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التقوى

�ملهند� متيم .بو �قة

جوهرية  نقطة  هنالك 
�إل%ي  بالقد�  تتعلق 
�ليها؛  �لتنّبه  من  بد  ال 
باهللا  øتص  �إل%ي  �لقد�   \
 "هي 
تعا~ "حد¨، "هو �لذ� ينِفُذ¨ öنو� 
 \
�لسما"�� �أل�¸ كيف يشا�، "
على �ملؤمن 
\ يعي 
\ �ملطلوµ منه 
�إل%ي،  �لقد�  لتحقيق  �لسعي  ليس 
بطاعة  �اللتز�`  هو  منه   µملطلو� بل 
�هللا "�سوله "�اللتز�` بأ"�مر �لشريعة 

"نو�هيها.
 "
على �ملؤمن 
ال يقلق من عجز¨، 
من قلة حيلته، كذلك عليه 
ال يفّكر 
�لتمسك  يركز على  بل  �لنتائج،   �
 \�" ح�  �لدقيقة،  �لتقو}  بسبل 
 Ñكانت �لشريعة ترتب عليه � ظر

كميت  متاما  مقّيد�  يكو\   \
 معني 
 \
 �ملؤمن  على  âب  حر��!  بال 
يستجيب لند�� �به، "
ال يستجيب 
لند�� -يته 
" مشاعر¨، "
\ يد�� 
 \

ال حو� "ال قو� �ال باهللا تعا~، "
�هللا قا�� على �جنا® "عد¨ ��ئما، "
ال 

شيَ� يفلت من قد� �هللا تعا~.
 ،�  ëلن� تعا~  �هللا  
�سل  فعندما 
تعا~  �هللا   \
 مكة   � "هو  
خ�¨ 
�لعا�   � �ينه  "ينشر  
مر¨  سيظهر 
ملًكا  سيحو®"\  
مته " 
نه " 
|ع، 
�لقويَة  �ملمالَك   ÂُQنه س
" عظيًما، 
�لك   � �لعاَ�  تسو�  كانت  �ل  
 \
 بد  ال  �لقد�  هذ�   َّ\
" �لوقت، 
يتحقق. "لكن �هللا تعا~ � يأمْر¨ بأ\ 
يسعى للحكم "ال �~ �نشا� �"لة، 

 \
"كا\ �ألمر �لرباD مقصو�� على 
يتحلى �ملسلمو\ بالص� حتت �لظلم 
�لعظيم "�الضطها� �لكبQ �لذ� طا� 
 µملطلو�  \
" سنة،  عشر�   Âلثال
منهم فقط هو �لدعو� "�لبال�. كا\ 
هذ� �ألمر يبد" ظاهريا "كأنه Úالف 
تعا~  �هللا  "لكن  �إل%ي،  �لوعد  %ذ� 
Ãو®  لكي   Ñ"لظر� هيأ  قد  بنفسه 
�ملسلمو\ �مللك �ملوعو�، حيث قر� 
�ملشركو\ "�لكافر"\ �جتثاثهم عندما 
عليهم  فوجب  �ملدينة،   � 
صبحو� 
�ملعا�ضة من  فتسببت هذ¨  �لدفا�، 
جانب �ملشركني ³ �لعد�"� من ِقبل 
�لد"� �لكافر� � نشو� �لد"لة "من 
هذ�  حتقق  "هكذ�  تقويتها،   �  ³
بريئني  �ملسلمو\  كا\  °يث  �لقد� 
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من �لطمع � �لدنيا "ملكها، "كا\ 
حيا®�   � �ملباشر  �لسبب  �لكافر"\ 

�ملسلمني %ذ� �مللك �ملوعو�!
�لقر²\  كذلك قّد� �هللا تعا~ حْفظ 
 ëلن� 
مر  �لوقت  نفس   �" �لكرمي، 
سيهيئ  بنفسه  ألنه  يقلق،  
ال   �
قا�  حيث  �حلفظ،  %ذ�   µألسبا�

تعا~:
﴿ال ُتَحرِّْ� ِبِه ِلَساَنَك لَِتْعَجَل ِبِه * ِ�\َّ 
َعَلْيَنا َجْمَعُه َ"ُقْر²َنُه﴾ (�لقيامة ١٧-

١٨) "حتقق �لك بصو�� عجيبة بيد 
�هللا تعا~ حًقا!

