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بسم هللا الرمحن الرحيم
احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على سيدان حممد وعلى آله وصحبه أمجعني.
تفضل علينا ابالجتماع حول كتابه أن يتقبّل منّا هذا االجتماع ،ويتقبّل منّا ومن املسلمني أعماهلم،
أسأل هللا مبنّه وكرمه كما ّ
وجيعل هذه األايم املباركات سببا لزايدة احلسنات وإزالة السيئات اللهم آمني.
نتدارس اليوم آايت من هذه السورة العظيمة سورة يس ،وهي سورة ابتدأت ابحلروف املقطعة إشارة إىل أن موضوعوها يدور
رب العاملني.
حول أمهات أصول الدين من إثبات الرسالة ومعجزة القرآن ،وإخبارا عن صفات ّ
ويف السورة أخبار عن صفات األنبياء وعن علم هللا والتوحيد الذي من أجله خلق اخللق واالستدالل عليه ،وكيف احلال بعد
هذه احلياة وكيف أن هللا حيشر اخللق ويعرضون عليه فيثاب أهل اخلري ابخلري وأهل الشر مبا يستحقون.
تسمى (قلب القرآن)؛ ألن من تقسيماهتا تتشعب شرايني القرآن كما يقول ابن عاشور،
فكانت هذه السورة جديرة أبن ّ
فجمعت كل املواضيع اليت بوحثت ونوقشت يف سور القرآن من إثبات الرسالة ومن معجزة القرآن ومن صفات األنبياء إىل آخر
هذه األمور.
صحة اإلميان ابحلشر ،فاحلشر يف هذه السورة مكرر بصور عدة كما هو واضح جدا يف آخرها.
وأكثر ما يف السورة ابرز :إبراز ّ
ألنا تعترب من السور غري الطويلة وحتتوي على مفاهيم عظيمة وعميقة
التأمل؛ ّ
فاملقصود أن هذه السورة حتتاج كثري من التدبّر و ّ
أتت أبيسر عبارة ،فتحفظ وراء اآلية معاين عظيمة.
على كل حال كما هو معلوم يف صدر السورة خرب عن القرآن ،وخرب عن املكذبني له ،وخرب عن أصحاب القرية وكيف كان
صاحبهم يدعوهم حىت قيل له {قِيل ا ْد ُخ ِل ا ْْلنَّة قال ي ل ْيت ق ْوِمي ي ْعل ُمون (ِِ )26با غفر ِل رِّب وجعل ِن ِمن الْ ُم ْْرِمن}.
حق وأ ّن اخللق يف إعراض عن هذا
ومن هنا أتى االستدالل على التوحيد وعلى البعث وعلى لقاء هللا عز وجل ،وأن هذا كله ّ

احلق.
ّ
ويبني هلم،
فقال هللا عز وجل بعدما عرض لنا قصة هؤالء أصحاب القرية ،وكيف كانت اآلايت حوهلم ،وكيف كان ينبههم ّ
وكيف كفروا وكيف أهلكهم هللا ،فاخلطاب اآلن لكل أحد يصلح له اخلطاب{ :أل ي روا كم أ ْهل ْْنا ق ْب لُم ِمن الْ ُقر ِ
ون أنَّ ُُ ْم
ُْ
ْ ْ ْ
ُ
إِل ْي ُِ ْم ل ي ْرِجعُون} وبيان هذا أن هللا سبحانه وتعاىل جعل أمام اخللق آايت يرونا منها إهالك األمم وأنا ال ترجع ،وأنم البد

