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 :دـتمهي
مروراً بفناء الكوف، وانتهاًء بالنشر والبعث و اخللق، ب ءاً ذبعل اإلنساف يعيش يف ادللكوت بديس مما سورة 

. ونسيج ىذه السورة 109واحلساب والقرار، فهي حبق سورة اإلدياف دبالك ادللكوت، واجلامعة ألصوؿ الدين
متشابك، كل ضوء فيو، وكل خط يرسم مواقف ذلا أكثر من مغزى، وأنوارىا تشع بوافر من اإلحياءات، يف  

باجتماعها تكوِّف صورة كلية يعرؼ فيها اإلنساف ىذا الكوف من أين؟ وإىل كلمات كل كلمة صورة مستقلة، و 
 بشكل أوضح:ىذه احملاور وادلوضوع تتضح لنا ، ومن خالؿ 110أين؟

 

 لسورة يس:األساسية  حاور: المأولً 
لدلة وىي: "اإلدياف بالبعث والنشور، وقصة أىل القرية، واأل ،أساسية اتعو موضثالثة جند أف السورة قد تناولت 

والرباىُت على وحدانية رب العادلُت". وىدفها األوؿ واألساس ىو بناء أسس العقيدة، فهي تتعرض لطبيعة 
الوحي، وصدؽ الرسالة منذ افتتاحها، مث تسوؽ قصة أصحاب القرية إذ جاءىا ادلرسلوف، لتحذر من عاقبة 

لقرآف يف استخداـ القصص لتدعيم التكذيب بالوحي والرسالة؛ وتعرض ىذه العاقبة يف القصة على طريقة ا
 . 111قضاياه. وقرب هناية السورة تعولد إىل ادلوضوع ذاتو

 

 : زلاوروجيري سياؽ السورة يف عرض موضوعاهتا يف ثالثة 
وأنو على  ،صلى اهلل عليو وسلمعلى رسالة النيب  يس َواْلُقْرآِف احلَِْكيمِ : يبدأ بالقسم باحلرفُت 112األول المحور

يتلو ذلك الكشف عن النهاية البائسة للغافلُت الذين يكذبوف، وىي حكم اهلل  صراط ومنهج لدين قومي ومستقيم
 .113عليهم بأال جيدوا إىل اذلداية سبياًل، وأف حياؿ بينهم وبينها أبداً 

رسوؿ ويستهزئوف بو. : ويأيت ىذا الشوط بنداء احلسرة على العبالد الذين ما يفتأوف يكذبوف كل الثاني المحور
غَت معتربين دبصارع ادلكذبُت، وال متيقظُت آليات اهلل يف الكوف وىي كثَت، وىنا يعرض تلك ادلشاىد 

 . 114الكونية

                                                      
 .61 ، صسورة يس الجامعة ألصول العقيدة وشعب اإليمانالبدري،  109
 .42 ، صسورة يس الجامعة ألصول العقيدة وشعب اإليمانالبدري،  110
 .4451 ، ص5ج ، في ظالل القرآن قطب، 111
. فيدور موضوع وزلور ىذه معناه ادلوضوعاتشوط" "بالسيد قطب  عرّب . 4452، ص 5ج ، في ظالل القرآنكما قسمو سيد قطب يف كتابو   112

 رلرى واحد.  يفصب يىل شوط، وكلو إالسورة يف كتابو يف عدة أشواط، فكل موضوع قسمو 
 .4452، ص 5ج ، في ظالل القرآنقطب،  113
 .4452، ص 5ج ، في ظالل القرآنقطب،  114
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 صلى اهلل عليو وسلم: يكالد يلخص موضوعات السورة كلها. فينفي يف أولو أف ما جاء بو زلمد الثالث المحور
كل عالقة بالشعر أصاًل، مث يعرض بعض ادلشاىد واللمسات الدالة سلم  صلى اهلل عليو و شعر، وينفي عن الرسوؿ 

تناوؿ قضية البعث والنشور فيذكرىم بالنشأة األوىل من نطفة لَتوا أف إحياء العظاـ وىي ويعلى األلوىية ادلنفرلدة، 
اىر بعيد من رميم كتلك النشأة وال غرابة فيها، ويذكرىم بالشجر األخضر الذي تكمن فيو النار ومها يف الظ

. وأخَتاً 115بعيد، وخيلق السماوات واألرض وىو شاىد بالقدرة على خلق أمثاذلم من البشر يف األوىل واآلخرة
َا أَْمرُُه ِإَذا أَرَالَد َشْيَئًا أَف يَػُقوَؿ َلُو ُكن فَػَيُكوُف َفُسْبَحاَف المِذْي بَِيِدِه َمَلُكوُت كُ جييء اإليقاع األخَت يف السورة:  لِّ ِإَّنم

 . َشْيٍء َوإِلَيِو تُػْرَجُعوفَ 
 

 : الموضوعات الرئيسة في السورة:اً ثاني
 الموضوع األول: الحديث عن البعث والنشور:

  :فيما يلييتلخص 
 : (1-6اآليات: : )الرسول والساعة :أولً 
( 6يس) ( 4َواْلُقْرآِف احلَِْكيِم) ( 3ِإنمَك َلِمَن اْلُمْرَسِلَُت)  لُِتنِذَر  (5تَنزِيَل اْلَعزِيِز الرمِحيِم ) (2مُّْسَتِقيٍم )َعَلى ِصرَاٍط

 (1قَػْوماً مما أُنِذَر آبَاُؤُىْم فَػُهْم َغاِفُلوَف )
صلى اهلل عليو لقد أقسم اهلل سبحانو وتعاىل يف صدر سورة يس بالقرآف احلكيم تأكيداً لصحة وصدؽ رسالة النيب 

مرقاة الوصوؿ إىل الفوز والسعالدة يف الدنيا واآلخرة، ومهما أعرض ، وحاجة الناس الشديدة إليها، فهي وسلم
عنها ادلعرضوف ادلعاندوف فثمة من يستجيب ذلا، فانقسم الناس من رسالتو إىل فريقُت: فريق معاند ال أمل يف 

