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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

a j

األعمى	من	يتعامى
عن	الحقائق	والبصائر	اإللهية

ُهَو ِف  َأْعَمى فـَ ﴿َوَمْن َكاَن ِف َهِذِه 

اْلِخَرِة َأْعَمى َوَأَضلُّ َسِبيًل﴾ )73(

التفسري:
الروحانية يف  بعيونه  يبصر  أي من مل 
الروحانية يف  العيوَن  يعَطى  لن  الدنيا 
اآلخرة، وسيبقى حمروًما من رؤية هللا 
تعاىل. ولقد أّكد القرآن هذا املعىن يف 

أماكن أخرى منها:
ربِّكم  من  بصاِئُر  جاءكم  ﴿قد   -1
َعِمَي  وَمن  فِلنفِسه  أَبصَر  فَمن 

فعليها﴾)األنعام: 105(.
م مل  روا آبايِت رهبِّ 2- ﴿والذين إذا ُذكِّ
ا وُعْميااًن﴾ )الفرقان:  خَيِرُّوا عليها ُصمًّ
إذا  الذين  املؤمنون  إمنا  أي   ..)74
ُذكرْت أماَمهم آايُت رهبم مل يعاملوها 
إليها  أصَغوا  وإمنا  والعميان،  ّم  كالصُّ
مبلء آذاهنم وعيوهنم. إذن فقد َأطلق 
العميان على من  هللا تعاىل هنا اسم 
يصّدقون األمور دومنا فحص وحتقيق.
فإّن  ِذكري  عن  َأعَرَض  ﴿وَمن   -3
الِقيامة  له معيشًة َضْنًكا وحنُشره يوَم 
فاألعمى   ..)125 )طه:  َأعَمى﴾ 
هنا من يتعامى عن احلقائق والبصائر 
وألنه  تعاىل،  هللا  عند  من  أتيت  اليت 
يف  أعمى  يكون  أن  لنفسه  ارتضى 
الدنيا فلن يتمكن من رؤية هللا  هذه 

تعاىل يف اآلخرة.
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وليس املراد من هذه اآلية أن املصابني 
سُيبعثون  الدنيا  يف  املادي  ابلعمى 
أن  ذلك  عميااًن،  اآلخرة كذلك  يف 
لدى  ستزول كلها  البدنية  النقائص 
البعث بعد املوت، ألن اجلسم املادي 
سيبقى يف هذه الدنيا. إذن فاملقصود 

َعًمى روحاين.

الَِّذي  َعِن  ْفِتُنوَنَك  َليـَ ﴿َوِإْن َكاُدوا 
َرُه  َغيـْ َنا  َعَليـْ ْفَتَِي  ِلتـَ ِإَلْيَك  َنا  َأْوَحيـْ

َوِإًذا َلتََُّذوَك َخِليًل ﴾ )74(

شرح الكلمات:
املختص؛  الصديُق  اخلليل:  خلياًل: 
وقيل: هو الذي صادقَته بعد إذ جرّبَته 

)األقرب(.

التفسري:
هذه  تفسري  يف  املفسرون  ذكر  لقد   
اآلية رواايت مفادها أن الكفار قالوا 
آهلَتنا  ْح  متََسَّ تعاَل   : هللا  لرسول 
دينك.  يف  معك  ندُخْل  ابحرتام، 
والعياذ  نفسه -  فقال رسول هللا يف 
يعلم  ابهلل: وما عليَّ لو فعلُت، وهللاُ 
هذه  تعاىل  هللا  فأنـزل  خالَفه؟  مين 

اآلايت )فتح البيان، والدر املنثور(.
هذا  من  مفهوم  اآلية  يف  ليس  لكن 

القبيل أبًدا، كما أنه مناٍف ملقام النيب 
، ومتناقض مع معىن اآلايت التالية 

أيًضا.
ولنعلم أن »كاَد« إذا اقرتنت ابلنفي 
قد  بعدها  املذكور  الفعل  أن  فتعين 
وقع، وإذا مل تقرتن ابلنفي فتعين عدم 
ومبا  )املفردات(.  الفعل  ذلك  وقوع 
أن )كاد( قد وردت هنا بدون نفي 
فاملعىن أن فعل الفتنة املذكور يف قوله 

