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التقوى

كلمة التقوى

البغيضة أكثر  تبلورت األزمة وبدت مالحمها 
وضوحا للمتبصرين وغاب السالم يف الشرق 
أن جعل  علينا  تعاىل  منة هللا  ومن  والغرب. 
أوجاع األجساد تنبيها إىل ما حييق هبا من األدواء. وتكمن 
خطورة األمراض اخلبيثة يف سرايهنا دون أن ينتبه املرء إليها 
فيستفحل أثرها حىت يوشك عالجها أن يكون مستحيال. 
وعلى هذا املنوال ُيقاس سالم الَعاَل حيث إنه يتأثر أبدواء قد 
ال تبدو للعيان، مما قد يعيق عملية استعادته وترسيخه على 
املدى البعيد، ولكن رمحة هللا تعاىل ولطفه بعبادة تتداركان 
األمر دوما، فيقيم ذلك احلي القيوم )سبحانه وتعاىل( من 
وعلى  الفعال.  الدواء  يصف  مث  العضال  الداء  يشخص 
الراشدة  اخلالفة  تفتأ  ال  وأمانه  العال  أمن  حفظ  مستوى 
يف  القرار  صناع  مدروس كافة  منتظم  بشكل  تنبه  الثانية 
العال إىل خطورة املوقف، فتقدم مناذج حللول قصرية األمد 
وأخرى على املدى البعيد أيضا ألجل استعادة ذلك السالم 
املنعقد  السادس عشر  الوطين  املفقود. ويف منتدى السالم 
برعاية اخلالفة الراشدة الثانية يف اململكة املتحدة، شّخص 
أوهلما  أمرين،  يف  وخلصها  املشكلة  املوعود  املسيح  خليفة 
مشاعر البغض اليت يكنها شعب جتاه اآلخر، والثاين أزمة 
أهل  واستياء  الغرب،  إىل  الثالث  العال  بلدان  من  اهلجرة 
البلدان األصليني من الوافدين عليهم ظنا منهم أن الوافدين 
يقامسوهنم أرزاقهم. وما هااتن الفكراتن إال نتاج نزغ شيطان 
العداوة والبغضاء بني الناس الذين نبذوا ِمن قبل أمر ابرئهم 
ابلعدل واإلحسان وإيتاء ذي القرىب. لقد بدا اإلنسان مبنطقه 
املغلوط ذاك أكثر الكائنات تناقضا وإاثرة للجدل، فخالفا 
لكافة األحياء املعروفة ابلصفة االجتماعية يف عال احليوان، 
جند أن اإلنسان وحده يسعى يف سبيل احلفاظ على نفسه 
القضاء على بين جنسه، هلذا فإنه طاملا يعدم ُخُلق املواساة، 

فيمسي وحشا ابلتدريج. وطاملا جاءت الرساالت السماوية 
تنجح  وابلفعل  خمالبه،  الوحش  لذلك  لتقلِّم  تعاىل  من هللا 
يف ذلك إىل حني، ولكن، وحلكمة يعلمها هللا تعاىل تنمو 
خمالب ذلك الوحش من جديد، فريسل هللا تعاىل من يقلم 
اليمني  املخالب كل مرة، وهكذا دواليك.. وأحزاب  تلك 
صريح  منوذج  العصر  هذا  يف  اجملتمعات  شىت  يف  املتطرف 
لوحش العنصرية والشعوبية القذر ذي املخالب، والذي يظن 
أنه لن يتيسر له البقاء حيا إال ابفرتاس حقوق اآلخرين.. أل 
ُيدرك البشر بعد أن هذا الوحش وليد بيئة شقاء الشعوب 
وخيبة آماهلا يف حكوماهتا؟! أل تلتهم النازية نصف أورواب 
وتضرم يف العال حراب عاملية بسبب ميينية هتلر املتطرفة، واليت 

ظن األملان أهنا تعيد إليهم جمدهم الغابر؟! 
اآلن أصبح مطلبا حيواي إفشاء السالم احلقيقي يف عال ابت 
املريعة، ويف خضم  أو أدىن من حتفه وهنايته  قاب قوسني 
حييق  مما  الرغم  وعلى  من كوارث،  اليوم  بعال  يعصف  ما 
والسياسية  االقتصادية  ُعد،  الصُّ شىت  على  نكبات  من  به 
ل  اإلنسانية  اجلزم أبن  أن مبقدوران  إال  والعسكرية وغريها، 

