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َ$�ْألَْعَناِ'  �لنَِّخيِل  َثَمَر�ِ�  ﴿َ$ِمْن 

َتتَِّخُذ$1َ ِمْنُه َسَكًر� َ$6ْ�ًِقا َحَسًنا 1�َِّ 

ِفي Cَِلَك َآلََيًة ِلَقْوٍ� َيْعِقُلو1َ﴾ (٦٨)

شرF �لكلما�: 
²ُر  �هو:  �لعنب  �ُع  �ألعنا': 
فهو  يبس   �eفإ  ، ٌّBطر �هو   aلَكْر�

�لزبيب (�ألقر_).
ُيّتخذ  نبيٌذ  �خلمُر؛  �لسَكر:  َسَكًر�: 
من �لتمر ��لُكشو®؛ كلُّ ما ُيسِكر؛ 

؛ �لطعاa (�ألقر_). �َخللُّ

 :Iلتفســ�
تفس�   % كثً��  �ملفسر��  عا¶  لقد 
كلمة  فسر  من  فمنهم  �آلية.   iهذ
ملا  �لكنه  �خلمر.  مبع·  ﴿َسَكًر�﴾ 
��جه مشكلة �خرm - �هي �� �هللا 
�لكن  نعمه  عن  هنا  يتحد®   pتعا
قائًال:  عليها  �جا_   -  aحر� �خلمر 
�E �آلية نزلت قبل حترمي �خلمر �هي 

منسوخة! (تفس� �لقرط¥)
مبع·  ﴿َسَكًر�﴾  فسر  من  �منهم 
 .iعال� *Aجتنًبا للمعضلة �ملذكو aلطعا�
�لكن �عتر� عليه �آلخر�� �قالو�: 
أل�  عبًثا،   Aلتكر��  pE  B�سيؤ هذ� 
 pقوله تعا % iكرe قد سبق aلطعا�
�جلو�_   % فقيل  حسًنا﴾؟  ﴿��Aًقا 
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�E كلمة ﴿َسَكًر�﴾ تش� pE ما % 
هذi �ألشياC من قو*، بينما يش� قوله 
فيها  ما   pE حسًنا﴾  ﴿��Aًقا   pتعا

(Bتفس� �لبغو) !Cمن غذ�
 iجهو� هذ��ملفسرين قد � �لو�قع �� 
�آلية   iֲדذ حا�لو�  أل�م  �لصعا_ 
هو  ما  تناُ�ِ\  على جو��  �الستدالَ\ 
�هللا   �� مع  عدa جو��i؛   �� (َسَكر) 
تعاE pمنا يريد �� يبني هنا �نكم كثً�� 
فتفسد��ا،  طيباتنا   % تتصرفو�  ما 
حالته   % طيًبا  يكو�   Bلذ�  Cفالشي
جنًسا  بتدخلكم  يص�  �ألصلية 

فاسًد�.
 aلك آليًة لقوe % �E﴿ � قا\ �هللا »
يعقلو�﴾.. �B �� �لعاقلني يدAكو� 
�� �ستخد�a �لشيC % غ� ما ُخلق 
 B�يؤ بل  بطائل  يأ¼  ال  �جله  من 
pE �لفسا�. فال �إلنسا� بقا�A على 
تقدمي منهج A�حا�، كما ال 5ق له 
ليصرفه  �لربا�  �لتعليم   %  Hلتصر�
عن �nدH �لذB نز\ من �جله، �Eال 

فال بد من �� يفسد ��ر_.

 1ِ!َ �لنَّْحِل  ِ�َلى  َ�بَُّك  ﴿َ$َ!ْ$َحى 

َ$ِمَن  ُبُيوًتا   Oِْلِجَبا� ِمَن   Qتَِّخِذ�

ا َيْعِرُشو1َ﴾ (٦٩) َجِر َ$ِممَّ �لشَّ

:Iلتفسـ�
ثالًثا  مثاًال  هنا   � �هللا  ضر_  لقد 
�هو  �لوحي،   *A�ضر على  للتأكيد 
فبّين  �لسابقني؛  �ملثالني  من  َ��َضُح 
 Bلذ� �لوحَي  �لنحل   pE �نز\  �نه 
 % بيوִדا  تتخذ   �� فأمرها  يناسبها، 
�هذ�  ��لعر�ئش.  ��لشجر  �جلبا\ 
�لوحي عباA* عن �لغريز* �ملو�عة % 
�لنحل. �قد �كد �هللا بذلك �� كل 
 A�تد �لكو�  هذ�  مصنع   %  Cألشيا�
بفضل �لوحي، فبعضها يد�A بوحي 
مبع·  جلّي..  بوحي  �بعضها  خفّي 
�لغر� من   B�منا يؤE  Cكل شي ��
خلقه بالس� �فق ما ���� �هللا فيه من 
عنها   Hر-� �نه  �لو  �ميو\،   mقًو
قليًال ملا حقق �nدH من �جو�i كما 

