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التقوى

كلمة التقوى

احلدث  الرابع عشر على ذلك  القرن  انقضى 
الروحاين املهيب الذي هتللت له أسارير اخلليقة 
أبسرها، حني ُبِعَث يف داير العرب ذلك النيب 
َر هللا تعاىل أن يتم على يديه إخراج اجلنس البشري  الذي َقدَّ
من الظلمات إىل النور، وأن ُيقضى مبساعيه املشكورة على 
الشيطان يف الزمان األخري. وعندما ننظر إىل العامل اليوم كيف 
هذا  أبن  اإلقرار  من  بدا  جند  ال  فإننا  أبقصاه،  أدانه  التقى 
العامل الشاسع ابت كقرية صغرية، وأن أممه الشتيتة ابألمس 
قد صارت أمة واحدة اليوم. ومن يراجع التاريخ يدرك متام 
اإلدراك أن ذلك االندماج املبارك يف بوتقة األمة الواحدة قد 
بدأ مببعث حضرة سيدان حممد املصطفى  الذي أصبحت 
امرباطوريتا الفرس والروم املتناحراتن دولة واحدة يف ظل خلفائه 
الراشدين ، فبتأثري تلك القوة القدسية لذلك النيب األمي 
العامل، وأخذ يف االجتاه حنو فكرة االندماج  فقط تغري وجه 
يف أمة واحدة جتمعنا اليوم على تنوع عقائدان وألواننا وأعراقنا 
على  أوالدها مجيعا  الرؤوم  األم  متاما كما حتتضن  وألسنتنا، 
اختالف مشارهبم وأذواقهم ومستوايهتم. فالواقع اآلن جدير 
ابالحتفاء بعصر جديد يدرك فيه كل فرد من العائلة العاملية 
قرابته ابألفراد اآلخرين مهما تباعدوا عنه مسافة وثقافة، فاألم 

واحدة، واألمة واحدة.
ومن مجيل املوافقات ترافق احتفاء اجملتمع الدويل بيوم املرأة، 
االبنة، والزوجة، واألم، تزامنا مع احتفاء اجلماعة اإلسالمية 
البيعة  أخذ  وافق  الذي    املوعود  املسيح  بيوم  األمحدية 
األوىل حلضرته  يف الثالث والعشرين من مارس/آذار عام 
1889م، يف مدينة لدهيانة ابهلند، واليت عبَـّر عنها حضرة 
خامت النبيني  يف نبوءته الشهرية ب »ابب لد«، أو »ابب 
اللد الشرقي« إشارة إىل بعث املسيح املوعود  يف آخر 
معقل  حيث  داره،  عقر  يف  الدجال  بقتل  وإيذاان  الزمان، 

هنا كانت  من  اهلندية..  القارة  شبه  يف  التنصري  إرساليات 
البيعة األوىل للمسيح املوعود يف تلك املدينة، واليت تقدم هلا 
أربعون من أوائل املؤمنني، إعالان مليالد مجاعة املؤمنني الثانية، 
الروحانية هلم واملدافعة عنهم مقابل  اليت هي احلاضنة واألم 

هجمات الدجال وذريته.
 وذلك التزامن يف االحتفاء ابملناسبتني سنلمح وميضه على 

صفحات »التقوى« هلذا الشهر.
وعدد هذا الشهر إذ حيتفي بيوم املسيح املوعود  فإنه 
 وأتثري قوته  النبيني  يف احلقيقة ال حيتفي إال بربكة خامت 
الثانية يف اآلخرين،  القدسية، واليت كان من مظاهرها بعثته 
حني تقاربت ابلفعل النفوس وزوجت، فكانت أمة واحدة ال 
ميكن لنيب هدايتها إال إذا كان هو النيب األمي  نفسه وويف 
 . عصران احلايل تلميذه وخادمه املخلص املسيح املوعود
وبني يدي القارئ العزيز هذا الشهر ابقة منتخبة من املواضيع 
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القيمة واملنظومة كلها يف سلك دقيق واحد، فخطبة اجلمعة 
حلضرة أمري املؤمنني يتحدث فيها حضرته عن القوة القدسية 
حلضرة سيدان حممد خامت النبيني ، تلك القوة اليت كان من 
آاثرها املشهودة استخراج املعدن الثمني من نفوس العرب اليت 
كانت كأراض أجادب قاحلة قبل بعثته ، فيقدم حضرته 
مناذج من سوانح الصحابة تشهد على ذلك التغري اإلجيايب 
احلقيقي الذي يشهد بدوره على صدق من تسبب فيه. مث 
املناسبتني  تلمس إحدى  اليت  املقاالت  نطلع على ابقة من 
أو كلتيهما معا، فنقرأ مًعا مقاال عن الصحة النفسية وكيف 
أن املسلمني كانوا رواد العامل يف هذا اجملال الطيب، وكيف أن 
القرآن اجمليد قد أوىل العالج النفسي أمهية ابلغة، كونه شفاء 
ملا يف الصدور، كل هذا ال ميكن عزوه إال إىل أتثري قوة النيب 

 . القدسية وبركة بعثته
مث ندلف إىل مقال يتناول فيه الكاتب دور األم كحاضنة 

اجلماعة  دور  املقابل  ويف  السوي،  الفرد  تكوين  يف  مادية 
تكوين  يف  للمؤمنني  روحانية  حاضنة  بوصفها  واخلالفة 
اللغة  فسحة  يف  يفوتنا  ال  السوي. كذلك  والعامل  اجملتمع 
»النيب  فكرة  على  الضوء  من  املزيد  نلقي  أن  الشهر  هلذا 
األمي« وكيف أهنا من العمق والسمو يف آن َمًعا، حبيث 
يظهر لنا بعد مجيل جديد من أبعادها. هذا ابإلضافة إىل 
الثابتة األخرى اليت تشكل يف  املزيد واجلديد من األبواب 
جمموعها وجبة علمية وروحانية متكاملة تكون زادان الثقايف 
حىت نلتقي وإايكم جمددا يف الشهر القادم وعدد جديد من 

جملتكم »التقوى« الغراء.
ندعو هللا تعاىل أن يوفقنا ملا حيب ويرضى، وأن نكون من 
تلك  أعيننا  أبم  فنري  الواحدة،  األمة  تلك  أرحام  واصلي 
 .. األمي  النيب  لذلك  الناصعة  احلقيقة  الواحدة  األمة 

آمني، مث آمني.

وعدد هذا الشهر إذ يحتفى بيوم املسيح املوعود 

خاتم  بربكة  إال  يحتفي  ال  الحقيقة  يف  فإنه   

كان  والتي  القدسية،  قوته  وتأثري    النبيني 

النبيني  لخاتم  الثانية  البعثة  تلك  مظاهرها  من 

النفوس  بالفعل  تقاربت  حني  اآلخرين،  يف  نفسه 

لنبي  ميكن  ال  واحدة  أمة  فكانت  وزوجت، 

نفسه    األمي  النبي  هو  كان  إذا  إال  هدايتها 

... وتلميذه وخادمه املخلص املسيح املوعود
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