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 بسم هللا الرحمن الرحيم 
قكه  يه أ صحنهي اي إه    ها   قال ابن كثير رحمه  هللا   ققلله  الهال    

صي قجميهها الئاا ههات   فههلت إهه  كفههات  سهه لر   ههبل  إهه  لههل    بههين 
 حفلظ ، قاإل ا  المبهين ااا ها اهل ص  الئفهات ، قاله   وااهد ققفها   ق بهد 

يهل  دهد ل كه  صدها      الرحمن بن زيد بن صسلم . قكهاا إه  قلله  الهال 
 صي ب فات ص مالهم الشااد  ليهم بما  مللي  ن خير صق ير . بإ ا هم 

، ققهال  ققضها الئفهات قجه أ بهال بيين قالشههداأ  كما قال  ز قجه    
ققضهها الئفههات إفههرر الموههر ين  شههفهين  مهها ييهه  قيهللههل   هها  الههال    

ر   ص صحنههااا ققجههدقا  هها  هها  هها لهههاا الئفههات ص  رهها ر بههرير  قص كبيههفقيل
 .  مللا حاضرا قص ظلم ربك صحدا 

 
 الشر   
 الرحمن الرحيم بسم هللا 

الحمد هلل رب العالمين ، والصالة والسالم على نبينا محمد وعلىى للىو وبىحأو عيمعىين 
 ، عما بعد :

يقىو  تأىارك وتعىالى  قك  ي أ صحني اي إ    ا   بهين  ففي قولو تأارك وتعىالى : 
نو ما من شيء إال وقد عحصاه ، عي عده وحفظو ويعلو محفوظىا  علىى الاأىال وللاأىال إ

، سىىواء فىىي ألىىل ععمىىا   هللا يىىش وعىىال، كىىش شىىيء يحىىدم فوىىو محفىىود ومحصىىى عنىىد 
 الاأال عو غير ععمالوم مما يجري في ملكوت هللا .

 . إهه    هها   بههين  يعنىىي عحصىىينا كىىش شىىيء  قكهه  يهه أ صحنههي اي  قىىا  انىىا : 
واإلحصاء يأتي لعدة معاٍن ، منوا : عن يكون للعىدل ، للعىد ، ومنوىا عن يكىون للحفى  ، 
ومنوا عن يكون للعد الخاص ، يعني العد الذي يرال منو إنفاأ شىيء فىي المعىدول ، كمىا 
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 لهههد صحنههاام ق ههدام  ههدا قكلهههم لايهه  يههل  ال يا هه  إههر ا  عىىالى : قىىا  سىىأحانو وت

 عطف العد على اإلحصاء فد  على عن ثم تغايرا  بين العد واإلحصاء . 
: )) إن هلل تسىىع  وتسىىعين عليىىو الصىىالة والسىىالم وكىىذلل ميمىىا يىىاء فىىي السىىن  فىىي قولىىو 

اء انىىا بأشىىياء : منوىىا (( وُفسىىر اإلحصىىاسىىما  ما ىى  إال واحىىدا  مىىن عحصىىااا ل ىىش الجنىى  
 الحف  ، ومنوا العد الخاص .

عي حفظنىىاه مىىع العىىد الخىىاص الىىذي ي أعىىو إنفىىاأ  قكهه  يهه أ صحنههي اي  قولىىو انىىا : 
واإلمىام انىا ُع  لىف فىي  قكه  يه أ صحنهي اي إه    ها   بهين  شيء فىي المعىدول . 

 تفسيره كما سمعت على قولين : 
حفىىود أل ألنىىو بىىو يقىىع ا  مىىام الك ىى  ، فكىىش ك ىىاب األو  : عن يكىون اإلمىىام اىىو اللىىو  الم

يأتم بما في اللو  المحفود ، فال قدير الخىاص الىذي يكىون كىش سىن  فىي ليلى  القىدر اىذا 
ال قىىىدير يكىىىون مبتمىىىا  بمىىىا فىىىي اللىىىو  المحفىىىود . وكىىىذلل ال قىىىدير الخىىىاص باإلنسىىىان إأا 

 ابى  عملىو ، اىذه ُنفخىت ميىو الىرو  مىن ك ابى  رأقىو وعيلىو واىش اىو شىقي عو سىعيد ، وك
الك ابىىى  يىىىبتم فيوىىىىا بمىىىا فىىىىي اللىىىو  المحفىىىىود . واكىىىذا فىىىي عنىىىىوا  مىىىن الك ابىىىى  فىىىي عنىىىىوا  
ال قىىديرات المخ لفىى  ال قىىدير اليىىومي والسىىنوي والعمىىري إلىىى ل ىىر عنىىوا  ال قىىديرات ، اىىذه 
كلوا يبتم فيوىا بمىا فىي اللىو  المحفىود ، ولوىذا بىار اللىو  المحفىود إمامىا للك ى  ال ىي 

 المخ لف  .، واي كال فصيش لما ميو من عنوا  ال قديرات  ت أعو
وُفسىىر بىىأن اإلمىىام اىىو مىىا ُيك ىى  علىىى اإلنسىىان ، ك ىىاب األعمىىا  الىىذي يك أىىو الملكىىان ، 

فوم يك بون ما يعملو المىرء ومىا  قإ   لي م لحاإظين كرا ًا كاابين  قا  يش وعال : 
ك ىىاب الىىذي بأيىىدي المال كىى  ، يلفظىىو ومىىا يفعلىىو ، كىىش اىىذا محصىىى ومسىىطر فىىي اىىذا ال

ىىر يىىوم الايامىى  ، واىىو الك ىىاب الىىذي ُيناىىر ألبىىحابو يىىوم  واىىذه اىىي الصىىحف ال ىىي ُتن ال
إمهن صقاه  كفابه  بيمي ه  ييههلل اهاء  اقهرأقا كفابيه   ده  م  ه  صده   ه    الايام  