كذلك "عد �هللا تعا~ �ألمة باخلالفة 
بقوله تعا~: ﴿َ"َعَد �هللا �لَِّذيَن ²َمُنو� 
اِلَحاِ� لََيْسَتْخِلَفنَُّهْم  ِمْنُكْم َ"َعِمُلو� �لصَّ
ِ̧ َكَما �ْسَتْخَلَف �لَِّذيَن ِمْن  ِفي �ْألَْ�
�لَِّذ�  ِ�يَنُهُم  َلُهْم  َننَّ  َ"لَُيَمكِّ َقْبِلِهْم 
َبْعِد  ِمْن  لَنَُّهْم  َ"لَُيَبدِّ َلُهْم  �ْ�َتَضى 
ُيْشِرُكوَ\  َال  َيْعُبُد"َنِني  
ْمًنا َ َخْوِفِهْم 
 َّë٥٦) "� يأمر �لن �ِبي َشْيًئا﴾ (�لنو
� بأ\ يوصي ֲדا، "حقق �هللا قد�¨ 
هذ� بشكل �قيق بكل قو� "جال�.

 \
"هكذ� يتضح لنا من هذ¨ �ألمثلة 
كحفظ  �إلسال`؛   � �ألمو�  
عظم 
"�ملُْلك  "�خلالفة،  �لكرمي،  �لقر²\ 
�%ية  "عو��  كلها كانت  "�لظهو�، 
من  تعا~  �هللا  يطلب   � مقد��، 
�ملسلمني �لسعي ألجل حتقيقها، بل 

�لتزمو�   \� سيحققها  
نه  
خ�هم 
باإلميا\ "�لتقو}. "ما كانت مسا�ة 
�ال  �لوعو�  هذ¨  �ملسلمني � حتقيق 
"كأ\ �لقد� Ãملهم، ال 
Øم هم من 

يقو�"نه "Ãققونه.

نه  تعا~  �هللا  قد�  عجائب  "من 
يستخد` � حتقيقه جنو� �لسما"�� 
�لبشر  "من  Úلوقاته،  من  "�أل�¸ 
فكلهم  �ملؤمنني؛   Qغ" �ملؤمنني 
لألشر��  ميكن  "ال  بيد¨،  نو�صيهم 
شيئا �   �"Qيغ  \
 �ملؤمنني   Qغ من 
قو�،  من  بلغو�  مهما  �إل%ي  �لقد� 
على  �لقضا�  ألجل  خططو�  "مهما 
�ملؤمنني 
" �إلضر�� ֲדم، بل �\ �هللا 
ظلمهم   � "هم  يسّخرهم،  تعا~ 

حيانا  قد�¨  ليحققو�  "طغياØم، 

يد� " بأيديهم  "يعاقبهم  مرغمني، 

غQهم، "ينصر عبد¨ "يعّز جند¨.
�لبابليني  تعا~  �هللا  �ستخد`  فقد 

مثال � عقاµ بî �سر�ئيل ملا طغو� 
"عبا�  
Øم  عنهم  "قا�  "فسد"�، 
له" � قوله تعا~: ﴿َفِإَ�� َجاَ� َ"ْعُد 

"َالُهَما َبَعْثَنا َعَلْيُكْم ِعَباً�� لََنا ُ
"ِلي ُ
َياِ�  �لدِّ ِخَالَ�  َفَجاُسو�  َشِديٍد  َبْأٍ» 
(�إلسر��  َمْفُعوًال﴾  َ"ْعًد�  َ"َكاَ\ 
٦)، مع 
\ �لبابليني كانو� مشركني 
يندفعو�   �" تعا~،  باهللا  يؤمنو\  ال 
�لغز"  بد�فع  �ال  �سر�ئيل   îب %جو` 
"�لطمع، "� يُدْ� 	لدهم 
Øم كانو� 
�لنهاية  �%يا، "
Øم �  قد��  Ãققو\ 

عبا� هللا ميسُك بنو�صيهم!
 ëلن� �سالة  "صلت  عندما  كذلك 
ثا� غضبه، "�فعه  �~ كسر}،   �
على  عامله  يأمر   \
  ~� �الستكبا� 
�ليمن 
\ ُيحضر له �لنÚ � ëفو��. 
فأ�سل عامُل �ليمن �جلني ليحضر� 
عند¨   �  ëلن� فاستبقا�ا   ،�  ëلن�
 ³ تعا~،  �هللا  "�عا  
يا`،  لثالثة 

ولكـن اهللا تعـا> / يأمـْره بـأن يسـعى للحكم وال 
إ> إنشـاء دولـة، وكان األمر الربـاg مقصورا على 
أن يتحلـى املسـلمون بالصـ  حتت الظلـم العظيم 
واالضطهـاد الكب} الذي طال لثالث عشـرة سـنة، 
وأن املطلـوب منهـم فقـط هـو الدعـوة والبالغ. 
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التقوى


خ�هم � �ليو` �لثالث 
\ �بَّه قتل 
قد  �إل%ي  �لقد�  يد  فكانت  �بَّهم! 

