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التقوى

كلمة التقوى

ككل بنيــان عظيــم، فــإن اإلســام لــه أركانه 
تلــك  تشــكل  حبيــث  عليهــا،  يرتفــع  الــي 
األركان يف جمموعها أساسا يقوم عليه بنيان الدين ككل. 
وطاملــا أســيء فهــم هــذه القضيــة، حبيــث وقــع خلــط بــن 
الديــن وأركانــه، فُظــنَّ أن أركان الديــن اخلمســة هــي الديــن 
نفســه. بينمــا اإلســام الــذي مــن معانيــه إســام النفــس 
وأتديــة األمانــة هلل تعــاىل ال يقــوم إال بعــد حتقــق أركانــه 

اخلمسة املنصوص عليها. 
الصيــام أحــد  أركان الديــن، وجــاء ذكــر فضائلــه يف القرآن 
اجمليد والسنة النبوية املطهرة. وبه يقطع املرء شوطا يف سريه 

. الروحاين إىل خالقه
والصيــام ســرٌّ للتقــوى وينبــوع للهدايــة، ويعلــم اجلميــع أن 
َها الَِّذيَن  األمــم واألقــوام مــن قبلنــا قــد عرفوا الصيــام ﴿َي أَيـُّ
يَــاُم َكَمــا ُكتِــَب َعلَــى الَِّذيــَن ِمــْن  آَمنُــوا ُكتِــَب َعَلْيُكــُم الصِّ
ْبِلُكــْم﴾، فــا بــد إًذا أن هلــذه الشــعرية مــن اخلصوصية ما  قـَ

استدعى ذكرها هبذا األسلوب يف التنزيل احلكيم.
ومن ِعَظم أمر الصيام أن جعله هللا تعاىل مرتبطا ابلتقوى، 
َياُم  َهــا الَِّذيــَن آَمنُــوا ُكِتَب َعَلْيُكــُم الصِّ بــل وســيلة هلــا ﴿َي أَيـُّ
تـَُّقوَن﴾.. إًذا، فبالصيام تتحقق التقوى، والي  ... َلَعلَُّكْم تـَ
هبــا حتصــل اهلدايــة ابلضــرورة. ولقــد جتلــت بــركات الصيــام 
يف شــخصيات دينيــة عديــدة عــر اتريــخ اإلســام.  ويف 
آخر الزمان يف القرن الرابع عشر من اهلجرة جتلت بركات 
قضــى   حــن  املوعــود  املســيح  الصيــام يف شــخص 
مــدة معتكفــا صائمــا فتلقــى يف تلــك األثنــاء مــن الــرؤى 

والكشوف واإلهلام الواضح ما ننعم به اآلن ونرتوي. 
وينطــوي الصيــام علــى حكمة ابلغــة أخرى، وهي االمتناع 
عــن الســبب الظاهــري يف البقــاء، أعــي الغــذاء ومشــبعات 
الشهوات بوجه عام، فثنائية )األكل/الصيام( تنطوي على 

مقابلة من نوع عجيب، ففي حن أن فعل األكل يشكل 
الزمة من لوازم املخلوق، جند الصيام فعا جيعل اإلنسان 
متشبها ابهلل جل يف عاه على حنو ظلي، وإن كان ذلك 
يف نطــاق ضيــق ومؤقــت. فكمــا أنه تعاىل الصمد، ومبا أنه 
 )( قــد خلــق اإلنســان علــى صورتــه ومثالــه، فقــد أراد
أن يتشــبه عبــده بصفاتــه التشــبيهية علــى حنــو ظلــي، وهذا 
مــن مقتضيــات العبــادة احلقــة، إذ ال معــى للحــب إن مل 
يتشبه احملب ابحملبوب، والعبادة كما يعرف العارفون أمسى 
مــن احلــب وأرقــى. فاملــرء يف حالــة الصــوم يكــون متشــبها 
بربــه تعــاىل علــى حنــو ظلي، فيكون من نتائج ذلك التشــبه 
احملمــودة نشــوء صيغــة اتصــال بــن املعبــود ســبحانه وتعاىل 
وعبــده، ويتمثــل هــذا االتصــال يف زيدة القــوى الكشــفية 
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لــدى الصائــم، ويف هــذا الصــدد نذكــر للمســيح املوعــود 
 بيتا من قصيدة عربية يقول فيه:

ــرُّ ِمْن َشــدِّ  ْفِســي ِعْنَد َحْرٍب   َوُيْدَرى السِّ ْرُس نـَ »َعرِيٌف فـَ
الِبَطاِن«

فيبــن فيــه حضرتــه أن ســر إخضــاع النفــس الــذي يرتتــب 
عليه انطاق قوى الروح الكشفية يكمن يف شد البطان، 
ومــن أحــد مظاهرهــا الصيــام. فالصيــام حمطة علــى خارطة 
الوصــول إىل هللا تعــاىل )الفــاح(، وقــد جــاء يف احلديــث 
َفِإنَّــُه ِل  يَــاَم  لَــُه ِإالَّ الصِّ اْبــِن آَدَم  َعَمــِل  القدســي: »ُكلُّ 
أن  هــذا احلديــث  مــن خــال  بِــِه«، ويظهــر  ُأْجــزَى  وََأَن 
فــاح املؤمــن واملتمثــل يف وصولــه إىل هللا تعــاىل مرهــون 
بصيامــه، حــى أن هللا تعــاىل جعــل نفســه جائــزة للصائــم 

إميــان بــه واحتســااب لــه ســبحانه وتعــاىل. لقــد بينــت لنــا 
أوائــل ســورة »املؤمنــون« خارطــة الوصــول إىل هللا تعــاىل، 
: ذلــك الوصــول املعــر عنــه ابلفــاح بــدءا مــن قولــه

َلَح اْلُمْؤِمُنوَن﴾، واسرتشادا بتلك اخلارطة املباركة يظل  ﴿َقْد َأفـْ
املرء يعرج يف مدارج الرتقي حنو هللا ، وبوصوله إىل درجة

﴿وَالَِّذيَن ُهْم ِلُفرُوِجِهْم َحاِفُظوَن﴾ يكون قد حصن ثغوره 
وفروجــه ضــد هجمــات النفــس األمارة الــي تتغذى كاحلية 
والذنــوب،  الشــهوات  وأوســاخ  قــاذورات  علــى  الســامة 
ومــن املعلــوم أن حفــظ الفــروج هنــا تعبــري مجيل عن الصوم 
الــذي هــو يف األصــل ســدٌّ جلميــع الفــروج الــي هــي منافــذ 

الشهوات.
لقــد خلــق هللا اإلنســان ضعيًفــا ليكــون ضعُفــه دافًعــا إىل 
خضوعه على عتبات خالقه، كي يلوَذ حبماه ويلجأ إليه. 
فالضعف يف اإلنسان وسيلٌة وليس هدًفا، وسيلٌة لتوجيهه 
إىل ابب خالقــه، وســيلٌة إلقبالــه علــى هللا . لــو ُخلــق 
َي ابســتغنائه.  اإلنســان قوًي الســتغى بقوته عن هللا، فشــقِ
ففــي ضعــف اإلنســان تكمــن ســعادته وجناتــه إذا خرَّ أمام 
خالقــه. وحتديــدا مينــح هــذا الشــهر الفضيــل فرصــة ذهبيــة 
متجددة كل سنة  كي ُنعرب عن ضعفنا خلالقنا كي أييت 
لنجدتنا من ســطوة ذئب النفس األمارة وشــهواهتا، يقول 
تَِّبُعوَن  تُــوَب َعَلْيُكــْم َوُيرِيــُد الَِّذيَن يـَ تعــاىل: ﴿وَاللَُّ ُيرِيــدُ َأْن يـَ
ــَهوَاِت َأْن َتِيلُــوا َمْيــًا َعِظيًمــا * ُيرِيــُد اللَُّ َأْن ُيَفِّــَف  الشَّ

َعْنُكْم َوُخِلَق اإْلِْنَساُن َضِعيًفا﴾.
جعلنــا هللا وإيكــم ممــن جينــون بــركات الوقــوف علــى هــذه 
احملطة ويلتحقون مبن سبقون يف وصال البارئ . وآخر 
دعــوان أن احلمــد هلل رب العاملــن والصــاة والســام علــى 
أشــرف املرســلن ســيدن وموالن حممد املصطفى صلى هللا 

عليه وعلى آله وصحبه أمجيعن.

فالصيـــام محطـــة علـــى خارطـــة الوصول 
فالح  )الفـــالح(....  تعالـــى  اللـــه  إلـــى 
المؤمـــن والمتمثـــل فـــي وصوله إلـــى الله 
تعالـــى مرهـــون بصيامـــه، حتـــى أن الله 
تعالى جعل نفســـه جائـــزة للصائـــم إيمانا 
بـــه واحتســـابا لـــه ســـبحانه وتعالـــى.
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من تفسري:
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سورة بين إسرائيل
مكية، وهي مع البسملة مائة واثنتا 

عشرة آية واثنا عشر ركوًعا.

سبب تسميتها:
  تســّمى هــذه الســورة »بــي إســرائيل«، 
األمــة  أحــداث  علينــا  تقــّص  ألهنــا 
علــى  ســيأيت  أنــه  منبئــًة  اإلســرائيلية 
إســرائيل.  بــي  علــى  أتــى  مــا  املســلمن 
ذلــك أن هللا تعــاىل كمــا اعتــر نبينا مثيًا 
ملوســى عليهما الســام، فقد اعتر األمة 
اإلسامية مثيلًة لألمة اإلسرائيلية، فكان 
ال بــد أن ميــر املســلمون أبحــداث مماثلــة 
ألحداث اليهود؛ وإىل هذا األمر تلفت 

هذه السورة األنظاَر. 
قــد  الســورة  هــذه  أن  املاحظــة  مــع   
تناولت أحداث اجلزء األول من التاريخ 
اإلســرائيلي فقــط؛ أي ِمــن زمــن موســى 

حى زمن عيسى عليهما السام.
 ومــن أمســاء هــذه الســورة »اإلســراء«، 
ألهنــا اســتهّلت بذكــر حــادث اإلســراء، 

وألنه موضوعها األساسي. 

زمن نـزوهلا:
إهنــا مكيــة ابإلمجــاع عنــد البعــض، بينما 
يــرتاوح   - منهــا  آيٍت  اآلخــرون  اعتــر 
عددهــا مــا بــن آيتن إىل مثان - َمَدنيًة. 
)البحــر احمليــط(. وروى ابــن مردويــه عــن 
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ابــن عبــاس وابــن الزبــري أهنــا مكيــة، وأهنــا 
ممــا نـــزل يف أوائــل الفــرتة املكيــة.. أي يف 

السنة الثالثة أو الرابعة. 
مســعود  ابــن  عــن  البخــاري    وورد يف 
أنه قال يف الســور بي إســرائيل والكهف 
ومرمي: »إهنن ِمن الِعتاق اأُلَول، وُهنَّ ِمن 
تِــادي« )البخــاري: كتــاب التفســري(.. 
أي أهنــا مــن الســور الــي نزلــت يف بدايــة 
البعثة، والي حفظُتها عن ظهر قلب يف 

أوائل أيم إسامي.   
  يبــدو مــن قــول عبــد هللا بــن مســعود 
أن هــذه الســورة مكيــة كلهــا أو بعضهــا، 
ســنة  أّي  ابلتحديــد  نعــرف  ال  ولكــن 
الفــرتة  مــن    مســعود  ابــن  يقصدهــا 

املكية.
  وعنــدي أن الســورة ليســت ممــا نــزل يف 
أوائــل الفــرتة املكيــة، بــل ميتد زمن نـــزوهلا 
عشــرة،  احلاديــة  إىل  الرابعــة  الســنة  مــن 
شــريطة أن ال تكــون الذاكــرة قــد خانــت 
ابن مســعود، وإال فأرى أن هذه الســورة 
كلهــا نـــزلت مــا بــن الســنة العاشــرة إىل 
احلاديــة عشــرة، بــل رمبــا يف الســنة الثانيــة 

عشرة. 
قــد  املســيحين  املستشــرقن  أن    كمــا 
حّددوا زمن نـزوهلا ما بن السنة السادسة 
)تفســري  اهلجــرة  قبــل  الثانيــة عشــرة  إىل 
تصرفــات  ومــن  »ويــري«(.  لـــِ  القــرآن 
ينطقــون  جعلهــم  تعــاىل  هللا  أن  القــدر 

ابحلق هنا، وإال فإن ما يكّنونه من نواي 
خبيثــة ضــد القــرآن مــا كان ليتحقــق إال 

إذا اعتروا هذه السورة مدنية.

الرتابط: 
وتتمثــل عاقــة هــذه الســورة ابلــي قبلهــا 
يف أن ســورة النحــل قــد تنبّــأت ابزدهــار 
ــدًة أهنــم ســينالون ُملــًكا  املســلمن، مؤكِّ
ــر اليهود لنعم  عظيًمــا. كمــا ذّكرهتــم بتنكُّ
إابن  عبادتــه  عــن  وتغاُفلهــم  تعــاىل،  هللا 
الغلبــة، مشــريًة إىل ذلــك بكلمــة الســبت 
)انظــر ســورة النحــل: 125( - وذلــك 
حتذيــرًا للمســلمن كيــا يتغافلــوا عــن هللا 
تعــاىل مثــل اليهــود، بــل جيــب أن ُيكثــروا 

من عبادته  يف أيم االزدهار.
  وهذه الســورة ســورُة بي إســرائيل أيًضا 
أن  وأخــرت  األمــر  هــذا  إىل  أومــأت 
املسلمن سُيمَنحون احلكم على املناطق 

الي كانت حتت حكم اليهود.
 وهنــاك عاقــة أخــرى تربــط بدايــَة هــذه 
الســورة بنهاية ســورة النحل، وهي أن هللا 

تعاىل قد أخر املســلمن يف أواخر ســورة 
أهــل  وبــن  بينكــم  املواجهــة  أن  النحــل 
الكتاب موشــكة، وأهنم ســوف يؤذونكم 
أن  فعليكــم  املّكيــن،  الكافريــن  مثــل 
تصــروا علــى أذاهــم إىل أن حيــن الوقــت 
الــذي تضطــرون فيــه للدفاع؛ ولئن صرمت 
فــإن هللا ســوف ينصركــم عليهــم يف آخــر 
املطاف مثلما وعدكم ابلنصر على كفار 
مكة. واآلن يف سورة »اإلسراء« قد مّلح 
أهــل  وبــن  بينكــم  املواجهــة  أن  إىل  هللا 
الكتاب ستتم يف املدينة، وأنكم ستنالون 
احلكم والسلطان على أماكنهم املقدسة.

