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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

َجَرِة المْلُعوَنِة ِفي الُقرآِن َحِقيَقُة الشَّ

a j

َأَحاَط  رَبََّك  ِإنَّ  َلَك  ْلَنا  قـُ ﴿َوِإْذ 
َناَك  ِبلنَّاِس َوَما َجَعْلَنا الرُّْؤَي الَِّت َأرَيـْ
اْلَمْلُعوَنَة  َجَرَة  َوالشَّ ِللنَّاِس  َنًة  ِفتـْ ِإلَّ 
ِإلَّ  َيزِيُدُهْم  َفَما  ُهْم  َوُنَوِّفـُ اْلُقْرآِن  ِف 

ُطْغَياًن َكِبريًا﴾ )61(

شرح الكلمات: 
به  أحدَق  ابألمر:  أحاَط  أحاط: 
هالُكه  دان  به:  ُأحيَط  جوانبه.  من 

)األقرب(.
واالبتالُء؛  اخِلربُة  َتَ؛  فـَ مصدُر  ِفتنة: 
الفضيحُة؛  والكفر؛  واإلمث  الضالُل 
اختالُف  ُر؛  الِعبـَ املرُض؛  العذاُب؛ 
من  بينهم  يقع  وما  اآلراء  يف  الناس 

القتال )األقرب(.
يطَغى:  وطِغَي  يطِغي  طَغى  طغيااًن: 
فالن:  طَغى   . واحلدَّ القدَر  جاَوز 
َأسرَف يف املعاصي والظلم )األقرب(.

التفسري:
لقد سبق أن أوضحنا أن اإلحاطة تعين 
أجزائه،  مجيع  وحصر  الشيء  احتواء 
كما تعين أيًضا العذاب التام، ألنه إذا 
مّتْت حماصرُة قوم حماصرًة اتمًة فال مفرَّ 
احملاصرة،  معىن  فينطبق  هنا  أما  هلم. 
الوقت  ذلك  اي حممد،  ْر،  َتَذكَّ واملراد: 
أهل  حماصرَة  نريد  إننا  لك  قلنا  حني 
الدنيا كلها، وَضمَّهم يف دائرة واحدة. 
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وهذه اآلية تشري إىل اآلية األوىل من 
هذه السورة أعين إىل مضمون الَكْشِف 
حيث  اإلسراء،  يسمى  الذي  النبوي 
ابألنبياء  صّلى  قد  أنه    النيب  رأى 
مجيع  أمم  أن  تعبريه  وكان  أمجعني، 

 . األنبياء ستدخل يف دينه
هنا  اإلسراء  موضوع  إىل  ُأشري  وقد 
نّبأت  السابقة  اآلايت  ألن  أخرى  مرة 
الدنيا كلها،  على  العذاب  نـزول  عن 
من  الغايَة  اآلن  تعاىل  هللا  بنّي  فقد 
هبذا  نستهدف  وقال:  العذاب،  هذا 
أريناك  الذي  الكشف  حتقيَق  العذاب 
دخوِل  نبِأ  وحتقيَق  اإلسراء،  شكل  يف 
أتباع األنبياء كلِّهم يف حظرية اإلسالم؛ 
ميّهد  سوف  العاملي  العذاب  هذا  ألن 
ترجع  حيث  اإلسالم،  رسالة  لتبليغ 
كاّفة الشعوب إىل الدين بعد أن تكون 
قد يئست من املادية، وعندها سيفتح 
احلق،  لقبول  قلوهَبا  ورمحته  بفضله  هللا 
 . فتجتمع حتت راية حممد رسول هللا
 وقد بدأت آاثر العذاب املوعود تظهر 
اآلن يف العامل، لُتفسح الطريق النتشار 
هللا  إبذن  واسع  نطاق  على  اإلسالم 

تعاىل.
  وقد زاد هللا تعاىل األمَر إيضاًحا يف 
جعلنا  ﴿وما  قال  حيث  اآلية  ابقي 
للناس﴾..  فتنًة  إال  أريناك  اليت  الرؤاي 
أي أنه كان إبمكاننا أن نديل هبذا النبأ 
أبلفاظ صرحية واضحة، ولكننا ذكرانه 

- اختبارًا للقوم - بلغة اجملاز والتمثيل 
لكي  املشاهد،  بعض  شكل  على 
يؤمن به بعد مساعه َمن حيمل صفات 
كصفات أيب بكر، ويعرتَض عليه َمن 

خال قلُبه من تقوى هللا تعاىل.
اإلهليَة  اآلايِت  أن  اآلية  هذه  تؤكد 
حتمل جانًبا من االختبار واالمتحان، 
ورغم هذه احلقيقة الناصعة يزعم حىت 
أن  أنباء هللا جيب  أن  اليوم  املسلمون 
يسع  ال  حبيث  جلّيًة  واضحًة  تكون 
حىت ألكرب غيب يف العامل إنكارها، وإال 

فال ميكن اعتبارها نبوءاٍت صادقًة.

