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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

سلسلة تفاريغ من دروس أستاذتنا الفاضلة أناهيد  أخواتنا الفاضالت، إليكم
السميري حفظها اهلل، وّفق اهلل بعض األخوات لتفريغها، وسمحت لهّن األستاذة 

 (ِعـْلـٌم يُـْنـتَـَفــُع بِــهِ )مدونة بنشرها، ونسأل اهلل أن ينفع بها، وهي تُنشر في 

http://tafaregdroos.blogspot.com/#/! 

 :تنبيهات هامة

 .منهجنا الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح -

هلل، أما هذه التفاريغ من اجتهاد الطالبات ولم تطلع عليه األستاذة حفظها ا -
شذرات )الدروس المعتمدة من األستاذة فهي موجودة في شبكة مسلمات قسم 

 (من دروس األستاذة أناهيد

http://www.muslimat.net/ 

الكمال هلل عز وجل، فكتابه هو الكتاب الوحيد الكامل السالم من الخطأ، فما  -
من صواب فمن اهلل وحده، وما ظهر لكم فيه من خطأ فمن أنفسنا ظهر لكم 

 ..والشيطان، ونستغفر اهلل

 .واهلل الموفق لما يحب ويرضا

http://tafaregdroos.blogspot.com/#!/
http://www.muslimat.net/
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 يمِحِالرَّ نِمَحْالرَّ اهللِ مِسْبِ

 

 .د وعلى آله وصحبه أمجعنيدنا حمم  العاملني، والصالة والسالم على سي   هلل رب   احلمد  

ثالث والعشرون من سلسلة اللقاءات يف هذا الشهر املبارك، نسأل اهلل مبّنه وكرمه أن هذا هو لقاؤنا ال
جيعلنا من املقبولني ممن صام رمضان إميانًا واحتسابًا، وقامه إميانًا واحتسابًا، وقام ليلة القدر إميانًا 

 .واحتسابًا

لي وندعو، من أجل أن يتم لنا ونص وهو مقصودنا وحنن نقرأ القرآنهو الذي نبدأ به وخنتم،  واإليمان
وهو الذي يتمم للخلق مقاصدهم، من أجل أن يتم لنا مقصودنا من هذه العبادات كان الواجب علينا 
أن نعتين باإلميان، فال يقبل صيام رمضان وال قيامه وال قيام ليلة القدر إال إذا حتقق الشرط، والشرط 

 .إميانًا واحتسابًا

 

 .سورة يس: مان وتجعله متيًنا في القلبومن السور التي تبني اإلي

، أما حديث فال يصح، يعين ال يصح تسميتها أو "قلب القرآن هي": وقد قال عنها السلف 
وصفها قلب القرآن من جهة النيب صلى اهلل عليه وسلم، إمنا هذا من الكالم الذي تداوله 

 . السلف

عب مواضيع القرآن، وكما ذكر بعض ألن من تقاسيمها تتش: والسبب ظاهر يف كوهنا قلب القرآن
 ".من تقاسيمها تتشّعب شرايني القرآن كله، وإىل وتينها ينصّب جمراها: "املفسرين فقال

فإن فيها من األخبار والشؤون واألمور اليت تقّوي اإلميان يف القلب، فبهذه السورة دالئل التوحيد مشوبة 
لشكر ال يكون إال بالتقوى واإلحسان وترّقب باالمتنان بواجب الشكر على النعم، مشار إىل أن ا

 .حمسن ينتظر اجلزاء من اهلل اجلزاء، فالشاكر تقيّ 
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ويف السورة طريق لو سلكه العبد، خرج من قلبه كل شرك، طريق لو سلكه العبد، حّرك فطرته،  
 .وعاد عدّوه الشيطان واتّبع دعاة اخلري

لى تقرير أمهات أصول الدين على أبلغ يف السورة تعظيم للقرآن، فهذه السورة إذن قامت ع 
 :وجه

o إثبات الرسالة والوحي، ومعجزة الوحي. 
o إثبات كمال صفات اهلل واستحقاقه للتوحيد. 
o إثبات القدر واحلشر إىل اهلل. 
o  ًالت لطيفة يف السورة، أسئلة مثرية ي ثار ذهن السائل ويؤمر تنقّ : اويف ضمن هذا ترى أمرًا عجيب