با¨  ليقتل  �لكسر}  �بن  حركت 
بسبب ما �²¨ من طغيانه "ظلمه، ³ 
 �"
يستو½ على �حلكم، "يكو\ من 

!� ëمر جلب �لن

"�مر¨ �لغا� 
"هكذ�، فلعل 
هم ما âب 
\ نتعلمه 
من ��» �لقد� �إل%ي 
\َّ �َهللا تعا~ 
قا�ٌ� على �نفا� قد�¨ بوسائله، "ما 
�هللا   µبأهد� �لتشبث  سو}  علينا 
تعا~، "
ْ\ نْأمتَر باإلما` "بالشريعة، 
 � يستخدمنا   \
 �هللا  شا�   \�"
 µ¨ فهذ� من با�قد�
حتقيق قد� من 

\ �هللا تعا~  µلتشريف، ال من با�
حاشا   – جهو�نا   ~� °اجة   îلغ�

هللا.
 \

ْ\ ند�َ� 
يضا  �Qًخ
"هنا âدُ� 
ما âو® � 
فعاِ� �هللا تعا~ � قد�¨ 

\ �هللا  îو® لنا. "هذ� ال يعâ قد ال
تعا~ �لقد"» يرتكب 
فعاال شنيعة 
باهللا،  "�لعيا�   – باملؤمنني  تليق  ال 
ينفذ  �لقدير  �لعليم  تعا~  �هللا  "لكن 
عجيب  بتنسيق  
فعاله  "ينجز  
مر¨ 
منـّز¨ من �لظلم، "Ãقق قد�¨ °يث 
يعاقب ظاملا بظلمه، 
" ميّد لظا� � 
 "
غّيه ح� يأó "قت يأخذ¨ بظلمه 
يتوµ عليه، "يكو\ � نفس �لوقت 
 � ما  فكل  ²خر.  ظاملا  به  يعاقب 

�لكو\ هو � خدمة �هللا تعا~، "هللا 
"�أل�¸،  �لسما"��  جنو�  تعا~ 
ֲדا   Ñيتصر" يشا�،  كيف  Ãركها 

كيف يشا�. 
فمثال، ال âو® لنا 
\ نغتا� خصما 
معاند� يتسبب � 
��نا، "لكن âو® 
لنا 
\ ندعو �هللا تعا~ 
\ øلصنا منه 
"يأخذ¨ 
ْخَذ عزيز مقتد�. "قد Ãقق 
�هللا �لدعا� بإماتته 
" قتله، فإ\ كا\ 
تعا~، "هو ما نطلبه  قتله جائز� هللا 
 \
 لنا  ليس  
نه  �ال  �عائنا،   � منه 

نسعى لقتله بأنفسنا!
كذلك âو® 
\ ندعو 
\ âعل �هللا 
كيد �ألعا�� � Ûو�هم، "
\ âعل 

نه  يبني  تعا~  "�هللا  بينهم،  بأسهم 
ֲדذ¨  ببعض  بعضهم  �ألقو�`   µيعذ

�لطريقة كما � قوله تعا~:
َيْبَعَث   \ْ
َ َعَلى  �ْلَقاِ�ُ�  ُهَو  ﴿ُقْل 
ِمْن   "ْ
َ َفْوِقُكْم  ِمْن  َعَذ�ًبا  َعَلْيُكْم 
ِشَيًعا  َيْلِبَسُكْم   "ْ
َ 
ْ�ُجِلُكْم َ َتْحِت 
َ"ُيِذيَق َبْعَضُكْم َبْأَ» َبْعٍض﴾ (�َألنعا` 
٦٦)،  "لكن ال âو® لنا 
\ نسعى 
 µللوقيعة "�لفتنة بني �ألعد�� بالكذ

"�الفتر�� "�لدسيسة!
ال  �إل%ي  �لقد�   \
 نعلم   \
 علينا 
Ãركه "ال يعّجل به �ال �لدعا�، بل 
%ا  مقد��  يكو\  �ألقد��  بعض   \�
بالدعا�، "لذلك ال بد  ُتنا� �ال  
ال 
من �لدعا� �"ما. 
ما �لتد�بQ، فكلما 
كانت نزيهة ملتزمة بالشريعة كلما 

وهكـذا يتضح لنا من هـذه األمثلة أن أعظم األمور 
! اإلسـالم؛ كحفظ القرآن الكرمي، واخلالفة، واُملْلك 
والظهـور، كلها كانت وعودا إ�ية مقدرة، / يطلب 
اهللا تعا> من املسـلمني السـعي ألجل حتقيقها، بل 
أخ هم أنه سـيحققها إن التزمـوا باإلميان والتقوى.