م األزيل إديانو، وفريق يرجى لو اخلَت واذلدى، وأعماؿ كل من الفريقُت زلفوظة، وآثارىم مدونة معلومة يف العل
 . 116القدمي

 :(61-2اآليات: : )العناد والجحود: ثانياً 
( ِإنما َجَعْلَنا يف أَْعَناِقِهْم أَْغاَلاًل َفِهَي ِإىَل اأَلْذقَاِف فَػُهم مُّْقَمُحوَف 2َلَقْد َحقم اْلَقْوُؿ َعَلى َأْكَثرِِىْم فَػُهْم اَل يُػْؤِمُنوَف )
َناُىْم فَػُهْم اَل يُػْبِصُروَف )( َوَجَعْلَنا ِمن بَػُْتِ 3) ـْ 4أَْيِديِهْم َسّدًا َوِمْن َخْلِفِهْم َسّدًا فََأْغَشيػْ ( َوَسَواء َعَلْيِهْم أَأَنَذْرتَػُهْم َأ

 (61) ََلْ تُنِذْرُىْم اَل يُػْؤِمُنوفَ 
ال يؤمنوف، يف أمرىم، وحق قدر اهلل على أكثرىم، دبا علمو من حقيقتهم، وطبيعة مشاعرىم، فهم  يَ ضِ لقد قُ 

مشدولدة عن رؤية لدالئلو أو استشعارىا، وىنا  ،فإف نفوسهم زلجوبة عن اذلدى ؛وىذا ىو ادلصَت األخَت لألكثرين

                                                      
 .4452، ص 5ج ، في ظالل القرآنقطب،  115
 من موضوعات سور القرآن من سورة يس إلى سورة الذارياتعبد احلميد زلمولد، وطهماز،  ،433، ص 46، ج التفسير المنير، الزحيلي 116

 .5ـ(، ص 6443/ى6264، 6)بَتوت: الدار الشامية، ط 
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فثبوت القوؿ  .117يرسم مشهدًا حسيًا ذلذه احلالة النفسية، يصورىم كأهنم مغلولوف ممنوعوف قسرًا عن النظر
 . 118خطوات الشيطاف، وجحولدىم وعنالدىم عليهم بسبب إصرارىم على الكفر، وسبالديهم يف اتباع

 :(64-66اآليتاف: : )القرآن وخشية الرحمناتباع : ثالثاً 
( َا تُنِذُر َمِن اتػمَبَع الذِّْكَر َوَخِشَي الرمضْبَن بِاْلَغْيِب فَػَبشِّْرُه دبَْغِفرٍَة َوَأْجٍر َكرمٍِي  ِإنما ََنُْن َُنِْيي اْلَمْوَتى َوَنْكُتُب َما (66ِإَّنم

َناُه يف ِإَماـٍ ُمِبُتٍ   (64) َقدمُموا َوآثَاَرُىْم وَُكلم َشْيٍء أْحَصيػْ
 كأفو  .اإلنذاربينتفع الذي خشي الرضبن لدوف أف يراه، ىو من و  .يرالد بالذكر ىنا القرآف الكرمي على األرجح

فاَنصر فيمن اتبع الذكر  وجو اإلنذار، إاّل أف أولئك حيل بينهم وبُت تلقيو،حيق لو أف يىو وحده الذي  الرسوؿ
 . 119يستحق التبشَت بعد انتفاعو باإلنذاراإلنذار و  .وخشي الرضبن بالغيب

 

 الموضوع الثاني: الحديث عن قصة أهل القرية:
وبعد بياف حاؿ مشركي العرب الذين أصروا على الكفر، مث ضرب اهلل تعاىل ذلم مثاًل يشبو حاذلم يف اإلفراط 

وفيما يلي نوجز ىذه ، 120الدعاة إىل اهلل، وىو حاؿ أىل قرية )أنطاكية أو أنطاكيا(والغلو يف الكفر وتكذيب 
 ادلوضوعات:

 :(63اآلية: : )أصحاب القرية: أولً 
( 63َواْضِرْب ذَلُم ممَثالً َأْصَحاَب اْلَقْريَِة ِإْذ َجاءَىا اْلُمْرَسُلوَف) 

بأف جيعل أصحاب القرية مثاًل للمشركُت يف عنالدىم  صلى اهلل عليو وسلمواخلطاب موجو للرسوؿ زلمد 
عما يلقى من صلى اهلل عليو وسلم وإصرارىم على الكفر، وتكوف القصة هبذا ادلعٌت مسوقة دلواساة النيب زلمد 

 .121وإصرارىم على الشرؾ ،عنالد قومو
 (.62-62اآليات: : )تكذيب الرسل: ثانياً 
 ِبُومُهَا فَػَعزمْزنَا بِثَاِلٍث فَػَقاُلوا ِإنما إِلَْيُكم مُّْرَسُلوَف ) ِإْذ أَْرَسْلَنا إِلَْيِهُم اثْػنَػُْت ( قَاُلوا َما أَنُتْم ِإالم َبَشٌر مِّثْػُلَنا َوَما أَنَزَؿ 62َفَكذم

َنا ِإالم اْلَباَلُغ اْلُمِبُُت 61وَف )( قَاُلوا َربػَُّنا يَػْعَلُم ِإنما إِلَْيُكْم َلُمْرَسلُ 65الرمضْبن ِمن َشْيٍء ِإْف أَنُتْم ِإالم َتْكِذبُوَف ) ( َوَما َعَليػْ
(62) 

                                                      
، 6)لدمشق: مكتبة الغزايل، بَتوت: مؤسسة ادلناىل، ط  تفسير السور الكريمة سورة الكهف، مريم، يسكما قالو الصابوين،   117