أن يكونوا مجيعا لدينا حمضرون يوم القيامة.
مث عرض علينا جمموعة آايت..
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ض الْم ْي تةُ أ ْحي ْي ناها وأ ْخر ْجنا ِم ْن ُا حبًّا ف ِم ْنهُ َيْ ُكلُون ( )33وجعلْنا فِيُا -أي
اجملموعة األوىل من اآلايت { :وآية َلُ ُم ْاْل ْر ُ
يف اْلرض -جنَّات ِمن َِنيل وأ ْعناب وف َّجرن فِيُا ِمن الْعي ِ
ون} هذه األرض أمامكم انظروها كيف تكون ميتة ما فيها أي
ُُ
ْ
ْ
زرع حيييها هللا ويرج منها احلب وأنتم كأكلوا منها ،وليس هذا فقط أيضا فيها جنات من خنيل وأعناب وفجران فيها من العيون.
{لِيأْ ُكلُوا ِم ْن َث ِرهِ} يعين أيكلوا من خراج هذه األرض { ،وما ع ِمل ْتهُ أيْ ِدي ُِ ْم} يعين هذه الـ (ما) انفية ،م تعمله أيديهم.
لكنهم ينقصهم الشكر {أفل ي ْش ُْ ُرون}.
ض وِم ْن أنْ ُف ِس ُِ ْم
مث ينزه سبحانه وتعاىل نفسه أن يشاهبه أحد يف فعله فقالُ { :س ْبحان الَّ ِذي خلق ْاْل ْزواج ُكلَُّا ِِمَّا تُ ْنبِ ُ
ت ْاْل ْر ُ
وِِمَّا ل ي ْعل ُمون}.
فهذه آايت عظيمة وآايت قريبة اتمة الوضوح ،فاخللق حوهلم ما يرونه ويسبّب هلم تنزيه هللا ،فهو سبحانه وتعاىل خلق األزواج
كل تنويع ،فهذا الذكر وهذه األنثى ،وهذا الطويل وهذا القصري،
كلها سواء كانت من نبات األرض أو من أنفسهم ،ففي ٍّّ
أقل منه ،يف كل شيء أزواج متقابلة ،هذا الغين وهذا الفقري ،هذا الكرمي وهذا البخيل.
وهذا صاحب اخللق احلسن وهذا ّ
وهذا التقابل مما يلفت نظر العاقل كيف أن حىت األخالق متقابالت! بل حىت أخالق اإلنسان نفسه فيها من املتقابالت ما
فيها.
على كل حال كانت هذه آية وهي ما جعله هللا عز وجل يف األرض وكيف أحياها ،فالذي أحياها من املؤكد أنه حييي املوتى،
وكما أحيا األرض بعد موهتا حييي اخللق بعد موهتم ،هذه كانت اآلية األوىل :وآية هلم ،يعين كان املفروض ينتفعون منها.
مث كأتينا آية أخرى{ :وآية َلُ ُم اللَّْي ُل} ،هذا الليل آية من يقف فيه ال يتصور أن هذا يزول أبدا ،ال يتصور أن هذه الظلمة

يتصور أنا تنقشع.
احلالكة يف الليل تتحول وتتغري ،بل من نظر هلا ونظر لشدة السواد ما ّ
يتغري ،فاألرض
املتبصر ّ
فمعناه أ ّن هذه املظاهر الدقيقة اليت ّ
كل شيء ميكن أن ّ
تدل على نظام اخللق اليت يراها ّ
تدل على أ ّن ّ

تبني لنا يف اآلية السابقة ،امليتة تصبح حية ،إذن املوتى حيييهم هللا.
امليتة تصبح حية كما ّ
يدل على عظمة هللا ،ولذلك
يدل على عظمة هللا ،وسلخ الليل من النهار هذا ّ
كل هذا ّ
أحيا األرض ،وأخرج احلب والشجرّ ،
وتبني لنا هذا األمر من آايت كثرية
يف اآلية السابقة قلنا :سبحان ،يعين ننزهه عما ال يليق به ،نعظمه عن أن نشرك به أحداّ ،

ينزه هللا أن يكون له مثيل أو شبيه.
يف كتاب هللا أ ّن من ف ّكر يف خلق هللا البد أن ّ
فهنا يقال انظروا لليل كيف نسلخ منه النهار ،والسلخ كما هو معلوم إزالة اجللد عن حيوانه ،وهذا كأنه متثيل لصورة خروج
الليل من احلياة ودخول النهار ،فاآلية خروج الليل ودخول النهار كاالنسال،خ ،أين اآلية الليل آية لنا ،مىت يف حال إزالة
غشاء نور النهار عنه فيبقى عليهم الليل.
{وآية َلُ ُم اللَّْي ُل ن ْسل ُخ ِم ْنهُ النَُّار فِإذا ُه ْم ُمظْلِ ُمون} مبعىن أن الليل يف حالة إزالة غشاء نور النهار فيبقى عليهم الليل ،شبّه
النهار جبلد الشاه يغطي ما حتته كما يغطي النهار ظلمة الليل ،النهار كأنه يغطي ظلمة الليل يف الصباح ،كشف النهار وإزالته
شبّه بسلخ اجللد ،فصار الليل كأنه هو جسم احليوان املسلو،خ ،يعين الظلمة كأنا داخل احليوان واجللد كأنّه النهار.
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شبّه زوال النهار هبذا اجللد املسلو،خ وتبقى الظلمة ،فالظلمة كأنا هي األصل ،كأن الظلمة حشو الدنيا ،وهذا قبل أن يلق هللا
األنوار كانت ظالم ،كانت املوجودات كلها يف ظلمة قبل أن يلق هللا الكواكب النرية ،قبل أن يلق هذه النجوم والشمس،
يظن أنّه لن ينكشف
فيأيت النهار يغطي هذه الظلمة فنبقى حنن حتته يف نور مث يزول هذا النور فيأيت الظالم ،الذي يرى الظالم ّ
أبدا ،مث أييت النور مرة أخرى يغطي األرض ،مث ملا ينسلخ يرى اإلنسان عودا على بدء ،يرى اإلنسان هذه الظلمة كأنا إشارة
للموت.
الشاهد أن هللا عز وجل جعل من اآلايت العظيمات اليت نعيشها زوال نور النهار عن األفق ،فيخلف هذا ظلمة الليل{ :فِإذا
ُه ْم ُمظْلِ ُمون} ،وأتت كلمة" :ينسلخ" {اللَّْي ُل ن ْسل ُخ ِم ْنهُ} فالليل كأنه احليوان والنهار جلده فيسلخ ،فينفصل عنه فيبقى الناس
يف ظلمة ،الظلمة آية عجيبة ،الذي يكون فيها ال يظنها تتغري ،فلما أييت النهار كأن احلياة أتت ،فالليل والظلمة كأنه املوت،
والنهار كأنه احلياة وكل يوم أنت يف هذه احلياة ،أييت الليل فكأنه أييت املوت والناس فيه ميوتون املوتة الصغرى ،مث أييت النهار
فيدبّون يف األرض فكأنا احلياة ،اخلطاب للمنكرين :فكيف تنكرون أن هللا حييي املوتى ! أليس هو الذي حييي األرض بعد
موهتا وأليس هو الذي أييت ابلنور بعد الظلمة ويسلخ هذا النهار من الليل مث يعيده !
إذن معناه أ ّن هذه آية عظيمة من آايت هللا ،كان الواجب كثرة التف ّكر فيها ،ملا انسلخ النهار وبقيت الظلمة ينظرها اإلنسان
كأنا ال تعود.

