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التقوى

ال شك �� �هللا سبحانة �تعا� يؤيد �نبيا�� 
�هم. �تظهر �بآيا% تثبت صدقهم �تشد �
بعض هذ� �آليا% خال1 حيا/ �لن+ نفسه 
كCها� ساطع تتم ֲדا �حلجة على معاصريه كما كا� 
�حلا1 مع �ملصطفى � H حاGثة �نشقاE �لقمر. �تظهر 
بانتها�  �تنتهي  �لن+  خلفا�  عهد  �خرM خال1  Nيا% 
تنسخها  بانتها� صالحية شريعته حيث  �منه �حتديد� 
شريعة جديد/. Rال �� �ملصطفى � �ختصه �هللا بآيا% 
 Tيو �R ينه �حلنيفG Eعظيمة شاهد/ على صدقه �صد
�لقيامة H صو�/ �لكتاZ �لكامل �لقر�N �لكرمي حيث 
�لغر�� Nخر شريعة �ستبقى سا�ية �ملفعو1  �R شريعته 
R� يوT �لقيامة، �بالتا` فإ� �منه � Nخر �أل�منة ميتد 

حتما R� يوT �لقيامة.
خاGمه  لتشمل   � �ملصطفى  بركا%  �متد%  �لقد 
حظي   bلذ�  �  Gملوعو� �ملسيح  حضر/  �مطاعه 
بذكر   Tملقا� هذ�   H �سنكتفي  �Gمغة.  eا�ية  بآيا% 

��حد/ منها �ال �هي �خلطبة �إلfامية.
ֲדا،  jس  نر�ها،   ،/Gمتجد عظيمة  Nية  �خلطبة  هذ� 
نقر�ها، نستشعرها، �هي باقية �بد� �لدهر. �kRا ليست 
موتا،  �شبع   Tعا �لفي  قبل  ما%  ملريض  شفا�   Gرl
 H ُشفي قد  �نه   nلنا�  Eيصد �قد ال  �حد.  ير�   o�
 Zامية من يتجر� �� ُيكذfلك �لزمن!! �ما �خلطبة �إلs
 �� يستطيع  �من  �لقاها  قد   Gملوعو� �ملسيح   �� �آل� 
حني  شاهدها  �إلfامية  �خلطبة  هذ�  حد�ثها.  ينكر 
�لقاها �ملسيح �ملوعوG � قر�بة مئv شخص �sكر�� 
 Gعنها �ملسيح �ملوعو xحتد� nمن �لنا yحد�ثها آلال�
مشاهدִדا   yبشر حظو�  �لذين   Gعد �sكر  كتبه   H
��لذين بد��هم نقلوها ملن جا� بعدهم. فهذ� �لوقائع 

ال ميكن �لتشكيك فيها. 
�لطويل  �لنص  � هذ�   Gملوعو� �ملسيح  كيف {فظ 
 .Tأل� بلغته  ليس  �هو  �صال،  به  جا�  �ين  �من  غيبا؟ 
 �� �فهذ� �ألمر غ� ممكن عقال �ال lا1 قط Rال �إلقر�
يا من ال  Rليه ��جر�ها على لسانه. فكر��  �هللا ��حا� 
تؤمنو� باملسيح �ملوعوG �قدمو� �b �حتما1 ممكن، لعل 

�هللا يضع بلسما جلر�� شكوككم.
 Gبيا% �جلماعة �ين �قف �ملسيح �ملوعوG� H ��Gُ قد�
قاGيا�   /�بزيا  yتشر من  �كل  Rلقائها.  عند  حتديد� 
�جة G  ��حلضو�. ح جلس  ��ين  �ملكا�  هذ�   yيعر
�لعهد  حديثة   xألحد�� هذ�  �تبد�  �Gُنت،   /��حلر�

تا��يا �كأkا �قعت �لبا�حة.
هذ� �آلية �لعظيمة �اطب ֲדا غ� �أل�ديني بالد�جة 
�أل��، � نتوجه لأل�ديني �� يقر��ها مر��� �حبذ� 
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�� {فظوها غيبا كما قاT بذلك ثلة من صحابة �ملسيح 
 �� بعد  مباشر/  �لطاهر/  حياته  خال1   �  Gملوعو�
�fني  باألمر  ليس  �هذ�  عربا.  يكونو�   o� �لقاها، 
حفظها.  من  متكنو�   �كر��ها ح مر/  كم   ���فتصو

