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التقوى

كلمة التقوى

إن مدار احلياة اإلنسانية هو معرفة اإلنسان 
على  بتحققها  اليت  املعرفة  تلك   ، ربه 
الوجه األمت يتحقق اهلدف من وجود اخللق 
ْعُبُدوِن﴾.  بشكل عام ﴿َوَما َخَلْقُت اْلِنَّ وَاإْلِْنَس ِإلَّ لِيـَ
حال  واقع  تتحقق  أن  املرجوة  العبادة  لتلك  أىن  ولكن 
وبني  بينها  مريرة  قطيعة  حيكي  املعاصرة  اإلنسانية 
القطيعة من سري  تلك  أدل على  وليس  ؟!  خالقها 
والكوارث  واآلفات  احلروب  ظلمات  يف  متخبطا  العامل 
والصحية  والجتماعية  منها  القتصادية  اإلنسانية، 
أي  إنه،  حبيث  ْعٍض،  بـَ ْوَق  فـَ ْعُضَها  بـَ ُظُلَماٌت  وغريها، 
العامل بشعوبه وحكوماته ومراكز صنع القرار فيه، حىت لو 
أخرج يدا حلل تلك املشكالت يتحسس هبا يف ِخَضمِّ 
نفعا  رَاَها، فال ُتدي  يـَ َيَكْد  ملَْ  الدامسة  الظلمات  تلك 
قروض الدول املاحنة، ول براجمها لتطوير وتنمية الشعوب 
من  أي  لعالج  األجنع  السبيل  هو  هذا  فليس  الفقرية، 
مشكالت العامل. وبصدد احلديث عن عالج املشكالت 
يف  تتمثل  العالج  خطوات  أوىل  فإن  أنواعها،  بكافة 
حتديدا  وأصلها  املشكلة  حتديد كنه  أي  التشخيص، 
واضحا قبل التوجه إىل مداواة األعراض املََرِضيَّة، فالعرض 
يكون نتيجة للمرض، وليس هو املرض يف حد ذاته. إن 
 ، مرض البشرية األخطر يتمثل يف بعدها عن خالقها
األعراض  منه سائر  تنشأ  ما  العضال هو  املرض  وذلك 
األخرى من فقر وجوع وجهل ومرض وسوء ُخُلق وِكْبٍ 
وتفكك أسري وجمتمعي وغري ذلك من آفات تنخر عظم 

جسد اإلنسانية خنرا.
ويف سياق وثيق الصلة إبجياد الدواء األنفع واألجنع لذلك 
ي جراء هجران البشرية طريق  الداء املُرِدي والوابء املتفشِّ
رهبا وخالقها . وقد جعل حضرة مرزا مسرور أمحد 

اللَُّه ُنوُر 

ْرِِض َماَواِت َواْلَ السَّ

)أيده هللا تعاىل بنصره العزيز( من اجللسة السنوية الثانية 
واخلمسني املنعقدة يف اململكة املتحدة أوائل أغسطس/
مجيع  أن  خالله  من  أكد  مدارا  العام،  هذا  من  آب 
واألمراض  واآلفات  واملشكالت  والنزاعات  اخلصومات 
والصعوابت  واألخطاء  املكروهة  والتداعيات  والسلبيات 
والعقبات واملؤامرات وكل ما سوى ذلك من أمور سلبية 

إمنا عالجها عند ذلك اإلله الذي وصف نفسه: 
حىت  علينا،  فينبغي  وَاأْلَْرِض﴾،  َماوَاِت  السَّ ُنوُر  ﴿اللَُّ 
سبق  ما  لعالج كافة  واخلطط  التدابري  اختاذ كافة  بعد 
من السلبيات والتقصريات واإلساءات، أال ننسى ذلك 
إليه مستحضرين عظمته  فلنرجع  األول واآلِخر،  املرجع 
وجالله سبحانه، ومستصغرين أنفسنا مع استعظام ذنوبنا 
املوت  من  حالة  يف  داخلني  الذكر،  سالفة  وتقصرياتنا 
جرى العرف بني أولياء هللا تعاىل أن ُتسمَّى بـ »التوبة«، 
فتوبة كهذه لو اتهبا املسلمون يف هذا الزمان لتغري وجه 
البشرية  اتبتها  لو  فماذا  ونضارته،  نوره  إليه  وعاد  العامل 
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مجعاء بكافة أطيافها وأعراقها وأدايهنا؟! ال شك أن العامل 
يصبح جنة بكل املقاييس. 

