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َتِصُف َ َيْكَرُهوَ�  َما  هللا  ﴿َيْجَعُلوَ� 

َ$ْلِسَنُتُهُم �ْلَكِذَ% َ$�َّ َلُهُم �ْلُحْسَنى َال 

ُمْفَرُطو�﴾  
َ$نَُّهْم َ َلُهُم �لنَّاَ-  َجَرَ. َ$�َّ 
(٦٣)

شر2 �لكلما0: 
فيه  مبا  َنَعَته  �لشي0َ:  +َصف  تِصف: 
للمريض  �لطبيب  ++َصف  +حّال�. 
به  يتد�+�  ما  له  بّين  +صفًة: 

.(rألقر�)
�لعاقبُة  �لُسو�0َ؛  ضدُّ  �ُحلسَنى: 
�حلسنة؛ �لنظُر q8 �هللا؛ �لظفُر؛ �لشها1^ 

.(rألقر�)
ال َجَرَ.: ��جع شر¬ �آلية �قم ٢٤.

تَركه  َنِسَيه؛  �ألمَر:  3فرَ¶  مفَرطو�: 
+خلَّفه. 3فرَ¶ عليه: �َّله ما ال يطيق. 
ما   �3 3حًد�  �لقو�  من  3فرطُت  +ما 

.(rألقر�) تركُت

�لتفسـ5:
�لسابق  �ملوضوَ¡  �آلية  هذ�   J+تتنا  
حيث  vخر   rبأسلو +لكن  نفسه 
�هللا  �لكافر+< من  يتوقع  تقوJ: كيف 
مص�gً حسًنا +هم يعز+< 8ليه تعاq ما 
ال يرضو< به ألنفسهم؟ كال، بل 8< 
من يعز+ 8ليه � �لعيوr ال بد 3< ير� 

عاقبة سيئة.
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| قاJ �هللا تعاq ﴿+73م مفَرطو<﴾.. 
�3 كما 73م تركو� �هللا تعاq كذلك 

سيتركهم �هللا � �لعذ�r +ينساهم.

﴿تاِهللا َلَقْد َ$ْ-َسْلَنا ِ<َلى ُ$َمٍم ِمْن َقْبِلَك 

َفُهَو  َ$ْعَماَلُهْم  ْيَطاُ�  �لشَّ َلُهُم  َفَزيََّن 

َ$ِليٌم﴾    %ٌ�َعَذ 
َلُهْم َ �ْلَيْوَ.  
ِليُُّهُم َ
(٦٤)

 
شر2 �لكلما0: 

+�لصديق؛  �ملحبُّ  �لو¸:  
ِليُّهم: َ
فهو  3حٍد  3مَر  َ+ِلَي  َمن  +كلُّ   .gُلنص�

.(rألقر�) ليُّه+

�لتفسـ5:
�لسابقني  �ألنبيا0  معا�ضي   >3  �3  
لن  بأ7م  tم  �لشيطا<   Jبقو �ºدعو� 
8ليه  فاطمأنو�  3عماtم  على  يعاَقبو� 
�حلق  3عد�0   Jحا +كذلك  +ضّلو�؛ 
�ليو�، فإ7م �غم 8تيا< �ملعاصي yلسو< 
3ليًما  عذ�ًبا   >3 يد�+<  +ال  مطمئنني، 

يقترr 8ليهم باستمر��.
  


َما َ$ْنَزْلَنا َعَلْيَك �ْلِكَتاَ% ِ<الَّ ِلُتَبيَِّن َ﴿

َ-ْحَمًة َ Nُهًد
�ْخَتَلُفو� ِفيِه َ Qلَِّذ�َلُهُم 

ِلَقْوٍ. ُيْؤِمُنوَ�﴾ (٦٥)