ملخص حمتواها:
لقــد رّكــزت هــذه الســورة بشــكل خــاص 
نتيجــة  ابليهــود  حــّا  دمارَيــن  علــى 
فأحاطهــم  مرتــن،  تعــاىل  هلل  عصياهنــم 
يف كل مــرة عــذاٌب مــروّع. وقــد أشــارت 
املســلمن  علــى  ســيأيت  أنــه  إىل  بذلــك 
أيًضــا زمــن الفــن املروعــة مرتــن، ولكــن 
مبــا أن حممــًدا هــو خــامت النبيــن  فلــن 
هتلــك أمتــه مــن جراء هــذه الفن اهلائلة، 
بل ســوف خترج منها أعظَم شــأًن وأكثر 

ملعاًن من ذي قبل.
  هنــاك أمــور ُذكــرت يف ســورة النحــل 
اإلســراء  ســورُة  تناولتهــا  بينمــا  إشــارًة، 
ســورة  يف  تعــاىل  هللا  فقــال  تفصيــًا. 
ِشــَفاٌء  ﴿ِفيــِه  العســل  عــن  النحــل 

 ومن أســـماء هذه الســـورة 
استهلّت  ألنها  »اإلســـراء«، 
اإلســـراء،  حـــادث  بذكـــر 
األساســـي.  موضوعها  وألنه 
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لِلنَّــاِس﴾، مشــريًا إىل أن كام هللا تعــاىل 
ســورة  يف  أمــا  هلــم،  شــفاء  ميثّــل  أيًضــا 
فقــال املعــى  هبــذا  صــرح  فقــد  اإلســراء 
ــزُِّل ِمــَن اْلُقــرْآِن َما ُهَو ِشــَفاٌء َورَْحٌَة  نـَ ﴿َونـُ

لِْلُمْؤِمِنَن ﴾ )اآلية: 83(.
  إن سورة اإلسراء أسبق نـزواًل من سورة 
حمتواهــا،  حيــث  مــن  ولكنهــا،  النحــل، 
كانت تستحق التأخري، فلذلك وضعها 
ســورة  بعــد  تعــاىل  هللا  أبمــر    النــي 
لقــد  املصحــف.  تدويــن  عنــد  النحــل 
أســلفُت أن تدويــن الســور يف املصحــف 
خمتلف عن ترتيبها النـــزول، ألن الرتتيب 
تــاوة  أجــل  مــن  ضــرورًي  احلــال كان 
القــرآن ككل، وكذلــك ابلنظــر حلاجــات 
املتأخريــن الذيــن ياطبهــم القــرآن. وإنــه 
ملــن معجــزات القــرآن أن كل ســورة مــن 
تتضمــن موضوًعــا مســتقًا، ويف  ُســَوره 
الوقت نفسه هناك ترابٌط قوي بن سورة 
وأخرى. عندما كانت ُسَور القرآن تنـزل 
منفصلــًة وآخــذًة يف عن االعتبار حاجَة 
املخاَطبــن األولــن مل يواجــه قارئوهــا أيــة 
مشــكلة، ألن موضــوع كل ســورة كان 
مكتمــًا يف حــد ذاتــه، وحــن دّون النــي 
 هــذه الســوَر أبمــر هللا  برتتيــب 
النـــزول نشــأت سلســلة  مغايــر لرتتيبهــا 
مــن املعــاين اجلديــدة ابلرتتيــب اجلديــد - 
ابإلضافة إىل املفهوم املستقّل لكل سورة 
- ممــا وّســع معــارف القــرآن ومفاهيمــه 

بشكل حمري. فتبارك هللا أحسن اخلالقن!
الســورة  هــذه    اســتهل هللا  ولقــد    
  بذكــر اإلســراء إشــارًة إىل أن حممــًدا
قد جاء ليأخذ مكان موسى ، وأن 
األماكن الي وَعد هبا موسى قوَمه ستقع 
يف قبضــة حممــد ، وأنــه  ســيضطر 
للهجــرة مثــل موســى، وأن هــذه اهلجــرة 

. ستكون فاحتة خري وازدهار ألمته
  مث تتحــدث هــذه الســورة عــن أحــداث 
جــرت مــع موســى ، وتبــن كيــف 
لقومــه  الرقــي  وحقَّــق  تعــاىل،  هللا  بعثــه 
بواســطته، وكيف حّذرهم من أن ينســوه 
 يف أيم الغلبــة، ولكنهــم مل ينتفعــوا 

هبذا التحذير، فنالوا عقااًب شديًدا. 
  مث يؤكــد هللا  أنــه قــد جعــل القــرآن 
أقوى أتثريًا من التوراة، لذا فإن االنقاب 
الــذي ســُيحدثه القــرآُن ســيكون أعظــَم 
مــن الــذي أحدثْتــه التــوراة. ولكن القرآن 
د  أيًضــا مهــدَّد ابخلطــر نفســه الــذي هــدَّ

التــوراة، حيــث ســينغمس أهلــه أيًضــا يف 
الفســق والفجــور أيم ثرائهــم ورخائهــم، 
لذا نّبهت هذه الســورة أن كســب الدنيا 
ولكــن  ذاتــه،  حــد  ســيًئا يف  أمــرًا  ليــس 
ينبغــي لإلنســان أن يكســب الدنيــا غــرَي 
ر يف ذكر هللا تعاىل وفعل اخلريات. مقصِّ

اخلــري  مبــادئ  الســورة  فّصلــت  مث    
القــرآن  منكــري  أن  وأخــرت  وأصولــه، 
املبــادئ يعرضــون  حــن يســمعون هــذه 
عنهــا اســتكبارًا، غافلــن عــن مصريهــم، 
بــداًل مــن أن يتدبــروا فيهــا، وإذا ُذّكــروا 
ابملصــري فــا يبالــون كذلــك، ولــذا فــإن 
مــن  أكانــوا  ســواء  القــرآن-  مناهضــي 
اخلارج أو الداخل - سوف يلقون عقااًب 
شــديًدا مــن هللا تعــاىل. ســيحّل ابلدنيــا 
عند اقرتاب القيامة، أي يف زمن املسيح 
املوعــود، عــذاب شــديد لتكذيب الناس 
حــرب  عندئــذ  وســتقع  الكــرمي،  القــرآَن 
وإبليــس ســينتصر  املائكــة  بــن  أخــرى 

لقد رّكزت هذه الســورة بشــكل خاص على دماَرين حاّل باليهود 
نتيجــة عصيانهم لله تعالى مرتين، فأحاطهــم في كل مرة عذاٌب 
مــرّوع. وقد أشــارت بذلــك إلى أنه ســيأتي على المســلمين 
أيًضــا زمــن الفتن المروعــة مرتين، ولكــن بمــا أن محمًدا هو 
خاتــم النبيين  فلن تهلــك أمته من جراء هــذه الفتن الهائلة، 
بل ســوف تخرج منهــا أعظَم شــأنًا وأكثر لمعانًا مــن ذي قبل.
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فيها أتباُع آدم.
مث أوضح هللا تعاىل لرســوله  أن القوم 
يريــدون تدمــريك، ولكننــا قــد قــّدرن لــك 
غاية عظمى: ســنذيع صيتك إىل أرجاء 
العــامل حــى آخــر األزمــان، وسنكشــف 

كفاءاتك للدنيا قاطبًة.
  مث بّن  أننا قد جعلنا القرآن لينفع 
إىل أبــد اآلبديــن، وســوف نكشــف بــه 
اخلزائــن الروحانيــة شــيًئا فشــيًئا، ألن هللا 

تعاىل ليس ببخيل.
عامــاِت  تعــاىل  هللا  ذكــر  اخلتــام  ويف   
رًا أن الدعاء هو  الزمن األخري وِفتَنه، مذكِّ
الوسيلة للوقاية من تلك الشرور والفن.

﴿ُســْبَحاَن الَِّذي َأْســَرى ِبَعْبِدِه َلْيًل ِمَن 
اْلَمْسِجِد اْلَرَاِم ِإَل اْلَمْسِجِد اْلَْقَصى 
الَّــِذي َبرَْكنَــا َحْولَــُه ِلُنرَِيُه ِمــْن َآَيِتَنا ِإنَّه 

ِميُع اْلَبِصرُي﴾  )2( ُهَو السَّ

شرح الكلمات: 
سبحان: »سبحان هللا«.. أي أبرّئ هللَا 

من السوء براءًة )األقرب(.
َأْســَرى: أســراه وبه: سرّيه ابلليل. )راِجْع 
للمزيــد شــرح اآليــة رقــم 66 مــن ســورة 

احِلجر(
َعْبــد: العبودية: إظهــاُر التذلل، والعبادُة 
وال  التذلــل  غايــة  ألهنــا  منهــا  أبلــُغ 
يستحقُّها إال َمن له غايُة اإلفضال وهو 

هللُا. والعبــادُة ضــرابِن: عبــادٌة ابلتسخـــري 
علــى  يقــال  والعبــُد  وعبــادٌة ابالختيــار. 
أربعــة أضــُرٍب: األول عبٌد حبكم الشــرع، 
وهــو اإلنســان الذي يصــح بيُعه وابتياعه 
)ومجُعــه عبيــٌد(، والثــاين عبــد ابإلجيــاد، 
وذلك ليس إال هلِل، والثالث عبٌد ابلعبادة 
واخلدمــة، والنــاس يف هــذا ضــرابِن: عبــٌد 
عبــاد(،  ومجُعــه  العابــُد  )أي  خمِلًصــا  هلل 

وعبٌد للدنيا وأعراضها )املفردات(. 
املسجد الرام: الكعبة )األقرب(.

القصــى: اســم تفضيل ِمــن قصا يقصو 
ُعــَد، فاألقصى  املــكاُن وَقِصــَي َيقَصــى: بـَ
هــو األبعــد ومجُعــه األقاصــي )األقــرب(. 
فاملسجد األقصى يعي املسجد البعيد.

التفسري: 
اآليت  تلــك  مــن  هــي  اآليــة  هــذه  إن 
اهلامــة الــي تضاربــت اآلراء يف تفســريها 
تضــاراًب كبــريًا، وتقــول األغلبيــة العظمــى 
مــن املفســرين والعلمــاء ، القدامــى منهــم 
حادثــة  عــن  تتكلــم  أبهنــا  واملعاصريــن، 
الــروايت  وإن كانــت  النبــوي،  املعــراج 
حــول تفاصيــل املعــراج ختتلف فيما بينها 
اختاًفــا كبــريًا. وقــد بلغت هذه القضية، 
بســبب تضــاُرب األحاديــث والــروايت، 
إنــي  حبيــث  واإلشــكال  التعقيــد  مــن 
ســأضطر لتقســميها إىل عدة أجزاء حى 

تتضح احلقيقة. 

فــأواًل وقبــل كل شــيء أوضــح لكــم أن 
حــادث املعــراج مذكــور يف مــكان آخــر 
من القرآن الكرمي أيًضا، وذلك يف سورة 
النجــم حيــث قــال هللا تعــاىل ﴿ِإْن ُهــَو 
ِإال َوْحــٌي ُيوَحــى* َعلََّمــُه َشــديُد اْلُقــَوى*  
ُذو ِمرٍَّة َفاْستـََوى*  وهو ابأُلُفق األعَلى* 
ْوَســْنِ َأْو  َقــاَب قـَ * فــكان  ىلَّ مُثَّ َدَن فتَــدَ
َأْدَن* َفَأْوَحــى ِإىَل عبــده مــا َأْوَحــى* َمــا 
ُتَماُرونَــُه علــى  َكــَذَب اْلُفــؤَاُد َمــا رََأى* َأفـَ
زْلَــًة ُأْخــرَى * عنــَد  ــرَى* ولقــد رَآُه نـَ مــا يـَ
َهــى *عندهــا َجنَّــُة اْلَمــْأَوى*    تـَ ِســْدرَِة اْلُمنـْ
ْغَشــى * َمــا زَاَغ  ــْدرََة َمــا يـَ ْغَشــى السِّ ِإْذ يـَ
اْلَبَصــُر َوَمــا َطَغــى*  َلَقــْد رََأى ِمــْن آَيِت 

رَبِِّه الكرى*﴾ )النجم:5 - 19(
  تشــري هــذه اآليت إىل املعــراج النبــوي 
الشــريف، والدليــل علــى ذلــك هــو أن 
كل مــا ورد فيهــا يتعلــق حبــادث املعراج. 

وُيستخلص من هذه اآليت ما يلي: 
1. وصوُل الني  إىل سدرة املنتهى 

2. غشياُن شيٍء ما سدرَة املنتهى أثناء 
ذلك. 

3. رؤيُته  اجلنَة عندها 
4. وصولُــه  إىل حالــة وصفهــا قولــه 
ْوَسْنِ َأْو َأْدَن﴾ تعاىل: ﴿َفَكاَن َقاَب قـَ

5. رؤيُته  البارئ تعاىل 
. 6.  نـزوُل الوحي عليه

 وكل هــذه األمــور مذكــورة يف الــروايت 
الي تصف حادث املعراج. 
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األسوة الحسنة

ُقْل:  ْليـَ َلُه َأْو َشاتََُه فـَ رُْفْث َواَل جَيَْهْل. َوِإْن اْمرٌُؤ َقاتـَ َياُم ُجنٌَّة َفَا يـَ رََة  َأنَّ َرُسوَل اللَِّ  َقاَل: الصِّ َعْن َأِب ُهرَيـْ
رُُك َطَعاَمُه  تـْ َعاىَل ِمْن رِيِح اْلِمْسِك، يـَ اِئِم َأْطَيُب ِعْنَد اللَِّ تـَ ْفِسي ِبَيِدِه خَلُُلوُف َفِم الصَّ ِإينِّ َصاِئٌم، َمرَّتـَْنِ. وَالَِّذي نـَ
َياُم ِل وََأَن أْجزِي ِبِه، وَاحْلََسَنُة ِبَعْشِر َأْمَثاهِلَا. )صحيح البخاري،كتاب الصوم( َوَشرَاَبُه َوَشْهَوَتُه ِمْن َأْجِلي. الصِّ

ْلَقاُه  َعــِن اْبــِن َعبَّــاٍس  َقــاَل: َكاَن َرُســوُل اللَِّ  َأْجــَوَد النَّــاِس، وََكاَن َأْجــَوَد َمــا َيُكــوُن يِف رََمَضــاَن ِحــَن يـَ
َ أْجَوُد اِبخْلَرْيِ ِمَن الرِّيِح اْلُمْرَسَلِة.   ََِّلرَُسوُل الل ُيَداِرُسُه اْلُقرْآَن. فـَ َلٍة ِمْن رََمَضاَن فـَ ْلَقاُه يِف ُكلِّ لَيـْ ِجْرِيُل. وََكاَن يـَ