مث يقول هللا عز وجل{ :وال َّ
س َتْ ِري لِ ُم ْست ق ّر َلا} ،يعين ها هي ستأيت فيأيت معها النور ،كأنه أييت معها احلياة من جديد،
ش ْم ُ
تدل هذه الشمس على والدة اخللق ،مث على قوهتم وشباهبم ،مث على موهتم الذي أييت من وراءه الليل ،مث
وهي كما كرران كثريا ّ
يعودون وهي جتري وتسري سريعا ،وسريها هذا السريع إىل مستقر ،يعين إىل قرار.
فتخر
مستقرها حتت العر
وهذا القرار وهللا أعلم به ينتهي العام إن كان قصد هذا أو األقرب أنا جتري حىت تنتهي إىل
ّ
ّ
ساجدة ،فال تزال كذلك حىت يقال هلا ارتفعي ارجعي من حيث جئت ،فرتجع فتصبح طالعة من مطلعها مث جتري حىت تنتهي

فتخر ساجدة وال تزال كذلك طالعة من مطلعها إىل أن تؤمر فتطلع من مغرهبا.
مستقرها حتت العر
إىل
ّ
ّ
ستقرها فتسجد فتعود فتسجد فتعود ،مث أييت الوقت
ستقرها ،واملعنيان ال يتعارضان جتري مل ّ
هذا وهللا أعلم املقصود جراينا مل ّ
مستقرها ناية العام.
الذي يكون
ّ
تدل على عظمة هللا وعلى جالل هللا وعلى
وهذه آية عظيمة يفهمها أهل اإلميان أ ّن هذه الشمس خملوقة من خملوقات هللا ّ
كمال هللا.

وانتهت اآلية بقوله{ :ذلِك ت ْق ِد ُير الْع ِزي ِز الْعلِ ِيم}.

كل هذا من تقدير العزيز العليم ،والعالقة واضحة فالعزة تناسب
إذن جراين الشمس وسري الكواكب وانسال،خ النهار من الليل ّ

يسريها وجيعلها تسري بنظام ال
سري هذه الكواكب ألن من معاين العزة القهر ،فله عزة القهر والسلطان سبحانه وتعاىل ،فهو ّ
خترج عنه.
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وأيضا اسم العليم مناسب جدا هنا ألن هذا النظام الذي تسري عليه نظام بديع دقيق يظهر فيه آاثر علم هللا.
للمستقر ،كل هذا تقدير
تبني لنا أ ّن هذه اآلايت الليل والنهار سواء انسال،خ النهار من الليل أو جراين الشمس
إذن هكذا ّ
ّ
عز
يدل على علم هللا ،وعدم خروجها عن هذا ّ
يظهر فيه آاثر امسي العزيز واسم العليم؛ أل ّن جراينا البديع ّ
عزة هللا ّ
يدل على ّ
كل آايت هللا ترى فيها أدلّة على كمال هللا.
وجل ،وهكذا ّ
ّ

