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التقوى

 حضرة مرزا بشري الدين حممود أمحد

 املصلح املوعود
 اخلليفة الثاين حلرضة امل�سيح املوعود والإمام املهدي

من تفسري:

في رحاب القرآن

َغَلَبُة اإلْساَلِم.. َبْعٌث ُروَحاِنيٌّ

a j

ْرَحُْكْم َأْو  ﴿رَبُُّكْم َأْعَلُم ِبُكْم ِإْن َيَشْأ يـَ

َعَلْيِهْم  َأْرَسْلَناَك  َوَما  ْبُكْم  َعذِّ يـُ َيَشْأ  ِإْن 

وَِكيًل﴾ )55(

التفسري: 
يقول هللا تعاىل إننا حنن أعلم ابإلنسان يف 
حالَتيه: حالِة خريه وحالِة شره، وال أحد 
ولذلك  البشر،  قلوب  ما يف  يعلم  سواان 
احتفظنا حبق اجلزاء يف قبضتنا، ومل نضعه 
يف يد أحد سواان، حىت وال يف يد حممد 
رسول هللا. فبقدر ما تتغري حالتكم تتغري 

معاملتنا لكم. 

َماَواِت  السَّ ِف  ِبَْن  َأْعَلُم  ﴿َورَبَُّك 

ْعَض النَِّبيِّنَي َعَلى  ْلَنا بـَ َواْلَْرِض َوَلَقْد َفضَّ

َنا َداُووَد زَُبوًرا﴾ )56( يـْ ْعٍض َوآتـَ بـَ

التفسري:
لقد نّبه هللا  من قبل أنه أعلُم حبالة 
حنن  فيقول:  اآلن  أما  األنبياء،  أقوام 
سواء كانوا  أيًضا،  األنبياء  حبال  أعلم 
يف السماوات.. أي ممن قد أتى عليهم 
أي  األرض..  يف  هم  الذين  أو  الفناء، 
أنه  هنا  يعلن  تعاىل  وكأنه  األحياء.  من 
وكذلك  هللا  رسول  حممد  حبال  أدَرى 
أدرى  وأنه  له،  السابقني  األنبياء  حبال 
حباجات كل عصر ليبعث نبّيه حبسبها، 
ومن أجل ذلك فّضل بعض النبيني على 
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بعض، وبعث كل نيب حبسب حاجات 
زمنه. 

من  هنا  داوَد  اسم    هللا  ذكر  وقد 
بني النبياء - عليهم السلم - لغرض 
 - أخرب  أن  سبق    أنه  ذلك  هام. 
لدى احلديث عن اليهود - عن عذابني 
حل هبم؛ أحدمها بعد داود  حني 
كثرت الموال لدى اليهود، وانغمسوا 
  ف امللذات، واثنيهما بعد املسيح
لكفرهم به. هذا من انحية، ومن انحية 
أخرى أخربان هللا تعاىل يف القرآن أن نبينا 
الكرمي مثيٌل ملوسى - عليهما السالم - 
حيث قال هللا ﴿إان أرَسْلنا إليكم رسواًل 
فرعوَن  إىل  أرَسْلنا  عليكم كما  شاِهًدا 
سّجلت  16(، كما  )املزّمِّل:  رسوال﴾ 
التوراة من قبل نبًأ على لسان موسى عن 
جميء مثيل لـه )التثنية 18: 18(، مث جند 
يف سورة الفاحتة نبًأ على لسان حممد رسول 
هللا  بكون أمته مثيلًة لألمة اإلسرائيلية؛ 
ذكر هللا  واملشاهبة  املماثلة  هذه  وبسبب 
  داود  اسَم  املسلمني  نصح  لدى 
على وجه اخلصوص، وكأنه تعاىل حيّذرهم 
إّبَن  تنَسوا،  ال  املسلمون،  أيها  قائال: 
بليهود  حصل  ما  وازدهاركم،  رقيِّكم 
زمَن داود حيث أضر هبم الرقيُّ املادي 
إذ  ينفعهم،  أن  من  بداًل  فادًحا  ضررًا 
أصبحوا غافلني عن الدين. فل تفعلوا 
مثلهم، بل اقضوا تلك الايم ف تقوى 