 .لذلك تصلح أن تكون هذه السورة منهًجا للتفّكربأن يتفّكر ويتدبّر، ف

إذا أراد اإلنسان أن يدّرب نفسه على التفكر أو يدّرب من تحت يده، فليجعل هذه السورة منهًجا 
 .بين عينيه

 

كالقول يف ها  والقول في چڤچبدأت بالثناء على القرآن بذكر احلروف املقّطعة  هذه السورة العظيمة
ئل السور، أهنا إشارة إىل التحّدي، وأّن املقصود أن هذا القرآن من حروف عرفتها احلروف املقطعة يف أوا

 .العرب فلتأِت مبثلها من كلمات
من أمساء النيب صلى اهلل عليه وسلم، وهذا ليس صحيًحا، ورمبا الذين ( يس)ومن الناس من يّدعي أن 

 .وهذا شأن آخر( يسسالم على آل )يسمون يس معتمدين على قول اهلل يف سورة الصافات 

 

فاجتمعت يف  چڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  چ مث أتى الثناء
 : مطلع السورة األمور العظيمة

 .كناية عن شرف قدره وتعظيمه عند اهلل  ،القسم بالقرآن 
 .اإلشارة إىل أن النيب صلى اهلل عليه وسلم من املرسلني، وهذا جواب القسم 
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عظمة الشريعة بعد إثبات أنه مرسل كغريه من هذا إشارة إىل  چڄ   ڃ  ڃ چ و 
 .الرسل

 

فهذا إشارة إىل أن هذا املنزل الذي هو القرآن من عند اهلل  چچ    ڃ  چچ :مث يأيت قوله تعاىل
 .الذي وصفه أنه عزيز رحيم، وترى آثار عزته يف أفعاله، وترى آثار رمحته يف أفعاله

ار عزته ورمحته، فما اعتربوا باألمم اليت سبقت، وال اعتربوا لكن الناس عطّلوا عقوهلم وفطرهم عن رؤية آث
 .بالعطايا اليت ينعم اهلل هبا على اخللق، فما كان منهم إال أن عطلوا فطرهم وعقوهلم

ر، وفطرتك السوية، فاملقصود أن تكون ذا نباهة وفهم، وتكون على حذر من أن تعّطل عقلك املفكّ 
 .يك من األحوال ما ينفعك ويوقظك وأنت يف غفلةومتّر علحدا،، فتمّر عليك من األ

 

 بنّي  مث. والتعجب احلسرة زمان هذا أن چٹ  ڤ  ڤڤ چ  :وجلّ  ولذلك يف السورة يقول اهلل عزّ 
 .والندامة احلسرة سبب

 .مل ينتفعوا هبذا الطريق! ، لكن يا للعجببههم وأعطاهم كل طريق يوصل به إليهقد ن وجلّ  اهلل عزّ 

كن على حذر ممن يف يوم ال ينفع فيه الندم وال احلسرة،أن تكون من أهل احلسرة كن على حذر من 
جيّرك إىل هذه احلسرة، ومن األحوال اليت جتّرك إىل هذه احلسرة، فإن املتحّسرين يف ذاك اليوم ال ينفعهم 

لكن  حتّسرهم، وال يفيدهم شيء، فشّدة الندم بعدما يفوت األمر ما هي إال حرقة ما تنفع صاحبها،
 .ة الندم على ذنب أذنبته يف الدنيا ينفعك اهلل به، إن كان يدفعك إىل التوبةشدّ 

السبب الذي يأتي   چ ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ      ڄ   ڄ چما السبب الذي يأيت باحلسرة؟ 
  .االستهزاء بالرسل :بالحسرة

 



 يس سورة من  74 - 03 اآليات تفسري: والعشرون الثالث اللقاء

 

  هـ4707لقاءات رمضان 

 ڃ  چ  چ  چ        ڃ  ڃ  ڃچ أن تستعمل عقلك وفكرك وفطرتك فتنجو :والنجاة

؛ مبعىن أن اإلنسان عليه أن يتفّكر ويرى، تستهزؤون بأي شيء وأنتم تعلمون چچ  ڇ  ڇ     ڇ  
فعدم اعتبار كل ! أال تقرؤون التاريخ؟ !أن عاقبة االستهزاء بالرسول كما مضى كانت هالك املستهزئني

نيب صلى اهلل عليه أمة باألمم اليت قبلها يثري احلسرة عليها وعلى نظائرها، وهكذا فيمن خالف سنة ال
وسلم يف كل شأن من شؤونه، وال يستفيد من التأّمل يف حال من خالفوا الرسول واستهزؤوا بأوامره 

