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التقوى

�ا�  تغطي  
ل�  
لر�حي  
جلفا�  حالة   ��

لعا& 
إلسالمي منذ فتر� طويلة تسببت � 
على  
ألمة  �.ج,+  
لنطا/  
سع � قحط 
 � .4ا  شك  �ال  
إلميا�.  من  قاحلة   �
صحر  � 
لعيش 
كل يوH ُتبعد عامة 
ملسلمني باعا .� باعني عن خالقهم. 

ألكف � Lلدجا
  +
نقر ُتؤNO على شاكلة   +
فالصلو
 ��Rكث� .Tليقي
ترفع للدعا� مفرغة من مضمو� 
إلميا� 

هللا  X�Y من 
هم من Oعو
 �& ُتستجب .Oعيتهم فقنطو
من  خائفني   �. �حساناته   � طامعني  
هللا  يعبد��  أل4م 

لق, �
جلحيم. �ما .Y�_ ما جاO+ به 
لصوفية  `
عذ
� حني Oملثلى للعبا

بعة 
لعد�ية موضحة 
لغاية Y �Rلشه

من  عبدته خوفا  ما  فأجابت:  �ميا4ا،  ُسئلت عن حقيقة 

لسو� �� خا� َعِمل،  Rال حبا جلنته فأكو� كاألج� iYنا

بل عبدته حبا له �شوقا �ليه.
للناj ُتمحى من  ليترk خR .مة .خرجت  �ما كا� 
هللا 

ختصها   قد  بل  ِلكا�،   
خً, �تصبح  
لتاYيخ  صفحا+ 
للمصطفى   
لر�حية  للسلطة  عز �جل مبنقٍذ �ا�q ممثل 
 iمر.� � uياOلقا
 
 غالv. Hد wمر ��، �هو حضر

هللا عز �جل بصنع سفينة 
لنجا�، �zلك بتأسيس xاعة 

لر�حية �
حلصانة 
لربانية.  �
ملؤمنني 
ل� تنعم بآليا+ 
حليا
 Hلسال

متطا� سفينة � q�لسما

لركب  
�لاللتحا/ ֲדذ
ال بد من فهم مضمو� 
إلميا� 
لذq �ضحه سيدنا .vد        

   :�� بكلما+ �جيز
�من  عرفا�،  
إلميا�   Yنو� 
لبشرية،   Yنو 
إلميا� "
ّر فقد عر�  � ال �نسا�. من عر� 
لسِّO�O فقد�ا فهو

لباطن  باطن  هو   qلذ
 
للُّّب   
�حتّسسو  
فقومو 
لبـّر، 

."Yبالقشو 

لنوY، �ال تفرحو Yنو� �
ملع ��مع
 Oبالوعو حضرته  حظي   
zملا 
لبعض..  يستغر`  �قد 

عظمة   jُتقا ما  غالبا   .Hسا Y�حي   Hمبقا� 
ملبني  بالنصر 
�جه.  بأحسن  �ا  
ئه Oبأ� له  
ملوكلة   Hملها
 بطبيعة  
لقائد 
فال ُيعقل .� ُتعطى سلطة 
لذ�O عن 
لبلد جلندq بسيط، 
 zا�
� 
لتخطيط   � 
حلنكة �  �
خل, يفتقد  .نه  
لعلم  مع 

+. بل غالبا ما ُيختاY قائد باسل z� خ,� �حنكة Y

لقر
ُيطبق نفس   �. .يضا  
لتنفيذ. �من 
حلكمة � 
لتخطيط   �

ملبد. على من سيد
فع عن حيا� 
لدين 
حلنيف .z qلك 

لذq ُ�عدْ+ به 
ألمة. �نوOّ .� نؤكد هنا .�  Hُ�ما
 Hإلما

سلسلة 
أللقا` 
لدينية 
ل� ُخص ֲדا حضرته �ا Oالال+ 

.
عظيمة �xيعها ت,w مقاما Y�حيا �
حد

لصال� بل  Hما� �� Rال يش qملهد
 Hإلما
�ال شك .� لقب 
 qلذ
لإلمامة 
ملشاY �ليها � 
لقر�� 
لكرمي.. zلك 
للقب 
َ̀ َناِفَلًة َ�ُكالًّ  
هللا ألنبيائه ﴿َ�َ�َهْبَنا َلُه ِ�ْسَحاَ/ َ�َيْعُقو iعطا.
َ�َ.ْ�َحْيَنا  ِبَأْمِرَنا  َيْهُد�َ�  ًة  .َِئمَّ َ�َجَعْلَناُهْم   * َصاِلِحَني  َجَعْلَنا 
َالِ� َ��ِيَتاَ� 
لزََّكاِ� َ�َكاُنو
 لََنا  
لصَّ Hَِ�َقا�َ +ِ
�ِلَْيِهْم ِفْعَل 
ْلَخْيَر
 �
لنبو  Hمقا بّوْ.ناهم   q.  (٧٤�  ٧٣ 
ألنبيا�: ) َعاِبِديَن﴾ 
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بتوجيه   jلنا
  
