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التقوى

�جلمـاعة  حتتـفل 
�أل�دية §  �إلسالمية 
 ٢٠  §  È;أل�  SاÏ
بيو6  عا6  كل  من  ف�bير   øشبا
هذ�  'ليس   .� �ملوعو/  �ملصلح 
بش$  مر±�  ميال/  تا;يخ  �لتا;يخ 
هو  'Xمنا   � �د  �مو/  �لدين 
�ملسيح  ֲדا  تنبأ   Mل�  	Sلنبو� تا;يخ 
بإعال2  عنها  علن '  � �ملوعو/ 
 § 'نشر·   ١٨٨٦  øشبا  ٢٠  §
�ملصلح  �`ند. فقد 'لد   SاÏ كافة 
 .�ملوعو/ � § ١٨٨٩/١/١٢ 
عو�6،   ٣ بقر�بة   	Sلنبو� هذ·  بعد 
�لذ.  نفسه  �لعا6  هو  مولد·  'عا6 
 � �ملوعو/  �ملسيح  فيه  خذ 
�لبيعة من �لنا:. كا2 هذ� �إلعال2 

�هللا  حققها  كث$	   \�Sنبو يتضمن 
بكل ;'عة § حيا	 �ملسيح �ملوعو/ 
'من  يض×.  'فاته  'بعد   �
�البن  'ال/	   	Sنبو  \�Sلنبو� هذ· 
�ملصلح  باسم  �لذ. ُعر®  �ملوعو/ 
�ملسيح  �عتكف  عندما  �ملوعو/. 
 � �هللا  من  بتوجيه   � �ملوعو/ 
عا6   § بو;“  ”هوشيا;  مدينة   §
<ية  تعا@  �هللا   Qيسأ كا2   ١٨٨٦
 � 'مؤسسه  �إلسال6  على صد| 
إلفحا6 عد�S �إلسال2X' .6 �آليا\ 
�ملوعو/  للمسيح  �ملؤيد	   Qألفضا�'
� ليست لرفع شأنه هو بل لرفع 
شأ2 سيد· 'مطاعه �مد �ملصطفى 
� 'لرفع ;�يته § �لعا² كله. فإمنا 
 \�Sلنبو� هذ·  تعا@  �هللا  عطى 

حققها   Ú  � �ملوعو/  للمسيح 
لإلسال6   2 على  �لbها2  إلقامة 
X`ا حي× '2 له نبيًّا حيًّا يض× فما 
�ب  'ال  �إلسال6  Xال  �أل�دية 
�ملسيح  من  عظم   � للن�  صا/| 

�ملوعو/ �.
سيدنا  كتب   	Sلنبو� هذ·  'عن 

�ملسيح �ملوعو/ � ما يلي: 
�لكرمي  �لرحيم  �هللا   çخاطب لقد 
 Sلعظيم �لكب$ �لقدير على كل شي�
بوحيه  �Çُه-  'عّز  شأُنه  جّل   -

:Qقا'
´سبما  ;�ٍة  <يَة  عطيك   �X”
تضرعاِتك،  Çعُت  فقد   .çسألت
Öالص   Qبالقبو /عيَتك  'شّرفت 
 .;�M، 'با;كُت ;حلَتك هذ· (

W;Ö�æŸ;]Á;”Ë÷¡;‹˜à;YW;Ö�æŸ;]Á;”Ë÷¡;‹˜à;Y

�لدكتو
 �ساC �ل�cقي
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سفر. X@ هوشيا;بو; 'لدهيانه). 
ستوهب  'قربٍة  ';�ٍة  قد;ٍ	  فآيُة 
سُتمنح  'Xحسا2  فضل  <يُة  لك. 
ستعطى  'ظفر  فتح  'مفاتيح  لك، 
لك. سال6 عليك يا مظفر. هكذ� 
ِمن  ينجَو  لكي  تعا@،  �هللا   Qيقو
�حليا	،  يبتغي  َمن  �ملو\  بر�ثن 
'ُيبعَث ِمن �لقبو; هُلها، 'ليتجلَّى 
�هللا  كال6  'عظمة  �إلسال6  شرُ® 
بركاته،  بكل  �حلق   Õَليأ' للنا:، 
Ïوساته،  �ميع  �لباطل  'يزهَق 
 .. �لقا/;  نا   � �لناُ:  'ليعلَم 
فعل ما شاS، 'ليوقنو� � معك، 
باهللا  يؤمن  ال  َمن  بينًة  <يًة   Bلَير'
تعا@، 'ينظُر X@ �هللا '/يِنه 'كتابه 
';سوِله �لطاهر �مد �ملصطفى � 
'لتستبَني  'تكذيٍب،  ;فٍض  نظرَ	 

