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التقوى

من كال� �إلما� �لمهد�


لزما�،  

شتّد+ ضر�Yته �ذ qلذ

لصد�/  Iفاملهد”
ليس Yجال يتقّلد 
ألسلحة �يعلم فنو� 
حلر` �
ستعما¡ 

+ تضر 
لدين Oلعا
 iحلق .� هذ

لسيف �
لسنا�، بل 
 _
.نو من   jلنا
  Y�تلج � صد»� 
أل�قا+،   iهذ  �

لوسو
j، �يزعمو� .� 
ملسلمني قوH ليس � kلشكو

يعلمو�  �ال  بالسنا�،  
لتخويف � 
لسيف  �ال  عندهم 

لزما�   
هذ  � تطلبه   qلذ
  Hفاإلما 
إلنسا�.  قتل  �ال 
Yجٌل  كاجلائعني،   jلنفو
 �تستقريه  
لطالبني،   ُ̀ قلو
بالصفا+  �ُمّتصٌف  
لفاضلة،  باألخال/  مهّذ`   Æصا

حلكمة  

جلليلة 
ملرضية، ¶ مع zلك كا� من 
لذين ُ.�تو

ل,
هني �
ألOّلة 
لقاطعة، �فا/ 
لكلَّ  

ملعرفة، �wYُقو�

لنو
ميس  Oقائق   �  �

ألقر �سبق  
إل�ية،   Hلعلو
  �
 � يؤّثر   Hكال على   Yيقِد �كا�  
لشريعة  �معضال+ 
 ¥

خلو يستملحها  بكلما+   iيتفّو�  ،jُجلّال
 قلو` 
 Íَآل حتاكي  مبلفوظا+  مقتضبا  �كا�   ،jلنا
 �عامة 
ماYًنا  مذلَّلة،  قطوًفا  ُتضاهي  بِنكاٍ+  �ُمرجتًال   ،�منضّدً

على حسن 
جلو
`، �فصل 
خلطا`، مستمكًنا من قوٍ¡ 
ًتا للمخالفني  هو .قر` باألzها�، �.Oخُل � 
جلنا�، ُمبكِّ
 Hًتا للمنكرين � كل كال � كل َموOٍY توiOََّY، �ُمسكِّ
 ¥ ،qملهد
.�iOY“. (حقيقة 
ملهدq، باقة من بستا� 

(١٨١-١٨٢


نقطع فتر� طويلة   
z� ”يا عباT �هللا، تعلمو� .� 
ملطر 

آلباY تغوY �تغيب. فكما .� نـز�¡ ما�  iخذ+ ميا.
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 qOملا

لعا&  � �Yأل
 iجيشا� � ميا �� qOلسما� ُيؤ

كذلك ُينّضر ما� 
لسما� – .q �حي 
هللا – عقو¡ .هل 
اجة  
لزمن .يًضا̄  

لعا& 
لر�حاu. �كا� هذ � �Yأل


.uلر�حا

ملا�  ��
�.NY لز
ًما علّي .� .بني للناj بصدO Oعو
q .نT قد 
ُ.Yسلت من عند 
هللا تعا� عند 
حلاجة متاًما أل� 
لكثRين 

لعصر قد حذ�
 حذَ� 
ليهوO، �& يتخلو
 عن  
� هذ

لوY_ فحسب، بل .صبحو
 .عد
ً� للحق كما � Nلتقو


هللا  uلك قد �اz من عيسى، �من .جلw � Oليهو
كا� 

لزما� �Íّ فحسب،  

�هم. فال .Oعو .هل هذw� ملسيح


جلز�  .vدية،  (بر
هني   ."uيدعو نفسه  
لزما�   �� بل 


خلامس، 
خلز
ئن 
لر�حانية 
ملجلد ٢١ ¥ ٤٢٨)


ألحاOيث   � �zكرها  ثالثة   Oملجد
  
هذ  Hاo+,”

َحلَكم  .ما  �مهدqٌّ �مسيح.  َحَكٌم  
لصحيحة صريح: 
فيحُكم  
ألّمة،  
ختال�  wمن   �  Lر» .نه   qَ�ِYُ فبما 
 iYمن ظهوw لقاطعة، �عند
بينهم بقوله 
لفصل �
ألOلة 