 .فهلكوا، فيعيد الناس كل زمن نفس احلالة اليت مرت

، هلكوا فهم ال يعودون، ال  چڃ  چ  چ  چ    چ  ڇ  ڇ     ڇ       ڃ  ڃ  ڃچ
واألحباب، وهذا يزيد احلسرة اتضاًحا، فإذن انظروا إىل هذه احلال رجوع للدنيا، ال رجوع إىل األهل 

 .وكونوا حمرتسني من احلسرة 

 

كلهم مجيًعا  چڍ  ڍ        ڌ  ڌ  ڎ  ڎچإذن هؤالء لن يعودوا إىل الدنيا ماذا سيحصل هلم؟ 
 !ابسيجتمعون لدينا حمضرون، أين سيجتمعون؟ سيجتمعون عند رهبم حمضرين للحساب واجلزاء والعق

 

 چڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک     ک   ک  گچمث تأيت اآلية بعد اآلية 

ها كيف أحياها اهلل؟ فالذي أحياها وأخرج منها حبًّا هو الذي ت  ف  صِ أال تنظرون إىل األرض امليتة و  
خيرجكم من األرض، وهو الذي يعيدكم كما كنتم، فاألرض امليتة يعين جافة ما فيها حياة ما فيها نبات، 

اؤها خروج النبات منها، وهكذا اخللق يكونوا غّيبوا حتت األرض، أكلتهم الديدان، وذهبت وإحي
 .بأبداهنم ، مث اهلل عّز وجّل يعيدهم مرة أخرى

 

ا إىل ومشريًا أيضً  ،من هذه اآلية بالتفصيل يف مسألة اإلخراج مشريًا إىل اليوم اآلخر وجلّ  وذكر اهلل عزّ 

ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  چنعمه 
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أنعم اهلل به على اخللق وهم ال يد  إذن هذه إشارات إىل ما چڻ  ڻ  ۀۀ  ہ  ہ 
، مبعىن وما عملت أيديهم شيًئا (وما عملته أيديهم)نافية يف ( ما)زقوا، فتصبح هلم فيها، ال يد هلم فيما ر  

 . من ذلك

أكلوا من مثر ما أخرجناه ومن مثر ما عملته هنا موصولة كما يفهم الناس، يعين لي( ما)وهناك قول أن 
أيديهم، فيكون اإلشارة إىل أي شيء؟ يكون اإلشارة إىل أن اهلل عّلم الناس كيف يسقون وكيف 

 .إىل آخره.. يتعاهدون

 نافية، واملعىن أقرب أن تكون نافية والسبب أنه يف سياق تعداد نعم اهلل عزّ ( ما)لكن الذي يظهر أن 
 .ليس هلم يد فيها عليهم اليت وجلّ 

على كفر ! على الكفر؟الشكر فكيف يستمرون  يستحقّ  وجلّ  إذن اهلل عزّ  چہ  ہ  چ
النعمة وعلى الكفر األكرب، وهذا دليل واضح على أن كفر النعمة مبدأ الكفر األكرب، يعين يبدأ الكفر 

 .األكرب بإنكار حق اهلل بكفر النعمة

 

بعد  چڭ     ڭ ہ  ھ   ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ چ
ما ذكر إحياء األرض وإخراج احلب والشجر وما فيها من بديع صنع اهلل من تأّمله بقلب صاٍف 

لم للفطرة، وعقل صايف بعيد عن الفكر الباطل، سريى عجًبا، والبد أن يذكره بعظمة اهلل الصانع سمست
 .هلذه األشياء حبكمته سبحانه وتعاىل

ملقصود به كل ما يطلق من الذكر واألنثى ا چہ  ھ   ھ  ھ  ھچوهنا أمر آخر 
 وجلّ  ا الزوج على معىن الصنف، فاهلل عزّ سواء كان من اإلنسان أو احليوان، هذا إطالق، ويطلق أيضً 

، لكن ٣٥: طه  چڤ  ڤ    ڤ  ڦ  ڦ  ڦچ  الذي خلق األزواج كلها يعين األصناف كلها
إلشارات أن اهلل خلق األزواج كلها مما تنبت أكثر ما يستخدم يف الذكر واألنثى، فيظهر أن هنا أحد ا

