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اخلليفة الثاين حلرضة امل�سيح املوعود وا إلمام املهدي 
التقوى

﴿انْ ُظـ ْـر َك ْيـ َ
ـف َف َّض ْلنَــا بَـ ْع َض ُهـ ْـم َع َلــى
ـض َولَ ْل ِخ َرُة أَ ْكَبـ ُر َد َر َج ٍ
ات َوأَ ْكَبـ ُر
بَـ ْعـ ٍ

تَـف ِ
ْض ًيل﴾ ()22

التفسري:
ورد يف احلديــث الش ـريف« :عــن أيب
ســعيد اخلدري أن رســول هللا  قال:
إن أهــل اجلنــة لي ـر َاءون أهـ َـل الغــرف
ـب
مــن فوقهــم كمــا ت ـر َاءون الكوكـ َ
ال ـ ُد ّر َّ
ِي الغابـ َـر مــن األفق من املشــرق أو
تفاضـ ِـل مــا بينهم» (مســلم:
املغــرب ..لِ ُ
كتــاب اجلنــة ،ابب ترائــي أهــل اجلنــة
َ
أهل الغرف).
لقد جيء هبذه اآلية تدليال على ما ذُكر
يف اآلية السالفة ،حيث قال هللا تعاىل:
انظــروا كيــف آتينــا كثــرًا مــن الكافريــن
الرقـ َّـي املــادي ،وليــس وراءه إال أعماهلــم
اليت حظيت ابلقبول لدينا .لقد كدحوا
مــن أجــل الدنيــا فآتيناهــم الدنيا .ولكن
جيــب أال ينخدعـ َّـن أحــد هبــذا ،فيظــن
أيضــا ميكــن أن حيــرزوا
أن غــر املؤمنــن ً
الرتقيات العليا احلقيقية .كال ،ألن هذه
اإلجنــازات املاديــة ليســت بشــيء إذا مــا
قورنت مبا يف اآلخرة من رقي عظيم.
ـث املؤمنــن علــى التنافــس يف
فاآليــة حتـ ّ
نعما
اخل ـرات ،مؤكــدة أن عنــد هللا ً 
عظمــى ،فعلــى املؤمــن أال يتوقــف عنــد
حد معني من احلسنات.
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﴿ل َْت َعْــل َم ـ َع َّ
َ
اللِ إَِلًــا َآ َخـ َـر َفـَتـ ْق ُع ـ َد
َم ْذ ُموًما َْم ُذو ًال﴾ ()23

 ...اإلثم ال يتولد بدون الرشك .وأرى أن كل املعايص هي يف
الحقيقة فروع لشجرة الرشك والوثنية ،إذ ال يرتكب اآلثم أي
التفسري:
إثم إال ألنه يف الواقع ال يؤمن بذات الله وصفاته إميا ًنا كامال ،وال
لقــد بـ ّـن هللا  هنــا ملــاذا ال َ
يعطــى يتوكل عليه  توكال كامال .إن عقيدة التوحيــد إمنا هي مبثابة
اإلنســان نعـ َـم اآلخــرة بــدون اإلميــان .البذرة للحســنات ،وهي املحور لألديان كلها واألخالق بأرسها...

ذلــك أن املــرء يكــون مــع من يتعلق به؛
فمــن كان ذا صلــة ابهلل تعــاىل فلــن يزال
ميشــي قُ ُد ًمــا مــع هللا تعــاىل ،ومــن كان
علــى صلــة ابآلهلــة الباطلة بــدالً من هللا
تعاىل فسيكون حيث آهلته الباطلة.
علما أن الشرك يسبب سقوط اإلنسان
ً
ُّ
وختلفــه ابســتمرار .وليــس يف التاريــخ
البشــري كلــه أمــة أحــرزت رقيًّــا بســبب
شــركها ،كال ،بل إن األمة الوثنية كلما
حققــت رقيًّــا حققتــه ضارب ـ ًة عقائدهــا
الوثنيــة عــرض احلائــط ،وليســت عامل ـ ًة
هبا.