ينبغي. 
نطا�   �� �آلية   iهذ ��ضحت  لقد 
يظن   .� جدًّ ��سٌع  �إلnي  �لوحي 
�لبعض �� ال �حَي مطَلًقا بعد Aسو\ 
�هللا � (ختم �لنبو* ��حلركة �أل�دية 

تؤكد  �آلية   iهذ �لكن   ،(٧٤  Â
�لوحي  تتلقى   Jحلشر�� ح`  �نه 
 iحي هذ�من  �ملر��� .pمن �هللا تعا
�حليو�ناJ ما جبلها �هللا � عليه من 
�لنو�  �هذ�  طبيعية.  �ميو\  غر�ئز 
متقطع  بشكل  ينـز\  �لوحي  من 
حيث  �لعا�يني،  �لبشر  على  ح` 
نافعة  فكرٌ*  فجأً*   Cملر� بقلب  �طر 
�. �E �يع �ملخترعني تقريًبا  لـه جدًّ
قد   iخترعو� ما  معظم   �E يقولو� 
 �� فجأً*،  قلوֲדم   % فكرته  �ُلقيْت 
��م فّكر�� % بعض �ملخترعاJ من 
�جل �ثهم �لعلمي، �لكنهم �جد�� 
حلوًال لكث� من �ملشاكل �ل� كانت 
 Jتعتر� طريقهم نتيجة موجة تولد
% �جد��م فجأ*. فهذ� ��يسو� مثًال 
 Bيخ �لبشرAتِر� عرفه �لتاÃ ك�� -
- يعترH بذلك صر�حة حيث يقو\: 
Ãتَر�،  �لف  حو�!  �خترعت  لقد 
�كانت �ك� هذi �ملخترعاJ نتيجة 

فهذا أديسـون مثًال - أك� �ـِ�ع عرفه التاريخ 
البشـري - يع�ف بذلك صراحة حيث يقول: لقد 
اخ�عـت حوا7 ألـف �َ�ع، وكانـت أك� هذه 
اخمل�عات نتيجة فكرة أُلقيت B ُروعي فجأًة. واحلق 
أن هذه هي احلالة الL يطلق عليها الصوفية اإلGام.
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فكر* �ُلقيت % Aُ�عي فجأً*. ��حلق 
�� هذi هي �حلالة �ل� يطلق عليها 

.aاnلصوفية �إل�
 Cلعلما�  aقا فقد   Jحلشر�� �ما 
ببحو®  ��لنمل  �لنحل   Âصو�
تعيش  �لنمل   �� تؤكد  مستفيضة، 
فهي  مذهل؛  �Aئع   aنظا �سب 
تتحا�A باأليدB، �حتافظ كاإلنسا� 
على موتاها، �تّدخر �لغال\، �جتّهز 
�لطقس؛  تالئم  Ãتلفة  مساكن  nا 
مسكن  �للصيف  مسكن   Cفللشتا
من  بأكثر   Hلغر�  Åتب كما  ¢خر، 
 Âمن نو� خا *��� yهنا�طابق. 
�لنمل  تستخدمها  ما�*  منها  تسيل 
 Aخا�ّ� كاللنب، �هي حريصة على 
 Åتعت� بيوִדا   % �لديد��   iهذ
 % ��ا  لدAجة   Aباستمر� بتغذيتها 
�لديد��   iهذ ُتطعم   Cلغذ�� قلة   aيا�
 .Cًال، « تأكل ما يتبقى من �لغذ���
كما �� �لنمل تتحاA_ فيما بينها، 
 The Book Of).يًضا�  Pتتصا�

  (Knowledge, Word: Aunt

فهناy نظاa ��سع qكم تعيش �لنمل 
للوحي  نتيجة  هذ�  �كل  مبوجبه. 

