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 / سورة يس66
 " يس " 1سورة يس 66

حرفاف مقطعاف في آية مستقمة يراد منيما التحدي واإلعجاز. وبما أف مف معاني 
الحروؼ المقطعة أنيا أسماء، فقد صار "يس" اسًما مف أسماء ذكور المسمميف، 

 ياسيف.ويكتب: 
 

 " والقرآِن الحكيِم " 8سورة يس 66
 أقسـ اهلل بالقرآف. الواو: واو القَسـ.

 
 " إنَّك َلِمَن الُمرسميَن " 6سورة يس 66

"، والبلـ. رًدا عمى مف ينكر رسالتو.  إنؾ: أي محمد. أكد أنو رسوؿ بػ: "إفَّ
 

 " عمى صراٍط مستقيٍم " 4سورة يس 66
المرسميف عمى صراط مستقيـ": خبر بعد خبر. خبر ال عوج فيو وال خمؿ. "لمف 

"إنؾ". ويجوز أف يكوف "عمى صراط مستقيـ" مف صفة المرسميف، أي لمف 
 (.2/1008المرسميف عمى استقامة مف الحؽ )معاني القرآف لمنحاس 

 
 " تنزيَل العزيِز الرحيِم " 5سورة يس  66

ؼ: ُنّزؿ تنزيبًل(، تنزيَؿ: بالنصب عمى أنو مصدر )مفعوؿ مطمؽ لفعؿ محذو 
وبالرفع عمى أنو خبر، والتقدير: ىو تنزيؿ، وبالجر صفة لمقرآف )الوارد ذكره في 

(. العزيز: صفة فييا إنذار 4/163(. وقرئ بيا جميًعا )معجـ القراءات 2اآلية 
 لمكافريف. الرحيـ: صفة فييا بشرى لممؤمنيف.



 
 فيم غافموَن " " ِلتُنِذَر قوًما ما أُنِذَر آباؤىم 6سورة يس 66

أي لـ ينذورا ىـ وال آباؤىـ، فطالت عمييـ الفترة. أو: لتنذر قوًما بما أنذر آباؤىـ، 
( )معاني القرآف لمنحاس 13كما قاؿ سبحانو: "فقؿ أنذرتكـ صاعقة" )فصمت 

(. اإلنذار: التخويؼ. غافموف: عف اهلل واليـو اآلخر. ما أنذر: لـ ينذر. 2/1008
 لتنذر قوًما غافميف. ما: نافية. لـ يقؿ:

 
 " لقد َحقَّ القوُل عمى أكثرِىم فيم ال ُيؤمنوَن " 7سورة يس 66

 القوؿ: بالعذاب. فيـ ال يؤمنوف: ألنيـ ال يؤمنوف.
 

" إنَّا جعْمنا في أعناِقيم أغالاًل فيي إلى األذقاِن فيم ُمقَمُحوَن  8سورة يس  66
" 

دي ذكر، ألف المعنى قد ُعرؼ )معاني المعنى: فأيدييـ إلى األذقاف، ولـ يجِر لؤلي
 (، كما قاؿ الشاعر:2/1009القرآف لمنحاس 

 فما أدري إذا يمَّْمُت وجًيا     أريُد الخيَر أيُّيما َيميني
 آلخيػُر الذي أنا أبتغيػِو        أـ الشرُّ الذي ىو يبتغيني

يما ىذاف البيتاف ذكرىما بعض المفسريف )الطبري وغيره(، وموضع الشاىد في
قولو: )أييما( ذكر الخير ولـ يذكر الشر. لكف قد يقاؿ بأنو ذكرىما مباشرة في 

 البيت الثاني.
مقمحوف: مضطروف إلى رفع رؤوسيـ بسبب األغبلؿ التي تشدىا إلى الخمؼ. 

أصؿ اإلقماح: رفع الرأس وغض البصر، مأخوذ مف البعير المقمح، وىو أف يرفع 
ذا ما ورد ماًء كريًيا. لـ يقؿ: )ىي إلى األذقاف(. رأسو ويطبؽ أجفانو في الشتاء، إ

 لـ يقؿ: )فيي إلى أذقانيـ(. انظر "فيي"، "فيـ".



 
" وجعْمنا ِمن بيِن أيدييْم َسدِّا وِمن خمِفيم َسدِّا فأغشْيناىم فيم  9سورة يس  66

 ال ُيْبِصروَن "
: أعميناىـ. مف بيف أيدييـ: مف أماميـ. سدِّا: حجاًبا، غطاًء، غشاوة. أغشيناىـ

جعمنا عمى أبصارىـ غشاوة: غطاًء. قاؿ تعالى: "وَجعؿ عمى بصره غشاوة" 
 (.7(، "وعمى أبصارىـ غشاوة" )البقرة 23)الجاثية 

 الحْظ قولو:
 (.6فيـ غافموف )اآلية  -
 (.7فيـ ال يؤمنوف )اآلية  -
 (.8فيـ مقمحوف )اآلية  -
 (.9فيـ ال يبصروف )اآلية  -
 

 " وسواٌء عمييم أأنذرَتيم أم لم تنِذْرىم ال ُيؤمنوَن " 12 سورة يس66
لـ يقؿ: )فيـ ال يؤمنوف(، )فإنيـ ال يؤمنوف(. أي: ال ينفع معيـ اإلنذار. في اآلية 

 تأكيد مف اهلل لرسولو بأف ىؤالء لف يؤمنوا ميما حاوؿ معيـ.
 

الرحمَن بالغيِب فبشِّْرُه " إنَّما تُنِذُر َمِن اتَّبَع الذِّْكَر وَخِشَي  11سورة يس 66
 بمغفرٍة وأجٍر كريٍم "

إنما تنذر: إنما ينفع إنذارؾ. أجر كريـ: الجنة ونعيميا. الذكر: القرآف. بالغيب: 
أي مف دوف أف يراه. الحظ في اآلية: تنذر، فبشره. مف انتفع بالنذارة فقد استحؽ 

لى إنذار. بمى البشارة. قد يقاؿ إف مف اتبع الذكر وخشي الرحمف ال يحتاج إ
يحتاج إليو وينتفع بو، ويتقوى، ويثبت، ويعرؼ تفاصيؿ األحكاـ واآلداب. فبل 

 ينتفع بالقرآف إال مف آمف باهلل أواًل.



 
" إنَّا نحُن ُنحيي الموَتى ونكتُب ما قدَّموا وآثاَرىم وكلَّ شيٍء  18سورة يس  66

 أحصيناُه في إماٍم ُمبيٍن "
ممات. ما قدموا: مف خير وشر. آثارىـ: ما تركوه مف نحيي الموتى: نبعثيـ بعد ال

سنف حسنة وسيئة. ومنو: اآلثار واألخبار والسنف. ما قدموا وآثارىـ: ما قدموا 
وأخروا. قاؿ مجاىد وقتادة: آثارىـ: ُخطاىـ. وقاؿ سعيد بف جبير: نكتب ما قدموا: 

: معظـ 2/1010أعماليـ. "وآثارىـ": ما سّنوا بعدىـ )معاني القرآف لمنحاس  (. كؿَّ
القّراء عمى نصبيا، عمى إضمار فعؿ دّؿ عميو ما بعده، والتقدير: وأحصينا كؿَّ 
شيء. غير أف الفّراء قاؿ: والرفع وجو جيد وقد سمعت ذلؾ مف العرب، وفيو 

، ومعجـ القراءات 2/514، والنكت لممجاشعي 2/373قراءة )معاني القرآف لمفّراء 
ا قدموا وتركوا مف آثار(. لـ يقؿ: )ونكتب أعماليـ (. لـ يقؿ: )ونكتب م4/165

 وآثارىـ(.
أحصيناه: قيدناه، كتبناه. واإلحصاء أصمو مشتؽ مف الحصى، ألنيـ كانوا 

يستعممونو في العّد استعماؿ األصابع. وشبيو بيذا استعماؿ السبحة لمعرفة عدد 
لمحاسبة وعمـ التنسبيحات. وىناؾ اليـو تمييز اصطبلحي بيف عمـ الحساب وعمـ ا

اإلحصاء. إماـ مبيف: كتاب مبيف: كتاب األعماؿ، وقيؿ: الموح المحفوظ. قاؿ 
(، أي: كتابيـ، أو نبييـ، أو 71تعالى: "يـو ندعو كؿ أناس بإماميـ" )اإلسراء 

عالميـ الذي اقتدوا بو. اإلماـ والكتاب ىنا بمعنى: الدفتر. والدفاتر في عمـ 
ليومية، ودفتر األستاذ )لعمو عدوؿ في التسمية عف المحاسبة أنواع: منيا دفتر ا

دفتر اإلماـ(. األوؿ تسجؿ فيو العمميات يوًما فيوًما، واآلخر تنقؿ إليو العمميات 
مصنفة حسب أنواعيا: أثاث، أدوات، ديوف، إيرادات، مصروفات ... إلخ. مبيف: 

ال يحتاج  ُمفِصح. واإلفصاح مصطمح معروؼ في عمـ المحاسبة والمراجعة. واهلل



حصاء، لكف قد يكوف ىذا لتقريب األمور إلى أفياـ  إلى دفاتر ورجاؿ محاسبة وا 
 البشر، وإلرشادىـ إلى أصوؿ المحاسبة واإلحصاء ومسؾ الدفاتر، واهلل أعمـ.

