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التقوى

تـميـم �بو �قـة

�ملوعو�  �ملسيح  بيَّن 
هاما  �صال   �
�ليه  يلتفت   �� ينبغي 
�ملخالفو� من �لد�خل ��خلا#"؛ �هو 
��ملبعوثني  �ألنبيا,  مع  �خلال0   ��
باألخذ  ُيحسم   �� �لتفس7 6ب   8
يقدمو9ا  مسألة   =�  8 بتفس�7ִדم 
�ترF ما سو�D، حA �لو بد@ غ7 
منطقية �� بعيدL عن �لقياK للبعض. 
�هذ� أل� �حتماP �لوقوN 8 �خلطأ 
كب7،   Pحتما� هو  �الجتها�   8
 Vملبعو��  Wلن� تفس7  يكو�  بينما 
يبعثه  �لذ=  �لوحي، �هو  مبنيا على 
�خلالفا@،   8 �حكما  مرجعا  �هللا 
ال   Dعند �خلال0  ينقطع   �� �ينبغي 

فالو�جب  بنفسه.  هو  ُيخاَلف   ��
 �� بالتقو_  يتحلَّو�  �لذين  على 
�يقبلو�  �تفس�7ִדم  `#�,هم  يتركو� 

.Vملبعو�� Wتفس7 �لن
يقوP حضرته حوc Pلك:

”لقد #كز �لقر`� �لكرمي على �ألمر 
�كثر   N#لو�� بالتقو_  بالتحلي 
�لتقو_  أل�  `خر،  ُحكم   =� من 
سيئة،  كل   hالجتنا  Lقو �ملر,  متنح 
كسب   8  Nإلسر�� على   Dتساعد�
�لتأكيد  هذ�   8 ��لسر  حسنة.  كل 
 kلسال� متيمة  �لتقو_   �� هو  �لكث7 
لإلنسا� n 8يع mاال@ �حلياL. �9ا 
�حلصن �حلصني للوقاية من كل فتنة. 
�� �ملتقي يتجّنب كث�7 من �لنقاشا@ 

بينما   ،L7خلصوما@ �خلط��لعقيمة �
 8 فيها   tباخلو �آلخر��  َيهلك 
�لُفرقة  �يسببو�  �ألحيا�،  من  كث7 
8 قومهم جر�, �ستعجاwم �ظنو9م 
mاال  للمخالفني  �ُيتيحو�  �لسيئة، 
 x� بالتأمل مثال ��فانظر .tلالعتر�
�ملعاصر��  �ملشايخ  ��صل  حد   =�
�تكذيبنا  تكف7نا   Lفكر �ملعاند�� 
{يث  �ثبا@،   �� حتقيق   ِّ=�  ���
�لنصا#_  �سو� من  �لكفر  ير�ننا 8 
ينهى  �لذ=  �ملتقي  فهل   .K�ندw��
ميكن   Fلشكو�  Nتبا� عن  فعال  قلبه 
كانت  فلو  �لباليا؟   Dهذ يقع 8   ��
�لتقو_  من   Lٌ#c هؤال,   hقلو  8
ال�ذ�� مقابلي �لطريق �لذ= ��ذها 
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طالn 	حلق منذ 	لقد�، أل� 	جلميع 
قر�  باملبد� كما  	لقد�  منذ  قد سلَّم 
يعلنو�  	لذين  بشأ�  �يضا  	إلسال� 
�نبيا_  	هللا  من  بعثو	  �xم   vلعا	  K
��سال �مأمو�ين، ?�	 حصل بينهم 
�بني علما_ 	لعصر 	ختال� K بيا� 
 nكتا  cتفس  �� حديث   ِّ��  Àمع
	هللا، فليس طريق 	لتسوية معهم كما 
	لعا�يني،   gلنا	 سائر  مع  يكو� 
	لذ�   Àملع	 فريق  ح  ُيرجِّ °يث 
تكذيب   B?  iيسا�� �ُيقّويه  ُيبينه 
	الختال�  على  بل  	آلخر،  	لفريق 
بينهم  	حلاصل  �	لتأ�يل   cلتفس	  K
 B?  nقر�  hملعا	 بعض  كو�  �مع 
 hملعا	لظاهر على عكس 	 K gلقيا	
	لF بيَّنها 	ملأمو���، فإ� 	لسعد	_ ال 
	ملأمو�ين  مقابل  مبعانيهم  يتمسكو� 
بل  ُيِصرُّ��.  �ال  	إلqا�  �متلقي 
عندما يتبني qم من خال@ مالحظة 
	لتأييد 	إلqي 	ملتو	تر �	آليا% 	ملتنوعة 
	هللا؛  من  مؤيد��   gلنا	 ��لئك   ��
�يتقبلو�  معانيهم  يتركو�  فإxم 
	ملؤيَّد��،  هؤال_  بّينها   Fل	  hملعا	
من   iنو 	لظاهر   K �يبد �?� كا� 
 hملعا	 بيا�   K أل�  فيها.  	لضعف 
	إلنسا�  يكو�  فأحيانا  سعة كب�c؛ 
 Àمع �يقد�   jملجا	  B? مييل  	لذ� 