�لذB يسمى �لوحي �خلفي. 
 aنظا �سب  تعيش  �يًضا  ��لنحل 
�Aئع ح` �E بعض �لعلماC يقولو� 
�E نظاa خلية �لنحل �فضل من ُنظم 

ا %  �إلنسا�، ���ا �Aهف منه حسًّ
بعض �ملجاالJ. توجد % كل خلية 
مِلكٌة تطيعها �لنحُل كلها. ��جيا\ 
كالبشر  تعيش  ال  �ملختلفة  �لنحل 
منفصًال  منها  كل  يعيش  بل  مًعا، 
��� �ختالÕ مع من ليس من جيله. 
يسعى  جديد*  مِلكٌة  توَلد  عندما 
�لكن  عليها،   Cللقضا �لقدمي  �جليل 
حلر�ستها  يهّب  كله  �لشا_  �جليل 
�ملِلكة  تك�  �عندما  عنها،  �يد�فع 
جيلها  مع  تشن  فإ�ا  �جلديد* 
 i�تطر� �لقدمي  �جليل  على   aَجوn�
 aتنهز �من �خللية لتستقل ֲדا هي، �
�تط� Öيلها لتصنع nا خلية جديد* 
مذهلة  تفاصيل   yهنا� مستقلة. 
ال  �لكن  �لنحل   aنظا عن   mخر�
�لسابق  (�ملرجع  هنا  لذكرها  �ا\ 

 .(٤١٦ - ٤٢١ Â
�لنحل  مثا\   � �هللا   Aختا� �لقد 
ليوّجه نظر �إلنسا� pE �لذB منح 
هذ�  nا  �جعل  �لعلَم  هذ�  �لنحَل 
 �� ميكن  ال   Bلذ� �ملذهل   aلنظا�
يكو� �ليَد تفك�ها. �هناy سبب 
 �� �هو  �لنحل  مثا\   Aخر الختيا¢
نظامها ينكشف للعيا� بأ�¶ تدبر، 
قد   Cغذ� ִדيئ  �لنحل  أل�  ��يًضا 
�ألغذية  �فضل  ِمن  �إلنسا�   iعت��
 %  aلنظا� �جو�   �E ��جو�ها. 

حياִדا يد\ على ��ا تتمتع بالعقل، 
 Aحد باستمر���لكن عيشها بنمط �
 yيد\ على �� هنا Aُّتطو ���من 
قو* خاAجية �خرm �ضعْت للنحل 
َ�ْضِعها  ِمن  ليس   Bلذ�  aلنظا� هذ� 

هي �بًد�. 
هنا  �خ�  قد   pتعا �هللا   �� كما    
تتخذ  ما  فمنها  �نو��،  �لنحل   ��
بيوִדا % �جلبا\، �منها ما تبنيها % 
تصنعها  ما  �منها  �لسهو\،  شجر 
 aعر�ئش �لَكْر �مساكن �لنا& � %
 Aََلَفَت بذلك �ألنظا �غ�ها. �لقد 
�يًضا  �لوحي  يتلقو�  �لذين   ��  pE
 JجاA� 5تلو�   B�  ..Hصنو
�جلبا\،  مقامه  من  فمنهم  متفا�تة؛ 
�منهم  �لشجر،  مقامه  من  �منهم 
�هللا  �كأ�  �لعريش.  مقامه  من 
تعاp قد ��مأ هنا pE ما صّرg به 
�لكرمي  �لقر¢�  من  ¢خر  موضع   %
بقوله: ﴿تلك �لرسل فّضْلنا بعَضهم 

على بعض﴾(�لبقر*: ٢٥٤)

�لثََّمَر�ِ�  ُكلِّ  ِمْن  ُكِلي  ﴿ُثمَّ 
َفاْسُلِكي ُسُبَل َ�بِِّك Cُُلًال َيْخُرXُ ِمْن 
ِفيِه  َ!ْلَو�ُنُه  ُمْخَتِلٌف  َشَر�ٌ'  ُبُطوِنَها 
ِ̂ 1�َِّ ِفي Cَِلَك َآلََيًة ِلَقْوٍ�  ِشَفاٌ_ ِللنَّا

ُر1َ$﴾ (٧٠) َيَتَفكَّ
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شرF �لكلما�: 
َسْلًكا:  �ملكاَ�  سَلك  َفاْسُلكي: 
 B� كذ� سَلك �لطريَق�َخل فيه، �
�َخله �ساAَ فيه مّتِبًعا Eياi (�ألقر_). 
للمزيد �Aجع شرg �آلية Aقم ١٣ 

من سوA* �ِحلجر. 
�لبعُ�: ضدُّ   َّ\e eَلو\.  Cُُلًال: �ُع 
�لقو�%:  له  eّلْت  يقا\:  َصُعَب، 
(�ألقر_).  eَلو\  فهو  سُهلْت، 
Aبك  سـبَل  ﴿َفاسÛُلِكي  �قا\ 
متصعبة  غَ�  منقا�ً*   B� eُُلًال﴾ 

.(J��ملفر�)
!لو��A :1جع شرg �آلية Aقم ١٤.

