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 حضرة مرزا بشري الدين حممود أمحد

 املصلح املوعود
 اخلليفة الثاين حلرضة امل�سيح املوعود والإمام املهدي

من تفسري:

في رحاب القرآن

a j

﴾﴿

تجاسر اإلنسان على اللّه 
في البر  والبحر

رُّ ِف اْلَبْحِر َضلَّ  ُكُم الضُّ ﴿َوِإَذا َمسَّ

َنَّاُكْم  ا  َلمَّ فـَ ُه  ِإيَّ ِإلَّ  َتْدُعوَن  َمْن 

اْلِْنَساُن  وََكاَن  َأْعَرْضُتْم  رِّ  اْلبـَ ِإَل 

َكُفورًا﴾ )68(
 

التفسري:
اإلنسان كثري  إن  تعاىل:  يقول هللا   
حالَته  دائًما  ينسى  إذ  اجلحود 
السابقة. حني حتل به مصيبٌة يقول: 
لو جنوت منها فلن أعمل إال صاحًلا، 
ينسى كل  املصيبة  ولكنه عند زوال 

ما قال ووعد. 
لقد نبه هللا املسلمني هنا أال يسلكوا 
بل  االزدهار،  إابن  الكفار  مسلك 
زمَن  تعاىل  هللا  يذكروا  أن  عليهم 
رقيهم على الدوام، كي ينصرهم عند 

املصائب.

َجاِنَب  ِبُكْم  َيِْسَف  َأْن  ُتْم  ﴿َأَفَأِمنـْ

ْرِسَل َعَلْيُكْم َحاِصًبا ُثَّ َل  رِّ َأْو يـُ اْلبـَ

َتُِدوا َلُكْم وَِكيًل﴾ )69(

شرح الكلمات:
رماه  حيِصبه:  حَصبه  حاصًبا: 
حتمل  ريٌح  واحلاصب:  ابحَلْصباء. 
َر  الرتاَب واحلصباء؛ وقيل: هو ما تناثـَ
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السحاب  رَِد؛  والبـَ الثلج  ِدقاق  ِمن 
ألنه يرمي ابلثلج والربد )األقرب(.

التفسري:
الناس،  أيها  تعاىل:  هللا  يقول 
تتجاسرون علينا حني تكونون على 
قادرين  غري  أننا  أتظنون  اليابسة! 
على أن نرسل عليكم العذاب وأنتم 
أن  على  قادرًا  هللا  أليس  الرب؟  يف 
يدفنكم يف األرض، أو يرسل عليكم 
مطرًا من احلجارة؟ فما هي الفائدة 
اليت جتنوهنا ابلتفريق بني الرب والبحر 

فيما يتعلق بسلوككم؟ 
النبأ  حتمل  اآلية  هذه  أن  وعندي   
الغزوة  هذه  ففي  بدر.  غزوة  عن 
رمى النيب  حفنة من احلصى إىل 
ريح  هبوب  ذلك  وتزامَن  الكفار، 
يف  تقع  احلصى  فبدأت  شديدة، 
هتّب  الريح  وكانت  الكفار.  وجوه 
اليت  سهاُمهم  ففقدت  الكفار  جتاَه 
يطلقوهنا إىل املسلمني السرعَة والقوَة، 
بينما ازدادت سهام املسلمني سرعًة 
النبوة  )دالئل  الريح.  بسبب  وقوًة 

للبيهقي، ابب إذا التقى اجلمعاِن(
كان العرب كلهم، مسلمني ويهوًدا 
خوًفا  البحر  خيافون  ونصارى، 
مثال  هنا  هللا  ساق  لذلك  شديًدا، 
أهنم  املسلمني  غرَي  به  لينبه  البحر 

يصابون  البحر  إىل  خيرجون  حني 
طوفان  نتيجة  الشديد  ابهللع 
بسيط، ظانني أنه عذاب مدمر قد 
أحاط هبم جراء سيئاهتم، ولكنهم 
يتجاسرون  الرب  يف  يكونون  حني 
أن  نستطيع  أاّن  فليعلموا  علينا. 

ندّمرهم يف الرب أيًضا.
كما أن هذه اآلية حتّث املسلمني 
حيث  البحرية،  األسفار  على 
الرب  دام  ما  تعاىل:  هللا  نصحهم 
ابألخطار  حمفوًفا  كالمها  والبحر 
فال يدفعّنكم الغباء لتقَبعوا يف الرب 

فقط وال خترجوا إىل البحار. 

