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التقوى

كلمة �لتقو�

�تص  �ل�  �لسما"ية  �لرسالة   Y
 شك  ال 
تغطي   Y
  Y"� معني  "قو[  Hد�  بزمن 
حاجا� "متطلبا� �لشعو� كافة.. حاضر� 
"مستقبال، هي �سالة Hد"�� �لزماY "�ملكاY "ال حتتو� 

على مميز�� "خصائص جتعلها �سالة عاملية.
"لقد �قتضت حكمة �هللا عز "جل بإكماb �لدين "}متا[ 
 bلكما� لصف�  �جلامع  �لدين  باإلسال[،  �لنبو�  نعمة 
�ألمر  هذ�  �لقيامة. "¤  يو[   z{ �ملستمرتني  "�لفيو¥ 
 z{ لن §تا¦  �لكامل  �لدين  هذ�   Y
  z{ }شا�� خفية 
 Yمكا" Yما¨ �
 لتحديا�  للتصد�  »ليا� خا�جية 
حيث }نه §تو� على خصائص تضمن تطو�¬ "جتد�¬ 
بذ�ته حسب متطلبا� �لعصر، "هذ¬ من 
هم ميز�� 

�لدين �لكامل. 
جديد  شي  }ضافة  يع®  ال  �إلسال[   ¤ �لتجديد   Y{
خا�جي للقر»Y �لكرمي، بل من معانيه �لعو�� باملفاهيم 
�لنا² "فق �°¯ �جتها�ية  
فها[  �ل� �ستقر� عليها 
غJ صائبة }z �لتعليم �ألصلي �لصا¤ "�لطاهر لينهلو� 
�ملعا< �لصحيحة "�لسليمة. كما 
Y من مقاصد  منه 
"�لشو�ئب  "�لطفيليا�  �لدخيلة   µلبد� }¨�لة  �لتجديد 

لتتأصل شجر� �إلمياY ¤ �لعقوb "�لقلو�.
كل   ²
� على  يبعث  �هللا   Y
  � �لن·  عن  "�لثابت 
شا  "لقد  �ينها.  
مر  %ا  ¸د�  من  لألمة  سنة  مائة 
�ملجد�ين  سلسلة  بإقامة  �لنبأ  هذ�  حتقق   Y
 �هللا  قد� 
نالو�  "لقد  �إلسالمي.   ºلعا�  µبقا ش«   ¤ �لربانيني 
مكانة  نالو�  }¼م  ح«  �ملضما�  هذ�   ¤ عظيما  شرفا 
�"حانية نا%ا 
نبيا ب® }سر�ئيل، "من خالb هذ� �لد"� 
�لنبو�   �لتجديد� �ستحقو� ¾د��� �لوصَف "�لتكرمي 
تصّد¯  حيث  }سر�ئيل"،  ب®  كأنبيا  
م�  "علما 

هؤال �لربانيوY لعبث �لعابثني "طعن �لطاعنني فكانو� 
شهبا ثاقبة ¤ Áا �إلسال[ �لر"حانية "حّفاÀ �لشريعة 
 Yملكا�" Yهم �لتجديد� �ملقيد بالزما�غم �"�لغر�. "�
"تأثJهم �لذ� ال يتجا"¨ بعض �ألمصا� "�ألقطا� }ال 

¼م قدمو� للدين �حلنيف خدمة جليلة ¤ صيانته من 

�نتحاb �ملبطلني "هجما� �لشياطني.
�ملجد�ين  %ؤال  �لر"حانية   ��Jلتأث�  Y
 �لبديهي  "من 
ما كاY %ا 
Y َتبقى سد� منيعا ممتد� لكل �لعصو� "ح« 
�لزمن �ألخJ �لذ� �قترY بظهو� فتنة �لدجاb �ل� هي 

شد �لفنت. حيث �قتضت �(ة �هللا 
Y يتم صيانة �لتوحيد 
�لتجديدية  �لبعثة   bمن خال �لدجالية   ��Jلتأث� "}¨�حة 
"�ملسيح  �ملهد�  �إلما[  شخص   ¤ "uلك  �ملوعو�� 
�ملوعو� � ليعكس 
نو�� "فيو¥ �ملصطفى � كبد� 
عبد  �إلما[  بينه  ما  هذ�  "حتديد�  �لليال.  �لليلة   ¤ تا[ 
�لقاشا< ¤ كتابه شرÉ فصوÈ �ِحلكم حيث  �لر¨�� 
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 ¤ Yفإنه يكو Yملهد� �لذ� ¸ي ¤ »خر �لزما�": bقا

حكا[ �لشريعة تابعا ملحمد �، "¤ �ملعا�Ê "�لعلو[ 
"�حلقيقة تكوY �يُع �ألنبيا "�أل"ليا تابعني له كلهم. 