 :Iلتفسـ�
�صف  من  مزيد  �آلية   iهذ  %
�لنحل، حيث قا\ �هللا تعا�E :p مما 
على   mتتغذ  �� �لنحل   pE نوحيه 
عسل،   pE لتحوِّله   Aأل�ها� Aحيق 
من  جسمها   % خلقنا  مبا  مستعينًة 

�جهز*، �متبعًة ���مَرنا.
�ر�  عسلها   ��  pتعا �هللا  بّين   »
قاِسٌم   yهنا �لكن  ��نو�ًعا،  �لو�ًنا 
منه،  �نو�  لو�  كل  بني   yمشتَر
نّبه  �قد  للنا&.   Cًفيه شفا  �� �هو 
على   iنزلنا� ما   ��  pE بذلك  �هللا 
�يًضا نز\ %  �لبشر من �حي فهو 
��قاÃ Jتلفة �بألو�� ش`، حيث 

بعض   % Ãتلًفا  ن¥  تعليم  كا� 
�ألحيا� عن تعليم ن¥ ¢خر % بعض 
�لنو�حي، �مع eلك صاA تعليم كل 

ن¥ شفاCً ملن نـز\ من �جلهم. 
�لقد �شاA �هللا � بقوله ﴿َفاْسُلكي 
تلقي   ��  pE eُُلًال﴾  Aبك  سبَل 
شريطَة  Eنسا�،  لكل  ممكن  �لوحي 
�هللا  �Aه   Bلذ� �لطريَق  يسلك   ��
يلّوَ®  ال   ��� كاملة،  طاعة  له % 
عامًال   Ýعا فلو  �لنقية.  فطرَته 
ينـز\   Bلذ� �خلفي  بالوحي 
كـل  على  بل  كلهم  �لبشر  على 
Ãلو�، لَشرََّفه �هللا � بوحي يكو� 
�شفائـه  نقائه   % كالعسـل 
يزيـل  بوحي   B� للنـا&.. 
�Þعلهـم   Bلبشـر� ضعَفـهم 

كامـلني % �لر�حانـية.
 aلك آليًة لقوe % �E﴿ نّبه بقوله »
يتفّكر��﴾ pE �نه من �ملستحيل �� 
يتم �B �مر % �لدنيا بد�� �لوحي، 
 i�هوÖ mدn� �نه سينا\  فمن ظن 
سيدنا  Aّكز  �لقد  على خطأ.  فهو 
هذ�  على   � �ملوعو�  �ملسيح 
�ملع· خاصًة حيث قا\: �E ما يبذله 
�ملرC % �موA �نياi من جهو� فهو 
بـباله  �طر  �ما   ،Cلدعا� مبنـزلة 
مبثابة  فهو  تدبـ�  من  eلك  بعد 
 Jبركا) pلوحي من عند �هللا تعا�

 Â حانية � ٤�خلز�ئن �لر� ،Cلدعا�
.(٢٣٠

بضر_   pتعا �هللا  نّبهنا  فقد   �eE
�لناجحة  �حليا*   ��  pE �لنحل  مثا\ 
 �E `لوحي، ح� ���مستحيلة من 
�حليو�ناJ �يًضا ليست % ِغًنى عن 
�لوحي، فهي �ألخرm تتلقى نوًعا من 
�لوحي، ��لنحل ��ضح مثا\ لك. 
�لوحي  �نز\  قد   pتعا �هللا   a�� �ما 
بأسرها،   mألخر�  Jملخلوقا� لرقي 
 �Aًشعو ��قل  حياً*  �قصُر  ��ا  مع 
 aِلنظا ميكن  فكيف  �إلنسا�..  من 
nا  �ل�  �لدنيوية  �إلنـسا�  حيا* 
تأثـ�ها على حـياته �ألخـر�ية 

�� يد�A بد�� نوA �لوحي. 
�لقر¢�   � �هللا  �صف  �قد  هذ�، 
مبا  منه  عديد*  مو�ضع   % �لكرمي 
 %  ��  Åيع مما  �لعسل،  به  �صف 
 % هي  �ل�  �مليز*  نفس  �لقر¢� 
�لعسل، �عÅ ميز* �لشفاC، فقا\ �هللا 
تعاp: ﴿�ننـّزُ\ ِمن �لقر¢� ما هو 
 :Cللمؤِمنني﴾(�إلسر� ��Aٌة   Cٌِشفا
�ّيها  ﴿يا   :pتعا �قا\   ،(٨٣
من  موعظٌة  جاCتكم  قد  �لنا& 
 ﴾A�لصـد�  % ِلما   Cٌِشفا� Aبِّكم 
(يونـس:٥٨)، �قا\ تعاp: ﴿ُقْل 
 ﴾Cٌِشـفا� mهـو لِلَِّذين ¢َمنو� ُهًد

لْت: ٤٥). (ُفصِّ




