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التقوى

 حضرة مرزا بشري الدين حممود أحد

 املصلح املوعود
 اخلليفة الثاين حلرضة امل�سيح املوعود والإمام املهدي

من تفسري:

في رحاب القرآن

a j

َتَك َهَذا الَِّذي َكرَّْمَت َعَليَّ  ﴿َقاَل َأرََأيـْ
ْوِم اْلِقَياَمِة َلَْحَتِنَكنَّ  ْرَتِن ِإَل يـَ َلِئْن َأخَّ

َتُه ِإلَّ َقِلياًل﴾ )اإلسراء 63( ُذرِّيـَّ

شرح الكلمات: 
مه  كرَّمَت: كرَّمه تكرميًا وَتْكرِمًة: عظَّ

ونزّهه )األقرب(.
جَعل  الَفَرَس:  احتَنَك   : أَلحتِنَكنَّ
الرسَن يف فيه. احتنَكه: استوىل عليه. 
احتنك زيًدا: أَخذ مـاَله كلَّه. احتنك 
وأتى  عليها  ما  أَكل  األرَض:  اجلراُد 

على نباهتا )األقرب(.

التفسري:
بلسان حاله  الشيطان طلب  أن  أي 
زمن  حىت  ميهله  أن  تعاىل  هللا  من 
ازدهار بين آدم، لرُييه كيف ُيلِجمهم 

ليسوقهم حيثما شاء.
)ملعرفة املزيد عن قصة آدم والشيطان 
راِجْع تفسري اآلية رقم 27 من سورة 

احلجر( 
مع العلم أن »القيامة« تعين هنا زمن 
على  القيامة  تقوم  إذ  املؤمنني،  رقي 
دمارهم،  شكل  يف  حينئذ  الكفار 

وعلى املؤمنني يف شكل رقّيهم.
قليال﴾  ﴿إال  الشيطان  قول  وأما 
فيعين أن قليال من الناس ينجون من 

﴾﴿

ْيَطاِن ِسرُّ الِعْصَمِة ِمن  َهَجَماِت الشَّ
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أعماهلم  من  قليال  أن  أو  سيطريت، 
تكون  ومعظمها  تعاىل،  هلل  ستكون 

من أجلي. 
يزعم البعض أن الشيطان قام ابدعاء 
كبري، مث حقق ما ادعى، حيث حتّدى 
وابلفعل  َته﴾؛  ُذرّيـّ ﴿أَلحَتِنَكنَّ  وقال 
الدنيا قليل، والشر  نرى أن اخلري يف 
كثري؛ ولكن هللا تعاىل مل يستطع أن 
ينجز ما أعلنه إزاء حتّدي الشيطان، 
اجلنَّ  خَلقُت  ﴿وما  قال  تعاىل  فإنه 
ذلك  ومع  ليعبدوِن﴾،  إال  واإلنَس 
نرى أن أكثر الناس ليسوا عباًدا هلل، 

بل أصبحوا عباًدا للشيطان؟
قلة  عن  نتج  االعرتاض  هذا  إن 
أقّل من  الواقع  الشّر يف  التدبر، ألن 
اخلري بكثري. خذوا مثاًل أكرب الكذابني 
به  نطق  ما  فلو مجعنا كلَّ  العامل،  يف 
لوجدن  حياته  سائر  يف  من كالم 
صدَقه أكثر من كذبه. ونفس احلال 
ابلنسبة للسيئات األخرى. فاحلق أن 
نياهتم صاحلة،  الدنيا  الناس يف  أكثر 
املستطاع،  قدر  اخلري  لفعل  ويسعون 
وإن كانت األهواء النفسانية تصرعهم 
أحياًن. فمن اخلطأ القوُل أن الشيطان 
جنح يف مرامه. إننا نرى أن أحًدا إذا 
انتشر  صغرية،  ولو  سيئة،  ارتكب 
أيًضا  وهذا  واسع؛  نطاق  على  خربه 
يشّكل برهاًن على فشل الشيطان، إذ 

يدّل على نقاوة الفطرة اإلنسانية اليت 
ال تتحمل السيئة وإن كانت صغرية. 

