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التقوى

��لرعب، �سطحها   باطنها �خلو ملؤ  حياٌ� 
�لظلم ��لفسا&.. كلما# �جيز� تصف �صًفا 
&قيًقا حالة �لشا67 �إلسالمي �لذ1 يتخبط * 
�لنكبا# بعد فقد�نه �لعيش * ظل �ألمن ��لسال=. �7> 
 I7تضاها �هللا خل� Mهي �حليا� �ل Oسائل يستفسر: هل هذ
 Yمة Yخرجت للناV؟ �هل هذ� �لوضع �ملز17 هو هد

�الستخال * �أل7]؟! 
�ال شك Y` قائمة �الستفسا7�# ستطو_ �^[ هذ� �حلد 
�جلشع،  �لسرقة،  �خليانة،  �لغد7،  هل  ستؤ�_:  �لفاصل 
�لنفاf، �لتمر&، �لبغضاe �^7�قة �لدماe تستطيع Y` ترضي 

�لنفوV لتنعم باألما` ��لسال=؟!
يطلقها  �تلك  �لربو6   Oهذ من  تعلو  عديد�  صيحا# 
غا>  لقد  �لعلل.   Oهذ بر�ثن  من   iخلال� عن  �لباحثو` 
�ألمن ��لسال= عن �لكثI من �لربو6 ��ألقطا7 ��نتشر# 
�لد�خلي  �إلنسا`  سال=   <�k� ��حلر�>  �لنـز�عا# 
Yخبا7  على  �يستيقظ  ينا=   oلعا� �Yصبح  ��خلا7جي 
�لفو�جع ��لنكبا# ��ملآسي ��جلر�ئم! �ال شك Y` كل 
ما uدt هو بسبب نسيا` �sد �لنبيل �لذ1 ُخلقنا من 
Yجله، �ما o ُيدv7َ كنُهه �هو Y` تصI �لبشرية منصبغة 
بصفا# �هللا تعا[ كوننا ُفِطرنا على فطرته � 1Y لدينا 

مؤهال# لكي تنعكس فينا صفاته �. 
�لنفس  مع  ��لرضى  ��لسال=  �لسعا&�   ]^ �لسبيل   `^
��ملجتمع ال يناله Yحد بذهب �فضة �ال باملساعي �لذ�تية 
��ملقوال# �لفلسفية �ال بامتالv �لقو� ��لسلطا`، لذلك 
 Vلنا�  ]^  OeنبياY يرسل  Yنه   � �هللا  سنن  من  Yنه  نر} 
بعد  �حلقيقيني  ��لسال=  �لسعا&�  سبيل   ]^ لIشد�هم 
تعاليمه  ��لتز�=  له  �لعبو&ية   iخال^� سبحانه  به  �إلميا` 

�ل�Y Mحاها ^[ 7سله.

لقد حتد} كثI من �ملخالفني ع� �لتا7يخ �ألنبياeَ ��ستهانو� 
�علو=  مناهج  من  عندهم  مبا  �غتر�7هم  بسبب  بدعوִדم 
�لسعا&�  لتحقيق  �لضامن  �ا Y فظنو�  ما&ية  �مكتسبا# 

��لسال= �ليس باتبا6 ما يدعوهم ^ليه �ملرسلو`.. 
�^[ يومنا هذ� ما ��لت �لبشرية بسبب قلة فهمها �^&7�كها 
لغاية �جو&ها مغر��7 معجبة بسعيها �حلثيث �e�7 �ملقاصد 
 eلسما� مائد�  عن  ��نصرفت  �لكاkبة،  ��ألما�  �ملا&ية 
�مكت * �ملفاسد ��ملوبقا# من شر> �خلمر ��ملقامر� ��
 vمتال�  `Y حقيقة  عنها  غا>  لقد  ��للهو..  ��لكذ> 
مينح   `Y ميكنه  ال  ��ملالهي  �ملتع   * ��النشغا_  �ألسبا> 
�لسكينة ��لسال= �لد�خلي ��لطمأنينة �لقلبية، أل` �لسال= 
��لسكينة تأ� من ��هب �لسال= �هو �هللا �لو�حد �لقها7. 
�يستحيل حتصيل هذ� �لفر&�V مبا_ k �Yهب �Y سلطا`. 
فسال= �هللا نعمة جليلة ال ميكن �لوصو_ ^ليه ^ال مبعرفة �هللا 
�صفاته ��لسعي �لصا&f عمال بتعاليمه �تطهI �لقلب من 

.� O7�نوY مهبط Iح� يص Vكل  �ألسقا= ��أل7جا
بوسع �إلنسا` �ملا&Y 1` يتباهى بغناO �لذ1 ال uو1 �لية 

‹˜â’\;;ÏfiË�à‹˜â’\;;ÏfiË�à

Ô]Ëe›¯\;ÈdÉ“Ÿ;Ì÷¡;Ïq¢\;‹]≤b
Ô]⁄â’\;g\É¡Â

ÄÊ‚Ë’\;]·]fi≤;9’\;=€“fiŸ=

‡Ê⁄ëi¨;„Ë…;ÍÉ’\;ÍÅ‚∏\

ÏËfiÁÅ’\;k]ŸÊ÷¬∏\;áfi—



٣

التقوىاجمللد السادس والعشرون، العدد احلادي عشر - ربيع الثاني وجمادى األولى ١٤٣٥هـ  -آذار / مارس ٢٠١٤ م

