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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

 ﴾﴿

ِمَن  رَبَُّك  ِإَلْيَك  َأْوَحى  ِمَّا  ﴿َذِلَك 
آَخَر  ِإَلًا  اللَِّ  َمَع  َتَْعْل  َوَل  اْلِْكَمِة 
َمْدُحورًا﴾  َمُلوًما  َجَهنََّم  ِف  ْلَقى  تـُ فـَ

)اإلسراء 40(

التفسري: 
يف  الرتتيَب  أروَع  ما  هللا!  سبحان 
القرآن الكرمي! ففي سورة النحل أخرب 
طريقها  يف  احِلكمة  أن  الكـفار  هللا 
مما  ذلك  فيقول  هنا  وأما  إليكم، 
أوحى إليك ربك من احلكمة، أي 
بعض  أعاله  املذكورة  األحكام  أن 
هذه احلكمة املوعودة، َفْأُتوا مبثل هذا 
السماوية  الكتب  من  احلكيم  التعليم 

النازلة قبل القرآن إن كنتم صادقني.
لقد ذكر هللا تعاىل هنا بعض الوسائل 
أبهل  اهلزمية  إحلاق  من  تّكننا  اليت 
من  فبدًءا  املناظرات.  يف  الكتاب 
تعاىل  قوله  السابق - أي من  الركوع 
إايه  إال  تعُبدوا  أال  ربك  وقضى 
بياَن  تناوَل   -  إحسااًن وابلوالدين 
فبنّي كيف  للتوحيد،  الَعملي  اجلانب 
اإلسالمية  التوحيد  عقيدُة  نفعت 
فذَكر  اآلن  وأما  َعملية،  بصورة  العاملَ 
أْن  وأخرب  للتوحيد،  اآلخر  اجلانب 
اآلهلة  إهًلا من  يعبد  َمن  املشرك  ليس 
الباطلة عبادة عملية فحسب، بل إن 

الشرك جحيم الدنيا واآلخرة
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فلن يقدر على تقدمي أي برهان على 
عقيدة  إن  الثالوث.  عقيدة  صحة 
هبا  يراتح  اليت  وحدها  هي  التوحيد 

اإلنسان اباًل، ويقّر هبا عيًنا.
املشرك  أن   ملوًما بكلمة  ونّبه 
إبله  آمن  فإذا  دائًما.  للمالمة  ُعرضة 
تعرََّض ملالمة إله آخر، وإذا أطاع هذا 

صارت نقمُة ذاك ُغالًّ يف عنقه. 
أبن   مدحورًا بكلمة  حّذر  مث 
وعذاب  اضطراب  يف  يظل  املشرك 
أخرى  جهة  ومن  جهة،  من  دائمني 
منبِع   ..   هللِا  عن  بعيًدا  ُيلقى 
الراحة والسكينة. فال يبقى ِمن هؤالء 

وال من هؤالء.

ِمَن  َواتَََّذ  ِبْلَبِننَي  رَبُُّكْم  ﴿َأَفَأْصَفاُكْم 

ْوًل  قـَ ُقوُلوَن  َلتـَ ِإنَُّكْم  ِإَنًث  اْلَمَلِئَكِة 

َعِظيًما﴾ )41(

شرح الكلمات:
به  آثرَه  بكذا:  فالاًن  أصَفى  َأصَفى: 

ه )األقرب(. واختصَّ

التفسري:
لقد ضرب هللا هنا مثااًل للقلق النفسي 
واللوم اللَذين يعيشهما املشرك. فقال: 
انظروا إىل غرابة الوثنيني؛ فهم خيّصون 
ألنفسهم  ويستأثرون  ابلبنات،  هللا 

َمن يعتقد نظرايًّ أن مع هللا إهًلا آخر 
فهو أيًضا مشرك.

ال   جهنم يف  فُتلقى  تعاىل  وقوله 
يعين وقوع املشرك يف النار يف اآلخرة 
فحسب، بل إن الشرك نفسه نوع من 
اجلحيم، ذلك أنه من املستحيل ِلَمن 
يتخذ آهلة كثرية أن ُيرضيها كلَّها، بل 
ال بد أن يرضي إهًلا و ُيسخط آخَر.

