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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



َمْن َيَضع َعَلى َقْلِب اإلْنساِن 

الُحُجب واألْقَفال؟

a j

ْبُع َواْلَْرُض  َمَواُت السَّ ﴿ُتَسبُِّح َلُه السَّ
َوَمْن ِفيِهنَّ َوِإْن ِمْن َشْيٍء ِإلَّ ُيَسبُِّح 
َتْسِبيَحُهْم  ْفَقُهوَن  تـَ َل  َوَلِكْن  ِبَْمِدِه 

ِإنَُّه َكاَن َحِليًما َغُفورًا﴾ )45(

شرح الكلمات:
ِفْقًها:  َقَه الشيَء يفَقه  فـَ َتفَقهون:  ل 
عِلم  َقًها:  فـَ يفَقه  الرجُل  وَفِقَه  َفِهَمه. 

وكان فقيًها )األقرب(.
حليًما: حُلم يُلم ِحْلًما: صَفح وسرَت 

فهو حليم )األقرب(.

التفسري: 
النظرة  أن  هنا    هللا  بنّي  لقد 
الشمولية يف الكون تدّل على وحدانية 
هللا تعاىل، كما أن النظر يف كل شيء 
نفسها؛  النتيجة  إىل  يوصلنا  منفرًدا 
َموَاُت  السَّ َلُه  علًما أن مجلة ﴿ُتَسبُِّح 
﴾ تتحدث  ْبُع وَاأْلَْرُض َوَمْن ِفيِهنَّ السَّ
التوحيد،  على  الشمولية  الداللة  عن 
وأما مجلة ﴿َوِإْن ِمْن َشْيٍء ِإالَّ ُيَسبُِّح 
ِبَْمِدِه﴾ فتتحدث عن الداللة الفردية 
لكل شيء على التوحيد، إذ لو كانت 
الفردية  الداللة  تشمل  األوىل  اجلملة 
للجملة  داٍع  هناك  كان  ملا  أيضا 

الثانية.
أما الداللة الشمولية فبياهنا أن النظر يف 
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شىت األشياء املوجودة يف الكون يدل 
على وجود صلة متينة بينها. فبالرغم 
عن  بعضها  األشياء  هذه  ابتعاد  من 
بعض مباليني األميال، إال أهنا متصلة 
اإلحكام؛  شديد  بنظام  بينها  فيما 
اتم  ابنسجام  األشياء  هذه  وارتباط 
حتت نظام حمكم واحد يدل جليًّا أنه 
واحد  قانون  إال  الكون  يوجد يف  ال 
وإال الختّل نظامه. ومبا أنه ال يوجد 
فكيف  واحد  قانون  إال  الكون  يف 

ميكن أن يوجد فيه مقنٌِّن آخر. 
كما أن كل شيء يف الكون يسّبح هلل 
تعاىل تسبيًحا فردايًّ أيًضا، إذ تتجلى 
  البارئ  صفاُت  شيء  يف كل 
ومالًكا  وخالًقا  وغّفارًا  سّتارًا  ككونه 
جتد كل  أنك  مبعىن  ذلك..  إىل  وما 
الصفات  هذه  وفق  يعمل  شيء 
اإلهلية. لو فَحصتم أية ذرة يف الكون 
الصفات  هذه  بصمة  فيها  لوجدمت 
اإلهلية كلها. فما دام كل شيء جُيّلي 
صفاِت اإلله الواحد فكيف ميكن أن 

ُينَسب إىل إله آخر؟
تفَقهون  ال  ﴿ولكْن  تعاىل  قوله  أما 
تسبيَحهم﴾ فقد قال البعض أن املراد 
منه أن لكل شيء لغًة مستقلة يسّبح 
)تفسري  لغته.  نفهم  ال  ولكنا  هبا، 

البغوي(
أقول: لو كان لكل شيء لغة يسبح 

يكون  فكيف  نفهمها  ال  ولكن  هبا 
ما  الدليل  إمنا  لنا؟  دلياًل  األمر  هذا 
فليس  إذن  وإدراكه.  فهمه  نستطيع 
املراد من هذه اجلملة أننا ال نفهم لغة 
الصحيح  املفهوم  إمنا  األشياء،  هذه 
هو أننا ال ندرك أن كل هذه األشياء 
هي األخرى تقوم بتسبيح هللا تعاىل.

