
 

 

 رحـيـمـاهلل الـرحـمـن ال سمـب

 

من املؤسف حقا أن نتعامل مع كتاب ربنا سبحانه وتعاىل تعامال ال يعكس فهام صحيحًا بالتعامل  :  عباد اهلل 

ألجلها فصحيح أن القرآن يف عرصه الذهبي طباعة وتغليفا  مع مقاصد القران ورسالته التي أنزله اهلل تعاىل  

الكاسيتات   عىل  إالونسخا  تعاىل   والسيدي  اهلل  قول  فيهم  يتحقق  زمن  املسلمني  عىل  يمر  مل  َوَقاَل }:أنه 

ُسوُل َيا َُذوا َهَذا اْلُقْرآَن َمْهُجوًرا   الرَّ فام زلنا مل نفعل شيئا ومل نبذل جهدا لفهم    [30الفرقان:]{َربِّ إِنَّ َقْوِمي اَّتَّ

        !القران الكريم

) يس( التي    رة ظلمها املسلمون  وأوردوها يف غري ما أنزلت له إهنا سورةولعلنا نأخذ مثاال عمليا عىل سو

جعلها عامة املسلمني ملن ال تلد وملن خياف وملن تقدم عىل الزواج وملن ال ينجب االوالد وملن يريد زيادة 

 بطريق ضعيف ( مع أنه مل يثبت عن رسول اهلل الجتارته ودفع احلسد عنه  حمتجني بام روي )يس  ملا قرئت له

مع !  وال صحيح وجعلوها للقراءة عىل االموات فمن يسمع )يس( مبارشة خيطر بباله ان شخصا قد مات

قواعد   كلامهتا  يف  سطرت  وقد  والباطل  احلق  بني  الرصاع  أوج  يف  مكة  يف  نزلت  مكية  سورة    ومبادئ أهنا 

املرسلني عىل رصاط   ))إنك ملن  الوحي والرسالة وتأكيدها  الرحيم(( عديدة طبيعة  العزيز  تنزيل  مستقيم 

،والدعوة اىل اهلل ومهمتها )لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك (،وعداوة أعداء الدعوة وتكذيبهم )) 

قالوا إنا تطرينا بكم لئن مل تنتهوا لنرمجنكم وليمسنكم منا عذاب أليم(( وصفات الداعية ومهته ))وجاء من  

يا  قال  يسعى  املدينة رجل  مهتدون...(( جاء قو  اقىص  أجرا وهم  يسئلكم  من ال  اتبعوا  املرسلني  اتبعوا  م 

وقد استشعر قلبه حالوة االيامن فاحب ان يوصلها لغريه   هيرول يبغي نرش اخلري ويترشف بتبليغ رسالة اهلل

ل ))إين آمنت بربكم فاسمعون(( يعلم أن مصريه القت   باملبادئلينعموا بام نعم ، والثبات عىل احلق واجلهر  

يا   املبادئوالتضييق إال ان   الدنيا وحطامها، )) قيل ادخل اجلنة قال  ليت قومي    ال يساوم عليها يف سوق 

اهلل وأنه ال يثأر    إىل  يعلمون بام غفر يل ريب وجعلني من املكرمني(( تظهر صفة الرمحة والشفقة عند الداعية

ل ابن عباس ريض اهلل عنه ))نصح قومه لنفسه وال ينتقم بل هيب نفسه هلل متجردا عن كل حظوظ نفسه قا

                           حيا وميتا((                                                



 

 

  

))وآية(( وما أكثر ما تكررت هذه الكلمة يف يس وغريها فمراد اهلل من كلمة آية أن حيفظها املسلمون وال 

وآيات اهلل مسطورة يف كتابه وآيات اهلل منشورة يف بديع خلقه    يضيعوها وأن يرعاها املسلمون وال هيملوها

وكونه فهناك قران متلو وهنالك قران جملو فاهلل ملا قال لنا أن البحر لو كان مدادا لكلامت اهلل لنفد قبل أن  

  ج اىل ما فلامذا نحتا  ألخرهأوله  من  تنفد كلامت اهلل وكل عاقل يعلم أن قلام أو قلمني كفيالن بكتابة القران  

يف   يف االرض من شجرة اقالم والبحر يمده من بعده سبعة أبحر إذا وضح مراد اهلل أن املراد تسطري كل ما

تعاىل   اهلل  آيات  من  آية  ومعجزاته  وفضائه  بارضه  االرض    فآيةالكون  منه    امليتة هلم  نسلخ  الليل  هلم  وآية 

يريكم الربق خوفا    آياته م مما عملت أيدينا انعاما ومن  النهار وآية هلم أنا محلنا ذريتهم وآية هلم أنا خلقنا هل 

يف   املنشآتوطمعا ومن آياته اختالف السنتكم والوانكم ومن آياته منامكم بالليل والنهار ومن آياته اجلوار 

 البحر كاألعالم وما أكثر آيات اهلل التي ال نستطيع عدها وال حدها      

ح شعارًا ملراكز األبحاث وكلية الزراعة ليتنبه الباحثون والدراسون  تصل  آيات ..((  امليتة))وآية هلم األرض  

أهنم عندما يدرسون األرض وبذرها ونتاجها وثمرها أهنم إنام يمضون يف الغوص يف آية من آيات اهلل تعاىل 

اخلرضاء الرقعة  توسعة  عليه وسلم  عىل  اهلل  النبي صىل  حرص  لقد  ))إذا   وإحياء  ،  موجها  فقال  االرض 

ومعهم  قام البالد  فدخلوا  املفهوم  هذا  الصحابة  وأخذ  فليزرعها((  فسيلة  أحدكم  يد  ويف  الساعة  ت 