�لسعا&�  مد�7  هي   Mل� ��لطمأنينة  بالسكينة   O7ستشعا�
عجز  عظيمة  نعمة  �ا ^ �لنفسي.  ��الستقر�7  �لر�حانية 
�Yْنَهَكْت  �ج��ִדم،  بسلطا�م  حتصيلها  عن   vمللو�
�لفالسفة ��حلكماe 7غم منطقهم �حكمتهم، ��فتقر ^ليها 
�ألثرياe 7غم كثر� Yمو�sم �عقا7�ִדم، �غابت عن �لكهنة 
ُكُتِبهم  �َطَالِسِم  معابدهم  7غم  ��ملنجمني  ��ملشعوkين 
 eلسما� ] �مر�صدهم.. بلى من َتَساَمْت �7Y�حهم �قلوֲדم̂ 
فأ�لئك هم �لو�7ثو` sذO �لنعمة، ^k ال يصل ^ليها Yحد ^ال 
 fألما� �لشيطانية بصد�� e�بتزكية �لنفس ��اهد� �ألهو
 eلنعمة على مد} �لتا7يخ �ألنبيا� Oلقد فا� ֲדذ .iخال^�
�ْسَتْيَقَنْتُه  مبا  �فا���  ֲדديهم،  �هتد}  �من  �لسال=  عليهم 
ح�  تعا[  �هللا  بوصا_  Yمرهم  من   �Iبص على  Yنفسهم 
بذلو� نفوسهم ��7Y�حهم ��سترخصوها * سبيل �إلميا` 
�معانيه �لعظيمة. فالسّر �لذ1 جعل كل هؤالe �لصديقني 
غا_  بكل  يضحو`  �لعصو7  �تلف   * �ألبر�7  ��لربانيني 
�نفيس * نشو� �سعا&� �7حية ما هو سو} kلك �ل�يق 
�لذ1 ملع * قلوֲדم فصا7# مفعمة مبحبة �هللا �سالمه � 

عرشا لصفاته.
 ^` �إلسال= من �لسال=، ��لسال= من �Yائه تعا[، �* هذ� 
�لدين uو1  �للفظي &اللة �7حية على Y` هذ�   fالشتقا�
تعليُمه �لطمأنينة ��لسكينة �لر�حية ^` �ستسلم �ملؤمن هللا 
تؤ&1  كلها  �إلسال=  عبا&�#   `^ كليا.  �ستسالما  تعا[ 
�هكذ�  ��لوئا=،  �لطمأنينة  �متنحه  خالقه   ]^ باإلنسا` 
uظى �نة �لدنيا، Yما جنة �آلخر� فما هي ^ال �نعكاV �خر 
sا بتجليا# Yقو} �Yعظم. فيا ليت Yبناe &يننا يستشعر�` 
يو=.  بعد  يوما  �ألمة  جسد  تأكل   Mل� �لفتاكة  باألسقا= 
مصلحا  تستلز=  �ملتر&ية  �لر&يئة  �حلالة   Oهذ  `Y شك  �ال 
من  �ملنهك  �ألمة  جسد  �ر�  حاkقا  �طبيبا   eلسما� من 
غرفة �إلنعا� لعل �حليا� ُتبعث فيها من جديد. �خI ما 
�لزما`  إلما=  عالجية  �صفة   iخلصو� ֲדذ�   Oنستحضر
 Vد عليه �لصال� ��لسال=: "���هللا ^� جئت �لنا�Y سيدنا
�جلهل  �ِمن  �لُسُحب،  غر��7   ]^ �لـَمْحِل  من  ألُجرَّهم 
^[ �لعلو= �لُنَخب، �من �لتقاعس ^[ �لطلب، �من �sزمية 
 1k �هللا   ]^ �لشيطا`  �من  ��لَطر>،  �لفتح   ]^ �ملخزية 
�لعجب، �7Yيد Y `Yضع مرهم عيسى مو�ضع �لنَُّقب..." 

(جلة �لنو7)
عزيز1 �لقا7¡ ^حياe لذكر} �Y_ بيعة Yخذها سيدنا �Yد  
* ٢٣ من �k�7 سنة ١٨٨٩ نو& Y` نرفع من على من� 
"�لتقو}" &عو� للباحثني عن سبل �لنجا� Y` يلتحقو� بسفينة 
�لسال= �kلك باالنضما= ^[ §اعة ^ما= �لزما` �لذ1 قا_ 
 Oبايعو�" Yفضل صال� �سال=:  �لرسل عليه  * حقه سيد 

�على حبًو� على �لثلج، فإنه خليفة �هللا �ملهد1."
 هد�نا �هللا �^ياكم ملا uبه �يرضاO ��خر &عونا Y` �حلمد هللا 
7> �لعاملني ��لصال� ��لسال= على Yشر �ملرسلني سيدنا 

�موالنا ªمد �ملصطفى خامت �ألنبياe ��ملرسلني.

 وال شك أن هذه احلالة الرديئة امل�دية 
تستلزم مصلحا من السماء وطبيبا حاذقا 
1ـرج جسـد األمة املنهك مـن غرفة 
اإلنعاش لعل احلياة ُتبعث فيها من جديد. 