ونّبه هللا تعاىل بقوله ﴿إنه كان حليًما 
بلم،  يعاملكم    أنه  إىل  غفورًا﴾ 
ولكنكم ال تنتفعون من حلمه، وإمنا 
عدم  أن  فّكرمت  هال  متردًّا.  تزدادون 
الكوين  النظام  هذا  من  انتفاعكم 
نزول  وعدَم  عليه،  الدالة  والرباهنِي 
يف  استمراركم  رغم  عليكم  العقاب 
أن هللا  على  يدل  إمنا  والتمرد،  الشر 
حليم فال يؤاخذكم فورًا؟ فاألوىل بكم 
أن تتحّلوا ابلنبل وتتصرفوا مبا يتالءم 

مع هذا احللم الرابين.

َنَك  يـْ بـَ َجَعْلَنا  اْلُقْرآَن  رَْأَت  قـَ ﴿َوِإَذا 
ِبْلِخَرِة  ْؤِمُنوَن  يـُ َل  الَِّذيَن  ْيَ  َوبـَ

ِحَجاًب َمْسُتورًا﴾ )46(

شرح الكلمات:
حَجب  مصدُر  احلجاب:  ِحجاًب: 
ما  وكلُّ  السرُت؛  واحلجاب:  يُجب. 

احُتجَب به )األقرب(.

التفسري: 
أنك  أوهلما:  مفهومان؛  اآلية  هلذه 
بينك  جنعل  الكرمي  القرآن  تقرأ  حني 
يكفرون ابآلخرة حجااًب  الذين  وبني 
وقد  رؤيته.  يستطيعون  ال  خفيًّا 
﴿مستورًا﴾  بكونه  احلجاب  وصف 
أنه  اجلاهلني  من  أحد  يظن  كيال 

حجاب مادي.
تعاىل كان  هللا  أن  البعض  قال  وقد 
خيتفي  حجااًب    النيب  على  يلقي 
الناس، وقد ساقوا هبذا  به عن أعني 
هلب.  أيب  زوجة  عن  قصة  الصدد 
ومسعت  املسد  سورة  نـزلت  ملا  قالوا: 
ِجيدها  ﴿يف  تعاىل  قوَله  املرأُة  هذه 
حبٌل ِمن َمَسٍد﴾ استشاطت غضًبا، 
إيذاءه.  تريد    النيب  إىل  وأسرعت 
فجعل  شرها،  من  ليحميه  ربَّه  فدعا 
فلم  حجااًب،  النيب  وبني  بنيها  هللا 
)الدر  إيذاَءه  وال    رؤيَته  تستطع 

املنثور، والرازي(. 
إذ كيف  اخلرافات،  من  خرافة  هذه 
الدنيا  خيش  مل  الذي  للرسول  ميكن 
الضعيفة  املرأَة  هذه  خياف  أن  كلها 
إلخفائه  تعاىل  هللاُ  يضطر  حىت 
معقول،  غري  هذا  احلجاب!؟  يف 
العقالء.  يقبله أي من  ويستحيل أن 
ال  الرواية  هذه  يذكرون  الذين  إن 
يفّكرون أن هللا تعاىل قد وصف هذا 
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التقوى

خفيًّا  أي  مستورًا..  بكونه  احلجاب 
عن األعني، ولكنهم يقولون أنه كان 

مرئيًّا، وكان النيب  خمتفًيا وراءه!
واملفهوم الثاين هلذه اآلية هو أن ذلك 
حجاب  وراء  مستور  أيًضا  احلجاب 
آخر.. مبعىن ليس بينك وبني الكفار 
ِمن  بل ُحجب كثرية  حجاب واحد، 
محّية قومية وأموال طائلة وأخالق ذميمة 
من  مينعهم  اترًة  أي  ذلك..  إىل  وما 
اإلميان تفكريُهم أهنم لو آمنوا الضطروا 
أخرى  واترة  وقومهم،  عشريهتم  لرتك 
يول دون إمياهنم خوُفهم على أمواهلم؛ 
سيتطلب  اإلميان  أن  يفكرون  وأحيااًن 
األخالق  رذائل  من  الكثري  ترك  منهم 
فاهلل  تعوَّدوا عليها.  قد  اليت  والعادات 
لن  أهنم  هنا    نبيه  نبه  قد  تعاىل 
احلجب،  هذه  يزيلوا  مل  ما  يصّدقوك 
ولكن املشكلة أن هذه احلجب خافية 
عليهم، فال يستطيعون رؤيتها؛ ويظنون 
لو  يقولون:  إذ  القرآن،  يف  العيب  أن 
كان خريًا لتأثرت به قلوبنا على الفور. 
على  راَن  قد  الصدأ  أن  احلق  ولكن 
واجلميل  مجياًل،  القبيح  فريون  قلوهبم، 

قبيًحا، فأصبح إمياهنم بعيَد املنال. 
 وهذا املفهوم الثاين تؤكده أيًضا اآليُة 
التالية: ﴿وجعلنا على قلوهبم َأِكّنًة﴾.. 
أي ليست قلوهبم يف غطاء واحد، بل 

هي يف أغطية كثرية. 