�لتفسـ5:  
vخر  سبب  هنا�   :qتعا �هللا   Jيقو
�الختال�  +هو  3ال  �لوحي   J+لنـز
�لشديد �ملوجو1 بني �لناm فيما يتعلق 
باألخالقياn +�لدين. هل كا< هنا� 
من سبيل لرفع هذ� �الختالفاn بينهم 
عند�  من  �ليقي¯  �لعلم  يأتيهم   >3 8ال 
ֲדذ�   rلكتا� هذ�   Jنـز +لقد  �؟ 
�لعلم �ليقي¯. فلو ��13 �لناm 3< هذ� 
�لوحي نزJ من عند �هللا تعاq 3مكنهم 
فكيف  +8ال   ،nالختالفا� هذ�  �l8لة 
يتخلَّو< عن موقفهم +كل +�حد ير�  

3< موقفه 3فضل من موقف غ�g؟
 q8 �للو�  توجه  �آلية  هذ�   >3 كما 
�لكفا� على قوtم: ما �حلاجة q8 بعث 
ن� جديد +قد ظهر 3نبيا0 كثg+< من 
قبل. 78م ال يفكر+< 3< 3عماtم هي 
�لB �ستدعت بعث هذ� �لن� �جلديد، 
8( تركو� �حلق +�ختلفو�. لو � �تلفو� 
ن�  لظهو�  حاجة  هنا�  كانت  ملا 
8صابتهم  �غم  73م  �لغريب  جديد. 
مبرL �الختال� يعترضو< على ±ي0 
من  ليعاجلهم   � �هللا  �3سله  طبيب 

مرضهم هذ�!
�لذ�  �ملع�  على  3حد   Lيعتر قد 
 m3< �لنا Lلنفتر :Jنًفا +يقوv كرته)
من   � موسى  بشر¡  عاملني  ظّلو� 
1+< 3< �تلفو� فيه، 3ما نزلت �لشريعة 

�لكاملة عن طريق نبينا �لكرمي �؟ 
ال   Lفتر�� 8ال  هو   >ْ8  :rجلو��+
�لناm ما  ميّت q8 �حلقيقة بصلة، أل< 
عن  �لعملي  �لو�قع   � لينتهو�  كانو� 
من  بد  يكن   � +بالتا¸  �الختال�، 

نز+J هذ� �لشريعة �لكاملة. 
+لو سّلمنا جدًال بإمكانية +قو¡ هذ� 
�ملستحيل فقد سبق 3< 3جاr �هللا � 
كا<  لو  ﴿ُقْل  بقوله  3يًضا  (لك  على 
مطمِئنِّني  ميُشو<  مالئكٌة   Lأل��  �
مَلًكا  �لسما0  ِمن  عليهم  لنـّزْلنا 
 >3 لو   �3 (�إلسر�0:٩٦)  �سوال﴾ 
كاملالئكة  صاحلني  صا�+�  �لبشر  كل 
بل  ن�،  لبعث  حاجة  ¿ة  كانت  ملا 
لصا� �جلميع 3نبيا0 يتلقو< �لوحي من 
منكر  هنا�  +ملا كا<  �ملالئكِة،  �سِلنا 

هناك سبب آخر لنـزول 
االختالف  أال وهو  الوحي 
الشـديد املوجـود بـني 
يتعلـق  فيمـا  النـاس 
هل  والدين.  باألخالقيات 
كان هنـاك مـن سـبيل 
لرفـع هـذه االختالفات 
بينهـم إال أن يأتيهم العلم 
�؟ اليقيـ; من عنـده 
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التقوى

+ال كافر. +لكن � يصبح 3هل �لدنيا 
كلهم 3بر�ً�� قط، +بالتا¸ � يتوقف 

بعث �ألنبيا0 من عند �هللا 3يًضا.
+بّين بقوله تعاq ﴿+هًد� +��ًة لقو� 
يؤمنو<﴾ 3نه yب عليك يا  مد 3< 
بالقرv< إل�lلة �الختال� من  تسعى 
جهة،  من  3مرهم   � �ملختلفني  بني 
تسعى   >3 عليك  3خر�  جهة  +من 
لكي يعمل �ملؤمنو< بالقرv< ليز1�1+� 

.qلفى عند �هللا تعاl+ ًة��

َفَأْحَيا   Uًَما  Uَِما �لسَّ ِمَن   Vَْنَز$َ �هللا 
﴿
Wَِلَك  ِفي   َّ�>ِ َمْوِتَها  َبْعَد   Zَ-َْْأل� ِبِه 