حق القمر واصفا تن ّقله واختالفه -وهذا أمر عجيب -ألنه يشبه الشمس يف صورة الوالدة
جل يف ّ
مث أيتينا القمر ويقول هللا ّ
عز و ّ
والشباب واملوت لكن ابلشهر والشمس ابليوم{ ،والْقمر ق َّد ْرنهُ} والتقدير يقصد به جعل األشياء بقدر ونظام حمكم ،ويف
كلمة التقدير يعين حتديد املقدار ،فنحن نقول هذه تقدير األوقات ،تقدير الكميات ،فاهلل ق ّدر للشمس والقمر نظام يسريون
فيه وبذلك حصلت حساب الفصول السنوية واألشهر واألايم والليايل ،فالقمر قدر هللا سريه ،يسري منازل ،هذه املنازل يتن ّقل

فيها بسريه منزلة بعد األخرى.
{ح َّّت عاد كالْعرج ِ
ون الْق ِد ِي} كأننا نقول ابتدأ ضوؤه وأخذ يف االزدايد ليلة فليلة ،مث ابتدر فأصبح يف شبابه مث تناقص تناقص
ُْ ُ
وأيضا يف أول ليلة ،إذن عاد كالعرجون القدمي املقصود الضوء يف شكله ،والليلة اليت يكون فيها صورته يشبه العرجون القدمي
مباشرة اثين يوم أييت احملاق فال يرى ،يعين يكون عرجون قدمي مث أييت احملاق مث يولد من جديد ،فهو يكون كالعرجون القدمي
يف أ ول احملاق وبعد احملاق ،يف أول الشهر مرة أخرى أييت يف هذه الصورة ،فهذه منازل القمر اليت يراها كل أحد ،يولد يبتدر
ميوت ،يعود كالعرجون القدمي ،مث حييه هللا من جديد ويولد من جديد وتبقى اآلية مستمرة أمام من أراد احلق.
يدل على عظمة هللا {ل َّ
س ي ْن ب ِغي َلا أ ْن تُ ْد ِرك الْقمر ول اللَّْي ُل سابِ ُق النَُّا ِر وُكل ِيف ف لك
مث أيتينا اخلرب األكيد الذي ّ
الش ْم ُ

مستحق للتعظيم ،فانظروا إىل قدرة هللا
وجل ابخللق والتدبري ،وعلى أنّه
ي ْسب ُحون} فهذه آية وهذه آية ّ
ّ
تدل على انفراد هللا ّ
عز ّ

تدل على عظمة هللا.
سري القمر ،هذه األفعال العظيمة البد أن ّ
سري الشمس ،كيف ّ
كيف ّ

وملا تنظر للشمس وتنظر للقمر ومطالعهم تكاد تقول أنا قريبة من بعض ،لكن احلقيقة ال الشمس تقرتب من القمر أو تدركه
وال القمر يقرتب منها.
{ل َّ
س ي ْن ب ِغي َلا} يعين كأن هذا هو القانون الذي وضعت عليه ،فال تلحق أبدا ابلقمر وال ميكن أن تصطدم خالفا ملا
الش ْم ُ

يبدو من قرب املنازل ،ألنّه يف احلقيقة هذه ال تدرك هذه وهذه ال تدرك هذه وال تصطدم.
الليل والنهار والشمس والقمر ،كلها مع أنا آية يف نفسها فإ ّن نظام الليل والنهار ويف نظام الشمس والقمر منافع للناس تعود
عليهم ،يلزمهم من ورائها الشكر.
إذن {ل َّ
س ي ْن ب ِغي َلا أ ْن تُ ْد ِرك الْقمر ول اللَّْي ُل سابِ ُق النَُّا ِر} أي الليل ال ميكنه أن يسبق النهار فإ ّن انسال،خ النهار
الش ْم ُ

يتخلف عنه ،ملا أييت النهار فيغطّي الليل ويبقى أهل األرض يف نور ،الليل ال يستطيع
مسخر ال قبل لليل أن ّ
على الليل أمر ّ
أن يتخلّف فيظهر.
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وجل خلق األفالك لسري هذه الكواكب ،وأ ّن ما عليه اخللق من ظنّهم أ ّن
{وُكل ِيف ف لك ي ْسب ُحون} إشارة إىل أ ّن هللا ّ
عز ّ
سريها حي ّدد لألرض أو ألهلها شيء من أقدارهم أو من أحواهلم أو من سعدهم أو من حنوسهم ،فهذا إمنا هو من آاثر اجتيال
ادي حن فاء ُكلَُّم ،وإِنَُّم أت ْت ُم َّ ِ
ت ِعب ِ
اجتال ْت ُُ ْم ع ْن ِدينِ ُِ ْم)) 1فإ ّن
الشياطني ،ويف احلديث القدسي ((وإِِّن خل ْق ُ
نف ْ
الشياِ ُ
ُ
ُْ ُْ ُُ
هذه األفالك اليت خلقها هللا وقدرها وجعل هلا حركة آية على هللا وليست شريك مع هللا! فمن رأى هذه األفالك وهذا السري
كل فلك يسبح يف فلكه ال يرج وال يتعدى وال يصطدم وال
ورأى هذا السبح يف اهلواء ،رأى أ ّن هذا النظام ال ميكن أن يكون ّ

