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التقوى

 حضر� مر�� بشN �لدين Jمو� 
-د
�ملصلح �ملوعو� �

�خلليفة �لثا& حلضر� �ملسيح �ملوعو� "�إلما[ �ملهد� �

:U"�� من

في �حا� �لقر��

(سو
�  �بر�هيم)

﴿َ.َلْم َتَر َكْيَف َضَرَ' �هللا َمثًال َكِلَمًة 

َطيَِّبًة َكَشـَجَرٍ� َطيَِّبٍة َ.ْصُلَها َثاِبٌت 

ُ.ُكَلَها  ُتْؤِتي   * َماِ@  �لسَّ ِفي  Eََفْرُعَها 


بَِّها Eََيْضِرُ' �هللا َ GِHُِْكلَّ ِحٍني ِبـإ

﴾GَEُر �َألْمَثاQَ ِللنَّـاOِ َلَعلَُّهْم َيَتَذكَّ
    .(٢٥"٢٦ Yآليتا�) 

 :Tلكلمـا� Vشر

صابه "صدمه  :µَضَرَ': ضَربه بيد
 .µَجَلَد  :ßو بالسَّ ضَربه  ֲדا. 

(�ألقر�)
فُة؛  �لصِّ "�لنظN؛  بُه  �لشِّ �ملَثُل:  َمَثًال: 
ًة؛  
قا[ له مثًال 
� ُحجَّ :bُحلّجُة، ُيقا�
�حلديُث؛ �لقوbُ �لسائُر؛ �لِع�ُ�؛ �آليُة 
"صفه  مثًال:  له  ضَرَ�  (�ألقر�). 
تعا}  قوله  من  فاملر��  "بّينه.  "قاله 
﴿ضر� �هللا مثًال...﴾ 
نه تعا} قد 
"�خلبيثة  �لطيبة  �لكلمتني   bمثا بّين 
 Yنسا| كل  ليعر�   ،Yتبيا 
ميا 

حقيقتهما.
 áطاب يطيُب  �لشيُ£  طاَ�  طيِّبًة: 
"�كا  لذَّ   :áَتطياب" "ِطيبًة   áِطيب"
طابت  "جا�.  "جّل  "حال  "حُسن 
�أل�ُ¼: َ
ْكَألْ�. طابت به نفسي: 
�لعيُش  طاَ�  "�نشرحْت.  �نبسطْت 
"طاَبت   .µُ�كاãمل� فا�قْته   :Yٍلفال
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rqť;ÀËâd;flÁÖ…]“’\;]fi÷iÕ

Ï÷ÁÇÖ’\;\ÊdÑ]t

Ï÷Ëï�’\;{˜âd;

Ï¡]⁄°\;‹ÅŒi’;ÏÁÑÂÖî;ÏîÑ]¬∏\

„Ë…;Ô]fimià\;ˆ;ÿÅ¬’\

II;Ï¡]qç’\;flÁÄ;‹˜à¸\

€ÁÖ“’\;‡`ÖŒ’\;]·]¡ÖÁ;Ï÷Ëe›;Ï¡]qå;



٥

التقوىاجمللد الرابع والعشرون،  العدد السادس - ذو القعدة وذو احلجة ١٤٣٢ هـ  - تشرين األول / أكتوبر٢٠١١ م

 "r "�لطيُِّب:  "�َفَقها.  عليه:  َنفسي 
يبة. (�ألقر�)  �لطِّ

:Yلتفسـ�
هذµ �آلية ُتَعدُّ من تلك �آليا� �لصعا� 
"�ملسيح  �ملهد�  سيدنا  فّسرها  �ل² 
 zبالتا"  áئع��  äNتفس  � �ملوعو� 
به  نستطيع  �لذ�  �لطريق  على  �لّنا 
حل �آليا� �لصعبة �ألخر¤. "لكن 
 �"
قبل �خلو¼ ± تفسN هذµ �آلية 