)صحيح البخاري، كتاب بدء الوحي(

َلْيَس لِلَِّ َحاَجــٌة يِف َأْن َيدََع  ْوَل الــزُّوِر وَاْلَعَمَل ِبِه فـَ ــرََة  َقــاَل: َقاَل َرُســوُل اللَِّ : َمــْن ملَْ َيدَْع قـَ َعــْن َأِب ُهرَيـْ
َطَعاَمُه َوَشرَاَبُه. )صحيح البخاري، كتاب الصوم(

ْوَم اْلِقَياَمِة. اَل َيْدُخُل  اِئُموَن يـَ ُن َيْدُخُل ِمْنُه الصَّ َقاُل َلُه الرَّيَّ َعْن َسْهٍل  َعِن النَِّيِّ  َقاَل: ِإنَّ يِف اجْلَنَِّة اَباًب يـُ
َلْم َيْدُخْل  رُُهْم، َفِإَذا َدَخُلوا ُأْغِلَق فـَ ُقوُمــوَن. اَل َيْدُخُل ِمْنُه َأَحــٌد َغيـْ يـَ اِئُمــوَن؟ فـَ َقــاُل: أَْيــَن الصَّ رُُهــْم. يـُ ِمْنــُه َأَحــٌد َغيـْ

ِمْنُه َأَحٌد. )صحيح البخاري، كتاب الصوم(
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من كالم اإلمام المهدي

»حــن دنــت وفــاة أب اتفــق ل أن رأيــت مــرة يف املنــام شــخصا متقدمــا يف الســّن طيّــب الشــكل، فقــال ل مــا 
مفــاده: »إن الصيــام لبعــض األيم مــن أجــل اســتقبال األنــوار الســماوية مــن ســنة بيــت النبــوة«. وأشــار إىل أن 
أأتســى أبســوة أهــل البيــت هــذه. فرأيــت مــن املناســب أن ألتــزم ابلصيــام لفــرتة من الزمان. وللتــو خطر ببال أن 
األفضــل أن أقــوم بذلــك ســرًّا. فكنــت أطلــب طعامــي مــن البيــت إىل غرفــة الضيــوف وأوزعــه ســرًّا علــى األيتــام 
الذيــن كنــت قــد أكــدت عليهــم مســبقا ليحضــروا يف الوقــت احملــدد. وهكــذا كنــت أصــوم طــوال النهــار، ومل 
يعــرف عــن هــذا الصيــام إال هللا..... لقــد اســتمر ب احلــال علــى هــذا املنوال ملدة مثانية أو تســعة شــهور، ورغم 
ضآلــة الطعــام الــذي كنــت أتناولــه والــذي مل يكــن ليصــر عليــه ابــن الشــهرين أو الثاثــة أيضــا.. فــإن هللا تعــاىل 
قــد حفظــي مــن كل ســوء ومكــروه. ومــن العجائــب الــي حظيــت هبــا مــن خــال هــذا النــوع مــن الصيــام هــي 
تلــك املكاشــفات اللطيفــة الــي ُكشــفت علــي.. فقــد قابلــت العديــد مــن األنبيــاء الكــرام.. وكذلــك بعض كبار 
األوليــاء والصلحــاء املســلمن الذيــن خلــوا مــن قبــل. وقــد شــاهدت رســول هللا  حبالــة اليقظــة التامــة وهــو يف 
 رفقــة احلســَنن وعلــي وفاطمــة رضــي هللا عنهــم. ومل يكــن مــا رأيتــه يف رؤي وإمنــا كانــت يف حالة مــن اليقظة....

وعــاوة علــى ذلــك.. رأيــت األنــوار الروحانيــة علــى وجــه التمثيــل كأعمدة هلا ألوان خمتلفــة كاألخضر واألحر، 
وكانت ترتاءى من اجلمال وقوة التأثري ما يعجز اإلنسان عن وصفه. وكانت تلك األعمدة النورانية املتصاعدة 
حنــو الســماء الــي كانــت بعضهــا نصعــة البيــاض وبعضهــا خضــراء وأخــرى حــراء كلهــا كانــت تتصــل بقلــي 
اتصــاال خاصــا، حبيــث كانــت تبعــث الســرور إىل القلــب، حــى إين عنــد مشــاهدهتا كنــت أشــعر بقلــي ينتشــي 
بنشــوة خاصــة ال ســبيل ملقارنــة لذهتــا مــع أي شــيء آخــر. وكنــت أتصــور أن تلــك األعمــدة الروحانيــة هــي تعبــري عن احلــب املتبادل بن هللا 
واإلنســان.. ويعي ذلك أن نورا قد تصاعد من القلب ونورا آخر قد نزل من الفوق.. وحينما التقيا أخذا شــكل عمود من نور. إن هذه 
 األمور الروحانية مما ال ميكن ألهل الدنيا أن يدركوها، ألهنا بعيدة عن عيوهنم، ولكن هناك َمن َمنَّ هللا عليه يف الدنيا إبدراك هذه األمور.

ومــن العجائــب الــي ظهــرت علــي يف فــرتة الصيــام تلــك كانــت عبــارة عــن ضــروب مــن املكاشــفات.... وإنــي على يقن أن الــذي يلد إىل 
حياة التنعم والراحة ال يسمو إىل املراتب الروحانية. ولكي ال أنصح كل واحد أن يقوم مبثل هذا الصيام.. كما مل أقم به أن أيضا بناء على 
اختياري... اعلموا أني مل أحتمل هذه املشــقة اجلســدية إىل فرتة مثانية أو تســعة شــهور حيث ذقت اجلوع والعطش إال أبمر من هللا الذي 

تلقيته بواسطة الكشف الصريح، ومل أعد إىل تكرارها إال ندرا.« )كتاب الرية، اخلزائن الروحانية جملد 13 ص 197-200 احلاشية(
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إبجابــة  لرمضــان  خاصــة  عاقــة  مثــة 
أنظــارن  إليهــا    لفــت هللا  الدعــاء 
يف معــِرض قولــه تعاىل: ﴿َوِإَذا َســَأَلَك 
ِعبَــاِدي َعــيِّ َفــِإينِّ َقرِيــٌب ُأِجيُب َدْعوََة 
ْؤِمُنوا  ْلَيْسَتِجيُبوا ِل َوْليـُ اِع ِإَذا َدَعاِن فـَ الدَّ
ْرُشُدوَن﴾ )البقرة: 187(.  ِب َلَعلَُّهْم يـَ
بذكر هذه اآلية وسط األوامر بفرضية 
املتعلقــة  واألوامــر  وشــروطه  الصيــام 
األخــرى. لقــد حتــدث ســيدن اخلليفــة 
األول  عــن تلــك العاقــة فقــال: 
كما أن الصيام وسيلة إلحراز التقوى 
للتقــرُّب إىل هللا  فهــو كذلــك وســيلٌة 
 أيضا. فشهر الصيام يف حد ذاته 
ليس وسيلة إلجابة الدعاء ما مل ُتبذل 
فيه اجلهود لنيل قرب هللا  وتلمُّس 
سبل التقوى وسلوكها يف شى جماالت 
احليــاة. وإذا مــا مت لنــا ذلــك، فــإن مــا 
رمضــان  يف  ابهلل  عاقــة  مــن  أقمنــاه 
ســتتعداه لتظهــر آاثرها الطيبة الدائمة 
فيما بعد أيضا. ولقد ذكر هللا  يف 
هــذه اآليــة »إين قريــب«، وقــال النــي 
 أيضا إن الشــيطان يصفَّد يف هذا 
الشهر، وينـــزل هللا إىل السماء الدنيا، 
أي يقــرتب مــن عبــده . لكــن الســؤال 
الــذي يطــرح نفســه  هنــا هــو: إىل من 
يقرتب  من عباده؟ أال إمنا يقرتب 
ويتلمســون  قربــه   يبتغــون  الذيــن  إىل 
سبل مرضاته، ولذلك أيترون أبوامره، 

أشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك 
لـه، وأشهد أن حممًدا عبده ورسوله. أما 
بعد فأعوذ ابهلل من الشيطان الرجيم. 
﴿بْسم هللا الرَّْحَن الرَّحيم * احْلَْمُد هلل 
َربِّ اْلَعاَلمَن * الرَّْحَن الرَّحيم * َمالك 
َك َنْسَتعُن  ْعُبُد َوإيَّ َك نـَ ين* إيَّ ْوم الدِّ يـَ
ِصرَاط   * اْلُمْسَتقيَم  رَاَط  الصِّ اْهدَن   *
اْلَمْغُضوب  َغرْي  َعَلْيِهْم  َعْمَت  أَنـْ الَِّذيَن 

الِّن﴾. )آمن( َعَلْيهْم َوال الضَّ

خـطبة اجلمعـة
اليت ألقاها سيدان مرزا مسرور أمحد أيده هللا تعال بنصره العزيز
 اخلليفة اخلامس للمسيح املوعود واإلمام املهدي

يوم 2016/06/17
 

يف مسجد بيت الفتوح بلندن

ترمجة: املكتب العرب 

َ
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بتوجيهــه  للعمــل  جاهديــن  ويســعون 
ويوطنــون  ل«  »فليســتجيبوا   
ويؤمنــون  بــه،  العمــل  علــى  أنفســهم 
صاحــب كل    هللا  أبن  ويوقنــون 
قــدرة وقــوة. وإذا ســألناه مســتجيبن 
ألوامره خملصن له فسيسمع أدعيتنا. 
صحيــح أن هللا  يقــول  ردًّا علــى 
ســؤال عبــاده »إين قريــب«، وأجيــب 
دعاء عبدي وأصبحت قريبا منكم يف 
هذا الشــهر بشكل خاص، فادعوين. 
ألجيــب  تدعــوين  أن  قبــل  لكــن 
أدعيتكــم جيــب عليكــم العمــل هبــذه 
ل  تســتجيبوا  أن  وهــي:  الشــروط، 
عاملــن أبوامــري، وأن تؤمنــوا وتوقنــوا 
بقــدريت املطلقــة إميــان كامــا. فالذيــن 

يقولون إن دعون هللا ومل يستجب لنا، 
أَوقد استعرضوا أوضاعهم مرًة إىل أي 
مــدى يســتجيبون ألحــكام هللا ؟! 
فــإن زعــم عــدم االســتجابة على الرغم 
مــن الدعــاء هلــو زعــم ابطــل. لقد قال 
ســيدن املســيح املوعود تبيان للشــروط 
الــي وضعهــا هللا  لإلجابــة: األمــر 
علــى  أن  هــو  هللا  بينــه  الــذي  األول 
الناس أن يلقوا حالة التقوى وخشية 
واثنيــا  نداؤهــم..  ُيســَمع  كــي  هللا 
فليؤمنــوا ب، أي فليؤمنــوا بوجــود هللا 
تعــاىل، واتصافــه الكامــل بــكل طاقــة 
يتحلــى  أن  ينبغــي  أي  وقــدرة،  وقــوة 
وإذا  ابلغيــب،  ابإلميــان  العبــد  هــذا 
فعندهــا  اإلنســان  مــن  ذلــك  حصــل 

نه من أن  يوهب له من هللا عرفان ميكِّ
جيــرب بنفســه أن هللا  موجــود وأنه 
صاحــب القــدرات كلهــا وأنــه جميــب 
الدعــوات. فاالســتقامة فــوق الكرامة، 
إميانــه  يقــوِّي  أن  اإلنســان  علــى  أي 
أوال، وبعــده ســيتقدم هللا إليــه ويتوفــر 

له اإلثبات أيضا.
املوعــود  املســيح  ســيدن  ســلط  لقــد   
 الضوء مركزا على شــروط إجابة 
الدعاء ومبادئها وفلســفتها وغريها يف 

مناسبات خمتلفة. 
اآلن ســأقدم لكــم بعــض املقتبســات 
من كام املسيح املوعود  أيضا، 
الــي بواســطتها ميكــن أن نزيــد علومنــا 
ومعارفنا مدركن أعماق هذا املوضوع 

ينبغــي أن يتحلى هذا العبــد باإليمان 
بالغيب، وإذا حصل ذلك من اإلنســان 
نه  فعندها يوهب له من الله عرفان يمكِّ
من أن يجرب بنفسه أن الله  موجود 
وأنه صاحب القــدرات كلها وأنه مجيب 
الدعوات. فاالســتقامة قبل الكرامة، أي 
على اإلنسان أن يقوِّي إيمانه أوال، وبعده 
سيتقدم الله إليه ويتوفر له اإلثبات أيضا.
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ومتخذيــن إيه وســيلة لنيــل قــرب هللا 
يف رمضــان. كمــا ميكــن أن ننضــم إىل 
لرمضــان.  احلقيقيــة  ابلركــة  الفائزيــن 
بعــض النــاس يظنــون أن كل دعــاء هلــم 
هــو موضــع القبــول واالســتجابة، وقــد 
شــرحُت قليــا مــن قبــل عــن هــذا، أن 
هللا قد وضع بعض الشروط الي ينبغي 
علينــا حتقيقهــا لنســتحق هبــا اإلجابــة. 
مبــادئ اإلجابــة؟ وملــاذا ال  هــي  فمــا 
ُيتقبل أحيان دعاء أولئك الذين يوفون 
مجيــع الشــروط أيضــا حبســب رغبتهم؟ 

 : يقول سيدن املسيح املوعود
إمنا األســاس الذي عليه يقوم الدعاء، 
لرغبــة  اتبًعــا  يكــون  ال  تعــاىل  هللا  أن 
أعظــم  مــا  فانظــروا،  وآمالــه.  الداعــي 
حــبَّ األمهــات ألوالدهــن! حيــث ال 
يــردن أن يصابــوا أبي أذى، لكــن لــو 
أصر الولد على أمر خاطئ لسذاجته، 
فطلــب منهــا مثــا أن ميســك بســكن 
حادة أو جبذوة نر متوهجة، أفتسمح 
لــه أمــه، مــع حبهــا الصــادق وحرقتهــا 
احلقيقيــة لــه أبن يتنــاول هــذه اجلــذوة، 
أو يقبــض علــى نصــل ســكن حــادة 
وجيــرح هبــا يــده؟ كا. مــن هنــا لكــم 
أن تدركــوا مبــدأ إجابــة الدعــاء. يقــول 
: أن شــخصيا صاحــب جتربــة يف 
هــذا اجملــال، حبيــث إنــه لو كان جانب 
مــا يف األمــر املدعــو مــن أجلــه ضــارًّا 