حيصل له أي شيء إال يكون عليهم عزيز عليم!
وليس هلؤالء املسخرين الذين هم آية للعاملني أن يكون هلم قدرة على شيء يف تصريف حياة اخللق.
ٍّ
وجل بعدما أخرب عن قصة أصحاب القرية وأمرهم أن يتدبّروا يف حال إهالك األقوام:
إذن مرران اآلن آبية وآية ،قال هللا ّ
عز ّ
ِ
ِ
ض الْم ْي تةُ أ ْحي ْي ناها}{ ،وآية َلُ ُم
{ألْ ي رْوا ك ْم أ ْهل ْْنا ق ْب ل ُُ ْم من الْ ُق ُرون أنَّ ُُ ْم إِل ْي ُِ ْم ل ي ْرِج ُعون} أتتنا آيتني {وآية َلُ ُم ْاْل ْر ُ
تدل على عظمة هللا.
اللَّْي ُل ن ْسل ُخ ِم ْنهُ النَُّار} هذه آيتني؛ وعرفنا كيف ّ
ِ
ِ
التأمل ملعرفة معناها،
أنيت لآلية الثالثة{ :وآية َلُ ْم أ َّن محلْنا ذُ ِّريَّت ُُ ْم ِيف الْ ُفلْك الْم ْش ُحون} ،وهذه اآلية حتتاج إىل كثري من ّ

خصوصا أننا جند يف التفسري معاين ال يتفق عليها.
أوال ما هي اآلية
ْك الْم ْشح ِ
{وآية َلُم أ َّن محلْنا ذُ ِريَّت ُُم ِيف الْ ُفل ِ
ون ( )41وخل ْقنا َلُ ْم ِم ْن ِمثِْل ِه ما ي ْركبُون} فكان هناك إشكال حول كلمتني:
ُ
ّ ْ
ْ
{محلْنا ذُ ِريَّت ُُم ِيف الْ ُفل ِ
ْك} هذا الفلك مشحون ،فاآلية هي الفلك وأيضا{ :وخل ْقنا َلُ ْم ِم ْن ِمثِْل ِه} من مثل الفلك {ما
ّ ْ
ي ْركبُون} فأوال نناقش اآلية مث نرى اإلشكال..
اآلية هنا هو تسيري اخللق يف البحر وكيف حصلت هذه القدرة وكيف مت ّكن الناس من أن يسافرون ويركبون وينقلون ،فهو فلك

مشحون ،ونرى مكان هذه اآلية ابلنسبة لآليتني السابقتني.
اآلية أنم ركبوا يف الفلك املشحون ،واآليتان السابقتان آية يف األرض ،وآية يف السماء ،إذن هذه اآلية اليت معنا يف البحر،
وكغريها من اآلايت جتمع بني العربة واملنة.
إذن األرض أنبت هللا فيها النبات بعد أن كانت ميتة ،والسماء جعل النهار يغطي الليل مث يذهب فيموت وأييت الليل ،والشمس
دل على عظمة
تولد وتكون يف رابعة النهار ومتوت ،والقمر يولد هالال مث يصبح بدرا مث يعود كالعرجون القدمي ،كلها آايت ت ّ
هللا وعلى قدرته على خلقه.

 1رواه مسلم في صحيحه
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تسخر الفلك أن تسري على املاء ويس ّخر املاء لتطفو عليه دون أن يغرقها ،وكلما نسمع
وهنا الفلك كيف هي آية عظيمة كيف ّ
عن الفلك نتذ ّكر اآلية العظيمة اليت اشتهرت حىت كأنا كاملشاهدة عند الناس وهي آية إهلام نوح عليه السالم صنع السفينة،

ليحمل الناس الذين آمنوا وحيمل من كل أنواع احليوان زوجني لكي حتفظ األنواع من اهلالك واالضمحالل وهذا كله أبمر هللا.
وهذا يف حادثة الطوفان املعلومة ،أين اآلية هذا البحر وهذه السفينة من أهم إشارات وأدلة حفظ هللا للخلق فإ ّن كل شيء
ُْ ْم فل ص ِريخ َلُ ْم ول ُه ْم يُ ْن ق ُذون ( )43إَِّل ر ْمحة ِمنَّا ومتاعا إِل
مسخر أبمر هللا خصوصا أننا نسمع {وإِ ْن نشأْ نُغْ ِرق ُ
ّ
ِحن}.