 .األرض، ومن أنفسهم ومما ال يعلمون
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يعين هذا دليل أن هذه األرض هي مبدأ اخللق؛ ألهنا األسبق يف تكوين بين آدم، وأن : مما تنبت األرض
 .هذه األبدان تقوم على ما رزقنا اهلل من األرض

سرار عظيمة موجودة يف خلق أنواع احليوان هي اليت ميزت هذه إشارة إىل أ: ومن أنفسهم ومما ال يعلمون
الذكر عن األنثى، وهي اليت ميزت الناس بعضهم عن بعض، وميزت أنواع احليوانات بعضها عن بعض، 

ظهرت له أسرار خفية، وتبقى هناك  ،ا يف هذه املخلوقاترً ا زاد تفكّ كلم  فهذا كله جيعل العبد يعلم أنه
 .صّح عقل العبد زاده إميانًا وكلها إن! أسرار وأسرار

شيء  -بسبب التجارب واالكتشافات-وحنن نرى أنه كلما زاد ب عد الناس عن الدين،  كشف اهلل هلم 
أما من سلم قلبه   .من أسرار احلياة، من أسرار اخللق، يدعوهم هبذا الشيء الذي يكتشفونه إىل اإلميان

فإن مثل هذه األمور  ،ما من خالط قلبه الكفر والعنادفإنه ينتفع من هذه االكتشافات، وأ ،من اللوثات
 .ال تنفعه وهو يف غاية اإلصرار على ما حتّمل من اعتقادات

فإذن معىن هذا أن املطلوب منا أن نغّذي عقولنا مبا يزيدنا إميانًا، ويكون لنا فيه عربة، فانظر إىل خملوقات 
 .ه وتعظيمه سبحانه وتعاىلاهلل واجعلها شاهدة على عظمة اهلل، وزد بذلك توحيد

 

وهذه اآلية اجلديدة انتقال إىل العوامل  چۋ  ۋ  ۅ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ٴۇچ
العلوية اليت تدّل على دقيق نظام اخللق، ابتدئ منها بنظام الليل والنهار وهذا شيء متكرر الوقوع أمام 

 إزالة اجللد عن احليوان، فكيف نسلخ منه النهار؟: من يشاهد، والسلخ

ن األصل الليل، ماذا حيصل للنهار؟ يسلخ النهار، صار املعىن الليل آية هلم، مىت؟ ملا ترى النهار قد كأ
 :زال، فيبقى عليهم الليل، فأصبح كأن هناك تشبيه

الليل مبنزلة جسم احليوان، املسلوخ منه جلده، والنهار هو اجللد، يعين ملا يأيت الليل كأنه حيوان س لخ 
ليل إذن بقي اجلسم املسلوخ، ملا يطلع النهار هذا كأنه اجللد، من هنا نفهم أن الظلمة جلده، فإذا بقي ال

الظلمة هي عدم النور، فاألساس الظالم، والنور هذا مثل . هي احلالة السابقة للعامل قبل خلق النور
يف ظلمة،  اللباس، فقبل أن خيلق اهلل الكواكب النرّية والشمس، وقبل أن تستقبلها األرض كان كل شيء



 يس سورة من  74 - 03 اآليات تفسري: والعشرون الثالث اللقاء

 

  هـ4707لقاءات رمضان 

حال زوال نور النهار عن األفق، فيزول يزول النهار ، يزول الضوء، فكل مكان يزول ) فهذه آية عظيمة
 .(عنه الضوء يصبح فيه ظلمة، فكأن هذا النهار كأنه اجللد ينسلخ رويدا رويدا عن اجلسم

 .يعين ماذا حيصل هلم؟ يصبح اخللق يف ظلمة چۋ  ۋ  ۅ چيقول اهلل 

 

وهذا معطوف على آية الليل، فكما تفكر   چۉ  ۉ  ې      ېې   چ : يًضامن اآليات أ

 .چې  ى   ى          ائ چيف الليل والنهار فكر يف الشمس وجرياهنا، واعلم أن 

من أعظم اآليات اليت أشري  ر فيها؛ ألهناعلينا أن نكثر من التفكّ  -آية الشمس-وهذه اآلية العظيمة 
 :، ولنعلم كما ورد يف احلديث يف صحيح البخاري ومسلمإلشارة إليهايف القرآن وك ّررت ا إليها

