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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



﴿َعاَلَماُت الُمَقرَِّبيَن
َلدى اللِّه َتَعاَلى

ُقوُلوَن  ﴿ُقْل َلْو َكاَن َمَعُه َآِلٌَة َكَما يـَ
َغْوا ِإَل ِذي اْلَعْرِش َسِبيًل﴾  تـَ ِإًذا َلبـْ

)43(

شرح الكلمات:
ِقواُم  العزُّ؛  املَِلك؛  سريُر  العرش: 
البيت:  وعرُش  الشيء.  ركُن  األمر؛ 
سقُفه. والعرُش: اخليمُة؛ البيُت الذي 
ُيستظّل به؛ شبُه بيت من جريد جُيَعل 

فوقه الُثمام )األقرب(. 

التفسري:
 لقد ذكر  هنا على الفور مثااًل 
قبل،  من  ذكرُه  مر  الذي  للتصريف 
حيث حتدََّث مرة أخرى عن الشرك، 
ولكن دون أن يكرر ما قاله من قبل، 
إذا كان  وهو:  آخر  بربهان  أتى  بل 
يصبح  مل  فِلَم  سليـًما  منهًجا  الشرك 
املشركون من الواصلني ابهلل ؟ هذا 
هو املراد من قوله تعاىل ﴿إًذا البتَغوا 
إىل ذي العرش سبياًل﴾.. أي لو كان 
َن أهله  لتمكَّ الشرك منهًجا صحيًحا 
من إنشاء صلة مع صاحب العرش، 
اتصاهُلم  عليهم  يفتح  أن  جيب  إذ 
إليه  التقرِب  أبواَب  ببنات هللا وأبنائه 

سبحانه وتعاىل.
موضع  يف  الكرمي  القرآن  سّجل  لقد 

                

              

     

 
 a j
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آخر منه دعوى املشركني أبن غرضهم 
إىل  التقرب  هو  األصنام  عبادة  من 
هللا تعاىل، إذ قالوا: ﴿ما نعُبدهم إال 
)الزمر: 4(.  زُْلَفى﴾  ليقرِّبوان إىل هللا 
الشرَك  هنا  يدحض  تعاىل  فاهلل  إَذْن 
نفسها،  هذه  دعواهم  على  بناًء 
ذلك  من  هدفهم  دام  ما  فيقول: 
وما  العرش،  ذي  بوصال  حيَظوا  أن 
داموا قد أنشئوا الصالت مع املقرّبني 
يكونوا  أن  فيجب  زعمهم،  يف  لديه 
حمظوظني بقربه، ولكن ال يوجد فيهم 

. أية آاثر للتقرب إليه
عالماِت  الكرمي  القرآن  بني  وقد   

املقربني لدى هللا تعاىل كما يلي:

العلمة األول: 
استجابة الدعاء، قال هللا تعاىل: 

﴿وإذا َسَأَلك ِعبادي عين فإين قريٌب 
ُأِجيُب َدعوَة الّداِع إذا َدعاِن﴾)البقرة: 
عبادي  يسألك  حني  أي   ..)187
منكم.  قريب  إين  هلم:  ُقْل  عين 
أستجيب  أنين  منهم  قريب  وعالمة 

دعاء الداعي.
وهذه العالمة تبلغ من الصحة حبيث 
إنكارها.  يسعه  ال  أيًضا  املشرك  إن 
الشرك،  أهل  عند  هلا  أثر  ال  ولكن 
استجابة  يّدعي  من  بينهم  ليس  إذ 

اليوم  إىل  الدنيا  يف  يوجد  مل  دعواته. 
ابهلل  الوصاَل  ادعى  واحد  شخص 
تعاىل  وأنه  األصنام،  بوساطة  تعاىل 
الدنيا  وأن  ويتقبلها،  دعواته  يسمع 
اإلهلية  االستجابة  آايِت  قد شهدْت 

لدعواته. 

