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في رحاب القرآن
﴿ل تَـقُولُوا لِ َما تَ ِص ُف أَل ِ
َ
ْسَنـتُ ُك ُم
ال َ
ْك ِذ َب َهذَا َح َل ٌل َو َهذَا َح َر ٌام
اللِ ال َ
لَِتـ ْفَتـ ُروا َعلَى َّ
ْك ِذ َب إِ َّن
اللِ ال َ
ون َعلَى َّ
ْك ِذ َب َل
ين يَـ ْفَتـ ُر َ
الَّ ِذ َ
ون﴾ ()117
يُـ ْف ِل ُح َ

العرفان اإلهلي..
خشية اهلل وتقواه

شرح الكلمات:
الرجل :فا َز وظ ِفر
َح
ُ
يفلحون :أفل َ
َح زيد :جنَح يف سعيه
مبا طلَب .أفل َ
وأصاب يف عمله (األقرب).
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من تفسري :حرضة مرزا بشري الدين محمود أحمد
املصلح املوعود 

الخليفة الثاين لحرضة املسيح املوعود واإلمام املهدي 

التقوى

(النحل)

التفسري:
اعلم أن (ما) الواردة يف قول ــه
تعاىل ﴿لِما ِ
تصف ألسنتُكم﴾ إما
بناء
مصدرية ،واملعىن :ال تقولوا ً
على كذب لسانكم :هذا حالل
وهذا حرام؛ وإما هي موصولة،
واملعىن ال تقولوا عن األشياء اليت
تكذب عنها ألسنتكم :هذا حالل
وهذا حرام.
واملراد من ﴿ألسنتكم﴾ هنا ألسنة
زعماء القوم ،ألن كل القوم ال
خيتلقون الكذب ،وإمنا زعماؤهم
اجلميع.
هم الذين يكذبون فيتبعهم
ُ
﴿لتفتوا على
والالم يف قوله تعاىل
َ
الكذب﴾ هي للعاقبة ،واملراد
هللا
َ
ال تقولوا هذا وإال ستكون النتيجة
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أنكم ستصبحون يف عداد املفرتين
على هللا تعاىل ،ألن هللا وحده ميلك
حق التحليل والتحرمي.
يفتون
مث قال هللا تعاىل ﴿إن الذين َ
الكذب ال يفلحون﴾،
على هللا
َ
وهذه حقيقة اثبتة ،ولكن املسلمني
ال يعريون هلا ابالً .واحلق أن هذه
أكرب عالمة للمبعوثني من هللا
تعاىل.
َاب أَلِيم﴾
﴿متَ ٌاع َق ِل ٌ
َُم َعذ ٌ
َ
يل َول ْ
()118
التفسري:
أي قد ينجو املفرتون من عذاب
هللا لبعض الوقت ،ولكنهم ال
يعيشون طويالً ،مبعىن أهنم بعد
إعالن وحيهم الكاذب ال ميكن أن
يعيشوا مثل الفرتة اليت عاشها النيب
 بعد نشر وحيه.
ين َها ُدوا َح َّرْمنَا
َ
﴿و َعلَى الَّ ِذ َ
َص ْصنَا َعل َْي َك ِم ْن َقـ ْب ُل َوَما
َما ق َ
َمنَا ُه ْم َول ِ
َك ْن َكانُوا أَْنـ ُف َس ُه ْم
َظل ْ
ون﴾ ()119
يَ ْظ ِل ُم َ
شرح الكلمات:

لقـــد ّنبـــه الله تعالـــى هنا
الكافريـــن أن اليهـــود قد
ســـبق أن ارتكبـــوا الخطأ
الـــذي ترتكبونـــه اليـــوم
فعاقبناهـــم ،فســـوف تلقون
منـــا نفـــس الجـــزاء الذي
لقيـــه هـــؤالء اليهـــود.