وأما قوله تعاىل ﴿والشجرَة امللعونة يف 
الرؤاي  جعلنا  أننا كما  فيعين  القرآن﴾ 
للناس كذلك  امتحااًن  أريناكها  اليت 
قد جعلنا الشجرَة اليت وصفها القرآن 
بكوهنا ملعونًة أيًضا الختبار الناس.  

لقد  امللعونة؟  الشجرة  تلك  هي  ما 
كثريًا؛  معناها  يف  املفسرون  اختلف 
فقال بعضهم إهنا شجرة الزّقوم املذكورة 
مواضع  ثالثة  يف  الكرمي  القرآن  يف 
وسورة   53 اآلية  الواقعة  سورة  هي: 
الدخان  وسورة   63 اآلية  الصافات 
اآلية 44. )الكشاف، والرازي، وابن 
أن  املفسرون  هؤالء  ويقول  كثري(. 
أهل  طعام  أن  أخرب  ملا  الكرمي  القرآن 
يستهزؤون  الكفار  بدأ  الزقوم  اجلحيم 
التمر والزبد  الزقوم هو  ابلنيب  ألن 
بلغة اليمن، فقالوا ساخرين: إن الزقوم 
من أجود الثمار، فما نبغي غري ذلك؟ 
قوهلم  صحة  على  املفسرون  واستدل 
مثل   - ُوصفت  قد  الزقوم  بكون 
الشجرة امللعونة - ابلفتنة يف قول هللا 
للظاملني﴾  فتنًة  جعلناها  ﴿إان  تعاىل 

األوىل  اآلية  إىل  تشري  اآلية  وهذه 

مضمون  إىل  أعني  السورة  هذه  من 

اإلرساء،  يسمى  الذي  النبوي  الَكْشِف 

صّل  قد  أنه    النبي  رأى  حيث 

باألنبياء أجمعني، وكان تعبريه أن أمم 

 . جميع األنبياء ستدخل يف دينه

كاّفة  ترجع  اإلسالم، حيث  لتبليغ رسالة  العاملي سوف ميّهد  العذاب  ألن هذا 

الشعوب إىل الدين بعد أن تكون قد يئست من املادية، وعندها سيفتح الله 

 . بفضله ورحمته قلوَبها لقبول الحق، فتجتمع تحت راية محمد رسول الله
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)الصافات: 64(.
هي  أخرى  مشكلة  واجهتهم  ولكن 
أن الزقوم مل توصف يف أي موضع يف 
على  فأجابوا  ملعونًة!  بكوهنا  القرآن 
الزقوم يوجد  القرآن يعلن أن  ذلك أن 
يف اجلحيم، والبديهي أن كل شيء فيها 
ملعون، ألهنا موضع غضب هللا تعاىل.

على  اعرتاًضا  أبنفسهم  هؤالء  أاثر  مث 
تصبح  كيف  قائلني:  هذا  أتويلهم 
هو  امللعون  ألن  ملعونًة،  الشجرة 
الكائن العاصي، ولكن الشجرة ليست 
من ذوات األرواح؟ فأجابوا على ذلك 
آكليها  لكون  ملعونًة  مسِّيت  بقوهلم: 

ملعونني. 
الشجرة  أن  اآلخرون:  قال  بينما 
»الكشوث«  نبات  هي  إليها  املشار 
)فتح  فيقتلها  ابألشجار  يتلوى  الذي 
البيان(. علًما أن الكشوث يف احلقيقة 
أفتيمون،  يسمى  نبات   لبذور  اسم 
له خيوط صفراء تلتّف حول أغصان 
أتخذ  حىت  رحيقها  ومتتص  األشجار 
يف  منه  املوجود  والنوع  اجلفاف.  يف 
أو  أمربيل  أو  أكاسبيل  يسمى  اهلند 
البنجاب كوريبيل  يف  ويسمى  أمرلته، 
أي النبات املّر، ومنه قوهلم: أنبتك هللا 
سريًعا،  تنمو  أن  أي  نباَت كوريبيل: 
النبات  يقتل هذا  أعداءك كما  وتقتل 