 
 " واضِرْب ليم مثاًل أصحاَب القريِة إذ جاَءىا الُمرَسموَن " 16سورة يس  66

(. لـ يقؿ: )إذ 3/385يف )تفسير الماوردي القرية: أنطاكية حسب جميع المفسر 
 جاءىـ المرسموف(.

 
ْزنا بثالٍث فقاُلوا إنا  14سورة يس  66 " إذ أرسْمنا إلييُم اثنيِن فكذَّبوىما فعزَّ

 إليكم ُمرَسموَن "
إذ أرسمنا: إذ: ظرؼ زماف بدؿ مف )إذ( في اآلية السابقة. اثنيف: مف الرسؿ. 

ية أنو قد يجتمع أكثر مف رسوؿ في زماف ثالث: رسوؿ ثالث. يستفاد مف اآل
ومكاف واحد. وفي موضع الحؽ مف السورة نفسيا: "إنا إليكـ لمرسموف" )اآلية 

(، ألف األوؿ ابتداء إخبار، فمـ َيْحَتْج إلى التأكيد بالبلـ، بخبلؼ الثاني فإنو 16
مف شيء  جاء بعد إنكار وتكذيب: "قالوا ما أنتـ إال بشٌر مثُمنا وما أنزؿ الرحمفُ 

 (.423(، فاحتاج إلى التأكيد )أنموذج ص 15إْف أنتـ إال تكِذبوف" )يس 
 

" قالوا ما أنتم إال بشٌر ِمثُمنا وما أنزَل الرحمُن ِمن شيٍء إْن  15سورة يس  66
 أنُتم إال َتكِذبوَن "

مف رسوؿ، أو مف وحي. إْف: ما. لـ يقؿ: )إف أنتـ إال كاذبوف(.  مف شْي:
 كذبوف. التقدير: إف أنتـ إال قـو تكذبوف.األصؿ: أنتـ ت

 
 " قالوا ربُّنا يعمُم إنَّا إليكم لُمرَسموَن " 16سورة يس  66



أي: والمرسموف صادقوف، ففي اآلية طباؽ: "تكذبوف" و"مرسموف"، وىو طباؽ 
 (. لـ يقؿ: )إنا لمرسموف إليكـ(.3/326معنوي )اإلتقاف 

(. 22/361مى صدؽ مقالتيـ )ابف عاشور ربنا يعمـ: قَسـ ألنو استشياد باهلل ع
 أي: واهلل إنا إليكـ لمرسموف.

 
 " وما عمينا إال البالُغ المبيُن " 17سورة يس 66

(. 99ىذه وظيفة الرسؿ. في موضع آخر: "ما عمى الرسوؿ إال الببلغ" )المائدة 
. المبيف: ىذا يدؿ عمى أىمية اإلبانة واإلفصاح والببلغة والوضوح بالنسبة لمرسؿ

وكذلؾ بالنسبة لمباحثيف والكاتبيف والمتحدثيف والخطباء. فمف ال إبانة لو ال يكوف 
 في المستوى المطموب.

 
" قاُلوا إنَّا َتطيَّْرنا بكم لِئن لْم تنَتيوا لَنْرُجمنَّكم وَلَيَمسَّنَّكم منَّا  18سورة يس  66

 عذاٌب أليٌم "
قالوا: أي قاؿ أصحاب القرية لمرسؿ. تطيرنا: تشاءمنا. وأصمو أف الرجؿ منيـ 

ف أخذ يساًرا تشاءـ.  كاف إذا أراد أمًرا نفَّر الطير، فإف أخذ الطير يميًنا تفاءؿ، وا 
طائر اإلنساف: عممو الذي يطير عنو مف خير أو شر، أو ما قدر لو في عمـ اهلل. 

كذا: قسـ لو كذا، كاف مف نصيبو كذا. ولعميـ والطائر: الحظ والنصيب. طار لو 
تشاءموا لسوء أصابيـ، لعمو انحباس المطر عف أنطاكية في أياميـ. نرجمنكـ: 
نرمينكـ بالحجارة، أو نشتمنكـ. الرجيـ: الممعوف، المطرود مف رحمة اهلل. الرجـ: 

ـ الرمي بالحجارة، ثـ استعير في الشتـ والقتؿ، والرمي بالظف والحدس: الرج
 بالغيب. ومنو: الرجـ في الحج، والرجـ في الحدود. قارف: )الرحيـ( و)الرجيـ(.

لنرجمنكـ وليمسنكـ منا عذاب أليـ: بيذه الميجة كأف الكفار صاروا آلية. عذاب 
 أليـ: في الدنيا طبًعا. ىذا قوؿ الكفار لمرسؿ، وليس قوؿ اهلل لمكفار!



 
 " قاُلوا طائُركم معكم أِئْن ُذكِّْرُتم بْل أنُتم قوٌم ُمسرفوَن " 19 سورة يس 66

قالوا: أي الرسؿ. طائركـ معكـ: شؤمكـ عندكـ. أئف ذّكرتـ: الجواب محذوؼ، 
تقديره: تطيرتـ وتوعدتـ بالرجـ والعذاب األليـ. أئف ذّكرتـ: لمجرد أنكـ ذّكرتـ قمتـ 

فر والتطير والفساد. بؿ: أي ليس األمر ىذا القوؿ وأسرفتـ فيو! مسرفوف: في الك
 كما يبدو بؿ أنتـ بطبيعتكـ مسرفوف.

 
" وجاَء ِمن أْقصا المدينِة رجٌل َيْسَعى قاَل يا قوِم اتَِّبُعوا  82سورة يس  66

 الُمرَسميَن "
(. أقصا: 20وفي موضع آخر: "وجاء رجؿ مف أقصا المدينة يسعى" )القصص 

ىو حبيب النجار، كاف ينسج الحرير،  أقصى. يسعى: يسرع المشي. قيؿ:
 ويتصدؽ بنصؼ كسبو.

 
 " اتَِّبُعوا َمن ال يسأُلكم أجًرا وىم ُميتدوَن " 81سورة يس  66

مف ال يسألكـ أجًرا: األنبياء تنبيًيا عمى صدقيـ وتجردىـ. لـ يقؿ: )وىو ميتد(، 
 ميتدوف(. بؿ حمؿ عمى المعنى، وىو الجمع. ولـ يقؿ: )مف ال يسألونكـ أجًرا وىـ

 
ليِو ُترجعوَن " 88سورة يس  66  " وما لي ال أعبُد الذي فطَرني وا 

ليو  ليو أرجع(. لـ يقؿ: )وا  فطرني: خمقني. الخالؽ أولى بالعبادة. لـ يقؿ: )وا 
 نرجع(. قد يقاؿ: إنو عدؿ عنو ألجؿ الفاصمة القرآنية لمتوافؽ مع رؤوس اآلي.