توضيح |عر�ֲדا.
(كلمًة)  لفظة   ± �لنحا�  rكر  لقد 
�لبقا£:  
بو   bفقا لإلعر��،  "جهني 
|Y (َكِلَمًة) بدbٌ من (َمَثًال)، "�ملر��: 
ضر� �هللا مثًال 
� كلمًة طيبًة. بينما 
ير¤ �بن عطّية "�لز¿شر� 
Y (مثًال) 
 :�
 b(َضَرَ�)   Yمفعوال "(كلمًة) 
 Ëمبع مثًال  طيبًة  كلمًة  �هللا  ضر� 
طيبة) خ�  "(كشجرٍ�  مثًال.  جعلها 
كشجر�  هي   :Ëمبع Jذ"�،   
ملبتد

طيبة.
�آلية   µهذ  Nتفس  {| 
توجه   Yآل�"
فأقوb: لقد بّين �هللا هنا حقيقة �لكلمة 
�لطيبة 
ع� حقيقة "حيه �لصا± �حلي 

�ملصوY من تالعب �لبشر "عبثهم. 
"�لد�عي لضر� هذ� �ملثاb هو 
Y �هللا 
تعا} قد 
شا� ± �آليا� �لسالفة |} 
 Yلشيطا� خطو��   Yيتبعو �لذين   Y


�لذين  
ما " �%ال�،  مصNهم   Yيكو
 YثوNف �لصاحلا�   Yيعملو"  Yيؤمنو

Y يهتم  áطبيعي Yجناِ� �لنعيم. فكا
�إلنساY بسلو� �لطريق �لذ� ينّجيه 
�هللا  لنعم   áث��" "çعله  �لعذ��  من 
يهمه   äمر
 هنا�   Y
 بيد  "جناته. 
"ُيقلقه، "هو 
Y هذµ �لسو�� تذكر 

Y �هللا تعا} قد بعث كثäN من  áيض

يع�  مما   ،Yأل�ما� ¿تلف   ± �ألنبيا£ 

نه تعا} قد نسخ شر�ئع بعض �لرسل 
غNهم،  على  
نز%ا  جديد�  بشر�ئع 
من   �ٌ
  :Yإلنسا� يعر�  فكيف 
 áي%| áمتثل "حي bلشر�ئع ال تز�� µهذ
صافيá صاحلá للعمل به، "
يها ليست 

� من �لتعاليم "�ملبا��  "
كذلك، 
�لسائد� هو من "حي �هللا تعا}، "
يها 
�لبشر "�ختالقهم؟ فيجب  �فتر�£  من 
بني  للتمييز   Uمقيا هنا�   Yيكو  Y

�هللا  بّين  "قد  �لر��£.  "بني   éلصا�
 Yهنا ليسهل على �إلنسا Uهذ� �ملقيا
 áصافي bمعرفة كال[ �هللا �لذ� ال يز�
فيقوb �هللا �:  للعمل.   áصاحل áطيب
 bلوحي �إل%ي �لذ� ال يز�� bمثا Y|
هو  �لبشر  عبث  من   áمصون  áصافي
﴿كشجر� طيبة 
صلها ثابت "فرعها 
حني  كل  
ُكَلها ُ  êتؤ �لسما£،   ±

بإYr �ֲדا﴾.
%ذ�  مو�صفا�  هنا ìس  rكر  لقد 

�لكال[ "هي:

� حسنá �يًال  ،áطيب Yيكو Y
 .١

.µظاهر ±
.áصله ثابت
 Yيكو Y
 .٢


Y يكوY فرعه ± �لسما£. .٣
.Yكل �ما ± µ�اí êيؤ Y
 .٤


Y يؤí êا�µ بإYr �هللا تعا}. .٥
  فإ�r توفر� هذµ �ملز�يا �خلمس ± 
 Uا"� فإنه منهج كامل للناî كتا�
± rلك �لزماY "صاé للعمل به. 
ما 
|�r �نعدمت هذµ �ملو�صفا� ± ِسْفر 
 {| ُينسب  
" ± كال[  �ألسفا�  من 

حد  Yيكو Y
�هللا � فإنه ال يعد" 
نسخه  مت  قد  مما  
نه  فإما  �الثنني؛ 

نه ليس من  "
"|لغاµð بيد �هللا تعا}، 
عندµ � بل هو من �ختال� �لبشر.