سبيل �ملجرمني. 
َْبِشْر فسُتعطى 'لًد� 'جيًها طاهًر�. 
صلبك  من  ±كًيا  غالًما  ستوهب 
Cيل  غال6  'نسلك.  '=;يتك 
عند�.  كضيف   Qينـز طاهر 
 Õ' لقد  'بش$.  عنمو�ئيل  �Çه 
;'ًحا مقدسة، 'هو مطهَّر من كلِّ 
�لذ.  ;جس. هو نو; �هللا. مبا;� 
 Qينـز '�لفضل   ،Sلسما� من   Õيأ
 Qبنـز'له. سيكو2 صاحب �جلال
�لدنيا   @X  Õسيأ  .Sلثر��' '�لعظمة 

'يشفي �لكثَ$ من مر�ضهم بَنَفسه 
Xنه  �حلق.   Æ'; 'بbكة  �ملسيحي 
كلمة �هللا، أل2 ;�ة �هللا 'غ$ته قد 
سيكو2  �لتمجيد.  بكلمة  ;سلته 
خا;قة  بصو;	  'فهيًما   =هيًنا 
'حليَم �لقلب. سو® ُيمُأل بالعلو6 
سيجعل  Xنه  '�لباطنة.  �لظاهر	 
مبا;�  �الثنني،  يو6  ;بعة.  �لثالثة 
�لقلب  ֲדجة  َنْجٌل  �الثنني.  يو6 
'�آلِخر،   Q'أل� َمظهر  نبيل،  كرمي 
 Qكأ2 �هللا نز ،Sَمظهر �حلق '�لعال
مبا;�  ِجدُّ  ظهوُ;·   .Sلسما� من 
تعا@.  �هللا   Qجال لظهو;  'مدعا	 
بشرB لك، يأتيك نوٌ; مسَحه �هللا 
فيه  ننفخ  سو®  ;ضو�نه.  بطيب 
بظّله. سو®  �هللا  ;'حنا، 'سُيظّله 
ينمو سريًعا، 'سيكو2 'سيلًة لفكِّ 
صيُته  'سيذيع   ،B;ألسا� ;قا¼ 
منه  'سيتباَ;�   ،È;أل�  Sجا;  @X
قو�Ú ،6 ُيرفع X@ نقطته �لنفسية .. 
مقضيًّا.“  مًر�  �لسماS. 'كا2   .

(Xعال2 ٢٠ ف�bير  6١٨٨٦)
باملصلح  �ملتعلقة   	Sلنبو� هذ·   2X
�ملوعو/ � حتتوB قر�بة ٥٢ نقطة 
'ال ميكن تنا'`ا كلها خالQ هذ· 
�لسطو;... 'لكن ال بد من معرفة 
يُعد  � كا2  �ملوعو/  �ملسيح   2
�بنه مر±� بش$ �لدين �مو/ �د هو 

�ملصد�| `ذ· �لنبوS	 'هذ� ثابت § 
مو�ضع عديد	 من كتابا\ �ملسيح 
 Qملثا� سبيل  'على   ،� �ملوعو/ 

يقوQ �ملسيح �ملوعو/ �: 
 Q'أل� çب� ”'كذلك عندما توفِّي 
شياعهم ' �جلهلة  �ملشايخ   Æفر
'�ملسيحيو2 '�`ند': فرحة كب$	 
على 'فاته. 'قد قيل `م مر�;� بأ2 
�لنبوS	 �ملنشو;	 § 6١٨٨٦/٢/٢٠ 
فكا2   ،Sألبنا� بعض  'فا	  تتضمن 
 § حدهم  ُيتوفَّى   2 ضر';ي× 
�لصغر، 'لكنهم مع =لك ² يتو;عو� 
فبّشر�  �العتر�ضا\.  توجيه  عن 
بابن <خر، 'قد ';/\ بشا;	  �هللا 
عن 'ال/	 �بن <خر § �لصفحة ٧ 
"سُترَ±|  �ألخضر:  �إلعال2  من 
بش$� ثاني× �Çه �لثا� "�مو/"... 
 Sلسما�'  È;أل�  Q'تز  2 ميكن 
'لكن من �ملستحيل 2 تز'Q 'عو/ 
�لو�;/	  �لعبا;	  فبحسب هذ·  �هللا. 
§ �لصفحة ٧ من �إلعال2 �ألخضر 
'ُلد �البن § كانو2 �لثا� 6١٨٨٩ 
حيًّا   Qيز� 'ال  "�مو/"  Çينا· '
ُير±| بفضل �هللا تعا@، 'هو �آل2 
عمر·."  من  عشر	  �لسابعة   §

