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التقوى

 هانـي طاهـر

يتبÉ بعض �لناº بعض 
�ليل،   Nغ من  �لعقائد 
حر¾   « توقعهم   �
يرتد  "قد  �قتها،  عد[  يتبني  حني 
جز� منهم، "منهم من ميأل �لشكُّ 
قلبه، "منهم من يضطر للتر�جع عن 

خطئه مما íرéِّ �خلصم. 
مسألة  
ّية  على  �لرّ�   « �لو�جب 
لسَت على يقني منها هو قوbُ "ال 

" "لعّل  ،"Yقد يكو" "

عر¯"، 
منها"  للنظر  
خر�  �"�يا  للمسألة 

"ليس �لتسرÂ باإلجابة �لقاطعة. 
 �Nكث معلوما~  لديه  َمن  هنا� 
 Âلإليقا "يسعى   ºٍقا "قلٌب 
�ملعلوما~،  قليلي  من  بالطيبني 
فمثال قد يبد
 معهم �حلو�� بقوله: 

هل ميكن 
Y تؤمن بن� قتل مئا~ 
 « �ستسالمهم  بعد  zعد�ما   ºلنا�
�ملعلوما~  قليل   Â�فيسا معركة؟ 
مستحيل،  هذ�  هللا،  حاشا  بقوله: 
"ال  يعفو  فالن�  نبيا،  ليس  "هذ� 
 Âيقتل �ملئا~... فيأتيه هذ� �ملخا�

بقصة بó قريظة. 

"قع  قد  �إلجابة  هذ�  فصاحب 
 :bيقو Y
نفسه » "�طة، �z عليه 
فقد  �لسؤ�b؛  هذ�  على  
جيب  ال 
خونة،   Yملستسلمو� هؤال�   Yيكو

" قد يكوY هنا� شي� ما غامض 
قتل   Y
 
عرفه  فالذ�  
عرفه؛  ال 
 « مقاتال   Yكا  Yْ
 ملجر�   Nألس�
جيش �لعد" جرمية، 
ما قتل �خلائن 
فيمكن  
سر، ُ لو   èبه ح  ºبأ فال 

 Yفإ لذ�  باإلعد�[.  عليه  �حلكم 
عليه  ُيجا�  "ال  متشعب  سؤ�لك 

بنعم 
" ال. 
معلوماتنا   Yتكو  Y
  « عيب  ال 
يولد"�   ¿  ºفالنا جد�،  بسيطة 
 Âلتسر� هو  �لعيب  لكن  متعلمني، 
 Y
 ظَننَّا  مهما  باجلو��  �جلز[   «
 ��ِ ُكلِّ  ﴿َ"َفْوَ�   .�Nكب معا�فنا 

ِعْلٍم َعِليٌم﴾. 
 :bد� جديد لسؤ�-
"قد يتعر� 
يتلقى  بن�  تصد�   Y
 ميكن  هل 
بقوله:   Â�فيسا يفهمه؟  ال  "حيا 
كال، فهذ� يتعا�� مع حكمة �هللا 
ُيفِهم   Y
 �هللا  يعجز  فهل  "قد�ته، 
�سوله؟ "ما �حلكمة من "حي ال 

ُيفهم؟ 
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��"ية  على  zجابته  قَصر  قد  فهنا 
 Yنه كا
ضيقة فتسّرÂ "جز[، مع 
 Yz 
عر¯  ال   :bيقو  Y
 ميكن 
كاY هنا� ما مينع من zنز�b بعض 
 Nغ 
خر�  بلغة  �لوحي  عبا��~ 
 Yلتكو  Y"خرª فيفهمها  مفهومة 
غامضة  تبقى  برمو�   "
 معجز�، 
معجز�   Yفتكو الحقا،  ُتحّل   èح
من  ممكن  �لك  لعل   "
 مستقبلية، 

جل �لر� على �لقائلني بأY �لوحي 
فنـز"له  
فكا�، " خو�طر  Ýر� 
بلغة ال يفهمها �لن� يؤكد �ستحالة 
"خو�طر�  خياله  من   Yتكو  Y

 Yتكو "قد   .�Nتفك" "هو�جسه 
هنا� �حتماال~ 
خر� ال 
عرفها، 

"�هللا 
علم. 