ُهْم  ِمنـْ َتِبَعَك  َفَمْن  اْذَهْب  ﴿َقاَل 
َمْوُفورًا﴾  َجزَاًء  َجزَاؤُُكْم  َجَهنََّم  َفِإنَّ 

)64(
 

شرح الكلمات:
التامُّ. وجزاٌء  الشيُء  املوفور:  موفورًا: 
موفور: مل ينقص منه شيء )األقرب(.

التفسري:
قوله تعاىل ﴿فإن جهّنَم جزاؤُكم جزاًء 
منهم  واحد  أن كل  يعين  موفورًا﴾ 
سينال هنالك جزاء كامال، ولكن ال 
يعين ذلك أن هللا تعاىل لن خيّفف من 
عقاهبم شيًئا، ألن الثابت من القرآن 
العقاب  الكرمي أن سنة هللا تعاىل يف 

إن  دوًما.  والعفو  الرحة  يفّضل  أن 
كلمة ﴿موفورًا﴾ إمنا تعين أن العقاب 
اإلنسان  يطلب  أن  ميكن  ال  شيء 
مزيًدا منه، وأن كل واحد يف اجلحيم 
لن  حبيث  بعقابه  مشغواًل  سيكون 

ميكنه التفكري يف شيء آخر.
ويتضح من هذه اآلية أن هذا العقاب 
واحد  كل  وأن  نفسانيًّا،  سيكون 
سيلقى العقاب حبسب حالته القلبية، 
شأن الشجرة اليت متتص الغذاء وفًقا 
حلالتها الطبيعية من األرض. لقد أتى 
البشر  من  املاليني  ماليني  الدنيا  إىل 
وسيجيئون يف املستقبل أيًضا، ولكن 
ال يوجد فيها حىت شخصان يتشابه 
قلبامها تشاهًبا كامال، بل حالة قلب 
أن  كل واحد خمتلفة، ومن مث جيب 
يكون عقاب كل إنسان أيًضا خمتلًفا 
عن اآلخر؛ وال ميكن حتقيق ذلك إال 
فيتحمل  نفسانيًّا،  العقاب  إذا كان 
كل إنسان النتائج الطبيعية ألعماله.

ُهْم  ِمنـْ اْسَتَطْعَت  َمِن  ْفِزْز  ﴿َواْستـَ

ِبَْيِلَك  َعَلْيِهْم  َوَأْجِلْب  ِبَصْوِتَك 

اْلَْمَواِل  ِف  َوَشارِْكُهْم  َوَرِجِلَك 

َيِعُدُهُم  َوَما  َوِعْدُهْم  َواْلَوَلِد 

ْيَطاُن ِإلَّ ُغُرورًا﴾  )65( الشَّ

عقاب  يكون  أن  يجب  ثم  ومن 

أيًضا مختلًفا عن اآلخر؛  إنسان  كل 

كان  إذا  إال  ذلك  تحقيق  ميكن  وال 

كل  فيتحمل  نفسانيًّا،  العقاب 

ألعامله. الطبيعية  النتائج  إنسان 
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شرح الكلمات:
استخّفه  اخلوُف:  استفزّه  واْسَتفزِْز: 
الشيء:  من  واستفزّه  واستدعاه. 
أخرجه  فالًن:  فالن  استفّز  أخرجه. 
َله حىت  من داره وأزعجه، ويقال: َختـَ

َله )األقرب(. تـَ ألقاه يف مهلكة؛ قـَ
اختلطت  القوُم:  أجلَب  َأجِلْب: 
كل  ِمن  جتمَّعوا  وا؛  وَضجُّ أصواهتم 
وجه للحرب، ويف القرآن: ﴿وَأْجِلْب 
ِصْح  أي  ورَِجِلك﴾..  ِبيِلك  عليهم 

)األقرب(.
األفراس،  مجاعُة  اخليل:  َخيلك: 
اجملاز  على  والفرساُن  له؛  واحد  ال 
القرآن   قوُل  ومنه  اخليل،  رُّكاُب  أي 
﴿وَأْجِلْب عليهم بيِلك ورَِجِلك﴾.. 

أي بفرسانك وُمشاِتك )األقرب(.
رَِجلك: الرَِجل: مجُع الراِجل وهو َمن 

ليس له َظْهٌر يرَكبه )األقرب(.

