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التقوى

كلمة التقوى

يف عصر احلداثة هذا، بلغت طوائف من الناس 
اآللــة  علينــا  وتطلــع  الكاذبــة.  النجوميــة  مبلــغ 
هــة كل يــوم بنجــوم مــن  اإلعالميــة العامليــة املَُوجَّ
نوع جديد تلوح يف أفق احلدث اإلعالمي، وعلى صفحات 
التواصل االجتماعي، فهناك جنوم اإلذاعة والتلفزيون، وجنوم 
السياسة واالقتصاد، وأما عن جنوم السينما واملوسيقى والغناء 
يتلمســون  النــاس  وقــد ابت  حــرج،  وال  فحــدث  والرايضــة 
هداايهتــم مــن جنــوم احلداثــة تلــك، الــي بقــدر ســرعة بزوغهــا 
يتالشــى ملعاهنا كلية وبشــكل مفاجئ بني عشــية وضحاها، 
فُتمــى ابألفــول حتــت أتثــر تغــر أمزجة النــاس يف هذه احلقبة 
األخــرة مــن عمــر الدنيــا، والــي ُيعد التغرُّ الســريع واملتســارع 
أحد أبرز مالحمها. ولعل هذا التغر املتســارع يف مواقع جنوم 
احلداثــة يف عصــر احلداثــة يفســر ختبــط النــاس يف الضــالالت 
املعاصــرة، الــي تبــدو جليــة للعيــان متمثلــة يف الفقــر واجلهــل 
واملــرض وانــدالع احلــروب الطاحنــة ومــا ختلفــه وراءهــا مــن 

كوارث ومآس إنسانية يندى هلا اجلبني. 
نعــم، إن اإلنســانية املعاصــرة اســتهدت جنومــا زائفــة، فضلَّْت 
النجــوم  ألن  ذلــك  احلقيقــي،  الرقــي  حنــو  املرســوم  طريقهــا 
املتعارف عليها يف هذا العصر مل ترتك هلا عالمات واضحة، 
وإن تركــت، فعالمــات زائفــة متعارضــة ال يلبــث متلمســها 
أن يعــود مــن حيــث بــدأ. إننــا ال جنــد غضاضــة يف القــول إن 
اإلنســانية املعاصــرة تثبــت كل يــوم فشــلها يف اختيــار مثلهــا 
األعلى وقدوهتا الصاحلة، والعينة بينة، والواقع املعاش شاهد 
إثبات صادق على هذا الفشل الذريع. قد ُيلَتمس العذر إزاء 
هذا الفشــل اإلنســاين البادي للعيان، فقط لو أن اإلنســانية 
عدمت النجوم احلقيقية، وهذا ما تنفيه الكثر من الشــواهد 
الــي تؤكــد وجــود جنــوم حقيقيــة أعدهــا هللا ســبحانه وتعــاىل، 
للهدايــة يف حبــر ظلمــات عصــر ضــالالت  وجعلهــا ذريعــة 

احلداثــة. تلــك النجــوم حبــق جتســدت يف أانس ضربــوا ُمثُــال 
عليا يف التضحية والتفاين وإنكار الذات، مستمدين قيمتهم 
تلــك مــن اتباعهــم التــام لنمــوذج اإلنســان الكامــل ، حىت 
الروحــاين.   العــامل  يف  النجوميــة  درجــة  يتبــوؤوا  أن  اســتحقوا 
وتســجل الواثئــق التارخييــة حقيقــة أن أزهــى عصــور التاريــخ 
اإلنســاين كانــت وقــت التمــاس اهلداية بواســطة تلــك النجوم 
الزاهرة املتجسدة يف شخصيات صحابة حضرة خامت النبيني 
تُــْم  َتَديـْ  الذيــن قــال فيهــم: »َأْصَحــاِب َكالنُُّجــوِم ِبَيِِّهــْم اقـْ
الكثــرة املســتميتة  النظــر عــن احملــاوالت  تُــْم«، بغــض  اْهَتَديـْ
لطمس تلك النجوم وتشويه سرهتا النقية، لغاايت خبيثة.
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َويف هــذا العــدد مــن جملــة التقــوى تبــدو خطبــة اجلمعــة الــي 
ألقاهــا خليفــة الوقــت ســيدان مســرور أمحــد )أيــده هللا تعــاىل 
ْبِكيٌت للَعاملِ َعَلى َخِطيٍَّة، فإن حضرته  بنصره العزيز( وكأهنا تـَ
ال يــكل وال ميــل يف ســبيل إراءة اإلنســانية املعاصــرة جنومهــا 
احلقيقيــة الــي هــي أجــدر ابالســتهداء واالتبــاع واختــاذ املُثُــل 
العليــا والقــدوة الصاحلــة، ابعتبــار هــذا االقتــداء هــو الســبيل 
األوحــد يف هــذا العصــر وكل عصــر إىل النجــاة مــن اخلطــر 
امُلحــدق والغــرق احملقــق يف حبــر الضــالالت املعاصرة املتالطم 
األمــواج، إن دافــع حضرتــه )نصــره هللا تعــاىل( وراء تذكــر 
النجــوم  تلــك  تعــرض  هلــو  احلقــة  النجــوم  بتلــك  اإلنســانية 