َأْن  َأِكنًَّة  ُلوِبِْم  قـُ َعَلى  ﴿َوَجَعْلَنا 
َوِإَذا  رًا  َوقـْ آَذاِنِْم  َوِف  ْفَقُهوُه  يـَ
َولَّْوا  َوْحَدُه  اْلُقْرَآِن  ِف  رَبََّك  َذَكْرَت 

ُفورًا﴾  )47(  َعَلى َأْدَبِرِهْم نـُ
 

شرح الكلمات:
، وهو: ِوقاُء كّل شيء  َأِكنَّة: مجُع ِكنٍّ

وِسرتُه )املنجد(.
رًا: ثُقلْت، أو  رًا: وَقرْت ُأذُنه َتِقُر َوقـْ َوقـْ

ذَهب مسُعه كلُّه وَصمَّْت )األقرب(.
الشيَء  وىّل  أدبَر.  هاراًب:  وىّل  ولَّوا: 
وعن الشيِء: أعرَض وَنَى )األقرب(.

التفسري: 
اعَلْم أن كلمة ﴿أن يفَقهوه﴾ متعلِّق 
قد  أننا  واملراد  حمذوٍف،  له  مبفعوٍل 
كراهَة  األكّنَة  قلوهبم  على  جعلنا 
هؤالء  مثُل  اإلسالم  يف  يدخل  أن 
األشرار الذين قد غّطوا قلوهبم بشىت 
الظلمات، فيتسبَّبوا يف تشويه مسعته.

وقد يثار هنا اعرتاض وهو: مبا أن هللا 
هو الذي جعل على قلوهبم األغطيَة 
وكيف  احلقيقة،  يدركوا  أن  هلم  فأىن 

جيوز لوُمهم إذْن؟
ولقد رّد هللا  على ذلك ردًّا مبدئيًّا 
ُيِضلُّ  ﴿وما  فقال  آخر  مكان  يف 
 ..)27 )البقرة:  الفاسقني﴾  إال  به 

تتولد من عند  أن هذه احلجب  أي 
أنفسهم، وليس من اخلارج. وقد صرّح 
من  آخر  موضع  يف  بذلك    هللا 
القرآن الكرمي فقال ﴿أم على قلوٍب 
على  أي   ..)25 )حممد:  أقفاهُلا﴾ 
قلوهبم أقفال تولدت من عند أنفسهم 
احلجَب  هذه  خيتار  فاإلنسان  هم. 
واألقفال بريته، أما هللا تعاىل فيضع 
على قلب اإلنسان ما خيتاره بنفسه. 
قلبه  يتطهر  مل  ما  اإلنسان  أن  ذلك 
لن ينفعه الدخول يف اجلماعة اإلهلية 

شيًئا، وإمنا سيلّطخ مسعَتها.
ربَّك  ذكرَت  ﴿وإذا  تعاىل  قوله  أما 
أدابرهم  على  ولَّوا  وحَده  القرآن  يف 
﴿وحده﴾  أن كلمة  فاعلم  نفورًا﴾ 
يؤمنون  املشركني  أن  على  تدل 
من  يتضايقون  ولكنهم  تعاىل،  ابهلل 
التوحيد. وهذا الضيق أيًضا أحد هذه 

احلجب املذكورة أعاله.