 إِلَى تَنْتَهِيَ حَتَّى تَجْرِي هَذِهِ إِنَّ)) :ق ال  . أ ْعل م   و ر س ول ه   الل ه   :ق ال وا ((؟الشَّمْسُ هَذِهِ تَذْهَبُ أَيْنَ أَتَدْرُونَ))

 جِئْتِ حَيْثُ مِنْ ارْجِعِي ارْتَفِعِي لَهَا يُقَالَ حَتَّى كَذَلِكَ تَزَالُ وَالَ سَاجِدَةً فَتَخِرُّ الْعَرْشِ تَحْتَ مُسْتَقَرِّهَا

 واَلَ سَاجِدَةً فَتَخِرُّ الْعَرْشِ تَحْتَ مُسْتَقَرِّهَا إِلَى تَنْتَهِيَ حَتَّى تَجْرِي ثُمَّ مَطْلِعِهَا مِنْ طَالِعَةً فَتُصْبِحُ فَتَرْجِعُ

 الَ تَجْرِي ثُمَّ مَطْلِعِهَا مِنْ طَالِعَةً فَتُصْبِحُ فَتَرْجِعُ جِئْتِ حَيْثُ مِنْ ارْجِعِي ارْتَفِعِي لَهَا الَيُقَ حَتَّى كَذَلِكَ تَزَالُ

 الِعَةًطَ أَصْبِحِي فِعِيارْتَ لَهَا فَيُقَالُ الْعَرْشِ تَحْتَ ذَاكَ مُسْتَقَرِّهَا إِلَى تَنْتَهِيَ حَتَّى شَيْئًا مِنْهَا النَّاسُ يَسْتَنْكِرُ

 ذَاكُمْ مَتَى أَتَدْرُونَ)) -وسلم عليه اهلل صلى- الل هِ  ر س ول   ف  ق ال  . ((مَغْرِبِهَا مِنْ طَالِعَةً فَتُصْبِحُ مَغْرِبِكِ مِنْ

 . ((خَيْرًا إمِيَانِهَا فِى كَسَبَتْ أَوْ قَبْلُ مِنْ آمَنَتْ تَكُنْ لَمْ إمِيَانُهَا نَفْسًا يَنْفَعُ الَ حِنيَ ؟ذَاكَ

إذن هذه اآلية العظيمة ملا ننظر إليها البد أن نستحضر هذا احلديث الواضح يف داللته، ما داللة هذا 
احلديث؟ أن الشمس جتري حىت تنتهي إىل مستقرها، أين؟ حتت العرش، هذا مىت؟ كل يوم تغرب فيه 

                                                             
 
 .رواه البخاري ومسلم واللفظ له 
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ي ستقوله؟ الشمس عنك جتري إىل مستقرها، فإذن أين تذهب الشمس ملا تغرب؟ ما هو اجلواب الذ
 .تنتهي إىل مستقرها حتت العرش

 .ألهنا تشرق من نفس املكان، فما يستنكرون، وهي مأمورة، جتري ملستقرها :شَيْئًا مِنْهَا النَّاسُ يَسْتَنْكِرُ الَ

 طَالِعَةً فَتُصْبِحُ مَغْرِبِكِ مِنْ ةًطَالِعَ أَصْبِحِي ارْتَفِعِي لَهَا فَيُقَالُ الْعَرْشِ تَحْتَ ذَاكَ مُسْتَقَرِّهَا إِلَى تَنْتَهِيَ حَتَّى))

 .ففي ذاك الوقت سيكون شروق الشمس من مغرهبا ((مَغْرِبِهَا مِنْ

املقصود أن هذه من عقائدنا اليت حنملها جتاه الشمس، واليت نلّقنها ذرارينا بنفس هذه الطريقة اليت هي 

 .النيب صلى اهلل عليه وسلم كما قال   ((الشَّمْسُ هَذِهِ تَذْهَبُ أَيْنَ أَتَدْرُونَ))

 .چې  ى   ى          ائ ۉ  ۉ  ې      ېې چ وهذا تأويل هذه اآلية العظيمة 

 

فكما أن الشمس آية، فكذلك القمر آية   چۆئ   ەئ  ەئ   وئ   وئ   ۇئ  ۇئچ
عظيمة من اآليات، قّدره اهلل بنظام حمكم، فله مقدار عجيب هبا يقّدرون الناس أحواهلم، فإن اهلل قّدر 
للشمس والقمر نظام يسريون عليه ال يتغرّي، ال يتغري مبعىن هذه الكلمة، به انتفع الناس حبساب الفصول 
السنوية واألشهر واأليام والليايل، فهذا أمر البد أن يثري الذهن، البد أن تكون مثل هذه األمور اليت تعاد 

