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في رحاب القرآن
ان أُ َّم ًة قَانِتًا َِّلِ َحنِيفًا
يم َك َ
﴿إِ َّن إِْبـ َرا ِه َ

ني﴾ ()121
َولَْ يَ ُك ِم َن ال ُْم ْشرِِك َ

استثارة مشاعر

الغرية بذكر اآلباء
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من تفسري :حرضة مرزا بشري الدين محمود أحمد
املصلح املوعود 

الخليفة الثاين لحرضة املسيح املوعود واإلمام املهدي 

التقوى

(النحل)

شرح الكلمات:
الرجل الذي ال
اإلمام؛
أُّمة :األُمة:
ُ
ُ
اجلامع للخري
نظريَ له؛ معلِّم للخري؛
ُ
(التاج).
أطاع ،يقال:
قانتًاَ :قـنَ َت يقنُت قُ ً
نوتَ :
قنَت هللاَ وقنَت هلل .وقنَت لهَّ :
ذل.
أمس َك
وقنَت :دعا؛ قام يف الصالة؛ َ
القائم ابلطاعة
عن الكالم .القانتُ :
الدائم عليها؛ املصلّي (األقرب).
ُ
الصحيح امليل إىل
حني ًفا :احلنيف:
ُ
املائل عن
الثابت عليه؛
اإلسالم
ُ
ُ
احلنفاء
مجعه
دين إىل دين؛
املسلمُ ،
ُ
ُ
(األقرب).
التفسري:
لقد ذكر هللا  هنا عدة صفات
فسماه أوالً أُّم ًة ،وله
إلبراهيم ّ .
ثالثة معان:
 -1أنه كان معل ًّما للخري.
جامعا للخري إذ كان
 -2أنه كان ً
متحليًّا بسائر األخالق الفاضلة.
 -3أنه كان ذا فطرة عالية مزودة
األمم،
ابلقوى والكفاءات اليت تُنشئ َ
وكأنه كان مبثابة النواة لشجرة األمة.
ومن صفاته األخرى:
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مطيعا له،
 -4أنه كان قانتًا هلل ..أي ً
كثري الدعاء.
 -5أنه كان حني ًفا ..أي كان عنده
مقاومة شديدة ضد الباطل ،فما كان
ينثين عن احلق أب ًدا.
 -6أنه مل يكن من املشركني ..مبعىن
موح ًدا كامالً .ومفهوم
أنه كان ِّ
التوحيد الكامل مستفاد من كون
هذه اجلملة جاءت بعد الصفـ ـ ــتني:
﴿قانتًا هلل حني ًفا﴾ ،مما يوضح أن
قوله تعاىل ﴿ومل يَ ُك من املشركني﴾
موح ًدا ًّ
عادي .احلق أن املرء
ال يراد به ِّ
ذا املزااي والكفاءات بشكل ملحوظ
العجب
يصاب
ً
عموما ابلزهو و ُ
واألاننية واالعتداد ابلنفس ،وهذا
أيضا نوع من الشرك .فاهلل تعاىل
ً
خيربان أن إبراهيم  -ابلرغم من كونه
متحليًّا هبذه احملاسن والكفاءات  -مل
يزل عب ًدا لربه ،ومل يقع يف الشرك قط
أي من هذه املزااي إىل ذكائه
َبع ْزِو ٍّ
ومهارته.
اجَتـبَا ُه َو َه َدا ُه إَِل
َ
﴿ش ِاك ًرا ِ َلْنـ ُع ِم ِه ْ
ِص َر ٍ
اط ُم ْستَ ِقي ٍم﴾ ()122
شرح الكلمات:
اِ ْجتَباه :اختاره واصطفاه (األقرب).

