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التقوى

كلمة التقوى

السنة  رأس  ليلة  عام جديد وحتديدا يف  بطلوع 
واللهو  املرح  ممارسات  الدنيا  تعم  امليالدية، 
بشكل مبالغ فيه يف نظر البعض، حىت أن تلك 
املمارسات تكون مثارا ملزيج من الشجون والكآبة واحلسرة. 
الدجل  آلة  تفرضه علينا  املمارسات مشهدا  تلك  لقد ابتت 
ق  التوقيت حتديدا. فتصدِّ العاملي كل عام يف هذا  اإلعالمي 
عن غري قصد طبعا، نبوءة حضرة سيدان خامت النبييني حممد 
املصطفى  الذي قال عن الدجال أنه أييت معه جنة وانر. 
أومل  وانره؟!  الدجال جنته  ُيران  أومل  الواقع؟!  هو  هذا  أوليس 
يشعر  واليت  الغامر  والفرح  اللهو  لقطات  الكامريا  بعني  ُيران 
املشاهد إزاءها كأن مل يبق يف هذه الدنيا حزن ُيذكر وال حزين، 
بينما سرعان ما تتحول عني الكامريا نفسها إىل مآٍس يشيب 
اليمن وسوراي على سبيل املثال ال احلصر  الولدان، يف  هلوهلا 
طبعا.. األمر الغريب واملريب أيضا يف تلك املشاهد أهنا منقولة 
إلينا عرب اآللة نفسها، وهي آلة اإلعالم اليت يديرها الدجال 
نفسه، فماذا يريد ذلك اللعني أن يرينا من تلك املتناقضات؟! 
صدقت اي سيدان اي رسول هللا! إن الدجال يريد إراءتنا جنته 

وانره، فحسبنا هللا ونعم الوكيل.
واحلق يقال، ال يكره الفرحة إال مريض، ومن ال حيركه الربيع 
وأزهاره والعود وأواتره فهو فاسد املزاج ليس له عالج، على 
الغزايل )رمحه هللا(، ولكن شتان  تعبري اإلمام أيب حامد  حد 
ْعَدم روح  بني أن يفرح املرء ويعمل على إسعاد غريه، وبني أن يـَ
املواساة فيمسي وحشا ابلتدريج.. إن هللا تعاىل أعلن أنه غين 
حىت عن أن حيج بيته احلرام امرؤ ترك وراءه جارا جائعا وهو 
َقبََّل ذلك الغين، سبحانه، نية حاج مل تطأ قدماه  يعلم، بل وتـَ
البلد احلرام أصال، فقط ألن روحه كانت مفعمة خبلق املواساة، 
املواساة ُخلٌق لو هجره اإلنسان لتحول وحشا ابلتدريج. وكم 
ي يد الدجال ذلك الوحش وتنميه كل يوم! فرتى مشاهد  تغذِّ
اللهو العابث يف بقعة من بقاع العامل تتامخها بقعة أخرى واقعة 

جيري  وما  والظلم،  واجملاعة  واملرض  الفقر  انر  من  حفرة  يف 
من أحداث دامية مدمية يف سوراي واليمن ليس عن املتبصر 

ببعيد.
ال نكره أن يفرح الثري مبا آاته هللا اخلالق الرزاق من مال، بل 
إن على ذلك الثري أن حُيَدِّث ابلنعمة مظهرا إايها على سبيل 
الشكر. وألننا صنعة ذلك اخلالق رب كل شيء، فقد دعاان 
عز وجل إىل أن أنكل ونشرب ونفرح يف حدود املعقول دون 
إفراط أو تفريط. وألنه سبحانه وتعاىل خالقنا، فهو األعلم مبا 
يضران وما ينفعنا، شأن األم الرؤوم مع ولدها، ألجل ذلك 
فقد شرع سبحانه وتعاىل من الدين ما يذكي جذوة املواساة 
تلك ويبقي شعلتها وقادة يف قلوبنا، فإن مخدت، ال مسح هللا، 
سرى الربد يف الروح كما يسري يف اجلسد امليت. ومما ُيْذكي 
شعوران ابملواساة جتاه بعضنا البعض، دوال وأفرادا، أن حنزن 
سواي ونفرح سواي، وكانت املشاركة يف احلزن أوىل من املشاركة 
إذا َمرض وجب على  أن  املؤمن  الفرح، فكان من حق  يف 
أخيه املؤمن عيادته، وإذا مات شيَّع أخوه املؤمن جنازته، فما 
ابلنا ابتعدان عن ذلك التعليم السامي؟! يف األقوال الشعبية 

َهلُِّلوا إِيَّاُه،
َوأَِشيُعوا الُمَواَساة
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شاعت مقولة مفادها أن دنيا اليوم حتولت ل غابة، فلماذا 
نستغرب هذا التحوُّل؟! نعم، لقد حتولت الدنيا إىل غابة، 