(حقيقة �لوحي)
 âحدُ'لد =لك �البن ' لقد   2=X
عهد   2X' كله.  �لعا²   § �نقالًبا 
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التقوى

 � �ملوعو/  �ملصلح  �لثا�  �خلليفة 
�ملمتد X@ ٥٢ عاًما /ليل بيِّن على 
حتقق هذ· �لنبوS	 �ال2X' .S كتاباته 
 Mخطاباته تفيض باأل² '�حلرقة �ل'
;فع  جل  من  قلبه  تكتنف  كانت 
�لعا²   § � '�لن�  �إلسال6  مكانة 
يض×  2 علمه 'معرفته  كله. كما 
قد  تعا@  �هللا   2 على  ساطع  /ليل 

مأل· بالعلو6 �لظاهرية '�لباطنية.
�لثا� � مصد�ق×  X=� كا2 �خلليفة 
`ذ· �لنبوS	 حتما كما علن بنفسه 
 ·bخ عا6 6١٩٤٤ حني  =لك § 
�هللا تعا@ نه هو ”�ملصلح �ملوعو/“. 
'نذكر هنا مقتبس× من كال6 �ملصلح 
يدQ على  �لذ.  نفسه   � �ملوعو/ 
�لعظيم  'تصميمه  �لعالية  عزميته 

حد خطاباته: § Qفيقو
”“كلما ُبعث ;سل �هللا تعا@ تيقَّن 
لن  نه  Cاعته   § /خل  من  كل 
 �=X Ú ،·حد سو�يقوÖ 6دمة �لدين 
ر  �ستوعب هذ· �ملسئولية فإنه يسخِّ
�ملهمة،  هذ·  Xجنا±   § قو�·  Cيع 
بأنه صا; ñنوًنا   Qيقا  2بل ميكن 

لتحقيق هذ� �ألمر. 
ملا تو§ �ملسيح �ملوعو/ � Çعُت 
قد  'فاَته  بأ2  يقولو2  �لنا:  بعض 
صحا¼  يكن   ² '�َنها.  سبقْت 
هذ· �ألقو�Q يكّذبو2 �ملسيح �ملوعو/ 

� Xال Ëم كانو� يقولو2 بأنه قد 
تو§ § حني نه ² يبّلغ /عوَ	 �هللا 
تبليًغا جيًد� كما 2 بعض نبو�Sته ² 
بعد. كا2 عمر. § =لك  تتحقق 
مثل  فلما Çعت  �لوقت ١٩ سنة، 
عند  ''قفُت  =هبُت   Qألقو�� هذ· 
سه '/عو\ �هللا تعا@ قائًال: �للهم ;
 Qبوبك، 'لقد قّد6 طو�كا2 هذ� 
إلقامة  حتصى  ال  تضحيا\  حياته 
خَذ  Xليك  ملا /عوَته  /ينك، '�آل2 
سبقْت  'فاته  بأ2  يقولو2  �لناُ: 
 Qا، فقد تؤ/. مثل هذ· �ألقو�Ë�'
�لتعثُّر   @X برفقائهم   ' بأصحاֲדا 
'قد حتصل تفرقة § �جلماعة، لذلك 
عاهد� يا X`ي نه 2X �;تد\  çفإن
�جلماعة كلها عن /ينك فسأضحي 
ففي  جله.  من   Õيا´ =لك  مع 
من  نا   çن /;كُت  �للحظة  هذ· 
مأل  ما  'هذ�  �ملهمة،  ֲדذ·  سيقو6 
عمر.  من  عشر  �لتاسعة   § قل� 
كل   Qبذ  @X  çفعت/ 'ناً;�  �اًسا 
تركُت   =X �لدين  خدمة   §  Õحيا
''ضعت   Bألخر� �ألهد�®  Cيع 
 çهذ� �`د® �لوحيد بأن çما6 عي
ُبعث   Mل� �ملهمة  تلك  سأ'�صل 
'ال  ألجلها.   � �ملوعو/  �ملسيح 
قل� حال'ً	 متجد/ً	  جد §  Q�±
=لك   § نشأْ\   Mل� �لعزمية  لتلك 