عتربين، ندّرب نفسنا على ذلك وندرب وتتكرر علينا مثرية لنا، ال ننظر هلا نظر الغافلني، بل نظر امل
 .رأبناءنا، لذلك نقول سورة يس تصلح أن تكون منهًجا للتفكّ 

يأخذ يف االزدياد  ازل هذه معروفة، يبتدئ ضوؤه هالاًل،له منازل ينزهلا، املن چەئ  ەئ   وئچ

حىت عاد يعين حىت صار، كالعرجون   چۆئ  وئ   ۇئ  ۇئچ ، مث يأخذ يف التناقص ليلة فليلة
صار شكله للرائي كالعرجون، ما هو العرجون؟ العود الذي خترجه النخلة فيكون  .أي شبيًها به: دميالق

الثمر يف منتهاه، وهو الذي يبقى متصال بالنخلة، وهو املكان الذي جيتمع فيه أعواد التمر، والقدمي هو 
ورة ما يواجه األرض من ضوء البايل، ألنه إذا انقطع التمر منه يتقّوس تقّوًسا ويصفر ويتضاءل، فأشبه ص
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فالضوء الذي يكون ليلة القمر يف آخر ليايل الشهر ويف أول ليلة منها بأي شيء؟ هبذا العرجون القدمي؛ 
ا أهل النخل، يعرف هذه الصورة متامً  .احملاق يعين من اليوم الثاين من الليلة الثاين من احملاق يشبه هذا

 دميوميكن بتداول الصور تتصور العرجون الق

 

 ،احبث عنه ؟فكر ما هو( كالعرجون القدمي)هذه الصور العجيبة اليت صّورت حتتاج منا تدبر تفكر، 
 .تصور صورته، كل هذه قربة

 

اآلن   چۈئ  ۈئ   ېئ    ېئ  ېئ  ىئ   ىئ     ىئ  ی     ی  یی  جئ  حئ  مئ  ىئچ
تعاىل باخللق والتدبري، مسعت عن الليل والنهار ومسعنا عن الشمس والقمر، فهذه كلها أدلة على انفراده 

، فانظر إىل قدرته بآية الشمس وسريها، وانظر إىل قدرته بآية القمر -صفات كماله-وعلى صفاته 
وسريه، انظر إىل هذا وانتفع به، وانظر إىل دّقة سري هذا وهذا، ويزيد األمر عربة بأّن سري الشمس ال 

  مير أحداما بطريق الثاين، فمن ميسكهما؟يالقي سري القمر، والقمر سريه ال يالقي سري الشمس، وال

يف مقابل لو نظرت هلما يف ليايل يف صبيحة بعض األيام ميكن أن ترى القمر بعد شروق الشمس، فرتى 
القمر وترى الشمس، تراهم أنت يف اجلو مع اختالف حجميهما، لكن أتظن أهنما متقاربني؟ أبعد ما 

رب منها بعينك قد تراهم يلوحون متقاربني، وكل منهما له فالشمس يف فلك بعيد ، والقمر أق! يكونون
 (.كل يف فلك يسبحون)نظامه وله سريه، ال ميكن أن يلحق هذا هذا، وال العكس، 

 !فسبحان من خلقهم وجعلهم آية ، ويا حسرة على من غفل عن هذه اآليات

ليل أمر فانسالخ النهار على ال چۈئ  ۈئ   ېئ    ېئ  ېئ  ىئ   ىئ     ىئ  ی     ی  یی چ
أين عنها  وجلّ  مسّخر، فالليل ال يستطيع أن يتخلف ويسبق النهار، فهذا كله تقديرات قدرها اهلل عزّ 

 اخللق وأين هم عن أدلتها؟

 :واآلن نأيت آلية ثالثة( وآية هلم الليل)، (وآية هلم األرض امليتة)إذن 
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لناس، يعين وهذه أحد العجائب اليت يعيشها ا  چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ    چ 
عّد آيات يف األرض، عّد آيات يف السماء، اآلن يعّد لنا آيات يف البحر، وكل هذه اآليات  وجلّ  اهلل عزّ 