��ال تر�� �ننا jن �حرM ֲדذ� �لفضل؟!!
�ملقاT ما كتبه  �لكرمي H هذ�   ��للقا نقدمه  ما  �خ� 
Nنذ�� �لكنه  يقر�ها   o خلطبة� حضرته كمقدمة fذ� 
�بلغتها  مبعانيها  �لعظيمة  �خلطبة  هذ�  نشر  عند  �لفها 

�كنو�ها �ملكنونة:
 Z� من  منه  حّصًة  f�ُمُت   bلذ�  Zلكتا� هو  "هذ� 
�لعباH ،G يوTِ عيد من �ألعياG. فقر�ُته على �حلاضرين، 
بإنطاE �لر�� �ألمني، ِمن غ� مدG �لترقيم ��لتد�ين. 
فال شك �نه Nية من �آليا%، �ما كا� لبشٍر �� ينطق 
كمثلي مرجتًال مستحضًر� H مثل هذ� �لعبا��%. �كا� 

�لناn يرُقبو� َطْبَعه ِ�ْقبَة يوTِ �لعيد، �يستطلعو� بعيو� 
��هم مقصوGهم بعد � bملُريد، فاحلمد هللا �لذ� Eملشتا�
�غصاُنه  مذلَّلٍة  كبستاٍ�  مطلوֲדم  ��جد��   ،��النتظا
تبليغ  �لثما�. �Rنه صنيعُة Rحسا� �حلضر/، �مطّية  من 
�ْمَحلِت  بعدما  �هللا  �Rنه غيٌث من   ،/Gلسعا�  �R  nلنا�
 ��آلثا  H  y��ملعا هذ�  جتد  �لن   .Gلفسا� �َعمَّ   Gلبال�
 َّ̀ R ملنتقا/ �ملدّ�نة من �لثقا%، بل هي حقائق ُ��حيْت�
من �Z �لكائنا%. �Rنه Rظها� تاTّ، �هل بعد �ملسيح 
�لسّر ختٌم؟ �ليس  �خللفا� على  بعد خامت  كتٌم؟ �هل 
من �لعجب �� تسمع من خامت �ألئمة ِنكاًتا ما ُسمعْت 
 �� �لعجب  �لعجب كل  بل  �مللة،  علما�  من  قبل  من 
يأ¡ �ملسيح �ملوعوG ��إلماT �ملنتظر �َحَكُم �لناn �خاُمت 
�خللفا�، � ال يأ¡ مبعرفة جديد/ من حضر/ �لكCيا�، 
�يتكلم كتكلُّم �لعامة من �لعلما�، �ال يفّرE فرًقا بّيًنا 
بني �لظلمة ��لضيا�. �eّ ¤Rيُت هذ� �لرسالة:  ُخْطَبـًة 

Rِْلَهاِميَّـًة."
�جلمعة  خطبة   Gلعد� هذ�  �Gخل  جتد   ���لقا  bعزيز
حلضر/ �م� �ملؤمنني –�يد� �هللا- غطى خالfا جو�نب 
�جلمعة   Tيو هذ�   yGصا� �إلfامية.  للخطبة  §تلفة 
 bيخ نفسه �لذ��حلاbG عشر من نيسا�، �b �ليوT ��لتا
�ملوعوG هذ� �خلطبة سنة �لف �تسع  �ملسيح  فيه  �لقى 
مائة ميالGية  �كا� sلك يوT عيد �ألضحى. sR مضى 

عليها مائة ���بعة عشر عاما.
جعلنا �هللا �Rياكم ممن يستمعو� �لقو1 فيتبعو� �حسنه 
�هد�نا �Rياكم لصا© �ألعماN� .1خر Gعونا �� �حلمد 
�لنبيني  خامت  على   Tلسال�� ��لصال/  �لعاملني   Z� هللا 
�صحبه  Nله  �على  �ملصطفى  ªمد  �موالنا  سيدنا 

�»عني.

هذه اآليـة العظيمة �اطب بها غ� 
األ$ديـني بالدرجة األو�، � نتوجه 
لأل$ديني أن يقرأوها مـرارا وحبذا 
أن 4فظوهـا غيبا كما قام بذلك ثلة 
من صحابة املسيح املوعود � خالل 
حياته الطاهرة مباشرة بعد أن ألقاها...