يقص قَ ًّصا
قص أَثـ َره ُّ
قصصناَّ :
صصا :تتَّبـ َعه شيئًا بعد شيء،
وقَ ً
ومنه﴿ :فارت ّدا على آاثرمها
صصا﴾ أي رجعا يف الطريق اليت
قَ ً
وقص عليه
األثرَّ .
سلكاها ّ
يقصان َ
اخلربَ والرؤاي :ح ّدث هبما على
نقص
وجههما ،ومنه﴿ :حنن
ّ
أحسن القصص﴾ ..أي
عليك
َ
أحسن البيان (األقرب).
نبي لك
ّ
َ
التفسري:
لقد نبّه هللا تعاىل هنا الكافرين أن
اليهود قد سبق أن ارتكبوا اخلطأ
الذي ترتكبونه اليوم فعاقبناهم،
فسوف تلقون منا نفس اجلزاء
الذي لقيه هؤالء اليهود.
لقد اختلف املفسرون كثريًا يف تعيني

قبل﴾ ،فقال
معىن قوله تعاىل ﴿ ِمن ُ
بعضهم إنه إشارة إىل احملرمات
املذكورة يف سورة األنعام (تفسري
جممع البيان) .ولكن هذا خطأ،
إذ قد ورد يف سورة األنعام﴿ :قل
حمرًما على
وحي إ ّ
يل َّ
ال أجد فيما أُ َ
طاع ٍم يَطعمه﴾(األنعام)146 :؛
أوحي إيلّ﴾ تدل
ُ
فكلمات ﴿فيما َ
أنه حىت قبل نزول سورة األنعام
كانت هناك أحكام نزلت يف شأن
التحرمي .إذن فقوله تعاىل ﴿من
قبل﴾ ال ميكن أن يُعترب إشارًة إىل
احملرمات املذكورة يف سورة األنعام.
وهنا نواجه مشكلة أخرى وهي
أن هذه احملرمات األربع ُذكرت
يف أربع سور فقط :يف سورة البقرة
وهي م َدنية ،ويف سورة املائدة وهي
أيضا مدنية حيث نزلت يف أواخر
ً
الفرتة املدنية (انظر الرازي ،حتت
قوله تعاىل :وال تقولوا ملا تصف
ألسنتكم ،)...وهنا يف سورة النحل
املكية اليت تقول إن هذه األحكام
قد قصصناها من قبل ،ويف سورة
األنعام املكية اليت أشارت إىل نزول
هذه األحكام يف الوحي السابق.
فال ميكن أن تكون ٌّ
كل من السورتني
سورت النحل واألنعام) تشري
(أي َ
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إىل األخرى ،ألن كل واحدة منهما
ال ميكن أن تكون قبل األخرى.
واملشكلة األخرى أننا ال جند هذا
التحرمي يف أي سورة مكية أخرى.
واملفسرون إما مل يهتموا حبل هذا
اللغز ،وإما أهنم مل أيتوا أبدلة مقنعة.
ال قال بعضهم أن هذا إشارة
فمث ً
إىل سورة املائدة .وهذا خطأ ،ألن
املائدة مدنية (تفسري القرطيب).
أما اإلمام الرازي فقال :إن سورة
األنعام هي أول السور اليت نزل
فيها هذا التحرمي ،وإن آيتها ﴿وقد
فصل لكم ما ُح ّرم عليكم﴾ إشارٌة
ّ
إىل آيتها األخرى الواردة بعدها
أوحي إيل
بقليل ﴿قُ ْل ال أجد فيما َ
يطعمه ﴾ (انظر
َّ
حمرًما على طاعم َ
تفسري الرازي :سورة األنعام).
ولكن جواب الرازي هذا ليس
بصحيح ،ألن اآلية اليت يعتربها
أيضا تقول ﴿ال
مشارا إليها ً
الرازي ً
أجد فيما أوحي إيل﴾ ،مما يعين أهنا
ليست أبول آية نزل فيها التحرمي،
بل هناك آية أخرى هي أسبق منها
نزوالً وفيها جاء هذا احلكم.
أما صاحب «فتح الباري» فقد
رد عليه جبواب غريب ذي قيمة،
وعندي أننا لو مل جند ًّ
حال آخر
التقوى