 .2، ص 3، ج صفوة التفاسير الصابوين،و  ،31ـ(، ص 6436/ى6216
 . 4454، ص 5ج  ،في ظالل القرآنوقطب،  ،61، ص من موضوعات سور القرآنطهماز،  118
 .4411، ص 5 ج، في ظالل القرآنقطب،  119
 ،316، ص 43، ج التفسير المنيرسط، يف مشاؿ باللد الشاـ، كما ذكره ادلفسرين. انظر: الزحيلي، وىي يف مشاؿ سورية على ساحل البحر ادلتو  120

 .65، ص من موضوعات سور القرآنوطهماز، 
 .62 ، صمن موضوعات سور القرآنطهماز،  121



International Conference on Postgraduate Research 2014 (ICPR 2014) 

 

 

   Proceeding of  International Conference on Postgraduate Research (ICPR 201 
(e-ISBN 978-983-3048-98-4 ). 1-2 December 2014, Kuala Lumpur, MALAYSIA.                Page 255 

 

مكة الذين استمروا على عنالدىم،  اكما فعل مشركو   وا على ذلكاستمر و رسلُت الثالثة للمأصحاب القرية كذب 
اليت كانت زيل احلكيم وىي آيات التنْ  صلى اهلل عليو وسلم،نات الواضحة اليت أيد اهلل تعاىل هبا النيب للبيِّ  دواوجح

  .122يو، وتشهد بصحة رسالتو وصدؽ نبوتوزه وتسلِّ تعزِّ  صلى اهلل عليو وسلمزؿ على النيب تنْ 
 

 :(64-63اآليتاف: : )المتشائمون من دعوة المرسلين: ثالثاً 
 ْرُُت َبْل 63َعَذاٌب أَلِيٌم )قَاُلوا ِإنما َتطَيػمْرنَا ِبُكْم لَِئن َلْم تَنتَػُهوا لَنَػْرصُبَنمُكْم َولََيَمسمنمُكم مِّنما ( قَاُلوا طَائِرُُكْم َمَعُكْم أَِئن ذُكِّ

 (64أَنُتْم قَػْوـٌ مُّْسرُِفوَف )
فادلتشائموف من لدعوة ىؤالء الرسل ىم أصحاب قرية )أنطاكية(. ومن صفاهتم كذلك ظهورىم بالغلو يف 

كنتم كاذبُت. وقالوا يف الثاين: صرُت مصرين   :فكأهنم قالوا يف األوؿ ،أكدوا قوذلم بالتطَت هبمحيث  ،التكذيب
  .123واليمُت الكاذبة تدع الديار بالقع، فتشاءمنا بكم ثانياً  .على الكذب، حالفُت مقسمُت عليو

 :(42-41اآليات: : )الناصح بعد الحياة والممات: رابعاً 
 ُ( اتمِبُعوا َمن الم َيْسأَُلُكْم َأْجراً َوُىم مُّْهَتُدوَف 41وا اْلُمْرَسِلَُت )َوَجاء ِمْن أَْقَصى اْلَمِديَنِة َرُجٌل َيْسَعى قَاَؿ يَا قَػْوـِ اتمِبع
ُذ ِمن لُدونِِو آذِلًَة ِإف يُرلِْدِف الرمضْبَن ِبُضرٍّ الم تُػْغِن َعٍتِّ 44( َوَما يل اَل أَْعُبُد المِذي َفَطَرين َوإِلَْيِو تُػْرَجُعوَف )46) ( أََأزبِم

( ِقيَل الْدُخِل 45( ِإينِّ آَمنُت ِبَربُِّكْم فَاْْسَُعوِف )42( ِإينِّ ِإذًا لمِفي َضاَلٍؿ مُِّبٍُت )43ْيئًا َواَل يُنِقُذوِف )َشَفاَعتُػُهْم شَ 
 (42( دبَا َغَفَر يل َرِّبِّ َوَجَعَلٍِت ِمَن اْلُمْكَرِمَُت )41اجْلَنمَة قَاَؿ يَا َلْيَت قَػْوِمي يَػْعَلُموَف )

أصحاب ىذه القرية مع ذلك الرسوؿ الذي جاء من مكاف بعيد قاصدًا تلك القرية، لينقذ أىلها من بياف قصة 
 . 124الظلمات إىل النور

 :(34-43اآليات: : )الحسرة على العباد: خامساً 
( إِ 43َوَما أَنزَْلَنا َعَلى قَػْوِمِو ِمن بَػْعِدِه ِمن ُجنٍد مَِّن السمَماِء َوَما ُكنما ُمنزِِلَُت ) ف َكاَنْت ِإالم َصْيَحًة َواِحَدًة فَِإَذا ُىْم

َلُهم 31( يَا َحْسرًَة َعَلى اْلِعَبالِد َما يَْأتِيِهم مِّن رمُسوٍؿ ِإالم َكانُوا ِبِو َيْستَػْهزِئُوف )44َخاِمُدوَف ) ( َأَلَْ يَػَرْوا َكْم َأْىَلْكَنا قَػبػْ
يٌع لمَديْػَنا زُلَْضُروَف )36وَف )اْلُقُروِف أَنػمُهْم إِلَْيِهْم الَ يَػْرِجعُ  مِّنَ   (34( َوِإف ُكلٌّ لممما صبَِ

، ومن مث صلى اهلل عليو وسلمووجهت اآليات يف التعقيب الثاين على القصة سؤااًل للمشركُت ادلكذبُت للرسوؿ 
 .125ب سبحانو وتعاىل من حاؿ ىؤالء الكفار الذين َل يعتربوا دبن سبقهم من األمم والقروف ادلهلكةعجّ 

                                                      
 . 61، ص من موضوعات سور القرآنطهماز،  122
 .42، ص 63 ج، مفاتيح الغيبالرازي،  123
 .  63، ص روح القرآن الكريمالقصار: الذي يعمل يف تطريق النحاس. انظر: طبّارة،  124
. وىذه ىي عالدة اجملرمُت يف كل زماف ومكاف، كما قاؿ البيضاوي: إهنم أحقاء بأف 4412-4411، ص 5 ج، في ظالل القرآنقطب،  125