" لو سأله: هل ميكن 
Í Yطئ �لن� 
 Â�فسا نبو��؟   "
 مسألة  فهم   «
 Y
"قاb: حاشا "كال، "يستحيل 
من  فيها  ليخطئ   vتعا �هللا  يتركه 
 Y
 "قبل  �لفو��  تصحيحه   Y"�
ُيبلِّغها للناº! فهنا قد "قع » خطأ 
 Y
 ميكنه   Yكا"  ،Âِّملتسر� �جلز[ 
 vz اجةâ علم، فاملسألة
يقوb: ال 
مزيد من �لتفكN "�لنظر من ûتلف 
�لز"�يا، "ال ميكنó �جلز[. 
ما �لذ� 
يكذ�  ال  �لن�   Yّ
 فهو  به  
جز[ 
�ملعصية قط، "
نه  يتعمد  قط، "ال 

طاهر نقّي من بد�يا~ حياته. 

هل  عند  يذهب  �لك  بعد   �
�لذكر "يسأ%م عن �ملسألة "سيجد 
من  ما  "zنه   bتقو متأنية  zجابا~ 
ن� zال "صد� عنه خطأ فيما يتعلق 
 ¿ Yْباالجتها� » فهم �لنبو��~؛ فإ
َيْسَلم ِمن �خلطأ 
فضُل �ألنبيا� قاطبة؛ 
خطًأ  �حلديبية   vz سفر�   Yكا  �ْz
�جتها�يا، كما كاY �عتباُ�� �ليمامَة 
مكاYَ �%جر� خطًأ �جتها�يا 
يًضا، 
غ�N؟  على  لالعتر��   bاÝ فأ� 
�جتها��،  
Í Yطئ »  للن�  ميكن 
"لكن ال خطأ » "حي �هللا. "ميكن 
 ��z �لوحي  فهم  �لن� »  
Í Yطئ 
�لشريعة كعد[  
حكا[  يكن »   ¿
�لن�   b"نز Yّ
�لن� مالخي   ����z
على  ُيحَمل  ال  �لسما�  من  zيليا 
بنو  
ما  �ستعا��.  هو  بل  �حلقيقة، 

منهم  ن�  يستطع  فلم  zسر�ئيل 
�لن�   Y
 �لتو���  نبو��  من  �إل���� 
Þzاعيل.   óب من   Yسيكو  Nألخ�
كذلك 
خطأ عيسى � 
يضا » 
�الجتها� �z تيقَّن بأنه سيكوY ملًكا 
حè �شُتر� �لسالøُ ببيع �أللبسة، 

عِطي يهو�� �إلسخريوطي عر� ُ"
�حلكومة 
يضا. � "عد "عد� 
كيد� 
®اية   «" �لسما�،  من  بالعو�� 
�ملطا¯ ثبت عد[ صحة هذ� �ألنبا� 

كلها". (حقيقة �لوحي)
"قد ُيسأb �ملر�: ملا�� Íطئ �لن� » 
فهم بعض �لنبو��~؟ فإY ¿ يعر¯ 
 bعلم، � يسأ
�إلجابة فليقل: �هللا 

هل �لذكر، فيجدهم يقولوY: "لقد 
�الجتها��  �خلطأ  صد"�  �هللا  قّد� 
من �ألنبيا� لكيال ُيتََّخذ"� معبو�ين، 
"لكن هذ� ال يغيِّر » zمتا[ حجتهم 

ال عيـب ! أن تكـون معلوماتنـا بسـيطة جدا، 
العيـب  لكـن  متعلمـني،  يولـدوا   R فالنـاس 
هـو التسـرع ! اجلـزم باجلـواب مهمـا ظَننَّا أن 
معارفنـا كبـjة. ﴿َوَفـْوَق ُكلِّ ِذي ِعْلـٍم َعِليٌم﴾. 
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التقوى

بكثر�  يتبني  صدقهم   Yأل شيئا، 
�ملعجز�~.... �z توجد فيهم 
نو�� 
"�ملعجز�ُ~  "�ل�كاُ~  �لصد� 
ُع  يقطِّ "�لتأييد �إل%ي بكثر� âيث 
َحدُّ صدقهم عد"َّهم zْ�با، "متو¾ 
�لزّخا�.  ªياִדم كالبحر  ٌ̄ من  
لو

(حقيقة �لوحي)

