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التقوى

 ¬ 
فّكر  كنت  بينما   ......”
هذ� �ملوضو� قائال ¬ نفسي بأننا 
 ¬ %ا  عقل  ال  شطرنج  
حجا� 
يد� �هللا، تذكرُ� �ýيا v قدمية 
"هي ��� صلة باأل"ضا� �حلالية. 
ال 
�كر }Z كنت قد �"يتها لكم 

[ ال، لكنها �ýيا مهمة "تفسNها 
من  
"ضُح  هو   Zآل� ظهر  �لذ� 

�� قبل.
بني  �لرýيا  هذ«  
يت � كنت   
حني   ١٩٧٨"  ١٩٧٧ عامي 
 ��Nلتغي�" �إلير�نية  �لثو��   �
بد
 ¬ 
يت � 
يضا.   Zفغانستا
  ¬

�لرýيا 
نÉ كنت 
نظر }z مشهد، 
لكن كُمشاهد فقط حيث ± 
كن 

نÉ كنت موجوً��  منه مع  جز�� 
هنا�. �
يت شباًنا "�قفني ¬ حلقة 
بالتنا"§   Zيغّنو "كانو�   ،�Nكب
�لة بالعربية بصو� ��ئع �للحن، 
ñ يغّنوZ تر�تها باللغة �إلجنليزية، 
باللغة  بالغنا�   Z"يستمر "هكذ� 
�لعربية 
"ًال ñ باإلجنليزية. "بد� 
ßية  
¾ا  �لرýيا  �جلملة ¬  تلك   v

قرßنية، "�جلملة هي:
ال يعلم }ال هو – ال يعلم }ال هو.

�ملوضو�  هذ�  علي  "ينكشف 


��ها.  متتابعة  مشاهد   jمن خال
"كما قلت ßنًفا فأنا موجو� هنا� 
 Zموجو� بالوقت نفسه. كا Nغ"
 ñ 
مامي.   Zيغّنو  Zلشّبا� هؤال� 

يضا  
�كر " �لعر��،   z{ نظر� 
 Zفغانستا
  ñ  ،Zير�{  ñ سو�ية، 
 Zلبلد�� هذ«  كانت   ،Zباكستا"
تلو  �لو�حد�   v تتر���  �ملختلفة 
ال   Z
 علّي  "ينكشف  �ألخر�، 
من  �%د¼  يعلم  �هللا  سو�  
حد 
"�ألحد��  �لثو���  هذ«   ���"
 .Zلبلد�� ֲדذ«  حتل  �ل»  �لغريبة 
Ãن نظن 
¾ا 
حد�� تا�Âية تقع 
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تنشر 2سر� ”�لتقو�“ ��يا �خلليفة �لر�بع حلضر� �ملسيح �ملوعو� �
 �ميانا منها 12 ��� �ألنبياe -خلفائهم �لكر�: حق،

 -ملالمسة هذs �لر�يا لأل-ضا[ �لر�هنة �لv تشهدها �لساحة �لعاملية.
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بغنائهم  خلقو�   Zلشّبا� لكن  مصا�فة، 
ليست  �ألحد��  هذ«   Z
 لد�  �نطباًعا 
متفرقة 
" "ليد� �ملصا�فة، بل هذ« سلسلة 
من �ألحد�� يصنعها �لقد�. Ãن نشاهد 
هذ« �ألحد�� لكن ال نفهم ما Ýر�. ال 
يعلم }ال هو، ال يعلم }ال �هللا �لذ� تصنع 

يد« هذ� �لقد�. 
كانت هذ« هي �لرýيا �ل» �"يتها للسيد 
 Zحسني �ملحتر[ �لذ� كا �نو
شو��� 
"كذلك  �أليا[،  تلك   ¬ هنا  جا�  قد 
"قلت  
يضا،  ßخرين  إلخو�  حكيتها 

حد�ًثا 
خر�  Z
}¾ا �ýيا غريبة، "يبد" 
عظيمة ستتلو هذ« �ألحد��. }Z تقدير�تنا 
�لسياسية ¿تلفة عن �خلطة �لربانية �حلقيقية 

متاًما. 

عتقد 
Z �لتغيN ¬ �لسياسة �لر"سية جتا« 

فغانستاZ له عالقة "ثيقة مبا Ëد�. لقد 
"قد  هنا�،  �لد�"�  بعض  �لر"�  تعّلم 
 jخال 
خر�  حقائق  عليهم  �نكشفت 
 ��Nلتغي� هذ«  جعل  مما  هذ«،  جتا�ֲדم 
�لعا±.   ¬ �ليو[  تقع  �لعظيمة  �لثو�ية 
�لعا±  هذ�  من  �لسياسي   "
 �ملؤ��    Z{
ينظر }z هذ« �ألحد�� من �Å"ية ¿تلفة 
 �Nما �ملؤمن ف
"يفهمها بطريقة ¿تلفة، 
"��� هذ« �لوقائع َيَد �هللا �ل» تعطيه �سالة 
¿تلفة، فيعّد عّدته ¬ ضو� هذ« �لرسائل. 

"ضَح  Zصبح �آل
فما تشN }ليه يُد �هللا قد 

من �� قبل. }¾ا تشN }ليكم للمضي ُقُدًما لفتح �لعا± كله 

بو�به  �ليو[ يفتح  �لعا±   Zمد �ملصطفى �، ألJ جل
من 

لكم.“

(من خطبة �جلمعة �ل» 
لقاها �خلليفة �لر�بع �-ه �هللا ¬ ١٩٨٩/١٢/١، 
�ملنشو�� ¬ كتا§ "مشر"� عظيم: مشر"� "قف نو")

حضر� مر�Å طاهر 
-د (�-ه �هللا)


