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٢٠

التقوى

َ�ْشَهُد َ�ْ* الَّ �َِلَه ِ�الَّ �هللا َ�ْحَدُ_ َال َشِرْيَك 
ًد� َعْبُدُ_ َ�َ@ُسْوُلُه. َ�مَّا  َلُه، َ�َ�ْشَهُد َ�*َّ ُمَحمَّ

ْيَطاِ* �لرَِّجْيِم. َبْعُد َفَأُعْوxُ ِباِهللا ِمَن �لشَّ
 ِبْسِم �ِهللا �لرَّْحَمِن �لرَِّحْيِم.

 !fِ�ْخَوِتي َ�َ�َخَو�ِتي �ْلَعَر
    �لسال� عليكم �@�ة �هللا �بركاته

 
 dٍبإ�ا �ليوَ�  �خاطَبكم   *�  <ّ�� كنُت 
ترhًة  كالمي  يترجَم   *�� باأل@>ية، 
ِمن  بإحلاٍ�  �لكن  �لعربيِة،   �� فو@يًة 
��خوٍ#  عو>#“  شريف  ”�مد  �لسّيد 
�لعربيَة  �لترhَة  �قرَ�   *�  قّر@ُ aَخرين، 

>فعْت¯  �ليو�  هذ�  فأ�يُة  هذ_،  ِلرسال� 
لغِة   �بركاِ فيِض  من  ا  حظًّ  Eَألنا
سّيدr �مطاعي �مٍد @سوEِ �هللا صلى 
�هللا عليه �aله �سلم �صحيفِة �ِهللا �ألخ�ِ# 
�لكاملة، فأxكَر لكم بنفسي ��يَة هذ� 

�ليوِ� ֲדذ_ �للغِة �ملبا@كة.
 Eُهذ� �ليو� يوٌ� عظيٌم، َيْجَعُل¯ �جو *ّ�
 �� قرًنا  عشَر  �@بعَة  ��عوُ>  ِبُمَخيََّل� 
 rسّيد فيه  �لُس  µلًسا  فأ@?   ،H�@لو�
 rمطاعي �مٌد �، = مسجِد_ �لنبو�
= �ملدينة �ملنو@#، بني صحابته �ملخلصني، 
�hعني،  ��@ضاهم  عنهم  �هللا  @ضي 
��ملعا@~  �لعلو�  مائدِ#  من  �م  يقِسم 

قلوُبهم  كانت  �لر�حانية.   ��لثمر�ِ
��d>هاِ@_،  �إلسال�  بغلبِة  يقيًنا  فّياضًة 
�لقدِ@  �بتحقُِّق  ��نتصاِ@_،  �ظهوِ@_ 
�إل�ي �ملتعلِق بالغلبِة �ألبديِة �ذ_ �لشريعِة 
�ألخ�#. �= هذ_ �حلالِة نزلْت �لبشر? 
�لتاليُة لتزيَد �لقلوfَ �ملليئَة باليقِني يقيًنا: 
َ�ُهَو  ِبِهْم  َيْلَحُقو�  ا  َلمَّ ِمْنُهْم  ﴿a�ََخِريَن 

�ْلَعِزيُز �ْلَحِكيُم ﴾(�جلمعة ٤).
 rسّيد �لصحابِة  �حُد   Eَسأ xلك  عند 
يكوُ*  ْن  عمَّ ُ�خر?  بعَد  مرً#   yحبي�
هؤالH �آلخر�*؟ �ّما بقيُة �لصحابِة فقد 
�ستمعو� بإصغاHٍ تا�ٍّ، aملَني �* ُيطلَعهم   
َعد�H �لذين سيحَظو*  � على ��لئك �لسُّ
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َيْلَحُقو�  ا  َلمَّ ِمْنُهْم  ﴿a�ََخِريَن  بشَرِ~: 
بالصحابة  يلتحقو*  حيث  ِبِهْم﴾، 
�لكر��، فَصمَت �لنy � برهة، 2 �ضع 
كتِف  على  حنا*،  بكل  �لشريفَة  يَد_ 
 fِلعر� بني  �لفا@سّي من  سلما*، xلك 
عنَد  �إلمياُ*  َكاَ*  َلْو   :Eقا� �لعا@بني، 

.Hلثُّريَّا لَناَلُه َ@ُجٌل ِمن َهؤال�
�مع ِعَظِم هذ_ �لبشر?، �ما حتِمُله ِمن 
نبوHٍ# ك�?، فقد َفِهم �لصحابُة �لكر�� 
@ �ذ�  ֲדذ_ �لكلما، �* �هللا تعا� قد قدَّ
 ،�لغلبِة ��لظفِر ��النتصا@�ِ �لدين بعد 
يبقى  ال  ��ال7طا§،   Eِلز��� من  dماًنا 
�Ãُهما،  �ال  ��إلمياِ*  �إلسالِ�  من  فيه 
�سيكو* �ملسلمو* فيه من �لذين يقولوَ* 

ما ال يفعلو*. 
�لشريعة  هذ_   Eَنز� تعا�  �هللا  �لكنَّ   
 �� �لقيامة،  يوِ�   �� لتد�َ�  �لكاملَة 
بالثُّريَّا،  معلًَّقا  �إلسالُ�  ليبتعَد  ينـز�ا 
فا@سيٍّ  @جٍل  ِببعثِة   �  ُّyلن� ر  بشَّ فقد 
ُيعيد �إلمياَ* �� هذ_ �لدنيا ثانيًة، �يقيُم 
�تكوُ*  قوَلها،  فعُلها  يطابق  hاعًة 
�لديَن  ُمْؤثرً#   ،*aلقر� ِلُحكِم  خاضعًة 
على �لدنيا، مستعدً# لتقدمي كل تضحيٍة 
كالصحابِة  �لكرمي   *aلقر� حكِم  إلقامِة 
>لَّنا  �ملرحلتني  هاَتني  �بذكِر  �لكر��. 
﴿a�ََخِريَن   :tمعا ُعمِق  على   �  ُّyلن�
على  �عرََّفنا  ِبِهْم﴾،  َيْلَحُقو�  ا  َلمَّ ِمْنُهْم 
�لعَظَمة ��لشوَكِة �ل� يناُلها �إلسال� = 

aِخر �لّزما*.

حتقَُّق  شِهْدنا  فَقْد  تعا�،  �هللا  �بفضل 
هذِ_ �لنبوH#، فبعد مر�@ عصِر �ال7طا§ 
�لثانية  �لنشأِ#  عصَر   *� @�ينا  ��لظال�، 
aياِته  Õميِع  ��ْنَبَر?،  �بتد�  قد  لإلسال� 
 .� �لَوَ@?  خِ�   #ِHَلنبو ِ�فًقا  �لُكَ�?، 
�قد �بتدَ� هذ� �لعصُر = �لثالِث ��لعشريَن 
�تسعٍة  مئٍة  �×اِ*  �لٍف  عاَ�   @�xa من 
�لّصا>ِ�  صدِ�  على  ُمَبْرِهًنا  �×انَني، 
خاِمت   � �مٍد  �ألمني،   ِّyلن� �َملصد�� 
�لنبيني = aخر �لّزما* �يًضا. �قد حتقَّقْت 
 ،�Hلنبو��  �آلياِ كلُّ  �لعصِر  هذ�   =
 = ظهرْ عظيمٌة  aيٌة  ِضمِنها  من  �ّل� 
�لسما��ِ، �هَي �خلسوُ~ ��لكسوُ~ 
َ># من  = @مضا*، ِ�فًقا لأل�قا �ملحدَّ
ِمن  تكْن   � aيٌة  �هي   .�لكائنا سّيد 

 ك�ها*، على ْHَقْبُل إلنسا*، �قد جا
��ملحب  �لصا>�  �خلا>�  هذ�  عَظمِة 
ثبَت  قد  �ֲדا  �لعدنا*.   ِّyَّللن �ملخلص 
صدُ� �لنy � �صدُ� xلك �ملبعو«، 
 fِلشر� تا@ً# �= �لغر� = �قد ظهرْ
�مطاعي   rلسيد شها>ً#  لتكو*  تا@ً# 
�يتحّقق  �لنبيني،  �خامت  �خللِق  �شر~ 
�ملكنو*:   fِلكتا� تعا� =  �هللا   Eُقو ֲדا 
 �ً َبِش� لِلنَّاِ�  َكافًَّة  ِ�الَّ   iََسْلَنا@ْ�َ ﴿َ�َما 
َيْعَلُموَ*﴾  َال  �لنَّاِ�  َ�ْكَثَر  َ�َلِكنَّ  َ�َنِذيًر� 