 إلى ل ر اآلي  . ... حسابي  إهل إ  عيش  راضي  
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هللا يىىش ميىو مىىن حيىىر اإلقىرار ومىىن حيىىر الجى اء ، ووبىىف بمىىا ُسىميل إمامىىا  ألنىو يىىبتم 

يعنىي فىي  قك  ي أ صحني اي إه    ها   بهين  اذا اإلمام بأنو مبين ، قىا  :  وعال
ن الم عديىى  ، يعنىىي قىىد يكىىون ك ىىاب مبىىين . ومبىىين : قىىد تكىىون مىىن عبىىان الالأمىى  عو عبىىا

مبىىين فىىي نفسىىو وقىىىد يكىىون مبىىين لغيىىىره ، واىىذان المعنيىىان يميعىىىا  يصىىدقان علىىى اللىىىو  
ميىو عملىو . وقىد يىاء فىىي  المحفىود ، وكىذلل يصىدقان علىى ك ىاب ابىن للم الىىذي ُي ىع

يعنىي عنىو بىين فىي نفسىو وا ى  ال  قالئفهات المبهين  ف القرلن بأنو مبىين القرلن وب
وال غمىىوو وال اشىى أاه وال إشىىكا  . وكىىذلل مبىىين لغيىىره مىىن العقا ىىد واألحكىىام لىىأف ميىىو 

 واأل أار والقصص .. إلى ل ر ألل . 
نفسىىو ، وكىىذلل مبىىين لغيىىره ، يعنىىي م الىىذي اىىو اللىىو  المحفىىود اىىو بىىين فىىي واىىذا اإلمىىا

 من عنوا  القدر وما ك أو ميو .ميو  هللا يش وعالمبين لما يعلو 
طلىىع عليوىىا يىىوم الايامىى    فىىي نفسىىوا ، إأا رلاىىا المىىرء وااىىذه بينىىكىىذلل بىىحف األعمىىا  

 ا لهاا الئفات ص  فإنو ال ُينكر منوا شيئا بش تكون بين  وا ح  ، كما قا  سأحانو : 
وقا    را ر برير  قص كبير   ص صحنااا ققجدقا  ا  مللا حاضرا قص  ظلم ربك صحدا 

يعنىىي  كهه  صدهها  بإ هها هم إمههن صقاهه  كفابهه  يههل  دهه ا   تعىىالى فىىي سىىورة اإلسىىراء : 
 ينف الك   ال ي اي إمام ألبحابوا . 

يعنىىي عن اإلمىىام سىىواء عكىىىان اللىىو  المحفىىود عو كىىان بىىىحف األعمىىا  ، فوىىو بىىين فىىىي 
مبىين اىذه  قك  ي أ صحني اي إ    ا   بهين  نفسو ومبين لغيره . فإأا  في قولىو : 

عن يكىون بينىا  فىي نفسىو ، وتىأتي إلبان ىو لغيىره ،  بان الالأمى  يعنىيفي القرلن تأتي من إ
واذا مويول في اللو  المحفود ، يعني اذا الوبف منطبق على اللو  المحفود وعلى 

 بأنو مبين . هللا يش وعال، وعلى القرلن العظيم الذي وبفو ما في بحف األعما  
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 لهيهم  قاضرت لهم  ثً  صبحات الهري   ذ جاأاا المرسهلل     ذ صرسهل ا 
اث ين إئابلاما إلززدا بثاله  إههاللا  دها  لهي م  رسهلل    قهاللا  ها صدهفم  ص 
بشر  ثل ا ق ا صدزل الرحمن  ن ي أ    صدفم  ص ائابل    قاللا رب ا  للم 

 .  دا  لي م لمرسلل    ق ا  لي ا  ص الب غ المبين 
الهريه   ذ  هث  صبهحات   هلل الال  قاضرت  ا حمد لهل ك الاين كهابل  

قال ابن  سهحا  ييمها بلره   هن ابهن عضها  رضه  هللا  جاأاا المرسلل  
  هما قكلب األحضار ققاهب بهن   ضه  صدهها  دي ه  صد اكيه  قكها  بهها  لهك 

   لبههد األبهه ا  قكهها، ( 1) هههال لهه  اد ههي ا ابههن اد ههي ا بههن اد ههي ا 
 (2)ليهه  ث ثهه   ههن الرسهه  قاههم بهها   قبههدق  قيههلل   يضلهه  هللا الههال  

نيب ق  ر   ققفا   قالزاري صدهها ح  قا اا رقي  ن بريد  بن ال  . إئابهم
اد اكيهه  ققههد اسفشهه   بلههك األامهه  كلدههها اد اكيهه  بمهها سهه اكري بلههد امهها  

 .الهن     ياأ هللا الال  

 
 الشر   

النبىي بىلى ( اذه مأ وأة من اإلسرا يليات ، كثير مىن ع أىار األمىم ال ىي قبىش بعثى  1)
، يعنىىي مىىن ع أىىار بنىىي إسىىرا يش ، مىىن عنبيىىا وم ومىىن قىىبلوم ، اىىذه فىىىي سىىلم هللا عليىىو و 

الغال  تب ذ في ك   ال اريخ من ال وراة عو من تفاسىير ال ىوراة ، يعنىي مىن كىالم علمىاء 
 .من كالم المبر ين عكثر بني إسرا يش على ال وراة . واذا يأتي في ك   ال فسير كثيرا 

 اريخ مطبو  ومن عقدم الك   ال اريخي  .( وا  بن منأو لو ك اب في ال 2)
 صي با رقامها بالفئهايب   ذ صرسل ا  ليهم اث هين إئهابلاما  ققلل  الال  
 .صي قلي ااما قيد دا صزراما برسلل ثال   إلززدا بثال  
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كها  اسهم     قهال بضهاحما   هن يهليب الير  ن قاب بهن سهلي  ر  قال ابن ج  
 قالهريهه  اد اكيهه   ابههللاسههم الثالهه  الرسههللين األقلههين يههملل  قيلح هها ق 

  إهاللا   صي ألاه  الهك الهريه   دها  لهي م  رسهلل   صي  هن رب هم الهاي
 . خلهئم    ركم بعضا ا  قحدي صيريك ل  

دههم كههادلا رسه  المسهيه  ليهه   بههن   ا ه  قز هم قفها     قاله  صبهل اللاليهه  
صي إئيه  صقحه   ا قهاللا  ها صدهفم  ص بشهر  ثل ه الس    ل  صا  اد اكي  

 لي م قصدفم بشر قدحن بشر إلم ص صقح   لي ا  هثلئم قلهل ك هفم رسه  لئ هفم 
الهال   ه هم إه  كمها صخبهر ، قااي يبه  كثير  ن األ م الم اب  .   ائ  

ذلك ب د  كاد  ا ايهم رسلهم بالبي ات إهاللا صبشر يهدقد ا  قلل   ز قج  
  صي اسفلوبلا  ن ذلك قصدئرقي . 