 . هذا بني املنة والعربة، ال تنس  : مرينجتمع بني أ

 مينّت اهلل علينا بنعمه والنعم نفسها عربة لنا، فنحن انشغلنا عن األمرين عن املنة وعن العربة، نشعر أنه
طبيعي الشمس خترج، والزم خترج، وال نفكر يف املصاحل اليت تعود من وراء الشمس، ومثلها يف القمر 

اهلل بفعله يف الشمس والقمر، ومثلها يف الليل والنهار، ومثلها يف كل شيء، يعين ما نفكر أن نثين على 
تأيت هذه املشاعر، وممكن  ممكن أن! ألهنا حمرقة بل ميكن أن يتداول بعضنا مشاعر كراهية الشمس مثال
تفكر يف الشمس، يقول ما أجد يف قليب شعور : هذه املشاعر تتولد عند األبناء، فلما نأيت نقول ألحد
نعوذ باهلل من ! غفلة وفوقها غفلة وفوقها غفلة! هلا إال البغض، وهذا طبعا مما يدّل على فساد القلب

 .حال أهل الغفلة

ة الفلك، وهذه آية عظيمة اشتهرت حىت كانت كاملشاهدة عند الناس، اآلن اآلية اليت نتأملها هي آي
 .املقصود أن إهلام اهلل لنوح عليه السالم صنع السفينة كان أمر معروف عند الناس يتداولونه ويتناقلونه

فتسخري الفلك أهنا تسري على املاء، وتسخري   چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ    چ 
رق هذه آية عظيمة بنفسها، وأيضا من املّنة هنا أن نذكر الناس بإهلام نوح املاء لتطفو عليه دون أن تغ

لوا عليه وبقوا بعده  .لصناعة الفلك وأهنم مح 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  چ إذن اآلية هنا ص نع الفلك فح ملت فيه الذُّر ي ات وحصلت هلم بذلك النجاة 

نقول هذه الذرية وهو نسل ! يعين أجنيناكم من الغرق، لسنا حنن نفسنا  چٻ  پ  پ  پ    
 .اإلنسان، والفلك املشحون هذا الفلك الذي ع هد وع رف يف قصة الطوفان

فامنّت اهلل علينا بنفس الفلك، وامنّت علينا بالنجاة، فإن الذراري جنت بنجاة وصول اخللق بعدما أغرق 
 .اهلل كل أهل األرض إال القليل الذين آمنوا



 يس سورة من  74 - 03 اآليات تفسري: والعشرون الثالث اللقاء

 

  هـ4707لقاءات رمضان 

 چٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ     ٹ  ٹ  ٹ  ٹ    ڤ  ڤ  ڤ  ٺ  ٺچكما أتى يف سورة احلاقة 

 .يتذكرها اخللق ١  -   : الحاقة

املقصد أن هذه املنة العظيمة على اخللق أن يتناقلوها وحيكي بعضهم بعضا ويذّكر بعضهم بعضا بنعمة 
 .اهلل

 

يعين هذه آية غري آية البحر، مبعىن أن هنا تذكري خبلق اإلبل   چڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ چ 
لصاحلة لألسفار، فكانت األوىل اإلهلام بصنع الفلك من حيث احلكمة العظيمة يف اإلهلام وتسخري ا

البحر واحلفاظ على النوع اإلنساين، وهنا يأيت أمر آخر ال يد لإلنسان فيه أبدا وهو اختاذ الرواحل، 
عل الرواحل قادرة على جعل الفلك صاحلًا ملخر البحار، وج وجلّ  يركبوهنا فتقطع هبم الرمال، فاهلل عزّ 

سفائن الرب، فهي كالسفينة  يف الرب، فهذه : أن العرب كانت تقول عن الرواحل قطع الرمال، ومما اشتهر
يف الفلك، محلنا على هذه الدواب، محلنا على ما حنمل عليه اليوم،  من النعم اليت نتذكرها، أن اهلل محلنا

، كان النحل، فمن نظر إىل منته العظيمةبذلك كما ورد يف سورة وهو سبحانه وتعاىل املمنّت على خلقه 
الواجب عليه الشكر وليس الكفر، وكان الواجب عليه اإلميان وليس اإلعراض عن طريقه سبحانه 

 .وتعاىل

 