َآلََيًة ِلَقْوٍ. َيْسَمُعوَ�﴾ (٦٦)

�لتفسـ5: 
على  +�لدليل  �لوحي،  يع¯  هنا  �ملا0 
(لك 3< �هللا � قد قاJ بعد �حلديث 
عن نز+J �ملا0 ﴿8< � (لك آليًة لقو� 
ال  �ملا�1  �ملا0   J+نز+ يسمعو<﴾؛ 
يكو< vية لقو� يسمعو<، 8منا هو vية 
لقو� يشاهد+< +يتدبر+< فيد�كو<. 
فكلمة ﴿يسمعو<﴾ توّضح جليًّا 3< 
فاهللا  �لوحي.  هو  هنا  �ملا0  من  �ملر�1 
تعاq يلفت �ألنظا� q8 +حي �ألنبيا0 
�لسابقني موضًحا: كم من مر^ 3نزلنا 
من �لسما0 �ملا0 �لر+حا� فأحيينا به 
�لعا�، +لو 3نكم Âعتم 3خبا� �ألنبيا0 

 Jلذين خلو� من قبل لصّدقتم مبا نز�
8ليكم من �حلق.

به  ﴿فأحيا   qتعا بقوله  جا0  +قد 
 >vلقر� كو<  على  كدليل   ﴾Lَأل��
 >3  � بني  ﴿هًد� +��ًة﴾ حيث 
 � �ملوتى  3حيا  قد   ��1 ما  �لوحي 
سبب   >vلقر� يكو<  ال  فلم  �ملاضي 
هًد� +��ة +حيا^ للمؤمنني. 8< ما 

+قع � �ملاضي ال بد 3< يقع �ليو�.


ِ<�َّ َلُكْم ِفي �ْألَْنَعاِ. َلِعْبَرً[ ُنْسِقيُكْم َ﴿
ٍ. َلَبًنا  َ̂ 
ا ِفي ُبُطوِنِه ِمْن َبْيِن َفْرٍ_ َ ِممَّ

اِ-ِبَني﴾ (٦٧) َخاِلًصا َساِئًغا ِللشَّ

شر2 �لكلما0:  
�ألنعا.: �لنََّعم: �إلبُل +�لشا0ُ، +قيل: 
�ملصبا¬:   �  Jقا+ باإلبل.  خا� 

ال  �ٌع  +هو  �لر�عي،   Jُملا� �لنََّعم: 
+�حد له من لفظه، +3كثر ما يقع على 
 Jلنََّعم: �ِجلما� 3بو عبيد:   Jإلبل. قا�
ر، +�ُعه 3نعا�.  فقط، +يؤنَّث +يذكَّ
+قيل: �لنََّعم: �إلبُل خاصة، +�ألنعاُ�: 
�إلبل  +هي  +�لظلف  �خلف   nُ�+)
�ألنعا�  ُيطَلق  +قيل:  +�لغنم.  +�لبقر 
على هذ� �لثالثة، فإ(� �نفرn1 �إلبل 
فهي َنَعٌم، +8< �نفرn1 �لغنم +�لبقر 

.(rألقر�) تسمَّ َنعًما �
 zلِكْر�  �  ��1 ما  ْرِجني  �لسِّ َفْر_: 

.(rألقر�)
من  �ملدَخِل  �لسهُل  �لسائغ:  سائًغا: 

.(rألقر�) rلطعا� +�لشر��

�لتفسـ5:
 8< قوله � ﴿+8ّ< لكم � �ألنعا� 
لع
ً̂﴾  من �لر+عة +�لشفافية مبكا<. 