فا ُيتقبل ذلك الدعاء أبدا. ينبغي أن 
نــدرك جيــدا أن علمنــا ليــس يقينيا وال 
صحيحــا، فهنــاك أمــور كثــرية نقوم هبا 
مسرورين ظانن أهنا مباركة، ونظن أن 
نتائجهــا إجيابيــة جــدا، غــري أهنا تكون 
ذات عواقب وخيمة يف هناية املطاف،  
لنــا.  وتســتحيل مهًّــا ومصيبــة مازمــة 
القــول  القــول،  ال نســتطيع  قصــارى 
إن كل مــا يرغــب فيــه املــرء هــو خــري 
لــه. كا، بــل ملــا كان اإلنســان جمبــوال 
علــى الســهو والنســيان، فمــن الطبيعي 
كمــا هــو ماحــظ أن يكــون بعُض ما 
يريــده ضــارًّا، ولــو قبــل هللا دعاءه على 
عاتــه، لعــارض هــذا رحتــه ســبحانه 
ملــن  إنــه  صرحيــة.  معارضــًة  وتعــاىل 
احلقائــق الثابتــة اليقينيــة أن هللا تعــاىل 
جييــب أدعيــة عباده ويشــرفها ابلقبول، 
لكنــه ال يتقبــل مــن الدعــاء كل غــث 
ومســن، ألن اإلنســان ال يــرح يدعــو 
غري نظر إىل العواقب من فرط حاس 
الــذي هــو نصــح  نفســه، ولكــن هللا 
دعــاء  يــرد  ابلعواقــب،  وعــامل  حقيقــي 
الداعي نظرًا إىل ما يف قبوله من مضار 
وعواقــب وخيمــة لــه،  ورد الدعاء هذا 
هو قبول بصورة ما، إذ يكون فيه اخلري 
احلقيقــي للعبــد. فاهلل تعاىل يســتجيب 
دعاء العبد ما دام قبوله سيحفظه من 
اآلفــات والصدمــات، أما دعاؤه الذي 

فيه ضرر فيقبله هللا تعاىل برفضه. لقد 
تلقيــت الوحــي التــال مــرارا: »أجيــب 
كل دعائــك«، وبتعبــري آخــر، إن كل 

دعاء نفع ومفيد سوف جياب.
مث قال  مبينا ضرورة أن ينظر املرء 
إىل أعمالــه واعتقــاده أيضــا خبصــوص 
الدعــاء، فقــال: احلــق واحلــق أقول، إن 
الــذي ال يقــوم ابلعمــل فإنــه ال يقــوم 
ابلدعــاء، بــل يتــر هللا تعــاىل، لذا فا 
بد من استنفاد مجيع القوى والطاقات 
قبــل الدعــاء، وهــذا هــو معــى الدعاء. 
فلــزام علــى املــرء أن يفحــص معتقــده 
وأعماله قبل الدعاء، ألن من سنة هللا 
أن اإلصــاح يتــم ابألســباب، حيــث 
يلق هللا سبًبا ما يؤدي إىل اإلصاح. 
والذين يقولون ما احلاجة إىل األسباب 
هنــا  يتوقفــوا  أن  عليهــم  الدعــاء،  مــع 
علــى وجــه اخلصــوص متأملــن. جيــب 
أن يفكــر هــؤالء األغبيــاء أن الدعــاء 
إىل  ويــؤدي  خفــي  ســبب  ذاتــه  حبــد 
أســباب أخــرى. ونلحــظ شــرحا هلــذا 
تعــاىل  هللا  تقــدمي  يف  خاصــة  األمــر 
الــي تتضمــن  جلملــة ﴿إيك نعبــد،﴾ 
الدعاء، على مجلة ﴿إيك نستعن﴾، 
املتضمنــة ملســاعدته تعــاىل لنــا وإمداده 

إين ابألسباب. 
ابختصار، إن سنة هللا الي نراها دوما 
أنه يلق األسباب، فيهيئ املاء إلطفاء 
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الغلة، والطعاَم لسد اجلوع، ولكن من 
خــال األســباب. فسلســلة األســباب 
هــذه متصلــة علــى هــذا النحــو، وختلق 
األســباب حتمــا، ألن هلل امســن ... 
كما قال: ﴿وكان هللا عزيزًا حكيًما﴾. 
فالعزيــز هــو الغالــب والقــادر علــى كل 
شــيء فيفعــل مــا يشــاء،  واحلكيــم من 
يكــون فعلــه حلكمــة ويف حملــه املائــم 
واملناسب. وعلى سبيل املثال، جتدون 
يف النبات واجلمادات خصائص شى، 
فتنــاول قــدٍر ضئيــل جًدا مــن الرتبد أو 
الســقمونيا يســبب اإلســهال. إن هللا 
قــادر علــى أن جيعــل بطــن املــرء جيــري 
حــى  الغليــل  يــروي  أو  ســبب،  دون 
بــدون املــاء، ولكــن كشــف عجائــب 
ألنــه  ضــروري،  لإلنســان كان  قدرتــه 
كلمــا ازداد اإلنســان معرفــة بعجائــب 
قدرة هللا اطلع على صفات هللا أكثر، 
مما يساعده على التقرب إليه تعاىل. 

مث ذكــر املســيح املوعــود  فلســفة 
الدعاء فقال:

عندما يبكي الرضيع ويصرخ طلبا للنب 
األم مــن فــرط اجلــوع، يتدفــق اللــنب يف 
ثدي األم. ال يعرف الطفل حى لفظ 
الدعــاء، ولكــن كيف تســتدّر صرخاته 
لــنب أمــه؟! هــذا ما جرّبــه اجلميع. فقد 
لوحــظ يف بعــض األحيــان أن األم ال 
تشــعر بوجــود اللــنب يف ثديهــا، ولكــن 

وكأن  تلقائيــا  جتلبــه  الرضيــع  صرخــة 
لتلــك الصرخــات عاقة بتدفقه. أقول 
هللا  أمــام  لــو كانــت صرخاتنــا  حقًّــا: 
تعــاىل أيضــا اتســمت هبــذا النــوع مــن 
تثــري  أهنــا  بــد  فــا  واالضطــرار  احلرقــة 

فضله ورحته وجتلبهما.
مث يشرح  فلسفة الدعاء املذكورة 
أبنــه  فيقــول  والرضيــع  األم  مثــال  يف 
اإلنســان  مســة  مــن  تكــون  أن  ينبغــي 
الدعاء والسؤال، فإن دَأَب على ذلك 
أراه هللا تعــاىل جتلــي االســتجابة. يقول 

حضرته:
»إن الدعاء مسة اإلنســان واالســتجابُة 
صفــة هللا، والــذي ال يفهــم وال يؤمــن 
الــذي  الطفــل  َمثَــل  إن  فهــو كاذب. 
ضربته آنفا يبن فلسفة الدعاء جيدا. 
شــيئن  ليســتا  والرحيميــة  الرحانيــة 
إحدامهــا  تــرك  فمــن  لــذا  خمتلفــن، 
وأراد األخــرى فلــن جيــد شــيئا. إن مــن 

أهنــا  تعــاىل  هللا  رحانيــة  فيــوض  آاثر 
الســتنزال  الازمــة  القــوى  فينــا  تولِّــد 
يفعــل  فيــوض رحيميتــه ، ومــن مل 
ذلــك فهــو كافــر النعمــة. )أي ينكــر 
َك  نعــم هللا تعــاىل( إمنــا املــراد مــن ﴿ِإيَّ
ْعبُــُد﴾ أننــا نعبــدك وحــدك مع مراعاة  نـَ
إيهــا،  وهبَتنــا  الــي  املاديــة  األســباب 
ومــن مجلتهــا الدعاء وغــريه مما ُأعطيناه 
هــذا  لتحقيــق  ظاهــرة  أســباب  مــن 
األمــر. خــذوا اللســان مثا وما يدخل 
يف تكوينــه مــن عــروق وأعصــاب، فلــو 
مل يكــن اللســان هكــذا ملــا قــدرن علــى 
الكام. فا يســع اإلنســان الكام إن 
جّف لســانه، كذلك يتصلب اللســان 
إن أصيبــت بعــض أعصابــه، فقد رزقنا 
للدعــاء لســان قــادرا علــى التعبــري عمــا 
)لقــد  أفــكار.  مــن  قلوبنــا  يف  يتلــج 
أعطى هللا اإلنســان اللســان ليتكلم به 
ويفصــح عمــا يطــر جبنانه من أفكار( 

فالله تعالى يســـتجيب دعاء العبد ما دام قبوله ســـيحفظه من 
اآلفـــات والصدمات، أما دعاؤه الذي فيه ضـــرر فيقبله الله تعالى 
برفضه. لقد تلقيت الوحي التالي مـــرارا: »أجيب كل دعائك«، 
وبتعبيـــر آخـــر، إن كل دعاء هـــو نافع ومفيد ســـوف يجاب.
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فــإن مل نســتخدم اللســان للدعــاء قــط 
فهذه شقاوتنا. هناك أمراض كثرية لو 
أصابــت اللســان لتعطــل دفعــة واحدة 
ولصــار اإلنســان أبكــَم. فمــن عظيــم 
رحيميــة هللا أنــه قــد منحنــا اللســان. 
كذلــك لــو حصــل خلــل يف األذن مل 
نســمع شــيئا. واحلال نفســها للقلب؛ 
مــا  لفســد كل  املــرض  أصابــه  فلــو 
خلــق هللا تعــاىل فيــه مــن قــوة اخلشــوع 
انظــروا  والتدبــر.  والتفكــر  واخلضــوع 
إىل خمتلــي العقــل كيــف تبطــل قواهم. 
إًذا، أفليس واجبا علينا أن نقدر هذه 
النعم اإلهلية حق قدرها؟ لو تركنا هذه 
القــوى الــي أعطــان هللا بكمــال فضله 
عاطلًة، فا ريب أننا هبذا جنحد نعمة 
هللا علينــا. فاعلمــوا أال فائــدة ترجــى 
مــن الدعــاء مــا مل يرافقــه إعمــال مــا 
خولنــا هللا تعــاىل مــن قــوى وكفــاءات 
وأســباب، )أي ينبغــي أن تســتخدموا 
كل مــا حبــان هللا تعــاىل بــه مــن قــوى 
وقــدرات وكفــاءات واعملــوا مبــا حــّث 
بــه علــى األخــذ ابألســباب، مث ينبغــي 
أن تقومــوا ابلدعــاء، وبــدون ذلــك لن 
يفيدكــم الدعــاء شــيئا( فــإن مل نســتفد 
مــن الرحانيــة كعطيــة إهليــة أوىل، فــأن 
رحيميتــه كعطيــة  مــن  ننتفــع  أن  لنــا 

أخرى؟ 
مث جُيَلِّي  األمر أكثر، فيقول أبن 

القــدرة تتضمــن أمثلــة علــى  نواميــس 
 : استجابة الدعاء. يقول

»فقصدي أن نظائر اســتجابة الدعاء 
موجــودة يف نواميــس القــدرة، ويف كل 
زمــان يرســل هللا منــاذج حيــة لذلــك، 
ومــن أجــل ذلــك علّــم دعــاء »اْهــِدَن 
الذيــن  صــراط  اْلُمْســَتِقيَم  ــرَاَط  الصِّ
هللا  مشــيئة  هــذه  عليهــم«.  أنعمــت 
وقانونه، وليس بوسع أحد أن يبدهلا. 
ــرَاَط  الصِّ ﴿اْهــِدَن  كلمــات  إن 
يتضمــن  دعــاء  هلــي  اْلُمْســَتِقيَم﴾ 
التمــاس أْن جيعــل هللا أعمالنــا أكمــل 
هــذه  يف  التدبــر  يكشــف  وأمت. 
أتمــرن  كانــت  وإن  أهنــا  الكلمــات 
الصــراط  إىل  للهدايــة  طلبــا  ابلدعــاء 
املســتقيم، )أي أهنــا يف الظاهــر إشــارة 
إىل احلث على الدعاء وطلب اهلداية 
إىل الصراط املســتقيم( إال أن كلمات 
الــي  نســتعن﴾  وإيك  نعبــد  ﴿إيك 
ســبقتها توحــي أبنــه جيــب علينــا أن 
نغتنــم هــذه الفرصة، أعي أن نســتعن 
ابهلل مســتخدمن قــوان الســليمة علــى 
التــدرج يف منــازل الصــراط املســتقيم. 
الــي  الســليمة  القــوى  )فاســتخدموا 
وهبهــا هللا تعــاىل للســلوك يف الصــراط 
املستقيم واستعينوا به( لذا فإن األخذ 
ابألســباب الظاهريــة أيضــا ضــروري، 

ومن يرتكها فهو كافر ابلنعمة.« 

مث يقول حضرته: هناك آفات عديدة 
لو أصابت اللسان لتعّطَل عن عمله. 
فهــذا مثــال علــى رحيميــة هللا. كذلك 
قــد أودع هللا قلوبنــا اخلشــوع واخلضوع 
وقــوة التفكــر والتدبــر، ولــو دَعــون هللا 
والقــدرات  القــوى  هــذه  ابذلــن  غــري 
فاعلموا أن مثل هذا الدعاء لن يكون 
جمــدي ونفعــا أبــدا، ألننا إذا مل نســتفد 
سنســتفيد  فمــاذا  األوىل  املوهبــة  مــن 
من الثانية؟ فورود ﴿إيك نعبد﴾ قبل 
يعــي  اْلُمْســَتِقيَم﴾  ــرَاَط  الصِّ ﴿اْهــِدَن 
وكأننــا نقــول: ربنــا مــا عّطلنــا املواهب 
وال  قبــل  مــن  أعطيتنــا  الــي  والقــوى 
أضعناها. اعلموا أن ميزة الرحانية أهنا 
جتعــل اإلنســان أهــًا لاســتفادة مــن 
الرحيميــة، ومــن أجــل ذلــك قــال هللا 
لكــم﴾،  أســتجب  تعــاىل: ﴿ادعــوين 
هــذا  بــل  فارغــا،  ليــس كامــا  وهــذا 
مــا يقتضيــه شــرف اإلنســان. الدعــاء 
مــن صفــات اإلنســان، ومــن مل يتحــرَّ 
اســتجابة الدعــاء عنــد هللا تعــاىل فهــو 

ظامل. 
الســرور  حالــة  أن  لــه  يؤســف  ممــا 
واملتعــة الناشــئة عــن الدعــاء ال توجــد 
كلمــات تكفــي لوصفهــا، ألن هــذه 
احلالة ال تدرك إال ابلتجربة. وقصارى 
الدعــاء  أول شــروط  مــن  إن  القــول، 
عمــل الصاحلــات وســامة االعتقــاد، 
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ألن الــذي يدعــو هللا تعــاىل بــدون أن 
يصلــح معتقداتــه ويعمــل الصاحلــات 
نقصــد  إننــا  تعــاىل.  فكأنــه يتــر هللا 
ــرَاَط اْلُمْســَتِقيَم﴾  بقولنــا ﴿اْهــِدَن الصِّ
أن جيَعــل ربنــا أعمالنــا أكمــَل وأمتَّ، مث 
نصــرح أكثــر ونقــول ﴿صــراط الذيــن 
أنعمــت عليهــم﴾، أي أننــا نريــد أن 
هتدينــا إىل صــراط املنعــم عليهــم، أي 
ذوي العقيــدة الســليمة، وتنقــذن مــن 
صــراط املغضــوب عليهــم الذيــن حــلَّ 
هبم العذاب جرَّاء سوء أعماهلم،. وأما 
قولــه تعــاىل ﴿وال الضالــن﴾ فعلَّمنــا 
فيــه الدعــاء مــن أجــل أال حُنــرَم حايتــه 
 واالســتفادة مــن رحانيتــه، فنحــرم 
ابلتــال مــن االســتفادة مــن رحيميتــه 

ُنْمِسي من الضالن.  فـَ
مث يدحض املسيح املوعود  قول 
أهــل الدنيــا أبن التضــرع والبــكاء يف 
حضــرة هللا ال جُيــدين شــيئا، فيقــول 

حضرته:
يظن بعض الناس أن البكاء واالبتهال 
أمــام هللا تعــاىل غــري جُمْــٍد، كا، هــذا 
ظــّن خاطــئ وابطــل. بــل مثــل هــؤالء 
ال يؤمنــون بوجــود هللا وصفــة قدرتــه 
ملــا  لــو كانــوا مؤمنــن حقــا  وتصرّفــه. 