التفسري:
أي أن إبراهيم  كان يرى أن كل
ما فيه من حماسن ومزااي إمنا هو عطية
رابنية ،وأن كل هذه الكفاءات إمنا
هي هبة من هللا تعاىل ،ولذلك كلما
شكرا هلل وإانب ًة إليه
أتلقت حماسنه ازداد ً
سبحانه وتعاىل.
من سنة هللا  أن اإلنسان حني
يتحلى هبذه الصفات احلسنة فإنه
تعاىل يصطفيه ليشمله بفضل خاص
من عنده ،وألجل ذلك قال هللا تعاىل
عقب ذلك ﴿اجتباه وهداه إىل صراط
َ
مستقيم﴾ ..أي من أجل هذه احملاسن
يف إبراهيم أحببناه واصطفيناه ألنفسنا.
لقد قال هللا  يف صفة هذا الصراط
إنه ﴿مستقيم﴾ ليشري إىل أنه كان طري ًقا
مؤّدًي إىل هللا تعاىل ،ألن اخلط املستقيم
إمنا هو ذلك الذي يكون بني نقطتني،
ويف املصطلح الديين يكون هللاُ تعاىل
والعبد مبثابة هاتني النقطتني؛ فالصراط
الذي يوصل العبد إىل هللا تعاىل هو
املستقيم ،أما الذي ال يوصل إليه تعاىل
فال ميكن أن يوصف ابالستقامة ألنه
ينحرف عن جهة النقطة اليت هي
الغاية.
هذا ،وعالقة هذه اآلية مبا قبلها هي أن
هللا تعاىل قد نبّه املسلمني من قبل أنه
سوف ميتّعهم بنعمه ،فعليهم أن ال يكونوا

مثل أهل مكة الذين رفضوا الشريعة
السماوية أصالً ،مكتفني مبا اخرتعوه
من عند أنفسهم من قوانني وعادات؛
كما على املسلمني أن ال يكونوا مثل
أيضا الذين اختلفوا يف شريعة
اليهود ً
هللا وخالفوها؛ أما اآلن فيخرب هللا 
املسلمني مبا يريده منهم ،فيقول :عليكم
أن تكونوا كعبدان إبراهيم ،وتتصفوا مبثل
صفاته ،لكي نعاملكم كمعاملتنا إايه.
عام َل هللا إبراهيم  فهو
أما كيف َ
مذكور يف اآلية التالية.
﴿وآتَـْيـنَا ُه ِف ُّ
الدْنـيَا َح َسنَ ًة َوإِنَّ ُه ِف
َ
الص ِِ
َْ
ني﴾ ()123
ال ِخ َرِة لَ ِم َن َّ
ال َ
التفسري:
خيرب هللا تعاىل أنه بسبب هذه املزااي
رقي عظيم
وفّقنا إبر َ
اهيم إلحراز ّ
يف الدنيا واآلخرة؛ فمنحناه حياة
رخاء وراحة ،وجعلناه يف اآلخرة من
الصاحلني.
واعلم أن كون إبراهيم يف اآلخرة من
الصاحلني يعين أنه سيُ َبعث يف اآلخرة
متاما مع الرتقيات
بكفاءات مالئمة ً
العليا اليت تكون يف اآلخرة ..مبعىن أنه
جاهزا ألن يفوز أبمسى
 سيُبعث ً
النعم وينتفع هبا.
وقال هللا تعاىل ﴿وآتيناه يف الدنيا
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حسن ًة﴾ ليؤكد أننا حنن الذين وهبنا له
هذه النعم .كما بني بذلك أنه ال ميكن
ألحد أن يقول أبن إبراهيم مل حيرز أي
رقي مادي لذلك فلم يكن أمامه أية
فرصة ليفسد! كال ،بل أعطيناه الرقي
أيضا تؤكد أنه
أيضا .والتوراة ً
املادي ً
ابلرغم من أن إبراهيم هاجر من وطنه
ولكن هللا تعاىل أصلح وضعه املادي،
كما منحه احلُكم (تكوين 2 :13
و ،)16 - 14ومع ذلك مل يربح
عاك ًفا على عتبة هللا .
فكأن هللا ينصح املسلمني :إذا نلتم
احلكم واملُلك فاعتربوا كل تقدم
وانتصا ٍر نعم ًة إهلية وأمان ًة رابنية ،كما
تكونن من املتكربين.
َفعل إبراهيم ،وال ّ
َُّ
َّ
يم
﴿ث أَ ْو َحْيـنَا إِل َْي َك أَ ِن اتَّبِ ْع ِمل َة إِْبـ َرا ِه َ
ني﴾
َحنِيفًا َوَما َك َ
ان ِم َن ال ُْم ْشرِِك َ

