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التقوى

كلمة التقوى

حني نشرع يف احلديث عن مصاحل العامل اإلنساين 
مشكالت  احلوار  سطح  على  تطفو  ما  فسرعان 
والتغري  اجملتمع،  وتفسخ  األسرة،  تفكك  قبيل  من 
السالم  وتدهور  املياه،  شح  وأزمة  االقتصادية،  واألزمة  املناخي، 
من  ما مضى سرده  أن  بنا مالحظته  ومما جتدر  إخل،  العاملي... 
املشكالت تقض مضجع البشرية يف هذا الزمان مل يكن ألكثرها 
بل طرأت مؤخرا، وكأهنا عقوبة عارضة على  السابق،  وجود يف 
ذنب حادث.. ولكن، اي هلا من عقوبة قاسية! وكأن يف قسوهتا 
غافلون.  عنه  وحنن  أبيدينا  املقرتف  الذنب  سوء  إىل  لنا  إشارة 
أمامنا طاقة  يفتح  الزاوية رمبا  برمته من هذه  األمر  النظر إىل  إن 
املشكلة.  ما عاجلنا أصل  إذا  احلايل  الوضع  تدارك سوء  أمل يف 
واحلق أن كل ما ُذِكَر من مشكالت ضخمة يعاين منها عامل اليوم 
ليست هي ذاهتا رأس األفعى، وإمنا هي جمرد أعراض ملرض واحد 
خطري، ومتاعب العامل كله اليوم إمنا منشؤها حماولة عالج األعراض 
دون االلتفات إىل أصل املرض اخلبيث. فكل جهود ساسة العامل 
النار مع  اليوم إمنا تنصب على إطفاء وهج  القرار  وأرابب صنع 
إغفال جذوهتا امللتهبة حتت الرماد، فاألموال املنَفَقة، واملساعدات 
املسداة إىل الشعوب الفقرية مل تنتقل أبي من تلك الشعوب إىل 
الديون  مستنقع  يف  أكثر  أوحلتها  رمبا  بل  الفقر،  خط  فوق  ما 
على  للقضاء  اجملندة  العسكرية  والقوى  يساعدها،  ملن  املستحقة 
العام،  بؤر اإلرهاب مل تفلح رغم ضخامتها يف تنقية جو السلم 
مل  املناخي  والتغري  التلوث  مستوى  من  للحد  املنعقدة  واملؤمترات 
تزد بعدها تلك املشكلة البيئية إال سوءا، كل هذه اجلهود احلثيثة 
تذهب أدراج الرايح بكل أسف! ﴿َوَقِدْمَنا ِإىَل َما َعِمُلوا ِمْن َعَمٍل 

ُثورًا﴾. َفَجَعْلَناُه َهَباًء َمنـْ
أُلزِم  قد    املوعود  املسيح  بعثة  منذ  العامل  أن  يف  عجب  ال 
احلجة، وصار يف موقف العامل ابلقانون، وابلتايل فإنه حياَسب منذ 
ذلك التوقيت على كل جتاوزاته بقدر علمه ابلقانون الذي خيالفه.. 
إن آايت الصدق اليت جالها هللا تعاىل تصديقا ملسيحه املوعود 
العامل كله عليها،  الذيوع واالتساع حبيث اطلع   كانت من 

فتأكد من صدقه، ومن مث صدق سيده ومطاعه خامت النبيني حممد 
املصطفى ، لقد اطلع العامل أمجع على آية اخلسوف والكسوف 
الزمان، اطلع عليها مرتني  اليت جاءت تصديقا ملسيح  املشهودة 
املرة األوىل،  العامل الدرس من  متواليتني شرقا وغراب، وملا مل يفهم 
ولعل  قسوة،  أكثر  أبسلوب  الثانية  للمرة  ُيلقَّنه  أن  لزاما  أصبح 
الغيب يفهم، فاجتاح الطاعون األسود بقاع العامل، وجاب األرض 
من مشرقها إىل مغرهبا.. فمنذ هاتني احلادثتني أصبح لزاما على 
وتعامله  متكامل،  إليه ككل  تنظر  عليًَّة  ذاًت  أبن  يقر  أن  العامل 
بكافة بلدانه وأقوامه وأعراقه كشخص واحد إذا اشتكى منه عضو 
تداعى له سائر اجلسد ابلسهر واحلمى. نعم، فاحلرابن العامليتان 
جابت نرياهنما العامل كله، وأزمة السالم الراهنة ال يكاد فج من 
فجاج هذه األرض، مهما أنى، يسلم من لظى نرياهنا، ففي مارس 
املاضي ُكِويت نيوزيلندا اهلادئة بشيء من انر تعكري السالم عند 
بعد  سريالنكا  هبا  النار كويت  ونفس  مسجدين،  على  اهلجوم 
أختها نيوزيلندا بشهر، أي يف إبريل املنصرم، حني ُمنيت الكنائس 