َترًَة  ِفيـــِه  ُيِعيَدُكـــْم  َأْن  تُـــْم  َأِمنـْ ﴿َأْم 

َقاِصًفـــا  َعَلْيُكـــْم  ْرِســـَل  يـُ فـَ ُأْخـــَرى 

ــا َكَفـــْرُتْ ُثَّ  ْغِرَقُكـــْم ِبَـ يـُ ِمـــَن الرِّيـــِح فـَ

نَـــا بِـــِه َتِبيًعـــا﴾ َل َتِـــُدوا َلُكـــْم َعَليـْ
)70( 

شرح الكلمات:
قَصف  ِمن  فاعٍل  اسُم  قاصًفا: 
الشيَء يقِصف َقْصًفا فقَصف هو: 
. قَصف  كَسره فانكسر، الزٌم متعدٍّ
قاصٌف  رعٌد  صوُته.  اشتدَّ  الرعُد: 
أي َصيٌِّت. ريٌح قاِصٌف أي شديدة 
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تكِسر ما مّرْت به من الشجر وغريه 
)األقرب(.

التابُع  الناصُر؛  التبيع:  تبيًعا: 
)األقرب(.

التفسري:
ُيعيدكم  ﴿أن  تعاىل  قوله  أن  أرى 
نبًأ  يتضمن  أخرى﴾ كان  اترًة  فيه 
من  هرب كثري  إذ  مكة،  فتح  عن 
إىل  السفن  متون  على  املشركني 
اليمن أو احلبشة؛ فجاءهم الطوفان 
وكان  معظمهم.  فغرق  البحر،  يف 
عكرمة بن أيب جهل من بني هؤالء 
سفينة  أي  جيد  ل  ولكنه  اهلاربني، 
  النيبَّ  زوجُته  فجاءت  فتخلََّف. 
تستأمنه له، فأّمن عكرمَة. فلحقْت 
)السرية  به.  وجاءْت  ابلساحل  به 
الرسول  أمان  هشام:  البن  النبوية 

لصفوان بن أمية( 

﴿َوَلَقْد َكرَّْمَنا َبِن آَدَم َوَحَْلَناُهْم ِف 
يَِّباِت  َناُهْم ِمَن الطَّ رِّ َواْلَبْحِر َوَرَزقـْ اْلبـَ
َخَلْقَنا  ِمَّْن  َعَلى َكِثرٍي  ْلَناُهْم  َوَفضَّ

ْفِضيًل﴾ )71( تـَ

التفسري:
الناس  أعّز  قد  إنه  تعاىل:  يقول هللا 
كافًة، وليس شعًبا بعينه دون غريه؛ 

تتفاخر بعُضها  فال حيق لألمم أن 
على بعض. 

إىل  ه  موجَّ النصح  هذا  أن  واعلم 
اليهود وقريش خاصًة، الذين كانوا 
لقد  غريهم.  من  أفضل  أهنم  يرون 
أكرم كل  قد  أنه  تعاىل  نّبههم هللا 
ينتفعون  بعضها ال  ولكن  األقوام، 
يف  فيسّدون  التكرمي،  هذا  من 
هللا  فتحها  اليت  األبواب  وجههم 

هلم.
يف  تعاىل ﴿ومَحلناهم  بقوله  وأشار 
الرب والبحر﴾ إىل أنه قد خلق الرب 
والبحر كليهما لرقي اإلنسان، فإذا 
أراد شعب ما العزَة فعليه ابالستفادة 

من كليهما على حد سواء.  
من  القرآن  أن  البعض  يقول 
اختالق حممد  )ستيارث بركاش 
ص  اإلسالم  حتقيق  يف   14 ابب 
أن  ميكن  كيف  671(.     ولكن 

خترُج األمور املذكورة هنا من لسان 
ُأمِّيٍّ عريب ل يركب السفينة قط.