إذن معىن ذلك انظر هلذه اآلية وكيف طفت على البحر وكيف أبقاها هللا عز وجل ولو شاء أغرقهم.
يدل
فإ ّن من ركب البحر املفروض يزيد إميانه ويقينه ابهلل وعظمته سبحانه وتعاىل ،واليوم التاريخ احلديث فيه من العرب ما فيه ما ّ
وجل ،هم يعرضون عن عطيّة هللا ،فيأخذون منافعهم وينسون رهبم ،فاهلل أعطاهم
على أن اخللق ملا مي ّد هلم فيعطيهم هللا ّ
عز ّ
ويتأملون ويتف ّكرون ويشكرون ،وهم أيخذونا هلواهم بل يتح ّدون رهبم!
العطية ليتدبّرون ّ
وجترأ أحدهم يف حفل تدشينها أن يقول أن هذه السفينة ال تغرق
ويف السفينة اليت اشتهرت بني الناس يف هذا العصر احلديثّ ،
وال يستطيع إغراقها هللا! تعاىل هللا عما يقولون ،وكانت سفينة ضخمة وهلا أوصافها وهلا امسها وجعلوا هلا اتريخ مث تسري يف

البحر مملؤة من اخللق مليئة ابلفجور والعصيان فتصطدم مبا ال يرون فتغرق منكسة رأسها إىل أسفل شاهدة بقدرة هللا وعظمة
هللا وسفه اإلنسان! فمثل هذه اآلية العظيمة البد أن تبقى منا على ابل ،يعين نربط بني حت ّديهم لرب العاملني وبني آية هللا عز
وجل يف هذه الفلك ،وكيف أنه هو الذي ميسكها ،وهو الذي ينجيها ،وهو الذي حيفظها ،وإن شاء أغرقها ،ولذا كما تناقشنا
يف اللقاء السابق أ ّن كل ظاهرة كونية هلا تفسري دقيق يف كتاب هللا ،واملقصود ابلدقيق ليس التفصيل إمنا الدقيق يف التعبري.
سخر هذا البحر هلذه السفينة ،فجعل
فلو أتينا جنيب على صغري يسأل كيف هذه السفينة ال تغرق اجلواب :أن هللا عز وجل ّ
سخر هللا املاء يدفعها أكثر.
قوة دفع املاء بقدر قوة ثقل السفينة ،فكلما كانت السفينة أثقل كلما ّ
وإذا قيل ملاذا هذه األرض هبذه الصورة تسقط األشياء إىل األسفل واألشياء اثبتة وال تتحرك رغم أنا كرة يف اهلواء نقول أن

هللا ميسك السماوات واألرض ،هذا من آاثر أنه ممسك للسماوات واألرض.
فهذا التعريف الدقيق للظواهر ،وال مينع أن تستخدم التفسريات العلمية يف مكانا على أنا من أفعال هللا وعلى أنا من تسخري
ويسخر البحر نقول هذه نظرية
هللا ،لكن ال نضع كلمة بدل كلمة ،بدل أن نقول أ ّن هللا جيري هذه الفلك وميسكها أن تغرق
ّ
فالن ونظرية عالن! هذا من جهة النظر إىل الفلك ،نرى اآلن اآلية ما معناها..
سأقرأ تفسري الشيخ السعدي وفيه خرب عن املعىن املشهور عند املفسرين مث ما فتح هللا عز وجل عليه يف معناها:
قال" :أي ودليل هلم وبرهان ،على أن هللا وحده املعبود؛ ألنه املنعم ابلنعم ،الصارف للنقم ،الذي من مجلة نعمه" يعين من
األدلة على أن هللا يستحق األلوهية أنه منعم ابلنعم صارف لنقم ،ومن النقم الغرق ومن النعم أن تكون هذه الفلك مشحونة
مبا يرغب فيه الناس.
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"الذي من مجلة نعمه {أ َّن محلْنا ذُ ِّريَّت ُُ ْم} قال كثري من املفسرين :املراد بذلك :آابؤهم" الذرية املراد بذلك اآلابء ،يعين كأن
اخلطاب ألهل مكة.

"{وخل ْقنا َلُ ْم} املوجودين من بعدهم { ِم ْن ِمثِْل ِه} أي مثل ذلك الفلك أي جنسه {ما ي ْركبُون} به" فكيف تفهم اآلية على
هذا التفسري أان محلنا آابءكم يف الفلك املشحون ،وخلقنا لكم من مثل هذا الفلك املشحون ما تركبون.
"فذكر نعمته على اآلابء حبملهم يف السفن الن النعمة عليهم نعمه على الذرية.