جتاسروا على هذا القول. 
كلمــا جــاء أحــد إىل هللا تعــاىل ورجــع 
عليــه  ــل هللا  تفضَّ صادقــة  بتوبــة  إليــه 

الشــاعر  قــال  مــا  مــا أصــدَق  دائمــا. 
)ابلفارسية(:

أيُّ عاشق ذلك الذي ال ينظر حبيبه 
عنــدك  ليــس  ي صاحــي  حالــه!  إىل 

وجع، وإال فإن الطبيب موجود. 
)أي عليكــم أن تشــعروا يف أنفســكم 
حبرقة وأمل فسوف يستجيب هللا لكم. 

) مث يقول
 إن هللا تعــاىل يريــد أن أتتــوه بقلــوب 
جتعلــوا  أن  الوحيــد  والشــرط  طاهــرة، 
أنفســكم متوافقــة مــع لقائــه ســبحانه 
بقولــه  تعملــوا  أن  )أي  وتعــاىل، 
فليســتجيبوا ل( وحُتدثــوا يف أنفســكم 
جيعــل  الــذي  احلقيقــي  التغيــري  ذلــك 
اإلنســان أهــًا للقــاء هللا تعــاىل. احلــق 
واحلق أقول، إن ما عند هللا تعاىل من 
قوى وكماالت وأفضال وبركات ما ال 
، ولكــن لــن يتســى لكــم  َعــدُّ وال حُيَــدُّ يـُ
إحرازهــا إال لــو أبصرتوهــا بعن احلّب 
. إذا كان احلب صادقا استجاب هللا 
تعاىل للدعاء بكثرة وأيد بكثرة أيضا.
فحضرته   يقول: لكي يستجيب 
هللا لدعائكم جيب أن حتبوه ، فلو 
كان احلــب صادقــا فــا بــد أن يتقبــل 

أدعيتكم بكثرة. 
يفعــل حــى  أن  اإلنســان  علــى  مــاذا 
فيســتجيب  تعــاىل  هللا  حبــب  حيظــى 
لدعائــه وميتعــه بقربــه؟! يقــول املســيح 

املوعود  هبذا الصدد: 
املــرء هللا  حيــب  أن  هــو  الشــرط  إن   
فــإّن  لــه،  ويلــص  وتعــاىل  ســبحانه 
حبَّ هللا حيرق حياة اإلنسان الِسْفلية 
وجيعلــه إنســان جديــدا نقيــا، وعندهــا 
يــرى مــا مل يكــن يــراه من قبل ويســمع 
ما مل يكن يسمعه من قبل. ابختصار، 
لقد زّود هللاُ اإلنســان بكفاءات شــى 
ليتنــاول مــن مائدة الفضل والكرم الي 

أعدها هللا له وينتفع منها. 
األشــياء  يلــق  مل  تعــاىل  أن هللا  )أي 
بكفــاءات  أيضــا  زوََّدن  بــل  فقــط 
تساعدن على استعمال تلك األشياء 

واالنتفاع منها( 
اإلنســان  زود  تعــاىل  هللا  أن  ولــو 
ابلكفــاءات مث مل يهيــئ لــه شــيئا لكان 
أعــد  تعــاىل  أنــه  لــو  أو  نقًصــا،  هــذا 
ابلكفــاءات  يــزوده  ومل  األشــياء  لــه 
لانتفــاع منهــا فمــا الفائــدة يف ذلــك؟ 
ولكــن ليــس األمــر هكذا، وإمنا وهب 
هللا تعاىل لإلنسان الكفاءات وهيأ له 

األشياء واألسباب أيضا. 
لغــذاء  اخلبــز  خلــق  مقابــل  ففــي 
لإلنســان، خلــق هللا تعــاىل  لــه العــن 
واللســان واألســنان واملعدة وســَخر له 

الكبد واألمعاء  لتناوله وهضمه.
 وجعــل مــدار كل هــذه األمــور علــى 
الغذاء، فلو مل يدخل الطعام يف البطن 
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فمن أين أييت الدم للقلب؟ ومن أين 
يتولــد الكيلــوس؟ فكذلــك تامــا قد 
تفضل هللا علينا فأرســل أواًل رســوله 
 بديــٍن كامــل كاإلســام، وجعلــه 
خامت النبين وأنزل عليه القرآن كتااب 
كاما خامت الكتب، حبيث لن ينزل 
بعــده إىل يــوم القيامــة كتــاب، ولــن 
نــّي بشــرع جديــد،  أييت بعــده أي 
فمــا مل ننتفــع بعــد ذلك مما وهبنا هللا 
تعــاىل مــن قــوى الفكــر والتدبــر، ومل 
نتقــدم إىل هللا، فكــم نكــون كســاىل 
وغافلــن ونكريــن للجميــل! انظــروا 
كيف دّلل هللا تعاىل يف هذه السورة 
األوىل علــى صــراط فضلــه بطريقــة 

واضحة مقصودة. 
انظــروا كيــف بــنَّ هللا تعــاىل يف أوىل 
ســور القــرآن صــراط فضلــه ابجلــى 
بيــان وبشــكل مقصــود، حيــث بــن 
يف هــذه الســورة الــي تســمى خــامت 
الكتــاب وأم الكتــاب بصراحــٍة غايَة 
احلياة اإلنســانية والســبيل إىل حتقيق 
)إيك  قولــه  فــكأّن  الغايــة.  تلــك 
نعبد( هو مقتضى الفطرة اإلنسانية 
ومرادهــا األصلــي، مث قّدمه هللا على 
قوله )إيك نستعن( ليبن أنه ال بد 
لإلنســان أواًل أن يســعى وجياهد يف 
اتباع سبل مرضاة هللا تعاىل بكل ما 
أعطــي مــن قــوة ومهــة وفهــم، وينتفع 

ممــا وهبــه هللا تعــاىل مــن كفــاءات وقوى 
حــق االنتفــاع، مث بعــد ذلــك يدعــو هللا 

تعاىل لتكميلها واستثمارها. 
يبــن  هللا؟!  معرفــة  بلــوغ  وســائل  مــا 
املوضــوع  هــذا    املوعــود  املســيح 
فيقول: ال شك أنه قد )ُخِلَق اإلنساُن 
ضعيًفا(. إنه خملوق ضعيف ال يستطيع 
فعــل شــيء مــن دون فضل هللا ورحته. 
إن وجــوده وأســباب منائــه وبقائــه كلهــا 
إنــه  تعــاىل.  هللا  فضــل  علــى  متوقفــة 
بعقلــه  يتباهــى  الــذي  ذلــك  ألحــق 
وفهمــه أو مالــه وثرائــه، ألن كل تلــك 
األمور إمنا هي عطية من هللا، فمن أين 
حصــل عليهــا؟ أمــا الدعــاء فــا بــد أن 
يفكر اإلنسان يف ضعفه وعجزه، ألنه 
كلما فكر يف ضعفه وجد نفسه أحوج 
إىل عون هللا تعاىل، وهكذا سيتحمس 

قلبه للدعاء.
)يقــول النــاس ال جنــد حاًســا للدعــاء، 
اإلنســان  علــى  أن    يبــن  وهنــا 
أن ينظــر إبمعــان إىل ضعفــه وعجــزه، 
حمبــة هللا،  مبقتضــى  للوفــاء  يســعى  مث 
فســوف جيــد يف قلبــه حاًســا للدعــاء. 
ويتابع املسيح املوعود  ويقول( 

فكمــا أن اإلنســان إذا أصابتــه مصيبــة 
بــكل  ندى  والضيــق،  ابألمل  وشــعر 
كذلــك  ومســتغيثا،  مســتصرخا  قــوة 
لــو أنــه فّكــر يف أحــوال ضعفــه وزالتــه 

معونــة هللا  إىل  حمتاًجــا  نفســه  لوجــد 
علــى  روحــه  وخــّرت  حــن،  يف كل 
عتبــة هللا تعــاىل مبنتهــى احلمــاس واألمل 
واالضطــراب وصرخــت: ي رب، ي 

رب. 
لو تدبرمت يف القرآن الكرمي لعلمتم أن 
هللا تعــاىل قــد أمــرن ابلدعــاء يف أول 
ــرَاَط  الصِّ فقــال: ﴿اهــِدَن  منــه  ســورة 
أَنَعمــَت  الَِّذيــَن  ِصــرَاَط   * امُلســَتِقيَم 
َعَليِهــم * َغــرْيِ اْلَمْغُضــوِب َعَلْيِهــْم َواَل 
الَِّن﴾، ال ُيعّد الدعاء جامعا إال  الضَّ
وينجــي  املنافــع  جيلــب  إذا مجــع كل 
مــن املصائــب واآلالم فقــد ُســِئلت يف 
هــذا الدعــاء املنافــُع العليــا الــي ميكــن 
َتوقَّى به من  وجودهــا يف دعــاء، كما يـُ
كافــة املضــار الــي تــؤدي إىل هــاك 

اإلنسان.
إًذا، جيــب التذكــر دائمــا أن األدعيــة 
املذكورة آنفا ليست من أجل الدنيا، 
وإمنــا هــي مــن أجــل الديــن، لذا جيب 
علــى اإلنســان أن يقــّدم الديــن علــى 
الدنيــا يف أدعيتــه كلهــا. عندمــا يفعــل 
املرء ذلك تفتح عليه أبواب قرب هللا 
تعاىل وُتقبل األدعية األخرى تلقائيا. 
مث يوضــح املســيح املوعــود  أن 
الدعــاء احلقيقــي هــو دعاء ثبات املرء 
على الدين، وهذا الدعاء يكون سببا 
للحصــول علــى قــرب هللا واســتجابة 



17

التقوىالمجلد الثالثون، العدد الثاني، رمضان وشوال 1438 هـ، حزيران/ يونيو  2017 م

 : األدعية األخرى، فيقول
اِع ِإَذا َدَعاِن﴾ أي  »﴿ُأِجيُب َدْعوََة الدَّ
أقبل توبة التائب. إن وعد هللا هذا جُييز 
اإلقــرار الــذي يقــوم بــه التائــب بصدق 
القلــب. لــوال مثــل هذا اإلقرار أمام هللا 
تعــاىل لــكان قبول التوبة صعبا. اإلقرار 
الذي يتم بصدق القلب تكون نتيجته 
أن هللا حيقــق مجيــع وعــوده الــي قطعها 
مــع التائــب. عندمــا يقــر اإلنســان أبنه 
ســيجتنب مجيــع الذنــوب ويْؤثــر الدين 
علــى الدنيــا يبــدأ جتلــي النــور ابلنـــزول 

على قلبه يف الوقت نفسه.«
لقــد بــّن هللا تعــاىل أن الصــاة أفضــل 
الســبل لقربــه وإلجابــة الدعــاء، يقــول 
املسيح املوعود  يف هذا املوضوع: 
اهلــدف احلقيقــي ومغــزى الصــاة هــو 
الدعــاء وهــو يطابــق قانون هللا الســائد 
يف الطبيعة. نرى بوجه عام أنه عندما 
يبكــي الطفــل ويبــدي اضطرابــه، فــإن 
وترضعــه.  بدورهــا  تضطــرب  األم 
فالعاقــة نفســها توجــد بــن األلوهيــة 
شــخص.  ُيدركهــا كل  وال  والعبوديــة 
عتبــات  علــى  اإلنســان  يــّر  عندمــا 
وخضــوع  وخشــوع  تواضــع  بــكل  هللا 
ويعــرض عليــه ظروفــه ويســأله حاجاته 
يهيج لطف األلوهية فرُيحم العبُد. إن 
لــنَبَ فضــل هللا ولطفــه أيضــا يقتضــي 
م إليــه عــن  بــكاًء، لــذا جيــب أن ُتقــدَّ

ابكية. 
ففــي شــهر رمضــان حن يتوجه معظم 
الصــاة  وأداء  املســاجد  إىل  النــاس 
علــى  أكثــر  الرتكيــز  جيــب  مجاعــة، 
النوافــل أيضــا، كذلــك جيــب اإلكثــار 
مــن الدعــاء ليوفقنــا هللا لتقــدمي الديــن 
أن  ينبغــي  قربــه.  الدنيــا ويرزقنــا  علــى 
الدعــاء مث أتيت  هلــذا  األولويــة  تكــون 
تتعلــق  الــي  األخــرى  األدعيــة  مرتبــة 
حباجاتنا الدنيوية، فسيقضي هللا تعاىل 

احلاجات الدنيوية تلقائيا. 
واآلن أقــدم لكــم مــن أدعيــة املســيح 
املوعــود دعــاء جيــب أن حنــرص عليــه 
خــاص  بوجــه  األيم  هــذه  يف  كثــريا 
لننال قرب هللا تعاىل. لقد دعا املسيح 
املوعود  يف حضرة هللا قائا: »ي 
ربَّ العاملن، ال يســعي شــكر مننك، 
فأنت ِجدُّ رحيٍم وكرمٍي، ولك علّي منٌن 
تفوق حد اإلحصاء، فاغفْر ل ذنوب 

لئــا ُأهلَــَك، وأَلْــِق ُحبَّــك اخلالــص 
واســتـُْرين  احليــاة،  ألنل  قلــي  يف 
وأوزِْعــي أن أعمــل صاحًلــا ترضــاه. 
أعــوذ بوجهــك الكــرمي مــن أن حيــّل 
علــّي غضبــك، ارْحــي وجَنِّــي مــن 
باي الدنيا واآلخرة، فبيدك الفضل 

واخلري كله، آمن مث آمن.« 
لفهــم  يوفقنــا  أن  تعــاىل  ندعــو هللا 
حقيقــة الدعــاء، وأن جيعَلنــا شــهُر 
رمضــان مــن الذيــن يفهمــون تلــك 
احلقيقــة، ويوفقنــا دائمــا ألن نكــون 
مــن أقــويء اإلميــان الذين يســمعون 
أوامــره ويعملون هبا ويقدمون رضاه 
علــى كل مــا ســواه. وندعــوه تعــاىل 
  أن تكــون أعمالنــا كلهــا لوجــه
وأن يتقــوى اعتقــادن أكثــر من ذي 
قبل، وينشأ يف قلوبنا حبُّه الصادُق، 
وأن ينقذن  من الباي يف الدنيا 

واآلخرة. 

