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٢٦

التقوى

 = �هللا  ظل  هم   Hألنبيا�
للنا�  يبلغو*  �أل@}، 
سبحانه  �هللا  @سالة 
�يعّرفوSم  برֲדم،  �يعّرفوSم  �تعا� 
يتحقق �م  �لذr من خالله  بالطريق 

�لوصاE �لكامل مع @f �لعاملني.
��خللفاH هم �ظالE �ألنبياH من بعدهم، 
�ختلفو�  فيما  �ملؤمنو*  يرجع  ��ليهم 
 rلوحي �إل�ي �لذ� فيه من فهم aيا
نزE على �لنy �ملُرسل. �بالتاÒ تبقى 
�مة �لنy موحد# ال تناgd بني �فر�>ها 

�ال شقا�.
��خلليفُة هو �لذr يقو> ُخطى �ملؤمنني 
ُسبل  فإ*  ��لتقو?،  �لصال�  7و 

�س�   ،àجد >قيقة  ��لتقو?  �لصال� 
 fٍرµ ֲדا  خب�   ��  Tتا� �غو�@ها 

�ا.
َيْهُد�َ*  ًة  �َِئمَّ ﴿َ�َجَعْلَناُهْم  تعا�   Eقا
 �ْلَخْيَر�ِ ِفْعَل  �ِلَْيِهْم  َ�َ�ْ�َحْيَنا  ِبَأْمِرَنا 
َ�َكاُنو�  �لزََّكاِ#   Hََ��ِيَتا الِ#  �لصَّ َ�ِ�َقاَمة 

(٧٥ Hألنبيا�) ﴾لََنا َعاِبِديَن
 �� �لنا�  يهد�*  �ئمة  جعلناهم   r�
بيناها   *� بعد  ��لتقو?  ��د�ية  ُسبل 
هو  ما  �م  �بينا  �م،  ��ظهرناها  �م 
�خل� �ما هى �لصال# �كيفية �قامتها 
�r علمناهم كيف تصبح �لصال# صلة 
حقيقية بني �هللا ��إلنسا*، �علمناهم 
كيف   r� �لزكا#  يؤتو*  كيف 

 Eكاألمو� �لدنيا  �مو@  يستخدمو* 
ترفعهم  @�حانية  �هد�~  لتحقيق 

�توصلهم �� �هللا سبحانه �تعا�.
ًة  �َِئمَّ ِمْنُهْم  ﴿َ�َجَعْلَنا  تعا�   Eقا�
َ�َكاُنو�  َصَبُر��  ا  َلمَّ ِبَأْمِرَنا  َيْهُد�َ* 

ِبآَياِتَنا ُيوِقُنوَ*﴾ (�لسجد# ٢٦)
فمن ِنعم �هللا سبحانه �تعا� على ب¯ 
�سر�ئيل بل على hيع �ألمم هى �قامة 
�إلما� فيهم، �x �* ��د~ �لذr من 
معرفته  هو  �إلنسا*  �هللا  خلق  �جله 
سبحانه �تعا� �عبا>ته، �كيف ميكن 
�* يعر~ �إلنسا* �هللا �لذr هو غيب 
ُمعلم   *�< من  �لباطن  �باطن  �لغيب 
��ما� يوحي �هللا سبحانه �تعا� �ليه؟

b�لزه� xها
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للوحي �إل�ي >�ئما  �لر�فضني  �لكّن 
َيْهُد�َنَنا﴾  �ََبَشٌر  ﴿َفَقاُلو�  يقولو* 
يبصر�*  ال   Hفهؤال  ،(٧ (�لتغابن 
على  �تعا�  سبحانه  �هللا   جتليا
�t جاعل  مع�  يفقهو*  �ال  خلقه، 
جنس   r� فمن  خليفة،  �أل@}   =
يكو* �خلليفة؟ هل من �لنباتا؟ من 
�خلليفة  �ملالئكة؟.  من  �جلما>�؟ 
من �لبشر، أل* �إلنسا* هو �ملخلو� 

�لوحيد �ملستخلف = هذ� �لعا�.
كا*   � �مد   yلن� عصر   =�
�ملسلمو* �مة ��حد# ليس فيها ِفر� 
 Hلعلما� بني  تناحر  �ال  مذ�هب  �ال 
 áُيصّنف صحا�ٌّ كتاب �� ،Hلفقها��
ل�> به على صحا�ٍّ aخر. �� َيضْع 
للتوفيق   áقانون �لصحابة  من  فريٌق 
�بني  ��لنقلية  �لسمعية  �أل>لة  بني 
 rdضعه �لر�� rأل>لة �لعقلية، كالذ�
��صحابه �� كالذr �ضعه �بو بكر 
بن �لعر� �من قبله �لقاضي �بو بكر 