 . هللا وخشيته

وابلرغم من هذا اإلنذار اإلهلي فقد تطرَّق 
  الفساد إىل املسلمني بعد النيب الكرمي
بفرتة تقاِرب نفَس املدة اليت فسد فيها بنو 
إسرائيل بعد موسى . ال جرم أنه مل 
الفساد  تسرب  عند  املسلمني  يف  ُيبَعث 
فيه  فيهم نيب كداود، ولكن مما ال شك 
صاحلون  ملوك  عندئذ  فيهم  كان  أنه 
والتقوى كما  للورع  مثاليًّا  منوذًجا  قّدموا 
السالم. عليهما  وسليمان  داود  فعل 
حينها سكارى  املسلمني كانوا  ولكن   
خدمة  عن  غافلني  املال،  بنشوة 
ُدمِّرت  أن  النتيجة  فكانت  اإلسلم؛ 
تقارب  بفرتة  خان  هوالكو  بيد  بغداد 
بعد  أورشليم  فيها  ُدمِّرت  اليت  الفرتَة 
موسى، وهكذا امنحْت شوكة اإلسلم، 

ومل تتوطد بلقوة نفسها مرة أخرى.

ُدوِنِه  ِمْن  َزَعْمُتْم  الَِّذيَن  اْدُعوا  ﴿ُقِل 

َواَل  َعْنُكْم  رِّ  الضُّ َيِْلُكوَن َكْشَف  َفَل 

َتِْويًل﴾ )57(

شرح الكلمات:
زعمتم: زَعم الرجُل يزُعم زَْعًما: قال قواًل 
وأكثُر  وكذاًب، ضدٌّ،  ابطاًل  وكذا  حقًّا، 
ما يقال يف ما ُيَشّك فيه أو ُيعتَقد كذُبه 

)األقرب(.
على  قادرًا  احتواه  َمَلَكه:  ميِلكون:  فال 
االستبداد به. مَلك على القوم: استوىل 
استوىل  أمرَه:  فالن  على  مَلك  عليهم. 
عليه. ومَلك اخَلْشُف )أي ولُد الظيب( 

ُأمَّه: َقِوَي وقَدر أن يتبعها )األقرب(.
ورَفع  أظهرَه  الشيَء:  كشف: كَشف 
عنه ما يواريه ويغّطيه. كَشف هللا غمَّه: 

أزاله )األقرب(.
ّر: ضدُّ النفع؛ سوُء احلال والشدة.  الضُّ
يف  شائع  ابلفتح  رُّ  الضَّ الكليات:  ويف 
كل ضرر، وابلضم خاص مبا يف النفس 

كمرض وُهزال )األقرب(.
إىل  موضع  من  نَقله  حّوله:  حتوياًل: 
آخر. حوَّل الشيَء: قَلبه وأزاله. وحوَّل 

هو: انتقل، الزٌم متعدٍّ )األقرب(.

األجساد  بعث  منه  املراد  أن  خطًأ  يظنون  غلبته،  أي  اإلسام،  بعث   ...

أنه ال سبيل لاعرتاض  االعرتاض عىل ذلك. ومع  املوت، فيرشعون يف  بعد 

يعني  ال  تعاىل  أنه  الحق  ولكن  ظنوه،  ما  هو  البعث  من  املراد  كان  ولو 

الدنيا.... هذه  يف  روحانيًّا  بعًثا  بل  القبور،  من  األجساد  بعث  هنا 
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التقوى

