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التقوى

كلمة التقوى

َباُعِد  َوَساِئُل التَّ
ااِلْجِتَماِعيِّ   ﴿

يد  الذي اخرتعته  الشيء  أن  العجيب  من 
من  وضع  ما  بعكس  أييت  ابت  اإلنسان 
أجله، أمل ُتستحدث خمرتعات كثرية لرفاهية 
جناية  أداة  ذاهتا  الرفاهيات  تلك  مث كانت  البشرية، 
صهر  إىل  اإلنسان  توصل  لقد  نفسها؟!  على  البشرية 
املعادن، فلم يلبث أن صنع سيوفا ورماحا مل يستخدمها 
يف صيد ما أيكل بقدر ما استخدمها يف القتل والعدوان 
على أخيه اإلنسان. كذلك ابتكر الديناميت ألول مرة 
تيسريا لعمليات احلفر والتنقيب يف املناجم، مث مل يلبث 
أن وجد الديناميت طريقه إىل استخدام آخر، وهو القتل 
التقدم  يد  أنتجتها  اليت  املستحداثت  وقائمة  ابجلملة. 
العلمي يف هذا العصر تطول، حبيث حنتاج حلصرها إىل 
تلك  وأغلب  الصفحات،  من  والعديد  العديد  تسويد 
إساءة،  أميا  استخدامها  اإلنسان  أساء  املستحداثت 
بقصد أو بدون قصد، والنتيجة واحدة، هي سري البشرية 

خبطى متسارعة حنو اهلاوية. 
العصرية  املستحداثت  قائمة  املفرط يف  الطول  ونظرا إىل 
اليت أسيء استخدامها حبيث ابتت أتيت مبردود عكسي 
على غري املتوقع منها، ننتقي وسائل التواصل االجتماعي 
من آالت كاحلواسيب أبنواعها، وهواتف لوحية وحممولة، 
وما إىل ذلك من برامج وتطبيقات تعد ابملئات، إن مل نقل 

ابآلالف، وكلها تؤدي إىل نفس النتيجة واملآل.
ابت  اليت  االجتماعي،  التواصل  وسائل  أمر  يف  الغريب 
إنتاجه  مت  أغلبها،  أن  مسمى،  غري  على  هذا  امسها 
لغاايت خبيثة، سواء مببادرة أفراد، أو برعاية مؤسسات 
 facebook وحكومات، فمن منا ال يعلم يقينا أن تطبيق
أشد  نشبت  بسببه  الذي  وهو  للتجسس؟!  إطالقه  مت 
يسمى كذاب  فيما  األوسط،  الشرق  يف  السياسية  الفنت 

ابلربيع العريب. لقد اعرتف صاحب هذا التطبيق ومطوره 
العظمى  والشرحية  ُدشن ألجلها،  اليت  اخلبيثة  ابألغراض 
من مستخدميه على علم اتم خبطورة استخدامه والعكوف 
عليه طويال، ومع ذلك تراهم يردونه كل يوم ينهلون منه 
هنال، حبيث ال ميكنك أن جتد وصفا أبلغ من أهنم َشارُِبوَن 
ِمَن احْلَِميِم، َفَشارُِبوَن ُشْرَب اهْلِيِم.. نعم، لقد أدركوا مضار 
به حىت  فيه وشغفوا  هاموا  هذا  من  الرغم  وعلى  األمر، 
للتساؤل  دفعا  يدفعنا  ذلك  فكاكا. كل  منه  ميلكون  ال 
عن السر اخلفي وراء تغريُّ مسار االبتكارات واملخرتعات 
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وسائل  من  الزمان  عرب  وكيف حتولت  العظيمة،  البشرية 
لتدمريها  زعاف كاف  ُسمٍّ  إىل  البشرية  للحياة  تيسري 
من  أبن كثريا  القول  من  إًذا  لنا  بد  ال  عليها!  والقضاء 
إىل  حتولت  إمنا  العصور  عرب  والرفاهيات  املستحداثت 
ُوِضعت  اليت  وظيفتها  أداء  عن  وابتعدت  هدم،  معاول 
ألجلها، نظرا إىل ابتعاد البشرية )على إطالقها( عن الغاية 
اليت من أجلها ُخِلقت. فإن يتساءل البعض عن حبوط 
األعمال، فإنه عني ما أشارت إليه آايت الذكر احلكيم: 
ُهْم  بُِّئُكْم اِبأْلَْخَسرِيَن َأْعَمااًل * الَِّذيَن َضلَّ َسْعيـُ نـَ ﴿ُقْل َهْل نـُ