﴿وَق َضــى َربُّـ َ
ـك أََّل تَـ ْعبُ ـ ُدوا إ َِّل إَِّي ُه
ِح َسـ ًـان إ َِّمــا يَـْبـ ُل َغ َّن ِع ْن َد َك
َوِبلْ َوالِ َديْ ِن إ ْ
هــا َفـ َـا تَـ ُقـ ْـل
هــا أَ ْو ِك َل ُ َ
الْ ِكَب ـ َـر أَ َح ُد ُ َ
هــا َوُقـ ْـل لَُ َما َقـ ْوًل
لَُ َمــا أُ ٍّف َوَل تَـْنـ َه ْرُ َ
َك ِرميًا﴾ ( )24
شرح الكلمات:
قضــى :قضــى عليــه عه ـ ًدا :أوصــاه.
األمر:
قضــى العه ـ َد :أنفذَه .قضى إليه َ

أهنــاه وأبلغــه .ويف األســاس :قضــى
وصــاه بــه وأَ َمـ َـره بــه
إليــه أمـ ًـرا وعه ـ ًداّ :
(األقرب).
وتضج ٍر (األقرب).
تكرٍه ُّ
أُ ٍّف :كلم ُة ُّ
ال تَن َه ْرمهــاَ :نـ َهـ َـر السـ َ
زجــره
ـائلَ :
(األقرب).
قو ًال كرميًا :أي سه ً
ال لّيـنًا (األقرب).
التفسري:
خيــران هللا  اآلن كيــف يســتطيع
اإلنســان محايــة نظامــه ،حيث أورد هنا
ملخص تعاليم القرآن الكرمي ،منبِّ ًها أنه
ال بــد للنــاس مــن مراعاة هذه األحكام
وااللت ـزام هبــا يف أايم إمياهنــم ،لينجوا من
االحنطاط ،وإال لن يستمر رقيه.
لقــد أمــر القــرآن الكــرمي إبقامــة التوحيد
ورِّد الشــرك أوالً وقبــل كل شــيء ،ألن
األمــم عندمــا تنــال ا ُحل ْكـ َـم والســلطان
تتســرب إليهــا األوهــام والوثنيــة بشــى

أنواعهــا ،لــذا قــرن هللا  أنبــاء الرقــي
ابلتحذيــر مــن األخطــار القادمة لنأخذ
احلذر منها.
وقــد ق ـ ّدم القــرآن األمـ َـر إبقامة التوحيد
ـض الشــرك علــى كل األحــكام
ورفـ ِ
األخــرى ألن اإلمث ال يتولــد بــدون
الشــرك .وأرى أن كل املعاصــي هــي يف
احلقيقــة فــروع لشــجرة الشــرك والوثنيــة،
إذ ال يرتكــب اآلمث أي إمث إال ألنــه
يف الواقــع ال يؤمــن بــذات هللا وصفاتــه
إميان كامال ،وال يتوكل عليه  توكال
ً
كامــا .إن عقيــدة التوحيــد إمنــا هــي
مبثابــة البــذرة للحســنات ،وهــي احملــور
لــأداين كلهــا واألخــاق أبســرها،
وإنكار التوحيد يُؤدي إىل زعزعة أسس
قانون الطبيعة وقانو ِن الش ـريعة كليهما.
وعالقــة التوحيــد بقانــون الش ـريعة غنيــة
عن البيان ،وأما عالقته بقانون الطبيعة
فاعلــم أن التقــدم العلمي والرقي املادي
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ولوال وجود نظام طبيعي واحد غ ِري قابل للتغري والتبدل لتو َّقفت كل التطورات العلمية دفعة
واحدة .ذلك أن التقدم العلمي يف شتى املجاالت واخرتاع األشــياء املختلفة إمنا أساســه وجو ُد
موحد يف الكون ال يتغري وال يتبدل أبدًا .ولو أن اإلنسان ظن أن الكون ال يخضع لنظام
نظام َّ
موحد أو أن هذا النظام يتغري ويتبدل من حني آلخر ملا اتجه أبدًا إىل معرفة أرسار الطبيعة.
كلــه مرتبــط ابلتوحيــد نفســه .ذلــك أن
االعتقاد أبكثر من إله واحد يؤدي إىل
االعتقــاد أبكثــر مــن نظــام يف الطبيعــة،
أو علــى األقــل حبــدوث تغ ـرات كثــرة
ابســتمرار يف النظــام الطبيعــي ،ولــوال
وجــود نظــا ٍم طبيعـ ٍـي واح ـ ٍد غ ـرِ قابــل
للتغــر والتبــدل لتوقَّفــت كل التطــورات
العلميــة دفعــة واحــدة .ذلــك أن التقدم
العلمــي يف شــى اجملــاالت واخ ـراع
األشياء املختلفة إمنا أساسه وجوُد نظام
موحــد يف الكــون ال يتغــر وال يتبــدل
َّ
أب ًدا .ولو أن اإلنسان ظن أن الكون ال
خيضــع لنظــام موحــد أو أن هــذا النظــام
يتغــر ويتبــدل مــن حــن آلخــر ملــا اجتــه
أب ًدا إىل معرفة أسرار الطبيعة.
وبعــد أن أم ـران هللا ابإلميــان ابلتوحيــد
أوصــاان ابإلحســان إىل الوالديــن ،ألن
يوجهنــا إىل هللا  .إهنمــا
وجودمهــا ّ
مظهــر لقانــون الطبيعــة أيخــذ بنــا إىل
قانــون الشــرع ،إذ يدلنــا علــى الــذات
اليت هي ُمب ِدئة األشياء .إن الوالدة عن
التقوى