ولكن بيد أهلها، إذ نبذوا مواساة خلق هللا وراء ظهورهم.
ويف الوقت الذي ينغمس فيه اجلميع يف املرح واللهو وإشباع 
الواجب  بدافع  الناس  فئة من  تعكف  الَشرهة،  النفس  هنم 
مدفوع األجر املايل على السهر حفظا ألمن تلك اجملتمعات 
الالهية، فنرى أجهزة الشرطة واملستشفيات يف كافة أرجاء 
العامل ترفع من درجة استنفارها واستعدادها للتعامل مع أية 
دائرته.  الذي ختدم ضمن  اجملتمع  قد ختل بسالمة  طوارئ 
التوقيت على حفظ  ولكن أيضا هناك فئة عاكفة يف هذا 
األمن الروحي للعامل، فيبيتون لرهبم سجدا وقياما داعني إايه 
أن يصرف عن هذا العامل البائس عذاب جهنم، مث ال يتوقف 
أفسده  ما  ليصلحوا  يصبحون  بل  احلد،  هذا  عند  سعيهم 
الالهون عشية، مواساة هلم وللعامل أمجع لوجه هللا، ال يريدون 
من خملوق جزاء وال شكورا، تلك هي اجلماعة اإلسالمية 
األمحدية اليت يقضي أبناؤها ليلتهم مكربين مهللني مسبحني 
هللا تعاىل تنزيها وتسليما، ويفتح الصبح عينيه عليهم وهم 

ُيزيلون خملفات اآلخرين، قائلني بلسان حاهلم: إمنا خندمكم 
لوجه هللا ال نريد منكم جزاء وال شكورا، فهللوا ذلك اإلله 
فما  يولد، هللوه وسبحوه وحده،  يلد ومل  مل  الذي  الواحد 

نواسيكم إال ابتغاء مرضاته.
إن شرحية من احملتفلني هبذه املناسبة يدعون كما تعودوا من 
داخل كنائسهم مرددين العبارة العربية اإلسالمية »هللواي« 
أي وحدوه  إايه«،  »هللوا  العريب  األصل  ُحوِّرت عن  اليت 
وسبحوه وقدسوه تعاىل، والتهليل يف العربية كما يعلم اجلميع 
املشاركة  منطلق  إله إال هللا«، ومن  لعبارة »ال  اختزال  هو 
يف األفراح، نفرح حنن أيضا كمسلمني فنقول: »هللوا إايه، 

هللوا إايه، ال إله إال هللا، حممد رسول هللا«.
وبدافع  التقوى،  جملة  من  اجلديد  العام  مطلع  عدد  ويف 
مواساة خلق هللا تعاىل، نعرض على القراء الكرام ابقة من 
السامي، بدءا من كلمة حضرة  املعىن  الغنية هبذا  املواضيع 
أمري املؤمنني )أيده هللا تعاىل بنصره العزيز( اخلليفة اخلامس 
للمسيح املوعود )عليه الصالة والسالم( اليت يبني من خالهلا 
روح احلسنة والعمل الصاحل وفلسفتهما احلقيقية، وكيف أن 
مواساة العامل ال تتحقق إال بتطبيق تلك الفلسفة. مث مرورا 
مبقال ذي صبغة طبية متخصصة بعض الشيء ُيدَرك من 
خالله كيف أن شريعة هللا تعاىل اليت ارتضاها لعباده فيها 
املواساة هلم، وال مواساة يف شريعة سواها. كما نعرض من 
ارتضاه هللا  الذي  املبارك  ابلبلد  تتغىن  أبياات  الشعر  قطوف 
تعاىل لغرس بذرة املواساة وإنبات شجرهتا يف هذا الزمان، 
أي قاداين دار األمان واليت احتفت أواخر الشهر املنصرم 
بعقد جلستها السنوية، إضافة إىل ابقة من األبواب الثابتة 

األخرى..
ندعو هللا تعاىل أن يكون العام اجلديد صفحة جديدة بيضاء 
مبواساة العامل بعضه بعضا، كما ندعوه تعاىل أن تعم الناس 

كلهم فيه املسرَّة، اللهم آمني.

إن رشيحـة مـن املحتفلني بهذه املناسـبة يدعـون كام تعودوا 

مـن داخـل كنائسـهم مردديـن العبـارة العربيـة اإلسـامية 

»هللويـا« التـي ُحـوِّرت عن األصـل العريب »هللـوا إياه«، أي 

وحـدوه وسـبحوه وقدسـوه تعـاىل، والتهليـل يف العربية كام 

يعلم الجميع هو اختزال لعبارة »ال إله إال الله«، ومن منطلق 

املشـاركة يف األفـراح، نفـرح نحـن أيضـا كمسـلمني فنقـول: 

»هللـوا إيـاه، هللـوا إياه، ال إله إال الله، محمد رسـول الله«.