قههاللا    صدهفم  ص بشههر  ثل ها اريهدق  ص  انههدقدا  مها كهها   لله  الهال  قق
ققلله  الهال  ح ا ه   ه هم إه  قلله  ،   لبد لباءدا إاافلدا بسل ا   بهين 

 ققلله  الهال  ،  قلئن صطلفم بشرا  ثلئم  دئهم  ذا ل اسهرق   ج  ق   
هللا بشههرا  ق هها   هها ال هها  ص  يإ  ههلا  ذا جههاأام الهههدر  ص ص  قههاللا صبلهه 

 . رسلص 
 ا صدهفم  ص بشهر  ثل ها ق ها صدهزل الهرحمن  هن يه أ     قلهاا قال اإصأ 

صي صجههابفهم رسههلهم  صدههفم  ص ائههابل  قههاللا رب هها  للههم  دهها  لههي م لمرسههلل  
الث ث  قاالين هللا  للم صدا رسل   لي م قلهل ك ها كابه   ليه  صدهفهم   ها صيهد 

دا  لهي م قسهفللمل  لمهن ائهل   ااضه  الهدار اصدفها  قلئ   سهيلزدا قي نهر 
ق  كف  باهلل بي   قبي ئم يهيدا  للم  ها إه  السهملات ق ها  كهلل  الال  

 إههه  األرا قالهههاين ل  هههلا بالضاطههه  قكفهههرقا بهههاهلل صقلئهههك اهههم ال اسهههرق  
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  ق ا  لي ا  ص الب غ المبين بلر م  ها صرسهل ا به   هللل   دما  لي ا ص  د
قإ  لههم اويبهههلا   خههر كادههه  لئههم السههلا   إهه  الهههدديا قاآ لههفمذا صطإ لههي م إهه

 .إسفللمل  غب ذلك وهللا ص لم 

 
 الشر   

فىي   قاضهرت لههم  هثً  صبهحات الهريه   ذ جاأاها المرسهلل   في قىو  هللا تعىالى : 
ويوىىان مىىن اإلعىىراب : إمىىا عن تكىىون مفعىىوال  بىىو عو  ويكىىون ) عبىىحاب   ههثً   قولىىو 

( اىىىي المفعىىىو  األو   فعىىىو  الثىىىاني ، عو عن تكىىىون ) عبىىىحاب القريىىى القريىىى  ( اىىىو الم
 ( او المفعو  الثاني مقدم ، واذا عويو وعظور . مب ر و) مثال

قا  انا : وا رب لوم عبحاب القري  مثال . اذا سأل الكالم ، وُقدم المفعو  الثاني ى 
نىىو ُيىىرال معرفىى  المثىىش ألواىىو مىىثال علىىى اىىذا اال  يىىار ى ُقىىدم المفعىىو  الثىىاني علىىى األو  

. لون معرف  عبحاب القري  ، يعني عنو ُقدم ليكون االا مام بالمثش ال بأبحاب القري  
انىا المثىش واقىع علىى عبىحاب القريى  واىم   قاضرت لهم  ثً  صبحات الهريه  قا  : 

عالوىىا والمايمىىىون فيوىىىا الىىىذين ُعرسىىىلت إلىىىيوم الرسىىىش . والقريىىى  : عبىىىلوا مىىىن ال قىىىري واىىىو 
ُيطلق على المدين  مالي ما  ، والقري  في القرلن تطلق على المدين  العظيم  الكبيرة ، ا

 العظيم  الكبيرة قري  وكذلل ُيطلق عليوا مدين  . 
قالك الهرر  وقا  في سورة الكوف :   قاضرت لهم  ثً  صبحات الهري  قا  انا : 

صخا الهرر قا  مالمه     صخهاي قكالك صخا ربك  ذا   وقىا  :  صالئ اام لما ململا 
واكذا . وقد ُيطلق على المدين  عنوا قري  وكذلل على القري  عنوىا مدينى  أل  صليم يديد 

ألن االع أىىىار انىىىا بىىىالنظر إلىىىى المعنىىىى اللغىىىوي ، فالقريىىى  مىىىن ال قىىىري واىىىو االي مىىىا  ، 
 والمدين  من اإلقام  ألنوا من مدن بالمكان يعني عقام بو .

.................................................................................. 
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) ا  ( انا للعود ، يعني قري  معوولة   قاضرت لهم  ثً  صبحات الهري  : قا  انا 
، مىىا اىىي ض  ىىاو المفسىىرون فىىي تفسىىيراا ى كمىىا سىىمع م ى قىىا  بع ىىوم اىىي عنطاكيىى  ، 

لىيف باسىم القريى  وانمىا العبىرة بالمثىش الم ىروب وقا  بع وم اي غيراىا . والعبىرة انىا 
 ألبحاب القري  .

