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التقوى

كلمة التقوى

َمَع َرِحيِل  2018،

َهاُؤُم اْقَرُءوا ِكَتاِبَيْه

ابت من املمكن أن تشهد الدنيا أبم عينيها 
آية البعث واخللق اجلديد على نطاق واسع. 
وإنه لعمري خلق أعظم شأان من جمرد إعادة 
جسد مقبور إىل احلياة من جديد، ومثة قاسم مشرتك بني 
خلق األمم وبعثها وخلق النفس الواحدة، ﴿َما َخْلُقُكْم َوَل 
ْفٍس وَاِحَدٍة ِإنَّ اللََّ َسِيٌع َبِصرٌي﴾)1(.. العامل  ْعُثُكْم ِإلَّ َكنـَ بـَ
من حولنا يتغري، وما كان ابألمس من قبيل املستحيالت، 
حثيثة  وخبطى  وبسرعة  منطقية  بكل  يتحقق  اليوم  أصبح 
تتغري،  العاملية  األحداث  وخريطة  للنظر،  لفت  بشكل 
فتذهب أنظمة حاكمة وحتل حملها أنظمة أخرى هتدم ما 
لسنا  اجلذور..  من  وتقتلعه  القواعد  من  سابقتها  عمرته 
بصدد أتييد أي من األطراف على حساب اآلخر، وإمنا 
نرتقب الصراع من مكان بعيد، مسبحني هللا احلي القيوم 
الذي أنبأان من قبل بكل تلك التغريات قبل أن تولد من 
رحم الغيب، وتدهشنا حركة بوصلة األحداث اليت تتجه 
دوما حنو حتقق إرادة هللا تعاىل يف هناية املطاف، وإن كانت 

معطيات الواقع تشري يف الظاهر إىل نقيض ذلك.
من كان ليتصور يوما أن يرتجل مشايخ التكفري عن صهوة 
ظهور الشعوب؟! نعم، كنا نؤمن أبن سطوهتم ستضمحل 
يوما، ولكن ما كان أكثران ليتوقع أن ذلك الضمحالل 

قريب إىل هذه الدرجة.
تكبده  ما  حجم  وحساب  ملوقفه  املرء  تقييم  إعادة  إن 
من خسائر خالل مدة معينة، هلو مدعاة إىل نظرة أتمل 
دون  اخلاطئ  الجتاه  يسري يف  رمبا  إذا كان  عما  وتساؤل 
مواصلة  جمرد  أن  فوره  من  يدرك  من  والعاقل  يشعر،  أن 
السري يف ذلك الجتاه املشؤوم هلو أمر منذر بعاقبة وخيمة. 
احلال ذاهتا جارية على اجملتمعات واألمم. ولقد لوحظت 
منطقتنا  يف  بلد  من  أكثر  يف  تلك  املوقف  تقييم  ظاهرة 

اخلطاب  بتجديد  تنادي  أصواات  نسمع  وصران  العربية، 
بوا  نصَّ من  بعض  وجتعل  بل  اجلهات،  أعلى  من  الديين، 
أنفسهم األوصياء على الدين يف موضع املسؤولية الكربى 
وتضطرهم إىل جتديد يتجرعونه ول يكادون يسيغونه. إننا 
وإن كنا حنمد مساعي التجديد تلك، إل أننا ل نتوقع أن 
تؤيت مثارها املرجوة، ألن فاقد الشيء ل ُيعطيه، فال ُيعقل 
بطنها عسال، هلذا طاملا  ُتْرِج من  إذ ل  الذاببة  ُتالم  أْن 
َد اأْلَْمُر ِإىَل َغرْيِ َأْهِلِه  سعنا التعليم النبوي القائل: »ِإَذا ُوسِّ
الديين من  اخلطاب  أهل جتديد  وليس  اَعَة«،  السَّ َتِظْر  َفانـْ
نصبه  من  أهله  إمنا  نكبته،  القريب سبب  كانوا ابألمس 
هللا تعاىل، وأعلن ذلك بنفسه، وشهد له ول يزال يسجل 
إجنازاته على مدى قرن وربع. فبإجالة النظر يف هذا السجل 
الناصع، أل وهو ِسِجلُّ أحوال مجاعة اخلالفة، أي اجلماعة 
رحاله،  يشد   2018 عام  هو  فها  األمحدية،  اإلسالمية 
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الكثري،  متاعه  من  أهداان  خفيفا  ضيفا  معنا  لبث  وقد 
فلجماعتنا خالل هذا العام جناحات شىت وفتوحات عابرة 
للقارات، أبرزها ما مت إعماره من مساجد يف أورواب وأمريكا 
الشمالية وأمريكا الوسطى، فمن مسجد بيت املقيت يف 
ضاحية وولسول بلندن، إىل مسجد بيت الرحيم يف ألكني 
الصمد يف  وبيت  فيالدلفيا  يف  العافية  بيت  مث  ببلجيكا، 
ابلتيمور، وكالمها يف الولايت املتحدة األمريكية، وصول 
إىل الزايرة التارخيية اليت قام هبا خليفة املسيح إىل مجهورية 
انصر.  مستشفى  لفتتاح  الوسطى  أبمريكا  غواتيمال 
إىل  احلقيقي  اإلسالم  أي  األمحدية  رسالة  ووصل صوت 
أقصى الغرب من املعمورة، ليصدح صوت األذان يف بالد 
على  أما  هللا،  حق  أتدية  اخللق  فيعلم  تسمعه،  تكاد  ل 
صعيد أداء حقوق العباد، فحدث ول حرج، فكم من بئر 
حفرت! وكم من شجرة غرست! وكم من مدرسة شيدت! 