العلمة الثانية:
 يقول هللا  عن املقربني لديه

أَتِْثيًما*  وال  َلْغوًا  فيها  يسَمعون  ﴿ال 
)الواقعة:  َسالًما﴾  َسالًما  ِقياًل  إال 
مقام  عالمة  ِمن  أي  و27(..   26
القرب اإلهلي أنه ال يكون فيه شيء 
من اللغو واإلمث، بل يكون الناس يف 
مأمن من شر اآلخرين، وكل شخص 
ينال  غريه، كما  لسالمة  يسعى  فيه 
السالَم من هللا أيًضا. وال ميكن ألي 
مشرك أن ينكر هذا املعيار أيًضا، إذ 
من الظاهر اجللي أن من يكون مقرَّاًب 

لدى هللا تعاىل ال بد أن حيرتَز األموَر 
واإلمث،  اللغو  حكم  يف  تدخل  اليت 
خلري  ساعًيا  تعاىل،  هلل  عبًدا  ويعيَش 

عباد هللا اآلخرين، متجنًبا الفساَد.
أي  تتوفر يف  ال  أيًضا  العالمة  وهذه 
األول من  الشق  ُخذوا  الوثنيني.  من 
اللغو.  اجتناب  وهو  العالمة،  هذه 
بل  اللغَو؟ كال  املشرك  يتحاشى  مىت 
إنه أييت امَلهازَل بسبب شركه، حيث 
يعّظم ويسجد لشيء موهوم ال علَم 
ويقف  منه؛  أييت  ضرَر  وال  به،  لـه 
أفعاله  برؤية  مذهواًل  مدهوًشا  العاقل 
هذه.  فمثاًل َمن من العقالء يستسيغ 
عن  اهلند  يف  املُثارة  الغوغاء  هذه 
هؤالء  البقر  َعَبَدَة  إن  البقر.  قداسة 
ليستأثروا  لبنها  من  ولَدها  حيرمون 
بينما  والغالل  احلبوب  وأيكلون  به، 
واحلشيش،  الكأَل  البقر  ُيطعمون 
ويسّخرون  احلظائر،  يف  ويقّيدوهنا 

الله تعاىل يدحض هنا الرشَك بناًء عىل دعواهم هذه نفسها، فيقول: 

داموا  وما  العرش،  ذي  بوصال  يحَظوا  أن  ذلك  من  هدفهم  دام  ما 

يكونوا  أن  فيجب  زعمهم،  يف  لديه  املقّربني  مع  الصالت  أنشئوا  قد 

. إليه  للتقرب  آثار  أية  فيهم  يوجد  ال  ولكن  بقربه،  محظوظني 
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يف  وكذلك  أثقاهلم  محل  يف  ُذكورَها 
هذا  ومع كل  ويضربوهنا؛  أسفارهم، 
أهنم  واألغرب  ًسا!  مقدَّ إهًلا  يعتربوهنا 
املسيحيني  من  يسَخرون  ذلك  مع 
إهًلا.  الضعيف  اإلنسان  اختذوا  أبهنم 
بدورهم  فيضحكون  املسيحيون  أما 
حيوااًن  يعتربون  أبهنم  اهلندوس  على 
د  ضعيًفا إهًلا! وال ميلك اإلنسان املوحِّ
لدى رؤية هذه املهازل إال أن يقول: 

ال حول وال قوة إال ابهلل. 
الثانية  العالمة  من  الثاين  والشق 
والوثين  اإلمث.  جيتنبون  أهنم  للمقرَّبني 
وهو  اإلمث  اجتناُب  عليه  يستحيل 
يشرك. إننا ال نشك يف وجود بعض 
ولكن  الوثنيني،  بني  الصالح  أهل 
صالحهم ال يرجع إىل وثنيتهم، وإمنا 
يكون على حسابا؛ ذلك أن فطرهتم 
أن  الشرك  يقدر  فال  صاحلة،  تظل 
ل فيها جذورَه. ُخذوا مثاًل البقر،  يؤصِّ
فإن َعَبَدَة البقر يؤذون إهلهم هذا أبنواع 
األذى. واحلق أهنم مضطرون لذلك، 
فائدة  أجل  من  البقر  خَلق  هللا  ألن 
تسخريها  من  هلم  بد  فال  اإلنسان، 
لصاحلهم. والنتيجة أهنم يسّخروهنا يف 
أعماهلم من جهة، ومن جهة أخرى 
جراء  ابإلمث  مضطرد  شعور  ينتابم 

تسخريهم هلا، فتفُسد ضمائرهم. 

