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التقوى

من كال� �إلما� �لمهد�
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من  �ألصـفيا·،  �ألتقيـاُ·  
ّيها  عليكم،  ”�لسال� 
�لَعـرÌ �لَعْربا·. 

بيِت  �لنبّو� "ج��َ'   Ñ�

هَل  يا  �لسال� عليكم، 
�هللا �لعظمى.


نتم خ� ُ
مم �إلسال� "خ� حزÌ �هللا �ألعلى. ما 
ِ®�مت شرًفا "¥ًد�  يبلغ شأنكم. قد   '
 لقوٍ�  كا' 
"مْنزال. "كافيكم من فخر 
' �هللا �فتتح "حيه من 
��� "ختم على نû كا' منكم "من 
�ضكم َ"طًنا 
"مأً"� "مولد�. "ما 
���كم َمْن cلك �لنT !ûمد 
"خاَتم  �ألنبيا·،  "فخر  �ألصفيا·  سّيد  �ملصطفى، 
ُكلِّ  على  (حسانه  ثبت  قد  �لو��.  "(ما�  �لّرسل 
من Ìّ�َ على ِ�ْجلني "مشى. "قد 
��} "حُيه ُكلَّ 
فائٍت من �موٍ® "معاٍ' "ِنكاٍ> ُعَلى. "
حيا �يُنه 
كّل ما كا' مّيًتا ِمن معا�Ú �حلّق "سنن �%د�. 
 ¬ ما  كل  بعد�  عليه  "باِ�ْ}  "سّلم  فَصلِّ  �لّلهم 
�أل�Ñ من �لقطر�> "�لذ��> "�ألحيا· "�ألمو�>، 
"بعدِ� كّل ما ¬ �لسما"�ِ>، "بعد� كل ما ظهر 

منا�� � ملسيح، قا�يا' - �%ند
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"�ختفى، "بلِّْغه منا سالًما ميأل 
�جا· �لسما·. 
َ�قبته،  على   � Tمٍد   ِنَ�  äمل  لقو�   üطو
.Øفضى (ليه "خالطه "¬ ُحّبه ف
"طوü لقلب 


"طأته قدُ� �ملصطفى.. ��كم َ Ñ�
يا ُسّكاَ' 
فيكم   àظ  ') 
�ضى.. " عنكم  "�ضي  �هللا 
جليل، "¬ �"حي للقائكم غليل، يا عبا� �هللا. 

ِحّن () ِعيا' بالِ�كم، "بركاِ> سو��كم،  J)"
أل®"� موطئ 
قد�� خ� �لو��، "
جعل ُكْحَل 
عيà تلك �لثر�، "أل®"� صالحها "صلحا·ها، 

"ليائها،  برÄية   àمعاملها "علما·ها، "تقّر عي"
 àير®ق '
"مشاهدها �لُك��. فأسأf �هللا تعا) 
�Äية ثر�كم، "يّسرJ مبر�كم، بعنايته �لعظمى.


حّبكم، "ُ
حّب بال�كم، "
حّب ُ J) ..'يا (خو�
�مل طرقكم "
حجا� سكككم، "
"ثركم على 

كل ما ¬ �لدنيا.

يا 
كبا� �لعرÌ.. قد خّصكم �هللا ب�كا> 
ث�ٍ�، 
"مز�يا كث�ٍ�، "مر��ه �لُك��. فيكم بيت �هللا 
 ûلن� �"ضة  "فيكم  �لُقر�،   �ّ
ُ ֲדا  بو�}  �ل° 
�لعا�  
قطا�   ¬ �لتوحيد   òشا
  vلذ� �ملبا�} 
قو�  منكم  "كا'  "جلَّى.  �هللا   fجال 
ظهر "
نصر"� �هللا "�سوله بكل �لقلب، "بُكّل �لر"�، 
"بُكّل �لُنهى. "بذلو� 
مو�%م "
نفسهم إلشاعة 

�ملخصوصو'  فأنتم  �أل®كى.  "كتابه  �هللا  �ين 
جا�  فقد  يكرمكم   � "من  �لفضائل،  بتلك 

"�عتد�.


كتب (ليكم مكتوù هذ� بكبٍد  J) ..'ِيا (خو�
قو&،  فاýعو�  مفضوضٍة،   òمو�" مرضوضٍة، 

جز�كم �هللا خ� �جلز�·.“

(�لتبليغ Ü ٣-٣٤ مطبعة �لرقيم بريطانيا ٢٠٠٤)

"�لر"�،  بالقلب   Ìلعر� ُنجبا·  يا  معكم   J)"

مو�م  '
 àَم%
" ،Ìلعر� ¬ Jقد بّشر ù� ')"
 J"ستجد" 
صلح شؤ"�م، ُ" طريقهم  
�يهم ُ"

¬ هذ� �ألمر (' شا· �هللا من �لفائزين.
جتّلى  قد  "تعا)  تبا�}   Ìلّر�  ') �ألعز�!  
يها 
علّي لتأييد �إلسال� "جتديد  بأخّص �لتجليا>، 
 òبأنو� 
نَعَم عليَّ " �ل�كا>،  "�بَل  "مَنح عليَّ 
لإلسال�،  عبوٍ�  "قِت   ¬ Jر "بشَّ �إلنعاما>، 
بالتفضال>  �ألنا�،  خ�  ُألّمة  بؤٍ�  "َعْيِش 
 () فصبوُ>  "�لتأييد�>،  "�لفتوحا> 
�لنَِّعم،  �لعرÌ.. ¬ هذ   يا معشَر  (شر�ككم.. 
 '
"كنُت %ذ� �ليو� من �ملتشوفني. فهل ترغبو' 

تلحقو� ù هللا �Ì �لعاملني؟"

(�امة �لبشرÜ v ٢٢ مطبعة �لرقيم بريطانيا ٢٠٠٧)