ًعا * ُأولَِئَك  ُهْم حُيِْسُنوَن ُصنـْ َيا َوُهْم حَيَْسُبوَن أَنـَّ نـْ يِف احْلََياِة الدُّ
الَِّذيَن َكَفرُوا ِباَيِت رَبِِّْم َوِلَقاِئِه َفَحِبَطْت َأْعَماهُلُْم َفاَل ُنِقيُم 

هلَُْم يـَوَْم اْلِقَياَمِة وَزان﴾ )الكهف: 106-104(.
عن  للحديث  ْفرُِد  نـُ الشهر  هلذا  التقوى  جملة  عدد  يف 
خاصا،  متسعا  االجتماعي  التواصل  ووسائل  أدوات 
وهذا لسببني: األول أن حضرة خليفة املسيح اخلامس 
رََد هلذا املوضوع ابلذات  )أيده هللا تعاىل بنصره العزيز( َأفـْ
مساحة واسعة، حني خصص خطابه الرتبوي يف اثين 
أايم اجللسة السنوية الـ 52 للجماعة اإلسالمية األمحدية 
العام، خصصه للحديث عن  املتحدة هذا  اململكة  يف 
وابلتايل  ابلتفكيك،  واجملتمع ككل  األسرة  يهدد  خطر 
أخيه  وبني  بينه  املواساة  صفة  مبحو  اإلنسان،  تدمري 
ألمسى  اإلنسان  هجرها  لو  اليت  الصفة  تلك  وذويه، 

وحشا ابلتدريج.
بعد  يف  االجتماعي  التواصل  مسألة  نتناول  كذلك 
جديد، وهو البعد احلضاري، وحتديدا ما نعاصره اليوم 
من قضية الصراع احلضاري بني الغرب واإلسالم، وكيف 
التواصل  لوسائل  العاملية، كمظهر  اإلعالمية  اآللة  أن 
االجتماعي أيضا، ابتت طرفا متورطا يف إحداث الفجوة 
والتباعد بني الشعوب واحلضارات اإلنسانية، وذلك فيما 
تلك  أن  من  ابلرغم  »اإلسالموفوبيا«،  بـ  يسمى  ابت 
وتتحد يف  تتعارف  أن  هلا  املفرتض  من  الشعوب كان 
سبيل الوصول إىل هللا الواحد )سبحانه وتعاىل(.. وإىل 
العدد، نقدم إىل  جانب هذا املوضوع احملوري يف هذا 
القارئ العزيز ابقة ملونة من املواضيع واملقاالت واألبواب 
الثابتة، ال بدف اإلقناع فحسب، وإمنا اإلمتاع أيضا. 
سائلني املوىل عز وجل أن جيعل كل كلمة من كالمنا 
تصدر ابتغاء مرضاته، وجينبنا حبوط األعمال.. آمني.

                  
    

الخفي  الرس  عن  للتساؤل  دفعا  يدفعنا  ذلك  كل 

اإلنسانية  واملخرتعات  االبتكارات  مسار  تغيُّ  وراء 

وسائل  من  الزمان  عرب  تحولت  وكيف  العظيمة، 

تيسي للحياة اإلنسانية إىل ُسمٍّ زعاف كاف لتدميها 

والقضاء عليها! ال بد لنا إًذا من القول بأن كثيا من 

العصور إمنا تحولت  املستحدثات والرفاهيات عرب 

إىل معاول هدم، وابتعدت عن أداء وظيفتها التي 

)عىل  اإلنسانية  ابتعاد  إىل  نظرا  ألجلها،  ُوِضعت 

إطالقها( عن الغاية التي من أجلها ُخِلقت.




