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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

البعث اإلسالمي.. حقيقة ثابتة

a j

﴿اْنُظْر َكْيَف َضرَُبوا َلَك اْلَْمَثاَل َفَضلُّوا 

َفَل َيْسَتِطيُعوَن َسِبيًل﴾ )49(
 

التفسري:
أوضح  قد  ﴿اأْلَْمَثاَل﴾  ابستخدام كلمة 
لكلـــمة املعـــــــان  مجيع  أن  تعاىل  هللا 

السالفة،  اآلية  يف  تنطبق  ﴿َمْسُحورًا﴾ 
وإل لوجب استعمال كلمة )َمثل(.

إذ  القرآن  أن  أيًضا  ذلك  من  واتضح 
عديدة،  مدلولت  ذات  يستخدم كلمة 
فكل تلك املدلولت تنطبق هناك يف آن 
واحد، إل ما كان منها خالًفا للسياق. 

َأِئنَّا  َوُرَفاًت  ِعَظاًما  ُكنَّا  َأِئَذا  ﴿َوَقاُلوا 
ُعوُثوَن َخْلًقا َجِديًدا﴾ )50( َلَمبـْ

شرح الكلمات:
عظاًما: العظام مجُع العْظم )األقرب(.

َر  َتكسَّ ما  احُلطاُم؛ كلُّ  الرُفات:  رُفااًت: 
وَبِلَي )األقرب(.

التفسري:
رقي  عن  السالفة  اآلايت  أنبأت  لقد 
اجلحيم،  يف  الكافرين  ووقوع  املؤمنني 
وتتحدث هذه اآلية عن شبهة قد تدور 
يف َخَلِد الكفار لدى ساع هذا اإلعالن، 
جديد  من  ُنَلق  أن  ميكن  وهي: كيف 

وقد صارت عظامنا رفااًت وذرات.
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َأْو   * َحِديًدا  َأْو  ِحَجارًَة  ﴿ُقْل ُكوُنوا 
ُقوُلوَن  ُر ِف ُصُدورُِكْم َفَسيـَ َخْلًقا ِمَّا َيْكبـُ
َمرٍَّة  َأوََّل  َفَطرَُكْم  الَِّذي  ُقِل  ُيِعيُدَن  َمْن 
ُقوُلوَن  َويـَ رُُءوَسُهْم  ِإَلْيَك  ْنِغُضوَن  َفَسيـُ
َقرِيًبا﴾  َيُكوَن  َأْن  َعَسى  ُقْل  ُهَو  َمَت 

)52 و52(

شرح الكلمات:
حرّكه  رأَسه:  فالن  أنغَض  فسُينغضون: 

كاملتعجب من الشيء )األقرب(.

التفسري:
ييب هللا تعاىل هنا على اعرتاض الكفار 
تنجوا  لن  فيقول:  آنًفا،  ذكره  مّر  الذي 
حىت  تغريمت،  مهما    هللا  عذاب  من 
ولو صرمت حجرًا أو حديًدا أو أي شيًئا 

أصلب من ذلك.
حتّجرْت  مهما  أنه  املعىن  يكون  وقد   
دون  هذا  يول  فلن  وتصّلبت  قلوبكم 
رقي رسولنا وازدهاره، بل ل بد أن يدخل 
كثري منكم يف اإلسالم، وأن ُيدث هللا 

يف قلوهبم انقالاًب عظيًما.
 أستنتج من هذه اآلية أنه من املمكن أن 
املدفون حتت  اإلنسان  يدث يف جسم 
مادة  إىل  يّوله  ٌر  تغيـُّ ملدة طويلة  األرض 
النبااتت  خيص  فيما  أنه  ذلك  جديدة. 
فقد أثبتت البحوث العلمية أن كثريًا من 
أزمنة  منذ  األرض  املدفونة حتت  الشجر 

وبعضها  فحًما،  صارت  قد  سحيقة 
الربيطانية  )املوسوعة  أملاس  إىل  حتولت 
اجلديدة كلمة Coal(. إذن فال غرابة يف 
أن يتحول اجلسم اإلنسان املدفون حتت 
األرض ملدة طويلة إىل احلجر. ل شك 
أننا مل نعثر بعد يف اآلاثر القدمية على ما 
مستحيل  أبمر  ليس  ولكنه  ذلك،  يؤكد 
عقليًّا. لذلك أرى أن هذه اجلملة تنّص 
البعث  من  لإلنسان  مناص  ل  أنه  على 
احلياة  عصر  على  مّرت  ولو  املوت  بعد 
ماليني  إىل  ممتدة  طويلة  فرتٌة  اإلنسانية 
اإلنسانية  األجساُم  فيها  تتبدل  السنني 