و) إأ ( بمعنى حين ، يعني اىي ظىرز أمىان ، يعنىي    ذ جاأاا المرسلل   قا  : 
حين ياءاا المرسلون ، وتارة تكون ) إأ ( فىي القىرلن قبلوىا واو ، وتىارة تكىون مىن لون 

ب  بفعىش م ىمر تقىديره اأكىر ، كقولىو واو . فإأا كان قبلوا واو فالغال  عن تكون منصو 
ونحو ألل . ميكون ال قدير واأكر إأ :  قإذ دفه ا  وكقولو :  قإذ دوي اكم  تعالى : 

، يعني يعني واأكر حين . واأا لم يكن قبلوا واو ميكون الفعش الذي قبلوا مسلطا  عليوا 
رسىلون ، فىال يكىون وا رب لوم مثال  عبحاب القري  إأ ياءاا : يعنىي حىين ياءاىا الم

 الفعش المسلط على ) إأ ( اأكر . 
وانىىا فا ىىدة مومىى  واىىي عنىىو إأا بىىار قبلوىىا الىىواو فىىإن معنىىى ألىىل عنىىو يس ح ىىر يميىىع 

يعنىي واأكىروا إأ نجينىاكم ،  قإذ دوي اكم  ن لل إر هل   تفابيش ألل ال مان ، قا  
بىىيلو ويميىىع ايئاتىىو اأكىىروا إأ ، ميكىىون ال مىىان المعبىىر عنىىو بىىإأ مس ح ىىر بجميىىع تفا

ويميع ما حصش ميو بحيىر يكىون مىاثال عمىام الىذي ُعمىر بال ىذكر ، واىذا يعنىي عنىو عبلى  
في إيقا  المقصول من الكالم والعبرة منو وال ذكير بىالحقو  ال ىي فىي الكىالم مىن مىا لىو 

 بار ال ذكير بغير اذا . واأ نجيناكم : يعني واأكروا إأ . 
يفيىىد عن   م  ههثً  صبههحات الهريهه   ذ جاأاهها المرسههلل  قاضههرت لههه انىا فىىي قولىىو : و 

العبرة كانت حين ياءاا المرسلون ، فالمثش ُ رب ألبحاب القري  ليف قبش عن يأتيوم 
المرسىىلون بىىش بعىىد عن يىىاءام المرسىىلون . معنىىى ألىىل عن تلىىل القريىى  وعن عبىىحابوا لىىم 

وا فىي اىذا األمىر الجلىش يكونوا بأاش عن ُيمثىش لوىم عو عن ُت ىرب لوىم األمثىا  ح ىى وقعى
اءاىىىىىىىىىا المرسىىىىىىىىىلون فأرسىىىىىىىىىلنا إلىىىىىىىىىيوم ظىىىىىىىىىيم واىىىىىىىىىو حىىىىىىىىىين ياءاىىىىىىىىىا المرسىىىىىىىىىلون فىىىىىىىىىإأ يالع

.................................................................................. 
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يعني ألل الحين الىذي ميىو وقىع   ذ جاأاا المرسلل   اثنين فكذبواما . فقولو انا : 
 العبرة من فعش عبحاب القري  مع المرسلين .المثش و 

عرسلنا إليوم اثنين : يعنىي مىن الرسىش   ذ صرسل ا  ليهم اث ين  قا  يش وعال بعداا : 
باىر ، والبىد عن يكىون مىن عاىش ، الرسش ال تكىون إال مىن الريىا  ، فالرسىو  ال يقىع إال 

لقىرى ، كمىا قىا  سىأحانو القرى وال يكون من عاش الأاليى  ، بىش البىد عن يكىون مىن عاىش ا
ومىا  ق ا صرسل ا  ن قبلك  ص رجاًص دلح   ليهم  ن صا  الههرر  في سورة يوسىف : 

عرسلنا من قبلل إال رياال  : اذا ميو شرط عن يكون الرسو  ريال  ، قا  مىن عاىش القىرى 
من عاش القرى . فليف في المرسلين امرعة وكذلل ليف في الرسو  : ميو شرط عن يكون 

 ألنبياء امرعة .ا
 إأ عرسىىىلنا إلىىىىيوم اثنىىىين فكىىىىذبواما فع أنىىىا بثالىىىىر   ذ جاأاهههها المرسههههلل   قىىىا  انىىىا : 

كذبواما : يعني رلوا الرسىال  ، فع أنىا بثالىر : ال ع يى  ال قويى  ، واىو عحىد معىاني اسىم 
هللا ) الع يىىىى  ( ع أنىىىىا : عي قوينىىىىا ، وعبىىىىلو مىىىىأ وأ مىىىىن عىىىى اأ األرو واىىىىىو األرو 

فوىىىذه مجانأىىى  للعىىى اأ ، فىىىاألرو   بخىىىالز األرو اللينىىى  الطريىىى  السىىىول  الصىىىلأ  القويىىى
الصلأ  يقا  لوا ع اأ ألنوا قوي  بلأ  ، وُع ذ منو ع أنىا : يعنىي قوينىا . وفىي القىراءة 

 األ رى ) ع رنا بثالر ( من ال ع ير واو النصرة وال قوي  . 
   إلززدا بثال ظىم ع ب لىل  هللا يىش وعىالنايى  يعني برسو  ثالىر ، واىذا يىد  علىى عع

 القري  . 
   إهههاللا  دهها  لههي م  رسههلل األنبيىىاء ألنفسىىوم  اىىذا ميىىو إثأىىات الرسىىال  باىىوالة عولئىىل

وبراىان يىد  علىى تد  على بىدقو بأنوم مرسلون من عند هللا ، وكش رسو  ُيعطى لي  
،  عولئىل كىان يىواب إهاللا  دا  لهي م  رسهلل   عنو بال  ميما العاه من الرسىال  . 