يقول وهذا املوضع من أشكل املواضع عليه يف التفسري!" ما تبني له وجهة كالم املفسرين.
"فإ ّن ما ذكره كثري من املفسرين من أن املراد ابلذرية اآلابء مما ال يعهد يف القرآن إطالق الذرية على اآلابء" وهذا أول شيء
فسر يف القرآن هبذه الطريقة فقال أنه ال يعهد يف القرآن أن يقال عن اآلابء ذرية.
نف ّكر فيه ،هل هذه الكلمة ت ّ
"بل فيها من اإليهام وإخراج الكالم عن موضوعه ما أيابه كالم رب العاملني ،وإرادته البيان والتوضيح لعباده" هذا رأيه أنه لو
قلنا ان الذرية هي اآلابء خرجنا الكالم عن موضعه.
" ومثم احتمال أحسن من هذا ،وهو أن املراد ابلذرية اجلنس ،وأنم هم أبنفسهم ،ألنم هم من ذرية بين آدم" يعين كأنه يقال
محلنا ذريتهم يف أصالب آابئهم الذين ركبوا السفينة ،فحفظت الذرية بذلك.
" ولكن ينقض هذا املعىن قوله{ :وخل ْقنا َلُ ْم ِم ْن ِمثِْل ِه ما ي ْركبُون} إن أريد :وخلقنا من مثل ذلك الفلك ،أي :هلؤالء املخاطبني،
ما يركبون من أنواع الفلك ،فيكون ذلك تكريرا للمعىن ،كأابه فصاحة القرآن" يعين خلقنا هلم من مثله ما يركبون كأنه يقول مثل
هذه السفينة على من مرة أخرى يصبح تكرارا ،حلمنا هؤالء يف الفلك املشحون وخلقنا هلم من مثله ما يركبون ،أصبح تكرار
يف حقهم.
رأي آخر:

"فإن أريد بقوله{ :وخل ْقنا َلُ ْم ِم ْن ِمثِْل ِه ما ي ْركبُون} اإلبل ،اليت هي سفن ال ّرب ،استقام املعىن واتضح ،إال أنه يبقى أيضا ،أن
يكون الكالم فيه تشويش ،فإنه لو أريد هذا املعىن ،لقال{ :وآية َلُم أ َّن محلْناهم ِيف الْ ُفل ِ
ْك الْم ْش ُحون وخل ْقنا َلُ ْم ِم ْن ِمثِْل ِه
ْ
ما ي ْركبُون}" كأنه يقول ما عالقة الذرية ملاذا توجد الذرية ،محلناكم يف الفلك املشحون وخلقنا لكم من مثله ما تركبون.
اّلل
"فأما أن يقول يف األول :ومحلنا ذريتهم ،ويف الثاين :محلناهم ،فإنه ال يظهر املعىن ،إال أن يقال :الضمري عائد إىل الذرية ،و ّ
أعلم حبقيقة احلال" يعين وخلقنا هلم سيعود على الذرية احملمولة يف الفلك املشحون ،ماذا يركبون قيل اإلبل ،فتشو املعىن.