"ال يناقض ما uكرنا¬ ألY باطنه باطن Hمد  �." 
 "من هذ� �ملنطلق يتبني لنا حكمة تأكيد �لن· � على 
كل مسلم "مسلمة ببيعته. "عال"� على هذ� فلقد Áا¬ 
"يفصل  §كم  
نه  "مر��¬  عدال"،  "حكما   � �لن· 
¤ �لقضايا �الختالفية "يزيل �لبدعا� "�خلر�فا� �ل� 
�إلسال[   z{ خطأ  ُتنسب  "�ل�  �ألفها[،   z{ تطرقت 
"نبيه �لكرمي �. "هكذ� ُيعيد للدين حياته من جديد 
هذ�  "يتم   .� �لن·  ��ية  حتت  �ألمة  شتا�  "¸مع 
 µباالتبا" �ملحمدية  �لنبو�  بفيو¥  �إل%ي  �لتجديد 
�لصا�� "�%د�ية من �هللا "�لعصمة من �لزلل كونه نبيا 
 .� نبو� سيدنا Hمد  من   
يتجز ال  نبّوته جز  ظليا 
"لقد "ضح سيدنا 
(د � هذ¬ �لنقطة ¤ �خلطبة 

�إل%امية حيث قاb �هللا � على لسانه: "من فرَّ� بي® 
."¯
"بني �ملصطفى فما عرف® "ما �

�خلالفة  ظل  حتت  ننعم   Ìحلا� عصرنا   ¤ Íن  "ها 
"متثيل  �متد��  هي  "�ل�  �لنبو�  منها¦  على  �لر�شد� 
لدعو� �ملسيح �ملوعو� "�سالته �إلحيائية "�لتجديدية ¤ 
�إلسال[ "�ل� "صفها �لن· � بأ¼ا "خالفة على منها¦ 
�لنبو�". "ال شك 
Y هذ¬ �لسلسلة �ملبا�كة �ملمتد� "فق 
�لذ�  �ملنهج  نفس  على  تعمل   � "�سوله  �هللا  "عد 
خطه �ملسيح �ملوعو� إلظها� �السال[ على �لدين كله 
"}شاعة �لتعليم �لصحيح. "هي �ملؤسسة �لتجديدية �ل� 
ستبقى ��عية للدين ¤  شخص �خلليفة �لذ� ميثل }ما[ 
"%ذ�  �لتجديدية،  �لر"حية  "�لسلطة  �ملسلمني  �اعة 
 Èكل �حلر ÈرÍ Y
ينبغي علينا كمسلمني 
(ديني 
 Y
على �حلفاÀ على مقا[ �خلالفة "معانيها "
هد�فها "

نعو� }ليها ¤ �ملستجد�� �لفكرية �ملعاصر� ..
�إلسالمية  �جلماعة  �لتجديدية ¤  �لربانية  �خلالفة   Y{  

يد� من  ُّbأل(دية هي حبل �هللا �لذ� ال يبلى "ال َتز�
يتمسك بأهد�ֲדا "فيوضها ¤ }ظها� تعاليم �السال[.  
�لسلسلة  هذ¬  بركا�  علينا  يدمي   Y
  zتعا ندعو¬ 
لسيدنا  �ألطها�  �لكر�[  باخللفا  �ملنوطة  �لتجديدية 
عمائد  }قامة   z{  Yيسعو �لذين   � �ملهد�  �إلما[ 
�لدين بأֲדى صو�� على �أل�¥ كلها "}ثبا� جد��� 
تعليم �لقر»Y "كماله �لتا[ 
ما[ كل �لتحديا� بفيو¥ 


نو�� �ملصطفى �.

حسنه،  Yفيتبعو bلقو� Yجعلنا �هللا "}ياكم ممن يستمعو
"هد�نا "}ياكم ملا §به "يرضا¬. "»خر �عو�نا 
Y �حلمد 
هللا �� �لعاملني "�لصال� "�لسال[ على 
شرÊ �ملرسلني 

سيدنا Hمد "على »له "صحبه 
�عني.
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