هلذه املعضلة لكان هذا الرد أنسب
جواب .إنه يقول :إن هذه اآلية
من سورة األنعام تشري إىل سورة
املائدة .ال شك أن «األنعام»
أسبق نزوالً من «املائدة» ،غري
أن «املائدة» كانت يف علم هللا
أسبق من «األنعام» من حيث
َ
الرتتيب النهائي للمصحف ،لذلك
قد أشار هللا تعاىل إليها وكأهنا قد
سبق نزوهلا ،وهكذا برهن على أن
ترتيب املصحف احلايل توقيفي أي
أبمر هللا تعاىل.
إن هذا اجلواب غاية يف اللطف
والشفافية وميكن أن يساعد على
حل اآلايت الصعبة األخرى ،إذ
األسبق
السور
مما ال شك فيه أن
َ
َ
نزوالً و ِ
اآلخ َر ترتيبًا يف املصحف
امض السور
ّ
حتل يف أحيان كثريٍة غو َ
اليت هي آخر نزوالً وأسبق ترتيبًا يف
ال إن سورة اإلسراء
املصحف .فمث ً
تفصل بعض املسائل املذكورة يف
ّ
سورة النحل ،مع أن «اإلسراء»
أسبق من «النحل» نزوالً ِ
وآخ ُر
ُ
ترتيبًا يف املصحف .وهذا ّ
يشكل
ساطعا على اإلعجاز العلمي
ً
برهان ً
للقرآن الكرمي.
غري أننا لسنا حباجة إىل مثل هذا

اجلواب هنا ،إذ بوسعنا أن حنل
هذه املعضلة سائرين مع الرتتيب
الطبيعي لنـزول آايت القرآن الكرمي
أيضا .وبيان ذلك أنه اثبت من
ً
القرآن نفسه أن سورة النحل أسبق
نزوالً من سورة األنعام ،حيث جند
يف «األنعام» آيتني تشريان إىل
موضوع سورة النحل؛ إحدامها
فصل لكم ما
قوله تعاىل ﴿وقد ّ
اضطررمت إليه﴾
حرم عليكم إال ما ُ
ّ
(اآلية ،)120:واثنيتهما قوله تعاىل
﴿قُ ْل ال أَ ِج ُد يف ما أُ ِ
وح َي إيل ُم َّرًما
طع ُمه إال أن يكو َن
على طاع ٍم يَ َ
حلم ِخنـزي ٍر
َميْت ًة أو َد ًما
ً
مسفوحا أو َ
ـس أو فِسـ ًقا أُ ِه َّل لِغريِ
فإنه ِر ْج ٌ
َّ
الل به﴾ (اآلية .)146 :كما أن
أيضا يؤكد أن سورة النحل
التاريخ ً
أسبق نزوالً من سورة األنعام حيث
ورد أن أحكام التحرمي والتحليل
هذه نزلت بعد حادثة اإلسراء اليت
وقعت قبل اهلجرة بفرتة ترتاوح ما
بني ستة أشهر إىل سنة (الطبقات
الكربى البن سعد :ذكر املعراج).
أيضا أن سورة
كما تؤكد األحاديث ً
األنعام نزلت كلها مجل ًة واحدة ال
على أقساط (تفسري «اإلتقان»
واملعجم الكبري للطرباين) .فثبت أن
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سورة األنعام نزلت بعد سورة النحل
وأن ما ورد يف آييت «األَنعام»
املذكورتني أعاله إمنا هو إشارة إىل
ما ورد يف سورة النحل نفسها.
أما السؤال :ما هو املراد من قوله
تعاىل ﴿ ِمن قبل﴾ فجوابه سهل
ًّ
جدا ،وال ندري ِل َل ينتبه إليه
املفسرون .الواقع أن ﴿ ِمن قبل﴾
ليس إشارًة إىل أية سورة نزلت من
قبل سورة النحل وإمنا هي إشارة
إىل آي ٍة وردت قبل قليل يف سورة
النحل ِ
نفسها ،حيث قال هللا تعاىل
فيها قبل هذه اآلية اليت حنن بصدد
حرم عليكم
تفسريها آبيتني﴿ :إمنا َّ
َْم اخلنـزي ِر وما أُ ِه َّل
املَيْت َة و َ
الدم ول َ
لغري َّ
ابغ وال
اض ُط َّر غريَ ٍ
فم ِن ْ
الل به َ
عا ٍد فإن َّ
اللَ غفور رحيم﴾ (اآلية:
 .)116إذن فقوله ﴿ ِمن قبل﴾
إشارٌة إىل هذه اآلية السابقة ،إذ
ًّ
ضروري ،الستخدام تعبري ﴿
ليس
من قبل﴾ ،أن يكون األمر املشار
إليه قد وقع قبل سنة أو سنتني،
بل كثريًا ما يقول املؤلف «لقد
كتاب
كتبت من قبل» ،وال يريد به ً
مر
أمرا قد ّ
آخر له ،بل يقصد به ً
ذكره يف الكتاب نفسه قبل بضعة