ابو  كثير بش كش عقىوام الرسىش يسى دلون علىى الواذه   ا صدفم  ص بشر  ثل ا  :  قالوا
 ق ا   ا ال ا   إبطا  الرسال  بأنوم بار . ولوذا قا  يش وعال : 

.................................................................................. 
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في سورة  ووقا  سأحان الهدر  ص ص  قاللا صبل  هللا بشرًا رسلًص  ص  يإ  لا  ذ جاأام
 ا لهاا الرسلل   كه  ال لها  قيمشه  إه  األسهلا  لهلص صدهزل  ليه  قاللا ق  الفرقىان : 

إلىى ل ىره . يعنىي اىم عرالوا عن يكىون الرسىش مىن غيىر   لك يي ل   ل  دهايرا صق ... 
بىىين يىىش وعىىال عن    كهه   مهها اهه كلل    هه  قيشههرت  مهها اشههربل   ينسىىوم . قىىا  : 

الرسىىىىش البىىىىد عن يكونىىىىوا مىىىىن ينسىىىىوم . لىىىىو كىىىىان الرسىىىىو  ملكىىىىا  كيىىىى  يمكىىىىن للملىىىىل عن 
يخاطبوم ، البد عن يكون الملل على بورة ريىش ، كمىا قىا  سىأحانو فىي ليى  األنعىام : 

   قلل جلل اي  لئهًا لولل هاي رجهً  قللضسه ا  لهيهم  ها يلضسهل  ولىو يعلنىاه ملكىا  كمىا
طلبىىوا لجعلنىىاه ريىىال  ح ىىى يفومىىوا عنىىو ، وح ىىى يجىىامعوم ويجلىىف فىىي عنىىدي وم وعمكنىى وم 

 قههههال    الوقىىىت الطويىىىىش ميفقوىىىىوا عنىىىىو وياىىىىيم علىىىىيوم الحجىىى  ويىىىىبلغوم برسىىىىاالت هللا . 
يعني ولوقع عليوم اللىأف والغمىوو الىذي عرالوا عن ينفىوه  قللضس ا  ليهم  ا يلضسل  

 ي خلصوا منو . وعن 
 إأا  البد من حكم  هللا ، وهللا يش وعال ععلم بخلقو عن يعش الرسش بارا  . 

بعداا  واذا حصر ، ) ما ( إأا عتى  قاللا  ا صدفم  ص بشر  ثل ا انا رلوا الرسال  
حصىىىىروام فىىىىي الأاىىىىري  ، قىىىىالوا عنىىىى م    هههها صدههههفم  ص بشههههر ) إال ( يكىىىىون للحصىىىىر ، 
ي  ، ومعنىىىى ألىىل عن الرسىىش عنىىىدام ال تكىىون باىىرا وال يمكىىىن إأا  محصىىورون فىىي الأاىىر 
 رسال .عن م بالالأم عن تكونوا 

 قاللا  ا صدفم  ص بشر  ثل ا   والمثلي  اذه نظروا فيوا إلى األكش والارب والماي في
 األسوا  والنكا  ونحو ألل مما يفعلو الأار .

 صدهفم  ص ائهابل  من  ن ي أ ق ا صدزل الرح قاللا  ا صدفم  ص بشر  ثل ا     واىذا
حصروا قولوم فىي الكىذب ، يعنىي عنى م كذبى      صدفم  ص ائابل   عي ا  حصر ل ر 

لىىىىىىىىىىىىىيف فىىىىىىىىىىىىىي قىىىىىىىىىىىىىولكم شىىىىىىىىىىىىىيء مىىىىىىىىىىىىىن الصىىىىىىىىىىىىىح  ، فصىىىىىىىىىىىىىاروا إأا  منكىىىىىىىىىىىىىرين للرسىىىىىىىىىىىىىال  
................................................................................. 
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رب ا  للهم  قاللا مرسلوم ،  هللا يش وعالإلنكار . فكرروا عليوم بدقوم في عن ععظم ا
وانا ُعكدت بأنوا  من المبكدات ومنوا الالم اذه ال ي ُيخاط  بوا   دا  لي م لمرسلل  

ربنىا وربكىم  رب ا  للم  دا  لي م لمرسهلل   قاللا من كان منكرا  عو من ال  من ل  المنكر 
فينىىىا  هللا يىىش وعىىالنىىو عرسىىلنا إلىىىيكم وعنىىا مرسىىلون إلىىيكم عفىىال يكفىىىي علىىم اىىو أو العلىىم بأ

 فينا وفي شأننا وفي حالنا وميكم ض  هللا يش وعالوميكم ض عفال تكفي شوالة 
ق  كف  باهلل بي   قبي ئم يهيدًا  للهم  ها  كما قا  سأحانو في لي  سورة العنكبوت : 

قه  كفه  بهاهلل يههيدًا بي ه   اإلسىراء : وقا  في ليى   إ  السماقات ق ا إ  األرا 
كاميىى  لىىو كىىانوا يعقلىىون . وكفىىى بىىا  شىىويدا  ،  هللا يىىش وعىىاليعنىىي عن شىىوالة  قبيهه ئم 

 وكفى با  حسيأا  . شوالة هللا فو  كش شوالة لو كانوا يعقلون .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 م قهاللا  دها ا يردها ب هم لهئن لهم ا فههلا ل هرجم ئم قليمسه ئم   ها  هاات صلهي

 . قاللا طااركم  ل م صان ذ كرام ب  صدفم قل   سرإل  
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صي لهم دهر  له  قجهلا م   دا ا يردا ب م  إل د ذلك قال لهم صا  الهري   
 هللل     صباب ا ير إإدما ال  ن صجلئم   ققال قفا   . خيرا إ  عيش ا 

 لهئن . ات صالهها  هللل  لم يدخ   ثلئم  ل  قريه   ص   ه  ققال  وااد ، 
  .  بالشهفم  ققال  وااهد ، بالحوار    قال قفا   ،  لم ا فهلا ل رجم ئم 

طهااركم  صي  هلب  يهديد  إهاله  لههم رسهلهم  قليمس ئم   ا  اات صليم 
إههإذا جههاأاهم  كهللهه  الههال  إهه  قههل  إر ههل  ، صي  ههر ق   لههي م   ل ههم 

صص  دمها  الحس   قاللا ل ا ااي قإ  انبهم سيئ    يهرقا بملسه  ق هن  له 
اطيردها بهك قبمهن  لهك قهال طهااركم  ققال قل  بهاله ،  طاارام   د هللا 