()124

شرح الكلمات:
ين .وقيل:
ملة :امللة :الشريع ُة أو ال ِّد ُ
اسم من
املل ُة والطريق ُة سواء ،وهي ٌ
لت إىل أصول
أمليت
الكتاب ،مث نُ ِق ْ
ُ
َ
الشرائع ابعتبار أهنا ميليها النيب ،وقد
«الكفر مل ٌة
تُطلَق على الباطل كـ
ُ
واحدةٌ» ،وال تضاف إىل هللا وال إىل
التقوى

آحاد األمة (األقرب).
التفسري:
لقد أوضح هللا  هنا نفس املعىن
أشرت إليه آن ًفا ،حيث نبّه
الذي
ُ
املسلمني إىل ضرورة اتباع سنة إبراهيم،
مؤك ًدا أنه ﴿ما كان من املشركني﴾..
أي ال تتغافلوا ،أيها املسلمون ،عن
اإلميان ابهلل تعاىل والتوكل عليه ّإب َن
االنتصارات والرتقيات.
لقد قام بعض النصارى ابستنتاج
خاطئ من هذا حيث قالوا إن حمم ًدا
 كان جمرد اتبع لدين إبراهيم (تفسري
القرآن لـِ «ويري» ،وحياة حممد للسري
وليم ميور ج 2ص .)156
احلق أن اآلية ال تقصد هذا أب ًدا ،وإمنا
أيمر هللا نبيه أن يكون كامل الشكر
هلل  وكامل التوكل عليه كما كان
إبراهيم .إنه تعاىل مل أيمره أب ًدا ابتباع
إبراهيم يف األحكام التفصيلية ،وإمنا
فيما ُذكر أعاله فقط .وأي شك يف
أن كل إنسان حباجة إىل اتباع إبراهيم
يف هذا اجملال ،وال غىن ألحد  -بداي ًة
من آدم إىل آخر شخص يف الدنيا
 عن التحلي هبذه الصفات .واحلقأن مجيع أهل هللا قبل إبراهيم كانوا
متصفني هبذه احملاسن مثله ،ولكن
خص إبراهيم ابلذكر هنا
هللا  قد ّ

ألن أهل مكة كانوا يعتربونه ًأب هلم
(حماضرات اتريخ األمم اإلسالمية ج
 1ص  .)56وأي شك يف أن استثارة
مشاعر الغرية لدى الناس بذكر آابئهم
خري سبيل لنصحهم وإصالحهم.
مل ميلك السري وليم ميور إال أن يعلّق
على هذه اآلية قائالً :لقد انكشف
على حممد يف زمن تلك اجلاهلية أن
هللا تعاىل مل يزل يرسل أنبياءه إىل مجيع
األمم على مر العصور.
كذلك ُيري هللاُ  احلقَّ على لسان
أحيان!
العدو ً
ين
﴿إَِّنَا ُج ِع َل َّ
الس ْب ُت َعلَى الَّ ِذ َ
اخَتـ َلفُوا ِفي ِه َوإِ َّن َربَّ َك لَيَ ْح ُك ُم بَـْيـَنـ ُه ْم
ْ