من املؤسف أن املسلمني نُسوا هذا 
قرون،  بضعة  بعد  اإلهلي  النصح 
اهتّموا  أهنم  ولو  رحيهم.  فذهبت 
أبساطيلهم البحرية ل يصب اإلسالَم 

هذا الضعُف واالضمحالل.
قوله  من  البعض  استنتج  وقد  هذا، 
مِمَّْن  على كثرٍي  ْلناهم  ﴿وفضَّ تعاىل 
ْفِضياًل﴾ أن اإلنسان أفضل  َخَلْقَنا تـَ
وليس كلِّها  املخلوقات،  بعض  من 

)تفسري البغوي(.
لكن هذا االستنتاج غري سليم، ألن 
هللا تعاىل يتحدث هنا عن بين آدم 
ليس كل  أن  وأي شك يف  ككل. 
من  أبفضل  اإلنساين  النوع  من  فرد 
كل خملوق آخر؛ إذ يوجد بني الناس 
من هو أسوأ حىت من البهائم؛ ومنهم 
من  أفضل  وهو  متوسط،  هو  من 

وعندي أن هذه اآلية تحمل النبأ عن غزوة بدر. ففي هذه الغزوة 

رمى النبي  حفنة من الحىص إىل الكفار، وتزامَن ذلك هبوب ريح 

شديدة، فبدأت الحىص تقع يف وجوه الكفار. وكانت الريح تهّب تجاَه 

الكفار ففقدت سهاُمهم التي يطلقونها إىل املسلمني الرسعَة والقوَة، 

بينا ازدادت سهام املسلمني رسعًة وقوًة بسبب الريح.
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البهائم؛ ومنهم من فيه اخلري الكثري 
العاديني؛  املالئكة  من  أفضل  وهو 
من  أمسى  درجًة  يبلغ  من  ومنهم 
ذلك أيًضا، وهو أفضل من املالئكة 
ليس  وابالختصار  أيًضا.  الكبار 
من كل  أفضل  البشر  من  فرد  كل 
املخلوقات األخرى، بل إن بعضهم 
أفضل من مجيع املخلوقات األخرى، 
أما اإلنسان كنوع أفضل من معظم 
الشمس  ألن  املخلوقات،  هذه 
والنجوم واحليواانت كالفرس  والقمر 
وغريها كلها  والغنم  واجلمل  والثور 
رات لكل  تعمل خلري اجلميع ومسخَّ
واملؤمن.  منهم  الكافر  سواء  البشر، 
من  أفضل  كجنس  فاإلنسان  إًذا 
وأما كفرد كامل  الكائنات،  أكثر 

فإنه أفضل منها مجيًعا. 

ِبَِماِمِهْم  ُأَنٍس  ُكلَّ  َنْدُعوا  ْوَم  ﴿يـَ
َفُأوَلِئَك  ِبَيِميِنِه  ِكَتاَبُه  ُأوِتَ  َفَمْن 
ُيْظَلُموَن  َوَل  ُهْم  ِكَتابـَ ْقَرُءوَن  يـَ

َفِتيًل﴾ )72(

شرح الكلمات:
دقيق  حبٌل  املفتوُل؛  الفتيل:  فتياًل: 
اليت يف  حاُة  السَّ لِيٍف؛  أو  َخزٍَم  ِمن 
أصابعك  بني  ْلَته  تـَ فـَ ما  النواة؛  ِشقِّ 

من الوَسخ )األقرب(.

التفسري:
تعاىل قوله  أن  املفسرون  قال 
﴿إبمامهم﴾ يعين بكتاهبم )البغوي(. 
ولكنا نقول: ما دام األئمة قد خلوا 
نفسر  أن  فيجب  األمم،  يف كل 
املعروف  مبفهومها  اإلمام  كلمة 
أمة  أن كل  أي  عموًما،  املتداول 
ويقال:  نبيها،  ابسم  ُتدعى  سوف 
الفالين.  النيب  أمُة  اآلن  فلتتقدم 
ذلك أن كل نيب سوف يشهد أنه 
قد بّلغهم رسالة هللا تعاىل. وهذا ما 
ويؤكده  الكرمي،  القرآن  عليه  ينص 
)النساء  أيًضا.  الشريف  احلديث 
:42، ومسند أمحد ج 3 ص 32 

رواية أيب سعيد اخلدري(
ُأويَت كتاَبه  ﴿فمن  تعاىل  قوله  أما 
هنا  الكتاب  من  فاملراد  بيمينه﴾ 

ذلك  تؤكد  األعمال، كما  ِسجلُّ 
آية أخرى: ﴿اي ليتين ل ُأوَت كتابَيه 
)احلاقَّة:  حسابَيه﴾  ما  َأْدِر  ول   *

26و 27(.
اليد  اعترب  قد  اإلسالم  أن  واعلم 
اليمىن عالمة الربكة، واليد اليسرى 
عالمة العقاب. ويف الِبنية اإلنسانية 
على  األمين  اجلانب  يفوق  أيًضا 
اجلانب األيسر ألن أعضاء اجلانب 
عموًما.  العمل  على  أقدر  األمين 
فإيتاء سجل األعمال يف ميني أحد 
يعين أن حسابه يكون يسريًا مبارًكا.