=لك   çير�فق  Qيز� 'ال  �لوقت؛ 
�لعهد �لذ. قطعته على نفسي '�قًفا 
�لعهد  =لك  Xنه   .� سه ; عند 
نفسه �لذ. ثّبتç على عزميM بكل 
من   áألنو�� مئا\  هّبت  فقد  قو	، 
عو�صف �ملعا;ضة Xال Ëا تبد/\ ملا 
 S�/لكأ� Mعزمي 	صطدمت مع صخر�
�لM ثّبتç �هللا عليها، 'لقد ُ;ّ/\ § 
�ا'الִדم  Cيع  �ملعا;ضني  Ïو; 
'شر';هم،  'مكايدهم  ضد. 
 Òخلا� بفضله  تعا@  �هللا   çنال'

جناحا\ عند كل موطن..."
خطابه   § =لك  بعد   � نبه   Ú

�جلماعة قائًال:
 "'من '�جب كل فر/ من �جلماعة 
بأنه   Æ'لر� نفسه هذ·  2 ¥لق § 
�لدين.  مبهمة خدمة  سيقو6  'حد· 
2 خدمة �لدين 'مو�صلة  �;/'من 
مهمة �ملسيح �ملوعو/ � صا;\ 
مسئوليته �آل2 فال بد 2 يعقد عهًد� 
كل  على  �لدين  خدمة  سيؤثر  بأنه 
شيS § كل حني '<2. فلو فعلتم 
=لك فستكونو2 من �لذين ºققو2 
�ملوعو/  باملسيح  �إلميا2  �`د® من 
�، أل2 =لك �`د® هو مو�صلة 

مهمة �ملسيح �ملوعو/ �."
هذ·  فينا  نشأ\  "لو   :�  Qقا  Ú
بل  مشكلٍة  ية  بقيت  ملا   Æ'لر�
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كلها  �لطريق  مشاكل  لنا   \Sتر�
هينة يس$	."

لالبن  كعالمة   	Sلنبو�  §  /;' لقد 
�ملوعو/ ما يلي: " "لينكشف به على 
'مرتبة  �إلسال6  /ين  شرُ®  �لنا: 
شها/	  �آل2  فلنسمع  �هللا".  كال6 
كتب  لقد  �ألمر؛  هذ�   § �ألغيا; 
-�لذ.  خا2  علي  ظفر  �ملولو. 
كا2 ±عيًما مسلًما معر'ًفا 'خطيًبا 
"±ميند�;"،  جريد	   § مفوًَّها- 

(اطًبا فئة �ألحر�;يني): 
لن  َنِصتو�! ' Çَعكم  ِع$'� َ"
تستطيعو� نتم 'شياُعكم 2 تبا;±'� 
 2X �لقيامة.  يو6   @X �مو/  �مل$±� 
'ِعْلَم  �لقر<2  ميلك  �مو/  �مل$±� 
شيًئا  نتم  متلكو2  فهل  �لقر<2. 
قط  �لقر<2   �'تقر  ² يًضا؟... 
'لو § حالمكم.... 2X مع �مل$±� 
�مو/ Cاعًة مستعد	 للتضحية بكل 
ما متلك عند قدميه بإشا;	 '�حد	 
منه.... 2X لدB �مل$±� �مو/ /عاً	 
�لعلو6   îمتخصصني § ش Sَعلما'
'�ملجاال\. 'لقد َثبََّت ;�يَته § كل 

بلد من �لعا²." 
 � �ملوعو/  �ملصلح  سيدنا  كا2 
مريًضا منذ �لصغر، حî يقوQ عن 
منذ  �لصحة  معتل  كنت  نفسه: 
�لعينني   §  Èمر 'بسبب  �لصغر، 

