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مع إطاللة عام جديد ُيـقَيّ ُِم اإلنسان الطبيعي
أعماله وَمتَا َع ُه على مدى عام مضى،
ليحسب إمجايل خسائره أو مكاسبه .لقد
ابت هذا أسلواب متبعا لدى كافة املؤسسات السياسية
واالقتصادية والثقافية الناجحة ،ال يُستثىن من هذا التصرف
احلكيم سوى املؤسسات الدينية واجملامع الفقهية التقليدية
يف عاملنا اإلسالمي .إن العقل السليم ليفيت أن يتخذ املرء
خطوات أخرى خمتلفة بغية احلصول على نتائج خمتلفة ،بيد
َّأن واقع الفكر التقليدي ميضي أبمتنا اإلسالمية من سيئ
إىل أسوأ ،وعلى الرغم من هذا ال يفكر هؤالء التقليديون
يف سلوك السبيل اآلخر أو اتباع اخليار البديل الذي بيَّنه
املسيح املوعود  ومن بعده خلفاؤه ومن مث مجاعته
للخروج ابألمة من عنق الزجاجة الضيق والطويل .إن الفكر
التقليدي الذي ابتليت األمة بعواقبه الوخيمة ال خيرجها من
حفرة إال ليلقيها يف هوة سحيقة ،يف قعرها قاذورات التكفري
والتفجري والكراهية واإلكراه ،وفوق تلك املصائب مصيبة
أدهى وأمر ،أال وهي تشويه مسعة الدين وخامت النبيني .
فالواقع أن عام  2017مر كأعوام خلت بوصمة يف جبني
اإلسالم وضعها املسلمون أبنفسهم ،ضاربني عرض احلائط
يك ْم إ َِل الَّتـ ْهل َ
ابلنهي اإلهليَ ﴿ :وَل ُتـ ْل ُقوا ِبَيْ ِد ُ
ُك ِة﴾ ،فانطبق
عليهم املثل السائر« :على أهلها جنت براقش» ،أو القول
الدارجُّ :
«الدبَّة اليت قتلت صاحبها».
وتقييم املتاع مسألة ابلغة األمهية ،فعلى أساسها حيدد املرء
أولوايته ،ومن مث يسلك طريقه يف احلياة على ضوء تلك
األولوايت .ال جنانب الصواب إذا قلنا أن بالء املسلمني
يف هذا العصر انشئ عن عدم حتديدهم ألولوايهتم ،فمن
جهة يعربون أبلسنتهم عن احلب الشديد لسيدان حضرة
خامت النبيني حممد املصطفى  ،ولكنهم من انحية أخرى
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يرفعون غريه عليه ،حمقرين من مكانته الروحانية ،بل ابتوا
ينسبون إىل السيد املسيح الناصري  قدرات ال ميلكها.
إن حاهلم هذه تدعو للضحك مرارة ،هم ال خيتلفون كثريا
عن «بلفور» الذي متخض وعده للصهيونية العاملية عن
نكبة فلسطني املاثلة إىل اآلن ،لقد أعطى «بلفور» أرض
فلسطني ،وهو ال ميلكها ،وعدا ملن ال يستحقها ،فيا له
من تصرف مشني! ولكن األكثر شناعة منه أن يقتدي
أتسيًا به ،فهم
املسلمون املنكوبون بناكبهم البغيض املبغض ِّ
كذلك نسبوا لعيسى ما ال ميلكه من القوى والقدرات،
فانطبق عليهم قول املوىل ﴿َ :إَِّنـ ُه ْم لََيـ ُقولُو َن ُمنْ َك ًرا ِم َن
ورا﴾.
الْق ْ
َو ِل َوُز ً
عزيزي قارئ التقوى ،يف هذا العدد اجلديد ،ومع إطاللة عام
جديد ،نتناول معا زادان الفكري الروحي املعتاد ،الذي نتذوقه
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بنكهة حمببة كل شهر ،ولكن خمتلفة عن نكهات الشهور
السابقة .يف عدد شهر يناير نطالع إحدى خطب اجلمعة
حلضرة أمري املؤمنني (أيده هللا تعاىل بنصره العزيز) اخلليفة
اخلامس للمسيح املوعود  ،يتحدث فيها حضرته عن
متاع احلياة الدنيا ،وكيف هلذه النعمة أن تتحول إىل نقمة
بيد املرء دون أن يشعر .نعم ،فطاملا حتول الرتايق إىل سم
زعاف إذا ما استُخدم يف غري موضعه ،فهكذا متاع احلياة
الدنيا .وإن هلاث الناس وراء ذلك املتاع يعد أبرز أسباب
فقدهم إايه .أال تؤدي زايدة الطلب على شيء ما إىل
ندرته؟! لقد أدرك العقل اإلنساين هذه احلقيقة متام اإلدراك
على املستوى املايل واالقتصادي ،ولكنه حىت اللحظة يعاين
قصورا يف فهمها على املستوى الروحاين ،وها هو إمام الوقت
يفصل احلديث يف هذا الصدد يف خطبته اليت نعرضها يف

عدد هذا الشهر .وسيُعجب القارئ املتابع ألحداث الساعة
َّأيا إعجاب حني يرى أن فراسة إمام الوقت مل يفتها ذكر
هذه احللقة من سلسلة نكبات األمة ،أعين إعالن الرئيس
األمريكي دوانلد ترامب عن نقل السفارة األمريكية إىل
القدس ،كخطوة أخرية قبل إعالهنا رمسيا عاصمة للكيان
الصهيوين .لقد ربط حضرة أمري املؤمنني -نصره هللا -
ربطا واضحا نكبة املسلمني هذه بتهافتهم على متاع الدنيا
الفاين ،حبيث حلت الدنيا يف قلوهبم فطارت من أيديهم.
َق انقضاء عام
وفيما يتعلق بلغتنا األم ،اللغة العربية اليت َتـ َراف َ
 2017مع االحتفال بيومها العاملي ،والذي هو الثامن عشر
من ديسمرب /كانون األول من كل عام ،نقدم بني يدي
القارئ العزيز خنبة من املقاالت ذات الصلة الوثيقة ابملسيح
احملمدي الذي وهبه هللا تعاىل قوة إحياء املوتى ،والذي كان
مما أحياه تلك اللغة اليت كانت يف طور االحتضار ،فأُحييت
مببعثه من جديد ،وهذا ما سرتد اإلشارة إليه يف فسحة
اللغة هلذا الشهر ،وكذلك يتناوله مقال عن عظمة عربية
املسيح املوعود  واليت ال ميكن إال أن تكون إهلاما من
هللا تعاىل .كل هذا وغريه من مقاالت وطرائف ومقتبسات
وسري وقصائد وخواطر ،تستمتع أيها القارئ العزيز مبطالعته
عرب صفحات هذا الشهر ،فنرجو من املوىل  أن يكون
من وراء تلك املطالعة فائدة ترجى .كما ندعوه  أن جيعل
مضرات كثرية َم َّر ْت
هذا العام اجلديد عام مسرة بعد مقاساة َّ
خالل العام املنصرم ،وأن جيعل الدنيا يف أيدينا ماحيا أثرها
من قلوبنا ،وأن حيقر  شهواهتا الدنيئة يف عني البشرية
وقلبها ،وأن جيعل أفئدة كثري من الناس من ذوي الطبائع
السعيدة هتوي إىل مجاعة اخلري األخرية ،فتتجنب ويالت انر
حامية يلوح هليبها يف األفق ابلفعل ..آمني مث آمني ،وآخر
دعواان أن احلمد هلل رب العاملني.
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