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التقوى

ال شك أن أهم حمطة نتوقف عندها لدى 
الكرب  حمطة  هي  الدايانت  اتريخ  دراسة 
واالستعالء. فغالبا ما ينشأ هذا الشعور بعد أن يصطفي 
هللا أمة ما حلمل رسالته، فبعد أن جتين مثرات االتباع من 
الدهر  من  حني  مرور  بعد  فيها  ينشأ  ودنيوي  ديين  جمد 
القاتل  نزعة الكرب واالستعالء. ومل ختفى خبااي هذا السم 
على  لسلطته  ممثل  أول  نبَّه  حيث  وجل  عز  املوىل  على 
تلك  زوجه  هو  يقرب  ال  أن    آدم  سيدان   األرض 
نزعة  وتدفق  األرض  إىل  اخللود  رمز  ألهنا  اخلبيثة  الشجرة 

الكرب واالستعالء.
أذهاننا  يف  ترتسم  النزعة  هذه  تداعيات  يف  تدبران  ولدى 
صورة على أهنا أول مسمار ُيدقُّ يف نعش جمد األمة وبداية 
مواكبتها  ودون  تطورها  دون  احلائل  تصبح  مث  هنايتها. 
للظروف واملتغريات اليت ال بد من مواجهتها. وحتديدا هذا 
هللا  أبناء  أنفسهم  رأوا  الذين  إسرائيل  بين  مع  حدث  ما 
وأحباءه وأهنم أفضل بين اإلنسان، وابلتايل فإن ابقي خلق 
هللا ال يساووهنم يف االحرتام والتبجيل بل ُخلقوا لكي يكونوا 
خداما هلم فحسب. وكانت نتيجتها متكن هذه النزعة منهم 
فُنزع ملكوت هللا منهم وُأعطى ألمة تعمل أمثارها، وغادرهتم 
رساالت هللا إىل األبد وأرسل هللا عليهم من يذيقهم سوء 
العذاب نتيجة استكبارهم ومكرهم السيء الذي ال حييق إال 
أبهله. ولقد ثبت اترخييا أن االستكبار يعمي األبصار وال 
يدع الناس ينظرون إىل األمور مبنظور احلق والعدل، فتفوهتم 
فرص عديدة للتطور واتباع أحسن األمور، ألهنم يعتقدون 
القول قوهُلم وأحسن األفعال فعُلهم. فتجدهم  أن أحسن 
ينغلقون على أنفسهم  ويعيشون على ذكرايت جمٍد ابَد. وال 
شك أن هذا هو حال األمة اإلسالمية بشكل عام واألمة 
العربية بشكل خاص، وها هي سنة األولني متضي فيهم. 

فالعرب يرون أن اإلسالم الذي أكرمهم هللا به هو ملك 
خاص هبم وهم أعلم الناس به. ولسان حاهلم يعلن أن النيب 
عريب والقرآن عريب فمن ذا الذي يعرف اإلسالم مثلنا؟! 
القرآن وال  ويرون أن ابقي املسلمني مساكني ال يفهمون 
أهله  وهم  العرَب  وُيعلموا  ُيفهموا  أن  هلم  فأنَّ  اإلسالم، 
وقومه، وهم من اصطفاهم هللا على ابقي الشعوب. وهكذا  
حتقق فيهم وعد املصطفى : »لََيْأِتنَيَّ َعَلى ُأمَّيِت َما أََتى 
ْعِل«. وهكذا نزع هللا من  ْعِل اِبلنـَّ َعَلى َبيِن ِإْسرَاِئيَل َحْذَو النـَّ
على  واستعالئهم  لتكربهم  دينه  خدمة  يف  الرايدة  أيديهم 
اإلسالم  ببعث  األحدية  احلضرة  من  قرار  ونزل  إخواهنم، 
من جديد يف أقصى أرض اإلسالم ليعلم العرب أن هذه 
الشمس اليت قدر هللا هلا أن تشرق من عندهم ستشرق من 
عند غريهم إذا مل حياولوا من جديد إانرهتا بزيت دماء قلوهبم 
اليت  عالها صدأ االستكبار والزهو املبين على أسس أجماد 

الكِبرُ واالستعالء
وقدر السماء
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أجدادهم الذين كانوا حيملون الدين احلق الذي مل يبق منه 
عندهم سوى امسه.