فكما أن اإلنســـان إذا أصابتـــه مصيبة وشـــعر باأللم والضيق، 
نادى بكل قوة مســـتصرخا ومســـتغيثا، كذلك لـــو أنه فّكر في 
أحـــوال ضعفه وزالتـــه لوجد نفســـه محتاًجا إلـــى معونة الله 
فـــي كل حين، وخـــّرت روحه علـــى عتبة الله تعالـــى بمنتهى 
الحمـــاس واأللـــم واالضطـــراب وصرخت: يـــا رب، يا رب. 
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واقع مرير على غري املتوقع
مــع حلــول شــهر رمضــان املبــارك تراودن 
النــاس  وأفــكار  األفــكار،  مــن  كثــري 
حــول هــذا الشــهر العظيم بــن متقبل له 
ورافــض؛ ســواء أكان أولئــك الرافضــون 
جاحديــن  ُثلــة  أو  املســلمن  غــري  مــن 
مــن أوســاط املســلمن أيًضــا ُتشــجعهم 
وُتثــي علــى توجهاهتــم بنــاء علــى أفــكار 
وموجــات اإلحلــاد املنتشــرة بــن أنصــار 
الذيــن  والاأدريــن  الطبيعــة  مذاهــب 
مييلــون كل امليــل حنــو املذاهــب العلميــة 
رأوا  الذيــن  أولئــك  احملضــة،  والعقليــة 
يف  العقلــي  اجلــدل  منهــج  ينتهجــوا  أن 
االحتجــاج فظنــوا أهنــم بذلــك يعلمــون، 
بينمــا يصفهــم هللا خالــق العلــوم فيقــول: 
﴿َوِمــَن النَّــاِس َمــْن جُيَــاِدُل يِف اللَِّ ِبَغــرْيِ 
  )1( ُمنِــرٍي﴾  َواَل ِكتَــاٍب  ُهــًدى  َواَل  ِعْلــٍم 
يــرون يف  ومــا أكثرهــم يف هــذه األيم. 
حلول موسم الصيام مناسبة مثرية ومميزة 

لكــم أن هــذا الزمــن الــذي نعيــش فيــه 
زمن مظلم يســوده فســاد كبري يف األمور 
اإلميانيــة والعمليــة كلها على حٍد ســواء، 
وإن عاصفة الضال الشديدة هتب من 
ُيســمى  مــا  كل حــدٍب وصــوب. وإن 
إميــاًن قــد حــل حملــه بضع كلمــات ُتلفظ 
ُتســمى  الــي  واألمــور  فقــط.  ابللســان 
أعمــااًل صاحلــة اعتُــرت مصداقهــا بضع 
التقاليد واإلسراف وأعمال الريء. وُأمهل 
الــر احلقيقــي إمهــااًل اتًمــا. إن الفلســفة 
واملذهــب الطبيعــي يف هــذا العصر أيًضا 
بشــدة،  الروحــاين  الصــاح  يعارضــان 
وإن جذهبمــا يــرتك علــى أهلهمــا أتثــريًا 
ســيًئا جــًدا ويدفــع إىل الظــام، وُينّشــط 
املــواد الســامة ويوقــظ الشــيطان الراقــد. 
إن املُلمن هبذه العلوم ُيسيئون االعتقاد 
األحيــان  معظــم  يف  الدينيــة  ابألمــور 
وحيتقــرون ويــزدرون املبــادئ الــي ســنها 
هللا تعاىل وطرق الصوم والصاة وغريمها 

اإلســام  يف  الصيــام  ممارســات  لنقــض 
مســتغلن بذلــك بعــض املعــانة النامجــة 
عــزم  مــن  للثــي  والعطــش  اجلــوع  جــراء 
املســلمن خمتلقــن ســلبيات صحيــة مــن 
عنــد أنفســهم افــرتاء، ونبريــن علــى وتــر 
العاطفة جتاه من يصوم، فيظهرون كأهنم 
احملبــون واملخلصــون والناصحون! ذائب 
فذلــك  احلمــان،  ثيــاب  يف  خاطفــة 
يتبعــه،  مــن  النــاس  مــن  يتبعــه  الدجــال 
زين هلم الشــيطان ســوء أعماهلم وهللا ال 

يهدي القوم الكافرين. 

تشخيص كامل
وال غرابــة فيمــا نــراه يف أيمنــا هــذه مــن 
تلــك الفئــة فيمــا تبثــه، فهــو تاًمــا كحال 
أحــد  غــام  مــرزا  ســيدن  حضــرة  أيم 
  اإلمــام املهــدي واملســيح املوعــود
الــذي كان قــد ســبق وقــال: »ي ُطــاب 
احلــق وحُمــي اإلســام الصادقــن، واضح 

حممد مصطفى
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مــن العبــادات. ال عظمــة هلل يف قلوهبــم 
بل معظمهم يصطبغون بصبغة اإلحلاد، 
والدهريــة مســتولية عليهــم، وهــم أعــداء 

الدين مع كوهنم أوالد املسلمن« )2( 
املوعــود  املســيح  حضــرة  شــّخص  لقــد 
 هنا احلالة الي ســيكون من شــأن 
الــي  الســلبيات  عــاج  -أي  عاجهــا 
ذكرهــا- فتًحــا لإلســام، ففيمــا ُيــص 
موضــوع حديثنــا يف هــذه األيم املباركــة 
ومــع حلــول شــهر الصيــام جنــد حضرتــه 
قصــد نقــاط ذات أمهيــة يلمســها مجيعنــا 
يف أوساطنا اإلسامية بشكل عام وهي 
ســبب بعثتــه وجميئــه. لقــد أدرج حضرتــه 
يف بدايــة هــذا التشــخيص قــواًل عاًمــا ملّــا 
ذكــر قائــًا: »هــذا الزمــن الــذي نعيــش 
فيــه زمــن مظلــم يســوده فســاد كبــري يف 
األمــور اإلميانيــة والعمليــة..« فــا يغيب 
الشــهر  هــذا  انقلــب  البــال كيــف  عــن 
الفضيــل، رمضــان املُعظــم مــن فرتة زمنية 
هيأهــا هللا ســبحانه خللقــه بغايــة الزهــد 
وُحســن التعبــد والقــرب والتــوكل عليــه، 
الطــري  إىل  شــبًها  أقــرب  نكــون  حــى 
فريزقنــا كمــا يرزقهــا تغــدو مخاًصــا وتروح 
بطــاًن، فأمســى الشــهر بفعــل األفاعيــل 
الشــيطانية مســًخا جــراء عاصفــة دنيويــة 
شــوهت معاملــه وتعاليمــه واجنــر وراءهــا 
كثــري مــن النــاس بــكل أســى، فصــارت 
األعمال الصاحلات جمرد كلمات خاوية 
من مضامينها أو معانيها التطبيقية على 

أرض الواقــع. وإذا خــرج رافــض ُمدافــع 
الــكام جتــد حقيقــة دفاعــه  هــذا  ضــد 
عــن  الدفــاع  علــى  منضويــة  هــي  إمنــا 
ملــاء  وحفًظــا  لديــه  التقليــدي  املــوروث 
الوجــه املشــوه أساًســا! فــا يلــو دفاعــه 
عــن صــاح عملــه هــذا مــن ريء وإرادة 
مصلحة دنيوية حتًما. غري أنه ال بد له 
أن يلبســها لبــاس الديــن ليجــد مســلكه 
علــى  اعتــاد  مــن  فتجــد  النــاس،  بــن 
عمــل موائــد اإلفطــار الرمضانيــة إلطعام 
النــاس حتركــه عادته وتقليده يف األســاس 
وانتظــار مقابــل دنيــوي ما مــادًي كان أو 
معنــوًي فيقــع حتًمــا يف تصنيــف املرائــن 
إذ أن شــهر رمضان ابلنســبة إليه هو يف 
احلقيقة شــهر دعائي وال يلو عمله فيه 

من أعمال املسرفن.

الرب القيقي
الشــهر  هــذا  يف  اآلذان  تطــرق  طاملــا 
الفضيــل.. رمضــان املعظــم، كلمــُة »الر 
احلقيقــي« وذلــك يف ســياقات متعــددة، 
ونسمعها عر وسائل اإلعام اإلسامية 
منهــا خصوصــا، كمــا  والعربيــة  عمومــا 
تشــنف آذاننــا هبــا خطب املشــايخ على 

اختافهم وخافاهتم على املنابر..
أســى  بــكل  احلقيقــي  الــر  أصبــح  لقــد 
مدعــاة  الكــرمي  الشــهر  هــذا  وأســف يف 
الكلمــة  هــذه  أن  شــك  وال  للســخرية. 
فقــدت  قــد  احلقيقــي«  »الــر  أي 

مضموهنــا األصلــي تامــا، إذ ال يتحقــق 
مــن فحواهــا مــا أراده هللا ونــص بقولــه: 
ْوِم اآْلِخِر  ﴿َوَلِكــنَّ الْــِرَّ َمْن آَمــَن اِبللَِّ وَاْليـَ
وَآتَــى  وَالنَِّبيِّــَن  وَاْلِكتَــاِب  وَاْلَمَاِئَكــِة 
َتاَمــى  اْلَمــاَل َعلَــى ُحبِّــِه َذِوي اْلُقــْرَب وَاْليـَ
ــاِئِلَن  وَالسَّ ــِبيِل  السَّ وَاْبــَن  وَاْلَمَســاِكَن 
الــزََّكاَة  ــَاَة وَآتَــى  الرَِّقــاِب وََأَقــاَم الصَّ َويِف 
اِبرِيَن  وَاْلُموُفوَن ِبَعْهِدِهْم ِإَذا َعاَهُدوا وَالصَّ
ــرَّاِء َوِحــَن اْلبَــْأِس ُأولَِئَك  يِف اْلَبْأَســاِء وَالضَّ
ُقوَن﴾)3(    الَِّذيــَن َصَدُقــوا وَُأولَئِــَك ُهــُم اْلُمتـَّ
وذلــك بعــد أن نفــى ســبحانه أن يكــون 
لفظــي  إعــان  جمــرد  مــن  حاصــا  الــر 
ابإلســام، كا بل  يكون فقط بتحقيق 
ذلــك أفعــااًل يف واقــع احليــاة. فرّكــز علــى 
اإلميــان املفقــود عموًمــا، واإلنفــاق بــدون 
اإلنســانية،  مواســاة  ســبيل  يف  الــريء 
والصــر... فــإذا كان الــر هــو الصلــة بن 
العبــد وربــه، وهــذه الصلــة تتقــوى أكثــر 
مــا تتقــوى يف أجــواء رمضــان، إذ تتوفــر 
فيــه كل مــا ذكرتــه آيــة الــر،  فــا بــد مــن 
الصــدق يف التعبــري عنهــا، ال أن ُتتــداول 
وتلوكهــا األفــواه كالعلكــة يف رمضــان مث 
تبصقهــا مــا أن ينتهــي! فأيــن االتقــاء من 

هللا يف ذلك؟!

العلج، رمضان املوعود
بينــه  الــذي  الكامــل  التشــخيص  ويف 
حلالــة    املوعــود  املســيح  حضــرة 
األمــة واإلنســانية قولــه فيمــا قــال آنًفــا: 
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»إن الفلســفة واملذهــب الطبيعــي يف هذا 
العصــر أيًضا يعارضان الصاح الروحاين 
بشــدة، وإن جذهبمــا يــرتك علــى أهلهمــا 
أتثريًا سيًئا جًدا ويدفع إىل الظام«. ويف 
عاملنــا العــرب خاصة واإلســامي عموًما، 
أصبح شهر رمضان فرتة زاخرة ابملوبقات 
والسيئات بل والكبائر الي أصبحت من 
العــادات‼ نعــم، حــى أنــه صار كثري من 
النــاس واملســلمن يســتغربون ويتســاءلون 
»هــذا  احلديــث  مصداقيــة  مــدى  عــن 
رمضــان قــد جــاء ُتفتــح فيــه أبــواب اجلنــة 
فيــه  وُتسلســل  النــار  أبــواب  فيــه  وُتغلــق 
الشــهر  هــذا  فلقــد صــار  الشــياطن«)4( 
داعيًــا عنــد كثرييــن إن مل يكونــوا الغالبيــة 
إىل اســتباحة اســم الديــن وحرمتــه حبجــٍة 
واهيــة، بــل هــي عــذر أقبــح مــن ذنب أال 
وهــو ضيــق الصــدر الناجــم عــن جــوع أو 
واملُنبهــات  امُلكيفــات  نقــص  أو  عطــش 
أو قلــة النــوم بســبب الســهر علــى املــواد 
التلفزيــة الدنيويــة امُلجهزة ســلًفا ملْلء حيز 

هذا الشهر على آخره تاًما..‼
لقد حل الظام تاما، وأصبح أتثري ُخطى 
الشــيطان -املفــرتض أن يكــون ُمقيــًدا يف 
وملّــا  أتثــريًا عارًمــا عامًّــا..  الشــهر-  هــذا 
نقول أن اإلميان قد ارتفع وال بد لإلتيان 
به من رجل من هللا أو رجال منه ُيهيئهم 
هللا ليجلبوه من ُمرتفعه ويهيئون له املكان 
واإلنســان ليعــود احلــال إىل مــا ُيرضــي هللا 
وُيصلح احلياة.. يقول املعاندون رغم كل 

مفســدة تلمســها األيدي وتراها األعن: 
»أتــران كافريــن؟ أم عاجزيــن حنتــاج إىل 
أوصيــاء علــى الديــن؟ أوَكنــا علــى ضــال 
طوال تلك الســنن؟!« فنقول هلم: بلى، 