حيانا ألسئلة حوb حتقق  نتعر� 
بعض نبو��~ �ملسيح �ملوعو� �، 
من  �لقصة  ֲדذ�  نسمع   ¿  :bفنقو
قبل، "ال بد لنا من معرفة �لتفاصيل 
جنز[  �لذ�  "لكن  �إلجابة،  قبل 
قد  حضرته  نبو��ِ~   َ̄ ªال  Y
 به 
 Y
حتققت، "
Y هذ� �لنبو�� ال بد 
تكوY قد حتققت "Yْz كاY بطريقة 
ال نعلمها، "ال نر� ضر"�� بالغة 
ألYْ نعلم كيف حتققْت، فقد َعر� 
�لنبو��~  من  عدً��  �خلصو[  علينا 
تبّين  "قد  تتحقق،   ¿ 
®ا  ��عمني 
بأفضل ما ميكن..  
®ا حتققت  لنا 

فعلى �لك نقيس. 
"لكن   ،Yآل�  bملقا� هذ�  �نتهى 

نه  bللتّو شبهة تقو uخطر~ ببا
�Þه   Yلند  « قسيس  هنا�   Yكا
�إلله،  �ملسيح  
نه  
علن  بيغو~ 
 � �ملوعو�  �ملسيح  له  فكتب 
بد  ال  
نه  
"�"با   «  Âِّ�"ُ zعالنا 

Y ميو~ » حيا� �ملسيح �ملوعو�، 

"لكن هذ� �لقّس ظّل حيا حè عا[ 
نبو��  تتحقق   ¿ "ֲדذ�   ..١٩٢٧
من نبو��~ �ملسيح �ملوعو� �. 

مع 
Y هذ� �لشبهة íب 
Y ُتعت� 
�ليال من 
�لة صد� �ملسيح �ملوعو� 
 bمن عد� جو�نب، فهو مثا �
عصر   Yكا �لعصر  �لك   Y
 على 

®م �ملسيح  ºمن �لنا Nكث Yعالz
 "
 
مريكا   « سو��  �ملهد�،   "

حيث  �إلسالمية  �لبال�   "
 
"�"با 

نه   Yلسو��� من  �جل  
علن 

علن   Yير�z  « "كذلك  �ملهد�، 
 ¿" ֲדذ�.  شبيها  شيئا  �لبعض 

"�"با،  لدينا 
� مثاb على  يكن 
 Y
 لتؤكد  �لشبهة  هذ�  فجا�~ 
هذ� �لدعو� قد �جتاحت �لعا¿، 
مما يؤكد 
Y تلك �لفتر� هي فتر� 

بعثة �ملسيح �ملهد�. 
هو  �لدليل  من  �آلخر  "�جلانب 
على هال�  "�لعا¿  �خلصم  شها�ُ� 

هذ� �ملّدعي، ليكوY مثاال ªخر على 
"�ملتجرئني  �ملفترين  هال�  حقيقة 
على �هللا، "ليكوª Yية ��مغة على 
�لذ�   � �ملوعو�  �ملسيح  صد� 

¿ تزb �اعته تز�هر منذ بعثته.
صد�  �ليل  من  �لثالث  "�جلانب 
هذ�   «  � �ملوعو�  �ملسيح 
�لقضية هو ثقته �ملطلقة بنصر �هللا له 

"بإهالكه تعاv للمفترين. 
"�حلكم  بد�  جريدتا  نشر~  "قد 
�لتابعتاY للجماعة » �لك �لوقت 

ما يلي: 
"عندما توّجه �ملسيح �ملوعو� � 
 �
� vقضية بيغو~ "�عا �هللا تعا «
�لر�يا 
Y هنا� كتًبا قد ُكتب   «
عليها: "تسبيح تسبيح تسبيح". � 
شديد  �لتاu: ""�هللا  �لوحي  تلقى 

 ."Yم ال «سنو®z لعقا��
 � �ملوعو�  �ملسيح   øشر "قد 
هذ� �لوحي فقاb: ”يتضح من هذ� 

األنبياء  من  االجتهادي  اخلطأ  صدور  اهللا  قّدر  "لقد 
إمتام   !  ِّjيغ ال  هذا  ولكن  معبودين،  ُيتََّخذوا  لكيال 

حجتهم شيئا، ألن صدقهم يتبني بكثرة املعجزات....
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�لوحي 
Y حالته �ملوجو�� فاسد�، 
"من  �لك.  بعد  يتو�  لن  
نه   "