ليو ولكف ىذا غير كاؼ، إذ يبدو أف المقصود:  وما لكـ ال تعبدوف الذي فطركـ وا 
ليو ُترجعوف" أمارة ذلؾ ودليمو.  ُترجعوف؟ قولو: "وا 



ليو أرجع، وما لكـ ال تعبدوف  وربما يكوف التقدير: وما لي ال أعبد الذي فطرني وا 
ليو أرجع،  ليو ُترجعوف؟ فاختصرت اختصاًرا بميًغا، أو أف التقدير: وا  الذي فطركـ وا 

ليو ترجعوف )قارف ليو ُترجعوف: فيو تيديد ليـ. 289و  3/165اإلتقاف  وا  (. وا 
تساءؿ الماوردي: لـ أضاؼ الفطرة إلى نفسو، والبعث إلييـ؟ يعني: لـ يقؿ: )وما 

لي ال أعبد الذي فطرني وفطركـ(، ولـ يقؿ: )وما لي ال أعبد الذي إليو أرجع 
ليو ترجعوف(. أجاب الماوردي: ألف خمؽ اهلل تعالى لو نعمة ع ميو توجب الشكر، وا 

والبعث في القيامة وعيد يقتضي الزجر، فكانت إضافة النعمة إلى نفسو إضافة 
ضافة الزجر إلى الكافر أبمغ أثًرا )تفسير الماوردي   (.3/388شكر، وا 

 
" أأتِخُذ ِمن دونِو آليًة إْن ُيِرْدِن الرحمُن ِبُضرٍّ ال ُتْغِن عنِّي  86سورة يس  66

 ِن "شفاعُتيم وال ُينِقذو
(. فيو عمى سبيؿ التعريض 2/313المراد: أتتخذوف مف دونو آلية؟! )البرىاف 

 بيـ.
ووجُو حسِنو ظاىر، ألنو يتضمف إعبلـ السامع، عمى صورة ال تقتضي مواجيتو 
بالخطاب المنكر، كأنؾ لـ َتْعِنِو، وىو أعمى في محاسف األخبلؽ، وأقرب لمقبوؿ، 

د تتغير لغة الخطاب وليجتو بحسب قوة أو (. وق2/313وأدعى لمتواضع )البرىاف 
 ضعؼ المخاِطب والمخاَطب.

ىذه أدوات لفيـ القرآف، أو لممزيد مف فيمو. وليس كذلؾ فحسب، بؿ إنيا تعمـ 
القارئ فنوف الخطاب العربي، بؿ وغير العربي، وال تجد مثميا إال مف خبلؿ القرآف 

 ئمة المغة والتفسير.وتفسيره الذي تعاقبت عميو عقوؿ كبيرة وكثيرة مف أ
إف ُيردف: ُيرْدِف: أصميا ُيرْدِني، والنوف نوف الوقاية، وحذفت ياء المتكمـ مراعاة 

لقراءة الوصؿ، أي إنيا كتبت كما تمفظ. ضّر: لعؿ معناه: الشرؾ. ال تغف: فعؿ 
مضارع مجزـو جواب الشرط، وعبلمة الجـز حذؼ حرؼ العمة. ال ينقذوِف: ال 



ة، ينقذوني: فعؿ مضارع مجزـو معطوؼ عمى: "تغف"، وعبلمة ينقذوني، ال: نافي
الجـز حذؼ النوف، والنوف المذكورة لموقاية، وياء المتكمـ حذفت لمراعاة الفاصمة، 

 وىي مفعوؿ بو. ال ينقذوني مف الضّر.
لـ يقؿ: )أأتِخُذ ِمف دونِو آليًة ال ُتْغِني عني شفاعُتيـ إف يردف الرحمف بضّر وال 

 .ُينِقذوِف(
 

الحجة ىنا حجة نقمية، وىي مناسبة بعد اإليماف باهلل، أما مف لـ يؤمف باهلل فمف 
 تنفعو.

 
 " إنِّي إًذا لفي ضالٍل ُمبيٍن " 84سورة يس  66

 إني إذا فعمت ذلؾ )اتخذت مف دونو آلية( كنت في ضبلؿ مبيف.
 

 " إنِّي آمنُت بربِّكم فاسمعوِن " 85سورة يس  66
حذفت ياء المتكمـ لمجواز، ال سيما وأنيا رأس آية، ولمراعاة فاسمعوف: فاسمعوني، 

 الفاصمة. فاسمعوني: فاشيدوا لي، أو فاسمعوا قولي.
 

 " قيَل ادخِل الجنََّة قاَل يا ليَت قومي َيعمموَن " 86سورة يس 66
قيؿ: ىينا حذؼ تقديره: فمما مات قيؿ لو. قاؿ: الرجؿ الذي جاء مف أقصى 

 (. يعمموف: أني دخمت الجنة، ويعمموف ما فييا.20 المدينة )راجع اآلية
ىنا يتـ اإلقناع باستحضار مشيد الرجؿ في خياؿ السامع أو القارئ، والتأثير 

 عميو.
 

 " بما غفَر لي ربِّي وَجعمني ِمَن الُمْكَرميَن " 87سورة يس 66



ر لي بالربط بيف اآليتيف يكوف التقدير: ليت قومي يعمموف أني دخمت الجنة بما غف
ربي، أي بفضؿ غفرانو. نصح قومو بعد وفاتو كما نصحيـ في حياتو. قاؿ ابف 

 عباس: نصح قومو حًيا وميتًا. لـ يقؿ: )بما غفر لي ربي وأكرمني(.
*** 

 
" وما أنزْلنا عمى قومِو ِمن بعِدِه ِمن جنٍد ِمَن السماِء وما  88سورة يس  66

 كنَّا ُمْنِزليَن "
قومو، فيـ أقؿ شأنػًا مف ذلؾ، أىمكناىـ بمجرد صيحة  أي ما أنزلنا جنًدا عمى

واحدة، كما في اآلية التالية. الحظ تكرار "ِمف": مف بعده، مف جند، مف السماء. 
لـ يقؿ: )وما أنزلنا عمى قومو بعده جنًدا مف السماء(. الحظ قولو: ما أنزلنا، وما 

 كنا منزليف. كأف المعنى لـ ننزؿ، وال حاجة لئلنزاؿ.
 

 " إْن كانْت إال صيحًة واحدًة فإذا ىم خامدوَن " 89سورة يس  66
إْف كانت: ما كانت. صيحة: صيحة عذاب. قاؿ السدي: صيحة مف جبريؿ ليس 

. خامدوف: ساكنوف،  ليا مثنوية، أي صيحة واحدة ال ثانية ليا. ىـ: أي القـو
 ت الحمى.ىامدوف، ميتوف، كالرماد الخامد. خمدت النار: انطفأت. ومنو: خمد

 
" يا حسرًة عمى العباِد ما يأتيِيم ِمن رسوٍل إال كاُنوا بِو  62سورة يس  66

 َيستيِزئوَن "
 

؟متى يقع ىذا التحسر  

 في اآلخرة. -



 في الدنيا. -
 في كمييما مًعا. -
 في كؿ وقت. -
*** 

 مف المتحسر؟

 اهلل تعالى. -

 المبلئكة. -

 (.14الرسؿ الثبلثة )اآلية  -

 (.20الرجؿ )اآلية  -

 العباد. -

 المؤمنوف. -

 (.29اليالكوف )اآلية  -

*** 

 المعنى:

 يا ويؿ العباد، قالو ابف عباس. -

 يا حسرة العباد عمى أنفسيـ، قالو قتادة. -



 يا حسرتيـ عمى أنفسيـ، قالو عكرمة، وىو مشابو لسابقو. -

*** 

 القراءات:

 يا َحْسَرَة الِعباِد عمػى أْنُفِسيا. -

 يا حسرة العباد. -

 اء الساكنة(.يا حسره عمى العباد )بالي -

 يا حسرتا عمى العباد. -

 يا حسرتي عمى العباد. -

*** 

 اإلعراب:

يا: أداة نداء. والمنادى محذوؼ تقديره: يا ىؤالء. حسرًة: مفعوؿ مطمؽ.  -
 التقدير: تحسروا حسرًة.

 يا: أداة نداء. حسرًة: منادى. التقدير: ىذا وقُت حضورؾ. -

 واهلل أعمـ.

*** 

 آيات أخرى:



 .56حسرتا عمى ما فرطُت في جنب اهلل( الزمر )أف تقوؿ نفٌس يا  -
)حتى إذا جاءتيـ الساعُة بغتًة قالوا يا حسرتنا عمى ما فّرطنا فييا( األنعاـ  -

31. 
 