املدفونة حتت األرض وتتغري كلّيًة.
أهنم  فاعَلْم  ُيِعيُداَن﴾  ﴿َمْن  قوهلم  وأما 
وإمنا  السؤال،  هذا  يف  جاّدين  يكونوا  مل 
وكأهنم  السخرية.  سبيل  على  هذا  قالوا 
من  سيبعثنا  أنه  يزعم  َمن  َأُروان  يقولون: 
جديد؟ وهذا التعبري مياثل قولنا يف لغتنا: 
َأِرن وجَه َمن يّدعي هذا. فالستفهام هنا 

؟ إنكاريٌّ
إِلَْيَك  ْنِغُضوَن  ﴿َفَسيـُ تعاىل  وقوله 
رُُءوَسُهْم﴾ يعين أهنم سينظرون إليك من 
وقائلني:  رؤوسهم  حمرّكني  السخرية  ابب 

حسًنا، فأنت الذي تعتقد بذلك؟
وأما قوله تعاىل ﴿َعَسى َأْن َيُكوَن َقرِيًبا﴾ 
فاملراد منه أن البعث الذي نعنيه هنا ليس 
نعين  وإمنا  عليه،  تعرتضون  الذي  ذلك 
البعَث الذي سيتم بواسطة املسلمني يف 
هذه الدنيا، واعلموا أنه موشك. وابلفعل 
هذه  به  نّبأت  الذي  البعث  وقع  فقد 
العربية  اجلزيرة  أهل  أسلم  حني  السورة 

بفرتة وجيزة. 

ِبَْمِدِه  َتْسَتِجيُبوَن  فـَ َيْدُعوُكْم  ْوَم  ﴿يـَ
ُتْم ِإلَّ َقِليًل﴾ )53( َوَتُظنُّوَن ِإْن َلِبثـْ

التفسري:
لقد دّلت هذه اآلية أيًضا على أن البعث 
املذكور هنا سيتم يف هذه الدنيا، حيث 
قال هللا تعاىل: إن هذا البعث سيقع يف 
فيه،  رسوُله  أو  هللاُ  يناديكم  الذي  اليوم 
ندائه  جتاه  صامتني  تبقوا  لن  عندها 
معظُمكم  سُيسرع  بل  األموات،  صمَت 
إىل تلبية ندائه، وستفاَجئون بسرعة غلبة 
اإلسالم حىت تقولوا: إان كنا خاطئني إذ 
استبعدان هذه الغلبة، مع أهنا كانت جدَّ 

قريبة. 

مهام  أنه  املعنى  يكون  وقد 

فلن  وتصّلبت  قلوبكم  تحّجرْت 

رسولنا  رقي  دون  هذا  يحول 

وازدهاره، بل ال بد أن يدخل كثري 

منكم يف اإلسالم، وأن ُيحدث الله 

يف قلوبهم انقالًبا عظياًم.
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عندما  الناس  أن  أيًضا  تعين  اآلية  ولعل 
يؤمنون سيندمون على سنوات عمرهم اليت 
أفَنوها يف الكفر، وسريون أهنم قد ُولدوا 
اآلن ولدًة حقيقية. كما أن املؤمنني أيًضا 
سينَسون أايم احملن والشدائد، ويروهنا قد 
ل  إًذا  فاآلية  البصر.  ملح  يف  انقضت 
تتحدث عن طول الزمن أو قصره، وإمنا 
يف  ستنتاهبم  اليت  املشاعر  عن  تتحدث 
ذلك الوقت. ورد يف احلديث الشريف: 
»ليس على أهِل »ل إله إل هللا« وحشٌة 
َمنَشرهم، وكأن أبهل  قبورهم ول يف  يف 
عن  الرتاَب  ينُفضون  هللا«  إل  إله  »ل 
رؤوسهم ويقولون: احلمد هلل الذي أذهَب 
عنا احَلزََن )روح املعان، حتت هذه اآلية، 
للطربان  األوسط  واملعجم  والرتمذي، 
 .)9474 احلديث  رقم  العاشر  اجلزء 
وكأهنم سوف ينسون كل هّم وحزن مبجرد 
أن تتيّسر هلم الراحة والرقي، معتربين فرتة 

ا. احملن واملعاانة قصريًة جدًّ

ُقوُلوا الَِّت ِهَي َأْحَسُن  ﴿َوُقْل ِلِعَباِدي يـَ
ْيَطاَن  ُهْم ِإنَّ الشَّ نـَ يـْ زَُغ بـَ نـْ ْيَطاَن يـَ ِإنَّ الشَّ

َكاَن ِلْلِْنَساِن َعُدوًّا ُمِبيًنا﴾ )54(

شرح الكلمات:
ينـزِغ: نـزَغه نَـزًْغا: طَعن فيه واغتاَبه وذَكره 
وأفَسَد  أغرَى  القوم:  بني  ونـزَغ  بقبيح. 
ومَحل بعَضهم على بعض، ونـزَغ الشيطاُن 

بينهم )األقرب(.