التفسري:
استَطعَت  َمِن  ْفزِْز  ﴿وَاْستـَ تعاىل  قوله 
اإلنسان  أن  يبنّي  ِبصوِتك﴾  منهم 
اخلري،  مقام  يف  أمره  أول  يف  يكون 
فإذا أّثر فيه الشيطان انزلق من مقامه 
الشر. وهناك بون  األصلي إىل مقام 
شاسع بني النظرية املسيحية والنظرية 
حيث  القضية،  هذه  يف  اإلسالمية 
ترى املسيحيُة أن أصل فطرة اإلنسان 

هو الشر، وُيؤَتى ابإلنسان من مقام 
خالل  من  اخلري  مقام  إىل  الشر 
)أي  منجي«  كا  »دنيا  الكّفارة  
يعلن  بينما  العامل( ص 21(.  خملِّص 
األصلي  املقام  هو  اخلري  أن  اإلسالم 
الشيطان  ولكن  اإلنسانية،  للفطرة 

ُيزّل قدَمه من اخلري إىل الشر.
إشارة  ﴿بصوتك﴾  تعاىل  قوله  ويف 
إىل أن بعض الطبائع البشرية تبلغ من 
مبجرد  ابهللع  تصاب  حبيث  الضعف 
مساع التهديدات، أو تنتاهبا الشبهات 
متلك  ال  إهنا  االعرتاضات.  بسماع 
الشجاعَة للصمود وال اهلمَة للتحقيق.
أنواع  إىل  هنا  تعاىل  هللا  نّبهنا  لقد   
خمتلفة هلجمات الشيطان. فهناك من 
يهّدده الشيطان لينضّم إليه.. مبعىن أن 
أصحاب الطبائع الشيطانية يهّددون 
ليمنعوهم  وضعفاءهم  الناس  فقراء 
األنبياء.  مجاعة  إىل  االنضمام  من 
اخلري  من  الشيطان  مينعه  من  وهناك 
ابالستعانة مُبشاته وفرسانه.. مبعىن أن 
هؤالء األشرار يعّرضون الناس لصنوف 
األذى والتعذيب. وهناك من يدّمرهم 
الفارغة  التقاليد  طريق  عن  الشيطان 
والُصحبة الفاسدة. وهناك َمن ُيغريهم 
من  ليمنعهم  والثراء  ابملال  الشيطان 
قلوهبم  يف  الذين  ولكن  احلق.  قبول 
الشيطان  إلغراء  يذعنون  ال  اإلميان 

الذين يف  له  يذعن  وإمنا  أو هتديده، 
قلوهبم مرض.

يف  ﴿وَشارِْكهم  تعاىل  قوله  وأما 
األموال واألوالد﴾ فمعناه أن أعوان 
حيث  قوة،  جيمعون كل  الشيطان 
يتحزبون ضد األنبياء، كما جيمعون 
د  أمواهلم وأوالدهم لشّن هجوٍم موحَّ

عليهم. 
الشيطانية  املكائد  هذه  َتدّبرن  لو 
إىل  يلجأون  الكفر  أئمة  أن  لوجدن 
رسلهم.  ضد  احليل  من  أنواع  ثالثة 
سالح  الضعفاء  ضد  فيستخدمون 
هم  الذين  وأما  والتخويف.  التهديد 
لضّمهم  فيسعون  القوة  يف  ِمثُلهم 
القوم  احتاد  مبدأ  على  إىل صفوفهم 
والعشرية. وأما الذين هم أكثر منهم 
أو  ابلغنيمة  إغراءهم  فيحاولون  قوًة 
أمثلة  األنبياء  اتريخ  ويف  الزعامة. 
كثرية لتضليلهم هلذه الفئات الثالث 
ابستخدام هذه احليل الثالث، وتبلغ 
هذه األمثلة من الكثرة والتواتر حبيث 
ال داعي لكتابة املزيد يف هذا اجملال. 