بالرسل ربسمر عليهم،  يتحسروا على أنفسهم، أو يُتحسر عليهم، فإف األمر لفخامتو وشدتو، بلغ إىل حيث إف كل من يتأتى منو التلهف إذا نظر إىل حاؿ استهزائهم
والسعالدة بالشقاوة، ويف اآلية تعريض بكفار قريش حيث كذبوا سيد ادلرسلُت. ودلا  ،حيث بدلوا اإلدياف بالكفر ؛ة وخيبة على ىؤالء احملرومُتوقاؿ: يا ذلا من حسر 

 جاء حاؿ كفار مكة حباؿ أصحاب القرية، وبّخ ادلشركُت على عدـ اعتبارىم دبن سبقهم.
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مث تأيت قارعة أخرى، تكوف ىي خاسبة ادلطاؼ يف رحلة التكذيب واالستهزاء واحلسرة، فإذا اجلميع زلضروف، 
نبعثهم َنن من مرقدىم، وَنضرىم َنن بُت أيدينا، وَناسبهم َنن على ما قدمت أيديهم، مث نذيقهم عذاب 

 .126السعَت دبا كانوا يفعلوف
 

 على وحدانية رب العالمين:الموضوع الثالث: الحديث عن األدلة 
  :بعد بياف أحواؿ األرض اليت ىي ادلكاف الكلي، ذكر ىنا أربع آيات لدالة على القدرة والوحدانية

 :(31-33اآليات: : )دلئل ونعم: الدليل األول
 َها َحّبًا َفِمْنُو َناَىا َوَأْخَرْجَنا ِمنػْ ُُم اأْلَْرُض اْلَمْيَتُة َأْحيَػيػْ يٍل َوأَْعَناٍب ( َوَجَعْلَنا ِفيَها َجنماٍت مِّ 33يَْأُكُلوَف )َوآيٌَة ذلم ن َّنِم

( ُسْبَحاَف المِذي َخَلَق اأْلَْزَواَج  35( لَِيْأُكُلوا ِمن شَبَرِِه َوَما َعِمَلْتُو أَْيِديِهْم أََفاَل َيْشُكُروَف )32اْلُعُيوِف ) َوَفجمْرنَا ِفيَها ِمنَ 
 (31ْرُض َوِمْن أَنُفِسِهْم َوممما اَل يَػْعَلُموَف )ُكلمَها ممما تُنِبُت اأْلَ 

إهنم يكذبوف الرسل، وال يتدبروف مصارع ادلكذبُت، وال يدركوف لداللة كوهنم يذىبوف وال يرجعوف، والرسل إَّنا 
قريبة يدعوهنم إىل اهلل، وكل ما يف الوجولد حوذلم حيدثهم عن اهلل، ويدؿ عليو ويشهد بوجولده، وىذه ىي األرض ال

تنبت احلب، وتزلداف باجلنات واجلناف من َّنيل  منهم، يروهنا ميتة ال حياة فيها، وال ماء ينشئ احلياة، مث يروهنا حيةً 
 . 127وأعناب، وتنفجر فيها العيوف، فتجري باحلياة حيث ذبري

 :(33-32اآليتاف: : )المستقر الزماني والمكاني للشمس: الدليل الثاني
 ُُم َا َذِلَك تَػْقِديُر اْلَعزِيِز اْلَعِليِم 32ْيُل َنْسَلُخ ِمْنُو النػمَهاَر فَِإَذا ُىم مُّْظِلُموَف )اللم  َوآيٌَة ذلم ( َوالشمْمُس ذَبْرِي ِلُمْستَػَقرٍّ ذلم
(33) 

اهلل سبحانو وتعاىل ينقلنا من سبحة العقل يف موضوع احلياة واإلحياء إىل آفاؽ الكوف لَتى عظمة اإلبداع يف  أف
لق والتقدير، والتنظيم، إىل الليل والنهار، إىل الشمس والقمر، إىل الظالـ والنور، إىل القمر ادلتدرج يف ادلنازؿ، اخل

 . 128ومع كل منزلة حالة، حىت يعولد كالعرجوف القدمي
 :(21-34اآليتاف: : )منازل القمر: الدليل الثالث

 ْْرنَاُه َمَنازَِؿ َحىتم َعالَد َكال اَل الشمْمُس يَنَبِغي ذَلَا َأف ُتْدرَِؾ اْلَقَمَر َواَل اللمْيُل َساِبُق  (34ُعْرُجوِف اْلَقِدمِي )َواْلَقَمَر َقدم
 (21النػمَهاِر وَُكلٌّ يف فَػَلٍك َيْسَبُحوَف )

                                                      
 .33-34، ص يس قلب القرآنقطب،  126
 .4412، ص 5 ج، قرآنفي ظالل القطب،  127
ء كاف ألف التعبَت القرآين لو مدلولو ومنطقو وحكمتو، كل حرؼ وكل كلمة، فكأف الليل ىو احلقيقة والنهار ىو الغالؼ، وكالمها جسد واحد، وسوا 128

يس بدأ التكوين واخللق، اهلل أعلم هبا. انظر: قطب، التعبَت عن السلخ يرتبط حبرؼ )عن( أو )من(، فإنو اقتطاع وانتزاع، إهنا أي الليل والنهار، حركة فلكية ترتبط دب
 .6514، ص تفسير القرآن العظيموابن كثَت،  ،32-31، ص قلب القرآن
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احلّية، بعد معرفتنا حلركة الشمس ومكاهنا وزماهنا، دلا ذلا من أمهية كبَتة يف إعطاء األشعة الضوئية على الكائنات 
، وأف من قدرتو تعاىل صَّت 129ننتقل إىل حركة القمر ومكانو وزمانو، دلا لو من فائدة جليلة يف سكوف وىدوء اجلو