كلها لفائدة خلق هللا مجيعا دون متييز بينهم سواء يف الدين 
فيه  ليعاجل  أقيمت!  املشايف  من  وكم  اللون،  أو  العرق  أو 
-إىل جانب املسلمني األمحديني- خصومهم ومن كانوا ل 
يتورعون عن إزهاق أرواحهم، فلسان حالنا يقول: ﴿لَِئْن 
َلَك  تـُ َليِن َما َأاَن ِبَباِسٍط َيِدَي إِلَْيَك أِلَقـْ ْقتـُ َبَسْطَت ِإَلَّ َيَدَك لِتـَ

ۖ ِإنِّ َأَخاُف اللََّ َربَّ اْلَعاَلِمنَي﴾ )2(
كان كل ما سبق جمرد صفحة من سجل أحوال وإجنازات 
الرحيل، فماذا  مجاعتنا خالل عام 2018 املوشك على 
عن سجل اآلخرين، من دول وحكومات ومنظمات؟!  إننا 
ابلنظر بعني املقارنة بني كال السجلني جند أنفسنا مضطرين 
إىل إعادة طرح السؤال التارخيي الذي طرحه املسيح املوعود 

)عليه الصالة والسالم( على معارضيه مرارا، وهو: 

َهْل َكاَن َهَذا ِفْعَل َربٍّ َقاِدٍر؟!
رَاُه َمَكاِئَد اإِلْنَساِن؟!                         َأْم َهْل تـَ

عزيزي قارئ التقوى، تطالع يف عدد آخر شهور 2018 
مبعناه  ابلتجديد  العالقة  ذات  املواضيع  املواد  من  ابقة 
)أيده  املؤمنني  أمري  حضرة  خطبة  على  فارتكازا  األمشل، 
هللا تعاىل بنصره العزيز( ندرك كيف أن الستقامة والتأسي 
ابألسوة احملمدية هلما منبع الكرامات ومظهر اآلايت، وأنَّ 
ُنوها؟! مث  َتوقع جتديد الدين ممن مل ُيددوا أخالقهم ومل ُيَسِّ يـُ
من مقالت العدد نقدم ما يشري فيه الكاتب إىل أن أسقام 
اجملتمعات حباجة إىل األسوة احملمدية لعالجها.نسأل هللا 
ابتغاء  العدد  هذا  يف  ُسطرت  تكون كل كلمة  أن  تعاىل 
مرضاته، وأن تكون سببا يف التقدم إىل األمام.. آمني مث 

آمني، وآخر دعواان أن احلمد هلل رب العاملني. 
1. لقمان 29         2. املائدة 29

ورصنا نسمع أصواتا تنادي بتجديد الخطاب الديني، 

بوا أنفسهم  من أعىل الجهات، بل وتجعل بعض من نصَّ

الكربى  املسؤولية  موضع  يف  الدين  عىل  األوصياء 

وتضطرهم إىل تجديد يتجرعونه وال يكادون يسيغونه. 

إننا وإن كنا نحمد مساعي التجديد تلك، إال أننا ال نتوقع 

أن تؤيت مثارها املرجوة، ألن فاقد اليشء ال ُيعطيه، فال 

ُتْخِرج من بطنها عسال... ُيعقل أْن ُتالم الذبابة إذ ال 