" ألْم يَروا كم أىمْكنا َقبميم ِمَن القروِن أنَّيم إلييم ال َيرجعوَن  61سورة يس  66
" 

الزمخشري بداًل مف: "أىمكنا" عمى القروف: األمـ. أنيـ إلييـ ال َيرجعوف: جعميا 
المعنى، ال عمى المفظ، تقديره: ألـ يروا كثرة إىبلكنا القروف مف قبميـ كونيـ غير 

 راجعيف إلييـ.
أطاؿ أبو حياف في نقد الزمخشري، ثـ قاؿ: والذي تقتضيو صناعة العربية أف 

يـ إلييـ ال "أنيـ" معموؿ لمحذوؼ، دؿ عميو المعنى، وتقديره: قضينا أو حكمنا أن
 َيرجعوف.

أقوؿ: لعؿ التقدير: ألـ يروا كـ أىمكنا قبميـ مف القروف، ألـ يروا أنيـ إلييـ ال 
(. أنيـ: أي القروف. إلييـ: إلى 263و  9/261َيرجعوف؟ )وانظر الدر المصوف 

 العباد )اآلية السابقة(. ال يرجعوف: إلى الدنيا.
 

ْن كٌل لمَّا جميٌع لد 68سورة يس  66  ينا ُمحضروَن "" وا 
 "محضروف": مبعوثوف، أو محشوروف.

 إْف: نافية بمعنى: ما. -1
 لمَّا: بالتشديد: إال.

التقدير: ما كٌؿ، أو ما كمُّيـ، إال جميٌع لدينا محضروف. حكى النحويوف: باهلل لّما 
 (.2/1013قمت، بمعنى: إال )معاني القرآف لمنحاس 



 
 ".أو إْف: مخففة مف الثقيمة، أي أصميا: "إفَّ  -2

 لَما: بالتخفيؼ، و"ما": زائدة.
 التقدير: إفَّ كبًل لجميٌع لدينا محضروف.

 
 كيؼ اجتمعت: "كؿ" و"جميع"؟

قاؿ ابف عاشور: كممة "كؿ" أفادت أف اإلحضار محيط بيـ، بحيث ال يفمت فريؽ 
منيـ، وكممة "جميع" أفادت أنيـ محضروف مجتمعيف. فميست إحدى الكممتيف 

ف أكثرىـ لما جميع لدينا محضروف، بمغنية عف األخرى.  أال ترى أنو لو قيؿ: وا 
لما كاف تناٍؼ بيف "أكثرىـ" و"جميعيـ"، أي: أكثرىـ يحضروف مجتمعيف )ابف 

 (.23/11عاشور 
 

" وآيٌة ليُم األرُض المْيتُة أحيْيناىا وأخرْجنا منيا حبِّا فمنُو  66سورة يس 66
 يأكموَن "

استئنافية. آية: خبر مقدـ. أحييناىا: أي نحيييـ آية: عبلمة، دليؿ. وآية: الواو 
بعد موتيـ كما أحينا األرض بعد موتيا. لـ يقؿ: )يأكموف منو(. لـ يقؿ: )منو 

 يأكموف(. فمنو: الفاء كأنيا زائدة.
كأف المراد أنيـ يأكموف الحبوب وال يفكروف كيؼ وصمتيـ، وال يشكروف، وال 

 ما ترى.يؤمنوف. وفي ىذا دعوة لمتفكير في كؿ 
 

ْرنا فييا ِمَن  64سورة يس 66 " وجعْمنا فييا جنَّاٍت ِمن نخيٍل وأعناٍب وفجَّ
 العيوِن "



جعمنا فييا: في األرض )انظر اآلية السابقة(. جنات: بساتيف. فجرنا فييا: في 
 األرض. أـ  في الجنات؟

 
 "" ليأكموا ِمن ثمرِه وما عِممتُو أيديِيم أفال َيشكروَن  65سورة يس  66
 

 ثمره: الياء تعود عمى أي شيء؟
 لـ يقؿ:
 ثمرىا. -
 ثمرنا. -
*** 
 ثمره:
 ثمر اهلل. -
 ثمر ماء العيوف. -
 ثمر النخيؿ. -
 ثمر ما ذكرناه. -
*** 

 لعؿ األرجح ما قالو الزمخشري:
 "الضمير هلل تعالى، والمعنى: ليأكموا مما خمقو اهلل مف الثمر".

 والقرطبي، وأبا حياف(.)انظر: البغوي، وابف عطية، والزمخشري، 
*** 

قاؿ تعالى: "أَولـ يروا أنا خمقنا ليـ مما عممت أيدينا أنعاًما فيـ ليا مالكوف" )يس 
(. وما عممتو أيدييـ: أي مف األنيار التي أجراىا اهلل، أو مف الزروع التي 71

ف كاف ال يخمو مف  أنبتيا اهلل. لو فكروا لشكروا وآمنوا. الثمر مف صنع اهلل، وا 



ف كاف مطموًبا فإنو ال يكاد يكوف شيًئا أماـ ج يد اإلنساف، ولكف جيد اإلنساف وا 
 صنع اهلل. والثمر الذي ال يد لئلنساف فيو ىو مف الموارد الطبيعية الحرة.

 
" سبحاَن الذي خمَق األزواَج كمَّيا ممَّا تُنِبُت األرُض وِمن  66سورة يس  66

 أنفِسيم وممَّا ال َيعمموَن "
تنّزه عما ال يميؽ بو. مما تنبت األرض: أي النبات. ومف أنفسيـ: أي سبحاف: 

اإلنساف. األزواج: أصناؼ النخؿ والشجر والزرع، كؿ صنؼ منو زوج. فقاعدة 
الزوجية قائمة في اإلنساف والحيواف والنبات، بؿ لعميا قاعدة الموجودات كميا. 

 بعدىا. خمؽ األزواج كميا: لماذا قاؿ: كميا؟ تضـ جميع ما ذكر
ومما ال يعمموف: أي مما ال يعممونو مف الموجودات األخرى. وقد ال يعمموف ذلؾ 

وقت النزوؿ، ثـ يعممونو بعد، أو ال يعممونو أبًدا، وربما يتعمؽ األمر بكبل 
 النوعيف.

يقوؿ أىؿ التفسير العممي: الحرؼ: "ِمف" في ىذه اآلية لبياف الجنس، وليس 
الذكور واإلناث في مخموقاتو كميا، سواء في ذلؾ لمتبعيض. فاهلل تعالى جعؿ 

النباتات والحيوانات والبشر وما ال يعممو الناس مف األحياء غير المرئية )المنتخب 
 (.654ص 

ـْ ّمَف ٱْلُفْمِؾ َوٱأَلْنَعٰػـِ َما  في موضع آخر: )ٱلَِّذي َخَمؽ ٱأَلْزٰوَج ُكمََّيا َوَجَعَؿ َلُك
 .12َتْرَكُبوَف( الزخرؼ 

 
 " وآيٌة ليُم الميُل نسمُخ منُو النياَر فإذا ىم ُمظِمموَن " 67سورة يس 66

. لـ يقؿ: )وآية ليـ اليوـُ نسمخ منو 33آية: عبلمة، دليؿ. وآية: راجع اآلية 
النيار(. في الميؿ يسمخ النيار فإذا ىـ مظمموف، وفي النيار يسمخ الميؿ فإذا ىـ 

 مبصروف.



 
 ي لمستقٍر ليا ذلَك تقديُر العزيِز العميِم "" والشمُس َتجر  68سورة يس  66

فييا معنياف: األوؿ: تجري إلى مكانيا وموضعيا )المستقر المكاني(. والثاني: 
تجري ألجؿ مسمى، إلى أف تستقر يـو القيامة )المستقر الزماني(. وفي قراءة: ال 

ز: القوي. مستقرَّ ليا، أي تجري في الميؿ والنيار وال وقوؼ ليا وال قرار. العزي
 العميـ: بكؿ شيء.