على اخللق وامنّت  ،يعين محل الذرية يف الفلك چ ٹ  ٹ    ٹ   ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺچ
، فال جيدون صرخيا يصرخون فيغيثهم وال أحد ي، فلو شاء ألغرقهم مجيعا وذهبواهبذه الفلك اليت جتر 
 .ينقذهم من أمر اهلل

مّد يف أعمار اخللق وأعطاهم  وجلّ  إذن هذه هي احلقيقة أن اهلل عزّ  چ ڦ    ڦ  ڦ    ڤ  ڤ  ڤچ

، فال تكن چ ڦ    ڦ  ڦ    ڤ  ڤ  ڤچوهذا من آثار رمحته  ،اعتهمن أجل أن يكونوا أهال لط
 .ممن متتع إىل حني وترك النعيم املقيم، وامتثل األمر بالتفكر، وانتفع مما نشره اهلل حولك من آيات 
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نتهي القضية عندهم بأي شيء؟ ت چچ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ    ڄ   ڄچ
بأهنم ال ينتفعون باآليات الدالة على وحدانية اهلل، ال ينتفعون بالقرآن واملوعظة والتذكري، الينتفعون مبا 

بني أيديهم أحوال األمم يف الدنيا، ومن خلفهم من سبقهم يف  حّل لألمم قبلهم، وهكذا جندهم أنه ميرّ 
 .التاريخ وال ينتفعون

 

فما أسوأ هذه احلال ويا حسرة   چ  ڈ  ڎ   ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇچ
وأعظم ما  !كم أحسن اهلل إليهم بإظهار اآليات، وكم أساؤوا إىل أنفسهم باإلعراض  !على هؤالء العباد

ية األخرية يف السياق بالنسبة لنا فيهم من سوء أهنم حيكمون عقوهلم على خرب رهبم، فنسمع هذه اآل
 .ونفهم هذه الداللة

 :وانظر إىل مناقشتهم لعقلهم !يعين اآلن آيات ت عرض عليهم يرتكوهنا، يرتكوهنا إىل أي شيء؟ إىل عقوهلم

 

  گ  کچ هذه أحد األوامر والطلبات اليت أمروا هبا چ  ک  ک   ک  ڑ  ڑ  ژ  ژچ

يعين انظري إىل عقوهلم يفكرون بعقوهلم  چڱ  ڱ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ   گ

 .چڻ  ڻ   ں  ں  ڱ  ڱچحيكموهنا يف الشرع 

من استعمل عقله يف  هم ردّ اهلل الذي رزقكم، فيكون ردّ  چ ک  ک   ک  ڑ چاملؤمنني يقولون هلم 
إذا هذا رزق اهلل فلماذا ال ! اهلل رزاق، فنطعم من لو يشاء اهلل أطعمه: غري مكانه، فكأهنم يقولون

فهم يضعون صفات اهلل يف املوطن الذي يريدونه بعقوهلم، ! لو شاء اهلل ألطعمكم كما أطعمنا! يرزقهم؟
! ا، ليس مسؤوليتنا أن نطعمهمن يطعمهم هم أيضً حنن ربنا أطعمنا، تقولون أن ربنا أطعمنا حنن، إذ

وينسون أن الدنيا بنيت على البالء، فهؤالء اختربوا هبؤالء، وأرزاق هؤالء وهؤالء من اهلل، لكن أنت يا 
 خيتربك اهلل، متتثل يف مالك ما أمرك اهلل أو ال متتثل؟ ،صاحب املال ابتليت مبالك



 يس سورة من  74 - 03 اآليات تفسري: والعشرون الثالث اللقاء

 

  هـ4707لقاءات رمضان 

إلسالم واليقني واآليات املتلوة واآليات املرئية وجعلوا عقوهلم املقصد تركوا أن ينّموا عقوهلم بالدين وا

 ! ايقولون رزقنا اهلل إذن يرزقهم أيضً  چ ک  ک   ک  ڑ چحتكم األخبار اليت تأتيهم، 

ما أعظم عيبها، تستعمل اخلرب الذي أخربها اهلل به واألمر الذي أمرها اهلل  !فما أكثر عيب هذه العقول
 .، نعوذ باهلل من اهلوىاهلوىبه فيما يوافق 

 

هذا ما تيّسر ذكره من هذه السورة العظيمة، ومل ينتِه منها املقصد وحتتاج إىل تقليب وفهم أكثر، نسأل 
 .ق لنا ذلك يف أقرب وقتأن حيقّ  وجلّ  اهلل عزّ 

 