آية لقوم يسمعون،  املادي ال يكون  املاء  ونزول 
إمنا هو آية لقوم يشاهدون ويتدبرون فيدركون. 
فكلمة ﴿يسمعون﴾ توّضح جليًّا أن املراد من املاء 
 Mيلفت األنظار إ Mالوحي. فاهللا تعا هنا هو 
وحي األنبياء السابقني موضًحا: كم من مرة أنزلنا 
...Vالعا به  فأحيينا   Xالروحا املاء  السماء  من 
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8< �ألنعا� ִדيئ لإلنسا< �لغذ�0 على 
شكل لنب +حلم، كما تنفعه � �ل 
�لنقل  +سيلة  �جلمل  +كا<  3ثقاله. 
لند�^  �لعربية  �جلزير^   � عموًما 
�لبقر +�لثو� هنا�، +لكن � �ملناطق 
ªد�   ��لعا من  �ألخر�  �ملختلفة 
�3اله.  نقل   �  �gًكث �إلنساَ<  �لبقر 
3ما �ملعز +�لنعاÇ فهي 3يًضا ُتستخد� 
�جلبلية،  �ملناطق   �  Lلغر� tذ� 
�جلباJ؛  3عا¸   ��لسفر  3ثنا0  خاصة 
فإ< �لرعا^ يضعو< على ظهو� هذ� 
�لسيا¬   J3ثقا  ^gلصغ�  nحليو�نا�
 � �3يت  +لقد  �لنقو1.  بعض   gَنظ
من  قا1مني  �عاً̂  "كانغر�"  منطقة 
�3اtم  جباJ "الهوJ" +قد +ضعو� 
على متو< مئاn من �لغنم، على كل 
كيلو  عشرين   +3 عشر^  حو�¸  شاٍ̂ 

غر�ًما. +يا لـه من منظر ��ئع! 
 ﴾^
+جدير باملالحظة 3< كلمة ﴿ِع
�لذ�  �لعبو�  من  مشتّقة  هنا  �لو��1^ 
يدJ على �لسفر 3يًضا. +قد 3شا� �هللا 
 � باستخد�مها q8 مع� ��ئع لطيف جدًّ
 �+هو 3نكم تستعينو< ֲדذ� �ألنعا� 
3سفا�كم �ملا1ية، +لكن ال تستعينو< 
ֲדا � �حلتكم �لعقلية، فال تتدبر+< 
� حالة هذ� �حليو�ناn حÈ يع
 بكم 
1نيا   q8 �جلهل   �عا من  �لتدبُر  هذ� 
�لعلم +�ملعرفة. +هذ� هو مع� كلمة 

�لذهن   Jَنتقا� تع¯   )8 3يًضا،   ^
�لع
برÉية شيq8 0 3مر vخر +بالتا¸ فهُم 
حقيقة �ألمر قياًسا على (لك �لشي0. 
 ﴾^
﴿ع كلمة   1+�+  >3 جر�  فال 
خالJ �حلديث عن �ألنعا� قد 3ضا� 

q8 �ملوضو¡ شفافية ��ئعة.
+ما هي تلك �لع
^؟ لقد فّصلها �هللا 
تأكل  �ألنعا�  8< هذ�   :Jقا  )8  qتعا
�لعشب +�لكأل �لذ� يتحوq8 J �لفر� 
�لذ� � �لكرz، | ينقلب بعض هذ� 
من  يصبح جز0ٌ   | �لد�،   q8 �لفر� 
�لد� لبًنا خالصË سائًغا لد�جة 3< 3شد 
�لناm نفاسًة +حساسية 3يًضا يشربونه 
 � yد+<  +ال  +�ملتعة،  �للذ^  مبنتهى 
شربه �3 غضاضة +�نقباL؛ مع 3< 
�للنب هو نتاÇ �لد�، حيث يتولد �لد� 
من �لفر� �ملتكو< � كرz �حليو�< 
من غذ�ئه، +�لذ� يصل q8 �ألمعا0، 
| ُينقل ع
 �لعر+q8 k �لقلب +حني 
+من  �لد�.   q8  Jيتحو هنا�  يصل 