يهد� كي  بالوحي  خطو
ִדم  كل  �.يدنا 
 
�Yعاية من 
هللا �ليس من �ض .نفسهم. �بنا� على هذ
 �مع بأمت  مهديا  �ماما  
ألنبيا�   �wمر من  
حد � كل  كا� 

لكرمي �  
لرسو¡   HOخا Hمقا w
�بر يتوقف  
لكلمة. �& 

ألحاOيث بكل  +Yحلد بل .شا
 
منقذ 
إلنسانية �� هذ
جال� .نه خليفة 
هللا 
ملهدq. �ال خال� .� خليفة 
هللا هو 
﴿َيا  
لكرمي  
لقر��   � .يضا  لألنبيا�  ُ.عطى   qلذ
 
للقب 
 jِلنَّا
 َبْيَن  َفاْحُكْم   �ِYَْْأل
 ِفي  َخِليَفًة   kََجَعْلَنا �ِنَّا   Oُ��ُ
Oَ
﴾ (¥ ٢٧). كما .كد+ 
ألحاOيث 
ملتو
تر� على  ِباْلَحقِّ
نؤكد   �.  Oنو� 
جبة. �  Oملوعو
 
ملسيح   �حضر بيعة   �.
 i
.نه  � ُ.مر من 
هللا .� يأخذ 
لبيعة من 
ملؤمنني بدعو
 
هذ  Xنو سفينة  المتطا�  
لسفر   �تذكر مبثابة  هي  
ل� �
 Hملقا

ملقاH .� من يعر�  

لزما�. �نوO .� نؤكد � هذ
يصعب  لن   � 
ملصطفى  للرسو¡ �مد  
لسامي  
لر�حي 
 Oملوعو

لر�حي 
لعظيم لسيدنا 
ملسيح  Hملقا
عليه مالمسة 

ملهدz� .� q يصعب 
لتفريق بني 
لسيد �
لعبد  Hإلما
�

 `
z دv. خصوصا .� كيا� سيدنا .iحب سيد � uلفا


حلديث:  iما يؤكد 
� شخص 
لرسو¡ 
لكرمي � �هذ
”ُخلقه خلقي“ � ” ُيدفن معي � ق,q. .“q .� خلقه 

لتطبيق 
لعملي  q. � لكرمي
سيكو� ظل خلق 
لرسو¡ 
 �. متشاֲדني  يكونا�  �مماته  حياته   �.� 
لكرمي،  للقر�� 
باألحرN ظل حلياته �مماته �. �هذ
 ما بينه حضرته حيث 
 .“N.Y ما� Tملصطفى فما عرف
قا¡: ”من فرَّ/ بيT �بني 

لعز� ملساعيه  `Y من iشر� تلقا q. � كما & ينسب
�خدماته بل مبحض تفانيه � حب سيدi �مطاعه سيدنا 

لظلية 
لذq حظي  �
لنبو Hملصطفى �، �.كد .� مقا
�مد 

لرسو¡ 
لكرمي � �جز� ال يتجز. منها  �به هو ظل لنبو
جتديد   Hمها  �
Oأل  Y
��نذ  Rتبش من  
ملكاملة   �كثر .ساسه 


لدين على .حسن �جه.

جلماعة  O

Y ُيحيي .فرz� كل سنة من شهر � ،ªYلقا
 qعزيز

ملسيح  Nكرz جد��  فيه

إلسالمية 
ألvدية � كل بلد يتو

ملوعوO � حيث ُتلقى خطابا+ Oينية تالمس .هم معا& 

لند�
+ هو 
لتأكيد  iهذ Nخال/ شخصيته �. فحو.�

 كا� 
خلاHO على ما هو عليه من z� :حد �هو
على مبد. �
.خال/ �معا�Y فما بالكم بالسيد 
لذq تعجز 
ألقالH عن 

�صف خصاله �مكاHY .خالقه �!!

ملسيح    �حضر قاله  ما   Yلسطو
  iهذ به  ¬تتم  ما   Rخ�
�مد  من  بركة  ”كل  
خلصو¥:   
هذ  �  �  Oملوعو

 ªYلقا
 qمن علَّم �تعلَّم“.. فهال طالعت عزيز kYفتبا �

مصنفا+ حضرته قبل .� حتكم على Oعو
i؟!
يستمعو�  ممن  �جعلنا   iيرضا� ®به  ملا  ��ياكم  
هللا  هد
نا 
 `Y هللا  
حلمد   �. Oعو
نا  ��خر  .حسنه.  فيتبعو�  
لقو¡ 
سيدنا  
ملرسلني  .شر�  على   Hلسال
�  �
لصال� 
لعاملني، 

�مد �على �له �صحبه .xعني. �مني

إذا كان اخلـادم علـى ما هـو عليه 
مـن أخـالق ومعـارف فمـا بالكم 
بالسـيد الـذي تعجز األقـالم عن 
أخالقه!! ومـكارم  وصف خصالـه 