تنا"b كل هذµ �ملز�يا �خلمس  Yآل�"
بالشرÎ "�لتفصيل. 

:[Eمليز� �أل�
�حلسن  �لطّيب:   Ëمع" (طيبة). 
�ملنظر؛ �ملصوY من �لعيب "�لنقص؛ 
�لصا±؛  �لنقي  �للذيذ؛  �لطيب؛   "r
�لعظيم؛  �جلو��؛   zلعا� �حللو؛ 

�ملو�فق. 
 Yللعمل هو ما يكو éفالوحي �لصا
(.Eًال): كالشجر� �لطيبة مصونá من 
ليس  
نه   Ëمبع "�لنقائص،  �لعيو� 
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التقوى

 Yإلنسا� �"حانية  مع   ñيتنا ما  فيه 
"عو�طفه   µمشاعر  "
 مر"£ته   "

هذ�   Yيكو  Y
 (ثاني`):  �لطبيعية. 
طال"�   �r �لديباجة  حسن  �لكال[ 

"�"عة تأخذ مبجامع �لقلو�.
(ثالث`): 
ç Yد �لعامل به متعة "لذ� 

.ä�"سر"
عذبا.   äحلو  Yيكو  Y
 
�بع`): )
�جلو��.   zعا  Yيكو  Y
 (خامس`): 
(سا�س`) 
Y يفو� كل كال[ °خر 

.µمز�يا ±

�مليز� �لثانية: 
 Y|" .سخ��قو�  �

صلها ثابت) )
�أل�¼   ± �لشجر�   bصو
 إلثبا� 

عد� معاYٍ منها: 
١. |Íا شجر� حية طرية متتص غذ�£ها 
 b. كذلك حا�¼ باستمر��من �أل
 áلوحي �حلي فإنه يتلقى غذ�ً£ "�عم�
من �هللا باستمر��، 
ما �لوحي �لذ� 
"�لشمولية  �لسعة  فيفقد  نسخه  مت 
يعو�  فال  معا�فه،  معني  "ينضب 
�ملتجد��  �حلاجا�  تلبية  قا��ä على 
�لشموb للبشر. "لكن �لوحي �حلي 
من  حاجة  كل  يسد  َيَظل  �لثابت 
من  فما  �لبشرية.  �لفطر�  حاجا� 
قضية يو�جهها �لناU ± حياִדم |ال 
"çد"Y حّلها ± rلك �لوحي على 

�لفو�، "çد"Y فيه معا�� جديد�، 
�أل�¼  من  غذ�£ها  متتص  كشجر� 
|ليه �حلاجة. مما ال شك  مò �عت 
�ملعا�� تكوY مكنونة   µهذ Y
فيه 
�حلاجة  عند  ظهو�ها  "لكن  فيه، 
�هللا  فضل  على  يتوقف  |منا  |ليها، 
�ملتجد� باستمر��. فكأY هذ� �لكال[ 
غذ�ً£  تعا}  �هللا  من  يتلقى   bيز� ال 

"�عمá من "قت آلخر.
|شا��  �لشجر�   bصو
  óسو�"  .٢
 Ëمبع "متانتها.  جذعها  صالبة   {|

Íا تقف صامدً� "ال Éضع للهز�� 
|حد¤   áيض
  µهذ" "�لصدما�. 
 äمز�يا �لوحي �حلق، فإنه يبقى صامد
"�العتر�ضا�،  �ملطاعن  "جه   ±
"مهما قسا عليه �ألعد�£ بالنقد فإÍم 
 áثابت |نه يبقى  ال يقد�"Y عليه، بل 

شا¿á �غم عد�ئهم �للئيم.
 {|  Nيش  bألصو�  óسو�"  .٣
تتزعز§  فال   áيض
 �لشجر�  ثبو� 