يؤمن،  ال  
نه  �لوحي:  هذ�  معا& 
صنعا،  «سن   ¿ 
نه  معانيه  "من 

ما  "�ختلق.  �هللا  �فتر� على  "zمنا 
�لة ("�هللا شديد �لعقا�) فتوضح 

نه لن يكوY مص�N خ�N، "سيحّل 

®ا جسا��  به عذ�� �هللا. "�حلّق 
�أللوهية“  
حد   يدعي   Y
  �Nكب
(�لتذكر�، نقال عن جريد� �لبد�، 
-٢١ بتا�يخ   ،٤ عد�   ،١ Ýلد 

١١-١٩٠٢¦٢٥، "عن جريد� 
�حلكم، Ýلد ٦، عد� ٤٢ بتا�يخ 

(٢٤-١١-١٩٠٢ ¦٦
بيغو~ سيعاَقب   Y
يفيد  فالوحي 
عقابا شديد� "
نه لن يؤمن قط "
نه 
لن ُيحسن.. ""�ضح 
Y �لنبو��~ 
كلها  حتققت  قد  �لوحي  هذ�   «
ثبتت  فقد  معجز�؛  الفتة  بطريقة 
"هذ�  �لقس،  هذ�  âق  �لزنا  ִדمة 
�%ال�، "هو 
شد   Âنو�
 
شّد  هو 
�إلعد�[..  "من  �ملو~  من  هالكا 
ضعو�  �لذهن   vz هذ�  "لتقريب 

�هانكم �جَل �يٍن كب�N جد�  «

ُيضبط » مثل هذ� �لتهمة! 
�من   « هلك  بيغو~   Y
 فاحلق 
 Yسرعا  �  ،� �ملوعو�  �ملسيح 
ما 
صد�~ �لكنيسة قر��� بطر��، 

 Âتبا
 �
"�نتهى كليا، "¿ يبَق له 
هالكه  على  ليشهد"�  شر�مة  zال 
�لتامة âيث  �لنهاية   èملتو�صل ح�
�نقطع 
تباعه كلية بعد سنو�~ من 

موته.
�آلY، نربط قصة بيغو~ مبوضوعنا، 
فلو ُعرضت شبهة عد[ حتقق نبو�� 
نسمع   Y
  Nغ من  مر�   bّ"
 موته 
 Yتكو Y
ֲדا من قبل فنقوb: ال بد 
"�لوعيد  مشر"طة،  "عيد  نبو�� 
�لتوبة  حالة   « يؤجل   "
 ُيلغى 
حلقة  هنا�  لعّل   "
 �لتر�جع.   "

"ننتظر  كلها،  �لقضية   « مفقو�� 

حè نعرفها.
"قد �طلعُت على مقاb ُنشر قبل 

سابيع » جريد� �لفضل ملخصه 

نه   Yعالz توقف عن  بيغو~   Y

بعد  �أللوهية  ��عا�   "
 �ملسيح 
�ملسيح  "فا�   èح"  ١٩٠٢ عا[ 
�لنبو��   Yz �، "حيث  �ملوعو� 

ال بد أن تكون نبوءة وعيد مشـروطة، والوعيد ُيلغى 
أو يؤجـل ! حالـة التوبة أو ال¥اجـع. أو لعّل هناك 
حلقة مفقـودة ! القضية كلها، وننتظر ح¦ نعرفها.

�لقّس  هذ�  ميت  فلم  مشر"طة 
تتبع  "قد  حضرته.  حيا�   «
 bملقا� كاتُب  باسط  �أل� ªصف 
 « 
قو�َله " �لقس  هذ�  منشو��ِ~ 
على  تعر¯   Y
 بعد  �لفتر�  تلك 
فثبت  "���ها،  �لعجو�  حفيدته 

لديه �لك قطًعا. 
�ملسيح   bيقو  ،bحا كل  على 
 óنz”  :Yإلعال�  «  � �ملوعو� 
هذ�   bخال من  (بيغو~)  
حذ�� 
��عائه  عن  يتب   ¿ فإ��   ،Yإلعال�
 « èقريب ح ُيدمَّر عما  فسو¯ 
حيا¬“.. فالذ� حصل 
نه توقف 

عن zعالY �أللوهية بعد �لك. 
 ~��" �ل¸  �ملطلقة  �لعبا��  
ما "
 Yإلعال� من  �لثانية  �لصفحة   «
"فيها 
Y بيغو~ سيمو~ » حيا� 
تابعة  فهي   � �ملوعو�  �ملسيح 
 « �لو����  �ملشر"طة  �لعبا��  %ذ� 

 .v"لصفحة �أل�


