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التقوى

كلمة �لعد�

ال شك �� �لرجا� �لذين صنعو� �لتا�يخ 
لقضايا  �خدماִדم  فإجنا��ִדم  نا$�#.  قلة 
�ها  �لزمر#.  هذ+  �$خلتهم ,  �إلنسانية 
7ن , هذ� �لعد$ على موعد لنعاين عن قر4 شخصية 
�لتا�يخ �إلسالمي �حلديث..  $ينية فذ# غيَّر? <ر= 
�فضل  عليه   Dألنا�  Fخ سيدنا  مبجيئه  تنبأ   DاM  DماN
Pمو$  �لدين   Fبش  ��مر حضر#  Nنه   ..Dسال� صال# 
 Dغال  ��مر سيدنا  جنل  ���ضا+  عنه  �هللا  �ضي  �Vد 

.Wخليفته �لثا��Vد � 
�قبل �� نالمس مالمح هذ+ �لشخصية �لدينية �لفذ# 
�إلسالمي  �لتا�يخ   ,  Fلنظ� منقطع  �ثًر�  تركت   cل�
 dألسر� eلكرمي باملنا� iلقا�� jحلديث، نو$ �� ُنعّر�

��لديn ُقبيل مولد هذ� �لبطل.
خاله  �بنة  من   � �ملوعو$  �ملسيح  تز�o سيدنا  لقد 
 i$باملبا pكانت �سرִדا ال تبا��هو , مقتبل �لعمر. 
�ألخالقية �لعالية �ليس لديهم �هتماD بالدين �باألمو� 
�حليا#،   , �سلوֲדم  �لز�جة  تبعت  �قد  �لر�حانية. 
�جها بأrا قو�D �حليا# �تباِ� باألسس �لc يؤمن   u�
��ساسها. �نتيجة لذلك �مبر�� �لوقت �تسعت هّو# 
�ية صلة معها.   vبانتها بينهما، ��نتهى �ألمر   jخلال�
�x uد ,  ،Dد كليًة خلدمة �إلسالV� سيدنا yتفر�

نفسه �ية �غبة , �لز��o ثانية. 
�, هذ� �خلضم تلقى حضرته �حيا باللغة �لعربية ”Nنَّا 
نبشر{ بغالD َحسني“، �بعد بضعة �شهر تلقى �حيا 
 .“cxيَت خد��  cنعم �لعربية: ”�شُكر  باللغة  �خر 
لرسو�   ���أل �لز�جة  �سم  هو  �ملا كا� ”خدxة“ 
حيث  حياته  سنـي  �فضل  معها  عا�   cل�  � �هللا 

�حلق..  $عو#  نشر  سبيل   , ��لنفيس   pبالغا ت  ضحَّ
��جا ثانيا �فِهم  سيدنا �Vد � �� �هللا تعا� ُيعّد له 
سوj يستمر ملد# طويلة. � تو�تر �لوحي بعضه بالعربية 
��لبعض �آلخر باأل�$ية �جزv منه باللغة �لفا�سية: ”لقد 
��جا �خر �سوj ��تب �مو�+ بنفسي �لن ��تبت لك 
ك �d ضيق منه“. �هكذ� خضع حضرته إل��$#  ميسَّ
��جه �لثاW من سيد# كرمية تنتمي لعائلة من ��هللا �مت 

�لسا$�?. 
� �عتكف سيدنا �Vد ��بعني يوما �علن Nثرها �� �هللا 
�قه Fس  � �نه  منها  عديد#  غيبية   vنبا� عليه  كشف 
غالما يظهر بظهو�+ جال� �4 �لعاملني. �ֲדذ� �إلعال� 
يكو� سيدنا �Vد قد �فحم �عد�v �إلسالD �نذ�{ ليس 
بال��هني ��أل$لة من خال� كتاباته فحسب بل بنشر 
 �� �لعا$d جد�  �N من  له.  �هللا  تأييد  نبوv# تد� على 
�الً$�، لكن �لنبوv# تؤكد على �� � ���ُير vملر� o�يتز
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هذ� �ملولو$ سوj يتر{ بصماته على �لتا�يخ �إلسالمي 
بصفة غF معهو$#. �بالتاp ليس مولد+ فحسب �ية، بل 
حياته �Nجنا��ته ستشهد على صد� سيدنا �Vد �، 

.Dهذ� , حد ��ته حتدٍّ عظيم على صد� �إلسال�
 dالضطر�4 �لذ�� uلتأ� �� Dنو$ �� ننو+ , هذ� �ملقا�
كا� يشعر ֲדما سيدنا �Vد من جر�v �لتيا��? �لدينية 
من  حتط  كانت   cل�� عصر+   , ��د�مة  ��إلحلا$ية 
�لبالغ  �ثرها  تركت  قد  �حلنيف  ��لدين   � �لن�  شأ� 
�هللا  حضر#   , طويال  يدعو  فكا�   ،� شخصه   ,
 Dلكر�� صحابته  بعض  َشِهَد  �قد  �ملعا�ضني.   Dإلفحا
تعا�  �هللا   �N �يبتهل  يبكي  كا�  �نه  �خلصو�  ֲדذ� 
�ر��# شديد# إلفحاD �ملعا�ضني �إل��v# �يا? �ا�ية 
�للوعة  من  نابعا  كا�  هذ�  �إلسالD. كل  على صد� 
�صد� نبيه �لكرمي �  Dاسن �إلسالP ���لشو� إلبر�

�ليس إلبر�� ��ته كشخصية $ينية مرموقة.

�قد �علن سيدنا �Vد � , مناسبا? عديد# �� �بنه 
حضر# مر�� بشF �لدين Pمو$ �Vد هو �لك �ملصلح 
�ملبا�كة  يد+  على  ستتم  �نه  �هللا  �عد   dلذ� �ملوعو$ 
Nجنا��? $ينية عظيمة. �هكذ� يعت� كل Nعال� حتدًيا 
 Dإلسال�  4� �عو$  صد�  عظمة  على  ��ته  حد   ,
�هبه �هللا جو�مع �لكلم �لc جتلت  dنبيه �لكرمي � �لذ�
من خال� �حا$يث عديد# �Mها �نه ملا ينـز� �ملسيح 
 ��  d� له“  �ُيولد   o��لزما� ”يتز �خر  �بن مرمي , 
 �� o����ملسيح �ملوعو$ ��ملهدd �ملعهو$ سيكو� له 
يكونو�  �ال$� � �هللا  سيهبه  خالله  �من  خاصة  طبيعة 
�لسنة  �ملهاD �ملكلف ֲדا. �هذ+  له عونا , Vل تلك 
جند �ثرها , سلسلة �ألنبياv �لذين $عو� �هللا �� يهبهم  
��ية ُتو�صل مهاD نشر توحيد �هللا �. �هكذ� �هبه 
�هللا مصلحا موعو$� �نُتخب خليفة ثانيا حلضرته � 
�ملبا�كة �N ما يربو على نصف قر�  �$�مت خالفته 

من �لزمن حافلًة بإجنا��? $ينية عظيمة.
عزيزd �لقا�i، جتد $�خل �لعد$ خطبة �جلمعة حلضر# 
ֲדذ�  عديد#  جو�نب  تغطي  �هللا-  -�يد+  �ملؤمنني   Fم�
�خلصو� حيث �N �جلماعة حتيي , شهر ف��ير من 
متعد$#  �لعظيمة   #vلنبو� هذ+  حتقق  �كر=   Dعا كل 
 Dستظّل $ليال يتجد$ على صد� �إلسال cل���جلو�نب 
�صد� �لن� � �صد� خا$مه �لصا$� �ملسيح �ملوعو$ 

 .Dلسال��عليه �لصال# 
$عـو�نا  ��خر  �يرضا+  �به  ملا  �Nياكم  �هللا  هد�نا 
على   Dلسال�� ��لصال#  �لعاملني   4� هللا  �حلمد   ��
�شـرj �ملرسلني سيدنا Pمد �على �له �صـحبه 

� عـني.

ليـس مولده فحسـب آية، بـل حياته 
صـدق  علـى  ستشـهد  وإجنازاتـه 
سـيدنا أ*ـد �، وهذا ' حـد ذاته 
حتـدٍّ عظيـم على صـدق اإلسـالم.