تعا}:  قوله  من  فاملر��  مكاÍا.  من 
�لكلمة   bصو
  Y
 ثابت﴾  
صُلها ﴿
ال  |Íا  ôيث  صلبة  "مبا�ئها  �لطيبة 
تتغN "ال تتبدYْ|" b تغّير �لزمن، بل 
تبقى تعاليمها �حلقة ثابتة على ما هي 
 Nمست �حلاجة |} تغي �r| ما
عليه. 
�لوحي فاعلمو� 
نه قد فقد �لطال"� 
جّفت  قد  "صا� كشجر�  "�حليويَّة 


غصاÍا "�جُتثَّْت من 
صو%ا.
|شا��  �لشجر�  
صل   óسو�"  .٤

يضá |} طوb عمرها، ألY �ألشجا�  
 ±  áعميق جذ"�ها  تضر�  �ل² 
 áيض
  µهذ" طويًال.  ر  تعمَّ �أل�¼ 
õد[  فإنه  �إل%ي  �لكال[  مز�يا  من 
 böنه  ي
�إلنسانية ملد� طويلة، "ليس 
�ليو[ "ُينسخ غدä. "�ملر�� من كال[ 
�هللا هنا: �لتعاليم �ألساسية �جلوهرية 
فمن  "|ال   ،bكاألصو هي  �ل² 
�ألمو�  بعض  �هللا  يلغي   Y
 �ملمكن 
 ä�ختبا�" بالً£  �لوحي  من  �لفرعية 

كذلك حـال الوحي احلـي فإنه يتلقى غـذاًء ودعمًا 
من اهللا باسـتمرار، أما الوحي الذي مت نسـخه فيفقد 
السـعة والشـمولة وينضـب معـني معارفـه، فـال 
يعود قـادرًا على تلبيـة احلاجات املتجددة للبشـر.
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ال  �جلوهرية  �ملبا��   Y
 بيد   ،Uللنا

بدä. خذ"� مثًال �لتو���، فقد  Nتتغ
"لكن  �لكرمي   Y°بالقر �هللا  نسخها 
بعد 
Y خدمت �إلنسانيَة ملد� 
لفي 
سنة. لقد 
�سل �هللا 
نبيا£ كثNين ± 
هذµ �لفتر�، "لكنهم ما جا£"� لنسخ 

�لتو��� "|منا لتطبيقها.  
٥. "كما 
Y جذ"� �لشجر� �لطّيبة 
كذلك  �أل�¼   ± طريقها  تشق 
çب 
Y يأخذ كال[ �هللا �حلي طريقه 
فتنعكس  �ملؤمنة،  �لقلو�   ¼�
  ±
تأث�Nته �لطيبة ± سلوكهم "
عما%م.  
من  �اعة  هنا�   Yتكو  Y
 فيجب 
 òملؤمنني �لعاملني بالكال[ �إل%ي ح�
نتائجه  "ُتعر�  �ال��ها�  له  ُيكتب 
"تأث�Nته. فإY قلو� �اعة �ملؤمنني 
تعا}،  �هللا  لكال[  �أل�¼  مبثابة  هي 
 ±  áعميق  äNتأث �لكال[  هذ�  فيتر� 
�لقلو� �ملؤمنة حò يتأّصل فيها .. 
�لو����  باألحكا[   Yيعملو 
Íم   �

± كال[ �هللا "يكشفوY للعاJ Äاسنه 

"كماالته.
هذ�  غذ�£  مصد�   Yيكو  Y
  .٦
يتغذ¤  ال  
نه   Ëمبع  ،äحد�" �لكال[ 
بل  "هنا�،  هنا  من  كاحليو�نا� 
ميتص -كالشجر�- غذ�£µ من منبع 
"�حد هو �هللا تعا}. "± هذ� |شا�� 
مبا��  من  �لبشر  õترعه  ما   Y
  {|