مقابل  	حلق،  على  ما  لنص  Âاjيا 
	لنص  بظاهر  يتمسك  	لذ�   Xcغ
يتوجه  �ال  حرفًيا،   	cًتفس  Xُيفسر�
 nأل�	 مقتضى  من  بل   .jملجا	  B?
	مللَهمني   Xجتا 	لو	جب  �	الحتر	� 
بالقر	ئن  ُيطالَبو	  ال   �� �	ملرَسلني 
	لظاهر  عن  بالصر�  قامو	  لو   wح
�لو بد�� ��ِّ قرينة، على عكس ما 
ُيطاَلب به 	لعلما_ 	آلخر��. ?ال �نه 
سيكو� من 	لضر��� 	لتأكد من �xم 
K 	حلقيقة مؤيَّد�� من 	هللا �مقرَّبو� 
على  حائز��  �xم  ثبت  فإ�	  ?ليه، 
	لتأييد 	إلqي، فعند ظهو� 	الختال� 
بينهم �بني 	لعلما_ 	آلخرين K بيا� 
ُيقبل   �� لكتاn 	هللا، rب  ما   Àمع
حصر	.  	ملبعوثو�  بيَّنه  	لذ�   Àملع	
�ما j	@ 	لعمل ֲדذ	 	ملبد� على 	لد�	� 
قائما؛ فمثال حني حصل 	الختال� 

بني عيسى � �بني 	ليهو� K بيا� 
Âي_  عن  مالخي   oلن	 نبو_�  حتقق 
	لذ�   cلتفس	  �� فمع  ثانية،  ?يليا 
	لظاهر،  °سب  كا�  	ليهو�  مه  قدَّ
بينما قو@ عيسى � �هو �� 	ملر	� 
بعثة  هي  ثانية  ?يليا   oلن	 بعثة  من 
مثيله، كا� يبد� تأ�يال �كيًكا، بل 
يتسم بنوi من 	إلحلا� �كا� جديًر	 
	ليهو�، �كا� صرًفا  بالضحك عند 
قرينة؛   ِّ�� ?قامة   ��� 	لظاهر  عن 
 �� 	لسعد	_   e�� حني  �لك  فمع 
هذ	 	لرجل مؤيَّد من 	هللا ��� 	حلقيقة 
 cلتفس	 	نكشفت عليه بالوحي، قبلو	
 Àمع 	��ّ��  � بيَّنه عيسى  	لذ� 
يبد�  	لظاهر   K كا�   �?� 	ليهو�، 
مماثل   i	نز 	لصحيح. ¶ حد¹  هو 
لليهو� مع نبينا � K تفسc 	لنبو_� 
عن ”مثيل موسى“ 	لو	��� K 	لتثنية 

ينما يكون تفسـ� النz واملبعـوث مبنيا على الوحي، 
وهو الـذي يبعثـه اهللا مرجعا وحكمـا ] اخلالفات، 
وينبغـي أن ينقطـع اخلالف عنـده ال أن ُ�اَلف هو 
بنفسه. فالواجب على الذين يتحلَّون بالتقوى أن يwكوا 
آراءهم وتفسـ�اتهم ويقبلوا تفسـ� النz واملبعوث.
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التقوى

بأ�  	لتو�	�؛ حيث كانو	 يقولو�   K
?سر	ئيل،   aب من   µسيأ  oلن	 �لك 
�كانو	 يقولو� ?� 	هللا �قسم لد	�� �نه 
سيظل يبعث 	ألنبيا_ من عائلته فقط، 
لكن سيدنا �موالنا 	لنo � قا@ ?� 
 Àملع	 �?منا  صحيحا  ليس   Àملع	 هذ	 
	لصحيح �� ظهو� مثيل موسى كا� 
rب �� يكو� من ?خو� بa ?سر	ئيل، 
 hمعا  �� فمع  ?�اعيل.   aب من   ��
	ليهو� كا� قد 	تفق عليها علماfهم 
منذ �لفي عا�، �كا� �لك حجة قوية 
للجاهل؛ �نه كيف ميكن �� ُيسلِّمو	 
مبعÀ جديد áالف للمعÀ 	لذ� ُعدَّ 
	لعلما_  من   cكب �ع  عند  صحيًحا 
مع  	إل�اعية؟  	لعقيد�  مبÐلة  �كا� 
 Àملع	  �� 	لعقال_   e�� حني  �لك 
من  	ملؤيد  	إلنسا�  بيَّنه  قد  	جلديد 
	هللا- �� نبُينا �- كما 	عتقد�	 �� 
 K ¥طئ   �� ميكن   hإلنسا	 	لعقل 
 Àملع	 بينما   ،Àملع	 بيا�   K 	الجتها� 
	لذ� بيَّنه 	لوحي فال ميكن �� ُيخطئ؛ 
قِبلو	 تفسc سيدنا �نبينا �، ��َمو	 
 �?� كمهمال%،  	ملعا�ضني   cتفس
 ،X_ُيدَعو� مشايخ �ينهم �علما 	كانو
ألxم �يقنو	 �� هذ	 	لرجل حائز على 
تأييد من 	هللا �صاحب خو	��، ��� 
فلم  تالjمه.  	لسما�ية  	لتأييد	% 
	 من 	لقبو@ بأ� معاh 	ليهو�  rد�	 ُبدًّ

