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التقوى

كلمة �لتقو�

ال شك 
نه عندما تغا�� �لتقو� �لقلوَ� 
"تبتعد منها بعد �لُثريا عن �أل�� يغيب 
تستفحل   � "�ملا��،  �لر"حي  �لسال[ 
"�ملو��  �ملحبة   �ُ
"ُتو "�لشحنا�  �ألنانية  مشاعر 

هم  من  �إلنسا&  �ملجتمع  ُيحر[  "هكذ�   .Yألما�"
تتدخل  �أل�لية  �هللا  سنة   Y
 zال  �ستقر���.  �كائز 
 � يرسل  �حلضيض حيث   vz  bحلا� كلما "صل 
عقو%م  فترتقي  "�ليائسني  �ملحر"مني  ملو�سا�  نبيا 
�لقلو�  بالتقو� لتخضرَّ بساتني  "ترتو� نفوسهم 
"تنعم  �لطيبة  ¥ر�ته  �لسال[  "يثمر  جفافها،  بعد 

�إلنسانية بتجلي صفا~ �هللا �. 
بنبو��~ §صو¦  �لسما"ية  �لكتب  �خر~  "لقد 
من  "بالرغم   .Yلزما� ªخر   « سيأ¬  �لذ�  �ملنقذ 
�جل   vz  Nتش �يعا  
®ا  zال  تفاصيلها  �ختال¯ 
 bلرسو� شخص   « �لك  حتقق  "حتديد�  "�حد. 
�لكرمي � حيث 
"جد~ تعاليم �ينه �لكامل سفينة 
�لنجا� لإلنسانية �عا�. "
كد~ على zعطا� حقو� 
�هللا "حقو� �لعبا�.. هذ� �جلانب �لذ� 
µلته معظم 
�لديانا~ �ل¸ حرفت 
يا�� جنسة فحو�ها �ألصلي.

لقد 
كرمت �لتعاليم �إلسالمية �إلنساY "خولت له 
- » zطا�� �ملحد"� - 
Y يكوY مظهر� لصفا~ 
�هللا تعاv "�ل¸ من ضمنها �لسال[، � يعكسها على 
"هكذ�  �ألحدية  �حلضر�  لنو�  �ملتعطشة  �إلنسانية 
«ل �لسال[. "ال شك 
Y �لتقو� هي �ألساº لد�� 
من   Yإلنسا� حلماية  �حلصني  �حلصن  "هي  �لسال[ 
كل سيئة "
��. "�ليو[ 
يضا ال ��لت نفس �لتعاليم 
على  "حتتو�  �خلصائص،  بنفس  تتمتع  �إلسالمية 

 vz �لظلما~  من  �إلنسانية  إلخر�¾  ناجعة  ªليا~ 
�لعا¿  فسا�  تقضي على   Y
 �لنو�.. "حتديد� ميكن 
�لسال[   bحالz  « "منظماته  هيئاته  تفلح   ¿ �لذ� 
فتيل �حلر"� "�لدما�. فما «دÁ على   Âفيه "نز
 bيد �جلميع  "مسمع   �
مر على  �لعاملية  �لساحة 
على فشل هذ� �ملؤسسا~ �يعا. "ال شك 
Y هذ� 
�نعد�مها.  باألحر�   "
 �لتقو�  قلة  سببه  �إلخفا� 
فكيف ميكن ملن �ستولت عليه نزعة �لتفاضل �ملا�� 
 Y
"�لقومي "�لتك� "�لغر"� "��عا� �لعز� "�لسيا�� 
يستوعب مفهو[ �لسال[ �لذ� هو صفة من صفا~ 
باقي  من  
على  نفسه  ظن  مبن  "كيف   ..vتعا �هللا 
نظر�  نظرته  "كانت  "�لضعيفة   �Nلفق� �لشعو� 
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 ºملقيا� هذ�  "فق  عالقاته  "صا�~  للعبد،  �لسيد 
�لظا¿ 
Y يعي مفهو[ �لسال[ "ينعم به.