ُون﴾
يما َكانُوا ِفي ِه َْيتَِلف َ
يَـ ْوَم الْ ِقيَ َام ِة ِف َ
()125

شرح الكلمات:
الرجل َسْبـتًا :اسرتاح.
السبت :سبَت ُ
ُ
يوم من أايم األسبوع بني
ُ
السبتٌ :
اجلمعة واألحد (األقرب).
التفسري:
لقد احتار املفسرون حرية كبرية بسبب
السبت هنا يف سورة النحل
ذكر القرآن َ
مع أهنا مكية!
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وقد أجاب عليه املستشرقون جبواب
غريب فقالوا :يبدو من ذلك أنه كان
هناك حديث عن اليهود يف هذه السورة
قبل هذه اآلية ،ولكن اآلايت اليت
كانت تشتمل على ذكر اليهود ضاعت
من القرآن ،ولذلك ال جند يف العبارة
ابطا.
القرآنية هنا تر ً
أما املفسرون فقد علل بعضهم ذلك
بقوله :مبا أن هللا تعاىل أيمر املسلمني هنا
بفعل الصاحلات ،فأشار هنا إىل واحد
من تعليماته لليهود الذين خالفوا أمر
هللا فعوقبوا؛ لكي أيخذ املسلمون احليطة
واحلذر فيما يتعلق أبحكام هللا تعاىل.
﴿جعل السبت﴾ فقال
أما قوله تعاىل ُ
«جعل وابل خمالفة
البعض إن تقديرهُ :
السبت» ،واملعىن :إمنا نزل عقاب خمالفة
السبت على الذين اختلفوا يف أمره
(الكشاف).
بينما قال أحد املفسرين املعاصرين أن
السبت هنا مبعىن القطع (انظر بيان
القرآن) .ولكن هذا ليس بصحيح ،ألن
العرب ال يستعملون السبت هبذا املعىن
يف مثل هذه املناسبة ألبتة.
وعندي أن السبت هنا يعين وابل
السبت .وهناك نظائر كثرية يف القرآن
الكرمي واألدب العريب حلذف املضاف
كما حصل هنا .فاملعىن إمنا وقع وابل
السبت على الذين اختلفوا فيه .ولقد

خـــص إبراهيـــم بالذكـــر هنـــا ألن أهـــل
ولكـــن اللـــه  قـــد
ّ
مك ــة كان ــوا يعتبرون ــه أبً ــا له ــم (محاض ــرات تاري ــخ األم ــم اإلس ــامية
ج  1ص  .)56وأي ش ــك ف ــي أن اس ــتثارة مش ــاعر الغي ــرة ل ــدى
النـــاس بذكـــر آبائهـــم خيـــر ســـبيل لنصحهـــم وإصالحهـــم.

أيضا أن
أكد القرآن يف سورة البقرة ً
اليهود عوقبوا بسبب خمالفة السبت
(اآليتان66 :و .)67
أما السؤال :ما عالقة السبت ابآلايت
السابقة فجوابه كاآليت :كان عند
اليهود -قبل نزول القرآن بل حىت اليوم
 اعتقاد أبن كل ما القَوه من هالكودمار إمنا سببه خمالفتهم للسبت ،وأنه
لن يُكتب هلم العز والغلبة ما مل يقيموا
حرمة السبت مرة أخرى .ففي قرننا
هذا العشرين الذي جند فيه املسلمني
ينتهكون حرمة يوم اجلمعة واملسيحيني
ينتهكون حرمة يوم األحد ..جند لدى
اليهود مجعيات دينية تدعو إىل توطيد
حرمة السبت .وقد حدث أن حاول
أصحاهبا إكر َاه الناس على احرتام
السبت يف بعض القرى بفلسطني مما
أدى إىل نشوب الفنت والفساد يف
أماكن عديدة.
لقد قيل لليهود يف اآلايت السابقة إن

رقيكم منوط اآلن بقبول اإلسالم ،لذا
كان من املمكن أن ّ
يفكروا يف أنفسهم
أهنم لو أسلموا فلن يستطيعوا احرتام
السبت الذي هو مدار رقيهم يف
الواقع ،ألن املسلمني حيرتمون اجلمعة ال
السبت ،فكان لز ًاما على القرآن أن يرد
على هذه املخاوف اليهودية ،وجاء الرد
عليها هنا يف هذه اآلية ،حيث حيذر
هللا اليهود بقوله إمنا هتلك األمم بسبب
خمالفة أوامر هللا تعاىل ،وأن اليهود مل
امر
يهلكوا من قبل إال جراء خمالفتهم أو َ
هللا تعاىل عن حرمة السبت؛ وما دام
هللا أيمرهم اآلن أن يدخلوا معه يف عهد
جديد عن طريق اإلسالم ،فعليهم أن
يدركوا أن من خيالف هذا األمر اإلهلي
اجلديد سيجلب على نفسه الدمار،
وابلتايل لن ينال اليهود العزة مرة أخرى
وإن أقاموا حرمة السبت اآلن ،وإمنا
ينالونه اآلن بقبول اإلسالم والعمل
بتعاليمه ال غري.
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