�	لنصا�e ليست صحيحة. فمن هذ	 
 eلنصا�	ليهو� �	ملنطلق �سلم مئا% 	
	التفا�  عليها  مت   Fل	  hملعا	 تا�كني 

منذ �لفي سنة.
فمن هذين 	لنظcين ثبت قطعا �نه ?�	 
 nلكتا cٍبيا� تفس K ختال�	ظهر 
فإ�  	هللا،  من  �مبعو¹  قو�  بني  	هللا 
حصًر	  هو  	ملبعو¹  بينه  	لذ�   Àملع	
 K يبد�  كا�   �?� بالقبو@  rد� 
 .gلقيا	 عن  �بعيًد	  ضعيًفا  	لظاهر 
ر معظم نصو�  �qذ	 	لسبب ال ُنفسِّ
	ليهو�  فسرها  مبا  �	إلجنيل  	لتو�	� 
�	لنصا�e، �?منا نستقبل K كل حا@ 
	ملعاh 	لF بيَّنها 	لقرLُ� 	لكرمي. فحني 
حتقق هذ	 	ملبد� �جب �� نالحظ �نه 
	ملعا�ضو� يتسمو�  	ملشايخ  لو كا� 
حالة  ففي  �	إلنصا�،  باألمانة 
�عو	� بكوh 	ملسيح 	ملوعو� �كنت 
ر تأييًد	 لدعو	� بعض 	ألحا�يث  �ُفسِّ
�	آليا% تفسc	 ال يقبله 	ملعا�ضو�، 
كا� rب على �هل 	لتقوe - ?�	 كا� 
تفسK �c نظرهم ضعيًفا على سبيل 
	خلال�  هذ	  يسّو�	   ��  -D	الفتر	
	لطريق  °سب   Xظهو� عند  معي 
	لصاحلو�  ُيسّويه  ظل  كما  	ملعهو�، 
 �� 	لوضع؛  هذ	  مثل   K 	لسابقو� 
كا� rب �� يتأكد�	 هل هذ	 	لرجل 
مؤيَّد من 	هللا �� ال، لكنهم مع 	ألسف 

v يسلكو	 معي هذ	 	ملسلك، مع �نه 
لو كا� عندهم ?نصاٌ� لوجب عليهم 
 nألغر	� 	لطريق.  هذ	  يتخذ�	   ��
 Xذنا¨	 	لذ�  	جلانب   �� �لك  من 
جًد	  صحيح  هو  	لنصو�   cلتفس
	لقياg عقال �يضا، ?ال   B? nألقر	�
�� معا�ضينا مع �لك �عرضو	 عنه. 
 �� عليهم  	لو	جب  من  كا�  �نه  مع 
يقبلو	 تفس�c حصًر	 بعد 	لتأكد من 
	لتأييد 	إلqي Nالفa حw لو بد	   ��
ضعيفا مقابل تفسcهم. فقولو	 	آل�؛ 
�هذ	 هو طريق 	لتقوe 	لذ� 	ختا��X؟ 
تأملو	! ��َّ طريق 	¨ذX 	لسعد	_ حني 
	ألنبيا_  بني  	خلالفا%   Xهذ ظهر% 
	حلق  من  �ليس  	ألخرe؟  �	ألمم 
�xم قبلو	 	لتفسc 	لذ� خرM من فم 
	ألنبيا_ K �� حا@؟“ (�يا� 	لصلح، 

� ٨٠، 	خلز	ئن 	لر�حانية)
?��، فالو	جب هو 	إلميا� باملبعو¹، 
	لذ� ُيظهر 	هللا له 	آليا% 	لF توصل 
?B 	ليقني �نه من 	هللا ، ¶ بعد �لك 
قبو@ حكمه ���يه، �هذ	 ما rب 
من   ��� قلبه   K من  به  يلتز�   ��
 ��  Xcتفس  �� ظن  من  �ما   .eتقو
فهو  �لك،  على  ��صرَّ   ،B�� ��يه 
فشيئا  �ينحر� شيئا  نفسه،  يهلك 
من  	هللا  �قانا  	إلميا�.  جا��  عن 

�لك. Lمني.