 
 " والقمَر قدَّرناُه منازَل حتى عاَد كالُعْرُجوِن القديِم " 69سورة يس  66

القمر: قرئ بالنصب والرفع. فمف نصب فعمى تقدير فعؿ محذوؼ: وقدرنا القمَر. 
، ومعجـ القراءات 2/515ومف رفع جعمو مبتدأ، و"قدرناه" خبر )النكت لممجاشعي 

الكبلـ حذؼ، والتقدير: والقمر قدرناه ذا منازؿ. حذؼ المضاؼ (. وفي 4/174
وأقاـ المضاؼ إليو مقامو. وال يجوز أف يكوف ببل حذؼ، ألف القمر غير المنازؿ، 

نما يجري القمر في المنازؿ )النكت لممجاشعي  (. منازؿ: عمى عدد أياـ 2/516وا 
قص بعد استكمالو، الشير، يزيد في كؿ ليمة مف أوؿ الشير حتى يستكمؿ، ثـ ين

حتى يعود كما بدأ. العرجوف: عنقود النخؿ إذا اصفرَّ ويبس واستقوس )تقوَّس(. 
 وأصمو مف االنعراج: االنعطاؼ. لـ يقؿ: )حتى يعود(.

 
" ال الشمُس ينبغي ليا أْن ُتدِرَك القمَر وال الميُل سابُق  42سورة يس  66

 النياِر وكٌل في فَمٍك َيسبحوَن "
. الفمؾ: موضع النجـو مف اليواء، وأصمو: االستدارة. كٌؿ: الشمس  والقمر والنجـو

لـ يقؿ: )وكؿ في فمؾ يسبح(. لـ يقؿ: )وكّميـ(. وقاؿ: "يسبحوف" بصيغة مف 
يعقؿ، ألف السباحة مف صفات العقبلء، وراعى رؤوس اآلي. أي: كٌؿ في فمكو 

 يسبح، أي يدور.



الشمس القمر، ألف كبًل منيما يجري  يقوؿ أىؿ التفسير العممي: ال يمكف أف تدرؾ
في فمؾ مواز لآلخر. كما يستحيؿ أف يسبؽ الميؿ النيار، ألف ذلؾ يتطمب أف 
تدور األرض حوؿ محورىا مف الشرؽ إلى الغرب بداًل مف اتجاىيا الحالي مف 

 (.655الغرب إلى الشرؽ )المنتخب ص 
 كؿ في فمؾ: تقرأ مف اليسار إلى اليميف مف دوف تغيير.

ـ يقؿ: )ال ينبغي لمشمس أف تدرؾ القمر(. لـ يقؿ: )وال ينبغي لميؿ أف يسبؽ ل
 النيار(. وال الميؿ سابؽ النيار: قد يفيـ منو أف النيار يسبؽ الميؿ.

 
يَّتيم في الُفْمك المشحوِن " 41سورة يس  66  " وآيٌة ليم أنَّا حمْمنا ذرِّ

. آية: 41و 37و 33ع اآلية آية ليـ: ورد ذكرىا في السورة ثبلث مرات: في مطم
عبلمة، دليؿ. ذريتيـ: ذرية آدـ. الفمؾ المشحوف: سفينة نوح، السفينة الممموءة مف 

(. الُفْمؾ، الفَمؾ )في اآلية 27، المؤمنوف 40كٍؿ زوجيِف اثنيِف )انظر سورة ىود 
 السابقة(: جناس.

 
 " وخمْقنا ليم ِمن ِمثِمو ما َيركبوَن " 48سورة يس  66
يركبوف: ما يركبونو. مف مثمو: مف مثؿ الفمؾ المشحوف، سفينة نوح. والمقصود ما 

بذلؾ السفف األخرى )غير السفف الشراعية(، وقد يدخؿ في ذلؾ سائر المركوبات 
في البر والبحر والجو. ونسب اهلل الخمؽ إليو ألف اإلنساف بفضمو تعالى يتعمـ 

 إلييا بعض العمماء. العمـو والصنائع والمخترعات، وىو الذي ييدي
 

ن نشأ ُنْغرْقُيم فال َصريَخ ليم وال ىم ُينَقذوَن " 46سورة يس  66  " وا 
 الصريخ: مف يصرخوف لو إلغاثتيـ، المغيث، المنقذ.

 



 " إال رحمًة منَّا ومتاًعا إلى حيٍن " 44سورة يس 66
: أي: إال برحمتنا. إلى حيف: إلى انقضاء أجؿ كؿ منيـ، أي إلى الموت. وقيؿ

 إلى القيامة.
 

ذا قيَل ليم اتقوا ما بيَن أيديُكم وما خمَفكم لعمَّكم ُترحموَن  45سورة يس 66 " وا 
" 

ما بيف أيديكـ: مف العذاب الذي وقع لؤلمـ الكافرة السابقة. وما خمفكـ: مف عذاب 
اآلخرة. قاؿ قتادة: أي ما بيف أيديكـ مف الوقائع فيمف كاف قبمكـ، "وما خمفكـ" مف 

(. جواب إذا محذوؼ تقديره: أعرضوا وكذبوا 2/1015ة )معاني القرآف اآلخر 
 واستيزؤوا. لعمكـ ترحموف: اسألوا اهلل الرحمة.

 
" وما تأتييم ِمن آيٍة ِمن آياِت ربِّيم إال كاُنوا عنيا ُمعرضيَن  46سورة يس 66

" 
وا آية: عبلمة، دليؿ، معجزة. وتشمؿ آيات القرآف، وآيات الكوف. لـ يقؿ: )كان
معرضيف عنيا(. ومف الواضح أف الكبلـ في اآلية عف الكفار )انظر اآلية 

 التالية(.
 

ذا قيَل ليم أنِفقوا ممَّا رزقكُم اهلُل قاَل الذيَن كفُروا لمذيَن  47سورة يس  66 " وا 
 آمُنوا أُنطِعُم َمن لو يشاُء اهلُل أطعمُو إْن أنُتم إال في ضالٍل مبيٍن "

أموالكـ(. أي: أيجيعو اهلل ونحف نشبعو! أو: أيفقره اهلل ونحف لـ يقؿ: )أنفقوا مف 
نغنيو! يقولوف ذلؾ عمى سبيؿ االستيزاء، أو لمبحث عف أي حجة لمتممص مف 

الواجب، عمى الرغـ مف أف اهلل يأمرىـ. إف اهلل يبتمي الفقير ليصبر، والغني 
 ليشكر.



تـ إال في ضبلؿ مبيف: ىذا قاؿ الذيف كفروا لمذيف آمنوا: لـ يقؿ: )قالوا(. إف أن
قوؿ الكافريف لممؤمنيف، ويبدو أنيـ يستعيروف لغتيـ، ويخاطبونيـ بيا، حتى لتكاد 

 تحسب أف القائؿ ىـ المؤمنوف. وقاؿ بعض المفسريف: ىو قوؿ اهلل ليـ.
 

 " ويقولوَن متى ىذا الوعُد إْن كنُتم صادقيَن " 48سورة يس  66
العذاب، لعمو عذاب الدنيا وعذاب اآلخرة، كما يفيـ لـ يقؿ: وقالوا. الوعد: الوعد ب

 مف اآليتيف التاليتيف.
تقدير الكبلـ: متى إنجاز ىذا الوعد؟ متى يصدؽ ىذا الوعد؟ ألف الوعد قد 

حصؿ. وقد يطمؽ الوعد عمى الموعود، مثؿ قوليـ: ىذا مف ضرب السمطاف، أي: 
 (.424نموذج ص مضروبو )مف النقد(، ىذا مف نسج اليمف، أي: منسوجو )أ

 
ُموَن " 49سورة يس  66  " ما َينظروَن إال صيحًة واحدًة تأخُذىم وىم َيِخصِّ

موف" بكسر الخاء وتشديد الصاد المكسورة، أي  جواب مف اهلل. اقرأىا: "َيِخصّْ
يتنازعوف في معايشيـ ومتاجرىـ. وأصميا: يختصموف، وفييا قراءة )معجـ 

صاًدا، فصارت الصاد مشددة، وكسرت  (، حيث أبدلت التاء4/178القراءات 
(. وىي مف الكممات القرآنية التي 23/34بكسر الصاد األصمية )ابف عاشور 

يصعب قراءتيا. أي تأخذىـ فجأًة. قاؿ رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ: تقـو 
، والرجؿ يخفض  الساعة والرجبلف قد نشرا ثوبيما يتبايعانو فما يطويانو حتى تقـو

، والرجؿ ُيميط )يطّيف، وفي رواية: يموط( حوضو ميزانو فما  يرفعو حتى تقـو
، والرجؿ يرفع أكمتو )لقمتو( إلى فيو فما تصؿ  ليسقي ماشيتو فما يسقييا حتى تقـو

 إلى فيو حتى تقـو ) صحيح البخاري في الفتف، وصحيح مسمـ في الفتف(.
 