طريــق الوالديــن دليــل على أن اإلنســان
مل ُيلق صدف ًة ،بل كان قبله أح ٌد غريه
وقبلــه أحــد آخــر وهلم جـ ًّـرا ،وهذا ميثل
برهـ ًـان علــى وجــود البــارئ  .فلــوال
نظام التناسل ملا فكر اإلنسان يف هذه
السلســة الطويلــة الــي توصلــه إىل املبــدأ
احلقيقي.
كمــا أن ظاهــرة التناســل حتــدو بنــا إىل
حقيقــة أخــرى أال وهــي أن غايــة خلق
اإلنســان غاية عظيمة حبد ذاهتا .ومن
أجــل ذلــك كلــه أمـ َـران هللا ابإلحســان
إىل الوالديــن بعــد أن أوصــاان ابإلميــان
ابلتوحيــد ،ألن الشــكر علــى نعمــة
ّ
يذكــر اإلنســان ابلشــكر علــى نعمــة
أخرى.
ِح َسـ ًـان
وقولــه تعــاىل َ وِبلْ َوالِ َديْـ ِـن إ ْ
عطف على (أَ ْن) الواردة يف قوله تعاىل
 أََّل َتـ ْعبُ ُدوا إِال إَِّي ُه ،والتقدير :و ْأن
أَ ِ
حســنوا ابلوالديــن إحسـ ًـان ،أي لقــد
أمركــم هللا أال تعبــدوا أح ـ ًدا غــره ،
إحسان.
وأن حتسنوا ابلوالدين
ً

ـف هــذا البيــا َن ومــا أرو َعــه!
مــا ألطـ َ
فحيــث إن اإلنســان ال يقــدر إطالقًــا
علــى أن جيــزي هللا علــى نعمه وأايديه،
فلذا قال لدى احلديث عن هللا تعاىل:
ما دمتم ال تســتطيعون أن حتســنوا إىل
هللا تعاىل ،فتَجنَّبوا ُظ َلم الشرك به على
األقــل؛ أمــا الوالــدان فقــال هللا عنهما:
أَ ِ
أحسنوا إليكم،
حسنوا إىل اآلابء كما َ
ذلك ألن بوســع اإلنســان أن يرد على
ما صنع به الوالدا ِن من مجيل.
وأمــا قولــه تعــاىل عنــدك فامل ـراد منــه
أن والديــك لــو كاان بكفالتــك أي
فأيضا
يسكنان يف بيتك وتنفق عليهما ً
ال َتـ ُقـ ْـل هلمــا مــا جيــرح مشــاعرمها ،فمــا
عرضا ألذاك ومها يسكنان يف
ابلك لو تَ َّ
بيت هلما مستقل.
لقــد ذكــر هللا هنــا كفالتهمــا خاصــة
ألن العيــش الدائــم م ًعــا أدعــى إىل
أيضــا ألن اإلنســان إذا
االختالفــات ،و ً
أنفق على أحد ظن أن لـه ًّ
حقا عليه.
تضج ـ ٍر وتضايُـ ٍـق،
وأُ ٍّف كلم ـ ُة ُّ
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وقولــه تعــاىل وال تَن َه ْرمهــا يعــي ال
توبهمــا ..وكأنــه تعــاىل
تزج ْرمهــا وال ِّ ْ
ُ
يقول :ال تؤِذمها ابلقول وال ابلفعل.
حث اإلسالم على خدمة الوالـدين
لقد ّ
كثــرًا ،فقــد قــال النــي َ « :مــن أَ َ
درك
أح ـ َد والديــه مث مل يُغ َفــر لــه فأَْبـ َع ـ َده هللا»
(مســند أمحــد ج  4ص  344مســند
الكوفيــن رقــم احلديــث ..)18256
أي من أضاع مثل هذه الفرصة الذهبية
ل ِفعــل اخلــر الــذي يُ ِ
كســبه غف ـران هللا
ورضوانه ،فال َ
سبيل لوصوله إىل اجلنة.
ـاح الـ ُّـذ ِّل ِمـ َـن
﴿ َو ْ
اخ ِفـ ْ
ـض لَُ َمــا َجنَـ َ
ح ُه َمــا َك َما َربـَّيَ ِان
حـِـة َوُقـ ْـل َر ّب ا ْرَ ْ
الرْ َ
َّ
َص ِغ ًريا﴾ ()25
شرح الكلمات:
ـيء ضـ ُّـد رفَعــه،
واخ ِفـ ْ
ـض :خ َفــض الشـ َ
احـ َ
ـك
ويف القــرآن َ و ْاخ ِفـ ْ
ـض َجنَ َ
اض ـ ْع هلــم .خ َفــض
للمؤمنــن أي تَو َ