 .130سَت القمر يف منازؿ، مث يشرع يف النقص إىل آخر الشهر حىت يصَت كالعرجوف القدمي
 

 :(22-26اآليات: : )السابحات في البحر والبر: الدليل الرابع
 ُْم أَنما ضَبَْلَنا ُذرِّيػمتَػُهْم يف اْلُفْلِك اْلَمْشُحوِف )َوآيٌَة ( َوِإف نمَشْأ نُػْغرِقْػُهْم َفاَل 24( َوَخَلْقَنا ذَلُم مِّن مِّْثِلِو َما يَػرَْكُبوَف )26ذلم

 (22( ِإالم َرضْبًَة مِّنما َوَمَتاعاً ِإىَل ِحٍُت )23َصرِيَخ ذَلُْم َواَل ُىْم يُنَقُذوَف )
إف يف السياؽ  بع القرآف بياف قدرة اهلل سبحانو وتعاىل فيلفت األنظار إىل السفن ادلسخرة يف البحر دلنفعة الناس.تا

مناسبة لطيفة بُت النجـو والكواكب الساحبة يف أفالكها، والفلك ادلشحوف السابح يف ادلاء حيمل ذرية بٍت 
 .131آلدـ،

: تقوى اهلل، وآيات اهلل، والشفقة على خلق اهللعناد وإعراض، وموقف الكفار من : الدليل الخامس
 :(51-25اآليات: )
( ْم ِإالم َكانُوا 25َوِإَذا ِقيَل ذَلُُم اتػمُقوا َما بَػُْتَ أَْيِديُكْم َوَما َخْلَفُكْم َلَعلمُكْم تُػْرضَبُوَف ( َوَما تَْأتِيِهم مِّْن آيٍَة مِّْن آيَاِت َرهبِِّ

َها ُمْعرِِضَُت ) اللمُو قَاَؿ المِذيَن َكَفُروا لِلمِذيَن آَمُنوا أَنُْطِعُم َمن لمْو َيَشاُء اللمُو  ِإَذا ِقيَل ذَلُْم أَنِفُقوا ممما َرَزَقُكمُ ( وَ 21َعنػْ
َما يَنظُُروَف ِإالم َصْيَحًة ( 23( َويَػُقوُلوَف َمىَت َىَذا اْلَوْعُد ِإف ُكنُتْم َصالِدِقَُت )22أَْطَعَمُو ِإْف أَنُتْم ِإالم يف َضاَلٍؿ مُِّبٍُت )

 (51( َفاَل َيْسَتِطيُعوَف تَػْوِصَيًة َواَل ِإىَل أَْىِلِهْم يَػْرِجُعوَف )24َواِحَدًة تَْأُخُذُىْم َوُىْم خيَِصُِّموَف )
ىذا  وبعد بياف اآليات الدالة يقينًا وقطعًا على وجولد اهلل، وتوحيده وقدرتو التامة، أخرب اهلل تعاىل أف الكفار مع

الدليل القاطع يعرضوف عن آيات رهبم، وال يعًتفوف هبا، وشأف العاقل االقتناع هبا، ولكن ىؤالء ال يتقوف اهلل، وال 
 . 132حيذروف بأف يصيبهم مثل ىالؾ األمم الغابرة، فهم يف غاية اجلهل، ويف قمة الغفلة

 :(54-56اآليتاف: : )النفخ في الصور، والبعث من القبور: الدليل السادس
( ْم يَنِسُلوَف ( قَاُلوا يَا َويْػَلَنا َمن بَػَعثَػَنا ِمن ممْرَقِدنَا َىَذا َما َوَعَد 56َونُِفَخ يف الصُّوِر فَِإَذا ُىم مَِّن اأْلَْجَداِث ِإىَل َرهبِِّ

 (54الرمضْبَُن َوَصَدَؽ اْلُمْرَسُلوَف )
سراعاً، وىم يف لدىش وذعر يتساءلوف من بعثنا من مث ينفخ يف الصور فإذا ىم ينتفضوف من القبور، وديضوف 

مث إذا الصحية  ،مث نزوؿ عنهم الدىشة قلياًل، فيدركوف ويعرفوف: ىذا ما وعد الرضبن وصدؽ ادلرسلوف ،مرقدنا

                                                      
 . 4414، ص 5 ج، في ظالل القرآنقطب،  129
 .4414، ص 5 ج، في ظالل القرآنقطب،  130
 .36، ص 41، ج بيرمفاتيح الغيب أو التفسير الكالرازي، و  ،4421، ص 5 ج، في ظالل القرآنقطب،  131
 .4421، ص 5 ج، في ظالل القرآنقطب،  132
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األخَتة، صيحة واحدة، فإذا ىذا الشتيت احلائر ادلذىوؿ ادلسارع يف خطاه ادلدىوش يثوب، وتنتظم الصفوؼ، 
 . 133اض يف مثل دلح البصر ورجع الصدىويتهيأ االستعر 

 :(53-53اآليات: : )الوصول إلى دار السالم: الدليل السابع
( يٌع لمَديْػَنا زُلَْضُروَف ( فَاْليَػْوـَ اَل ُتْظَلُم نَػْفٌس َشْيئاً َواَل ذُبَْزْوَف ِإالم َما ُكنُتْم 53ِإف َكاَنْت ِإالم َصْيَحًة َواِحَدًة فَِإَذا ُىْم صبَِ

( ُىْم َوأَْزَواُجُهْم يف ِظاَلٍؿ َعَلى اأْلَرَاِئِك ُمتمِكُؤوَف 55( ِإفم َأْصَحاَب اجْلَنمِة اْليَػْوـَ يف ُشُغٍل فَاِكُهوَف )52تَػْعَمُلوَف )
ـٌ قَػْواًل ِمن رمبٍّ رمِحيٍم ) (52( ذَلُْم ِفيَها فَاِكَهٌة َوذَلُم مما يَدمُعوَف )51)  (53َساَل