 وَن "" فال يستطيعوَن توصيًة وال إلى أىميم َيرجع 52سورة يس  66



ال يستطيعوف توصية: ال ُيميموف حتى ُيْوُصوا. وال إلى أىميـ َيرجعوف: أي 
يموتوف مكانيـ. ويجوز أف يكوف المعنى: وال َيرجعوف إلى أىميـ قواًل )معاني 

(. توصية: وصية، أو نصيحة لغيرىـ بالتوبة. لـ يقؿ: 2/1016القرآف لمنحاس 
 )وال َيرجعوف إلى أىميـ(.

 
 " وُنِفَخ في الصوِر فإذا ىم ِمَن األجداِث إلى ربِّيم َيْنِسُموَن " 51 سورة يس 66

األجداث: القبور، جمع َجَدث. ينسموف: يخرجوف سراًعا. لـ يقؿ: )فإذا ىـ ينسموف 
 مف األجداث إلى ربيـ(.

 
" قاُلوا يا ويَمنا َمن بعثَنا ِمن َمْرقِدنا ىذا ما وعَد الرحمُن  58سورة يس  66

 رَسموَن "وصَدق المُ 
يا ويمنا: دعوا عمى أنفسيـ بالويؿ. قاؿ ابف عاشور: كممة يقوليا الواقع في مصيبة 

 أو الُمتحسّْر. والويؿ سوء الحاؿ.
قاؿ ابف عطية: "نداؤىـ الويؿ بمعنى: ىذا وقتَؾ وأواف حضورَؾ، وىو منادى 
مضاؼ. ويحتمؿ أف يكوف نصب الويؿ عمى المصدر )المفعوؿ المطمؽ(، 

 (.30دى محذوؼ، كأنيـ قالوا يا قومنا ويمنا. راجع يا حسرة )اآلية والمنا
 قاؿ الرازي:  قولو: )َقاُلوْا ياويمنا( أي: كؿ واحد قاؿ: يا ويمي.

مرقدنا: نومنا، قبرنا. ىذا: إشارة إلى "المرقد"، أي: مف بعثنا مف مرقدنا ىذا. أي: 
وعد الرحمف )تفسير ىو ما وعد الرحمف. أو: إشارة إلى الوعد، أي: ىذا ما 

(. 2/517، النكت لممجاشعي 2/380، معاني القرآف لمفّراء 3/395الماوردي 
لكف يبدو لي أف القوؿ الثاني ىو األرجح، ألف الجممة محتاجة إلى "ىذا"، بخبلؼ 

 األمر بالنسبة لػ: "مرقدنا".



ا ىذا ما وعد الرحمف: ىذا ما وعدكـ بو الرحمف. لـ يقؿ: )مف بعثنا مف مرقدن
ىذا، ىذا ما وعدنا الرحمف(. صدؽ المرسموف: فيما أخبروكـ بو عف اهلل. وعد 

الرحمف: بو. وصدؽ: وصدقو. وفي قائؿ ىذا القوؿ )يا ويمنا( قوالف: أحدىما: ىو 
قوؿ المؤمنيف ثـ يجيبوف أنفسيـ، واآلخر: ىو قوؿ الكفار ثـ يقاؿ ليـ: ىذا ما 

 وعد الرحمف.
 

 إال صيحًة واحدًة فإذا ىم جميٌع لدينا ُمحَضروَن "" إْن كانْت  56سورة يس 66
. إف كانت: ما كانت. لـ يقؿ: )جميًعا(. 49صيحة واحدة: سبؽ ذكرىا في اآلية 

جميع: مجموعوف. محضروف: مساقوف. وىذا المفظ يستخدـ اليـو في دوائر 
 األمف.

 
 كنُتم َتعمموَن " " فاليوَم ال ُتظمُم نفٌس شيًئا وال ُتجَزوَن إال ما 54سورة يس  66

: يـو الحساب والجزاء. ال تجزوف إال ما كنتـ تعمموف: إال جزاء ما كنتـ  اليـو
تعمموف. الجزاء مف جنس العمؿ وعمى قدر العمؿ. والسياؽ ىنا في عمؿ الكفار. 
أما العمؿ الصالح مف المؤمنيف فجزاؤه مضاعؼ. لـ يقؿ: )فاليـو ال تظمموف شيًئا 

 تـ تعمموف(.وال تجزوف إال ما كن
 

 " إنَّ أصحاَب الجنَِّة اليوَم في ُشُغٍل فاكيوَن " 55سورة يس  66
أي: مشغولوف بالنعيـ. وفي قراءة: ُشْغؿ، بسكوف الغيف. فاكيوف: بفاكية الجنة. 
التعبير غريب: لعؿ التقدير: في شغميـ فاكيوف. المعنى أف شغميـ ىو التفكو 

"ليـ فييا فاكية". وفي  57عيـ. وفي اآلية والتنعـ. ما الذي يشغميـ؟ يشغميـ الن
ذا انقمبوا إلى أىميـ انقمبوا  قراءة: فِكيوف، مف الفكاىة: المزح. قاؿ تعالى: "وا 

(. والمعنى عمى 27(، "وَنعمٍة كانوا فييا فاكييف" )الدخاف 31فِكييف" )المطففيف 



الفاكو: ذو القراءتيف واحد، وقيؿ: مختمؼ، فالفكو: الذي يتفكو بأعراض الناس، و 
الفاكية، مثؿ: شاحـ: ذو شحـ، الحـ: ذو لحـ. البف: ذو لبف. تامر: ذو تمر. لـ 

 يقؿ: )فاكيوف في شغؿ(.
 

 " ىم وأزواُجيم في ظالٍل عمى األرائِك ُمتَّكئوَن " 56سورة يس  66
ظبلؿ: ظبلؿ الجنة. األرائؾ: جمع أريكة. واألريكة: كؿ ما يتكأ عميو. في اآلية 

يف بالجنة: أزواج، وظبلؿ )عمى عكس الجحيـ(، وأرائؾ، واتكاء. لـ وصؼ لممتنعم
 يقؿ: )متكئوف عمى األرائؾ(.

 
 " ليم فييا فاكيٌة وليم ما َيدَُّعوَن " 57سورة يس  66

(. ما يدَّعوف: ما يتمنوف، ما يشتيوف. ومنو: ادَِّع 55فييا: في الجنة )راجع اآلية 
مأخوذ مف الدعاء: الطمب. ما يطمبونو  عمي ما شئت. وقاؿ بعضيـ: ما َيسألوف،

يأتييـ. قاؿ الماوردي: ويحتمؿ ما يدَُّعوف أنو ليـ فيو ليـ ال ُيدفعوف عنو، فيـ 
(. لـ يقؿ: )وليـ 3/397مصروفوف عف دعوى ما ال يستحقوف )تفسير الماوردي 

 فييا(. لـ يقؿ: )بؿ ليـ ما يّدعوف(.
 

 " سالٌم قواًل ِمن رٍب رحيٍم " 58 سورة يس 66
 

سبلـ : خبر لمبتدأ محذوؼ تقديره : ىو سبلـ. قواًل : مفعوؿ مطمؽ، ألف التقدير 
 : يقاؿ ليـ قواًل. تفيد اآلية أف اهلل تعالى يسمّْـ عمى أىؿ الجنة.

 
 " وامتاُزوا اليوَم أيُّيا الُمجرموَن " 59سورة يس  66



ال تختمطوا. أي: ال تختمطوا بالمؤمنيف، أو ال يختمط امتازوا: انعزلوا، انفرزوا، 
بعضكـ ببعض، ال تختمط فرقة بأخرى. ولعمو اختار المفظ بنية التيكـ. المجرموف: 

 الكافروف.
 

