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التقوى

صنعت  
لرجا�  من  ُنخبة   �� شك  ال 
بفطنتها  �حد
ثه  "ر!  'غيَّر#  
لتا*يخ 

لدينية  
لشخصيا#   �� -ال  'حكمتها. 

لعقائد2،  
ملجا�   7 9'*ها  
:صر  
ملضما*   
هذ  7
فتا'!   *
-صد  7' تا*<  عصرها  لتحديا#  متصدية 
 Bخلالفا# تا*< �خر!. -ال �ننا 7 هذ

عا# 'Fل
حلل 

نفر#9  فذ<  9ينية  
لسطو* سنالمس مالمح شخصية 
مبؤهال# علمية '9ينية غيَّر# "ر! 
لتا*يخ 
إلسالمي 


حلديث.
كانت  
ته Uجنا-  ،Wإلسال
  Xعلى صد Zية  كا�   Bمولد

ية خفاقة على �� 
إلسالW 9ين حي '
لتحاقه بالرفيق *
كانت  
لسخا[ ' 
لعطا[  من  قر�  نصف  بعد  
ألعلى 

لدين.  لتمكني  
لb 'ضعها  
لعريضة   cللخطو عالمة 

لدين fموe� 9د *ضي 
هللا عنه  gبش 
Uنه حضر< مر-

.hلثا
'�*ضاB جنل سيدنا �eد � 'خليفته 
لقد ُعرk سيدنا �eد � 7 قا9يا� '
ملناطق  
ملجا'*< 
nا بقو< بيا� ثاقب 7 
لدفاl عن 
إلسالW. 'شاl صيته 
 lتبا� لد!  ضجة  مؤلفاته  سببت  حيث  
أل*جا[   7

لديانا# 
لعديد< 7 شبه 
لقا*< 
nندية Zنذ
o' .p يهد� 
nم با� فطالبوB بآية على صدقه 'صدX 9ينه. 'بالرغم 

ملسيح  �نه   p
Zنذ يعلن   o  � �eد  سيدنا   �� من 

لتحد2 بصد*  

ملوعو9 '
ملهد2 
ملعهو9 -ال �نه َقِبل هذ
-ثرها  �علن  يوما  �*بعيـن  
عتكف حضرته ' *حب  
غيبية  �نبا[  عليه  'كشف  لتضرعاته   vستجا
 
هللا   ��
جال�   B*بظهو يظهر  غالما  سUgقه  �نه  منها  عديد< 


لعاملني. v*

إلسالW على يد  Xتوسعت *قعة -ثبا# صد 
 'هكذ

هني 
لb قدمها من خال� xل
 y- حضرته. فباإلضافة

مؤلفاته، *Uقه 
هللا Zية متجسد< شا}ة 7 شخص جنله 

هللا 
حلكم صبيا فأֲדر 
لعاo مبالكاته  BتاZ 2لذ

لطاهر 
حيث  
لتخطيط '  >*

إل9  7 'حنكته  
لدين   Wعلو  7

جلماعة '�*سى 9عائم 'ظائفها.  >*
'ضع 
nيكل إل9
عهد  خال�  للجماعة  
ملالية   9*

ملو قلة  من  'بالرغم 

لb متت على يدn Bي  #
Uإلجنا
خالفته 
ملبا*p -ال �� 

ملؤهال#   gتدب' صنع   من  ليست  ��ا  شاهد  �عظم 

إلنسانية مبفر9ها. 'لقد بني حضر< 
ملصلح 
ملوعو9 �  

ألمر بكل جال[ 'حتديد
 7 تفسBg لسو*< 
لفاحتة  
هذ

�نه *�! مالكا 7 
لر�يا يلقنة تفسgها. 
 'كما �كرنا Zنفا فقد �ثبت حضرته � �� 
إلسالW 9ين 

‹]⁄·;‹]Ÿb‹]⁄·;‹]Ÿb
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 gلنظ
حي من خال� كمٍّ هائل من 
ملؤلفا# 
ملنقطعة 
 o' .لصريح