.tلباقال�
 � yلقد كا* �ملسلمو* = عصر �لن
�م  �يوضح  �م  ليبني  �ليه  يرجعو* 

��كم بينهم فيما �ختلفو� فيه.
�على هذ� �لد@f سا@ �لنا� = عهد 
عنهم،  �هللا  @ضي  �لر�شدين   Hخللفا�
 ،Hخللفا� من  ثالثة  �ستشهد   *�  ��
�ملسلمني،  بني  من  �لوفا�  ��@تفع 

�xهبت  ��لشقا�،  �خلال~   Eنز�
قيا�  على  �لدين  تفهم  طائفة  كل 
عقو�م، �� �د �لنا� َمن يرجعو* 
�ليه ل�شدهم �يهديهم. فانطلق كل 
مسلم خلف عا� مندفعá �ما بعو�طف 

قلبية �� معجبá بآ@�ئه �متقبًال �ا.
��لطبيعُة �لبشرية غالبا ما تغلب �لعقل 
فظهر  �لتفك�،  موطن   T@خا �تنفيه 
��لقتل  ��لتكف�   yملذه� �لتعصب 
¶جة �لبدعة �� �لر>#. �متزقت �ألمة 
�تعا�  �هللا سبحانه   Eقو فيها  �حتقق 
َ�َتْذَهَب  َفَتْفَشُلو�  َتَناdَُعو�  ﴿َ�ال 

 .(٤٨ Eألنفا�) ﴾ُ�ُكْم@ِ
�لف   ��  rملأسا�� �لوضع  ��ستمر 
�إلسال�  تشو_  ح�  يزيد،   �� عا� 
�معتقد�ִדم.  ��فعا�م  �قو��م  من 
�ظهر �لدَّجاE ��ستغلَّ ُفْرقة �ملسلمني 
�ألمة  جتتمع   �� �لفاسد#،  ��قو��م 
مر# �خر? برغم �لو~ �لعلماH �@غم 

�لو~ �ملشايخ.

 Hلعلما� من  �أللو~   مئا كا*   �x�
مر  على  ظهر��  �لذين  ��ملشايخ 
 شتا مللمة   = ينجحو�   � �لعصو@ 
بني  �لتوفيق   = ينجحو�   �� �ألمة 
 *� على  �لقا>@  تر?  يا  فمن  فرقها. 

يفعل هذ�؟
 = ُ�سقط  قد  �أل@}  �هل  كا*   �x�
�يديهم �فشلت مساعيهم، ��ليس = 
�لكو* �له قا>@ على �نقاx �مة حبيبه 

�؟
�� يظنو* �* �هللا سبحانه �تعا� من 
يعد   ��  r<ا�� صفة  �xته  من  �لغى 

يكلمنا �ال يهدينا �لسبيل؟
�تتركو*  خلقكم،  بإلٍه  تقبلو*  �فال 

��á �نتم خلقتمو_ = �xهانكم؟
على  منَّ  قد  �تعا�  سبحانه  �هللا   *�
��عا>  @�انيته  من  ��فا}  �لنا� 
 áنظا� �خلالفة مر# �خر? �بعث �مام
 rعدًال ليهد áحكم� áمسيح� áمهدي

�لنا� �يفتح عيوSم.

إذا كان مئـات األلـوف مـن العلمـاء واملشـايخ 
 P الذيـن ظهروا على مـر العصـور : ينجحوا
مللمة شـتات األمـة و: ينجحـوا P التوفيق بني 
فرقائهـا. فمن يا ترى القادر علـى أن يفعل هذا؟
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٢٨

التقوى

��ّنى للذين �سو> قلوֲדم �* يقبلو� 
 áلباطل، �م��ث� gمن �تبا áبه؟ �* قر�ن
قد   g@لتصا�� �لتطاحن  من  ثقيًال 
جعلهم من �لصم �لبكم �لعمي �لذين 

ال يعقلو*.
��* تعجب فعجب لقوٍ� يأتيهم َحَكٌم 
عدEٌ فإ�x ֲדم �كمو* عليه، �يأتيهم 
منه  يطلبو*  ֲדم   �xفإ ليتبعو_   ٌّrمهد
�تباعهم، �يأتيهم مسيٌح فيقولو* 7ن 

�علم بكتاf �هللا منك.
�من  �هو�Hهم؟  يتبع   áمهدي يريد�* 
من   rهد بغ�  هو�_  �تبع  ممن  �ضل 