إّن كنا غافلن.
ونقــول مؤكديــن أبن ليــس رمضــان اجملــرد 
يف حد ذاته سيأيت ابإلصاح أو اإلميان، 
فلن ُتقيد الشياطن من تلقاء نفسها مع 
دخول هذا الشهر )كما تفهمون أنتم(، 
إمنــا ذلــك حيــدث مع رمضــان الذي عينه 
هللا بعــد فــرتة ظــام روحــاين أحــاط الدنيا 
وعّمها، إيذاًن بقدوم من ُيلجم شــياطن 
نَّــا  زَيـَّ ﴿ِإنَّ  هللا:  يقــول  واجلــن،  اإلنــس 
يَــا ِبزِينَــٍة اْلَكوَاِكــِب* َوِحْفًظــا  نـْ ــَماَء الدُّ السَّ
ُعوَن ِإىَل  ــمَّ ِمــْن ُكلِّ َشــْيَطاٍن َمــارٍِد* اَل َيسَّ
ْقَذُفــوَن ِمْن ُكلِّ َجاِنٍب*  اْلَمــإَلِ اأْلَْعلَــى َويـُ
ُدُحورًا َوهَلُْم َعَذاٌب وَاِصٌب﴾ )5(  إذن إن 
هــذا هــو اإليــذان بتجديد قيود الشــيطان 
بــل  أخــرى  مــرة  مقيــًدا  ويعــود  لُيسلســل 

وُيدحر. 
ففــي رمضــان مــن العــام 1894 ظهــرت 
العامــة الــي حددهــا هللا تعــاىل إلعــادة 
أتهيــل البشــرية وأمــة اإلســام وعاجهــا 
من آفاهتا الي أحاطت هبا صغرية وكبرية، 
وكانت عامة هبية نقية ليس فيها تدخل 
يد بشــر فُيســاء فهمها أو قبوهلا، وتثلت 
والكســوف،  اخلســوف  نبــوءة  حتقــق  يف 
واملذكورة يف سنن الدارقطي: ِإنَّ ِلَمْهِديَنا 
ــَموَاِت  السَّ َخْلــِق  ُمْنــُذ  َتُكــوَن  ملَْ  ــْنِ  تـَ آيـَ

لَــٍة ِمــْن  ْنَكِســُف اْلَقَمــُر أَلوَِّل لَيـْ وَاأَلْرِض تـَ
ــْمُس ِف النِّْصــِف  ْنَكِســُف الشَّ رََمَضــاَن َوتـَ
ــَموَاِت  ِمْنــُه َوملَْ َتُكــوَن ُمْنــُذ َخلَــَق اللَُّ السَّ
وَاأَلْرَض.)6( وجند حضرة املسيح املوعود

 يتحــدث معلقــا علــى تلــك النبــوءة 
الســاطعة قائــا: »مل حيــدث هــذا يف زمن 
أّي رســوٍل أو نــي منــذ خلــق الدنيــا إمنــا 
املهــدي  زمــن  يف  مقــدرًا  حدوثــه  كان 
زمــن  يف  يوجــد  مل  ا  ولـــمَّ املعهــود... 
الكسوف على وجه األرض أحد يدعي 
ينشــر  ومل  أن  إال  املوعــود  املســيح  أنــه 
أحــد مئــات اإلعــانت إال أن... معتــرًا 
الكســوف آيــًة علــى مهدويتــه، لــذا فقــد 
ثبت أن هذه اآلية الســماوية قد ظهرت 

من أجلي أن.« )7( 
إًذا؛ لقد أتى الطبيب، الذي عينه لنا هللا 
 للقيــام بعــاج مجيــع أمراضنــا وآفاتنــا 
الــي علقــت بنــا وثيابنــا وأرواحنــا.. أتــى 
الروحــاين، فتعــود  ليعيــد لرمضــان رونقــه 
العناية يف رمضان أكثر جناعًة وجناًحا إذا 
مــا التزمنــا وصفــة الطبيب امُلختص املُعن 

من قبل الشايف األعلى سبحانه.
لقــد أتــى هــذا الرجل املبعــوث، وجهز لنا 
مائــدة روحانيــة متجــددة لنقتــات عليها، 

وعلمنا من هللا ما مل نكن نعلم.. 
1. )احلج: 9(   2. )فتح اإلسام( 

3. )البقرة: 178(   4. )مسند أحد(
5. )الصافات: 7-10(   6. )سنن الدارقطي(

7. )حقيقة الوحي(
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وتتــواىل  األيم،  تــر 
كل  ويف  األعــوام، 
رمضــان  أيتينــا  عــام 
أرجــاء  يف  اخلضــرة  ينشــر  كالربيــع 
اإلميــان،  أشــجار  وتنمــو  القلــوب، 
وختــرج  فروعهــا،  ابخلضــرة  وُتكَســى 
براعــم أوراقهــا مــن مكامنهــا، وتتفتــح 
وعبريهــا،  عبقهــا  وينتشــر  أزهارهــا، 
ويفوح شذاها، فتسارع أنوف القلوب 
تنشــق عبريها، وتعيد احلياة ملا كان قد 
ذبُــل مــن أعشــاهبا، أييت رمضــان.. اقرأ 
ابســم رب، يذكــرن أبيم هللا، وشــوق 
رسوله وحنينه لوصال ربه، وكأن آيت 
القــرآن تتنــزل من جديــد، وكأن جريل 
يعــاود تدلياتــه، وكأنه يعاود ما كان قد 
خاطــب بــه رســوَل هللا   قائــًا لــكل 

رَْأ اِبْسِم رَبَِّك  آدميٍّ من ذرية آدم: ﴿اقـْ
الَِّذي َخَلَق * َخَلَق اإْلِْنَساَن ِمْن َعَلٍق *  
رَْأ َورَبَُّك اأْلَْكرَُم *  الَِّذي َعلََّم اِبْلَقَلِم*   اقـْ

ْعَلْم﴾ )1(  َعلََّم اإْلِْنَساَن َما ملَْ يـَ
إن معــاودة قــدوم رمضــان هــي معــاودة 
تاقح السماء ذات الرجع مع األرض 
ذات الصدع، فتعاود أفضال هللا وغيثه 

وعونــه وربوبيتــه الســرمدية الــي ال تفــرُت 
يف  البشــرية  دامــت  فمــا  تنقطــع،  وال 
القــرآن  فــإن  حرقــة ومصاعــب وآالم، 
يتنــزل يف ُحلــة جديــدة بشــفاٍء ملــا يف 
حُلرقتهــم،  بلســمًا  فيكــون  الصــدور، 
وُميســراً ملصاعبهــم، ومــداوًي آلالمهــم 
مومســًا  شــيء  لــكل  فــإن  وجراحهــم، 
يزدهر فيه، وينشط ويبلغ أعلى ترقياته، 
وإن موســم تــدل رحــات هللا وأفضالــه 

وبركاته على عباده يف رمضان.
 ولقــد كتــب هللا تعــاىل علينــا الصيــام 
كما كتبه على الذين من قبلنا، ولكن 
بكيفيــات خمتلفــة، وماهيــات متباينــة، 
حســب أمــراض كل قــوم ومــا يناســبها 
مــن دواء، فليــس كل مريــض يتــداوى 
بدواء واحد، وإمنا لكل داء دواء، فمن 

حلمي مرمر

فإن لكل شــيء موسمًا يزدهر 
أعلى  فيــه، وينشــط ويبلــغ 
تدلي  موســم  وإن  ترقياتــه، 
رحمات اللــه وأفضاله وبركاته 
رمضان. فــي  عبــاده  علــى 
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يكــون يف طبعــه لــن وطــراوة، وخنــوع 
وُجــنٌب، ومذلــة وخضــوع، كان صيامــه 
ابلكف عن تناول اخلضروات والبقول، 
وقســوة،  شــدة  طبيعتــه  يف  ومــن كان 
املصلحــة  كانــت  وضــراوة،  وعنــف 
الكــف  تقتضــي أن يكــون صومــه يف 
عــن تنــاول اللحــوم، ومــن كان وســطًا 
الصنفــن  عــن  بــْن، كان صومــه  بــْن 
معًا، وال أبس أن يكون إفطاره عليهما 
معــًا، فإنــه يف حاجــة إىل تنميــة الرحــة 
إىل  حاجــة  يف  أنــه  واملواســاة، كمــا 
والشــجاعة  احلماســة  جــذوة  إشــعال 
واإلقدام يف نفســه أيضًا، وكذلك كان 

الصوم يف شريعة اإلسام.
 واملتدبــر يف آيت الصيــام يف القــرآن 
الكــرمي، جيــد هللا تعــاىل يقــول بعدهــا: 
﴿َوِإَذا َســَأَلَك ِعبَــاِدي َعــيِّ َفِإينِّ َقرِيٌب 
اِع ِإَذا َدَعــاِن﴾ )2( ،  ُأِجيــُب َدْعــوََة الــدَّ
ممــا يوحــي أن الصائــم ال حمالــة قــد نل 
عطفــه  واســتنزل  هلل،  العبوديــة  شــرف 
عليه، واستحق استدرار رحاته، ونوال 

ُقربه، والتنعم جبواره.
شــرع هللا يف الشــريعة اخلاتــة أاّل يصــح 
املباشــرة  عــن  ابالمتنــاع  إال  الصيــام 
اجلنســية، ليســود شــعور بــن املؤمنــن 
الزوجــة  مباشــرة  عــن  االمتنــاع  يف  أن 
طاعــًة هلل وامتثــااًل ألوامــره، فمــا ابلــك 
فإنــه  كذلــك  احملرمــة؟!  ابلعاقــات 

والشــراب  الطعــام  عــن  يتخلــى كليــًا 
الــذي هــو يف األصــل مــن املباحــات، 
توافــر  رغــم  والظمــأ  املخمصــة  ويعــاين 
تال من اخلبز، وأهنار من ماء زالل.

 واحلــق أن الصيــام هــو نــوع مــن أنــواع 
التقــرب إىل هللا فريــد يف نوعــه، فريد يف 
أســلوبه ومنهجــه، إذ إنــه يصــل ابلعبــد 
غــايت  إىل حتقيــق  املطــاف  هنايــة  يف 
العبــادات  فغايــة  جمتمعــة،  العبــادات 
ظليــة،  بصــورة  بربــه  العبــد  يتشــبه  أن 
واحلــق أن الصيــام يصــل ابملرء إىل تلك 
عــن  ابمتناعــه  إنــه  إذ  تامــًا،  النتيجــة 
الطعام والشــراب، فإنه يكون قد شــابه 
ربَّــه الــذي ليــس يف حاجــة إىل طعــام 
وال شــراب، ويف ختليــه عــن النــوم مــن 
أجــل التعبــد وتــاوة القــرآن وقيام الليل 

والتهجــد يكــون قــد شــابه ربــه الــذي 
ال ينــام، ويف كفِّــه عــن الغيبــة والنميمــة 
ولغو احلديث، فقد شابه ربه الذي ال 
يتكلم إال مبا هو خري، ويف امتناعه عن 
مباشرة النساء يكون مشاهبا لربه الذي 

ليس له صاحبة.
يصــل  الصيــام  فلســفة  يف  واملتأمــل    
إىل نتيجــة مبهــرة، وهــي أن أنــواع املُتــع 
اإلنســانية العليــا الــي ال أيابهــا أحــد، 
وال  صغــري  آدم  بــي  مــن  يعافهــا  وال 
كبــري، هــي: الطعام، والشــراب، والنوم 
وابلتــال  اجلنســية،  واملباشــرة  والراحــة، 
فــإن الصيــام كأنــه تدريٌب على التخلي 
عــن كافــة املُتــع، األمــر الذي من شــأنه 
أن جيعــل احليــاة واملــوت ســواء عنــده، 
فمــا قيمــة احليــاة عند مــن كانت احلياة 
عنــده هــي جممــوع تلــك املُتــع مث حُيــرم 

منها مجيعًا؟
 ومــن تعــوَّد نــوال مجيــع مراداتــه يكــون 
تزلــزُل أركانــه واهنيــار بنيانــه يف حرمانــه 
منهــا، ويف احليلولــة بينــه وبينهــا. واحلق 
أنــه ليــس هنــاك ضمــان لــدوام النعــم، 
إقــرار  لزامــًا  فــكان  العيــش،  وحببوحــة 
شــريعة تغرس يف أرض النفس أشــجار 
يف  وفرعهــا  اثبــت  أصلهــا  الصــر، 
الســماء، تؤيت ُأكَلها كل حن، ماؤها 
اليقن يف وعود هللا، وتنُفســها رجاؤه، 
وماقــاة  والتحمــل  الثبــات  ومثارهــا 

تدريٌب  كأنــه  الصيام   ...
كافة  عــن  التخلي  علــى 
الُمتع، األمر الذي من شأنه 
أن يجعــل الحياة والموت 
سواء عنده، فما قيمة الحياة 
عند من كانت الحياة عنده 
هــي مجموع تلــك الُمتع 
ثم ُيحــرم منهــا جميعًا؟
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الشــدائد بوجــه طلــق، فيتولد يف النفس 
التعايــش مــع األوضــاع كافــة، فــإن كان 
العيــش هنيــا مل  أيكل مــن اللحــم إال 
ضنــكًا  املعيشــة  وإن كانــت  الكتــف، 

ربط على بطنه احلجر.   
للفقــراء نصيــب مــن أجر الصيــام الذي 
ال يعلمه إال هللا، وهو أهنم لو احتسبوا 
قلــة طعامهــم، وجوَعهــم صيامــًا هــم بــه 
حمتســبون،  عليــه  صابــرون  راضــون، 
شــاكن، كان  وال  متضجريــن،  غــري 
هلــم مــن األجــر مثــل أجــر الصائمــن. 
وكفاهــم شــرفًا أهنــم الغــرابء الذيــن كان 
منهــم األنبيــاء وأتبــاع األنبيــاء يف األوىل 
غريبــًا  اإلســام  بــدأ  فلقــد  واآلخــرة، 
ابلفقــراء، وقــد عــاد غريبًا ابلفقــراء أتباع 
 ، اإلمــام املهــدّي واملســيح املوعود
إهنــم غــرابء ألن جمتمعاهتــم غــري معنيــة 
هبــم، الفظــة إيهــم، مســقطًة هلــم مــن 
ويف  أهليهــم  بــن  وغــرابء  حســاابهتا، 
أوطاهنم النقطاعهم عن الدنيا وزهدهم 
فيهــا، وغــرابء النقطاعهــم مــن أصوهلــم 
إلخواهنــم  وانضمامهــم  وعائاهتــم 
مــن الغــرابء اآلخريــن يف بيعتهــم لرهبــم 
ممتثلــن  رابنيــة  عائــات  يف  منخرطــن 
ألمر هللا، فيا له من شرٍف وفضل وأجٍر 

نله الفقراء الغرابء؟!  
الصيــام يقــدم لألمــة الــي يعســر عليهــا 
يف  لاحتــاد  ذهبيــة  فرصــة  تتحــد  أن 