(سبأ ٢٩).
 �مع �ّ* هذ_ �آليَة قد ظهرْ >ليًال على 
صدِ� xلك �ملبعوِ«، �ال �ّنها = �حلقيقة 
 *� قَضى  قد  تعا�  �هللا   *ّ� على  >ليٌل 
يقيَم ُحكَم �لنyّ � �شريعَته = �لشرِ� 

حضر# م��d مسر�@ ��د -�يد_ �هللا - خالE �لقاH كلمته �لتا@|ية
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التقوى

 gِِبقا من  ُبقعٍة  كل   = بل   ،fلغر��
حيٌّ  >يٌن   iهنا ليس  �نه   �|� �لعا�، 
�ّال �إلسالَ�، �ليس  على �جه �أل@} 
�ألنا�،  خَ�  �مًد�  �ال  حيٌّ   ٌّyن  iهنا

عليه �فضُل �لصال# ��dكى �لسال�.
 فيا �خوÆ �ألِحبَّة، هذ_ هي ��يُة هذ� 
حضرَ#  تعا�  �هللا  شرَّ~  حيث  �ليو�، 
مر�d غال� ��د �لقا>ياt �، لِتفانيه 
= حّبه لسيد_ �مطاعه �، �* يكو* 
مسيًحا موعوً>� �مهديًّا معهوً>�، �ينشئ 
 Hلصلحا� �ألطها@  من  �آلخرين  hاعَة 
لُيلحَقهم باأل�لني، �ليأخَذ  �ملخلصني، 
منهم �لبيعَة على �* يبذلو� كل تضحية 
بالنفس ��ملاE ��لوقت = سبيل �لنشأ# 
 �   yلن� @�ية  �لرفع  �لثانية لإلسال�، 

خفَّاقًة = كل �7اH �لعا�. 
�ننا نشهُد �* سّيَدنا �مًد� @سوEَ �هللا 
تنا هي �*  خاُمت �لنبيني، �نعلُن �* مهمَّ
ُنعرَِّ~ �لعا� على كماالته �نترi نقَش 
لكي  �نسا*،  كّل  قلب  على  خاَتمه 
يصبح خا>ًما حلضرته �. فهذ_ �ملهمُة 
�ملوعو>  باملسيح  باملؤمنني  لْت  ُ�كِّ �ل� 
باليس�#.  ليسْت  �ملعهو>   rملهد��
 �� يدفَعنا  لكي  �ليو�  ֲדذ�  فنحتفل 
��ستعر�ِ}  ��اسبتها  �نفِسنا  ُمر�جعِة 
جاهدين  نسعى   *�� �لعملية،  حالِتنا 
ر  بشَّ �لذين  �آلَخرين  من   �Hًجز لنكو* 
بأSم   Eقا� µلسه   =  �  yلن� عنهم 
سيلتِحقو* باألّ�لني. فينبِغي �ال نرتا� 

 yما � َنحُشر �لعاَ� كّله عند قدَمي �لن
�. �Sا ليست مبهمٍة يس�ٍ# هذ_ �ل� 
َعِهَدها �هللا تعا� �لينا بعد �إلميا* باملسيح 

�ملوعو> ��ملهدr �ملعهو> �.
فيا �يها �لسعد�H من �لعرfِ �لذين aمنتم 
ֲדذ� �خلا>ِ� �لصا>� للنy �، �تعهَّْدمت 
بإجناdِ هذ_ �ملهمة �لعظيمة! بلِّغو� بكلِّ 
حكمٍة hيَع �ملسلمني، �السيما ��لئك 
�ألخ�   yلن� هذ�  بلغة  يتكلمو*  �لذين 
��ألحّب �� �هللا تعا�، ��لذين يعرفو* 
�ألخ�#  ��لشريعة  �لكامل   fلكتا� لغَة 
بلِّغوهم hيًعا �*  قر�Hً# �نطًقا �فهًما، 
بقاHَهم �@قيَّهم = �* �تمعو� على يِد 
��حد#.  ملًة  �ملوعو> �يصبحو�  �ملسيح 
بنقِلكم  �ملوعو>  �ملسيح  �نصاَ@  كونو� 
>�عَني  قومكم،  ب¯   �� �حرقَته  لوعَته 
@�يَة  مًعا  متَِّحدين  نرفع  تعالو�  �ّياهم: 
�لنy � خّفاقًة عاليًة = �لعا�، �جنعل 
��نساًنا  قوٍ�  بعد  �قوًما  بلٍد  بعد  بلًد� 
لسيدنا  �خاضًعا  خا>ًما  �نساٍ*،  �بعد 

�مد �.
�ل�كة  �جِل  من  �آل*،  �ليكم  ��قد� 
�ما�  �ل� كا*  �لرسالة  ��لتذك�، تلك 
�لزما* �ملسيح �ملوعو> ��ملهدr �ملعهو> 

 .fَهها �� �لعر قد �جَّ
يقوE حضرته �:    

 ،Hألصفيا� Hَُلّسالُ� عليكم، �يها �ألتقيا�”
 .Hلَعْربا� fِِمن �لَعَر

�لنبوِ#   {ِ@� َ�ْهَل  يا  عليكم،  �َلّسالُ� 

خُ�  �نتم  �لُعظمى.  �ِهللا  بيِت  �ج��َ* 
�َألعلى.  �ِهللا   fِمم �إلسالِ� �خُ� ِحز�
ما كا* لقوٍ� �* يبُلغ شأَنكم. قد dِ>مت 
ِمن  َشَرًفا �َمجًد� �َمنـِزال. �كاِفيكم 
فخٍر �* �َهللا �فتتَح �حَيه من a>َ� �خَتم 
على نy كا* منكم �ِمن �@ِضكم َ�َطنا 
�َمأً�? �َمولًد�. �ما َ�>@�كم َمن xلك 
 Hَِألصفيا� سيُد  �ملصطفى،  �مٌد   !yلن�
�ِ�ماُ�  �لرسِل  �خاَتُم   ،Hِألنبيا� �فخُر 
�لَو@?. قد ثَبت �حساُنه على كل َمن 
 iَ@َ<�َ �قد  �َمَشى.  ِ@جلني  على   fّ<َ
�َمعا*   dمو@ ِمن  فائت  ُكل  �حُيه 
�ِنكا ُعَلى. �َ�حَيا ِ>يُنه ُكل ما كا* 
��د?.  �ُسنِن  �حلق  معا@ِ~  ِمن  ميتا 
�للهم فَصل �سلْم �َباِ@iْ عليه بَعَدِ> كل 
 ��لذ@�ِ  �لقطر� من  �أل@}   = ما 
ما  كل  �بَعَدِ>   ،��ألمو�  Hِألحيا��
ظَهر  ما  كل  �بَعَدِ>   ،�لسما��  =
 Hَْخَتَفى، �َبلِّْغه منا سالًما َيمُأل َ�@جا��
�لسماHِ. ُطوَبى لقو� �ِمل ِنَ� �مٍد - 
� - على @قبته، �ُطوَبى لقلب َ�فَضى 

�ليه �خاَلَطه �= ُحبه فَنى.
يا سكاَ* �@ٍ} ��طأته َقَدُ� �ملصطفى.. 
�َ�ْ@َضى..  عنكم  �َ@ِضَي  �هللا  َ@ِحَمكم 
@�حي   =� جليٌل،  فيكم  ظ¯   *�
للقائكم غليٌل، يا عباَ> �ِهللا. ��t َ�ِحن 
�� ِعياِ* بال>كم، �بركاِ سو�ِ>كم، 
�لو@?،  خِ�  �قد�ِ�  َموِطَئ   @َ�dأل
�لثر?،  تلك  عي¯  ُكْحَل  ��جعَل 
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�َأل�dَ@ صالَحها �ُصلحاHَها، �َمعاِلَمها 
��لياِئها،  برÚيِة  عي¯  �َتَقر  �ُعلماHَها، 
�َمشاهِدها �لك�?. فَأْسَأE �َهللا تعا� �* 
َمبرaكم،   tَيُسر� ثر�كم،  @Úيَة  يرdَُق¯ 