" ألْم أعَيْد إليكم يا َبني آدَم أْن ال تعُبدوا الشيطاَن إنَُّو لكم  62سورة يس 66
 عدٌو مبيٌن "

ي النار. الشيطاف عدو لكـ، فكيؼ تتخذونو صديًقا، توبيخ لمكافريف وتقريع وىـ ف
 بؿ إلًيا تعبدونو!

 
 " وأِن اعُبدوني ىذا صراٌط مستقيٌم " 61سورة يس 66

لعؿ التقدير: أْف ال تعبدوا الشيطاف )اآلية السابقة( وأِف اعبدوني ىذا صراطي 
 صراط مستقيـ.

 
 تكوُنوا تعقموَن "" ولقد أضلَّ منكم ِجِبالِّ كثيًرا أفمم  68سورة يس  66

: أي الشيطاف )اآلية  (. الجبّؿ: الخمؽ، جمع جبمَّة. جبَؿ اهلل الخمؽ: 60أضؿَّ
آالؼ، والكثير ما ال يحصيو إال اهلل  10خمقيـ. حكى الضحاؾ أف الجبّؿ الواحد 

تعالى. التقدير: إنو لكـ عدو مبيف ولقد أضؿ منكـ جببًل كثيًرا. لـ يقؿ: )أفبل 
 تعقموف(.

 
 " ىذه جينَُّم التي كنُتم ُتوَعدوَن " 66يس  سورة66

كنتـ توعدوف بيا، فبل تصدقوف، بؿ تكذبوف وتستيزئوف. استحضار لجينـ. لـ 
 يقؿ: )ىذه جينـ التي كنتـ توَعدونيا(، )ىذه جينـ التي كنتـ بيا توَعدوف(.

 



 " اْصَمْوىا اليوَم بما كنُتم َتكفروَن " 64سورة يس  66
 وقوا حرارتيا. بما كنتـ تكفروف: بسبب كفركـ.اصموىا: ادخموىا وذ

 
" اليوَم نخِتُم عمى أفواِىيم وتكمُِّمنا أيديِيم وَتشيُد أرجُميم بما  65سورة يس  66

 كاُنوا يكِسُبوَن "
نختـ عمى أفواىيـ: نمنعيـ مف الكبلـ. في األيدي قاؿ: تكممنا. وفي األرجؿ قاؿ: 

ـَ جعؿ ما كاف مف اليد كبلًما، وما كاف تشيد. يكسبوف: بيا مف أعماؿ محرمة. لِ 
مف الرّْْجؿ شيادة؟ لعؿ السبب أنو مف غير البلئؽ أف يقوؿ: )تكممنا أرجميـ(، 

. لـ يقؿ: )اليـو نختـ عمى أفواىكـ وتكممنا أيديكـ 3/399قارف تفسير الماوردي 
 وتشيد أرجمكـ بما كنتـ تكسبوف(.

 
أعيِنيم فاستَبُقوا الصراَط فأنَّى  " ولو نشاُء لَطَمْسنا عمى 66سورة يس  66

 ُيبِصروَن "
طمسنا عمى أعينيـ: أعميناىـ. المطموس والطميس عند أىؿ المغة: األعمى الذي 

(. استَبقوا: ابتدروا الصراط: 2/1019ليس في عينيو شّؽ )معاني القرآف لمنحاس 
ف كاف الطريؽ. أنى: كيؼ. انتقؿ في اآلية إلى الحديث عنيـ في الدنيا، بعد أ

 الكبلـ في اآلخرة. وفي بعض األحياف يكوف ىذا االنتقاؿ دقيًقا تصعب مبلحظتو.
 

" ولو نشاُء لَمَسْخناىم عمى مكانِتيم فما استطاُعوا مضيِّا  67سورة يس  66
 وال َيرجعوَن "

مسخناىـ عمى مكانتيـ: أقعدناىـ في مكانيـ. فبل يستطيعوف ذىاًبا وال إياًبا، تقدًما 
تأخًرا. لـ يقؿ: )فما استطاعوا مضًيا وال رجوًعا(. لـ يقؿ: )فما يمضوف وال وال 

 يرجعوف(. لعؿ التقدير: فما استطاعوا وال يستطيعوف، وما رجعوا وال يرجعوف.



 
 " وَمن ُنَعّمْرُه ُنَنِكْسُو في الخمِق أفال َيعقموَن " 68سورة يس  66

لى حالة الضعؼ كما كاف في الصغر، قاؿ ُنَعمّْْرُه: ُنِطْؿ ُعُمَره. ننكسو: نرّده إ
قتادة: نضعؼ سمعو وبصره وقوتو. ولعؿ المعنى: نصغر حجمو. أي إذا كنا 

 نفعؿ ذلؾ فنحف قادروف كذلؾ عمى مسخيـ.
يقوؿ أىؿ التفسير العممي: مف ُنطؿ عمره نرّده إلى عكس ما كاف عميو مف القوة 

لنمو، والنضج، والضمور. ومف فيصبح ضعيًفا. فحياة اإلنساف ليا ثبلث مراحؿ: ا
أسباب الشيخوخة زيادة قوى اليدـ في الجسـ عمى قوى البناء. ذلؾ أف خبليا 
الجسـ كميا في تغير مستمر، عدا خبليا المخ والنخاع، فإنيا ال تتغير مدى 

الحياة. فإذا تساوت نسبة تجدد الخبليا مع نسبة ىبلكيا لـ تظير األعراض. أما 
الخبليا، في عضو ما،عمى نسبة تجددىا، ظير ضمور ىذا  إذا زادت نسبة ىبلؾ

 (.658العضو )المنتخب ص 
 

" وما عمَّمناُه الشِّعَر وما ينبغي لُو إْن ىو إال ِذْكٌر وقرآٌن  69سورة يس  66
 مبيٌن "

عممناه: أي النبي محمد. ىو: أي القرآف. روي عف النبي صمى اهلل عميو وسمـ ما 
 ىو شعر كقولو:

 ال كِذْب         أنا ابُف عبِد المطمبْ  أنا النبيّّ 
 

(. 425لكف قميؿ الشعر ال يعّد شعًرا، ولـ يقصد بو الشعر أصبًل )أنموذج ص 
وما ينبغي لو: وما يميؽ بو. يفيـ مف اآلية أف القرآف ليس شعًرا. لعؿ التقدير: ما 

 ىو شعر إْف ىو إال ذكر.
 



 " لُينِذَر َمن كاَن حيِّا وَيِحقَّ القوُل عمى الكافريَن " 72 سورة يس 66
لينذر: أي القرآُف. وفي قراءة: لتنذر: أي لتنذر يا محمد. مف كاف حًيا: وىـ 

المؤمنوف. أي المؤمنوف أحياء ألنيـ ينتفعوف بالقرآف، والكافروف أموات، ألنيـ ال 
 يعقموف ما يخاطبوف بو. يحؽ القوؿ: أي بالعذاب.

 
" أَولْم َيروا أنَّا خمْقنا ليم ممَّا عِممْت أيدينا أنعاًما فيم ليا  71سورة يس  66

 مالكوَن "
األنعاـ: اإلبؿ والبقر والغنـ. مما عممت أيدينا: مما عممتو أيدينا، وما عممتو 

: "ليأكموا مف ثمره وما عممتو أيدييـ أفبل يشكروف". مالكوف: 35أيدييـ. في اآلية 
يقؿ: )فيـ مالكوف ليا(. ىي بيف أيدييـ يممكونيا وال ينظروف إلييا  متصرفوف. لـ
 نظر اعتبار.

 
 " وذلَّمناىا ليم فِمنيا َركوُبيم وِمنيا يأكموَن " 78سورة يس 66

ذلمناىا: سخرناىا. فمنيا: الفاء استئنافية. َركوبيـ: اقرأ بفتح الراء، بمعنى: دوابيـ 
فيو مصدر الفعؿ: ركب. لـ يقؿ: )ومنيا التي يركبونيا، أما الرُّكوب بالضـ 

أكميـ(. لـ يقؿ: )فمنيا يركبوف ومنيا يأكموف(. لـ يقؿ: )فمنيا ما يركبوف ومنيا ما 
 يأكموف(. لـ يقؿ: )منيا ركوبيـ(.

 ذلمناىا ليـ: لوال التذليؿ لما استطاعوا ركوبيا وال ذبحيا.
 