العرب  إخواهنم  عن  خيتلفون كثريا  فال  املسلمني  ابقي  أما 
حيث إهنم يعتقدون أن هداية ابقي شعوب العامل واجب 
مقدس ألهنم ابملفاسد جياهرون ويعبدون من دون هللا آهلة 
عديدة وابلتايل فإن واجبنا املقدس حيتم علينا إدخاهلم يف 
عظيم  جيش  لنا  سيكون  حيث  أو كرها  طوعا  اإلسالم 

سريغم من يرفض قبول اإلسالم على دفع اجلزية. 
وال تتوقف قائمة احلاملني إىل هذا احلد بل إن هنالك شرحية 
كبرية من املسلمني يعتقدون بنزول املسيح بن مرمي ليكسر 
اإلسالم  يظهر  وابلتايل  ويقتلها  اخلنازير  ويطارد  الصلبان 
التصورين انبع من  على سائر األداين. وال شك أن كال 
أتويل حريف لنبوءات عديدة ومن نظرة استعالئية سخيفة 
ولقد  تعميقها.  يف  الفكري  واالنغالق  االستكبار  ساهم 

السماء يف أجواء  املتدين إىل حترك قدر  الوضع  أدى هذا 
فتدخلت  املسلمني  لدى  والعقدية  الفكرية  الرتبية  فساد 
تظهر مشس  اإلنسانية وذلك أبن  األبدية إلنقاذ  سنة هللا 
اإلسالم من جديد عند أقوام لطاملا حاربوا اإلسالم عندما 
كانوا حيملون عقلية املسلمني احلالية.  وها هم اليوم بعد 
البعيدة  الشنيعة  قساوستهم  أعمال  من  األمرَّين  ذاقوا  أن 
مالحدة كارهني  أصبحوا  قد  الدين  روح  عن  البعد  كل 
له. وكما ال خيفى على اللبيب املطلع فإن األرضية الفكرية 
والعقدية يف بالد املسلمني اليوم تشبه األرض اليت ُملئت 
فكر  تبيّن  جراء  من  اخلطرية  واألشواك  الطفيلية  ابلنبااتت 
إرهايب دموي فتاك. أما الرتبة الفكرية والعقدية للمالحدة 
يف  وتتواجد  والعقدية  الفكرية  ابحلرية  تنعم  فإهنا  الغربيني 
أجواء الدميقراطية وابلتايل فإهنا ُتوفر اإلطار املثايل لظهور 
مشس اإلسالم اثنية. وال شك أن ما حيدث هبذا الصدد ما 
هو إال حتقق لنبوءة املصطفى  حول ظهور الشمس من 
املغرب لدى قيام الساعة أي ساعة ظهور دين املصطفى 

 على سائر األداين.
أرادوا احلصول على شرف خدمة  إن  املسلمني  فما على 
الدين أن يسارعوا  وينخرطوا يف هذه اجلماعة الناجية كي 
يكون هلم حظ يف إشراقة اإلسالم الثانية. وأما املعارضون 
مثل أعوان قريش وساداهتا فليعلموا أهنم لن يستطيعوا إطفاء 
نور هللا أبفواههم، وهم إذا أزالوا غطاء االستعالء واجلهل 
عن عقوهلم وعيوهنم سيبصرون هذا النور وستنار بصريهتم، 

فطوىب ملن  أدركه وانل منه.
أحسنه،  فيتبعون  القول  يستمعون  ممن  وإايكم  هللا  جعلنا 
وآخر دعواان أن احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم 
على أشرف املرسلني سيدان وموالان حممد املصطفى وعلى 

آله وصحبه أمجعني، آمني.

حرفي  تأويل  من  نابع  التصورين  كال  أن  شك  وال 
لنبوءات عديدة ومن نظرة استعالئية سخيفة ساهم 
االستكبار واالنغالق الفكري في تعميقها. ولقد أدى 
في  السماء  قدر  تحرك  إلى  المتدني  الوضع  هذا 
أجواء فساد التربية الفكرية والعقدية لدى المسلمين 
اإلنسانية... إلنقاذ  األبدية  الله  سنة  فتدخلت 