التفسري: 
يف  الكرمي  القرآن  يتناوله  الذي  املوضوع 
حني  الكفار  أن  هو  السابقة  اآلايت 
يسمعون ذكَر بعث اإلسالم، أي غلبته، 
يظنون خطًأ أن املراد منه بعث األجساد 
املوت، فيشرعون يف االعرتاض على  بعد 
ولو  لالعرتاض  سبيل  ال  أنه  ومع  ذلك. 
كان املراد من البعث هو ما ظنوه، ولكن 
احلق أنه تعاىل ال يعين هنا بعث األجساد 
من القبور، بل بعًثا روحانيًّا يف هذه الدنيا، 
حيث يعلن تعاىل أنه سوف ينادي عباَده 
يف املوعد املناسب، فيتمزق كلُّ فّخ نسجه 
الناس،  الصطياد  مبكائدهم  الكفر  أئمة 
ويفّر منهم صيُدهم ليلتحق مبحمد رسول 
أبخذ  املسلمني    نصح  مث   . هللا 
االزدهار. واستأنف يف هذه  احليطة زمَن 
للكفار:  فقال  اثنية  نفسه  املوضوَع  اآلية 
وحقيقَة  دينكم  تعرفوا كذَب  أن  ميكنكم 
الشرك على ضوء ما أنبأان به من ازدهار 
املسلمني وهالِككم. فها حنن نتحداكم أن 
لرتوا  آهلَتكم  فادعوا  بكم،  انزل  العذاب 
هل تسَمُع ابتهاَلكم، وهل هي قادرة على 
ْلَه أن تدفعه  أتجيِل عذابنا لبعض الوقت، بـَ

عنكم هنائيًّا.
سيحل  كان  القادم  الدمار  أن  ومبا 
القرآن  فتناول  الشرك،  جراء  ابملسلمني 
أن  هنا ابلتفصيل. واحلق  الشرك  موضوع 
املسلمني  يف  متفشًيا  الشرك كان  مرض 
أثناء  أهنم  ذلك  بغداد.  دمِّرت  حني 

ابلنساء  تزَّوجوا  اإلسالمية  الفتوحات 
احلسن  ذوات  والرتكيات  اإليرانيات 
واجلمال، وُكنَّ مشركات متعصبات، فظهر 
أثر الشرك يف أوالدهن يف هناية املطاف. 
املقفع وعبد هللا بن صباح من  ابن  وكان 

تلك احلقبة نفسها.

ُغوَن ِإَل َرهبُِِّم  تـَ بـْ ﴿ُأوَلِئَك الَِّذيَن َيْدُعوَن يـَ

َرْحََتُه  ْرُجوَن  َويـَ َرُب  َأقـْ ُهْم  َأيـُّ اْلَوِسيَلَة 

َكاَن  رَبَِّك  َعَذاَب  ِإنَّ  َعَذاَبُه  َوَيَاُفوَن 

َمُْذورًا﴾ )58(

شرح الكلمات:
يِسل  ابلعمل  هللا  إىل  وَسل  الوسيلة: 
هللا  إىل  َل  وَوسَّ وَتقرََّب.  رِغب  وسيلًة: 
َل. عِمل عماًل تقرَّب به إليه  بوسيلة وَتوسَّ
تقرَّبت  بكذا:  فالن  إىل  وتوّسلت  تعاىل. 
إليه حبرمة آصرٍة تعِطفه عليه. الوسيلة: ما 

ُيتقرَّب به إىل الغري )األقرب(. 
حمذورًا: ما حُيرتَز منه )األقرب(.

التفسري: 
اعلم أن ﴿أولئك﴾ هنا إشارٌة إىل النبيني، 
واملراد ِمن ﴿َيْدعون﴾ أن األنبياء يدعون 
يدعون هللا  أهنم  أو  تعاىل،  إىل هللا  الناس 
 يف تضرُّع وخشوع؛ وأما ﴿يبتغون إىل 
﴿أولئك﴾؛  لـِ  خرٌب  فهو  الوسيلَة﴾  رهبم 
 - النبيني  أولئك  أن  اجلملة:  ومفهوم 