علينا أن نعلـم أن القدر 
اإل�ي ال �ركه وال يعّجل 
به إال الدعاء، بل إن بعض 
مقـدرا  يكـون  األقـدار 
�ا أال ُتنـال إال بالدعاء، 
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 Qهللا تعا~ سريعا، "�لتد�ب� �جتلى قد
من  صا���  كانت   \� ��ִדا،  °د 
�ملؤمن بقلب عامر باإلميا\ 
ال حو� 
�عُت��  "حد¨،  باهللا  �ال  قو�  "ال 

�عاً� عند �هللا تعا~.
�إل%ي  �لقدُ�  ُيفهم   \
 ُيمكن  "ال 
"خطته "�جتا¨ سQ¨ �ال مبعرفة �لغاية 
 \
 شك  فال  �إلنسا\.  خلق  من 
�لقد� �إل%ي �ألسا» خللق �إلنسا\ 
�لكاملة  �إل%ية  �لصفا�  ظهو�  هو 
 Qلبشر؛ "هو �لذ� يسمى بتعب� �
²خر �لعبو�ية �لكاملة، "قد قّد� �هللا 
 � Mمًد�  سيدنا  يبعث   \
 تعا~ 
لتحقيق هذ� �لقد�، "ما كا\ خْلُق 
"�أل�¸،  "�لسما"��  �ألكو�\ 
"بْعُث �لرسل |يعا �ال خلدمة حتقيق 
 .� ëلذ� هو بعثة �لن� �هذ� �لقد
�ل�   � ظهر  �لذ�  �لفسا�   \� بل 
�ال  يكن   �  � بعثته  قبيل  "�لبحر 
خدمة %ذ¨ �لبعثة كي يد�� �لنا» 
 Âحاجتهم �ليها، "ير"� كيف حد
�ملبا�كة.  ببعثته   Qلكب�  µالنقال�
من  حاليا  �ملسلمني  يصيب  "ما 
�لويال�، "كل ما ÃدÂ � �لعا�، 
�لقو�  مع  حاليا  �ملسلمني  "ضعف 

عد�ئهم،  بيد  �ل   �لقاهر�  �لعظيمة 
�لتأكيد  خلدمة  �ال  كله  هذ�  ليس 
هي  �منا  �حلقيقة  �لنجا�   \
 على 

باتبا� هذ� �لنë �لعظيم �. "�لقد� 
�Ëه  �إل%ي يسÛ Qو نصرته "�فع 
�لنا»  ير}  كي  
|ع،  �لعا�   �
تعا~ من  �حلقة هللا  �لعبو�ية  مشهد 
خال� 
تباعه � ®منه � �ملمتد �~ 

} �لعا� هذ¨ � \
يو` �لقيامة، بعد 
�لعبو�ية õسد� � حياته �لشريفة، 
"� صحابته �لكر�`. فالقد� �إل%ي 
�لعا� يتمحو� حو�   \
يقو` على 

\ Ãو® �لنجا�  ���
�لنë �، "من 
� �لدنيا "�آلخر� فليس عليه سو} 
"حتت  
مته  من  ليكو\  يسعى   \


ظل �خلالفة �ل  على منهاÕ �لنبو� 
�خلا�`  ببعث  تعا~  �هللا  
عا�ها  �ل  
�لزما\.  ²خر   � �  ëللن �ملخلص 
على �ملسلمني خاصة 
\ يد�كو� هذ� 
�لقد� �إل%ي "يتوقفو� عن �لتهافت 
يظنوØا  �ل   �ألخر}  �ألمم  خلف 
�ال®�ها�.  "حققت  تقدمت  قد 
 ³ 
نفسهم،  ينقـذ"�   \
 عليهم 

\ âذبـو� هذ¨ �ألمم �ل  قد ال 
تعـلُم 
Øا تسعى Ûو هالكها �~ 
�لدنيا   Qلنجـا� �حلقيقية، "�~ خ�

"�آلخر�.

وما يصيب املسلمني حاليا من الويالت، وكل ما �دث ! 
العا/، وضعف املسلمني حاليا مع القوة العظيمة القاهرة 
ال_ بيد أعدائهم، ليس هذا كله إال خلدمة التأكيد على 
أن النجاة احلقيقة إمنا هي باتباع هذا النr العظيم �.

فالقـدر اإل�ـي يقوم علـى أن العـا/ يتمحور حول 
النـr �، ومن أراد أن �ـوز النجاة ! الدنيا واآلخرة 
فليس عليه سـوى أن يسـعى ليكون مـن أمته وحتت 
ظـل اخلالفة ال_ على منهاج النبـوة ال_ أعادها اهللا 
تعـا> ببعث اخلـادم اخمللص للنـr � ! آخر الزمان.