طوال العام املنصرم ورمبا قبل ذلك، طاملا ردد سيدان مرزا 
العامل  أن  املوعود  للمسيح  اخلليفة اخلامس  مسرور أمحد 
يسري خبطى متسارعة حنو اهلاوية، وأن الدول الكربى إن 
فإهنا  والتسليح  التسلُّح  يف  احملموم  سباقها  عن  ترجع  مل 
األايم  فخالل  العامل ككل.  وفاة  شهادة  بيدها  تكتب 
العزيز(  بنصره  تعاىل  هللا  )أيده  حضرته  املنصرمة كان 
وها هو حضرته  وُيربز مدى خطورته،  املرض  ُيشخص 
اآلن يصف الدواء الالزم للعالج، ولكن صدق الشاعر 

القائل:
ِلُكلِّ َداٍء َدوَاٌء ُيْسَتَطبُّ ِبِه  

                   ِإال  احَلَماَقة َأْعَيْت َمْن ُيَداِويَها

ويف هذا العدد خُتصص جملة التقوى أغلب صفحاهتا إلبراز 
الدواء املوصوف يف خطاابت َمن أقامه هللا تعاىل ملداواة 
أسقام اخللق يف هذا الزمان، أي حضرة اخلليفة اخلامس 
القارئ  إىل  ُتقدم  أبن  اجمللة  فتتشرف  املوعود،  للمسيح 
العزيز خطاَب حضرته االفتتاحي واخلتامي ألايم اجللسة، 
اخلليفة  تركيز حضرة  عليهما  يطلع  من  على  خيفى  ولن 
اخلط  الدعاء كونه  مبدأ  على  تعاىل(  )أيده هللا  اخلامس 
الساخن لالتصال ابلطبيب . يف اخلطاب االفتتاحي 
العبادة إذا خلت من الدعاء  أسهب يف شرح كيف أن 
احلقيقي ُتسي جمرد طقوس حركية ال طائل من ورائها، 
مع تزويدان جبرعة مكثفة من األدعية املناسبة لواقع احلال 
الراهن من اضطهاد تعانيه مجاعتنا منذ مدة، وغري ذلك 
حضرته  ركز  اهلام  اخلطاب  ذلك  ثنااي  ويف  األمور،  من 
النيب اخلامت سيدان حممد  على ضرورة اختاذ الصالة على 

املصطفى  ِورًدا دائما، إذ بدون تلك الصالة تفقد كافة 
األدعية قوهتا وأهم مسوغات قبوهلا. أما اخلطاب اآلخر 
إىل  العزيز( وهنديه  بنصره  )أيده هللا  ألقاه حضرته  الذي 
القارئ الكرمي يف هذا العدد -  فيفصل فيه حضرته مسألة 
دقيقة، وهي أن أمن العامل وسالمه ال ميكن أن يتحقق إال 
ابالستجابة لثالثة أوامر إهلية، وهي: العدل، واإلحسان، 
وإيتاء ذي القرىب، وأن ابالستجابة لألوامر الثالثة املذكورة 
ُينتَه عن منهيات ثالثة  ال ميكن أن يتحقق بدوره ما مل 
أيضا، وهي: الفحشاء، واملنكر، والبغي.. فما أصل هذا 
بعني  اخلطاب  قارئ  ما سيدركه  هذا  املوضوع وفصله؟! 

اإلمعان وبسؤال املوىل  قوة اإلدراك والعرفان.
الوحدة  مظاهر  من  أن  املقام  هذا  يف  ابلذكر  واجلدير 
املتجلية تثلت يف البيعة العاملية واليت مت من خالهلا جتديد 
عهد الوفاء والطاعة ملنقذ البشرية يف هذا العصر. وفقنا 
هللا - نور السماوات واألرض - وإايكم لالستفاضة من 

أنوار اخلالفة الراشدة على منهاج النبوة.

مشهد من البيعة العاملية