ققهال  ههز . صي ص مههالئم  ل هم   ققهال قفها   ققاههب بهن   ضه  ،    هد هللا 
قإ  انهههبهم حسههه    هللهههلا اهههاي  هههن   هههد هللا قإ  انهههبهم سهههيئ   قجههه  

  هها ق    هللههل  اههاي  ههن   ههد  قهه  كهه   ههن   ههد هللا إمهها لهههإصأ الهههل  ص
  .  فههل  حديثا 

صي  هن صجه  صدها ذكردهاكم  صان ذكرام ب  صدفم قل   سرإل   ققلل  الال  
قص رداكم بفلحيد هللا قإخ ص العضها   له  قابلفملدها بههاا الئه   قال هداملدا 

ققال قفا   صي    ذكرداكم بهاهلل ا يهرام . قاهد املدا ب  صدفم قل   سرإل  
 .    ا ب  صدفم قل   سرإل

 
 الشر   

 بلوات هللا وسالمو عليوم ، لما عبروا على الدعوة وكررواا ، لما عبر الرسش 
.................................................................................. 
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وقابلوا عولئل وثب وا عليوا تطير عولئل منوم ، ومعنى تطيروا منوم يعني تااءموا ، كما 
يعنىىي تاىىاءمنا مىىنكم فىىأن م عبىىأح م طىىا ر سىىوء علينىىا ،    دهها ا يردهها ب ههم انىىا :  قىىا 

وي فىر  عىن االع قىال فىي الطيىر مىن عنىوا  ال طيىر وألل ألنوم كانوا يع قىدون فىي الطيىر 
ال اىىا م ، وقىىالوا لوىىم ى كمىىا سىىمع م فىىي ال فسىىير ى عنىىو مىىا عتىىى عمثىىالكم إلىىى عاىىش بلىىد إال 

الطوا فجعلىىوا مجىىيء العىىذاب بسىىب  اىىبالء بسىىب  الرسىىش ، يىىاءام العىىذاب فظنىىوا بىىش غىى
والرسش لو ُعطيعوا كانوا سبأا  من عسأاب السىعالة الدنيويى  واأل رويى  ، لكىن لمىا عصىت 

لمىىا  الههك الهههرر صالئ ههاام لمهها ملمههلا   هللا يىىش وعىىالالقىىرى الرسىىش وظلمىىوا عالكوىىم 
هللا يىش ش كانوا حايقين بعىذاب عصوا وكذبوا الرسش ياءام العذاب ، لما لم ي أعوا الرس

جىىيء العىىذاب إلىىى لكفىىرة يعلىىوا السىىب  الىىذي مىىن عيلىىو يلكىىن عولئىىل الماىىركون وا وعىىال
للدعوة إلى  هللا يش وعالالقرى او بعث  ومجيء ابالء المصلحين الرسش الذين عرسلوم 

 إ الص الدين وعأالتو وحده لونما سواه .
ي تااءمنا بكم ، فإن بقي م فينا فسيحش بنا العذاب يعن  دا ا يردا ب م  إأا  قولو انا : 

 ألنكم عبحاب شبم . 
وعنوا  العذاب ال ي ي ااءمون منوىا : إمىا العىذاب الىدنيوي بمعنىى منىع مىا يسىرام ، وامىا 
 االس ئصىىىىىا  فىىىىىي الىىىىىدنيا عي ىىىىىا  ، مثىىىىىش مىىىىىا قىىىىىا  عبىىىىىحاب فرعىىىىىون لموسىىىىىى ومىىىىىن معىىىىىو 

 م سهيئ    يهرقا بملسه  ق هن  له  إإذا جاأاهم الحس   قاللا ل ا ااي قإ  انهبه 
ومطىىر و يىىر قىىالوا لنىىا اىىذه ،  هللا يىىش وعىىاليعنىىي إأا يىىاءام  صىى  وسىىع  ورأ  مىىن 

قالوا نحن المس حقون لوا ونحن عالوا لما لنا من اس حقا  ألل ، واأا يىاءام غيىر اىذا 
من الجدب والقحط وبعض المصا   ال ي تأتي على الناس في الدنيا ، قالوا اىذا سىبأو 
موسى ومن معو ، مأقا ام فينا وويولام فينا سىب  لنىا اىذه المصىا   واىذه السىيئات ، 

يعنىىي  قإ  انههبهم سهيئ    يههرقا بملسهه  ق هن  لهه   قىا  :  فصىاروا علينىا شىىبما  .
 ي ااءمون بموسى ومن معو ويقولون ابالء ام سب  ألل .
.................................................................................. 
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يعنىي  قهاللا  دها ا يردها ب هم  كذلل فىي اىذه السىورة ، فىي قصى  عبىحاب تلىل القريى  
تاىىىىاءمنا ، وبسىىىىب  ألىىىىل  ىىىىافوا عنوىىىىم لىىىىو بقىىىىي الرسىىىىش فىىىىيوم عنوىىىىم يقىىىىع علىىىىيوم العىىىىذاب 
ويس أبىىىلون عو تقىىىع علىىىيوم عنىىىوا  القحىىىط والجىىىدب وعنىىىوا  الباليىىىا . لىىىذلل عقسىىىموا قسىىىما  

عقسموا : لىئن لىم تن وىوا  لئن لم ا فهلا ل رجم ئم قليمس ئم   ا  اات صليم  :  بقولوم
قسموا بآلو وم عو طئ  للقسم ، يعني عو ، الالم اذه اي الواقع  في يواب القسم تسمى م

 عقسموا با  أل ألن المارك يبمن با  ويبمن بآلو و . 
ذه الدعوة واىذا الىبالا الىذي لتيى م بىو يعني إن ما ترك م ا لئن لم ا فهلا  قالوا لوم : 