 .134متعدلدة؛ مبثوثة يف أكثر من سورة وأكثر من آيةو عيم ألصحاب اجلنة يف القرآف الكرمي كثَتة إف صور الن
 :(15-54اآليات: : )المعرضون عن الصراط المستقيم وجزاء المجرمين: الدليل الثامن

( َأَلَْ َأْعَهْد إِلَْيُكْم يَا َبٍِت آلدَ 54َواْمَتاُزوا اْليَػْوـَ أَيػَُّها اْلُمْجرُِموَف )( 11ـَ َأف الم تَػْعُبُدوا الشمْيطَاَف ِإنمُو َلُكْم َعُدوٌّ مُِّبٌُت )
( َىِذِه َجَهنمُم الميِت  14( َوَلَقْد َأَضلم ِمنُكْم ِجِباّلً َكِثَتاً أَفَػَلْم َتُكونُوا تَػْعِقُلوَف )16اْعُبُدوين َىَذا ِصرَاٌط مُّْسَتِقيٌم ) َوأَفِ 

( اْليَػْوـَ ََّنِْتُم َعَلى أَفْػَواِىِهْم َوُتَكلُِّمَنا أَْيِديِهْم َوَتْشَهُد 12ْوَىا اْليَػْوـَ دبَا ُكنُتْم َتْكُفُروَف )( اْصلَ 13ُكنُتْم تُوَعُدوَف )
 (15أَْرُجُلُهْم دبَا َكانُوا َيْكِسُبوَف )

اؿ األشقياء الفجار وما دلا ذكر اهلل تعاىل حاؿ السعداء األبرار وما ذلم يف اجلنة من النعيم ادلقيم، أعقبو بذكر ح
خيذؿ بعضهم بعضاً، وتشهد عليهم جوارحهم، وتنفك شخصيتهم مزقاً، وآحالداً يكذب و ذلم من اخلزي والدمار، 

بعضها بعضاً، وتعولد كل جارحة إىل رهبا مفرلدة، ويثوب كل عضو إىل بارئو مستسلماً، إنو مشهد عجيب رىيب 
 . 135تذىل من تصوره القلوب

 :(13-11اآليات: ) :في الخلق 136تنكيسالدليل التاسع: ال
( َوَلْو َنَشاء َلَمَسْخَناُىْم َعَلى َمَكانَِتِهْم َفَما 11َوَلْو َنَشاء َلَطَمْسَنا َعَلى أَْعُيِنِهْم فَاْسَتبَػُقوا الصِّرَاَط فََأَّنم يُػْبِصُروَف )

ْرُه ( َوَمن نػُّ 12اْسَتطَاُعوا ُمِضّياً َواَل يَػْرِجُعوَف )  (13نُػَنكِّْسُو يف اخْلَْلِق أََفاَل يَػْعِقُلوَف )َعمِّ
ومن مث ذّكر اهلل تعاىل لدالئل قدرتو على مسخ الكفار بتطاوؿ األعمار، وىذا أقرب مثاؿ واقعي على قدرتو تعاىل 
على طمس أعينهم، وإبطاؿ قواىم، ما حيدثو اهلل من تغَت يف بنيتهم، ومن َّند يف عمره نرلده على عكس ما كاف 

                                                      
 ،21-22، ص يس قلب القرآنقطب، ، و 6526، ص تفسير القرآن العظيمابن كثَت، ، و 4424، ص 5 ج، في ظالل القرآنقطب،  133

 .13، ص تفسير سورة يسوالغزايل،  ،33، ص من موضوعات سور القرآنطهماز، و 
التفسير والزحيلي،  ،31، ص روح القرآن الكريمطّبارة، ، و 22، ص تفسير سورة يسوالغزايل،  ،51-24، ص يس قلب القرآنقطب،  134

 .6523-6524، ص تفسير القرآن العظيموابن كثَت،  ،33، ص 43، ج المنير
 .51–56، ص يس قلب القرآنقطب،  135
من القوة والطراوة، فيصبح بعد قوتو وشبابو ضعيفاً ىرماً ىزياًل.  التنكيس: ىو التغيَت يف اخللق، والتقلب فيو، وجعلو على عكس ما كاف عليو أوالً  136
 .32، ص 43، ج التفسير المنيرانظر: الزحيلي، 
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القوة إىل الضعف، أفال يعقلوف ىذه احلقيقة، ويعلموف أف اهلل قالدر على ذلك، فأما لو تركوا يف األرض،  من
 .137وعمروا طويالً وأمهلهم الوعد ادلرسـو بعض حُت؛ فإهنم صائروف إىل شر حيمدوف معو التعجيل

: بيان خواص الرسالةالقرآن والشعر، وإثبات وجود اهلل سبحانه وتعالى ووحدانيته، و : الدليل العاشر
 :(21-14اآليتاف: )
( لُِينِذَر َمن َكاَف َحّياً َوحيَِقم اْلَقْوُؿ َعَلى اْلَكاِفرِيَن 14َوَما َعلمْمَناُه الشِّْعَر َوَما يَنَبِغي َلُو ِإْف ُىَو ِإالم ذِْكٌر َوقُػْرآٌف مُِّبٌُت )
(21) 

م اهلل بو يف صدر السورة، عالدت تنوه بو وتذكر ادلعاندين مث عالدت اآليات إىل القرآف الكرمي احلكيم الذي أقس
 بدالئل اإلعجاز يف نظمو البديع ادلتميز. وىي تعرض لنا أمور ثالثة رئيسية وىي: 

فيما جاء بو، ويف مقدمة ذلك الكتاب الذي أوحاه إليو لينذر بو  صلى اهلل عليو وسلم: تصديق الرسوؿ أوالً 
 الناس. 