لb حتو2 *حيق 
لوحي 
إلnي 
لو
ضح '
 2*

لدي� '
إل9 
# حضرته على 
ملجا� Uتقتصر -جنا
 
بل -نه قد حظي مبعرفة 9قيقة ملستجد
# عصرB 'حتديد

لb كانت ُتحاp ضد 
ملسلمني على 
لصعيد  #

ملؤ
مر

لعاملي. فقد جند حضرته ثلة من �بنا[ 
جلماعة 'على 
'Uير  خا�  
هللا  ظفر  fمد  
لبا*  
ألeدية  
بن  *�سهم 

لذ2 'ضع على عاتقه قضايا  p
خا*جية 
لباكستا� Zنذ
حترير 
لد'� 
إلسالمية من 
الستعما*. 'كما ال �فى 

لبطل  

# هذUلتا*يخ -جنا
على 
ملنصفني 
ملطلعني على 

لعظيم 
لذ2 عمل بتوجيها# 'نصائح حضر< 
ملصلح 

خال�  من   yتعا 
هللا  بفضل  مت   
'هكذ  .� 
ملوعو9 

لد'�  من  
لعديد  حترير  
هللا خا�  ظفر  مساعي fمد 


خلليج من *بقة 
الستعما*.  y- ملحيط

لعربية من 
 Wلعلو
 vكتسا
كما حث حضرته �بنا[ 
جلماعة على 
-ميانا  يؤمن  كا�  حيث  
ملختلفة  
الختصاصا#   7
 �Zلقر
 Wعلو vلعلم يبد� باكتسا
 vكتسا

سخا �� *
 xُتعت  bل
 
لدنيوية   Wلعلو
  vكتسا
 يليهما  
حلديث '

-ضافا# nما.
 Wإلما
 

لعجالة �� نعطي مناقب هذ Bال يسعنا 7 هذ'
 
جتسد كا�  
لكرمي  شخصه   �- حيث  حقها   Wماn

للتحد2 
لقرhZ ألعد
[ سيدنا fمد 
ملصطفى � ﴿-�َّ 
َشاِنَئَك ُهَو 
ْألَْبَتُر﴾ 'قد جتلى على 
لدنيا مر< �خر! 7 
 #
Uملوعو9 � 'من خال� -جنا
شخص حضر< 
ملصلح 

لدين على 'جه 
أل*�.  '-� �9  حضرته لتمكني 

نقطاl نسل  Wألمر على شي[ فإمنا يد� على عد
 
هذ

 .

ملصطفى 
ملا29 '
لر'حي -y يومنا هذ

لقد* من 
حلديث حو�  
عزيز2 
لقا*� نكتفي ֲדذ

لذ2 تتبا*p به 
ألقو
W حيث  Wماn
 Wإلما
 
مناقب هذ
 
Uمر حلضر<  
جلمعة  خطبة  
لعد9   
هذ 9
خل  جتد 

هللا 
لذ2 المس من خالnا مناقب  Bد �يدe� *'مسر
بليغ 'تفاصيل   vبأسلو  � 
ملوعو9  حضر< 
ملصلح 

9قيقة.
 Wعلو  >*
غز من  يستفيد'�  ممن  '-ياكم  
هللا  جعلنا 
حضرته '�يدنا كي نو
صل مسg< خدمة 9ينه 
حلنيف 
حلضر<  
لرشيد<  
لقيا9<  'حتت  
لطاهر<   Bخطا على 
 v* حلمد هللا

هللا. 'Zخر 9عونا ��  Bملؤمنني �يد
 gم�

ملرسلني سيدنا  kعلى �شر Wلسال

لعاملني '
لصال< '

'موالنا fمد 'على Zله 'صحبه ��عني، Zمني.

إن شـخصه الكرمي كان جتسدا للتحدي 
القرآ# ألعداء سـيدنا �مد املصطفى 
﴾ وقد جتلى  ْبـَ+ُ � ﴿إنَّ َشـاِنَئَك ُهـَو اْألَ
علـى الدنيـا مـرة أخرى 6 شـخص 
حضرة املصلـح املوعود � ومن خالل 
إجنـازات حضرته لتمكـني الدين على 
وجـه األرض.  وإن دل هـذا األمر على 
شيء فإمنا يدل على عدم انقطاع نسل 
املصطفى املادي والروحي إV يومنا هذا. 