األشجاَر. 
هذا  يدعم  ما  القرآن  يف  ليس  ولكن 

التأويل حىت وال بدرجة الزقوم.
عنها  هللا  رضي  عائشة  عن  وُروَي 
مسعُت  احلكم:  بن  ملروان  قالت  أهنا 
ك:  وجدِّ ألبيك  يقول    هللا  رسول 
إنكم الشجرة امللعونة يف القرآن )الدر 
الشجرة  إهنا  بعضهم:  وقال  املنثور(. 
اخلبيثة اليت َمرَّ ذكرُها يف سورة إبراهيم 
أفّسر  أيًضا  أان  وكنت  املعاين(.  )روح 
اخلبيثة،  الشجرة  امللعونة أبهنا  الشجرَة 
ألن كل ما سواه من املفاهيم املذكورة 
هذه  ألفاظ  ابقي  مع  تتماشى  آنًفا 
من  اخلبيث  أقول:  فكنت  اآلية. 
األشياء ما ال خري فيه، ويقول القرآن 
الزبُد  فيه: ﴿فأما  الكرمي عما ال خري 
)الرعد: 18(.. أي  ُجفاًء﴾  فيذهُب 
مثل  بعيًدا  ُيرمى  الرديء  الشيء  أن 
أيًضا تعين اإلبعاد، فما  الزََبد، واللعنة 
يذهب جفاًء ميكن أن نسّميه ملعواًن 
كذلك. ولكين حني جلسُت لتسجيل 
هذه امللحوظات التفسريية كشف هللا 
أذكره  إين  وها  آخر،  مفهوًما  علّي 
هنا، ألن هذا املفهوم يبدو أوثَق صلًة 

بسياق اآلية.
فهُم  جيب  املفهوم  هذا  الستيعاب 
إىل  فباإلضافة  جيًدا.  الشجرة  معاين 
معناها املعروف قد ورد يف القواميس: 
»شجرُة النسب ما ُيبتدأ فيها من اجلد 
أوالدهم،  إىل  مث  أوالده  إىل  األعلى 

وَهُلمَّ جرًّا )األقرب(.
وابلنظر إىل هذا املفهوم ميكن أن تعين 
أو  زالت  ما  أسرًة  امللعونة«  »الشجرة 
للعنة هللا تعاىل ألجيال  سَتظّل عرضًة 
الروايُة  تدعمها  املعىن  وهذا  عديدة. 
ُتنسب  واليت  قبل  من  سّجلُتها  اليت 
عنها.  هللا  رضي  عائشة   السيدة  إىل 
وابلرغم أن هذه الرواية ابطلة عندي، 
لفهم  إليها  االستناد  ميكننا  ولكننا 
رَووا  الذين  ألن  العريب،  التعبري  هذا 
هذه الرواية والذين سّجلوها يف كتب 
احلديث عرٌب يفهمون التعابري العربية 

دومنا شك.
َر  نـَ تعالوا  والتمهيد  الشرح  هذا  بعد 
يتحدث  الكرمي  القرآن  هل كان  مًعا 
عن أسرة ُضربت عليها اللعنة من عند 

أو  زالت  ما  امللعونة« أرسًة  »الشجرة  تعني  أن  املفهوم ميكن  إىل هذا  وبالنظر 

سَتظّل عرضًة للعنة الله تعاىل ألجيال عديدة. وهذا املعنى تدعمها الروايُة التي 

سّجلُتها من قبل والتي ُتنسب إىل السيدة عائشة - ريض الله عنها. 
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هللا تعاىل ألجيال وأجيال؟ فإذا وجدان 
الشجرة  فهي  أسرة كهذه  القرآن  يف 

امللعونة. 
وابلفعل تدلّنا دراسة القرآن على أسرة 
ملدة  اللعنة  عليها  هللا  ضَرب  أمٍة  أو 
طويلة، وقد سّجل القرآن هذا األمر يف 
أماكن عديدة نذكر بعَضها فيما يلي:

بين  ِمن  كَفروا  الذين  ﴿ُلِعَن   -1
إسرائيَل على ِلساِن داوَد وعيسى ابِن 

مرمَي﴾ )املائدة: 79(
2- ﴿اي أيها الذين ُأوُتوا الكتاَب آِمنوا 
قبِل  ِمن  معكم  ِلَما  ًقا  مصـدِّ نـزَّْلنا  مبا 
رُدَّها على أدابرِها  أن َنطِمَس ُوُجوًها فنـَ
ْبت﴾  أو َنلَعَنهم كما َلَعنَّا أصحاَب السَّ