�لد� ما يصل q8 �لضر¡ +يصg لبًنا. 
�لكأل  هذ�   >3 هنا  ينبه   qتعا فاهللا 
+�لعشب - �لذ� ال يستطيع �إلنسا< 
3كله - حني يصل q8 بطن �حليو�< 
يتحوq8 J لنب خالص من �3 جناسة 
ال  �إلنسا<   >8 للشا�بني.  +سائٍغ 
يقد� على حتويل هذ� �لعلف q8 لنب، 
+لكن �هللا � 2ّوله q8 لنب � جسم 
يتلقى   >3 لإلنسا<  فينبغي  �حليو�<؛ 
(لك   >3 3ال +هو  �1ًسا..  (لك  من 
يستطيع  ال  �لذ�  �لفطر�..  �لتعليم 
به �إلنسا< 8حر�l �ليقني، +8منا يبقى 
ًخا بصنو� �لر(�ئل +�لنقائص..  ملطَّ
يصبح كاللنب �خلالص �لسائغ بعد 3< 
�لر+حانية  �آللة   
عَ �لتعليم  هذ�  مير 
�لB خلقها �هللا �، فال يضر بصحة 
 ��إلنسا< �لر+حانية شيًئا، بل ينفعه 
كل ±اJ. فلم ال تأخذ+< �لع
^ من 
عملية صناعة �للنب � �حليو�<، +� ال 
تد�كو< 3< �مليوJ �إلنسانية �لطبيعية 

... فلـم ال تأخذون الع]ة من عمليـة صناعة اللنب 
^ احليـوان، وV ال تدركـون أن امليـول اإلنسـانية 
الطبيعيـة ال ميكـن أن تص` غـذاء روحانيًّا حقيقًيا 
 .Xلـنب روحا Mـا اهللا � إdّوe V لإلنسـان مـا
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التقوى

ال ميكن 3< تصg غذ�0 �+حانيًّا حقيقًيا 
لنب   q8  � �هللا  2ّوtا   � ما  لإلنسا< 
 Çحا�. +لكن هذ� �لعمل هو خا�+�
نطاk قد�^ �إلنسا<، +ما ��1 �إلنسا< 
لنب   q8 �لكأل  حتويل  على  يقد�  ال 
فكيف يستطيع 3< 2ّوJ �مليوJَ �لطبيعية 

بة q8 تعليم ساٍ�. غgَ �ملهذَّ
¿ة 8شكاJ لفظي � �آلية +هو 3< �هللا 
 gبطوِنه﴾ ضم﴿ �تعاq قد �ستخد� 
�لو�حد للغائب مع 3نه ��جع q8 �ألنعا� 
�ملفسر+<   r3جا +لقد  هي �ٌع؟   Bل�
عليه بوجهني: 3حدÌا 3< ضمg �لفر1 
+ليس  �ملذكو�  �ملع�   q8 نظًر�   1�+
َ(َكْرنا)؛  ما  (بطوِ<  بتقدير  �للفظ،   q8
+ثانيهما 3< �لضمg ��جع q8 كل فر1 
فتح   gتفس (�نظر  �ألنعا�  جنس  من 
+فق  صحيح  �لوجهني  +كال  �لبيا<). 

�لقو�عد �لعربية.
هذ�، +تشكل هذ� �آلية برهاًنا عظيًما 
�لذ�  هو   >َvلقر�  J3نز �لذ�   >3 على 
كيفيَة   >3 (لك  3يًضا،  �لكو<  َخَلَق 
 �تكوُِّ< �للنب - كما (كرִדا �آليُة - 
lمن   � �إلنسا<  لد�  معر+فًة  تكن 
نز+J �لقرv<. +عملية تكوُّ< �للنب تتم 
 zكما يلي: عندما يصل �لغذ�0 من كر
�لفر�،   q8 J3معائه يتحو  q8 >حليو��
+من هذ� �لفر� ما يتحوq8 J �لد�، | 
 �يصg بعض �لد� لبًنا. +هذ� �حلقيقة 