يقينا لن يستتب �ألمن "�لسال[ » غيا� �لتقو�.. 
"ال ميكن 
Y يسو� عامليا "�حلاb على ما هي عليه 
حاليا. "لن ُيقضى على حالة �%لع "�لولع �ل¸ تعيشها 
"�ملتفرعنة" من  �لقو�  بلد�Y عديد� ما ¿ تتخلص 
 Y
 �ملستحيل  "من  "�ألفضلية..  بالتك�  �لشعو� 
 « يترسخ   ¿ ما  �لعا¿   « "�لسال[  �ألمن  يستتب 
من  
®ا  سو��  على حد  �ألمم  كل  "قلو�   Yها�

على  �لتعر¯   « zال  %ا  خال¦  "ال   "]�ª" ��ية 
تعاليم "�هب �لسال[ �حلق �لذ� بعث �ملصطفى � 

�-ة للعاملني.

فما ¿ يعلم �جاb �لدين 
Y فحو� �لتعاليم �لسما"ية 
لن  §القه،   bبالوصا  Yإلنسا� "سعا��  �لسال[  هو 
تنتهي �الضطر�با~ "�لفنت �لطائفية "�ألحقا� �لدفينة. 
"ما ¿ يتصف 
هل �لديانا~ بالتقو� "يستبدلو� لغة 
�لتحريض بلغة �حلو�� مع �آلخر Çو مقاصد عليا » 
تنـزيه �هللا عن كل نقص "عيب، "تنـزيه تعاليمه 
من كل "حشية 
" �نا��، لن «ل �لسال[ "�لوئا[. 
"قد سعت تعاليم �لقرvz Yª هذ� �لتنـزيه "�فع كل 
شبهة عن �هللا "�سله، "�عت 
هل �لكتا� vz كلمة 
�لدين   « �إلكر��   
مبد عن  "®ت   ،Éباحلس سو�� 

كد~ على حرية �ملعتقد كمبد
 عا[ يشمل على "
�ملستو�  على  �إلسال[  
ثبت  "قد  �ملعتقد�~.  كل 
�لعملي للشعو� �ل¸ قبلته جد��ته "قّد[ �لتعليم تلو 

�لتعليم بصو�� ال تنافسه فيها 
� �يانة 
" فلسفة.

نذ�   �لعاملية مؤخر�  �لساحة  تشهد�  ما  "» خضم 
خطبتيه   « �هللا-  
يد� – �خلامس  �خلليفة  حضر� 
تتحر�  �لدنيا   Y
 �جلانب "بني  �ألخNتني على هذ� 
�لثالثة على ما يبد".  �لعاملية  بسرعة هائلة vz �حلر� 
"حثَّ 
بنا� �جلماعة على 
Y يدعو� �هللا طويال كي 
Íفف من "طأ� هذ� �لدما� "
Y يتخذ"� خطو�~ 
ممثل   Y
 
فا� " zيقافها.   "
 فظاعتها  من  للتحديد 
حضرته قابل �لبابا مؤخر� » �لفاتيكاY لتبليغ �سالة 

حضرته » هذ� �خلصو¦.
Jمد  سيدنا  �عا�  هذ�  كلمتنا  به  Ðتم  ما   Nخ"
�لسال[،  "منك  �لسال[  
نت  �للهم   :� �ملصطفى 
على  صل  �للهم  "�إلكر�[.   bجلال�  �� يا  تبا�كت 

سيدنا Jمد "على ªله "صحبه "سلم.

الساحة  تشهده  ما  خضم  و! 
العاملية مؤخرا أنذر  حضرة اخلليفة 
خطبتيه   ! اهللا-  –أيده  اخلامس 
وبني  اجلانب  هذا  على  األخjتني 
 kإ هائلة  بسرعة  تتحرك  الدنيا  أن 
يبدو.  الثالثة على ما  العاملية  احلرب 