بعنايِته �لعظمى.
�ُ�ِحب  ُ�ِحبكم،   t� �خو�*..  يا 
بالَ>كم، �ُ�حب َ@ْمَل ُطُرِقكم �َ�حجاَ@ 
 = ما  كل  على  �ُ��ِثُركم  ِسَكِككم، 

�لدنيا.
 يا َ�كباَ> �لعرf.. قد َخصكم �هللا ب�كاٍ
�َث�#، �َمز�يا كث�ٍ#، �َمر�ِحِمه �لك�?. 
ِفيكم بيُت �ِهللا �ل� ُبوِ@iَ ֲדا ُ�� �لُقَر?، 
 gَشا� rلذ� i@ملبا� yفيكم @�ضُة �لن�
 Eََ�ظَهَر جال� �لعاَلِم  �قطاِ@  �لتوحيَد = 
�ِهللا �َجّلى. �كا* منكم قوٌ� نَصر�� �َهللا 
�لر�ِ�،  �بكل  �لقلِب،  بكل  �@سوَله 
�بكل �لنَهى. �بَذلو� �مو�َلهم ��نفَسهم 
إلشاعِة >يِن �ِهللا �كتاِبه �َألdَْكى. فأنتم 
 � �َمن  �لفضائِل،  بتلك  �ملخصوصو* 

ُيكِرْمكم فقد جاَ@ ��عَتَد?.
يا �خو�ِ*.. �t �كتب �ليكم مكتو� هذ� 
مفضوضٍة،   gمو<� مرضوضٍة،  بكبٍد 
   “.Hجز�كم �هللا خ� �جلز� ،Òعو� قوÃفا
�سال�،   كماال aئينه  (”�لتبليغ“ 
-٤١٩  Â  ٥ جلد  خز�ئن   tحا�@

(٤٢٢
:E2 يقو

�لعَرf بالقلِب   Hّني معكم، يا ُنجبا��"
 ،fلعر� = tلرُّ��. ��ّ* @ّبي قد بّشر��

�ُ�ِ@َيهم طريَقهم،  ُ�َموَِّنهم   *� ��َ�َم¯ 
�ُ�صِلح �م شؤ�Sم، �ستجد�ن¯ = 

هذ� �ألمر �* شاH �هللا من �لفائزين.
�تعا�   i@تبا  fلر�  *� �ألعز#،  �يها 
قد جتلى علّي لتأييد �إلسال� �جتديد_ 
علي  �َمَنَح   ،�لتجليا بأخص 
 gبأنو� علي  ��نعم   ،�ل�كا ��بَل 
عبوٍ�  �قِت   =  tبشر  .�إلنعاما
لإلسال� �عيِش بؤٍ� ألمة خ� �ألنا�، 
��لتأييد�؛   ��لفتوحا  بالتفضال
معشَر  يا  �شر�ككم،   ��  فصَبوُ
�ذ�  �كنت  �لنعم،  هذ_   =  ،fلعر�
�ليو� من �ملتشوِّفني. فهل ترغبو* �* 

َتلحقو� � هللا @fّ �لعاملني؟"  
 (�امة �لبشر?، @�حاt خز�ئن جلد 

(١٨٢-١٨٣ Â ٧
هذ� َنْزٌ@ يسٌ� من @سالته �لفيَّاضة باُحلرقة 
��ملو�سا# ��حلكمة. لو قبل �ليو� مسلمو 
�لعا� عامًة ��لعرfُ خاصًة، @سالَة هذ� 
�خلا>� �لصا>� للنy �، �لَّبو� >عوَته، 
�لباعثِة  �إلسالمية  �لبال>  حالُة  لتحّولت 
 �@�اٍ بشائر   �� �ليو�  �لقلق  على 

.�مسّر�
 fَيًعا، ��لعرh ّفق �هللا تعا� �ملسلمني�
خاّصًة، لتلبية هذ� �لند�H ح� ُيبهر �جُه 
بشأٍ*  ثانيًة  �لعاَ�  هذ�  �ملنُ�  �إلسال� 
عظيٍم، فيتعّر~ �� �هللا �لو�حد �ألحد. 
��جباِتنا   H�<أل ��فِّْقنا  �نُصْرنا،  �لّلهم 
ح� نر? = حياِتنا غلبَة �إلسال� على 

�لّدين كّله. aمني يا @fّ �لعاملني.
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