والذين  الدعاء،  أو  التبليغ  الذين صفتهم 
وحب  الصالح  من  الدرجة  تلك  بلغوا 
يبتغون إال قرَب رهبم، وال  هللا تعاىل- ال 
يتخذون للتقرب إليه تعاىل أيَّ إله آخر.
الزخمشري  أقرُب﴾ فريى  أما مجلُة ﴿أيُّهم 
أن   - املفسرين  مجهور  رأَيه  أّيد  وقد   -
أقرُب  هم  َمن  مبعىن:  موصولة،  ﴿أّي﴾ 
منهم، وهذه اجلملة بدٌل من ضمري الفاعل 
يف ﴿يبتغون﴾، واملراد: أن هؤالء الساعني 
القرب اإلهلي هم األقرب  للحصول على 
إىل هللا تعاىل. ويف ذلك تنبيٌه إىل أنه ما دام 
أولئك الذين هم أقرب الناس إىل هللا تعاىل 
أن  ابحلري  فكم  قربه  من  للمزيد  يسعون 
يسعى لذلك َمْن مل حيَظ بقربه  أصاًل.
ليس  اإلهلي  القرب  إن  القول  فمجمل 
أعظم  دام  فما  اآلخرين.  بعبادة  حُيرَز  مما 
تقراًب هو اآلخر ال يربح  األنبياء وأكثرهم 
يبتغي قرب هللا ويريد املزيد من قربه تعاىل؛ 
لكم.  وضامًنا  زعيًما  يكون  أن  له  فأّن 
زالوا  ما  العظام  األنبياء  إن كبار  وحيث 
ابحَلرِى  فكم   ، قربه  من  املزيد  يبتغون 

أن تسعوا أيًضا لذلك.
آخر  مبفهوم  اآلية  هذه  تفسري  وميكن 
الذين  إىل  إشارًة  ﴿أولئك﴾  تكون  أبن 
يف الفاعل  ضمري  ويكون  آهلًة،  اختُِّذوا 
وأن  املشركني،  إىل  عائًدا  ﴿َيْدعون﴾ 
﴾ استفهاميًة، عامُلها فعٌل أو  تكون ﴿أيُّ
مصدر حمذوف، أْي: حيرصون أيُّهم أقرب 
؟  إليه  أقرب  أيهم  بغيُتهم  أو  إىل هللا، 
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واملراد: أن أولئك الذين يدعوهم املشركون 
آهلًة إمنا يبتغون قرَب هللا تعاىل، ويرون أيهم 

يكون أقرب إىل هللا تعاىل؟

ْبَل  قـَ ُمْهِلُكوَها  َنُْن  ِإالَّ  ْرَيٍة  قـَ ِمْن  ﴿َوِإْن 

َشِديًدا  َعَذاًب  ُبوَها  ُمَعذِّ َأْو  اْلِقَياَمِة  ْوِم  يـَ

َكاَن َذِلَك ِف اْلِكَتاِب َمْسُطورًا ﴾ )59(

شرح الكلمات:
مسطورًا: اسُم مفعول ِمن َسَطَر الكاتُب: 

كَتب )األقرب(.

التفسري:
لقد حتدى هللا  املشركني من قبل أبن 
عنهم  يدفعون  هل  لريوا  شركاَءهم  َيْدعوا 
نيابة  منه  نصيًبا  يتحملون  أو  العذاب 
مثاًل  لذلك  فيضرب  اآلن  أما  عنهم، 
تتغلب  زمان  الناس  على  سيأيت  ويقول: 
فيه األمُم املشركة حبيث يكاد ينمحي أثر 
وحني  األرض.  وجه  على  من  التوحيد 
وتغطي  ذروهتا  هذه  الشرك  غلبة  تصل 
العامل كله سُننـزل العذاب على الدنيا كلها 
لنقضي على هذا الشرك العاملي، وعندها 
سيتجلى للدنيا صدُق ما نعلنه. سيحيط 
أنبأان،  عاملي كما  عذاب  ابلدنيا كلها 
الباطلة، ولكن  آهلَتهم  الناُس  وسيستغيث 

بدون جدوى.
الكهف  سورة  يف  سُيذَكر  النبأ  وهذا   

مفصاًل.
أيًضا  املسلمني  هنا  تعاىل  حّذر هللا  كما 
من عذاب اثٍن قد يهّددهم لوجود املشاهبة 
التامة بني األمة احملمدية واألمة املوسوية. 