واذا الدين ، الذي او إ الص الاأالة هلل وحده والخ و  لو واتأا  عوامر الرسش الذين 
 يىىىىىىىىىاءوا مىىىىىىىىىن عنىىىىىىىىىد هللا ، لىىىىىىىىىئن لىىىىىىىىىم تن وىىىىىىىىىوا عىىىىىىىىىن ألىىىىىىىىىل لنىىىىىىىىىريمنكم . وفىىىىىىىىىي قولىىىىىىىىىو : 

  ل رجم ئم لريم انا انا عنوا  من الموكدات منوا الالم ومنوا نون ال وكيد الثقيل  . وا
عو عنوا  الق ىش ال ىي تماثىش فىي ين   بالق ش ُفسر بأنو الق ش ، يعني الرمي بالحجارة الذي 

 غاي وا ون يج وا الريم بالحجارة .
 يعني بالا م والس  والعي  ح ى ننفر الناس منكم . ل رجم ئم  والقو  الثاني 

اه اللغىىوي ولكىىن ب ىىميم  واألو  بىىالنظر إلىىى معنىىى الىىريم اللغىىوي ، والثىىاني عي ىىا  بمعنىى
نوىم إأا مىا ريمىوا فمىاتوا ال يصىل  أليعنىي  قليمس ئم   ا  اات صليم  قولو بعد ألىل 

اىذا ياىىمش اىىذا واىذا ، فىىإن كىىان  ل ههرجم ئم  عن يمسىوا بعىىد ألىل بعىىذاب . لكىىن قولىو 
كىان الىريم  لعىذاب يكىون بعىده ، اىذا ظىاار . واأاالريم بالا م والس  ونحو ألل فىإن ا

 ق ش فإن الواو ال تق  ي ترتيأا  بين الم عاطفين . بال
ميكىىون قولىو وليمسىنكم منىا عىذاب علىىيم  ل هرجم ئم قليمسه ئم   هها  هاات صلهيم  قىا  : 

بىىش يكىون قبلىىو إأا كىىان معنىى الىىريم الق ىىش . اىذا غيىىر الىريم ، غيىىر مرتىى  علىى الىىريم 
ا  لوىىذه الكلمىى  عبىىلو وعبىىش الىىريم فىىي اللغىى  وعي ىىا  ميمىىا يىىاء فىىي القىىرلن مىىن االسىى عم

 يعني رمى بو على عوا نو الايء يعني رمى بو ، وريم بالحديرالرمي ، ريم ب
.................................................................................. 

 



 
                                                                               

 لفضيلة الشيخ : صالح آل الشيخ                                           تفسير سورة يس       

 

  56 

سيهللل  ث ث  رابلههم كلهبهم قيهللهل   يق . قا  يش وعىال : من لون تدقيق وال توث
يعني رميا  بالغي  واذا من رمىي الكىالم ، واىذا  ا سهم كلبهم رجمًا بالريب خمس  س

كما قا  الااعر : وما او عنوا بالحدير المريم . يعني الذي ُريم بو ورمىي مىن غيىر 
تدقيق وال توثق  . ولوذا المعنى ، معنى الرمىي عطلىق علىى الجمىار ، الجمىار ال ىي اىي 

يرمىىى بوىىا . يىىريم بوىىا بمعنىىى سىىم الجمىىار أل ألنوىىا الحصىىا الصىىغار ُعطلىىق عليوىىا اىىذا اال
فاألبش عنو الرمي ثم تفر  عنو عشياء منوا الرمي بالحجارة الصغار . فالرمي بالحجارة 

 الصغار يقا  لو ريم ألنو من الجمار ، من باب االش قا  األكبر .
ا  اات ل رجم ئم قليمس ئم    انا ، يعني الكلم  لوا عدة تفابيش ع ر ، قا  : قا  
وليمسنكم منا عىذاب علىيم : األبىش عن تكىون ) منىا ( م ىأ رة : وليمسىنكم عىذاب  صليم 

عليم منا . لكن تقديم ما األبش ميو ال أ ير يكون لفا دة ، والفا دة انا عن تكىون العىداوة 
مويولة قبش ويول العذاب ، وليمسنكم منا : يعني من يو نا أليش ما قام في قلبنىا مىن 

كىم قبىش عن يقىع بكىم العىذاب ، يعنىي يريىدون ال أكيىد وال نبيىو علىى وقىو  العىذاب العداوة ل
 منوم بخصوبوم ح ى يكون ال خوي  وابان  العداوة ععظم .

العىىذاب وبىىف انىىا بأنىىو علىىيم ، وعلىىيم فعيىىش بمعنىىى مفعىىش يعنىىي   ههاات صلههيم  قىىا  : 
ذاب ، واىىذا ينقىىاس تعىىذيأا واالسىىم العىىمىىبلم . والعىىذاب اىىو اسىىم لل عىىذي  ، عىىذب يعىىذب 

على فعش إأا كانت سليم  من حروز العل  ، مثش سلم تسليما وسىالما ، وطلىق تطليقىا 
وطالقا ، وعشأاه ألل . فإأا  اي ال عذي  ، وال عذي  مصدر عذب وعبلو من العذب ، 
ىذ ب  الاىيء يعنىي حأسىو فىي اللغى  . ويطلىق علىى كىش حىأف  والعذب الحأف ، عبال  ع 

ويسلم من الاوا   يسمى مىاء  ي يصفو من الكدر ويصفو من القذرلذعذب ، والماء ا
عذبا  ألنو يصير طيأا  سليما  من العال ق ومن الاوا   ونحو ألل بالعذب واىو الحىأف 

 ، واو عن ينقش من الغدير عو من البرك  ، برك  الماء يعد المطر
................................................................................. 
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ويجعش في إناء يحىأف ميىو ح ىى ت رسى  عال قىو ومىا يكىدره فيأقىى الأىاقي عىذبا ، سىمي 
علىى مىىا يصىىي  اإلنسىىان ممىىا ال عىذبا ألنىىو بىىار كىىذلل بالعىذب واىىو الحىىأف ، وُعطلىىق 