اّلل
اّلل تعاىل ،وذلك أن من عرف جاللة كتاب ّ
"فلما وصلت يف الكتابة إىل هذا املوضع ،ظهر يل معىن ليس ببعيد من مراد ّ
وبيانه التام من كل وجه ،لألمور احلاضرة واملاضية واملستقبلة ،وأنه يذكر من كل معىن أعاله وأكمل ما يكون من أحواله،
وكانت الفلك من آايته تعاىل ونعمه على عباده ،من حني أنعم عليهم بتعلمها إىل يوم القيامة ،وم تزل موجودة يف كل زمان،
إىل زمان املواجهني ابلقرآن" يعين هذه الفلك مشهورة معلومة الناس كلهم يعرفونا ويعرفوا قصتها.
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اّلل تعاىل ابلقرآن ،وذكر حالة الفلك ،وعلم تعاىل أنه سيكون أعظم آايت الفلك يف غري وقتهم ،ويف غري زمانم،
"ملا خاطبهم ّ
حني يعلمهم صنعة الفلك البحرية الشراعية منها والنارية ،واجلوية الساحبة يف اجلو ،كالطيور وحنوها ،واملراكب الربية مما كانت
اآلية العظمى فيه م توجد إال يف الذرية" يقصد الشيخ أن هذه كلها املصنوعات إمنا محل هللا هبا ذرية هؤالء املخاطبني.
ْك الْم ْشح ِ
"نبمه يف الكتاب على أعلى نوع من أنواع آايهتا فقال{ :وآية َلُم أ َّن محلْنا ذُ ِريَّت ُُم ِيف الْ ُفل ِ
ون} أي :اململوء ركباان
ُ
ّ ْ
ْ
اّلل هبا من الغرق ،وهلذا نبّههم على نعمته عليهم حيث أجناهم مع
اّلل تعاىل ،وجناهم ابألسباب اليت علمهم ّ
وأمتعة .فحملهم ّ
قدرته على ذلك" إذن كأ ّن الشيخ يرى أن {وآية َلُ ْم أ َّن محلْنا ذُ ِّريَّت ُُ ْم} ذريتهم يعين ذرية هؤالء املخاطبني ابلقرآنِ{ ،يف
ْك الْم ْشح ِ
الْ ُفل ِ
ون} الذي هو معروف يسري يف البحر مشحون ابلبضائع والناس ،فاحملمول هم الذرية ،يف الزمن الذي يستطيعون
ُ
فيه هذه الصناعة وتزدهر.
وأيضا خلق هللا { ِم ْن ِمثْلِ ِه ما ي ْركبُون} فهذه األدوات اليت يطريون هبا أو يسريون هبا يف الرب كلها من خلقه ،فاهلل عز وجل
تدل على نعم الرب.
خلق الصنعة والصانع ،فكانت هذه آية عظيمة للخلق ّ
ولو شاء هللا مع أنم ركبوها ومت ّكنوا منها وتعلموها ،لكن إن شاء أغرقهم ،ويف القصة املشهورة اليوم يف التاريخ فال أحد يصر،خ
هلم فيعاونم على الشدة وال يزيل عنهم املشقة.

ُْ ْم فل ص ِريخ َلُ ْم} أي :ال أحد
"وهلذا نبههم على نعمته عليهم حيث أجناهم مع قدرته على ذلك ،فقال{ :وإِ ْن نشأْ نُغْ ِرق ُ
يصر،خ هلم فيعاونم على الشدة ،وال يزيل عنهم املشقة{ ،ول ُه ْم يُ ْن ق ُذون} مما هم فيه.
{إَِّل ر ْمحة ِمنَّا ومتاعا إِل ِحن} حيث م نغرقهم ،لطفا هبم ،ومتتيعا هلم إىل حني ،لعلهم يرجعون ،أو يستدركون ما فرط منهم".
فاملقصود أن هذه آية نراها اليوم كيف أن من آايت هللا أن محل الذرية ونفعها وخلق هلا ما ال تعلم.

"{وإِذا قِيل َلُ ُم اتَّ ُقوا ما ب ْن أيْ ِدي ُْ ْم وما خلْف ُْ ْم} أي :من أحوال الربز،خ والقيامة ،وما يف الدنيا من العقوابت {لعلَّ ُْ ْم
تُرمحُون} أعرضوا عن ذلك ،فلم يرفعوا به رأسا ،ولو جاءهتم كل آية ،وهلذا قال{ :وما َتْتِي ُِم ِمن آية ِمن آي ِ
ت رّّبِِ ْم إِل كانُوا
ْ
ْ ْ
ْ
ع ْن ُا م ْع ِر ِ
ض ن }" .
ُ

بدليل أنم معرضني عن هذه اآلايت اليت مسعناها عن آية اإلنبات وعن آية الزوجني املختلفني وعن آية انسال،خ النهار من
الليل وعلى آية محل الذرية يف الفلك املشحون ،ولو جاءهتم أي آية هذه حاهلم.

"ويف إضافة اآلايت إىل رهبم ،دليل على كماهلا ووضوحها ،ألنه ما أبني من آية من آايت هللا ،وال أعظم بياان" أعظم بيان هي
وجل.
آايت هللا ّ
عز ّ
هذا شأن مهم جدا:
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اّلل لعباده ،أن أوصل إليهم اآلايت اليت يستدلون هبا على ما ينفعهم ،يف دينهم ودنياهم".
"وإن من مجلة تربية ّ
إذن هذه اآلايت اليت هي مبثابة أدلة تدل على طريق هللا ويف نفس الوقت الناس ينتفعون منها ويستفيدون.
أهل األهواء ينتفعون من هذه اآلايت مبا أييت هلواهم ،وأهل اإلميان تزيدهم إميان ويبارك هللا هلم وجيعلها أسبااب تنفعهم.
على كل حال الذي يظهر أن تفسري الشيخ رمحه هللا أقرب للصواب ،وهللا أعلم ابلصواب.
سبحانك اللهم وحبمدك أشهد أن ال إله إال أنت أستغفرك وأتوب إليك.

انتهى اللقاء بفضل هللا..