والحق أن العرفان هو الذي ينجي المرء من اإلثم ،أما الذين يرون
الكفاية في العلم الظاهر فإنهم يقعون في المعاصي في آخر المطاف.
خشية الله وتقواه .
دوما ليزداد عرفانًا أي
َ
فعلى اإلنسان أن يسعى ً

أسطر.
أما قوله تعاىل ﴿وما ظل َْمناهم
وِ
أنفسهم يظلِمون﴾
لك ْن كانوا َ
فهو إشارة إىل ما ُح ّرِم على اليهود
من أشياء أخرى مثل شحوم البقر
والغنم ،فاهلل تعاىل خيرب أن هذا
التحرمي مل يكن حقيقيًّا ًّ
أبدي ،بل
عقاب على بغيهم
فُرض عليهم ً
وظلمهم .وقد ذكر هللا هذا
التحرمي ابلتفصيل يف سورة األنعام
بقوله ﴿وِم َن الب َق ِر وال َغنَ ِم َح َّرْمنا
لت
عليهم
شحومهما إال ما َ
مح ْ
َ
ظهورمها أَ ِو َْ
َط
اخَتـل َ
الوااي أو ما ْ
ُ
وإن
َبع ْظ ٍم ذلك َج َزيْناهم بَِبـ ْغيِهم ّ
لصادقون﴾ (اآلية.)147 :
َُّ
وء
ين َع ِملُوا ُّ
﴿ث إِ َّن َربَّ َك لَِّل ِذ َ
الس َ
ِبَ َهالَ ٍة ُثَّ َتبُوا ِم ْن بَـ ْع ِد َذلِ َك
َحوا إِ َّن َربَّ َك ِم ْن بَـ ْع ِد َها
َوأَ ْصل ُ
يم﴾ ()120
لَ َغ ُف ٌ
ور َر ِح ٌ

شرح الكلمات:
السوء :ما َيـ ُغ ُّم اإلنسا َن من األمور
الدنيوية واألخروية من األحوال
النفسية والبدنية واخلارجة ِمن فو ِ
ات
ٍ
مال وجا ٍه وَفـ ْق ِد محي ٍم (املفردات).
ُّ
ضد
َجهالة :ج ِهله جهال ًة:
علِمه .اجلهالةُّ :
ضد العلم واملعرفة
(األقرب).
التفسري:
لقد أخرب هللا من قبل أن اليهود
ّت هبم
ارتكبوا الظلم والعصيان فحل ْ
عقاب هلم ،أما هنا
البالاي واآلالم ً
فينبّههم أهنم لو اتبوا اآلن لوجدوا
هللا -رغم خطيئاهتم السابقة -
رحيما.
غفورا ً
ً
خاصا
واحلق أن هذا القانون ليس ًّ
ابليهود بل هو عام يشمل الناس
كافة .ذلك ألن اآلابء يتأملون
طبعا حبلول املصائب أبوالدهم
ً
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كأن ميرض أحدهم مثالً؛ فكما
أهنم يتأذون من أجلهم يف الدنيا
فإهنم سيتأملون يف اآلخرة أملًا شدي ًدا
لو دخل أوالدهم النار .فقد ورد
يف احلديث الشريف أن النيب 
بعض
سيتأمل يوم القيامة حني يرى َ
أصحاب له يف
الناس الذين كانوا
ً
الظاهر يدخلون النار حيث قال
« :إنه ُياء برجال من ّأميت
ذات الشمال ،فأقول:
فيؤخذ هبم َ
أُصيحايب أُصيحايب» (البخاري:
كتاب التفسري سورة املائدة).
فلكي ينجي هللا عباده احملبوبني
من هذه اآلالم فإنه يعامل ذريتَهم
بلطف خاص ،كما صرح بذلك يف
آمنوا واتَّ َبعتْهم ُذ ّرّيـتُهم
قوله ﴿والذين َ
إبِميا ٍن أََْل ْقنا هبم ُذ ّرّيـتَهم﴾(الطور:
 ..)22أي أنه تعاىل سوف يُ ِ
لحق
هبم يف اجلنة أوال َدهم وإن كان
إميان .ومن
أوالدهم
أضعف منهم ً
َ
األنبياء
أجل ذلك جند القرآن يَ ِع ُد
َ
والصاحلني مر ًارا أبن هللا تعاىل سوف
يعاملهم بفضل خاص من عنده،
لكيال يتأذوا مبا يصيب أوال َدهم
من عذاب .ومبا أن القرآن الكرمي
﴿وإن من أم ٍة إال خال فيها
يعلنْ :
التقوى