التفسري:
َر املتعَة اليت يدها املرء يف قراءة   ما أكثـَ
القرآن الكرمي. فرغم أن ترتيبه احلال خيتلف 
عن ترتيبه النـزول - حيث ُوضعْت بعُض 
اليت كانت أسبَق منها  الُسور  َقبل  ُسَورِه 
نـزوًل - فإنك جتد يف مواضيعه انسجاًما 
اتمًّا حبيث خييَّل إليك وكأن سورتني من 
سوره ابابن من كتاب متَّ أتليُفه يف وقت 
السورة  يف  تعاىل  هللا  قال  فمثال  واحد. 
ِإىَل َسِبيِل رَبَِّك  املاضيِة.. النحِل: ﴿ادُْع 
اِبحْلِْكَمِة وَاْلَمْوِعَظِة احْلََسَنِة َوَجاِدهْلُْم اِبلَّيِت 
وقد   ..)126 )اآلية:  َأْحَسُن﴾  ِهَي 
تناولْت سورُة اإلسراء اآلن هذه املواضيع 
بنفس الرتتيب؛ فبعد بيان حماسن القرآن 
إِلَْيَك  َأْوَحى  مِمَّا  ﴿َذِلَك  تعاىل  هللا  قال 
مشريًا  )اآلية:40(،  احْلِْكَمِة﴾  ِمَن  رَبَُّك 
إىل ﴿احْلِْكَمة﴾؛ مث قال ﴿َوَل جَتَْعْل َمَع 

وما  )اآلية40  آَخَر....إخل﴾  ِإهَلًا  اللَِّ 
بعدها(، مشريًا إىل ﴿اْلَمْوِعَظِة احْلََسَنِة﴾؛ 
ِهَي  الَّيِت  ُقوُلوا  يـَ ِلِعَباِدي  ﴿َوُقْل  قال  مث 
قوله  إىل  مشريًا  )اآلية:54(  َأْحَس﴾ 

﴿َوَجاِدهْلُْم اِبلَّيِت ِهَي َأْحَسُن﴾.
بعد رؤية هذا الرتتيب احملَكم كيف ميكن 
ألحد أن يزعم أبن ل ربَط ول ترتيَب يف 

القرآن الكرمي.
زَُغ  نـْ يـَ ْيَطاَن  الشَّ ﴿ِإنَّ  تعاىل:  قوله  أما 
ضرورة  إىل  أنظاران  به  فلفت  ُهْم﴾  نـَ يـْ بـَ
القول احلسن حىت لألصدقاء، وأن علينا 
الشأن  هبذا  أكثر  واحلذر  احليطة  أخذ 
النفور  لبذر  العدو  يسعى  حني  خاصة 
والكراهية بني القوم، فنتحدَث أبسلوب 

يلنّي جانَب الناس جُتاهنا.
علًما أنه قد يراد ابلشيطان هنا الشخص 
الكائن  به  يراد  أن  ميكن  الفاسق، كما 
الذي  الذي قد ُخصَّ هبذا السم، فهو 

يوسوس يف صدور الناس. 
رابنية  وصية  اآلية  هذه  تتضمن  كما 
يريدون  فعاًل  إذا كانوا  أهنم  للمسلمني 
اإلسالمي،  البعِث  أايُم  تقرتب  أن 
تعاىل قوله  يف  املوعود  ازدهاره  أايم  أي 

يسلكوا  أي  فعليهم  َيْدُعوُكْم﴾  ْوَم  ﴿يـَ
سلوًكا يؤدي إىل إسالم القوم بسرعة.

تعاىل  قوله  أن  أيًضا  هذا  من  تبني  لقد 
َتْسَتِجيُبوَن حِبَْمِدِه﴾ كان يعين  من قبل ﴿فـَ

دخول القوم يف اإلسالم.

وصية  اآلية  هذه  تتضمن  كام 

كانوا  إذا  أنهم  للمسلمني  ربانية 

البعِث  أياُم  فعاًل يريدون أن تقرتب 

يسلكوا  أي  فعليهم  اإلسالمي.... 

سلوًكا يؤدي إىل إسالم القوم برسعة.