ومن معاين إلقاء املشرك يف جهنم أن 
الشرك ال دليل عليه، لذا َيظّل املشرك 
على الدوام ذلياًل ُمهااًن أمام اآلخرين. 
اليوم، كيف  املسيحيني  مثاًل  ُخذوا 
أصبحت عقيدة الثالوث جحيًما هلم. 
سُلوا أايًّ منهم، ولو كان قسيًسا كبريًا، 
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أخرى  جهة  ومن  جهة،  من  ابلبنني 
اليت  نفسها  اإلانث  هذه  يعبدون 
نتيجة  يضطرّون،  فكأهنم  حيتقروهنا. 
تركهم هللَا تعاىل، للسجود أمام نفس 

املخلوق الذي يعّدونه ذلياًل ُمهااًن.
إنكم  تعاىل  قوله  أن  العلم  مع 
لتقولون قواًل عظيًما يعين أن قولكم 
هذا غايٌة يف السخف والغباء؛ ذلك 
وصًفا  جاء  إذا  »العظيم«  لفظ  أن 
يف  غاية  أنه  فيعين  القبيح  للشيء 
وصًفا  جاء  وإذا  والشناعة،  القبح 
يف  غاية  أنه  فيعين  احلسن  للشيء 
احلسن واجلمال. فيخربان هللا تعاىل أن 
فيتكلم  العقل،  معتوه  يصبح  املشرك 

بكالم ال يتفوه به شخص عاقل.
وحيضرين هبذه املناسبة حادث لطيف 
املشرك، وقد  عقلية  تاًما  لنا  يكشف 
حضرة  املكرم  أستاذي  مع  حصل 
املولوي نور الدين- اللهم ارَفْع درجاِته 
كثريًا- الذي عّلمين القرآن الكرمي. ال 
اآلن  يل  وهب  قد    هللا  أن  شك 
من علم القرآن كثريًا، بل إن أستاذي 
نفسه كان يقول يل: لقد مسعُت منك 
 ، قطُّ أعرفه  مل  ما  القرآن  معارف  من 
ومل أقرأه يف كتب األولني؛ ولكن احلق 
قليب  الذي غَرس يف  أستاذي هو  أن 
وأرشَدين  العظيم،  الكتاب  هذا  حبَّ 
وأرسى  للتفسري،  السليم  الطريق  إىل 

البناء  رفع  استطعُت  الذي  األساس 
عليه؛ لذا ال يزال قليب يدعو له دوًما. 
مَلكيًّا  طبيًبا  يعمل  حضرته  كان 
جامون  لوالية  امَلَهراجات  أحد  لدى 
بكشمري. وملا ُتويفِّ املهراجا َخَلَفه ابُنه 
بنفي  فأمر  سنغ«،  »براتب  املهراجا 
أستاذي من جامون. والسبب أنه كان 
الراجا  مع  محيمة  عالقاٌت  حلضرته 
»أمر سنغ« والراجا »رام سنغ«، ومها 
جلامون.  احلايل  للمهراجا  وعم  أب 
أن  سنغ«  »براتب  املهراجا  فتوّهم 
أستاذي سوف يدّس السمَّ يف طعامه 
أن  فبعد  صديَقيه.  من  إبمياءة  ويقتله 
ونتيجًة  قاداين،  إىل  هاجر  نفُيه  مت 
األول  اخلليفَة  انُتخب  وعلمه  لتقواه 
حادًث  لنا  حيكي  وكان  مجاعتنا.  يف 
قال  جامون.  يف  عمله  أثناء  حصل 
األستاذ،  أيها  يوم:  ذات  املهراجا  له 
يف  بصنم  حتتفظ  أيًضا  أنت  هل 
بيتك أم ال؟ قال: ال. حنن ال حنتفظ 
ديننا.  يف  حرام  هذا  ألن  ابألصنام، 
أنصحك  قلياًل وقال:  املهراجا  فتحري 
أن تضع عندك يف البيت تثال اإلهلة 

السوداء  على األقل، ألنه إله جبار 
ُيلحق أضرارًا فادحة. قال: ال ميكن أن 
نضع تثال اإلهلة السوداء أيًضا. قال: 
أفال تصاب خبسائر إذْن؟ قال: ال، اي 
قال:  تردد مث  مليًّا يف  ر  ففكَّ مهراجا. 
أردُت  فلو  القضية اآلن.  لقد فهمت 
مثاًل أن أعاقبك يف والييت »جامون« 
لعاقبُتك بدون شك، ولكن إذا هربَت 
من والييت إىل منطقة سيالكوت مثاًل 
فلن أتكن من عقابك. ونفس احلال 
ابإلهلة  آمّنا  لقد  القضية.  هذه  يف 
السوداء فوقعنا حتت نفوذها وُسلطاهنا، 
معشَر  ولكنكم،  تعّذبنا؛  هي  ولذلك 
املسلمني، قد أنكرمت بوجودها أصاًل، 
تقدر  نفوذها، فال  دائرة  فخرجتم من 
على إيذائكم. فقال: ِنعم ما فهمَت، 
من  حترران  لقد  ابلفعل  مهراجا.  اي 
إبله  الباطلة ابإلميان  اآلهلة  نفوذ هذه 
أبنه  مسرورًا  املهراجا  فكان  واحد. 
فكان  أستاذي  أما  احلقيقة،  عرف 
محاان  قد  التوحيد  ألن  فرحاَن  أيًضا 
حنن املسلمني من كثري من السفاسف 

واملهازل.

