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التقوى

كلمة التقوى

أو  الفردي  الصعيد  على  اإلنسانية  احلياة 
رَْعرٍُع  تـَ بني  مستمر  صراع  هي  االجتماعي 
»الدهر  العرب:  قالت  وكما  واْضِمْحالٍل، 
الناس  أعمار  فكذلك  عليك«،  ويوم  لك،  يوم  يومان، 
مقسومة بني يوم سالمة وعنفوان ويوم اعتالل ووهن، ليس 
على املستوى اجلسماين فحسب، بل لقد اتسعت مظلة هذا 
ُعد النفسية والروحية، كذلك  الوصف لتشمل أيضا كافة الصُّ
فبتنا  أيضا،  والدينية  بل  والعسكرية،  والسياسية  االقتصادية 
نسمع مصطلحات من قبيل االقتصاد املريض، الثقافة اهلزيلة، 
القوة العسكرية الواهنة، األداين واللغات امليتة، إىل آخر تلك 
التعابري اليت يعج هبا قاموس احلياة العصرية بكافة ألسنة العامل 

يف هذا العصر.
قبل  من  يبلغها  مل  درجة  بلوغه  من  الرغم  على  اليوم  وعامل 
ال  اليت  احلرجة  الفرتة  بتلك  مير  أنه  إال  املادي،  التقدم  من 
خيتلف عليها اثنان، واملوصوفة ابلتدين الذي طال كافة السبل 
التقدم  مع  فبالتزامن  امللحوظ.  التقدم  ذلك  من  الرغم  على 
مؤشرات  اخنفضت كذلك  مثال،  الطيب  اجملال  يف  اإلنساين 
الصحة العامة، وعانت البشرية من أمراض مل يعرفها أسالفها. 
أن  ُيفرَتض  مبا  والطمأنينة  والراحة  الرفاهية  سبل  ازدايد  ومع 
يقلل من دواعي االقتتال بني الناس، اتسعت يف املقابل رقعة 
احلروب ونتائجها من خراب ودمار وتشريد وجماعات. ومع 
العصر  هذا  جيل  نرى  التعلم،  ووسائل  العلم  مصادر  توافر 
تفسري  ميكن  فبم  املاضية.  ابألجيال  مقارنة  األجيال  أجهل 
هذه اجلدلية؟! ملاذا ال يتحقق لنا التقدم على أي صعيد حىت 
بعد توافر مسوغاته؟! يبدو أن هناك حلقة مفقودة يف معادلة 

التقدم تلك، فما هي اي ترى؟! 
اجلدلية  لتلك  حال  جند  لعلنا  التاريخ،  سجالت  يف  فلننظر 
إىل  والساعني  التعلم  الراغبني يف  املذكورة، فمن حسن حظ 

العليم احلكيم أاتح هلم فرصة ذهبية  تدارك أخطائهم أن هللا 
دائمة من أجل تدارك أخطائهم ما داموا أحياء، وذلك ابلنظر 
يف جتارب األمم اخلالية واستلهام العربة منها. وظنت أن حبيازهتا 
ضممنت  قد  والعتاد  املال  يف  والكثرة  والعمران،  القوة  على 
بذرة  زرعت  احلقيقة  يف  أهنا  تنتبه  ومل  بقائها.  لنفسها سبب 
العليم  خراهبا وفنائها. وما من كتاب موحى من هللا اخلالق 
اليت  الرابنية  والسنة  القبيل،  هذا  من  أمثلة  على  ويطلعنا  إال 
َها  اأْلَْرُض زُْخرُفـَ َأَخَذِت  ِإَذا  رسا عليها الكون تقول: ﴿َحىتَّ 
َهارًا  َها َأاَتَها َأْمرَُن لَْياًل َأْو نـَ ُهْم َقاِدُروَن َعَليـْ َنْت َوَظنَّ َأْهُلَها أَنـَّ وَازَّيـَّ

ْغَن اِبأْلَْمِس﴾. َفَجَعْلَناَها َحِصيًدا َكَأْن ملَْ تـَ
وعصرن الراهن وإن كان موسوما بعصر احلداثة على الصعيد 
املادي، إال أنه العصر األكثر تراجعا على املستوى األخالقي 
والروحاين، حبيث ابتت اإلنسانية أشبه مبن خيطو بساق واحدة 
السري  من  اجتناؤها  ميكن  بركة  فأية  واحدة،  بعني  يبصر  أو 
تلك  ستكون  قطعا  عني؟!  هبكذا  اإلبصار  أو  ساق  هبكذا 

ُم إَِلى الَوَراِء !!! الَعاَلُم َيَتَقدَّ
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من كوهنا  أكثر  صاحبها  شقاء  مدعاة  العني  وتلك  الساق 
سبب راحة له وسهولة.