ِإْذ  ِبِه  َيْسَتِمُعوَن  ِبَا  َأْعَلُم  ﴿َنُْن 
ِإْذ  َنَْوى  ُهْم  َوِإْذ  ِإَلْيَك  َيْسَتِمُعوَن 
تَِّبُعوَن ِإلَّ رَُجًل  اِلُموَن ِإْن تـَ ُقوُل الظَّ يـَ

َمْسُحورًا﴾ )48(

شرح الكلمات:
َأصَغى  وإليه:  له  استمَع  يستمعون: 
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)األقرب(.
امُلسارُّون،  السرُّ؛  النجوى:  َنَْوى: 
فيه  يستوي  ابملصدر  وصٌف  وهو 

املفرد واجلمع )األقرب(.
عن  املصروف  املخدوع؛  مسحورًا: 
املسلول*.  ؛  الُلبِّ املسلوب  األمر؛ 
فكأهنم قالوا هلم: إنكم ال تتبعون إال 
رجاًل قد اخندع؛ أو ُصرف عن احلق؛ 
مبرض  أصيب  أو  عقله؛  ُسلب  أو 
أنبياء  أن صحة  ذلك  له.  ال عالج 
ابلعموم  جيدًة  تكون  ال  تعاىل  هللا 
املرتدية ألقوامهم،  احلالة  حلزهنم على 
فيقول املعارضون إنه مريض ضعيف، 
إْن  الزمن؛  من  برهة  بعد  وسيموت 
قليٍل  عن  صيٍف  »سحابة  إال  هو 

ُع«. تقشَّ

التفسري:
اعَلْم أن الباء يف قوله تعاىل ﴿يستمعون 
واملراد  الالم،  مبعىن  جاءت  به﴾ 
من  الذي  الغرض  جيًدا  نعلم  أننا 

أقوالك.  إىل  هؤالء  يستمع  أجله 
يرفضوك  لكي  إليك  يستمعون  إمنا 
ويتهموك فحسب. وكأن هذه اجلملة 
جاءت شرًحا للوقر املذكور يف اآلية 

املاضية.
وقد تكون الباء يف ﴿يستمعون به﴾ 
حالة  نعلم  أننا  واملعىن  للمصاحبة، 
وما  لك.  استماعهم  وقَت  قلوهبم 
يف  تفكريهم  هي  احلالة؟  هذه  هي 

االستهزاء بك ومعارضتك.
من  املزيد  عن  اآلية  هذه  تتحدث 
احلجب اليت غّطت قلوَب املنكرين. 
احلجب  أول  إن  تعاىل:  هللا  فقال 
الشرك.  هو  إمياهنم  دون  احلائلة 

حممد  إىل  يستمعون  ال  أهنم  واثنيها 
وإمنا  إطالًقا،  وتدبٍُّر  بتأنٍّ  هللا  رسول 
واالهتام  السخرية  هبدف  َيسمعونه 
فحسب؛ فكيف ميكن إذن، واحلال 
هذه، أن يدركوا احلقيقة. واثلثها أهنم 
يستهينون مبحمد، ظانني أن أمره لن 
اخلزي  ونرى  به  نؤمن  فلماذا  يدوم، 
احلمقى  بعض  أن  ورابعها  واهلوان؟ 
ُسلب  قد  حممًدا  أن  يظنون  منهم 
إليه.  لإلصغاء  داعَي  فال  عقُله، 
خمدوًعا،  يسبونه  أهنم  وخامسها 
أمره،  يف  للتدبر  احلاجة  يرون  فال 
فرِحني يف أنفسهم أبهنم مصيبون كبَد 

احلقيقة. 
كما يتبني من هذه اآلية أن الكفار 
ملا فشلوا يف صد تيار انتشار اإلسالم 
املسلمني  على  والعدوان  ابلظلم 
بدؤوا  أخرى، حيث  حيل  إىل  جلأوا 
وبكل  سرًّا  القوم  آذان  يف  يهِمسون 

رفق ما يصّدوهنم به عن اإلسالم.

فيضع  تعاىل  الله  أما  بحريته،  واألقفال  الحجَب  يختار هذه  فاإلنسان 

عىل قلب اإلنسان ما يختاره بنفسه. ذلك أن اإلنسان ما مل يتطهر قلبه 

لن ينفعه الدخول يف الجامعة اإللهية شيًئا، وإمنا سيلّطخ سمعَتها.

* ورد يف »أقرب املوارد«: سَحره: عِمل لـه السحَر وخَدعه؛ سَحره عن األمر: صرَفه؛ وسَحره 
بكالمه وأحلاظه: استماله وسَلب لُبَّه.