 هي أحد اآلهلة الكثرية عند اهلندوس، وهي أنثى عندهم، وتدعى »كايل ديوي، 
أسود  تثااًل  هلا  يصنعون  السوداء(.  األم  )أي  مان«  و »كايل  السوداء(  اإلهلة  )أي 

وحيتفظون به يف بيوهتم )املرتجم(. 
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ُروا  َنا ِف َهَذا اْلُقْرآِن ِلَيذَّكَّ ﴿َوَلَقْد َصرَّفـْ

ُفورًا﴾ )42( َوَما َيزِيُدُهْم ِإلَّ نـُ
 

شرح الكلمات:
صّرفنا: صرَفه َصرًْفا: ردَّه عن وجهه. 
صرَّف الكالَم: اشتّق بعَضه من بعض. 
صّرف هللا الرايَح: حّوهلا من وجه إىل 
وجه. صّرف فالاًن يف األمر: قّلبه فيه 

وفّوضه إليه )األقرب(.
نفورًا: نَفرت الداّبُة من كذا تنِفر نفورًا: 
َفرًا:  نـَ القوُم  نَفر  وتباعدت.  جزِعت 
أعرضوا  عن كذا:  القوم  ونَفر  تفرّقوا. 
أَِنفوا  من كذا:  القوم  ونَفر  وصّدوا. 

وكرهوه )األقرب(.

التفسري:
أعاله،  املبيَّنة  )النفور(  معاين  إىل  نظرًا 
ّنا يف القرآن  ستعين هذه اآلية أننا قد بيـّ
ينفرون  الناس  ولكن  الدالئل،  صنوف 

ينتفعوا  منه وُيعرضون عنه بدال من أن 
هبذه الرباهني. 

 يعرتض البعض على القرآن الكرمي أن 
لـِ »ويري«(.  القرآن  فيه تكرارًا )تفسري 
فقال  سلًفا  عليهم    هللا  رّد  وقد 
 ..ولقد صرّفنا يف هذا القرآن ليذّّكروا
أي لقد حبثنا يف القرآن املسائل جبميع 
الناس  يفهمها  لكي  املختلفة  جوانبها 
ابلنظر إليها من أية زاوية، ولكنهم مع 

ذلك ُيعرضون عنه.
مع العلم أن من معاين »صرَّف«: )1( 
ردُّ الشيء ردًّا جّيًدا، )2( قلُب الشيء 
من جهة إىل أخرى، يقال: صّرف هللا 
الرايَح.. أي حّوهلا من وجه إىل وجه. 
إذن ستعين هذه اآلية؛ أوَّاًل: أن هللا يرّد 
أنه  وثنًيا:  ردٍّ،  أميا  املطاعن  على كل 
 يسلط الضوء على كل مسألة من 
كافة جوانبها. واحلق أن القرآن الكرمي 
على  يرد  فهو  ابمليزتني كلتيهما،  مّتسم 

ضده  أُثريت  اليت  االعرتاضات  كل 
القضااي  مجيع  يوضح  دامًغا؛ كما  ردًّا 
نواحيها.  شىت  من  الضرورية  احليوية 
والكتاب الذي يتناول كل قضية ببحث 
بعد  مرة  يبينها  أن  له  بد  مستفيض ال 
يُعّد هذا  العقالء  أخرى، وال أحد من 
التكرار  فارًغا، وإمنا  املُعاد تكرارًا  البياَن 
إذا  أما  حاجة.  دومنا  الشيء  ُيعاد  أن 
أخرى ولضرورة  زاوية  من  الشيء  ُأعيد 
تكرارًا.  َعدَّ  يـُ أن  ميكن  فكيف  جديدة 
يتدبرون  ال  الطاعنني  هؤالء  أن  الواقع 
القرآن لفهم مضامينه، بل يسارعون يف 

الطعن فيه بناًء على أمور سطحية. 
 وما يزيدهم إال نفورًا أما قوله تعاىل
فيبنّي فيه أن إصرارهم على إنكار القرآن 
رغم توضيحنا املتكرر للقضااي املختلفة 
يدّل على أن الشرك قد َأوَدى بعقوهلم، 
وإال مل ال يفهمون احلقيقة رغم توضيحنا 

إايها بشىت األساليب؟

والكتاب الذي يتناول كل قضية ببحث مستفيض ال بد له أن يبينها مرة بعد أخرى، وال أحد من العقالء 

يُعّد هذا البياَن امُلعاد تكراًرا فارًغا، وإمنا التكرار أن ُيعاد اليشء دومنا حاجة. أما إذا ُأعيد اليشء من زاوية 

أخرى ولرضورة جديدة فكيف ميكن أن ُيَعدَّ تكراًرا. الواقع أن هؤالء الطاعنني ال يتدبرون القرآن لفهم 

مضامينه، بل يسارعون يف الطعن فيه بناًء عىل أمور سطحية. 