أفال تنبهنا تلك الظواهر إىل ضرورة وجود عالج شاف لنقائص 
له  تعاىل ما خلق داء إال وجعل  اعتبار أن هللا  العصر على 
القرن  مطلع  منذ  ملتاحان  وحامله  الدواء  وإن  بلى،  دواء؟! 
التاسع عشر امليالدي.  الرابع عشر اهلجري ومنتصف القرن 
لقد أشار املسيح املوعود  الذي جعل هللا تعاىل الشفاء 
على  أتكيدا  العصر  ضرورة  دليل  إىل  ابتباعه،  مرهون  التام 
حقية دعوته، معلنا هبذا الدليل أنه الرجل املناسب يف املكان 
املناسب والوقت املناسب. فمجرد الظن أن إحراز التقدم ممكن 
دون سلوك الطريق املرسوم سلفا بيد احلكمة والقدرة الرابنية، 
هلو ضرب من ضروب األوهام الصبيانية، ذلك ألن اإلنسانية 
مجعاء منذ مبعث نبيها اخلامت سيدن حممد  مث مببعث خادمه 
األخلص ومسيحه املوعود  ابتت مجيع وقائعها وأحداثها 
مدار  هو  نيب  أن كل  اعتبار  على  واحد،  حمور  حول  تدور 

َرُسوهُلُْم  َجاَء  َفِإَذا  َرُسوٌل  ُأمٍَّة  ﴿َوِلُكلِّ  وشعبه  قومه  أحداث 
ُهْم اِبْلِقْسِط َوُهْم اَل ُيْظَلُموَن﴾، والعينة بينة، أكان  نـَ يـْ ُقِضَي بـَ
بنو إسرائيل ُيشتتون يف األرض مع إمياهنم مبسيحهم الناصري؟ 
أوكانت فلسطني تضيع من أيدي املسلمني وُيشتت أهلها مع 
العامليتان  املوعود؟! أوكانت احلرابن  إمياهنم ابملسيح احملمدي 
املتناحرة لصوت ذلك  األوليان تنشبان مع إصغاء األطراف 
املسيح املوعود  يف مؤمتر األداين األعظم يف الهور ابهلند عام 
1896م، وصوت خليفته الثاين  يف مؤمتر األداين احلية يف 
وميبلي، لندن 1924م؟! ُقِتَل اإْلِْنَساُن، َما َأْكَفرَُه! إنه يتوق 
إىل الشفاء، مع عزوفه عن تناول الدواء، والدواء جاء مبجيء 

املسيح املوعود الذي قال عن نفسه:
رَاُت َمْرَضى َمْقَدِمي  َتَضْت زَفـْ َوَقْد اِقـْ

                                َفَحَضْرُت َحَّااًل ُكُؤوَس ِشَفاِء
فهذا العدد عزيزي القارئ، مسلما أحدايًّ كنت أو مل تكن، 
هو تذكري جديد مببعث املسيح الذي انتظره البؤساء جالبا هلم 
الشفاء من هللا الشايف ، بل وليحييهم من موت طال أمده 
قرون، فأحيا هللا احمليي  بيدي مسيحه دين اإلسالم، ولغة 
بيديه معارف ما كان لفقيه أو مفسر أو  القرآن، واستخرج 
حمدِّث أن يبلغها ولو بشق األنفس، وكيف ال وقد نزل مبتاع 
اإلميان املفقود من الثراي إىل الثرى اترة أخرى؟! ويف خطبة أمري 
املؤمنني أيده هللا تعاىل بنصره العزيز اليت ننتقيها من أرشيف 
بعثة  والعديد من دواعي  العديد  نطلع على  خطب حضرته 
الفقر  مبصائب  املثقل  هذا  احلداثة  عصر  املوعود يف  املسيح 
واجلهل واملرض واجلوع والنكبات اليت كان َأَجّلَها نكبة الناس 
من  ابقة  مثة  وجل. كذلك  عز  بباريهم  وعالقتهم  دينهم  يف 
الصدد، وكأسرة حترير، ندعو هللا  الصلة هبذا  املواضيع ذات 
املناسب،  العدد يف حملها  تعاىل أن جيعل كل كلمة يف هذا 

راجني إايه تعاىل ينفع هبا ويثيب عليها، آمني.

ملاذا ال يتحقق لنا التقدم عىل أي صعيد حتى بعد توافر 

مسوغاته؟! يبدو أن هناك حلقة مفقودة يف معادلة 

سجالت  يف  فلننظر  ترى؟!  يا  هي  فام  تلك،  التقدم 

التاريخ، لعلنا نجد حال لتلك الجدلية املذكورة، فمن 

تدارك  إىل  والساعني  التعلم  يف  الراغبني  حظ  حسن 

فرصة  لهم  أتاح  الحكيم  العليم  الله  أن  أخطائهم 

ذهبية دامئة من أجل تدارك أخطائهم ما داموا أحياء...