مصا��  من  مستقا�   Yتكو "تعاليم 
من   áمقتطف بعضها   Yفيكو  ،òش
�لطبيعيا�،  من  "بعضها  �لفلسفة، 
"�لعا���،  �لتقاليد  من  "بعضها 
�لسائد�  �لقو�نني  من  "بعضها 
 µهذ  ±  Y"جتد "لذلك  حينذ��، 
�لتعاليم �ملصطنعة بأيد� �لبشر شّتى 
كال[  منبع  "لكن  �لتعا�¼.  
نو�§ 
عميقٌة..   µ�"جذ" "�حد  تعا}  �هللا 
 Yحكامه "تعاليمه ال تكو
 Y
 Ëمبع
 b"تتنا كما  بينها،  فيما  متعا�ضة 
تفصيلي  ببحث  |نسانية  قضّية  كّل 
عميق. "ال يكوY هذ� �لكال[ ôاجة 
عن  للدفا§  �لبشر  من  مساعد�   {|
"بقائه  غذ�ئه  مو��   Y| بل  مبا�ئه، 

� �أل�لة "�ل��هني-  يكوY من -

صل "�حد هو �هللا سبحانه "تعا}، 

فهو �لذ� يتو} �لدفا§ عنه.

�مليز� �لثالثة: 

شا�  "قد  �لسما£﴾،   ± ﴿"فرُعها 

�لتالية  �ملو�صفا�   {| بذلك   Y°لقر�
لكال[ �هللا �لصا± �حلّي:

١. |Y �إلنسا�r| Y عمل ֲדذ� �لتعليم 
تعا}.  �هللا   {|  bلوصو� من  متكن 
rلك 
Y �لذ� يتسلق شجر� "صلت 
فر"عها |} �لسما£ فإنه البّد 
Y يصل 
لغة   ± ֲדا  ُير��  �ل²  �لسما£..   {|

�لر"حانيا� �لقرُ� من �هللا تعا}.
يبني  �إل%ي  �لكال[  rلك   Y|  .٢
rلك  تفاصيله.  بكل  �لشر§  
حكا[ 
 Nلشجر� |} �لسما£ تش�  bصو" Y


نه  فاملر��   .áيض
 �لفر"§  كثر�   {|
ما من حاجة بشرية |ّال "يسدها هذ� 
 "
 �"حانية  قضية  من  "ما  �لتعليم، 
 Yخالقية |ال "يبحثها بالتفصيل. "كأ

هذµ �لشجر� �لر"حانية �لباسقة تغطي 

بأغصاÍا �قعة �لسما£ �لر"حانية.

سس  على  مبنية  تعاليمه   Y|  .٣
��تفا§   Y
 rلك  �ألخال�.  مكا�[ 
 {| Nلشجر� �لر"حانية يش� Yغصا


Y هذ� �لوحي ال Õتو� على 
خال� 

... الذي يتسلق شجرة وصلت فروعها إu السماء 
فإنه ال بّد أن يصل إu السماء.. الw ُيراد بها ! لغة 

.uالروحانيات القرُب من اهللا تعا
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٨

التقوى

سطحية "مبا�� عا�ية، بل يدعو |} 
�ملبا�� �لعليا "�ألخال� �لسامية.

٤. |نه نافع للناU كافة على �ختال� 
 Y
 بدليل  
مزجتهم، " طبائعهم 
�لشجر� �لباسقة �لو��فة �لظالb تظل 
 {| |شا��  فاجلملة   .Uلنا� من   äNكث
�ستقطا�  على  قا��  �لكال[  هذ�   Y

�لناU من كافة �ملجاال� "�لطبقا�، 

"نافع %م على حد سو�£.