َأْن  ِإالَّ  ِبْلَاَيِت  ْرِسَل  نـُ َأْن  َعَنا  َمنـَ ﴿َوَما 
النَّاَقَة  ثَُوَد  َنا  يـْ َوَآتـَ اْلَوَُّلوَن  هِبَا  َب  َكذَّ
ِبْلَاَيِت  ْرِسُل  نـُ َوَما  هِبَا  َفَظَلُموا  ُمْبِصَرًة 

ِإالَّ َتِْويًفا﴾ )60(

شرح الكلمات:
ِملِك  يف  التصرُف  الظلُم:  هبا:  فظلموا   
الشيء يف غري  احلّد؛ وضُع  الغري وجماوزُة 
موضعه. ظَلم البعرَي ظلًما: إذا حَنره ِمن غري 

داء )التاج(.

التفسري:
يقول هللا تعاىل هنا: جيب أال يظنَّنَّ أهُل 
السماوية  املعجزات  ظهور  أن  زمن  أي 
إىل  ٌه  موجَّ النصح  وهذا  اآلن.  انقطع  قد 
املسلمني خاصة، إذ كان هناك خطر أن 
رؤية  من  فُيحرَموا  تعاىل،  يتغافلوا عن هللا 
آايته املتجددة، فيظنوا أن اآلايت ال ميكن 
أن تظهر اآلن. فنّبههم هللا تعاىل أال تنتاهبم 
آايِته  ُيري  تعاىل  ألنه  الظنون،  هذه  مثل 

دائًما، ليتجدد اإلميان يف قلوب العباد. 
 على ظهور آايته دوًما  وقد دّلل هللا 

مبا يلي:

أتييد  يف  ُيقال  أن  ميكن  ما  غايُة   -1
انقطاع آايت هللا هو: مىت استفاد األولون 
الناس  هبا  ينتفع  حىت  اآلايت  هذه  من 
اآلن؟ واجلواب أنه لو كانت هذه احلجة 
مقبولة ملا ظهرت أّيُة آية أبًدا من عند هللا 
تعاىل  ولكن هللا  األنبياء.  أول  بعث  بعد 
مل يفعل ذلك، بل ما زال يرسل ابآلايت 
أعداء  قبل  من  هلا  املستمر  اإلنكار  رغم 
اآلايت  تتوقف  أن  ميكن  فال  األنبياء. 
املنكرين  إنكار  جرّاء  الظهور  من  اإلهلية 
يف  اآلايِت  هللاُ  أظهر  لقد  زمن.  أي  يف 
زمن آدم، وأيًضا يف زمن نوح، كما أظهرها 

ألمة مثود اليت كانت بعدمها.
 لقد خصَّ هللا  قوَم مثود ابلذكر هنا 
ألن هذا الشعب كان من العرب، وكانت 
العرب كلهم،  أمام  ماثلًة  الباقية  آاثرهم 
سواء كانوا مشركني أو يهوًدا أو نصارى، 
وكان إبمكان هذه الفئات كلها أن أتخذ 

العربة من حاالت قوم مثود.
2- وساق الدليل الثاين قائاًل: إن ظهور 
اآلايت ضروري قبل إنـزال العذاب، لكي 
وما  إنقاذه.  ميكن  َمن  العذاب  من  ُينَقذ 
يف  الشديد  العذاب  حبلول  ننّبئ  دمنا 
املستقبل حبيث لن تنجو أيُة قرية يف العامل 
يدرك  أن  فيجب  والبالاي،  النوازل  من 
املسلمون من ذلك أن ال بد عندها من 
ظهور اآلايت السماوية أيًضا، ألن إنـزال 
مع  يتناىف  وختويف  إنذار  بدون  العذاب 

سنتنا. 


