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التقوى

كلمة �لتقو�

مديد�  عمًر�   � نو�  سيدنا  مكث  لقد 
ُيبلغ قومه �ساال> �ֲדم "يهديهم () سبل 
جد"�   '"� "لكن  "�لتوحيد..  �لصال� 
حيث � يؤمن به (ال فئة قليلة. "بعد 
' بلغ �لفسا� منهم 
مبلًغا عظيًما 
"حى �هللا (ليه 
' يصنع �لفلك بأعينه ""حيه 
تصميم  من  أل�ا  �لسفن  باقي  عن  �لسفينة  هذ   فتميز> 
 '
 كا'  فما  �خلالص..  "حيه   fخال من  �ألحد  �لو�حد 
تغرقها عاصفة 
" توقف مسا�ها قو� �نيوية. فاهللا ¥ريها 

" يصيبها  Uتغر '
"مرسيها "��عيها. فأ§ لسفينة نو� 

مكر" ؟!
"¬ عصرنا �حلا& "بعد 
' ظهر �لفسا� ¬ �ل� "�لبحر 
مر 
�لرسوf � حضر� مر®� غال� 
�د  �هللا عز "جل خا�� 
بتأسيس  "cلك  �لنجا�،  سفينة  يصنع   '
  �  Jلقا�يا�
Iاعة �ملؤمنني �ل° تنعم بآليا> �حليا� �لر"حية "�حلصانة 
�لربانية. "بالتا& فلتعلم �لدنيا 
' هذ  �جلماعة �ل° ُصنعت 
مكيد�  تغرقها  "لن  شد�  تقهرها  لن  ""حيه  �هللا  بعني 
 ���
ُيقلبها مو³، فاهللا ¥ريها "مرسيها.. "تعسا ملا  "لن 
(هالكها. (' �ملو³ �لذv يلطمها (منا يدفعها لكي تنطلق 
"كاشفه،  �لبال·   f¸م فاهللا  مرساها،  ¹و  
كثر  بسرعة 
"ليس �لبال· (ال لتثقيف �ملؤمنني "Tق �ألعد�·. "لقد 
نعم 
�ملو) عز "جل على �ملؤمنني "خصهم بامتطا· هذ  �لسفينة 
كي ينجو� () بر �ألما'. "حتما «طئ من �لتمس طريقا 
�خر، 
" ظن 
' �جلباf ستعصمه من �ملا·. ﴿َ"َيْسَأُلوَنَك 
َعِن �ْلِجَباfِ َفُقْل َيْنِسُفَها َ�بِّي َنْسًفا * َفَيَذُ�َها َقاًعا َصْفَصًفا 
�ِعَي َال  * َال َتَر� ِفيَها ِعَوًجا َ"َال َ
ْمًتا * َيْوَمِئٍذ َيتَِّبُعوَ' �لدَّ

ِعَو³َ َلُه﴾.
"ملن 
��� سو·� ֲדذ  �لسفينة.. فالويل كل �لويل له، فمن 


' يعبث فيما 
نشأ  �هللا "خصه بعنايته. فمن  ÄرÅ vلذ� �c
 '
 ÄرÅ vلذ� �c عل �هللا لنفسه خصيما، "منÅ vلذ� �c
يقف ¬ "جه (���ته عز "جل. "حتديد� هذ� ما ي�®  "حي 
 :� Jد �لقا�يا�
تلقا  (ما� �لزما' حضر� مر®� غال� 
"(J مهني من 
��� (هانتك "(J معني من 
��� (عانتك“. 
"تو�تر> "عو� �هللا عليه "حيا خالصا تبشر  بالنصر �ملبني 
 fجا� ”ينصر}  �عو� :  لنصر  مّتقني  فطاحلة  "بتكريس 

نوحي (ليهم من �لسما·“. 
"قد يستغرÌ بعض �لقر�·: ملا�c حظي حضرته ֲדذ� �ملقا� 
ُتقا�  ما  غالبا  �ملبني؟  بالنصر  "بالوعو�  �لسامي  �لر"حي 
بأحسن  %ا    Ä��
" له  �ملوكلة  �ملها�  بطبيعة  �لقائد  عظمة 
 vلبلد جلند� �لذ"� عن  ُتعطى سلطة   '
ُيعقل  "جه. فال 
�لتخطيط   ¬ "�حلنكة  �خل��  يفتقد  
نه  �لعلم  مع  بسيط، 
"�Ðاc �لقر���>. بل غالبا ما ُيختا� قائد باسل c" خ�� 
"حنكة ¬ �لتخطيط "�لتنفيذ ملثل هذ  �ملها�. "من �حلكمة 
 Ñحيا عن  سيد�فع  من  على   
�ملبد نفس  ُيطبق   '
 
يضا 
�لدين �حلنيف 
c vلك �إلما� �ُ%ما� �لذv ُ"عد> به �ألمة. 
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"نو� 
' نؤكد هنا 
' سلسلة �أللقاÌ �لدينية �ل° ُخص 
ֲדا حضرته %ا �الال> عظيمة "Iيعها ت�® مقاما �"حيا 