تعاىل ﴿لََيفِتنونك﴾ مل يقع. 
يف  أحد  إلقاء  تعين  الفتنة  أن  علًما 
العذاب  أو  االختبار  االبتالء أي يف 
)أقرب املوارد(. فلو فّسرانها ابالبتالء 
يف  يلقوك  أن  أوشكوا  أهنم  فاملراد 
االبتالء، ولكنهم مل يستطيعوا ذلك. 
فاملراد  ابلعذاب  فّسرانها  إذا  وأما 
العذاب،  ُيلقوك يف  أن  أوشكوا  أهنم 

ولكنهم مل يقدروا على ذلك. 

وكأن  ُيوِهم  االبتالء  معىن  أن  غري    
النيب   أوشك أن يغريِّ القرآن جراَء 
ضغط الكفار، ولكنه مل يفعل ذلك. 
البيان أن هذا املعىن أيًضا  وغين عن 
إذ  ؛  الكرمي  نبينا  مقام  مع  يتناىف 
مثال:  الشريف  الرجل  عن  يقال  ال 
كاد يسرِق، أو: كاد يظِلم، أو: كاد 
إساءة  التعبريات  فهذه  ُأمَّه،  يضِرب 
الفاحش  اخلطأ  فمن  بال شك.  إليه 
يقال  أن  للواقع  املخالِف  من  وأيًضا 
عن رسول هللا  أنه كاد أن يفرتي 
يفعل. فال  تعاىل، ولكنه مل  على هللا 
يكفي هلؤالء املفسرين أن يقولوا: ما 
اخلطأ  هذا  يرتكب  مل    النيب  دام 
املذكورة  الرواية  تسجيل  فال أبس يف 
ال  تعاىل  هللا  رسل  أن  ذلك  أعاله. 
يقرتبون من أي معصية، وأما معصية 
االفرتاء على هللا سبحانه وتعاىل فحىت 
املؤمن الضعيف أيًضا ال يقرتب منها، 
ْلَه أن يقرتفها فعاًل! فأرى أن هؤالء  بـَ
القدامى،  أو  اجلدد  سواء  املفسرين، 

قد ارتكبوا هنا خطًأ فادًحا.
تعاىل قوله  يف  الفتنة  أن  وأرى 
الذي  عن  لََيفِتنونك  كادوا  ﴿وإْن 
أوحينا إليك﴾ يعين العذاَب، وأن ﴿
عن﴾ هنا تعليليٌة كما يف قوله تعاىل 
﴿وما حنن بتاركي آهلِتنا عن قولك﴾ 
أوشك  لقد  واملراد:  54(؛  )هود: 

فاألعمـــى هنا مـــن يتعامى عن 

تأيت  التي  والبصائـــر  الحقائـــق 

تعـــاىل، وألنه  اللـــه  عنـــد  من 

أعمى  يكون  أن  لنفســـه  ارتىض 

يف هـــذه الدنيـــا فلـــن يتمكن 

من رؤية الله تعـــاىل يف اآلخرة.
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الكفار أن ُيلُقوك يف العذاب بسبب 
ما أوحينا إليك لكي تفرتي علينا غرَي 
ما آتيناك يف القرآن من تعليمات. وال 
جرم أن هذا املعىن خال من أي إساءة 
إىل الرسول ، إذ خيرب هللا به رسوَله 
الكرمي أن الكفار كانوا يكّنون ضدك 
ُيلقوك  أن  وأرادوا  ا،  نوااي خطرية جدًّ
على  لُيكرِهوك  الشديد،  العذاب  يف 
ُيرضيهم،  ما  وتقوَل  القرآن  ترتك  أن 
ال  املفهوم  وهذا  أفشلناهم.  ولكنا 
أو  النيب  أي فعل سيئ  يعزو إىل 
نّيَة فعل سيئ، وإمنا يعزوه إىل الكفار 
وحدهم، وخيرب أن هللا تعاىل قد أحبط 
مؤامرهتم هذه، فمنعهم من أن حيققوا 
الكرمي،  رسوله  تعذيب  هدف  حىت 