انية اهلل سبحانو وتعاىل، وترؾ عبالدة األصناـ اليت ال تنفع وال تدفع، ومما يتبع ذلك اإلدياف : اإلدياف بوحدثانياً 
شكر اهلل على ما أغدؽ من نعم ال يقدر عليها سواه كاألرض ادليتة وما خيرج منها، وكالليل والنهار والشمس 

 والقمر والفلك ادلشحوف إىل آخره. 
أفاضت وأسهبت يف الكالـ واحلديث على ىذه العقائد الثالث، وابتداًء من  : اإلدياف بالبعث واجلزاء، وقدثالثاً 

ىذا ادلوضع إىل هناية السورة تراىا قد رجعت تتكلم وتتحدث عن ىذه العقائد، وتؤكدىا وتستدؿ عليها بألدلة 
 .أخرى مع اإلجياز

لذي ليس بشعر كما يزعم فيما جاء بو، ومنو القرآف الكرمي اصلى اهلل عليو وسلم فتحدثت عن صدؽ الرسوؿ 
 .138الكفار

 :(23-26اآليات: : )تسخير األنعام: الدليل الحادي عشر
( َها 26أَوَلَْ يَػَرْوا أَنما َخَلْقَنا ذَلُْم ممما َعِمَلْت أَْيِديَنا أَنْػَعاماً فَػُهْم ذَلَا َماِلُكوَف َها رَُكوبُػُهْم َوِمنػْ يَْأُكُلوَف ( َوَذلمْلَناَىا ذَلُْم َفِمنػْ
 (23( َوذَلُْم ِفيَها َمَناِفُع َوَمَشاِرُب أََفاَل َيْشُكُروَف )24)

، وأف ىذه اآليات لدالة على صلى اهلل عليو وسلموبعد أف نفى اهلل سبحانو وتعاىل صفة الشعر عن رسولو زلمد 
، وصدؽ اهلل عليو وسلمصلى أف القرآف الكرمي رضبة للمؤمنُت، وحجة على الكافرين، وبعد إثبات صدؽ رسولو 

القرآف الكرمي الذي نزؿ عليو، مث أتبع الكالـ واحلديث بتوجيو اخلطاب للمعاندين ادلكابرين حس ادلشاىدة عن 

                                                      
 ،21ص ،روح القرآن الكريموطّبارة،  ،615-612ص  ،تفسير السور الكريمةوالصابوين،  ،26ص  ،من موضوعات سور القرآنطهماز،  137

وابن   ،4423، ص 5 ج، في ظالل القرآنقطب، و  ،615 ص ،3، ج تفسير بحر العلوموالسمر قندي،  ،21، 34، ص 43، ج التفسير المنيروالزحيلي، 
 .6525-6522، ص تفسير القرآن العظيمكثَت، 

 .33-32، ص تفسير سورة يسالغزايل،  138
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. فادلتأمل يف خلق ىذه 139الوحدانية وقدرتو وعن األنعاـ، وما فيها من أسرار تشهد بربوبيتو سبحانو وتعاىل
جيد فيها آية كربى على وجولد اهلل سبحانو وتعاىل، وتصرفو احلكيم يف ىذا األنعاـ وتذليها دلنفعة الناس بالذات 

 . 140الكوف
 :(24-22اآليات: : )إحياء العظام البالية: الدليل الثاني عشر

 ( َفاَل حَيْزُنَك 25َضُروَف )( اَل َيْسَتِطيُعوَف َنْصَرُىْم َوُىْم ذَلُْم ُجنٌد زلُّْ 22َعلمُهْم يُنَصُروَف )َوازبمَُذوا ِمن لُدوِف اللمِو آذِلًَة لم
نَساُف أَنما َخَلْقَناُه ِمن نُّْطَفٍة فَِإَذا ُىَو َخِصيٌم مُِّبٌُت )21قَػْوذُلُْم ِإنما نَػْعَلُم َما ُيِسرُّوَف َوَما يُػْعِلُنوَف ) ( 22( أَوَلَْ يَػَر اإْلِ

ـَ َوِىَي َرِميٌم )َوَضَرَب لََنا َمَثاًل َوَنِسَي َخْلَقُو قَاَؿ َمن حُيِْيي اْلِعظَ  ( ُقْل حُيِْييَها المِذي أَنَشَأَىا أَومَؿ َمرمٍة َوُىَو ِبُكلِّ 23ا
 (24َخْلٍق َعِليٌم )

وبعد الكالـ واحلديث عن األنعاـ وتذليلها دلنفعة الناس، واليت تشهد بوجولد خالق حكيم ذلا، مث وخّبهم وعنفهم 
ألصناـ، وذلك هناية الغي والضالؿ، وأيضاً يعيب اهلل سبحانو وتعاىل يف عبالدة ماال يسمع وال ينفع من األوثاف وا

على ادلشركُت الزباذىم األصناـ آذلة من لدوف اهلل سبحانو وتعاىل، ومع ذلك أعرض ادلعاندوف عن الشكر ووضعوا 
 . 141الشرؾ مكاف الشكر فما أظلمهم

 :(33-31اآليات: : )خلق الضدُّ من الضد  : الدليل الثالث عشر
( أََولَْيَس المِذي َخَلَق السمَماَواِت َواأْلَْرَض 31لمِذي َجَعَل َلُكم مَِّن الشمَجِر اأْلَْخَضِر نَارًا فَِإَذا أَنُتم مِّْنُو تُوِقُدوَف )ا

ُؽ اْلَعِليُم ) َا أَْمرُُه ِإَذا أَرَا36بَِقالِدٍر َعَلى َأْف خَيُْلَق ِمثْػَلُهم بَػَلى َوُىَو اخلَْالم ( 34لَد َشْيئًا َأْف يَػُقوَؿ َلُو ُكْن فَػَيُكوُف )( ِإَّنم
 (33َفُسْبَحاَف المِذي بَِيِدِه َمَلُكوُت ُكلِّ َشْيٍء َوِإلَْيِو تُػْرَجُعوَف )