"�حد�.
"ال شك 
' لقب �إلما� �ملهدv ال يش� () (ما� �لصال� 
�للقب  cلك  �لكرمي..  �لقر�'   ¬ (ليه  �ملشا�  لإلمامة  بل 
 Ìََيْعُقو"َ  Uَْسَحا)ِ َلُه  ﴿َ"َ"َهْبَنا  ألنبيائه  �هللا  
عطا    vلذ�
ًة َيْهُد"َ' ِبَأْمِرَنا  َ * َ"َجَعْلَناُهْم 
َِئمَّ َناِفَلًة َ"ُكالًّ َجَعْلَنا َصاِلِحني
�لزََّكاِ�  َ"(ِيَتاَ·  َالِ�  �لصَّ َ"ِ(َقاَ�  �ْلَخْيَر�ِ>  ِفْعَل  (ِلَْيِهْم  
ْ"َحْيَنا َ"َ
بو·ناهم   v
  (٧٤"  ٧٣ (�ألنبيا·:  َعاِبِديَن﴾  لََنا  َ"َكاُنو� 
مقا� �لنبو� "
يدنا كل خطو�ִדم بالوحي كي يهد"� �لنا� 
بتوجيه "�عاية من �هللا "ليس من Tض 
نفسهم. "بنا· على 
 Øهذ� كا' كل "�حد من ®مر� �ألنبيا· (ماما مهديا بأمت مع
�لكلمة. "� يتوقف (بر�® مقا� خا�� �لرسوf �لكرمي � 
منقذ �إلنسانية () هذ� �حلد بل 
شا�> �ألحا�يث بكل 

' خليفة �هللا هو  Úال خال" .vنه خليفة �هللا �ملهد
جال· 
﴿َيا  �لكرمي  �لقر�'   ¬ 
يضا  لألنبيا·  
عطى ُ  vلذ� �للقب 
�لنَّاِ�  َبْيَن  َفاْحُكْم   Ñِ�َْْأل� ِفي  َخِليَفًة  َجَعْلَناَ}  (ِنَّا   �ُ""ُ��َ
﴾ (Ü ٢٧). كما 
كد> �ألحا�يث �ملتو�تر� على  ِباْلَحقِّ
نؤكد   '
 "نو�  "�جبة.  �ملوعو�  �ملسيح  حضر�  بيعة   '


نه  � ُ
مر من �هللا 
' يأخذ �لبيعة من �ملؤمنني بدعو�  
هذ�  نو�  سفينة  المتطا·  �لسفر  تذكر�  مبثابة  هي  "�ل° 
�لزما'. "نو� 
' نؤكد ¬ هذ� �ملقا� 
' من يعرÚ �ملقا� 
لن يصعب   � �ملصطفى  للرسوT fمد  �لسامي  �لر"حي 
عليه مالمسة �ملقا� �لر"حي �لعظيم لسيدنا �ملسيح �ملوعو� 
"�إلما� �ملهدc) .� v يصعب �لتفريق بني �لسيد "�لعبد 
 Ì�c د�
�لفاJ ¬ حب سيد . خصوصا 
' كيا' سيدنا 
¬ شخص �لرسوf �لكرمي � "هذ� ما يؤكد  �حلديث: 


' خلقه  v
 .“vُخلقه خلقي“ " ” ُيدفن معي ¬ ق�”
سيكو' ظل خلق �لرسوf �لكرمي � 
v �لتطبيق �لعملي 
 "
 متشاֲדني  يكونا'  "مماته  حياته   '
" �لكرمي،  للقر�' 
حضرته  بينه  ما  "هذ�   .� "مماته  حلياته  ظل  باألحر� 
حيث قاf: ”من فرUَّ بيà "بني �ملصطفى فما عرفà "ما 
 Ì� من تلقا    Úشر v
  � ينسب   � كما   .“�
�
تفانيه ¬ حب سيد   �لعز� ملساعيه "خدماته بل مبحض 
"مطاعه سيدنا Tمد �ملصطفى �، "
كد 
' مقا� �لنبو� 
 � �لكرمي   fلرسو� لنبو�  به هو ظل  �لذv حظي  �لظلية 
"جز· ال يتجز
 منها 
ساسه كثر� �ملكاملة من تبش� "(نذ�� 

أل��· مها� جتديد �لدين على 
حسن "جه.

فر��  �لقا�â، ¬ كل سنة من شهر ��c� ُيحيي   vعزيز
فيه  يتو�جد"'   بلد  �أل�دية ¬ كل  �إلسالمية  �جلماعة 
ُتلقى خطابا> �ينية  cكر� �ملسيح �ملوعو� � حيث 

تالمس 
هم معا� "
خالU شخصيته �.
فحو� هذ  �لند"�> هو �لتأكيد على مبد
 "�حد "هو: 
 Ú�معا"  Uخال
 من  عليه  هو  ما  على  �خلا��  كا'   �c)
فما بالكم بالسيد �لذv تعجز �ألقال� عن "صف خصاله 

"مكا�� 
خالقه؟
�ملسيح   حضر�  قاله  ما  �لسطو�  هذ   به  ¹تتم  ما  "خ� 
بركة من Tمد  � ¬ هذ� �خلصوÜ: ”كل  �ملوعو� 
 â�} من علَّم "تعلَّم“.. فهال طالعت عزيز �لقا�فتبا �

مصنفا> حضرته قبل 
' حتكم على �عو� ؟!
هد�نا �هللا "(ياكم ملا äبه "يرضا  "جعلنا ممن يستمعو' 
 Ì� حلمد هللا�  '
 �عو�نا  "�خر  
حسنه.  فيتبعو'   fلقو�
سيدنا  �ملرسلني   Úشر
 على  "�لسال�  "�لصال�  �لعاملني 

Tمد "على �له "صحبه 
Iعني. �مني