�مليز� �لر�بعة:

ُكلها كل حني﴾، "�ملر�� من ُ êتؤ﴿

rلك: 
�لطاهر  �لوحي  عالما�  من   Y
  .١
�"حانية  شخصيا�  ظهوُ�  �حلي 
عظيمة  من بني �لعاملني به بني حني 
íاٌ�  �لشخصيا�   µهذ Yخر، "كأ°"
 Yهؤال£ يكونو Y
 Ëلتعاليم. مبع� µذ%

مناør مثالية لتأث��N هذ� �لوحي.
�لنجا�  به  يعمل  ملن  يضمن  
نه   .٢
قوله   Y
 rلك  �آلثا[.  من  �ألبدية 
كما  حني)  كل  
كلها   êتؤ) تعا} 
�لر"حانية  �لشخصيا�  ظهو�  يع� 
على  ينص كذلك  فإنه  �لد"�[،  على 
ضر"�� 
Y يتز"َّ� �إلنساY من íا�ها 
��ئمá. "هذ� �لغذ�£ �ملستمر من تلك 
ما  ألحد  يتيسر  لن  �لطيبة  �لتعاليم 
ال  �ل²  �ألبدية  �لطها��  له  تتيسر   Ä

.N"ال تقص �يتخللها فتو

�مليز� �خلامسة:

Y هذµ �لشجر� �لطيبة  �
)بإYr �ֲדا( 
ôسب  ال  �ֲדا   Yrبإ �لثما�  تعطي 
قد  "هنا  �لعا�ية.  �لطبيعية  �لنو�ميس 
عن  �لر"حانية  �لطيبة  �لشجر�  متيز� 
�لشجر� �لعا�ية، ألY �ألشجا� �لطبيعية 
"لكن  �لطبيعية،  �لنو�ميس  "فق  تثمر 
 .Ñي خا%| Yrلشجر� �لطيبة تثمر بإ�
كال[  نتائج   Y
  {| |شا��  هذ�   ±"
فحسب،  طبيعية   Yتكو ال  تعا}  �هللا 
بل تكوY له نتائج شرعية 
" �"حانية 
 Yكا  �r|  ،bملثا� سبيل  "على   .áيض

�إلنساY صا�� �حلديث فال شك 
نه 
�ملبا�كة  لعا�ته   áطبيعي  äرí سيج� 
لد¤   áحتر�م�" ثقًة  يز���   r|  ،µهذ
 áخر شرعي° äرí لقو[، "لكنه سيج��

فضاًال "بركا� خاصة من  Ïير r|
يؤ��   Yكا  �r|  "
 تعا}.  �هللا  عند 

�لصال�، فثمرها �لطبيعي هو 
نه ُيد�� 
"�لنظا[ إلحر��  �لطاعة  
ùية  �ملصلي 

نه �ç لصالته  |ّال  �لقومية،   éملصا�
 áنه سيز��� قرب
íرä °خر شرعيá "هو 

من �هللا "Õظى برðيته � .
 Y°كرها �لقرr ²هي �لعالما� �ل µهذ
للشجر� �لطيبة، "�حلق 
Íا حتّد� ُهوية 
�حلي ôيث ال  �لصا±  �إل%ي  �لوحي 
يبقى هنا� 
ية صعوبة ± �لتمييز بني 
�لباطل.  �لكال[  "بني  �حلق  �لكال[ 
 µلكرمي جند� Y°عندما ننظر |} �لقر"
�ملو�صفا�   µهذ من  بكلٍّ  متحّلًيا 
لن  |نه   òلإلعجا�، ح  Nمث بشكل 
يعترفو�   Y
 |ال   áيض
 �ألغبيا£  يسع 
بكوY �لقر°Y ��خرä مبحاسن منقطعة 
خا�قة  �"حانية  "بطاقا�   ،Nلنظ�
يبا�يه 
� مصد�   Y
 ôيث يستحيل 
°خر، سو�£ 
كانت �لكتب �لسما"ية 
�لسابقة 
" كال[ �لبشر من �لفالسفة 


" غNهم.

ظهوُر شخصيات  احلي  الطاهر  الوحي  عالمات  من 
روحانية عظيمة  من بني العاملني به بني حني وآخر، 
وكأن هذه الشخصيات �اٌر {ذه التعاليم. مبعz أن 

هؤالء يكونون منوذجًا مثاليًا لتأثjات هذا الوحي.