صوتَه :أخفاه وغ َّ
الصوت
َضه .وخ َفض
ُ
نفسه :ال َن وس ُهل (األقرب).
ُ
الطائر؛ ي ُد
جنــاح :اجلنــاح :مــا يطري به ُ
ـب؛ َ
الكنَــف
اإلنســان؛ العض ـ ُد؛ اجلانـ ُ
(األقرب).
ن
الـ ُّـذل :االنقيــا ُد؛ الســهولة ،والل ـ ُ
والتواض ُع (األقرب).
التفسري:
هبــذا التشــبيه اللطيــف قــد أوصــى هللا
 اإلنســا َن أن يكــون يف خدمــة
والِديه دوًما.
كمــا نبــه هللا تعــاىل أن اإلنســان علــى
العمــوم ال يقــوم خبدمــة والديــه كمــا
خدمــاه يف صغــره ،ولذلــك أمــره أن
دائمــا ابلرمحــة ،حــى إذا
يدعــو هلمــا ً
تدارَكه
حصل تقصري منه يف خدمتهما َ
ابلدعاء هلما.
أيضــا ،فتعــي
والــكاف أتيت للتشــبيه ً
مجلــة َ
ـان َص ِغــرًا أن
ك َمــا َربـَّيَـ ِ

ذلك أن التقدم العلمي يف شتى املجاالت واخرتاع األشياء املختلفة
موحد يف الكون ال يتغري وال يتبدل أبدًا .ولو
إمنا أساسه وجو ُد نظام َّ
أن اإلنسان ظن أن الكون ال يخضع لنظام موحد أو أن هذا النظام
يتغري ويتبدل من حني آلخر ملا اتجه أبدًا إىل معرفة أرسار الطبيعة.

الوالديــن حيتاجــان يف الكــر إىل خدمــة
كتلك اليت حيتاجها الطفل يف صغره.
لقــد علّمنــا هللا  هذا الدعاء لســبب
أيضا ،أال وهو أن الذي هو دائم
آخر ً
الدعــاء لوالديــه ال بــد أن يهتــم أبداء
أيضا.
واجب اخلدمة جتاههما ً
﴿ َرب ُ
ُّكـ ْـم أَ ْع َلـ ُـم ِبَــا ِف نُـف ِ
ُوسـ ُـك ْم إ ِْن
ان لِ َْ
تَ ُكونُــوا َص ِ ِ
ن
ن َفإِنَّ ـ ُه َك َ
لوَّابِ ـ َ
ال ـ َ
َغفُوًرا﴾ ()26
شرح الكلمات:
أوَّابــن :مج ـ ُع أ ّواب ،وهو صيغة املبالغة
واتب
آب إىل هللا :رجَــع عــن ذنبــه َ
ِمــن َ
(األقرب).
التفسري:
أي أنــه لــو صلحــت نيــة االبــن متامــا
فســوف يســر هللا تعــاىل عيوبــه ويس ـ ّد
َّ
أي تقصري حيصل منه يف خدمة والديه.
ـث
تشــبه هــذه اآليــة يف مفهومهــا احلديـ َ
الش ـريف اآلنــف الذكــر أبن « َمن أَ َ
درك
أح ـ َد والديــه مث مل يُغ َفــر لــه فأَْبـ َع ـ َده هللا
 »ألهنــا هــي األخــرى تؤكــد أن
الصاحلــن -أي الذيــن يعملون ابلتعليم
املذكــور أعــاه -ســيعاملهم هللا تعــاىل
ابلتسامح واملغفرة.
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