)النساء: 48(
3- كذلك قال هللا تعاىل عن اليهود   
َلَعنَّاهم﴾  ميثاَقهم  ْقِضهم  نـَ ﴿فِبما 
من  أخذان  أي كّنا   ..)14 )املائدة: 
النيب  سيصّدقون  أهنم  وعدهم  اليهود 
املوعود أي حممًدا رسول هللا  عند 
ُيوُفوا بوعدهم هذا  ظهوره، ولكنهم مل 

فَلَعنَّاهم.
4- وقال هللا لليهود أنتم: ﴿َمن َلَعَنه 
القردَة  منهم  وَجَعَل  عليه  وَغِضَب  هللاُ 

واخلنازيَر﴾ )املائدة: 61(.
5- مث قال بعد آايت: ﴿وقالِت اليهوُد 
َيُد اللَِّ مغلولٌة ُغلَّْت أَيديهم وُلِعُنوا مبا 
بسبب  أي   ..)65 )املائدة:  قاُلوا﴾ 
أحكام الزكاة والتربعات وغريها يسخر 

اليهود من املسلمني قائلني: ال يعطيهم 
مقيَّدة.  مغلولة  يده  ألن  األموال،  هللا 
وبسبب قوهلم الوقح هذا قرّر هللا تعاىل 
املال  وحب  البخل  مبرض  يصابوا  أن 

واللعنة.
فثبت من هذه األدلة أن بين إسرائيل، 
الذين كانوا من نسل واحد، قد تعرَّضوا 
لعنهم  التوايل، كما  على  اإلهلية  للعنة 
القرآن الكرمي أيًضا، وقال: ال أمن هلذه 
األمة أبًدا إال بطريقني اثنني فقط: إما 
أن تلوذ بشعوب قوية أخرى، أو تصري 

مسلمًة. 
الشجرة  هم  إسرائيل  بين  أن  فأرى 
امللعونة املشار إليها هنا. ذلك أن هذه 
السورة تتحدث عن هذه األمة خاصة، 
حىت إن الرسول  مّسى هذه السورة 
»بين إسرائيل« أيًضا )ابن ماجة: إقامة 
القرآن(.  سجود  عدد  ابب  الصالة، 
تفسريها  بصدد  حنن  اليت  اآلية  إن  مث 
أيًضا تتحدث عن بين إسرائيل، حيث 
تشري إىل إسراء الرسول  الذي رأى 
هناك  يصلى  وأنه  أنه يف مركزهم،  فيه 

ابلناس. كما توضح هذه اآلية أنه كما 
للناس،  اختبارًا  اإلسراء  رؤاي  كانت 
املذكورون يف  بنو إسرائيل  كذلك كان 
أهنم  مبعىن  أيضا..  هلم  فتنة  الرؤاي  هذه 
مربر.  بال  اإلسالم  يعارضون  سيظلون 
وابلفعل ترون أنه ابلرغم من أن اليهود 
اإلسالمية  البالد  يف  ابألمن  يتمتعون 
أكثر من أي بلد آخر، فإهنم ال ينفّكون 
يعادون اإلسالم، من دون أن يدركوا أن 
اإلسالم هو املالذ الوحيد هلم، وإال فلن 
يزالوا هدًفا ملظامل الدنيا. ولذلك قال هللا 
حنّذر  زلنا  ما  إننا  اآلية  آخر  يف  تعاىل 
املصري  من  وتكرارا  مرارا  الشعب  هذا 
الذي ينتظرهم، ولكن ال يزيدهم ذلك 

إال طغيااًن وعدوااًن. 
أما صلة هذه اآلية مبا قبلها فهي كاآليت: 
وقوع  عن  قبل  من  تعاىل  هللا  أخرب  لقد 
هذه  يف  بنّي  وقد  هائل،  عاملي  عذاب 
نتيجة  العاملي  العذاب  هذا  أن  اآلية 
طبيعية لرؤاي اإلسراء، ألن غلبة اإلسالم 
هللا  قّدر  حيث  العذاب،  بذلك  منوطة 
تعاىل انتشار اإلسالم بعده انتشارًا عامليًّا 