�هللا؟
�هو�ئه  من  Àلص  قد  نفسه   ُّrملهد��
��تبع �حي �هللا سبحانه �تعا�، فهل 
تريد�* منه �* يترi �حي �هللا سبحانه 

�تعا� �يتبع علماHكم �مشا|كم؟
�� تقر��� قوE �هللا سبحانه �تعا� عن 
 *ْ�ِ�َ َفُخُذ�ُ_  َهَذ�  ُ��ِتيُتْم   *ْ�ِ﴿ �ليهو> 

َلْم ُتْؤَتْوُ_ َفاْحَذُ@��﴾ (�ملائد# ٤٣)
بشٍ�   àش� �ليهو>  تتبعو*  لكم  فما 

�x@�عá بذ@�gٍ؟
��x كا* مئا �أللو~ من �لعلماH قد 
فشلو� = هد�يتكم �مللمة شتا �ألمة 
�لن ينجحو� = هذ�، �قد �عطاكم �هللا 
>ليًال ممتدà منذ �لف عا� على �نكم لن 

تستطيعو� �* تؤلفو� بني قلوبكم.
�ليو�  قا>@  �لبشر  من  �حد  من  فهل 

فيما  ينجح   *� فقط  �علمه  بعقله 
مر  على  �ملسلمني  من  �ملاليني  فشل 

�لتا@يخ؟
طريق  كل  �سالُفكم  سلك  لقد 
يتركو�   ��  ،fبا كل  ��ستفتحو� 
صغ�# �ال كب�# = �لدين �ال �ختلفو� 
فهل   .Hشي على  �تمعو�   �� فيها 
من �حٍد غ� �هللا قا>@ على �* �مع 

كلمتكم �يهديكم سو�H �لسبيل؟
 fَهللا سبحانه �تعا� ﴿َضَر� Eقر��� قو�
�هللا َمَثًال َ@ُجًال ِفيِه ُشَرَكاHُ ُمَتَشاِكُسوَ* 
َ�َ@ُجًال َسَلمá ِلَرُجٍل َهْل َيْسَتِوَياِ* َمَثًال 
َيْعَلُموَ*﴾  ال  َ�ْكَثُرُهْم  َبْل  ِهللاَِّ  �ْلَحْمُد 

(�لزمر ٣١)
تدبر�� = كالمه عز �جل، �يهما �فضل 
– ��نتم تر�* هذ� �لو�قع بأ� �عينكم- 
�مة �ا aال~ �لعلماH �ملتشاكسو*، �� 

�مة �ا خليفة ��حد؟
�* نظا� �خلالفة �لذr �قامه �هللا سبحانه 
��د�ية  حتقيق   �� يهد~  �تعا� 

�لنا�  �لنا�، ��* يلجأ  ��لسال� بني 
 بركا تظل   *�� ��حد،  �ما�   ��
 = �لنا�  يشاهدها  �أل@}   = �لنبو# 

كل �لعصو@.
عا�  �لف  يفتيكم   *� �ملمكن  من 
 *� منهم  ��حد  يستطيع  ال  �لكن 
يقوE بأ* فتو�_ هى حكم �هللا سبحانه 
ُيوحى   àحد��  áمهدي �لكن  �تعا�، 
بأ* كالمه هو  �* �ز�  يستطيع  �ليه 
حكم �هللا سبحانه �تعا�، فتدبر�� = 
قوله سبحانه �تعا� ﴿َضَرfَ �للهَمَثًال 
 Hٍَشْي َعَلى  َيْقِدُ@  ال   áَمْمُلوك  àَعْبد
َ�َمْن َ@dَْقَناُ_ ِمنَّا ِ@dْقá َحَسنá َفُهَو ُينِفُق 
ِمْنُه ِسّرà َ�َجْهرà َهْل َيْسَتُو�َ* �ْلَحْمُد 
(�لنحل  َيْعَلُموَ*﴾  ال  َ�ْكَثُرُهْم  َبْل  ِهللاَِّ 

(٧٧
 rلذ� iملشايخ هم �لعبد �ململو� Hفهؤال
ال يقد@ على شيH، �هذ� �ملهدr هو 
�تعا�  �هللا سبحانه  @dقه   rلذ� �لعبد 

@dقا حسنá، فهل يستو�*؟

مـن املمكن أن يفتيكـم ألف عا: ولكن ال يسـتطيع 
واحد منهم أن يقول بأن فتواه هى حكم اهللا سـبحانه 
وتعـاM، ولكـن مهديًا واحـدًا ُيوحى إليه يسـتطيع 
Mأن �ـزم بأن كالمه هـو حكم اهللا سـبحانه وتعا