انهيك أن يصرفوه عن القرآن فعاًل.
نواايهم  إىل  تعاىل  هللا  أشار  وقد 
القرآن  من  آخر  موضع  يف  هذه 
بك  ميُكر  ﴿وإْذ  قال  حني  الكرمي 
أو  يقُتلوك  أو  لُِيثِبُتوك  الذين كفروا 
خُيرِجوك وميُكرون وميُكر اللَُّ واللَُّ خرُي 
وقوُله    .)31 )األنفال:  املاِكرين﴾  
وقوُله   أيِسروك،  أي  ﴿لُِيثِبتوك﴾ 
أن كيد  يعين  املاكرين﴾  ﴿وهللا خري 

هللا هو الغالب يف آخر األمر.
الكفار  أن  توضح  أيًضا  اآلية  فهذه 
النيب  على  للضغط   - ينوون  كانوا 
ولكن  نفَيه،  أو  قتَله  أو  َأْسرَه   - 

اخلبيثة  أفشَلهم يف مراميهم  تعاىل  هللا 
كلها. وهذا ما تعنيه أيًضا اآلية اليت 
أخربت  تفسريها، حيث  بصدد  حنن 
أن الكفار خابوا وفشلوا يف ما كانوا 

 . يهدفون إليه من تعذيب النيب
وقد يقال هنا: ال شك أهنم مل يفلحوا 
يف أسره  وقتله، ولكنهم جنحوا يف 

نفيه من الوطن!. 
واجلواب أهنم يف الواقع قد فشلوا يف 
هذا اهلدف أيًضا، إذ مل يكونوا يريدون 
نفيه  من البلد فحسب، ألن هذا 
نيتهم  وإمنا كانت  هدفهم،  حيقق  ال 
مهااًن،  ذليال  بينهم  من  يطردوه  أن 
ليفضحوه أمام الدنيا. ولكنهم فشلوا 
يف ذلك فشال ذريًعا، ألن هللا تعاىل 
نّبأ رسوله مبؤامرهتم قبل أن ينفذوها، 
هجرته  وكانت  بينهم؛  من  فهاَجَر 
أهنم  جتد  ولذلك  ينوون،  ما  خالف 
حني عرفوا أنه قد خرج من بينهم معاىًف 
معزَّزًا خرجوا على أثره يالحقونه، وملا 

فشلوا يف إلقاء القبض عليه أبنفسهم 
جعلوا ملن أيتيهم به أسريًا جائزة قدرها 
املناقب،  )البخاري: كتاب  إبل  مائة 
كان  فلو   .) النيب  هجرة  ابب 
لفرحوا  بينهم  من  طرده  جمرد  هدفهم 
هبجرته، بداًل من أن يطاردوه وجيعلوا 
جائزة ملن أيتيهم به أسريًا. فثبت أن 
الكفار ما كانوا يريدون جمرد خروجه 
طرده  يريدون  وإمنا كانوا  بينهم،  من 
من بينهم صاِغرًا ُمهااًن، لكي يتخلى 
أو  به،  جاء  عما   - ابهلل  والعياذ   -
العار  بوصمة  يذهب  حيثما  يذهب 
يف  خّيبهم  تعاىل  هللا  ولكن  واهلوان؛ 