فثبت من هذه األدلة أن بني إرسائيل، الذين كانوا من نسل واحد، قد تعرَّضوا 

للعنة اإللهية عل التوايل، كام لعنهم القرآن الكريم أيًضا، وقال: ال أمن لهذه األمة 

أبًدا إال بطريقني اثنني فقط: إما أن تلوذ بشعوب قوية أخرى، أو تصري مسلمًة. 
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واسًعا.
لينّبه أن هذا  اليهوَد مباشرًة  وقد ذكر 
هذا  أن  مبعىن  فتنة،  أيًضا  الشعب 
يوقظ  سوف  الفّتان  الشرير  الشعب 
الفتنة الثانية. وابلفعل مل تنشب احلرب 
بسبب  إال  احلالية  وال  األوىل  العاملية 
اليهود. ففي احلرب األوىل عمل اليهود 
مة، فكان أن بدأ  ضد أملانيا خبطة منظَّ
األملان يصبّون عليهم العذاب انتقاًما؛ 
وقاموا  األمر،  هذا  اليهود  فاستغل 
ابلدعاايت الواسعة حىت نشبت احلرب 
عن  املسؤولني  أكرب  واليهود  احلالية. 
والذي  روسيا،  يف  احلاصل  االنقالب 
هو جزء من هذا العذاب نفسه؛ ألن 
هم  الكبار  الروس  الزعماء  من  عدًدا 

من نسل يهودي.      
لقد سبق أن نشرْت بعض اجلرائد قبل 
احلرب العاملية األوىل واثئق يهوديًة سريًة 
إلشعال  اليهود  مؤامرة  عن  تكشف 
إىل  للعودة  هبا  ميّهدون  عظيمة  حرب 
ما  األحداث  أكدت  ولقد  فلسطني، 
الكرمي  القرآن  ولكن  اجلرائد.  ذكرته 
خيربان أن استيالءهم على فلسطني أمر 
مؤقت، وال ميكن أن يدوم طويال، ألن 
هللا تعاىل قد كتبها للمسلمني لألبد.  

ْلَنا ِلْلَمَلِئَكِة اْسُجُدوا ِلَدَم  ﴿َوِإْذ قـُ
َأَأْسُجُد  َقاَل  ِإْبِليَس  ِإلَّ  َفَسَجُدوا 

ِلَمْن َخَلْقَت ِطيًنا﴾ )62(

شرح الكلمات:
وعشرون  اثنان  اجلارِة  ِلالِم  آلدَم: 

معىن منها املعّية، قال الشاعر:
فلما َتفرّْقنا كأين وماِلكا

   ِلُطوِل اجتماٍع مل َنِبْت ليلًة معا

 )مغين اللبيب، حرف الالم(.
مبعىن  جاءت  )ِلُطول(  يف  فالالم   
﴿اسجدوا  تعاىل  فقوله  »مع«. 

آلدم﴾ يعين: اسُجدوا مع آدم.
إبليس: راِجْع شرح اآلية رقم 32 من 

سورة احلجر.

أمـــا صلة هـــذه اآلية مبا قبلهـــا فهي كاآليت: لقـــد أخرب الله تعـــاىل من قبل 

عـــن وقوع عـــذاب عاملي هائـــل، وقد بنّي يف هـــذه اآلية أن هـــذا العذاب 

العاملـــي نتيجـــة طبيعية لرؤيـــا اإلرساء، ألن غلبـــة اإلســـالم  منوطة بذلك 

العذاب، حيث قّدر الله تعاىل انتشـــار اإلســـالم بعده انتشـــاًرا عامليًّا واسًعا.

جُيَعل  وِكْلٌس  رَْمٌل  أو  تراٌب  الطني: 
ابملاء وُيطَلى به )األقرب(. 

التفسري:
تتحدث اآلايت السابقة عن طغيان 
اليهود ومتردهم، وتوضيحا للموضوع 
على  آدم  قصَة  هنا  هللا  ذكر  نفسه 
األنبياء  أن  ليخرب  التمثيل،  سبيل 
كل  يف  للمعارضة  هدًفا  زالوا  ما 
الذي  البشر  أبو  آدم  فهذا  عصر. 
أحُد  عاداه  قد  أيًضا  نيب  أول  كان 
األابلسة زاعًما: أان خري منه، فكيف 
يف  واقعون  أنفسهم  واليهود  أطيعه. 
أهنم  يرون  حيث  نفسه،  االختبار 
وقومه،  هللا  رسول  حممد  من  خري 
بين  أن  الراسخ  العتقادهم  وذلك 
الربكات  احتكروا مجيع  قد  إسحاق 
إمساعيل  بين  وأن  اإلبراهيمية، 
حمرومون من هذا اإلرث اإلبراهيمي 
الروحاين. فهذا هو االستكبار الذي 

سيحول دون إمياهنم.

ولكـــن القـــرآن الكريـــم يخربنـــا 

ــطني  ــل فلسـ ــتيالءهم عـ أن اسـ

أن  ميكـــن  وال  مؤقـــت،  أمـــر 

يـــدوم طويـــال، ألن اللـــه تعـــاىل 

ــد.   ــلمني لألبـ ــا للمسـ ــد كتبهـ قـ