ْرِق َوالَغْرِب َسَلٌم ِمَن الشَّ
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تعدم اخلري فيها متمثال يف أانس جعلهم هللا تعاىل مناط أمن 
وتظل  جناهتا،  وطوق  أماهنا  فهم كصمام  وحفظها،  الدنيا 
حني  الربية  خري  نبوءة  مصداق  األخيار  أولئك  مساعي 
قال: »اخلرُي يِفَّ َويِف ُأمَّيِت ِإىل يوِم الِقَيامِة«.. وعلى اعتبار 
البالغني  اليوم  مسلمي  على  تقتصر  ال  احملمدية  األمة  أن 
ْبع من سكان املعمورة على أقصى  مبذاهبهم املتفرقة نسبة السُّ
تقدير، كذلك فإن حال أكثر مسلمي اليوم يتناىف مع تلك 
النبوءة الصادقة يقينا، فال مناص إًذا من اإلقرار أبن خري أمة 
ُأخرجت للناس هي تلك اجلامعة لإلنسانية مجعاء يف هذا 

الزمان على اختالف األلسن واأللوان، بل وحىت األداين.
لقد ابت جليا أن قوى احلرب العاملية ال رادع هلا عن طيشها 
املستمر إال أبن تنكوي بشيء من انر ذلك الطيش، متاما 
ل  ما  الكهرابء  أو  ابلنار  العبث  عن  ينتهي  ال  ِغرٍّ  كصيب 

يصبه شيء من أذامها.. 
حقا، إنه ملشهد غري مألوف، أن تشهد تلك البقعة النائية 
شيئا  العال  خارطة  من  الشرقي  اجلنوب  أقصى  يف  اهلادئة 
شهدته  إرهايب، كالذي  هدوئها كحادث  صفو  يعكر  مما 

نيوزيلندا يف منتصف مارس/ آذار املنصرم، فال يكاد اتريخ 
خطاب  أو  إرهابية  واقعة  يسجل  حوهلا  وما  اجلزيرة  تلك 
البلد  ذلك  احتواء  من  الرغم  على  قبل،  من  كراهية كهذا 
غربية  بلدان  يف  يوجد  تعددي كالذي  ثقايف  مزيج  على 
عصفت هبا ريح توجس اخليفة من اآلخر املهاجر املختلف، 
لقد  حال،  أية  على  العداء ضده.  موقف  وقفت  مث  ومن 
تلقى ذلك البلد القاصي الضربة بثبات، فسرعان ما تعاىف 
حىت ليبدو أنه عاد أقوى مما كان عليه من قبل، ال سيما 
»جاسندا  وزرائه  رئيسة  اختذته  الذي  النبيل  املوقف  بعد 
األمثل  النموذج  الغربيني  نظرائها  إىل  قدمت  اليت  أردين«، 
يف احتواء املهاجرين ومواساهتم ودجمهم، وحتويلهم من جمرد 
وافدين ُينظر إليهم بعني التوجس والريبة إىل مواطنني صلحاء 
مصلحني، فهل اي ترى سيستوعب الغرب درس جاسيندا 
األخري؟! على أية حال يبدو من املفارقات اللطيفة بشأن 
البارزين، أعين خطاب  السالم أن هذين احلدثني  موضوع 
خليفة املسيح املوعود يف منتدى السالم الوطين، وردة فعل 
آذار  مارس/  واحد،  شهر  يف  وقعا  قد  املواسية،  جاسيندا 
املنصرم، وكأهنا إشارٌة وإيذاٌن بربيع سالم مقبل قريبا متوافق 

مع حلول الربيع املناخي أيضا.
إليك ضمن صفحات  نقدم  الكرمي،  التقوى  قارئ  عزيزي 
هذا العدد ابقة من املواد املفيدة، واليت توخينا عند إعدادها 
ُمواَكبة احلدث العاملي قدر املستطاع، ارتكازا على الكلمات 
عميقة األثر حلضرة أمري املؤمنني )أيده هللا تعاىل بصره العزيز(، 
ال سيما فيما يتعلق ابلشأن العاملي، كذلك مثة مقال حموره 
أحداث نيوزيلندا املذكورة، إضافة إىل ابقة متنوعة من املواد 
النثرية والشعرية واألبواب الثابتة.. ندعو هللا تعاىل أن جيد 
فيها كل قارئ زاده الذي يقيم َأَوَدُه إىل أن يصدر عدد اتٍل 

يف مطلع الشهر القادم إبذن هللا تعاىل ويل التوفيق.

ويف خضــم مــا يعصــف بعــامل اليــوم مــن كــوارث، وعــى 

ُعــد،  الرغــم مــا يحيــق بــه مــن نكبــات عــى شــتى الصُّ

أن  إال  وغريهــا،  والعســكرية  والسياســية  االقتصاديــة 

مبقدورنــا الجــزم بــأن اإلنســانية مل تعدم الخري فيهــا متمثال 

يف أنــاس جعلهــم اللــه تعــاىل مناط أمــن الدنيــا وحفظها...