 وورد يف »لسان العرب«: سَحره، فهو مسحور وسحري: أصاَب َسْحرَه. ورجٌل سحٌر وسحري: 
لُّ وذَهب حلُمه فهو سحري وَسِحٌر . )املرتجم( ُته، فإذا أصابه منه السِّ انقطع َسْحرُه، وهو رِئـَ
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التقوى

ِمْن َنَفَحاِت أَْكَمِل الَخْلِق 

  ٍد  الُمْصَطَفى ِدَنا ُمَحمَّ َسيِّ

األسوة الحسنة

: ُأْعِطيُت َجوَاِمَع اْلَكِلمِ، َوُنِصْرُت اِبلرُّْعِب، وَُأِحلَّْت يِلَ  ْلُت َعَلى اأَلْنِبَياِء ِبِستٍّ رََة َأنَّ َرُسوَل اللَِّ  َقاَل:   »  ُفضِّ َعْن َأيِب ُهرَيـْ
الغَناِئُم، َوُجِعَلْت يِلَ اأَلْرُض َطُهورًا َوَمْسِجًدا، وَُأْرِسْلُت ِإىَل اخَلْلِق َكافًَّة، َوُخِتَم يِبَ النَِّبيُّوَن  «   .   )صحيح مسلم(

ُقوُل: ِإينِّ َعْبُد اللَِّ يِف ُأمِّ اْلِكَتاِب خَلَامَتُ النَِّبيِّنَي َوِإنَّ آَدَم َلُمْنَجِدل  َلِميِّ َقاَل: مَسِْعُت َرُسوَل اللَِّ  يـَ َعِن اْلِعراَْبِض ْبِن َسارَِيَة السُّ
َها ُنوٌر َأَضاَءْت َلُه  ْوَمُه َوُرْؤاَي ُأمِّي الَّيِت رََأْت أَنَُّه َخرََج ِمنـْ رَاِهيَم َوِبَشارَِة ِعيَسى قـَ بُِّئُكْم ِبَتْأِويِل َذِلَك: َدْعوَِة َأيِب إِبـْ يِف ِطيَنِتِه. َوَسُأنـَ

اِم وََكَذِلَك تـَرَى ُأمََّهاُت النَِّبيِّنَي َصَلوَاُت اللَِّ َعَلْيِهْم. )مسند أمحد،كتاب مسند الشاميني( ُقُصوُر الشَّ

َعْن اْبِن َعبَّاٍس َعِن النَّيِب  ـ َقاَل   »  َخرْيكْم َخرْيكم أَلْهِلِه وََأاَن َخرْيكْم أَلْهِلي  «   .  )سنن ابن ماجة(

ُر، وََأوَُّل  ْنَشقُّ َعْنُه اْلَقبـْ ْوَم اْلِقَياَمِة، وََأوَُّل َمْن يـَ َعْن أيب هريرة رضي هللا عنه َقاَل: َقاَل َرُسوُل اللَِّ  :  »  َأاَن َسيُِّد َوَلِد آَدَم يـَ
َشاِفٍع، وََأوَُّل ُمَشفٍَّع  «  .  )صحيح مسلم(

ٌد وََأاَن َأمْحَُد وََأاَن اْلَماِحي الَِّذي ميَْحى يِبَ اْلُكْفُر وََأاَن احْلَاِشُر  رْيِ ْبِن ُمْطِعٍم َعْن أَِبيِه، َأنَّ النَّيِبَّ  َقاَل:   »  َأاَن حُمَمَّ عِن ْبن ُجبـَ
الَِّذي ُيَْشُر النَّاُس َعَلى َعِقيِب وََأاَن اْلَعاِقُب  «   .   )صحيح مسلم(

َعُث ِإىَل  بـْ ْبِلي َكاَن ُكلُّ َنيِبٍّ يـُ ْعَطُهنَّ َأَحٌد قـَ ، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اللَِّ :   »  ُأْعِطيُت َخًْسا ملَْ يـُ َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد اللَِّ اأَلْنَصاِريِّ
ْبلي، َوُجِعَلْت يِلَ اأَلْرُض َطيَِّبًة َطُهورًا َوَمْسِجًدا،  ًة، َوُبِعْثُت ِإىَل ُكلِّ َأمْحََر وََأْسَوَد، وَُأِحلَّْت يِلَ اْلَغَناِئُم َوملَْ حُتَلَّ أَلَحٍد قـَ ْوِمِه َخاصَّ قـَ
َفاَعةَ «  .   )صحيح مسلم( نْيَ َيَدْى َمِسريَِة َشْهٍر وَُأْعِطيُت الشَّ اَلُة َصلَّى َحْيُث َكاَن، َوُنِصْرُت اِبلرُّْعِب بـَ َا رَُجٍل َأْدرََكْتُه الصَّ َفَأميُّ


