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التقوى

َفِتيَّــــــــــْة مبَِْســــــــــــــــرُوٍر  ِخــاَفتــــــــــــُـــَنا 

قَـــــــــــْوٍم خِبَـــْرِ  اأُلاَنِس  ـــَر  َخيـْ يَـــا  فـَ

قَــــــــــــْرٍن  ْعـــَد  بـَ ُعيُــــوٌن  ـــرَّْت  قـَ ِبُكـــم 

َمْعـــــــَك  وِت  ـــرُ اجَلبـَ َذا  هللا  أِبَنَّ 

ُوِهْبنـــــــَـــا َقـــْد  ُروٍح  َمـــاِل  َخزَائِـــُن 

َمْعـــُه املَـــاُل  َيِفْيـــُض  َفَمْهِدْيُكـــْم 

ُكــــــــرُوٍب  ِمـــْن  َفـــرِّْج  يـُ هللا  َعــــَسى 

َنْظـــٍر  ِبَعـــْنِ  َأُجــــوُل  ابيِل  َفَمـــا 

الَبِيَّـــْه ـــْنَ  بـَ َهـــــــــــا  َشأنـُ َعِظيْـــــــــــــــٌم 

َســـِنيَّْْه َأْفَضـــااًل  ِفيْــــــــــــــَك  نَـــــــــــــا  ُرزِقـْ
َجِليَّـــْه)1( ِلَمْهِديـــــــــــــَنا  ِإَشـــــــــــــــارَاٌت 

َمِعيَّـــْه!)2(  ِمـــْن  أَْنِعـــْم  هللا،  حِبَْمـــِد 

َوِصيَّـــْه َأمْسَـــــى  ـــٍد  حُمَمَّ وقَـــــــــــــوُل 
َســـِويَّْه)3( ُتْم  ِشـــئـْ َمـــا  ِمْنـــُه  َفُحـــوزوا 

األْســـــــــــــَبِقيَّْه ِصـــرَاَط  َوَيهــــــــــــــــِديْــــــــُكْم 
مَسِيَّـــا؟!)4( أَْبِغـــي  رَاِشـــٍد  مبَـــاٍض 

 سيدي مسرور ..                        

نوح الزمان
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1.  جديــر ابلذكــر أن اخلافــة الراشــدة الثانيــة علــى منهــاج النبــوة قــد أمتــت قرهنا األول يف عهد حضرة مرزا مســرور أمحد 
نصره هللا و أيد.

2.  إشارة إىل اإلهلام املبارك الوارد يف كتاابت املسيح املوعود  و الذي نصه : »إين معك ي مسرور«.

3.  إشارة إىل قول خامت النبين سيدي حممد  أن يف عهد املهدي يفيض املال حى ال يقبله أحد.

 4.  قصدت ابملاضي الراشد هنا اخلافة الراشدة األوىل.

 5.  أصبحت من املسلَّمات لدي أن لكل من خلفاء املسيح املوعود نظرًا يف اخلافة الراشدة األوىل على منهاج نبوة 
الرســول اخلــامت ، بيــد أن حضــرة مــرزا مســرور ليــس لــه نظــر يف اخلافــة األوىل، فــكأن هللا أراد بــه أن يبــدأ عصرا جديدا مل 

خيتبه السابقون و ال جتربَة له يتعلم منها الاحقون، و هلذا جاء الوحي املبارك »إين معك ي مسرور«.

6.  أفهم السفينة املذكورة يف القرآن اجمليد على أهنا إشارة إىل اخلافة، و من يستقلها انج، وغارق من يعتزهلا حى و إن 
كان من املصدقن، و لعل هذا ما تشر إليه مجيع وصاي اخلافة بضرورة البيعة و عدم االكتفاء مبجرد التصديق القلي.

  شعر وفكرة: سامح مصطفى

اأَلوَّلِيَّـــْه)5( الُقـــرُوِن  يف  ُمَضـــاٍه 

اجَلاِهــــــــــــــــــــــــــِليَّْه جُيِْيـــُح  ِبطـــــــوفَـــــــــــــــاٍن 
زَِكيَّـــــــــــــْه)6( قَــــــــــــــٌة  ُمَصدِّ وََأْفئِـــَدٌة 

لِـــــــــــــــــــــْلَبِّيْه جَنَـــــــــــــاٌة  َوُفــــْلـــُكــــُكـــــــُم 

َقِصيَّـــْه َكَمــــــــــــــاالٍت  رُْجـــــــــــــــــــو  نـَ بِـــِه 

ْعــــــــــــــــــُلو َقِويَّـــْه خِبَاِمــــــــــــــــِس ِإْصـــــــــــــــــــَبٍع تـَ

َوِنيَّـــْه َقــــــــــــــــِطٍع  ُمنـْ َغيـــــــــــــــــــــــــْـــُر  رََجـــاٌء 

َمثِـــــــــــــــْيـــــًا  َوَلُكـــْم  َســـيِِّدي  مَسِيًّـــا 

َأَذاٌن  منَـــــا  اأُلاَنِس  مَسْـــِع  ِإىَل 

لُــــــبٍّ ُكلُّ  ِفيْـــــــــــــــــــــــــَنِة  لِلسَّ َفَســـارََع 

َمـــوٍْج  َهْوَجـــاِء  يِف  أَْنـــَت  نُـــوٌح  فـَ

َكَمـــااًل  َلَغـــْت  بـَ ِبُكـــْم  نَـــا  تـُ ِخافـَ

أَيْــــــــٍد ِمْثــــُل  متَـــــاٌم  َكَمـــــاُلكم 

ِفْيُكـــْم  اخُلَلفـَـــاِء  َخاِمـــَس  َي  َأاَل 