مث إن هؤالء اهلندوس الوثنيني حيتفلون 
مبا ُيطلقون عليه اسم »َدَسْهرَه« )1(،  
مث بعد االحتفال ينتابم تفكري مريب 
وأن   ، شندر« كان َكْهرتايًّ »رام  أبن 
الربمهن  وإهانة  رمَْهًَنا،  بـَ »راَون« كان 
آخر  يوم  يف  ابلتوبة  فيقومون  إمث؛ 
احلال  ونفس  اإلمث.  هذا  عن  كّفارًة 
للمسيحيني حيث يؤمنون أن املسيح 
أخرى  جهة  ومن  جهة،  من  إله 
حيّملونه آاثمهم. وعقيدة الشرك هذه 
قد فتحت عليهم أبواب كل معصية، 
قد محل  املسيح  إهلهم  أن  يظنون  إذ 

عنهم مسؤولية ذنوبم.

والعلمة الثالثة 
للمقربني لدى هللا تعاىل أهنم ُيعَطون 
تعاىل.  عنده  من  واحلماية  العصمة 
وهذه امليزة أيًضا ال تتوفر يف املشرك، 
أن  ميكن  إذ كيف  فيه،  تتوفر  ولن 
خيضع  َمن  واحلماية  ابحلفظ  يتمتع 
هللا  سّخرها  اليت  لألشياء  ويسجد 

لإلنسان.

والعلمة الرابعة 
للمقربني لدى هللا تعاىل أهنم يصبحون 
اآلخرين  عباَده  فيعاملون  تعاىل،  هلل 
سالًما  الناس  يزداد  لكي  ابحلسىن، 

ووائًما. وهذه امليزة أيًضا ال ميكن أن 
التوحيد هو  يتحّلى با املشرك، ألن 
وحده القادر على توطيد السالم يف 
اآلهلة  وجود  يؤدي  لن  بينما  العامل، 
املتعددة إال إىل الُفرقة والفساد. واحلق 
تنشب  إمنا  األقوام  بني  احلروب  أن 
فاهلندوسي  القومية،  اآلهلة  بسبب 
ابملسيح،  يؤمن  أن  ميكن  ال  مثاًل 
البقر؛  يعبد  أن  ميكن  ال  واملسيحي 
يعبدوا  أن  ميكن  مجيًعا  هؤالء  ولكن 
ضمان  ميكن  وابلتايل  واحًدا،  إهًلا 

السالم العاملي.
﴿إًذا  تعاىل  قوله  معاين  ومن  هذا، 
أن  سبياًل﴾  العرش  ذي  إىل  البتَغوا 
الرسول  يقول هلم: لو كان هناك 
آهلٌة أخرى يف الواقع التصلتم بم اي 
جيعلكم  ما  على  ليدّلوكم  أعدائي، 
وإابديت،  إضراري  على  قادرين 
ويعرّفوكم إىل صاحب العرش لَِيُدلَّكم 
على خطٍة تنجحون با يف مقاوميت. 
ضعفي،  رغم  املضطرد  فازدهاري 
عبادتكم  رغم  املستمر  وانقراضكم 
على  يدّل  با،  واستعانتكم  لألصنام 
ال  وأن  ابطلٌة،  الشرك  عقيدة  أن 

جدوى منها. 
من  الربهان كثري  بذا  اهتدى  ولقد 
املشركني الكبار. فقد ورد يف احلديث 
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الشريف أن النيب  ملا جاءته النساء 
ال  هلن:  قال  مكة  فتح  يوم  يبايعنه 
هند  بينهن  وكانت  ابهلل.  ُتشرْكَن 
زوجُة أيب سفيان اليت مل متلك نفسها 
نشرك  هللا، كيف  رسول  اي  وقالت: 
ابهلل بعد هذا كله؟ لو كانت أصنامنا 
متلك شيًئا لُنْصرتنا ملا انتصرَت علينا 

رغم كونك وحيًدا ضعيف احليلة! )2(
 

ُقوُلوَن ُعُلوًّا  ا يـَ َعاَل َعمَّ ﴿ُسْبَحاَنُه َوتـَ

َكِبريًا﴾ )44(

شرح الكلمات:
تعال: ارتفَع )األقرب(. ورَاِجْع أيًضا 
شرح الكلمات لآلية رقم 5 من هذه 

السورة.