عىىذاب أل ألن األبىىش ميىىو الحىىأف . ولوىىذا قىىا  بعىىض العلمىىاء فىىي ليىىو يال مىىو عطلىىق ع
لقرلن ، قالوا : العىذاب اىو حىأف ى عحىد تعريى  العىذاب علىى اسى عما  بيانوم لمفرلات ا

حىأف مىا يسىر الىىنفف اىو القىرلن لىو عو علىى االسى عما  فىىي القىرلن لىو ى قىالوا : العىىذاب 
ال ألىىل عليوىىا ، عو حىىىأف مىىا يال ىىم الىىنفف ويسىىىراا دويحسىىن عنىىداا عنوىىا وافا ىىى  ع ىى

ر عن العىذاب يطلىق علىى القليىش ال ألل عليوا . وبوذا ال عريى  يصىيدعنوا وافا   ع 
والكثير ، ميقا  : تعىذب فىالن إأا بىار عليىو شىيء مىن األلىم ولىو لىم يكىن علمىا  كبيىرا  . 

: )) إن الميت ليعذب بأكاء عالىو عليىو (( عليو الصالة والسالم النبي وعليو ُحمش قو  
ف عنوا  من العذاب يعني نو  بش  قليمس ئم   ا  اات صليم  قولو انا :  . الذي وبع

بأنىىو مىىبلم بعىىد السىى  والاىى م الىىذي حصىىش لوىىم قبىىش الق ىىش إأا كىىان ُفسىىرت ) لنىىريمنكم ( 
 بالق ش .

  قههاللا طههااركم  ل ههم  اىىذا يىىواب الرسىش قىىالوا طىىا ركم معكىىم . طىىا ركم يعنىىي شىىبمكم
مالأم لكم ، ليف الابم قد عتى من غيركم بش او مالأم لكم . وعبش الطا ر مىا يطيىر 

يعنىي : مىا طىار عىنكم مىن العمىش اىو سىب   طهااركم  ل هم  . في قولو  عن اإلنسان
يعنىي مىا طىار عنىو  قك   دسا  صلز  اي طااري إ    هه   شبمكم ، كما قا  سأحانو 
يعنىىي سىىب  الاىىبم اىىو مىىا طىىار  قههاللا طههااركم  ل ههم   مىىن العمىىش إن  يىىر عو شىىر .

 ومعصي  رسلو .  يش وعالهللاعنكم من العمش السيئ الذي او الارك با  ومعصي  
  صان ذ كرام  يعني من العج  عن تقولون اذا بعد عن ُأكرتم ، ع ن ُأكرتم تقولون ألل

! ع ن ُللل م على الخير وللل م على ما بو فالحكم ونجاحكم وسعالتكم وما بو الخير لكم 
 هللا يش وعالفي الدنيا واآل رة تقولون ألل ! عاذا ي اء من لعاكم إلى 

.................................................................................. 
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وألنكىم ال يسألكم على لعوتو عيرا وانما يريد لكم الخير ألنكم قومىو وألنكىم محبوبىون لىو 
لصين ، عاىذا يى اء الىدعاة لكىم ض! البد عن ُترشدوا إلى ما بو بالحكم ، عاذا ي اء المخ

ض! يعنىىىي اسىىى نكار عن يكىىىون ألىىىل يوابىىىا  مناسىىىأا  بعىىىد ألىىىل ال ىىىذكير . مأعىىىد ع ىىىن أكىىىرتم 
ال ذكير وبعد الدعوة إلى الخير والودى يكون ألل الجواب! الشل عن اذا يواب باع ، 

  يعني يواب الماركين للرسش .
يعني اذا وبفكم ونع كم عنكىم قىوم مسىرفون ،  ب  صدفم قل   سرإل   قالوا بعد ألل 

ي اللغىى  تطلىىق علىىى الريىىا  بالخصىىوص أل ألنوىىم اىىم الىىذين يقومىىون بالمومىىات والقىىوم فىى
بىال أع . فمىن األو  النسىاء فىيوم ويقومون بمعالي األمور وباألمور العظام ، وقد يىد ش 

 ا صيها الاين ل  لا ص  س ر قل   ن قل   س  ص    لدلا خيرًا  ه هم   قولو تعالى :
عطىف النسىاء علىى القىوم فىد  علىى    ه هن قص دساأ  ن دساأ  سه  ص    هن خيهراً 

  ال غاير بين اللفظين وعن النساء ال يد لون في القوم ، وألل برعاي  المعنى اللغوي . 
  دها كاد   ن قل  كاإرين  وقد تد ش فيوا بحكم ال أع ، كما قا  تعالى عن بلاىيف :

 . ل   ألدها اضا لهم صق ام اضا لها  
ق سرإل    اسم إا   اإلسراف ، قاإلسراف   ال  وم مسرفون بش عن م ق قال ا ا   

 واقز  الحد الم ذق  ب  ، اإلسهراف  وهاقز  الحهد المه ذق  به  إئه   هن جهاقز الحهد 
الاي ص ذ  ب    د  سرإًا . قاإلسراف خ ف الفباير ، الفباير    دفها  المهال إه  غيهر 

 ا  الضهاذر بالبهار إه  يهدي قجه  ق ق  احري  لاقل  ،   خلذ  ن البار ، قال ص   ه
 يولل   ن  مين ق ن يمال  ق  احٍر لملاقل  ب  ف الرر  .ي

 ل ه  قهد جهاقزام الحهد المه ذق  به  بهالك الفله   بىش عنى م قىوم مسىرفون  قهال ا ها   
لىئن لىم تن وىوا  الاي إللفملي قاهل الفئهايب ، قذلهك الههلل الهاي قلفمهلي قاهل قهلل   

ص ههههها اإلسههههراف إههههه  الشههههر  إههههههل  وهههههاقز    ب علىىىىيملنىىىىريمنكم وليمسىىىىنكم منىىىىا عىىىىىذا
.................................................................................. 
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 .األطلم  صق إ  األيرب  صق إ  اإلدفا  صق إ  غير ذلك   ل   سرإا 