نواايهم الشريرة كلها.  
وابختصار إن هذه اآلية ال تعين أبًدا 
ما ذهب إليه بعض املفسرين ِمن أن 
الرسول  أوشك ابلفعل أن يتخلى 
احتمال  هناك  أو كان  موقفه،  عن 
من هذا القبيل. ذلك أن هذه السورة 
نـزلت قبيل هجرة النيب  حني عجز 

رســـل اللـــه تعـــاىل ال يقرتبـــون مـــن أي معصيـــة، وأمـــا معصية 

االفرتاء عـــى الله ســـبحانه وتعاىل فحتـــى املؤمن الضعيـــف أيًضا 

ال يقـــرتب منها، َبْلـــَه أن يقرتفها فعـــًا! فأرى أن هـــؤالء املفرسين، 

ســـواء الجـــدد أو القدامـــى، قـــد ارتكبـــوا هنـــا خطـــًأ فادًحـــا.
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فصّمموا  متاًما،  مقاومته  عن  الكفار 
رسالَة  تبليغه  دون  حيولوا  أن  ايئسني 
أو  القبض عليه  الكرمي إبلقاِء  القرآن 
بينهم  من  طرِده  أو  ابلقتل  هتديِده 
ذليال مهااًن، وإذا مل يتأثر من هتديدهم 
يقضون على حياته املادية أو املعنوية 
واألخالقية حتقيًقا هلدفهم. ولكن هللا 

تعاىل خّيب آماهلم كليًة. 
الختذوك  ﴿وإًذا  تعاىل  قوله  وأما 
خلياًل﴾ فيعين أهنم لو جنحوا يف رّدك 
عن احلق ابلتعذيب العتربوك صديًقا 

محيًما هلم. 
احلالة  إىل  تشري  أيًضا  اجلملة  هذه 
األخالقية املرتدية لدى الكفار، وليس 
 . إىل أي ضعف يف موقف الرسول
لقد طالبه الكفار مرارًا أن يتخذ من 
ولو   - تعليمه  يف  ليًنا  موقًفا  أجلهم 
ليجعلوه سّيًدا عليهم، حىت  قلياًل - 

أيب  لعّمه  قال  وفًدا  مرة  ذات  بعثوا 
أن  اآلن  حممًدا  نطالب  ال  طالب: 
ُيشرك آهلتنا مع هللا تعاىل، كل ما نريد 
ولو  بسوء،  آهلتنا  يذكر  أال  هو  منه 
سيًدا  الختذانه  أجلنا  من  ذلك  فعل 
هشام:  البن  النبوية  )السرية  علينا 
وما  قوَمه    مباداة رسول هللا  ابب 
كان منه(. وإىل هذا األمر نفسه يشري 
قوله تعاىل ﴿وإًذا الختذوك خليال﴾، 
مآرهبم  حتقيق  يف  فشلوا  ملا  أهنم  أي 

ي أخاقهـــم، وإن محاوالتهم  إن نواياهـــم هـــذه دليل عى تـــردِّ

هـــذه برهان عـــى أنهم معرتفـــون بعظمتك يف قرارة نفوســـهم، 

ولذلـــك يريـــدون أن يكســـبوا تأييـــدك بـــأي طريـــق ممكن؛ 

ولكـــن ال يفرح مبثل هـــذا التأييـــد والرضا إال أصحـــاب الرذائل. 

ما  على  ُيكرهوك  أن  قرّروا  إبغرائك 
ولكننا  والعدوان،  ابلظلم  يريدونه 
املستقبل  يف  وسُنفشلهم  أفشلناهم 
على  دليل  هذه  نواايهم  إن  أيًضا. 
هذه  حماوالهتم  وإن  أخالقهم،  تردِّي 
بعظمتك  معرتفون  أهنم  على  برهان 
يريدون  ولذلك  نفوسهم،  قرارة  يف 
أن يكسبوا أتييدك أبي طريق ممكن؛ 
ولكن ال يفرح مبثل هذا التأييد والرضا 

إال أصحاب الرذائل. 
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