إساراعيل  ان ساماك  ان ساعيد بان لبيار  ان ابان  نسبن يو 

كاناات ا نصااار بعياادة م ااازل م ماان :    مااا قااال تعااالى عباااس رضااق هللا 
 ونكتب ما قدموا وآثاارهم  المسجد عنرا وا م  يتحولوا إلى المسجد ع زلت 

 .توا عق م ازل م عثب
حدث ا حسن حادث ا ابان ل يعاة حادث ق : ] الحديال الرابع   قال اإلمام محمد 

اااق  اان  بااد هللا باان  ماارو ب  حيااق باان  بااد هللا  اان مبااق  بااد الاارحمن الح  
تاوعق رلال بالمدي اة عصااى  اياه ال باق صاااى هللا : رضاق هللا    ماا قاال 
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عقال رلل من ال ااس ((  ليته ما  عق  ير مولده يا: ))  ايه وسام وقال 
 : عقااااااال رساااااول هللا صااااااى هللا  اياااااه وسااااااام ؟ ولااااام ياااااا رساااااول هللا : 

إ  الرلل إ ا توعق عق  ير مولده ايس له مان مولاده إلاى م قطاع مثاره )) 
وابان مالاة  ان ، رواه ال سااعق  ان ياونس بان  باد ا  ااى (( عق الج ة 

 .كىهما  ن ابن وهب  ن حيق بن  بد هللا به ، حرماة 
مياااة حاادث ا الحسااين  اان نحاادث ا اباان حميااد حاادث ا مبااو : وقااال اباان لرياار 

مهاايت مااع منااس رضااق هللا   ااه عنساار ت المهااق عنفااذ ياادي : ثاباات قااال 
مهاايت مااع زيااد باان ثاباات : عمهااي ا روياادا عامااا قالااي ا الصااىة قااال منااس 

 . يا منس مما شعر  م  اآلثار تكتب : عقال ، عنسر ت المهق 
  عق بي اه وياين ا ول بال عاق هاذا ت بياه و  لاة  ااى  لاوهذا القول   ت اا

نااه إ ا كاناات هااذه اآلثااار تكتااب عاا   تكتااب تااا  ذبطريااق ا ولااى وا حاارى ع
 .التق عي ا قدوة ب م من فير مو شر بطريق ا ولى وهللا م ام 

مي ولميع الكاع اا   وكل شقء محصي اه عق إمام مبين  : وقوله تعالى 
ه اا اواإلماام المباين ه، ر مالبوط عق لوح محفوظ مكتوب عق كتاب مسطو 

وكاذا . قاله مجاهد وقتا ة و بد الرحمن بان زياد بان مساام ، هو مم الكتاب 
مي بكتاااب م مااال م  يااوم نااد و كاال مناااس بذمااام م  : عااق قولااه تعااالى 

 .الهاهد  اي م بما  ماوه من فير مو شر 
وقاال ،  والها داء ووضاع الكتااب ولاقء باال بيين   :كما قال  ز ولال 

ووضااع الكتاااب عتاارى المجاارمين مهاافقين ممااا فيااه ويقولااو  يااا  : تعااالى 
 ااا مااا ل ااذا الكتاااب   يغااا ر صااغيرة و  كبياارة إ  محصاااها وولاادوا مااا تويا

 .  ماوا حاضرا و يرام ري  محدا 
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 الهرح :

دمدي نعيددها إن ردا  نكتفي  يذا القددر ونعيدد الكلمدي األقيدرة إن ردا  هللا ، فدي المدرة القا
 هللا ، ونقرا في يصول التفسير إن را  هللا .

 وصلى هللا وسلم على نبينا محمد .
 
 