على  جُيِمع  البشري  اجلنس  وجند 
فحكم  اليمني.  استعمال  كثرة 
ليس  شـرعنا  يف  اليمني  استعمال 
أمـرًا متكلًَّفا، بل إن الناس من كل 
شعب وملة، مثقفني وغريهم على 
يستخدمون  زالوا  ما  سواء،  حد 
على  أعماهلم  يف  اليمىن  اليد 
سواء   - الناس  بل كل  العموم. 
أو  األوروبيون  أو  منهم  اآلسيويون 
واملتحضرون  واألمريكان،  األفارقة 
املتدينون  املتحضرين،  وغري  منهم 
يعملون  كلهم  العلمانيون-  أو 
ابليمىن، اللهم إال من كان مريًضا 
أو حتت أتثري غري طبيعي. ونعرف 
ابلتجربة نفسها أن العني اليمىن يف 
الغالب تكون أقوى من اليسرى. 

وأشـار بقوله تعاىل ﴿وحَملناهم 

قـد  أنـه  إىل  والبحـر﴾  الـر  يف 

خلـق الـر والبحـر كليهـا لرقي 

شـعب  أراد  فـإذا  اإلنسـان، 

باالسـتفادة  فعليـه  العـزَة  مـا 

سـواء.   حـد  عـى  كليهـا  مـن 
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يفّضل  اإلنسان  أن  البعض  يقول 
العادة.  بسبب  اليمني  استعمال 
ولكن السؤال هنا: كيف رسخت 
هذه العادة يف اإلنسان؟ ما الذي 
األمر؟  أول  يف  ذلك  إىل  دفعه 
استعمال  بدأ  بطبعه  أنه  شك  ال 
فرتسخت  األمر،  أول  يف  اليمني 
فلم  إذن  نسله.  يف  العادة  هذه 
األول  اإلنسان  أن  نقول: كما  ال 
فّكر يف استعمال اليمني يف أعماله 
حصل  كذلك  بطبعه،  مدفوًعا 

أبجياله.
وقد أرجع بعض األطباء استعمال 
اليمني إىل وجود القلب يف اجلانب 
فإن  وابلتايل  اجلسم،  من  األيسر 
األيسر  اجلانب  إىل  الدم  تدفق 
نسبًيا،  أكثَر  يكون  املخ  من 
األيسر  اجلانَب  جيعل  الذي  األمر 
اجلانب  أن  ومبا  أقوى.  املخ  من 
أعصاَب  يشّغل  املخ  من  األمين 
بينما  اجلسم،  من  اليسرى  الناحية 
املخ  من  األيسر  اجلانُب  يشّغل 
رأينا  األقوى كما  اجلانب  وهو   -
من  اليمىن  الناحية  أعصاَب   -
أعصاب  تتقوى  لذلك  اجلسم، 
الناحية اليمىن من اجلسم أكثر، مما 
استخدام  إىل  مييل  اإلنسان  يدفع 
 Foundation( اليمىن.  األعضاء 

 of Anatomy and Physiology  p.

)323

التفسري  هذا  يهّمنا  ال  ولكن   
الطبـي، صوااًب كان أو خطًأ، وإمنا 
اليمني  تفّضل  الدنيا  أن كل  املهم 
على اليسار، وأن استعمال اليمىن 

أكثَر هو األمر الطبيعي.
جدير  آخر  غريب  أمر  وهناك 
إن  الصدد.  هذا  يف  ابلتدبر 
نسبة  أن  تدلّنا  اإلحصائيات 
أصحاء  بني  ابليسرى  العاملني 
العقل تبلغ ما بني أربعة إىل مثانية 
ابملائة فحسب، ولكن هذه النسبة 
)املوسوعة  اجملانني  بني  ترتفع كثريا 
 .Handedness( كلمة  الربيطانية 
وهذا حبد ذاته برهاٌن آخر على أن 
الطبيعة هو الذي قد فّضل  قانون 

اليد اليمىن على اليسرى. 
اليد  أن  بيانه  سبق  مما  ثبت  لقد 

تعمل  وهبا  للعمل،  أنسب  اليمىن 
األغلبيُة يف العال. إًذا فاليد اليمىن 
ميكن أن ُتعترب رمزًا للقوة العملية. 
الصاحلني  أن  القرآن  ذكر  وحيثما 
سُيعَطون سجل أعماهلم يف ميينهم 
فهو اإلشارة إىل أهنم كانوا العاملني 
ذكر  وحيثما  املضّحني.  اجملتهدين 
أن البعض سيؤَتون سجل أعماهلم 
أهنم كانوا  منه  فاملراد  يسارهم  يف 
من  املتهربني  الكساىل  العاطلني 
اليسرى  اليد  أن  ذلك  التضحية. 