 >vلقر� J+يكتشفها �إلنسا< 8ال بعد نز
�ملفسرين  جند  +لذلك  طويل،  بزمن 
�ملتأخرين يشq8 >+g 3خطا0 �ملفسرين 
 gبيا< كيفية تكوُّ< �لد�. غ ��لقد�مى 
يتفق  ال  3يًضا  �ملتأخر+<  (كر�  ما   >3
�لعلمية،  �لبحو�  3كدته  ما  مع  متاًما 
متطابقة  �لكرمي   >vلقر�  nكلما +لكن 
+هي:  �حلديثة   nالكتشافا� مع  متاًما 
 q8 �حليو�<  معد^  من  يصل  �لغذ�0   >3
هذ�  من  لطيف  جز0ٌ  +هنا�  �ألمعا0، 
�لغذ�0 �ملهضو� يصل مباشرً̂ q8 �لقلب 
 q8 لد� +صوله  +ينقلب   k+لعر�  
عَ
�أل+�1^ 1ًما، +هنا� جز0 لطيف vخر 
�لكبد، |   q8 ^ملعد^ مباشر� يصل من 
 gيص+ �أل+�1^   
عَ �لقلب   � ينصّب 
�لضر¡   � �لد�   rنصبا� +لد�  1ًما؛ 
2د� من �لتفاعل ما 2ّوله q8 �للنب. 

هذ�  yهلو<  �ملاضي   �  mلنا� كا< 
�حلقيقة §يث 8< �ملفسرين �لقد�مى قد 
� شر¬ هذ� �آلية،  ^gعانو� مشكلة كب
 �أل7م ظنو� §سب �ألفكا� �لسائد^ 
lمنهم 3نه خالJ حتوJُّ �لغذ�q8 0 �لفر� 
+�لد� يقع تفاعٌل ُينتج �للنب. فقد كتب 
صاحب �لكشا�: "8(� 3كلت �لبهيمُة 
�لعلَف فاستقّر � كرشها َطَبَخْته، فكا< 
3سَفُله فرًثا، +3+َسُطه لبًنا، +3عال� 1ًما" 
 .(gجع 3يًضا �لبحر �ملحيط، �بن كث��)
مع 3< �آلية تقوJ 8< �لغذ�0 يتكو< لبًنا 

بعد مر+�� مبرحلB �لفر� +�لد�، +Ìا 
�لشيئا< �للذ�< ال يرضى 3حد بتنا+tما، 
+لكن عندما يصg �لغذ�0 لبًنا يستسيغ 
ألنه  +متعة،  شهية  بكل  شربه   mلنا�
 �عندئذ يكو< خالًصا نقيًّا مما يوجد 
�لفر� من جناسة +� �لد� من Âو�.  

3< ال  تع¯  �آلية ال  3< هذ�  �لعلم  مع 
3حد يقد� على صنع �للنب +لو بكمية 
ضئيلة، فقد يتمكن �إلنسا< � �ملستقبل 
+لكنه ال  قليل،  مبقد��  �للنب  من صنع 
�لغذ�0  �لدنيا كلها ֲדذ�  تز+يَد  يستطيع 
صنع  �ستطا¡  قد  �إلنسا<  فإ<  �tا�. 
+لكن   ،n�lلغا� بعض  بتفاعل  �ملطر 
تلك �لقطر�n �لقالئل من �ملا0 ال ميكن 
3< تغ¯ غنا0َ �ألمطا�. كذلك ال غر�بة 
َن �إلنسا< � �ملستقبل من صنع  لو متكَّ
�لبشر  تز+يد  أل<  �لعلف،  من  �للنب 
باللنب سيبقى منوًطا باألنعا� شأَ< �ملا0 

�لذ� هو منو¶ بالسحب.
 >3  q8 �إلشا�َ̂  تتضمن  �آلية   >3 كما 
�إلنسا< ميكن 3< يفسد غذ�0 �حليو�<، 
منه،  �للنب  صنع  على  يقد�  ال  لكن 
بتعاليم  يتالعب   >3 فيمكنه  +باملثل 
�ألنبيا0 +يفسدها، لكنه غg قا�1 على 
�إلنسا�  �لعقل   � يوجد  ما  حتويل 
�لصـافية   gِغ �لفطرية  �حلقائق  من 
من  خـالص  ساٍ�  �+حا�  تعليم   q8

�لشـو�ئب. 