الصحف واملناجل فأثاروا االرض وزرعوها وشقوا االهنار    ))وآية هلم الليل نسلخ....(( آية واضحة يف  

آية أهلمت احل النظر يف األفاق واالهتامم بعلم الفلك وأنه آية من آيات اهلل  إنشاء  وجوب  ضارة اإلسالمية 

أول كلية لدراسة علم الفلك جنويب دمشق ليفهموا حركة الكواكب والنجوم ألهنم تفاعلوا مع سورة يس  

دراسة لقياس حميط االرض   بإجراء ومقاصد سورة يس فقاموا أيام املأمون بتكليف العامل شاكر بن موسى  

الثاين   القرن  قريبنليكون    اهلجريهذا يف  رقام  بحثه  من  تاج  أنتجته  ما  بكل  اليوم  البرشية  له  مما توصلت  ا 

 وسائل حديثة    

النهار   النهار ويكور  الليل عىل  أمة تقول بكروية األرض  يكور  أول  الليل(( جعلت املسلمني  ))وآية هلم 

صنعه   االرضية  للكرة  نموذج  يصنع  البرشية  تاريخ  يف  مرة  وألول  دحاها   ذلك  بعد  واالرض  الليل  عىل 

م(( وقدمه هدية حلاكم صقلية       وكتب التفسري طافحة هبذه املعاين التي  1190رييس سنة )) الرشيف االد

 األرض تثبت كروية االرض يف زمن كان القساوسة والقديسون يعتقدون بحمق كل من يقول بكروية 



 

 

 

أمر   َّتالف  التي  واالجساد  الكتب  فأحرقت  اهلرطقة  هبذه  يقول  من  كل  فم  بقفل  كنيس  حكم  وصدر 

 يسة   الكن

نجعل  ))أمل  السنني  بمئات  نيوتن  اسحاق  قبل  االرض  جاذبية  إىل  ليتوصلوا  دفعهم  الليل((  هلم  ))وآية 

وجتذهبم                                           ابنائها  اليها  تكفت  واالرض  واجلذب  الضم  هو  والكفت  وأمواتا((  أحياء  كفاتا                                                                                                                األرض 

العظيمة   السفن  اآلية  هلذه  تنبيه  املشحون...((  الفلك  ذريتهم يف  محلنا  انا  هلم  ))وآية  السورة  بنا  َّتطوا  ثم 

                                     الطافية عىل وجه املاء بقدرة اهلل                                                

لقد خرج االسالم من أرض ال تعرف البحر حتى أن عمر بن اخلطاب ارسل لعمر بن العاص يطلب منه 

لكنهم متعنوا يف قوله تعاىل ))ومحلنا ذريتهم يف الفلك املشحون(( ومل يقل محلنا أصلكم  ،  ان يصف له البحر

املسلمون أن سياق اهلل للقصة مل يرد منه اخلرب التارخيي انام التكليف واجدادكم ايام نوح عليه السالم ففهم  

هذه الدعوة لكل البرشية فكان اسطول املسلمني ايام عثامن بن عفان بقيادة عبد اهلل بن ايب   بإيصالالرباين  

املتوسط الذي كان حكرا عىل الروم فبلغوا دين اهلل   هنم  االرض ال  ألقىصالرسح جيول يف البحر االبيض 

                        سخروا آية اهلل السفن بام يريض اهلل              

واالسطرالبات      العربية  البوصالت  كانت  البحرية  االساطيل  يف  الغرب  حضارة  انطلقت  عندما  وحتى 

 العربية هي التي ترشدهم يف البحر

ه السورة لتنبيه االمة لالستفادة من الثروة ))وآية أنا خلقنا هلم مما عملت أيدينا....(( دعوة من اهلل يف هذ

بدراسة حياهتا ورعايتها عىل أسس علمية فكتب املسلمون الكتب قبل كل االمم يف عامل احليوان     احليوانية

املخلوقات  عجائب  وتلك  للدمريي   احليوان  كتاب  وذاك  احليوان  اجلاحظ  موسوعة  فهذه  حياته  وأرسار 

 للقزويني  

نتكرب    ))وذللناها هلم...(( أمامها ضعفنا كي ال  نتلمس  التي  احليوانات  لنا هذه  فبقدرة اهلل وبنعمته ذلت 

مرة من البرش ، واخلفاش ارسع تنبها من البرش   بألفعىل اهلل وخلقه فالكلب والبعوض حاسة شمه اقوى  

ميزان ضغط متتلك    ألهناالصلبة خشية االصطدام هبا، والذبابة ترسع بالطريان ان مهمت برضهبا    باجلسام

جوي ، وحتى احلامر يستطيع بربع ساعة قبل املخابر املتطورة التي ترسم لنا مدى ما وصل اليه االنسان من  

 باي زلزال أو هزة ارضية واحلامر قبل ربع ساعة يعرف بذلك   تتنبأتقدم علمي اال اهنا ال 



 

 

ير           ودعوة  آ((  ..   اإلنسان))اومل  والبيولوجيا  العلوم  لكلية  ومراكز   إلنشاءيات  االبحاث    املخابر 

 والدراسات التي تعنى بدراسة خلق االنسان ونشأته ومراحل خلقه 

 ولن ننته من استعراض صور الظلم التي وقعت عىل هذه السورة وغريها من كتاب اهلل 

 أسال اهلل ان يردنا لفهم كتابه كام فهمه سلف أمتنا أنه ويل ذلك والقادر عليه  

 هلل يل ولكم ... اقول ما تسمعون واستغفر ا

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