بعمل إجرامي كالذي ُمين به مسجدين يف نيوزيلندا من قبل. 
على  وأوجاعه،  آالمه  وطأة  حتت  يئن  العامل  أن  له  يؤسف  مما 
يف  ممثال  دوما،  به  يلوح  من  ووجود  بل  الدواء،  توفر  من  الرغم 
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نظام اخلالفة املبارك، واملتجسد يف شخص خليفة أقامه هللا تعاىل 
حبكمته وقدرته، دون أن يلتفت املريض إليه أو إىل دوائه الشايف 
احلديَث  الكرمي  يف كتابه  تعاىل  هللا  ل  فصَّ لقد  تعاىل.  هللا  إبذن 
عن اخلالفة، وبني كوهنا سبيل جناة العامل كله.. والعجيب أن آَي 
حياة  ذاك كقضية  اخلالفة  موضوع  مع  تعاملت  احلكيم  التنزيل 
أو موت، وبوصفه سبيل النجاة الوحيد، وال جناة يف سلوك أي 
َأْمِر اللَِّ  ِمْن  ْوَم  اْليـَ سبيل سواه، فليت اإلنسانية تدرك أالَّ َعاِصَم 
ِإالَّ َمْن رَِحَم. لقد عانت األمم اخلالية من مثل ما تعاين أمتنا هذه 
الفارق يف  املعاانة ابعتبار  الفارق يف حجم  الزمان، مع  يف آخر 
حجم واتساع األمم أيضا، جاء النبيون ليقدموا إىل أقوامهم سبيل 

اخلالص.
لقد ثبت بوضوح أال جدوى من محل الدواء واالعتناء به، بل ال 
نرى ضرورة  األسلوب  وبنفس  الشفاء،  لتحصيل  تعاطيه  من  بد 
التعامل مع اخلالفة، فال يكفي التصفيق إلرشادات خليفة الوقت، 
انهيك عن إساءة األدب إزاءه، بل ينبغي السري مبقتضى توجيهه 

لبلوغ املرام املنشود.
واجلدير ابلذكر يف هذا الصدد أن هذا الشهر مايو/ آاير من كل 
عام هو الشهر الذي سطعت فيه مشس هنار اخلالفة بعدما أفل 

 26 يف  األعلى  الرفيق    املوعود  املسيح  بلحوق  األمة  قمر 
مايو/ آاير عام 1908م، وعلى ذكر اخلالفة أيضا ال يفوتنا هتنئة 
أنفسنا والعامل أمجع ابنتقال مركز اخلالفة الراشدة الثانية إىل املقر  
اجلديد  يف ضاحية إسالم آابد على أطراف مدينة لندن، وكان 
ذلك إبريل املاضي، وجتدر اإلشارة هبذا الصدد إىل أن من أهم 
معامل اجملمع اجلديد مسجد مبارك الذي يتمتع بتصميم معماري 

معاصر وفريد من نوعه.

اخللق  وخدمة  والتبليغ  التبشري  عمل  أيخذ  أن  تعاىل  هللا  ندعو 
شكال أكثر جالال ومجاال، ويصعد ابجلماعة اإلسالمية األمحدية 

إىل آفاق أوسع من العلم واإلميان والعمل.
العدد  هذا  صفحات  إليك  نقدم  إذ  إننا  التقوى،  قارئ  عزيزي 
حنتفي مبناسبتني جديرتني ابالحتفال، أوالمها حلول شهر الصيام 
اإلهلي، واثنيهما ذكرى  العرفان  أعلى يف  مدارج  وارتقاء  الكرمي، 
الشهر  وهذا  النبوة..  منهاج  على  الثانية  الراشدة  اخلالفة  إقامة 
ُيالحظ القارئ الكرمي أن واسطة عقد العدد ممثلة يف خطبة حضرة 
سيدان أمري املؤمنني )أيده هللا تعاىل بنصره العزيز( تصب تركيزها 
على شهر رمضان الفضيل وكيف ينبغي علينا استثماره لتحقيق 
أبواب  تتناول  ُقوَن﴾. كما  تـَّ تـَ ﴿َلَعلَُّكْم  يف  واجململ  منه،  اهلدف 
أخرى أحدااث مشهودة وقعت خالل ذلك الشهر الفضيل تصديقا 
لدعوى املسيح املوعود  كحادثي الكسوف واخلسوف. هذا 

عالوة على مواد مقالية وشعرية متنوعة.

لقـــد اطلـــع العـــامل أجمـــع عـــى آية الخســـوف 

والكســـوف املشـــهودة والتي جاءت تصديقا ملسيح 

الزمـــان، اطلع عليها مرتن متواليتـــن رشقا وغربا.....

كسوف الشمسخسوف القمر

مسجد مبارك