للطمــس عمــدا أو تقاُدمــا، والتذكــر ابلشــيء ِجــدُّ حممــود 
حــال نســيانه، فــري حضرتــه )أيــده هللا( لإلنســانية حقيقــة 
حــال قبحهــا يف مــرآة الصحابــة الصافيــة الالمعة، وقدميا قيل 

ها تتبنّي األشياء. بضدِّ
وألن الشيء ابلشيء ُيذكر، فرتافقا مع احلديث عن صحابة 
حضــرة خــامت النبيــني  يف مجاعــة املؤمنني األوىل، لن يفوتنا 
يف عدد شهر يوليو أن نتطرق إىل سر بعض صحابة املسيح 
املوعــود )عليــه الصــالة والســالم( الذين هــم أظالل الصحابة 
األولــني  يف  أمجعــني  عنهــم  هللا  )رضــي  وأشــباههم  األوائــل 

واآلخرين(.
ويف سياق متصل ابلنجوم إىل درجة ما، يطالع قارئ التقوى 
الكــرمي مقــاال عــن ارتبــاط احليــاة اإلنســانية منــذ القــدم حبركــة 
ومواقع األجرام الســماوية األخرى ابلنســبة لكوكب األرض، 
حبيــث متثــل هــذا االرتبــاط الواضح يف كثــر من مظاهر احلياة 
علــى ســطح الكوكــب، كحركــة الفصول األربعة مثال، وحركة 
املد واجلزر، وأيضا احلالة املزاجية املتأثرة مبستوى ضغط الدم 
الــي تتبــع نفــس قانــون املد واجلزر حبســب أقوال األطباء، بل 
إن ذلك االرتباط املتحدث عنه يبدو حىت يف احلالة املزاجية 
العامــة ألهــل األرض مجيعــا يف العصــر الواحد. هذا املوضوع 
الــذي يشــغل حيــزا مــن صفحات التقوى هذا الشــهر يتناول 
مصطلــح التنجيــم، ومــا إذا كان يشــر إىل إجــراءات وحقائق 

علمية، أو جمموعة طقوس عبثية ال أصل هلا!
ندعــو هللا تعــاىل أن يوفقنــا الســتلهام العــرة والعظــة والقــدوة 
احلســنة مــن ســر الصحابــة الكــرام )رضــي هللا تعــاىل عنهــم 
أمجعــني( يف مجاعــة املؤمنــني األوىل والثانيــة، فنكــون كمــن 
اسرتشد هبدي جنم ابزغ غر آفل يف عباب حبر واسع ال ُترى 
شواطئه أو بيداء مقفرة، ال َعَلَم وال عالمة فيها، وهو اهلادي 

إىل سواء السبيل، وآخر دعواان أن احلمد هلل رب العاملني.

 قد ُيلَتمس العذر إزاء هذا الفشل اإلنساين البادي 

للعيان، فقط لو أن اإلنسانية عدمت النجوم الحقيقية، 

وهذا ما تنفيه الكثري من الشواهد التي تؤكد وجود 

نجوم حقيقية أعدها الله سبحانه وتعاىل، وجعلها 

ذريعــة للهداية يف بحر ظلامت عرص ضالالت الحداثة، 

تلك النجوم بحق تجسدت يف أناس رضبوا ُمُثال عليا 

يف التضحية والتفاين وإنكار الذات، مستمدين قيمتهم 

تلك من اتباعهم التام لنموذج اإلنسان الكامل ، حتى 

استحقوا أن يتبوؤوا درجة النجومية يف العامل الروحاين...