حلق  
لقوَ¡   Yفيختا  ،¡
.قو �فيها  �ال   �عقيد توجد  ال 
فبما   qملهد
 �.ّما  �ضال¡.  باطل  هو  ما   kيتر� منها 

لعلما�، �ُيهدN ِمن لد�  
لعلم من  .نه ال يأخذ   qَ�ِYُ
 qألنبيا�، فإنه ُهد
 Rهللا بنبّيه �مد خ
Yبه كما كا� ُسّنة 

لك,يا�، �ما كا� له معلِّم �خر من  ��ُعّلم من حضر
.نه   qَ�ِYُ 
لعال�. �.ما 
ملسيح فبما � �
لعّز  qz هللا
 Rغ
بل  .سّنة مذYَّبة،  للّدين سيوفا مشهَّر� �ال  يستعمل  ال 
يكو� ُمد
iY على مسِح بركا+ 
لسما�، �تكو� َحْربُته 
 � Oهللا .نه موجو
 

لتضّرعا+ �
لدعا�. فاشكر� _
.نو
 

لبلد
�، �.نه هو 
لذq يكّلمكم � هذ iمنكم �� هذw


خلز
ئن 
لر�حانية Ïلد ١٤ ¥  ،Nد�

أل�
�". (جنم 
(٨٩-٩٢


لزما�،  �خر   Hما� هو   qلذ
  Oملوعو
  Iملهد� ",+ما 

لطغيا�، فاعلم .� حتت  Hعند هبِّ �و Yلظهو
�منتَظر 
لنو_  
لضاللة  wما�   �� لطيفًة   +ٍ
Yشا�  qملهد
 لفظ 

ملخصو¥   qملهد
 بلفظ   Yشا. 
هللا  �كأّ�  
إلنسا�، 
�تسقط  
إلميا�،   Y
.نو فيه  تبقى  ال  wما�   �� با�د
ية 

لقلو` على 
لدنيا 
لدنّية �يتركو� سبل 
لرvن، �تأ¸ 

الفتتا�، � 
إلباحة � 
لفسق �  kلشر
 wما�   jلنا
 على 
 ،+
Oالستفا
�  +
Oإلفا
 سالسل   � بركة  تبقى  �ال 

جلهال+، �  +
O

الYتد  �� يتحركو�   jلنا
 �يأخذ 

ملعامي  Rلتعامي، مع شوقهم � س
�يزيد مر� 
جلهل �

لسد
O، �يركنو� �� � Oلرشا

ملو
مي، �ُيعرضو� عن �

لشقا�� على .شجاY نو_  O

لفسق �
لفساO، �تطR جر
 �. Nألغصا�. �تر
تبقى Ðر �ال لد�نة  
إلنسا�، فال 
.جفال،  
لعمل � 
إلميا� � قد خال،   Xلصال
 من  
لزما� 
 iعيد
مو 
هللا  فيذكر  
لسما�.  بثرّيا  ُعلِّق  
لرشد  �طريق 

لقدمية عند نز�¡ 
لضّر
�، �يرN ضعَف 
لدين ظاهًر
 من 
فيخلق  
لصّما�،  
لفتنة   Yنا لُيطفئ  فيتوّجه  
أل¬ا�،  كل 
فيه  �ينفخ  
جلما¡، � 
جلال¡   qِبيَد  HO� كخلق  Yجال 
� ُيسّميه عيسى مبا Yلكما¡. فتا

�د
ية على �جه  X�Y
 �Yتا� ،NYلنصا

حلجة على  Hبن مرمي إلمتا
خلقه كخلق 
يدعوi باسم مهدq .مني مبا هو ُهِدqَ من Yبه للمسلمني 
 `Y �� همOليقو للمحجوبني منهم   Lَلضالني، �ُ.خر


لعاملني. هذ
 هو 
حلق 
لذq فيه متتر��، �
هللا يعلم �.نتم 

ال تعلمو�". (سر 
خلالفة، ¥ ٥٩)