َعَلْيِهـــْم  لَـــَك  َلْيـــَس  ِعبَـــاِدي  ﴿ِإنَّ 
وَِكيـــال﴾  ِبرَبِّـــَك  وََكَفـــى  ُســـْلَطاٌن 

)66(
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التفسري:
لقد صرّح هللا تعاىل هنا أن من يصبح 
عبًدا هلل حقًّا ال ميلك الشيطان أيَّ 
سلطة عليه، ألن الشيطان إمنا ُأعطَي 
املهلَة إىل يوم القيامة.. أي أن اإلنسان 
إذا  الشيطان  هلجمات  فريسة  يقع 
كان ضعيًفا يف الروحانية، ولكنه إذا 
تقّوى روحانيًّا تولدت فيه الشجاعة، 
وال  األذى  وال  للتهديد  يكرتث  فلم 

اإلغراء.
من  العصمة  سرَّ  اآلية  هذه  وُتعّلمنا 
أن  وهو  أال  الشيطان،  هجمات 
أي  تعاىل..  عبًدا هلل  اإلنسان  يصري 
ويتوكل  تعاىل،  هلل  نفَسه  ُيسلم  أن 
عليه بداًل من االعتماد على كفاءاته 
وقواه؛ ألن من أصبح هللا وكيال له ال 

يستطيع الشيطان أن يضرّه شيًئا.

ْزِجي َلُكُم اْلُفْلَك ِف  ﴿رَبُُّكُم الَِّذي يـُ
ِإنَُّه َكاَن  َفْضِلِه  ِمْن  ُغوا  تـَ بـْ ِلتـَ اْلَبْحِر 

ِبُكْم َرِحيًما﴾ )67(

شرح الكلمات:
ُيزجي: أزجاه إزجاء: مبعىن زّجاه، ومنه 
لكُم  ُيزِجي  الذي  ﴿رَبُّكُم  القرآن:  يف 
اْلُفْلَك﴾.. أي جُيريه ويسوقه )األقرب(.

التفسري: 
أي لقد خلق هللا تعاىل الِنعم احلقيقية، 
ولكن الناس ال يقدروهنا حق قدرها. 
فمثاًل إنه تعاىل مل يوّفر وسائل السفر 
واالتصال على األرض فحسب، بل 
جعل أيًضا السفن لإلحبار، وهكذا 
وّسع دائرَة االتصال بني الناس، وإال 
القارات  وسكان  اجلزر  أهل  لبقي 

جيهلون بعضهم بعًضا.
 - رأيي  يف   - املثال  هذا  ويتضمن 
اإلشارة إىل كون اإلسالم ديًنا عامليًّا، 
العامل  يف  االنتشار  له  سُيكتب  وأنه 
منوًطا  األمر  هذا  وملا كان  أمجع. 
ابلسفن اليت يستحيل بدوهنا السفر 
يف البحار، لذا ذكر هنا نعمَة البحار 
والسفن على وجه اخلصوص، إشارًة 

الروحانية،  يف  كان ضعيًفا  إذا  الشيطان  لهجامت  فريسة  يقع  اإلنسان  أن  أي 

ولكنه إذا تقّوى روحانيًّا تولدت فيه الشجاعة، فلم يكرتث للتهديد وال األذى 

وهو  أال  الشيطان،  من هجامت  العصمة  رسَّ  اآلية  هذه  وُتعّلمنا  اإلغراء.  وال 

أن يصري اإلنسان عبًدا لله تعاىل.. أي أن ُيسلم نفَسه لله تعاىل، ويتوكل عليه 

بداًل من االعتامد عىل كفاءاته وقواه؛ ألن من أصبح الله وكيال له ال يستطيع 

الشيطان أن يرّضه شيًئا.

يناهلا  سوف  النعمة  هذه  أن  إىل 
فيه  شك  ال  مما  بكثرة.  املسلمون 
اجملال  هذا  املسلمني ضعفاء يف  أن 
أتى  قد  ولكن  احلاضر،  العصر  يف 
عليهم حني من الدهر كانت سفنهم 
العامل  يف  احمليطات  عباب  متخر  فيه 
البحرية  والطرق  اخلرائط  وكل  كله. 
املسلمون.  وضعها  قد  املوجودة 
واحلق أن الرحالت البحرية األوروبية 
إىل اهلند مرهونة بفضل أحد البّحارة 
بعض  وجد  الذي  العرب  املسلمني 
السفن الربتغالية وقد ضّلت طريقها، 
حول  هبا  آخًذا  اهلند  إىل  فأوصلها 

القارة األفريقية. 
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