كانت   ،	Sلقر�� ستطيع  ال  كنت 
 B; كا/  ال   îح تلتهبا2  عينا� 
 @X çيشكون Õساتذشيًئا. 'كا2 
حد   §'  .� �ملوعو/  �ملسيح 
نو�¼“  ناصر  ”م$  شكا�  �أليا6 
Xنه   Qقا' يًضا  ألمه)  جد·  ('هو 
 .	Sلقر�� 'ال  �لرياضيا\  ¸يد  ال 
'كا2 �ملسيح �ملوعو/ � يكتفي 
باالبتسامة 'يغّير �ملوضوá قائًال: Xننا 
ال نريد منه 2 يفتح �ًال ' يعمل 
 @X كا2 � يتوجه Ú ،ظيفة' §
ما  له:   Qيقو' �لدين  نو;  �ملولو. 
 Qيقو فكا2  =لك؟   § نت  يك ;
حضرُتكم  به  تفضلتم  ما  /�ئًما: 
شهد  ما  �آل2  فلنر  �لصحيح.  هو 
به �ألغيا; يًضا عن كونه � مليًئا 
 Qفيقو '�لباطنة؛  �لظاهر	  بالعلو6 

”خو�جة حسن نظامي“: 
�لعمو6،  على  �لصحة  معتّل  ”Xنه 
'لكن �ألمر�È ال ُتِخّل § نشاطاته 
بكل  عماله  بإجنا±·  Xنه،  �لعملية. 
هد'S § 'جه عو�صف �ملعا;ضة، قد 
 ،Qملغو� 	ثبت بطولته �خلاصة بأسر
�ملغوQ ميلكو2  قو6   2 يًضا  كد '
بر�عة خا;قة § Xجنا± �ملهما\. Xنه 
لديه  كما  �لسياسية،  باألمو;  خب$ 
فهم عميق قو. للدين 'Xملا6 '�سع 
نه ماهر  çعبفنو2 �حلر¼ يًضا.. 

§ �حلر¼ �لدماغية '�لقلمية.“
'لكن �ملصلح �ملوعو/ � يقوQ عن 
�لنبوS	 بكونه مليًئا بالعلو6 �لظاهر	 

'�لباطنة ما يلي:
”ليس �ملر�/ من �لعلو6 �لظاهر	 هنا 
�لدنيوية،  '�لعلو6  �لرياضيا\  علو6 
 	Sلنبو�  § �لو�;/	  �لكلما\  أل2 
2 �هللا  çهي: ”سو® ُيمأل“، 'تع
تعا@ هو �لذ. سيعّلمه تلك �لعلو6. 
�لدنيوية  �لعلو6  يعلِّم  ال  تعا@  '�هللا 
'علو6 �لرياضيا\ 'علو6 �جلغر�فية، 
فكلما\  '�لقر<2.  �لديَن  يعّلم  Xمنا 
�لنبوS	 ”يكو2 مليًئا بالعلو6 �لظاهر	 
2 �هللا تعا@ سو®  çلباطنة“، تع�'
 2يعلِّمه �لعلو6 �لدينية '�لقر<نية، '
�هللا تعا@ بنفسه يكو2 معلِّما له.“ 
Ú يقوQ �: "�ألمر �آلخر �ملذكو; 
§ تلك �لنبوS	 هو نه ”يكو2 مليًئا 
'�ملر�/  '�لباطنة“.  �لظاهر	  بالعلو6 
من �لعلو6 �لباطنة علو6 خاصة باهللا 
تعا@ مثل علم �لغيب �لذ. ال ُيظهر· 
Xال على عبا/· �لذين يكّلفهم مبهمة 
به  تنكشف  لكي  �لدنيا،   § معينة 
عالقتهم باهللا 'لكي ¸ّد/'� به Xميا2 