ختم اهلل سبحانو وتعاىل ىذه السورة هبذا الربىاف ادلفحم على قدرتو على إعالدة األجساـ حّية بعد موهتا للحساب 
وتعاىل يقرر بأف من خلق السموات احملتوية على باليُت األجراـ السماوية، وأف من خلق واجلزاء. فاهلل سبحانو 

األرض وما فيها من جباؿ وولدياف، وسهوؿ وحبار، وأهنار، وأشجار، ونبات، وما يعيش فيها من ماليُت ادلاليُت 
وىو اخلالؽ العليم، من الكائنات احلية، نعم إف من خلق ذلك كلو قالدر على إعالدة اإلنساف حياً، )بلى( 

واخلالؽ والعليم صفتاف هلل مبالغة من اخللق والعلم، فاهلل ىو الكثَت اخللق، احمليط علمو بكل شيء ال خيفى عليو 
 .142خافية

 الخاتمة:

                                                      
من موضوعات سور طهماز، و  ،23-22، ص 43، ج التفسير المنيروالزحيلي،  ،4421-4425، ص 5 ج، في ظالل القرآنقطب،  139

 .611-615، ص تفسير السور الكريمةالصابوين، و  ،22-23ص  ،القرآن
والسمر  ،46-41، ص تفسير سورة يسوالغزايل،  ،611، ص تفسير السور الكريمةوالصابوين،  ،21-25، ص روح القرآن الكريمطّبارة،  140

 . 6522، ص ظيمتفسير القرآن العوابن كثَت،  ،611، ص 3، ج تفسير بحر العلومقندي، 
 .12-16، ص يس قلب القرآنوقطب،  ،4421، ص 5 ج، في ظالل القرآنقطب،  141
 .51-24، ص روح القرآن الكريمطّبارة،  142
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 عدة نتائج يلخصها فيما يلي:ذلذا ادلوضوع من خالؿ ما سبق فقد توصل الباحث يف لدراستو 
ادلقاطع واألجزاء يف السورة يساعدنا كثَتًا على التعرؼ على ىدؼ السورة، إف آثار إلدراؾ ادلناسبات بُت  .6

وبادلقابل فإف ظهور اذلدؼ يف السورة يعيننا كثَتًا على التعرؼ على علم ادلناسبات بُت مقاطعها وفقراهتا، 
اسخة يف فاألضواء منعكسة على بعضها من اجلهتُت تنَت السبيل والطريق أماـ الباحث للسَت خبطى ثابتة ر 

 حبثو، فال يهمل ىذا اجلانب يف التفسَت ادلوضوعي أو الوحدة ادلوضوعية.

جند أف كل سورة ذلا ىدؼ وغرض تسعى لتحقيقو، وتسلك يف سبيل ذلك مسلكاً خاصاً فتطرؽ عدة معاٍف  .4
 تأخذ من كل ما يناسبها. فكل سورة تكّوف وحدة تامة كاملة مًتابطة األجزاء. كما نالحظ ذلك من خالؿ

سورة يس اليت تتناوؿ موضوعات السور ادلكية، وىدفها األوؿ واألساس ىو بناء أسس العقيدة، فهي تتعرض 
لطبيعة الوحي، وصدؽ الرسالة منذ افتتاحها، مث تسوؽ قصة أصحاب القرية إذ جاءىا ادلرسلوف، وكذلك 

 ىذه السورة ىي قضية البعث تتعرض لقضية األلوىية والوحدانية، ولكن القضية اليت يشتد الًتكيز عليها يف
 والنشور، وىي تًتلدلد يف مواضع كثَتة يف السورة. 

 

 المصادر والمراجع
 القرآف الكرمي. .6

، ربقيق: تفسير القرآن العظيمـ: 4111/ى6246 ابن كثَت، عمالد الدين أبو الفداء إْساعيل الدمشقي، .4
أضبد عبد الباقي، حسن عباس مصطفى السيد زلمد، زلمد فضل العجماوي، زلمد السيد رشالد، علي 

 (.6قطب )بَتوت: لدار الفكر، ط 

، راجعو: زلمد أضبد عاشور سورة يس الجامعة ألصول العقيدة وشعب اإليمانالبدري، يوسف، لد. ت:  .3
 : لدار االعتصاـ، لد. ط(.ـ)لد. 

 )القاىرة: لدار الغد مفاتيح الغيب أو التفسير الكبيرـ: 6443/ى6263الرازي، فخر الدين زلمد،  .2
 (.6العرِّب، ط 

)بَتوت: لدار الفكر  التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهجـ: 6443/ى6263الزحيلي، وىبة،  .5
 (.6ادلعاصر، لدمشق: لدار الفكر، ط 

)لدمشق:  تفسير السور الكريمة سورة الكهف، مريم، يسـ: 6436/ى6216الصابوين، زلمد علي ،  .1
 .(6فاف، ط مكتبة الغزايل، بَتوت: مؤسسة مناىل العر 

 (.6)جدة: مكتبة جدة، بَتوت: لدار الفكر، ط  صفوة التفاسيرـ: 6421/ى6341، ػػػػػ .2

)بَتوت: لدار العلم  تفسير جزء يسفي روح القرآن الكريم ـ: 6434طبمارة، عفيف عبد الفتاح،  .3
 (.4للماليُت، ط 
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س إلى سورة من موضوعات سور القرآن من سورة يـ: 6443/ى6264طهماز، عبد احلميد زلمولد،  .4
 .(6)لدمشق: لدار القلم، بَتوت: الدار الشامية، ط  الذاريات

 (.)الرياض: مكتبة ادلعارؼ، لد. ط تفسير سورة يسـ: 6433/ى6213الغزايل، خليل عيد،  .61

)القاىرة: ادلختار اإلسالمي للطبع والنشر والتوزيع، لد.  يس قلب القرآنقطب، زلمد علي، لد. ت:  .66
 ط(.

 

 
 