 َن "" وليم فييا منافُع ومشارُب أفال يشكرو 76سورة يس  66
(. منافع ومشارب: المشارب منافع ربما خصيا بالذكر 71فييا: في األنعاـ )اآلية 

ألىميتيا. منافع: منافع أخرى غير الركوب واألكؿ، مثؿ: االنتفاع بجمودىا 



وأصوافيا وأشعارىا وأوبارىا. المشارب: األلباف التي يشربونيا. أفبل يشكروف: أفبل 
 يشكروف اهلل ويعبدونو.

 
 " واتَّخذوا ِمن دوِن اهلِل آليًة لعمَّيم ُيْنَصروَن " 74يس سورة 66

 آلية: أصناًما. ُينصروف: بيا. لعميا تنصرىـ. لعؿ: لمترجي.
 

 " ال َيستطيعون نصَرىم وىم ليم ُجنٌد ُمْحَضروَن " 75سورة يس  66
ال يستطيعوف: أي ىذه اآللية المزعومة. وىـ أي المشركوف كالجند أو الخدـ ليذه 

األصناـ. محضروف: مساقوف. وىذه العبارة استفاد منيا المغويوف في دوائر 
الشرطة واألمف، الحْظ كممة "جند". لـ يقؿ: )ال تستطيع نصرىـ وىـ ليا جند 

محضروف(. أي ىـ ينصرونيا وىي ال تنصرىـ. ىي بحاجة إلى نصرىـ، وىي ال 
 تستطيع نصرىـ.

 
وَن وما ُيْعِمنوَن " " فال َيْحُزْنَك قوُليم 76سورة يس  66  إنَّا نعمُم ما ُيِسرُّ

ال يحزنؾ: يا محمد. وفي قراءة: فبل ُيْحِزْنَؾ، لغة أخرى. قوليـ: قوؿ المشركيف. 
إنا نعمـ ما يسروف وما يعمنوف: ىذا ليس قوليـ، بؿ ىو قوؿ اهلل تعالى. ولذلؾ 

ماذا قاؿ: وما جعؿ الوقؼ الزًما عمى "قوليـ". لـ يقؿ: )ما ُيسّروف وُيعمنوف(. ل
يعمنوف؟ كأف المعنى: ما ُيسّروف وما ُيعمنوف  كبلىما في عممنا سواء! ما ُيسّروف 

 وما ُيعمنوف سواء بسواء.
 

" أَولْم َيَر اإلنساُن أنَّا خمقناُه ِمن ُنطفٍة فإذا ىو َخصيٌم ُمبيٌن  77سورة يس  66
" 



خاصـ شديد نطفة: منّي، شيء قميؿ. خصيـ: صيغة مبالغة لػ: )َخْصـ(: م
الخصومة، مجادؿ. يخاصـ ربو وينكر قدرتو عمى البعث. وقد يكوف المعنى: 

 خمقناه مف نطفة فإذا ىو رجؿ.
 

" وضرَب لنا َمثاًل وَنِسَي َخْمَقُو قاَل َمن ُيحيي الِعظاَم وىي  78سورة يس  66
 َرميٌم "

بالية. نسي  ضرب لنا مثبًل: أي اإلنساف )الكافر( بقولو: مف ُيحيي العظاـ. رميـ:
خمقو: نسي كيؼ خمقو اهلل، وخمؽ عظامو مف ال شيء. فمف خمقيا مف الشيء 

 أفميس قادًرا عمى إعادتيا؟!
 

 " ُقْل ُيحيييا الذي أنشأىا أوَل مرٍة وىو بكلِّ َخْمٍق عميٌم " 79سورة يس 66
 أنشأىا: خمقيا. بكؿ خمؽ: بكؿ مخموؽ، أو بكؿ نوع مف الخمؽ: األوؿ والثاني.

 قؿ: )وىو بكؿ شيء عميـ(. لـ يقؿ: )وىو عميـ بكؿ خمؽ(.لـ ي
 

" الذي جعَل لكم ِمَن الشجِر األخضِر ناًرا فإذا أنُتم منُو  82سورة يس 66
 توقدوَن "

الذي: بدؿ مف )الذي( في اآلية السابقة. لـ يقؿ: )توقدوف منو(. المعنى أف ىناؾ 
نى: الشجر األخضر إذا قطع أنواًعا مف الشجر األخضر توقد منو النار، أو المع

 وصار يابًسا )حطًبا(.
سنة بالخشب والحطب،  1400يقوؿ زغموؿ النجار: "فسرىا أىؿ البادية مف قبؿ 

ونحف نفيميا اليـو في إطار كؿ صور الطاقة ذات األصؿ العضوي، مف كؿ 
الفضبلت النباتية والحيوانية، مثؿ التبف والقش، والحطب والخشب، إلى الفحـ 

ي والفحـ الحجري، إلى النفط والغازات المصاحبة لو. كؿ ىذه المصادر النبات



لمطاقة يمعب الدور الرئيس في تكوينيا الشجر األخضر، وما وىبو اهلل مف قدرة 
عمى احتباس جزء مف طاقة الشمس، ُيعينو عمى تحميؿ الماء إلى ُمكّوَنْيِو 

(. في 222ممي ص األساسييف: الييدروجيف واألوكسجيف" )قضية اإلعجاز الع
 (.659اآلية إشارة إلى المادة الخضراء في النبات )الكموروفيؿ( )المنتخب ص 

 
" أَوليَس الذي خمَق السمواِت واألرَض بقادٍر عمى أْن َيخمَق  81سورة يس 66

 ِمْثَميم بمى وىو الخالَّق العميُم "
وال يجوز أف يخمؽ مثميـ: بعد موتيـ. بمى: أي ىو قادر. بمى: تأتي بعد النفي، 

". لو قاؿ لؾ قائؿ: أما قاـ زيد ؟ فقمت: نعـ، انقمب المعنى، فصار  ـْ يؤتى بػ: "َنَع
نعـ ما قاـ )نعـ لـ يقـ(. فإذا قمت: بمى، صح المعنى )بمى قاـ(. وىي عند 

الكوفييف: "بؿ" زيدت عمييا الياء )األلؼ المقصورة(، ألف "بؿ" عندىـ إيجاب بعد 
يدت عمييا الياء لتدّؿ عمى ىذا المعنى وتخرج مف النسؽ نفي، فاختيرت ليذا، وز 
 (. ـ يقؿ: )بؿ ىو الخبّلؽ العميـ(.2/1022)معاني القرآف لمنحاس 

ىـ ال شيء أماـ السموات واألرض، فمف خمؽ السموات واألرض ال ريب أنو قادر 
عمى بعثيـ بعد موتيـ. السموات بالجمع، واألرض بالمفرد، ولـ ترد في القرآف 

 لجمع.با
 

 " إنَّما أمُرُه إذا أراَد شيًئا أْن يقوَل لُو ُكْن فيكوُن " 88سورة يس 66
أمره: أمر الخمؽ عنده. أي الخمؽ بالنسبة هلل سيؿ أكثر مما تتصوروف، فإذا أراد 
الخالؽ شيًئا أمره بأف يكوف فيكوف. كممة واحدة. فيكوف: قرأ ابف عامر والكسائي 
بالنصب: فيكوَف، عطؼ عمى قولو: "أف يقوَؿ" وقرأ الباقوف بالرفع: فيكوُف، أي: 

. كف فيكوف: لمتقريب لؤلذىاف، ألف اهلل إذا (2/520فيو يكوُف )النكت لممجاشعي 
 أراد شيئا فإنو ال يحتاج إلى زمف.



 
ليِو ُتْرَجعوَن " 86سورة يس  66  " فُسبحاَن الذي بيدِه َممكوُت كلِّ شيٍء وا 

المعنى: سبحاف الذي بيده ممؾ كؿ شيء. ممكوت: ممؾ واسع، صيغة مبالغة، 
باهلل تعالى. ُترَجعوف: لمحساب مثؿ: جبروت، طاغوت. ممكوت: عبارة مختصة 

 والجزاء. يممؾ كؿ شيء ويممؾ رجوعكـ إليو.
 لـ يقؿ: )وُترَجعوف إليو(.

*** 
 تـ تفسير سورة يس بحمد اهلل


