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التقوى

 حرضة مرزا بشري الدين محمود أحمد

 املصلح املوعود

 الخليفة الثاين لحرضة املسيح املوعود واإلمام املهدي

من تفسري:

في رحاب القرآن
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التقوى واإلحسان ..
يؤديان إلى كمال االتصال باهلل تعالى

َقــْوا َوالَِّذيَن ُهْم  ﴿ِإنَّ اللََّ َمــعَ الَِّذيــنَ اتـَّ
ُمِْسُنوَن﴾ )النحل 129(

التفسري: 
إن املتقي هو من يقّوي صلته ابهلل تعاىل 
حبيــث يصبــح  ُجنّــًة وســرًا له حيفظه 
ويرعــاه. وأمــا احملســن فهــو مــن حيتمــي 
حبمــى هللا ، مث يســعى ليــأيت ابلدنيــا 
إىل هذا املاذ. إًذا فاحملسن أعلى درجة 
مــن املتقــي. ومــن النــاس من يكون على 
والتقــوى،  الصــاح  مــن  عــاٍل  مســتوى 
ولكنــه ال يهتــّم إبنقــاذ اآلخريــن، بينمــا 
هنــاك مــن يفّكــر يف إصــاح الغــر دون 
أن يصلــح نفســه. فــاهلل تعــاىل يؤكــد هنــا 
أن مــن أراد أن يبلــغ الكمــال يف وصــال 
هللا تعاىل فعليه أن يكون متقًيا، وحمسًنا 

كذلك.
علًمــا أن املتقــي ليــس مــن يعتــزل شــؤون 
احلياة اليومية، كا، بل إن القرآن الكرمي 
يعــّده جاهــًا؛ إمنــا املتقــي مــن تتجلــى 
أمــا  خشــية هللا  يف مجيــع أعمالــه. 
الــذي يبقــى عاطــًا وال يقــوم أبي عمل 
فكيــف ميكــن أن تســتويل عليــه خشــية 
هللا؟ إن كلمة »املتقي« نفسها تشر إىل 
أن هــذا خيــوض غمــار األخطــار، ولكن 
هللا تعــاىل يقيــه وحيميــه. إذن فاملتقي هو 
مــن يقــوم بواجباتــه الدنيويــة، ولكــن من 
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دون أن يتأثر بتأثرها الضار.
مــن  احملســن  ليــس  أن  أيًضــا  ــروا  وتذكَّ
ر، إذ قــال النــي : »أْن  يســِرف ويبــذِّ
تَــك أغنيــاَء خٌر مــن أن َتَدَعهم  تَــدََع َورَثـَ
أيديهــم«  يف  النــاَس  يتكففــون  عالــًة 
)البخاري: كتاب النفقات، ابب فضل 
النفقة على األهل(. فمن معاين احملسن 
الدنيــا  تزيــد  أبعمــال  يقــوم  مــن  أيًضــا 
حســًنا ومجــااًل، ولكــن الــذي خيــّرب بيته 
هــو ابلتبذيــر واإلســراف كيــف ميكن أن 
جيلــب احلســن علــى العامل. فاحملســن من 
حيمــي أهــل بيتــه أواًل مث يتفقــد أحــوال 

اآلخرين. 
يعيــش  أن  أيًضــا  يعــي  ال  هــذا  ولكــن 
اإلنســان حيــاة بــذخ ورخــاء، وحن أييت 
يتلمــس  اآلخريــن  علــى  اإلنفــاق  وقــت 

شى األعذار.
ومن معاين احملسن أيًضا من أتيت أعماله 
بنتائج جيدة. فالذي أييت إنفاقه بنتائج 
ســيئة، ســواء مــن الناحيــة األخاقيــة أو 
َعدَّ حمسًنا.  االجتماعية، فا ميكن أن يـُ
هــذا، وقــد نبّــأان هللا يف هــذه اآليــة أيًضــا 
عــن مــآل احلــرب بــن املســلمن وأهــل 
 ســيكون  فأعلــن أن هللا  الكتــاب، 
مــن كان  املســلمن؛ والبديهــي أن  مــع 
أن  يســتحيل    هللا  مبعيــة  حمظوًظــا 

يتغلب عليه أحد. 

المحســـن أعلى درجة مـــن المتقي. ومن النـــاس من يكون 
على مســـتوى عاٍل من الصاح والتقوى، ولكنـــه ال يهتّم بإنقاذ 
اآلخرين، بينما هناك من يفّكر فـــي إصاح الغير دون أن يصلح 
نفســـه. فالله تعالى يؤكد هنا أن مـــن أراد أن يبلغ الكمال في 
وصال الله تعالـــى فعليه أن يكـــون متقيًا، ومحســـنًا كذلك.

 حرضة مرزا بشري الدين محمود أحمد