نذير﴾ ،فثبت أن كل قوم حيظون
هبذا الفضل اإلهلي اخلاص ،وال
خصوصية لليهود يف ذلك.
أما قوله تعاىل ﴿للذين ع ِملوا
السوء جبهالة﴾ فاعلم أن اجلهالة
َ
ال تعين هنا عدم العلم بل تعين عدم
العرفان ،ألن الذي يرتكب اخلطأ
لعدم العلم ال يعاقَب .فاملراد أن
الذي يعمل السوء لعدم العرفان-
أي أنه يعلم أن ذلك العمل
إمث ،ولكنه لقلة التقوى وخشية
هللا ال يضبط نفسه ويقع يف
السوء  -يستوجب العقاب إال
تقاعس املرء عن
أن يتوب ،ألن ُ
كسب التقوى رغم علمه بضرورته
متعم ًدا.
يُعترب إمثًا َّ
واحلق أن العرفان هو الذي
ينجي املرء من اإلمث ،أما الذين
يرون الكفاية يف العلم الظاهر
فإهنم يقعون يف املعاصي يف آخر
املطاف .فعلى اإلنسان أن يسعى
عرفان أي خشي َة هللا
دوما ليزداد ً
ً
وتقواه .
واعل َْم أن اجلهالة نوعان :أبدية
ومؤقتة .فمن كان فريسة للجهالة
حمروما من العرفان
األبدية يبقى ً

كلي ًة ،إذ ال جيد اللذة إال يف اإلمث.
أما اجلهالة املؤقتة فقد يصاب هبا
حىت العارفون الذين ليسوا على
درجة عالية ،ألن مستوى عرفاهنم
يهبط يف بعض األحيان فيقعون
فريسة ألهواء النفس .فقد ورد يف
احلديث الشريف :ال يزين الزاين
حني يزين وهو مؤمن ،فيخرج منه
اإلميا ُن فيصري فوق رأسه ُّ
كالظـلّة .
أي أن حالة قلب املؤمن ال تكون
حال َة إميان يف ذلك الوقت .وقد
قال بعض الشارحني يف قوله :
«فيصري فوق رأسه ُّ
كالظـلّة» أن
اإلميان يشفع له عند هللا تعاىل.
وأما قوله تعاىل ﴿مث اتبوا من بعد
ذلك وأصلَحوا﴾ فأخرب فيه أن
على اإلنسان أن ال يكتفي أبن
يتوب يف قلبه فحسب ،بل عليه
أن يهتم إبزالة العوامل اليت محلته
على اإلمث ،حىت ال يعود ملثله أب ًدا.
أما إذا كانت كلمة ﴿وأصلحوا﴾
مبعىن إصالح اآلخرين فاملراد أن
عليه أن يهتم إبصالح اآلخرين
أيضا ك ّفارًة عن ذنوبه ،ليثاب على
ً
هدايتهم ،حىت إذا بقي نقص يف
أعماله ُس ّد هبذا األجر.
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