التفسري: 
من  هي  اليت  ﴿ُعُلوًّا﴾  كلمة  إن 
توكــــــــــيد  هي  ينُصر(  )نَصر  بـــــــــــــــــاب 
من ابب  الذي هو  لِفعـل ﴿تعاىَل﴾ 

التفاعل. ويف القرآن أمثلة أخرى ملثل 
هذا االستخدام كقوله تعاىل ﴿وأنبَتها 
 .)38 عمران:  )آل  حسًنا﴾  نبااًت 
وقد قال املفسرون إن هذا األسلوب 
فعٌل  ر  يقدَّ حيث  شدًة  التوكيد  يزيد 
املعاين(؛  )روح  إضافيان  ومصدر 
وعال  تعالًيا  هللا  تعاىَل  هنا:  والتقدير 
ُعُلوًّا عما يقولون؛ ومفهوم اجلملة أنه 
مما يتناىف متاًما مع عظمة هللا أن يهب 
رَْبه بوساطة أحد، إذ ليس من  ألحد قـُ
احلكمة أن خيلق هللا اإلنساَن بيده، مث 

)1( احتفال هندوسي بذكرى االنتصار الذي حققه »الراجا رام شندر« - سابُع الشخصيات املقدسة لدى اهلندوس، والذي كان ينتمي إىل طبقة »َكْهرَتي« 
اثنيِة الطبقات األربع يف الداينة اهلندوسية - على عدوِّه »الراجا راَون« الذي كان ينتمي إىل طبقة »بـَرمَْهَن« وهي أعلى الطبقات اهلندوسية. )املرتجم(

)2( هناك رواية تنسب هذا املعىن إىل زوج هند أيب سفيان حيث ورد أن الزبري بن العوّام قال أليب سفيان يوم الفتح حني ُكسر صنُم ُهَبل: »اي أاب سفيان، قد 
ُكسر ُهَبل! أما إنك قد كنَت منه يوَم ُأُحٍد يف غرور، حني تزعم أنه قد أنعَم! فقال أبو سفيان: دَْع هذا عنك اي ابَن العوّام، فقد َأَرى لو كان مع إلِه حممٍد غريُه 

لكان غرَي ما كان.« )كتاب املغازي للواقدي: شأن غزوة الفتح ج 2 ص 832(  )املرتجم(

يبعث  فلامذا  أحد،  بوساطة  قرَبه  أحًدا  يهب  ال  تعاىل  الله  كان  إذا 

إمنا  النبي  أن  والجواب:  بهم؟  اإلميان  علينا  فرض  وملاذا  إذْن،  األنبياء 

ُيبعث إلزالة العوائق املوجودة يف سبيل التقرب إىل الله تعاىل، ولتوجيه 

ا عائًقا بني الله وبني العبد،  أنظار الناس إليه . فال يقف النبي سدًّ

تعاىل. الله  مع  مبارشة  عالقٌة  عبد  لكل  تبقى  النبي  وجود  رغم  بل 

. يضع العراقيل يف طريق معرفته به
قد يقول قائل: إذا كان هللا تعاىل ال 
يهب أحًدا قرَبه بوساطة أحد، فلماذا 
يبعث األنبياء إذْن، وملاذا فرض علينا 
إمنا  النيب  أن  واجلواب:  بم؟  اإلميان 
يف  املوجودة  العوائق  إلزالة  ُيبعث 
سبيل التقرب إىل هللا تعاىل، ولتوجيه 
أنظار الناس إليه . فال يقف النيب 
بل  العبد،  وبني  هللا  بني  عائًقا  ا  سدًّ
رغم وجود النيب تبقى لكل عبد عالقٌة 

مباشرة مع هللا تعاىل.