�لنا:.“
2 �هللا سيظله ” 	Sقد ';/ § �لنبو'
 2بظله“ 'يذكر � نفسه كيف 

:Qهللا حقق =لك فيقو�
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”�نظر'� كيف �ا� �هللا 'نصر� 
 ² �إل`ا6.  هذ�  �قًقا  �لد'�6  على 
 çميكن 'حي   .ّ �آل2   @X تلق 
�لقوQ بناS عليه �X لن ُقَتل على 
يد Xنسا2، 'لكنç على يقني نه لن 
يقد; حد على قتلي ما ² جنْز كّل 
 âحد�مهامي. لقد حدثتْ معي 
لقتلي،  �لنا:  متتالية حيث سعى 
بفضله  �ا�  تعا@  �هللا  'لكن 
فذ�\  هجماִדم.  من   Òخلا�
�جللسة،   § خطب  كنت  مر	 
 ';تشف ;شفة  � Õ/ِمن عا'
 Sثنا;شفتني من �لشا. �لساخن 
�خلطا¼ حî يبقى �حللق لّينا. '§ 
من  حٌد   WّX ;سل   Sألثنا� هذ· 
 :Q'قا 	حلضو; فنجانا فيه �لقشد�
 'ِصلو· X@ حضرته فوً;� ألنه بد
�خلطا¼.   Qلطو بالضعف  يشعر 
يًد�  �لفنجا2  يتناقلو2  �لنا:   فبد
بيد حî 'صل X@ �ملنصة. فخطر 
 2حد �جلالسني على �ملنصة  Qببا
يتذ'| �لقشد	 على سبيل �حليطة، 
فلما تذ'قها تقّطَع لسانه. عندها 
قشد	 مسمومة.  Ëا كانت  ُعلم 
�لفنجاWX 2 'تذ'قت  'لو 'صل 
إليقا®  الضطر;ُ\  �لقشد	 
 çضّرْت Sخلطا¼ على �ألقل، سو��

كثَر من =لك 6 ال.“

 :	Sلنبو� بكلما\  يتعلق  'فيما 
ي  'ينجِّ  B;ألسا� ;قاَ¼  ”يُفكُّ 
�ملصلح   Qيقو �ملسجونني“، 

�ملوعو/ �: 
"2X �حلا/â �لذ. 'قع § كشم$ 
صد|  على  قوًيا  برهاًنا  ل  يشكِّ
 § يتأمل  من  'كل   .	Sلنبو� هذ· 
يسعه  لن  �دية   âألحد�� هذ· 
Xال �العتر�® 2 �هللا تعا@ قد هّيأ 
سباًبا لتحرير هل كشم$  Mبو�سط
'هزمية عد�ئهم. كا2 �لكشم$يو2 
´يث  �لر|  سالسل   § يعيشو2 
 . `م  ليس   2 �حلكومة  قر;\ 
�لكشم$ية،  �أل;�ضي  على  حق 
'Xمنا هي ِمْلٌك للحاكم. فكا2 هل 
�لبال/ كالعاملني § �ملز�;á، 'كا2 
من حق �حلاكم 2 يطر/هم حني 
 2 `م  مسموًحا  يكن   ²  .Sيشا

يقطعو� �ألشجا; '2 يستفيد'� من 
 “.Qألشكا� من  بشكل  ;�ضيهم 
'�ملعلو6 2 �ملصلح �ملوعو/ � هو 
 =X $ركة حترير كشم´ �لذ. بد
Xليه � يعو/ فضل تأسيس ”جلنة 
 Ú �`ند   Bمستو على  كشم$“ 
�ملسلمني   Sعما± كبا;  Xليها  �نضم 
مثل ='�لفقا; علي خا2ْ '�لدكتو; 
فانتخبو�  'غ$هم.   QقباX �مد 
�لدين  بش$  مر±�  سيدنا  باالتفا| 
�للجنة.  `ذ·  ;ئيًسا  �د  �مو/ 
كشم$  مسلمو   Qنا  2 فكا2 
�هللا  بفضل  كب$  حد   @X �حلريَة 
تعا@، 'هم �لذين كانو� X@ =لك 
حقو|   ã/ من  �ر'مني  �حلني 

Xنسانية. 
�لـ  �لعالما\  من  2X كل عالمة 
�البن  عن   	Sلنبو�  § �لو�;/	   ٥٢

 W إن كل عالمـة مـن العالمات الــ ٥٢ الواردة
النبوءة عن االبن املوعـود ميكن أن تكون موضوع 
خطـاب منفصـل وإن حيـاة املصلـح املوعود 
�yي جتسـيد وحتقيق yذه النبـوءات وما ذكرنا 

.jهنـا إال عينـة منهـا بهـذه املناسـبة وللتذك
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 áموضو تكو2   2 ميكن  �ملوعو/ 
�ملصلح  منفصل '2X حيا	  خطا¼ 
ذ·  ي جتسيد 'حتقيق̀  �ملوعو/ �̀ 
عينة  Xال  هنا  =كرنا  'ما   \�Sلنبو�

منها ֲדذ· �ملناسبة 'للتذك$.
لدينا  ليس  كعر¼  ننا  شك  ال 
�ملصلح  عن  �أل/بيا\  من  �لكث$ 
عهد   Qطا �لذ.   � �ملوعو/ 
من  قر2  نصف  من  كثر  خالفته 
 Q'فليست كل خطبه مبتنا �لزمن، 
بوقته  �جلماعة  تا;يخ  'ليس  يدينا 
'ليست  بعد،  �لعربية   @X مترCًا 
س$	 حياته مترCة X@ �لعربية بعد. 
�ملو�/  هذ·  تصبح   2 �هللا   Qنسأ'
كلها قريًبا بني يدينا، لنستزيد منها 
'نرB جو�نب جديد	 من جو�نب 
�لعظيم  �لرجل  =لك  'جها/  حيا	 
�لذ. بشر مبجيئه ;سوQ �هللا � § 
 Ê'قوله عن �ملسيح �ملوعو/ بأنه يتز
'يولد له...'ال شك ننا Ïتفل § 
هذ· �أليا6 بيو6 "�ملصلح �ملوعو/"، 
�ليو6 حقيقة  'لكننا لن Ïتفل ֲדذ� 
�للوعة  ֲדذ·  معظمنا  حتّلى   �=X Xال 
 ،� عند·  'جد\   Mل� '�حلرقة 
/;� كل منا 2 مقاصدنا عالية '
'سامية ';فيعة للغاية 'تتطلب منا 
َ;ْفَع �`مم 'Xحد�âَ �لتغي$�\ �لطيبة 
;بنا،  مع  �لصلة   SَنشاX' �لسامية، 

جل  من  قلوبنا   § �حلرقة  'َخْلَق 
�إلسال6، '�اللتياáَ '�حلب '�لعشق 

للن� � '�لتعبَ$ عنه عملًيا.
 6 تقدِّ  =X �ملوعو/"  "�ملصلح   	Sفنبو
�ملسيح  صد|  على  بّيًنا  /ليًال  لنا 
كل  تذّكر  فإËا   � �ملوعو/  
'�حد منا بو�جبه. فإ2 هذ� �البن 
�ملسيَح  �ُهللا  بّشر  �لذ.  �ملوعو/ 
�ملوعو/ عليه �لصال	 '�لسال6 بأنه 
كث$	،  مبحاسن  متحلًيا  سيكو2 
قد ;شد �جلماعَة X@ طر| �لتقد6 
بنائها  لتربية  '<تاها  '�ال±/ها;، 
 @X لتبليغ ;سالة �إلسال6 �جلميلة'
كافة طر�® �أل;ضني نظاًما ;�ئًعا 
كل  �ملدهشة  نتائجه   Bنر �َكًما 
يو6. 'من '�جب كل مسلم �د. 
/�S '�جبه لتقوية هذ� �لنظا6 كثر 
�أل�ديو2  يؤسس  عندما  فأكثر. 

..... لنسـتزيد منهـا ونـرى جوانـب جديدة من 
جوانب حيـاة وجهاد ذلك الرجـل العظيم الذي 
بشـر مبجيئه رسـول اهللا � W قوله عن املسـيح 
املوعـود بأنـه يتـزوج ويولد لـه...وال شـك أننا 
�تفل W هـذه األيام بيـوم "املصلـح املوعود"، 

 �Sًجز 'يصبحو2  للجماعة  فرًعا 
من هذ� �لنظا6، فعليهم 2 يضعو� 
 Òو خاÏ يًضا على �العتبا;   §
 ÆصالX § 2 '�جبهم ال ينحصر
نفسهم فقط، بل 2X من '�جبهم 
�لتالية  جيا`م  على  ºافظو�   2
نفسهم   § يرّسخو�   2' يًضا، 
يًضا 2 عليهم 2 يكونو� جز�Sً من 
هذ� �لنظا6 غ$ ناسني بًد� غايتهم 
�لعظيمة ال 'هي Xقامة 'حد�نية �هللا 
§ �لعا² برفع ;�ية �مد ;سوQ �هللا 
مستعّدين  'يكونو�  �لدنيا،   §  �
لتقدمي ية تضحية § هذ� �لسبيل، 
غايتهم  ºققو�   îح يطمئّنو�  'ال 
=ّ;ّياִדم  ينفخو� §   2�ملنشو/	، '
Ëم لن  .هذ· �لر'Æ '�حلما:، 
ُتنَسى  �لعظيمة  �لغاية  هذ·  يَدعو� 

فتمو\.


