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التقوى

كلمة �لتقو�

”ح� لـو تركك كل �لنا� سـأبقى 

كر� " �ملعا�ين  
"�جـه كل " �انبك 
"قـ� "
نَكـّب علـى (كمـاf نشـر �عوتك.“

 صد�> هذ� �لعبا��> �لنابعة من (ميا' يقي� من شا� 
جثما'   �
� عند  "�قفا  عمر�  من  عشر  �لتاسعة   ¢

"�لد�.
(نه حضر� مر�� بش� �لدين Tمو� 
�د � �بن سيدنا 

�ملسيح �ملوعو� �.
�لفذ�  �لدينية  �لشخصية  
' نالمس مالمح هذ�  "قبل 
�إلسالمي  �لتا�يخ   ¢ �لنظ�  منقطع  
ثًر�  تركت  �ل� 
 vألسر� ª» �لكرمي باملنا�ُنعّر¬ �لقا '
�حلديث، نو� 

"�لدي� ُقبيل مولد هذ� �لبطل.
خاله  �بنة  من   � �ملوعو�  �ملسيح  سيدنا  تز"¯  لقد 
"هو ¢ مقتبل �لعمر. "كانت 
سرִדا ال تبا& باملبا�» 
�ألخالقية �لعالية "ليس لديهم �هتما� بالدين "باألمو� 
�حليا�،   ¢ 
سلوֲדم  �لز"جة  تبعت  "قد  �لر"حانية. 
�حليا�  قو��  
²ا  �"جها  يؤمن  �ل�  باألسس   fِتبا  ´"
هّو�  �تسعت  �لوقت  "مبر"�  لذلك  "نتيجة  
ساسها. "
معها.  صلة  
ية  بانتها¶  �ألمر  "�نتهى  بينهما،  �خلال¬ 
"تفر¹ سيدنا 
�د كليًة خلدمة �إلسال�، "´ ¸د ¢ 

نفسه 
ية �غبة ¢ �لز"�¯ ثانية. 
"¢ هذ� �خلضم تلقى حضرته "حيا باللغة �لعربية ”(نَّا 
نبشر} بغال� َحسني“، "بعد بضعة 
شهر تلقى "حيا 
خد¸�“.  
يت � نعم�  ”�شُكر  �لعربية:  باللغة  ½خر 
"ملا كا' ”خد¸ة“ هو �سم �لز"جة �أل") لرسوf �هللا 
ت  � �ل� عاÁ معها 
فضل سنـي حياته حيث ضحَّ
بالغا& "�لنفيس ¢ سبيل نشر �عو� �حلق.. فِهم  سيدنا 


�د � 
' �هللا تعا) ُيعّد له �"�جا ثانيا سو¬ يستمر 
"�لبعض  بالعربية  بعضه  �لوحي  تو�تر   Ä طويلة.  ملد� 
�آلخر باأل��ية "جز¶ منه باللغة �لفا�سية: ”لقد �تبت 
"لن  بنفسي  
مو��  
�تب  "سو¬  ½خر  �"�جا  لك 
ميسسك 
v ضيق منه“. "هكذ� خضع حضرته إل���� 
�هللا "مت �"�جه �لثاJ من سيد� كرمية تنتمي لعائلة من 

�لسا��>. 
Ä �عتكف سيدنا 
�د 
�بعني يوما 
علن (ثرها 
' �هللا 
� س��قه  
نه  منها  عديد�  غيبية  
نبا¶  عليه  كشف 
غالما يظهر بظهو�� جالf �� �لعاملني. "ֲדذ� �إلعال' 
يكو' سيدنا 
�د قد 
فحم 
عد�¶ �إلسال� ½نذ�} ليس 
بال��هني "�أل�لة من خالf كتاباته فحسب بل بنشر 
 '
�لعا�v جد�  له. (c من  تأييد �هللا  نبو¶� تدf على 
 '
يتز"¯ �ملر¶ "ُير�U بأ"ال�، لكن �لنبو¶� تؤكد على 
هذ� �ملولو� سو¬ يتر} بصماته على �لتا�يخ �إلسالمي 
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½ية  مولد� فحسب  ليس  "بالتا&  معهو��.  بصفة غ� 
سيدنا   Uصد على  ستشهد  "(جنا��ته  حياته  "لكن 
 Uته حتدٍّ عظيم على صد�c د �، "هذ� ¢ حد�


�إلسال�.
 vلتأ´ "�الضطر�� �لذ� '
"نو� 
' ننو� ¢ هذ� �ملقا� 
كا' يشعر ֲדما سيدنا 
�د من جر�¶ �لتيا��> �لدينية 
من  حتط  كانت  "�ل�  عصر�   ¢ �%د�مة  "�إلحلا�ية 
�لبالغ  
ثرها  تركت  قد  �حلنيف  "�لدين   �  Íلن� شأ' 
�هللا  حضر�   ¢ طويال  يدعو  فكا'   � شخصه   ¢
�لكر��  صحابته  بعض  َشِهَد  "قد  �ملعا�ضني.  إلفحا� 
تعا)  �هللا   () "يبتهل  يبكي  كا'  
نه   Îخلصو� ֲדذ� 
Ðر��� شديد� إلفحا� �ملعا�ضني "إل��¶� ½يا> Ïا"ية 
�للوعة  من  نابعا  كا'  هذ�  �إلسال�. كل   Uعلى صد
"�لشوU إلبر�� Tاسن �إلسال� "صدU نبيه �لكرمي � 

"ليس إلبر�� �cته كشخصية �ينية مرموقة.

"قد 
علن سيدنا 
�د � ¢ مناسبا> عديد� 
' �بنه 
حضر� مر�� بش� �لدين Tمو� 
�د هو cلك �ملصلح 
�ملبا�كة  يد�  على  ستتم  
نه  �هللا  "عد   vلذ� �ملوعو� 
(جنا��> �ينية عظيمة. "هكذ� يعت� كل (عال' حتدًيا 
�إلسال�   �� "عو�   Uصد عظمة  على  �cته  حد   ¢
"نبيه �لكرمي � �لذv "هبه �هللا جو�مع �لكلم �ل� جتلت 

حا�يث عديد� 
Òها 
نه ملا ينـزf �ملسيح  fمن خال
 '
  v
 له“  "ُيولد  �لزما' ”يتز"¯  �بن مرمي ¢ ½خر 
 "c ¯�"� ملعهو� سيكو' له� vملسيح �ملوعو� "�ملهد�
يكونو'  
"ال��  �هللا  سيهبه  خالله  "من  خاصة  طبيعة 
له عونا ¢ �ل تلك �ملها� �ملكلف ֲדا. "هذ� �لسنة 
جند 
ثرها ¢ سلسلة �ألنبيا¶ �لذين �عو� �هللا 
' يهبهم  
c�ية ُتو�صل مها� نشر توحيد �هللا �. "قد جتسد> 
 vد � �لذ�
خالصة 
�عيتهم ¢ �بتهاال> سيدنا 
�ألنبيا¶“  حلل   ¢ �هللا   ُّvجر” �إل%ي  �لوحي  "صفه 
"هكذ� "هبه �هللا مصلحا موعو�� �نُتخب خليفة ثانيا 
حلضرته � "��مت خالفته �ملبا�كة نصف قر' من 

�لزمن حافلًة بإجنا��> �ينية عظيمة.
حتيي  عا�  كل  من  ف��ير  شهر   ¢ �لقا�»،   vعزيز
متعد��  �لعظيمة  �لنبو¶�  هذ�  حتقق   Õكرc Iاعتنا 
�جلو�نب "�ل� ستظّل �ليال يتجد� على صدU �إلسال� 
"صدU �لنÍ � "صدU خا�مه �لصا�U �ملسيح �ملوعو� 

عليه �لصال� "�لسال�. 
�عـو�نا  "½خر  "يرضا�  ×به  ملا  "(ياكم  �هللا  هد�نا 
على  "�لسال�  "�لصال�  �لعاملني   �� هللا  �حلمد   '

½له "صـحبه  "على  Tمد  سيدنا  �ملرسلني  
شر¬ 


Iعـني.

وقـد جتسـدت خالصـة أدعيتهـم ! 
ابتهاالت سـيدنا أ"د � الذي وصفه 
الوحـي اإل]ـي ”جـري اهللا ! حلـل 
األنبيـاء“ وهكـذا وهبـه اهللا مصلحـا 
موعودا انُتخب خليفة ثانيا حلضرته � 
دامت خالفته املباركـة نصف قرن من 
الزمن حفلت بإجنـازات دينية عظيمة.