أقلُّ عماًل بكثري من اليمىن.  
ومما جيدر ذكره أيًضا أن الشرع قد 
األعمال  ألداء  اليمىن  اليَد  خصَّ 
النجس  إلزالة  واليسرى  الطيبة، 
فقد  وعليه  ذلك.  وغري  واخلبث 
يكون املراد من إيتاء البعض كتاَبه يف 
اليمىن أبنه كان يعمل الصاحلات، 
الشمال  بيده  أويت كتابه  من  وأما 

ألداء  اليمنى  اليَد  خصَّ  قد  الرشع  أن  أيًضا  ذكره  يجدر  وما 

األعال الطيبة، واليرسى إلزالة النجس والخبث وغري ذلك. وعليه 

فقد يكون املراد من إيتاء البعض كتاَبه يف اليمنى بأنه كان يعمل 

الصالحات، وأما من أويت كتابه بيده الشال فكان يعمل الخبيثات.
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فكان يعمل اخلبيثات.
أمر  إىل  إمياءة  اليمني  فإن  وأيًضا 
موضع  يف  تعاىل  هللا  قال  آخر. 
﴿أَلَخْذان  الكرمي  القرآن  من  آخر 
منه ابليمني﴾ )احلاقة: 46(، وقد 
فسره املفسرون: أننا سوف نبطش 
به ابلقوة والقدرة )القرطيب(؛ وعليه 
ُأويَت  ﴿فَمن  تعاىل  قوله  يعين  فقد 
أمسك  هذا  أن  بَيميِنه﴾  كتاَبه 
وأما  جَنا.  ولذلك  قوة  بكل  ابخلري 
إنك  حيث  له:  يقال  فكأنه  غريه 
لالستمساك  ينبغي  تسع كما  ل 

ابخلري والتقوى، واستخدمت يدك 
فكان  ضعيفة،  هي  اليت  اليسرى 

مصريك الدمار. 
أيًضا  الربكة  يعين  الُيمن  إن  مث 
احلديث:  يف  ورد  )األقرب(، كما 
يف  أي  مينٌي«   ريب  َيَدي  »كلتا 
كلتيهما بركة، وال مشاَل له سبحانه 
إيتاء كتاهبم  ففي  وعليه  وتعاىل؛ 
يف ميينهم إشارة إىل كون مصريهم 

مبارًكا.
يقَرؤون  ﴿فأولئك  تعاىل  قوله  وأما 
كتاهَبم﴾ فإشارة إىل فرحتهم، ألن 

فورًا  يقرأ خربها  جائزة  ينال  الذي 
ولكن  والسرور،  الشوق  فرط  من 
على  يقدر  فال  عقااًب  ينال  الذي 
من  يفر  بل  العقاب،  قرار  قراءة 

قراءته قدر اإلمكان.
ُيظَلمون  ﴿وال  تعاىل  قوله  وأما 
هو  الفتيل  أن  فاعلم  فتياًل﴾.. 
الغطاء  وكذلك  الدقيق،  احلبل 
التمر،  نواة  ِشّق  يف  يكون  الذي 
فاملعىن:  القليل؛  للشيء  وُيستعار 

أهنم لن ُيظَلموا مثقاَل ذرة. 

* البخالء جامل عطشانة، و املياه محمةل عىل ظهورمه.

* رفيق ال�وء مثل البعوض ل حتّس به اإل بعد الّل�ع.

يَبُة لي�ت غباء، واإمنا يه نعمة فقدها الأغبياء. *  الّطِ

*  لي�ت الفضيةُل يف �أن تتجّنب الرذيةل، بل يف �أل تشسهتهيا.

* �أح�ن و�سيةل للمتتع ابل�عادة يه �أن ترشك فهيا غريك.

* َمن ل يشعر بصمتك لن يفهم حديثك!

* املك�ب احلقيقي هو التخلص من �أحصاب املصاحل.
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