ثاثــن يومــًا نتفق مجيعــًا على صيامها، 
الســتجابة  هتيــئ  مجاعيــة  عبــادة  فهــي 
االســتغااثت،  ومســاع  الدعــوات، 
واإلنصــات للتلهفــات، وتنــزل الرحــات 

من السماوات.
ومتاعــب،  معــانًة  الصيــام  كان  إن 
ومشــقات ومصاعب، وحرماًن وآالمًا، 
مل  ولــو  ابملــكاره،  اجلنــة  ُحّفــت  فقــد 
والظمــأ  اجلفــاف  مــن  األرض  تتصــدع 
ملــا أنــزل عليهــا هللا مــاء الســماء، ولــو مل 
يكــن القــوم يف ضــال وتيــه مــا أرســل 
إليهــم هــادًي رســواًل. وال يبــادر الــزراع 
بســقي زروعهــم إال إذا ظهــرت عليهــا 
آاثر العطــش والذبــول، ومــا مل يتحمــل 
اإلنســان املتاعــب واحلرمــان فــا ميكــن 
تســه  وال  هللا،  عليــه كام  ينــزل  أن 

أفضاله، وال جيد ريح بركاته.
حــراء  غــار  إىل    حممــد  يذهــب  مل 

متأمًا، ليس معه إال ما يسد الرمق من 
الطعــام كأنــه يف صيــام إال بعدما اســتبد 
بــه عــدم الرضــا عــن الدنيــا وشــرورها، 
وتردِّيهــا وآاثمهــا، فجــدَّ يف البحث عن 
ربــه، واســتبد بــه شــوقه إليــه، فاجتمــع 
يف قلبــه هليبــان: هليــب رغبــة شــديدة يف 
حبيــب  إىل  شــوق  وهليــب  اإلصــاح، 
يستشــعره قريبــًا، وتــود أن تــراه عينــاه، 
فــؤاده،  لقربــه  ويــراتح  أذنه،  وتســمعه 

وأتنس به نفسه، فتزول وحشتها 
 فها هي فرصتنا تتكرر كل عام، فيأتينا 
رمضــان، ربيــع وحــي الســماء، ليكــون 
كل منــزل مــن منازلنــا حــراء، ويكــون 
كل منــا حممــداً، وينــزل علــى كل منــا 
جريل قائًا له: »اقرأ ابسم ربك الذي 

خلق«.

1. )العلق: 2-6(        2. )البقرة: 187(

وغرباء بين أهليهـــم وفي أوطانهم النقطاعهـــم عن الدنيا 
وزهدهـــم فيها، وغرباء النقطاعهم مـــن أصولهم وعائالتهم 
وانضمامهـــم إلخوانهم مـــن الغرباء اآلخريـــن في بيعتهم 
لربهـــم منخرطين في عائـــالت ربانية ممتثليـــن ألمر الله، 
فأّي شـــرٍف وأي فضل وأّي أجـــٍر ناله الفقـــراء الغرباء؟!  
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وجبــة خفيفــة علــى ســبيل التمهيــد 
للفكرة

تعــد قضيــة الغــذاء مــن أهــم القضــاي 
جوانــب  جــل  يف  واملؤثــرة  املتشــعبة 
أرجــاء  يف  واملبثوثــة  املخلوقــة  احليــاة 
الكــون، مــا علمنــا منهــا ومــا مل نعلــم. 
فبسبب الغذاء فنت أمم وقامت أمم، 
الغــذاء وفــرارا مــن جحيــم  وحبثــا عــن 
ونشــبت  هجــرات،  توالــت  اجملاعــات 
حــروب وأبرمــت اتفاقيــات، فمــن منــا 
مل يســمع حبــروب التوابــل الــي دارت 
القــوى  بــن  العــامل  مشــرق  رحاهــا يف 
األوروبية؟!  كاحلرب الي نشــبت بن 
بريطانيــا وهولنــدا، وكان مبدؤهــا مثــار 
»جــوزة الطيــب«. وقبــل هــذا وذاك، 

املستأنسة وأخريا ابلزراعة إلنتاج غذاء 
يبقي على حياة اإلنسان وما يربيه من 

حيوانت.  
بداهــة،  معــروف اآلن  مــا ســبق  كل 
ولكــن إذا مــا نظــرن يف عمــق املســألة 
وجدن أن النقطة الفاصلة الي عندها 
ارتقى البشر، من جمرد كائنات مهجية 
ال ختتلــف كثــريا عــن وحــوش الــراري 
درجــة  إىل  القامــة،  اســتواء  يف  إال 
اإلنســانية، تلك النقطة كانت مرتبطة 
ابلغــذاء ارتباطــا وثيقــا، فخــال الفــرتة 
تقــدر آبالف إن مل  الــي رمبــا  الزمنيــة 
نقل ماين السنن والي احرتف فيها 
البشر حرفة مجع والتقاط الثمار الرية 
مث حرفة صيد احليوانت الرية، مل يكن 

ختــرن النقــوش البدائيــة للبشــر األوائــل 
على جدران الكهوف أن الغذاء كان 
الرســام البــارع الــذي رســم أمناط احلياة 
ِحرًَفــا  وحــدد  الكوكــب،  هــذا  علــى 
ووظائف امتهنتها البشرية حى قبل أن 
ترتقي إىل مســتوى اإلنســانية. منذ أن 
كانت البداية حبرفة اجلمع وااللتقاط، 
فحرفة الصيد، مث الرعي، إىل أن وصل 
ابإلنســان احلــال إىل احــرتاف الزراعــة 

إلنتاج غذائه. 
يف  أساســيا  عامــا  الغــذاء  لقــد كان 
حتويــل البشــر مــن جمرد كائنــات ابحثة 
واصطيــاًدا  للثمــار  مجًعــا  الغــذاء  عــن 
للحيــوانت الريــة، إىل أنٍس منتجــن 
للحيــوانت  واســتيادا  رعيًــا  للغــذاء 
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يتعــدى كونــه كائنــا  البشــري  الكائــن 
مهجيــا ابحثــا عــن غذائــه حتــدوه غريــزة 
حــب البقــاء، غــري أن احلــال أخــذت 
يف التغــري حــن بــدأ ذلك الكائن ينتج 
غــذاءه )بشــكل مــا( بعــد التخلي عن 
ابســتئناس  فشــيئا  شــيئا  الريــة  احليــاة 
واالرتبــاط  الزراعــة  مث  احليــوانت 
مامــح  أخــذت  هنــا  مــن  ابألرض. 
مبــا  الظهــور والوضــوح،  اإلنســانية يف 
يرافقها من ظهور وسائل التعايش بن 
األفــراد ضمــن جمتمــع منظم، كاللغة مث 
القوانن املنظمة وغري ذلك.. املهم أن 

البداية كانت ابلغذاء. 
املخلوقــات  ابقــي  دون  واإلنســان 
يصنــع  الــذي  الوحيــد  املخلــوق  هــو 
غــذاءه بشــكل عقلــي ال غريــزي. وقد 
أصبحــت الفرضيــة القائلــة أبن الطهي 
أوصلنا إىل اإلنسان احلال أكثر قبوال 

يف األوساط العلمية هذه األيم.
  

أول الاجات الربع 
األشــياء  أول  وســيظل  الغــذاء كان 
الــي يتســبب نقصهــا يف قض مضجع 
اإلنســانية يف هــذا العــامل، ومبــا أن هللا 
عز وجل هو األعلم ابلفطرة اإلنسانية 
فقــد  يطمئنهــا،  ومــا  يقلقهــا  ومــا 
جاءت الطمأنة اإلهليــة لنوع اإلنســان 

يف احلقبة املبكرة مشرية إىل توفر احلد 
األدن الــازم للبقــاء والعيــش الكــرمي، 
مبــا يشــبع احلاجــات األربــع األساســية 
الازمــة لوجــود احليــاة يف أيــة بيئــة مــن 
البيئات، وتلك احلاجات األربع هي: 
املــاء   الغــذاء  2.  )احلاجــة إىل: 1. 
3. امللبس  4. املسكن( فيقول تعاىل 

خماطبا اإلنسان األول: 
ْعــرَى *  ﴿ِإنَّ لَــَك َأالَّ جَتُــوَع ِفيَهــا َواَل تـَ
وَأَنََّك اَل َتْظَمُأ ِفيَها َواَل َتْضَحى﴾ )1( 
ترتيــب  يف  الغــذاء  كان  كذلــك 
األولويت هو احلاجة األوىل ابإلشباع 
حــى مــن احلاجــة إىل األمــن، حيــث 
إن نقــص الغــذاء ومــا يرتتــب عليه من 
حالــة اجلــوع يف أي جمتمــع يــؤدي إىل 
فقــدان حالــة األمــن وانتشــار اخلــوف، 
وهلــذا يشــري االمتنــان الــرابين إىل نعمــة 
اإلطعام من اجلوع أوال، مث املؤامنة من 

ْعبُــُدوا  ْليـَ تعــاىل:  ﴿فـَ فيقــول  اخلــوف، 
ْيــِت * الَـّـِذي َأْطَعَمُهْم ِمْن  َربَّ َهــَذا اْلبـَ

ُهْم ِمْن َخْوٍف﴾ ) 2(  ُجوٍع وَآَمنـَ
فلمــاذا إًذا كل هــذه األمهيــة ملوضــوع 
الغــذاء؟! يبــدو أن األمــر يتعــدى جمرد 
النفــس  بقــاء  يف  ســببا  الغــذاء  كــون 
مــن  فلســفة  للغــذاء  إن  بــل  والنــوع، 
العمق والسمو حبيث إن اجلنة نفسها 
مــا كانــت لتكتســب ماحمهــا املميــزة 
لــوال توافــر عنصــر الغــذاء فيهــا ابدئ 
ذي بــدء، ونشــري هنــا إىل آيي )طــه: 
119-120(، وهــذا مــا حناول ســره 

يف هذا املقال. 
  

أيها املخلوق، ماذا أتكل؟! 
غــري خــاف اآلن عــن العامــة نهيــك 
أتثــري  مــدى  املثقفــن  خــواص  عــن 
طبيعــة  يف  وطريقتــه  الغــذاء  نوعيــة 

.... اإلنسان لم يخلق مجرد آكل، وإنما أيضا ُخلِق مختارا ما يأكله 
وكيف يأكله. وكلما ازدادت عملية االختيار تلك وضوحا كلما ارتقت 
اإلنسانية بوجه عام على سلم التحضر السلوكي، وقد بلغ هذا التحضر 
أوجه بمبعث اإلنسان الكامل، وتنزل الشريعة الكاملة التي وضحت 
ما يليق أكله وما ال يليــق، ومتى وكيف أيضا يمكن أكل ما يليق.
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نســمع  إننــا  حــى  املخلوق املتغــذي، 
ذات  عبــارات  األيم  هــذه  يف  كثــريا 
معى ومغزى عميق مثل »قل ل ماذا 
أتكل، أقل لك من أنت«. وإن أمناط 
أبمنــاط  حمــدودة  علــى كوكبنــا  احليــاة 
العليــم  اخلــاق  هــدى  وقــد  الغــذاء، 
كل منــط حيــوي إىل منــط غذائه الذي 

يضمن بقاءه واستمراريته. 
وقد بلغ موضوع نوعية الغذاء وطريقة 
التغذية مبلغا عظيما، وكان من األمهية 
حبيــث كان مــن املوضوعــات املطروحة 
علــى مائــدة التحليــل والتحــرمي، كمــا 
لــو أن اإلنســان مل يلــق جمــرد آكل، 
وإمنا أيضا ُخِلق خمتارا ما أيكله وكيف 
أيكله. وكلما ازدادت عملية االختيار 
تلك وضوحا  ارتقت اإلنســانية بوجه 
الســلوكي،  التحضــر  ســلم  علــى  عــام 
وقــد بلــغ هــذا التحضــر أوجــه مببعــث 
الشــريعة  وتنــزل  الكامــل،  اإلنســان 
الكاملــة الــي وضحــت مــا يليــق أكلــه 
أيضــا  وكيــف  ومــى  يليــق،  ال  ومــا 
ميكــن أكل مــا يليــق. لقــد بلــغ األمــر 
مــن األمهيــة حبيــث نزلــت ســورة مباركة 
حتمــل اســم »املائــدة«، املطلــع عليهــا 
يلمح إشارات عدة ملوضوع الغذاء يف 

مناسبات خمتلفة.
الغــذاء  نوعيــة  فــإن  ابختصــار، 

رئيســين  حمدديــن  ان  ُيعــدَّ وطريقتــه 
لشــخصية املتغذِّي وِطباعــه وأخاقــه. 
 كام  املوعــود  املســيح  وحلضــرة 
مســهب يف هــذه القضيــة، نعــرض إىل 
شــيء مــن مقتبســاته يقــول: » تثبــت 
لنــا التجــارب أن األغذية املتنوعة تؤّثر 
والقــوى  الفكريــة  الوظائــف  أيضــا يف 
مثــا  انظــروا  شــك.  دون  النفســية 
إىل الذيــن ال أيكلــون اللحــوم أبــدا.. 
كيــف تضمحــل فيهــم قــوة الشــجاعة 
شيئا فشيئا حى إهنم يصبحون جبناء 
للغايــة، وهكــذا يفقــدون قــوة حممــودة 
وجنــد  الرحــن!  مواهــب  إحــدى  هــي 
الُســنة  علــى ذلــك شــاهدا آخــر مــن 
الــي  احليــوانت  يف  اجلاريــة  اإلهليــة 
تقتــات علــى األعشــاب، إذ ال يوجــد 
من بينها حيوان واحد له ِمثُل شجاعة 

احليــوان الــذي يتغذى ابللحــوم. وهذا 
فــا  الطيــور.  أيضــا يف  املشــاَهد  هــو 
شك إًذا أن األغذية تؤثر يف األخاق 
أتثــريا عظيمــا« )3(، وهــذا األمــر ابت 
مــن املســلم بــه علميــا وطبيــا يف هــذا 
العصــر، وإن مل تتخــذ اإلنســانية بعــد 
منهجــا قوميــا يف حتديــد مــا يليــق أكلــه 
وما ال يليق، ولكنها ال حمالة ســتدرك 
شــيئا فشــيئا ذلــك املنهــج حــن تتخــذ 
الطريق الوسط، واملُبن يف قوله تعاىل: 

﴿وَُكُلوا وَاْشرَُبوا َوال ُتْسرُِفوا﴾ )4( . 

اخلالــق  ــزُُّه  نـَ تـَ الصمديــة..  صفــة 
واحتياج املخلوق 

لقــد مثلــت احلاجــة إىل الغــذاء أحــد 
الفــوارق املميــزة بن اخلالــق واملخلوق، 
املتفكــر  اإلنســان  ابســتطاعة  والــي 
اكتشــافها بــكل ســهولة، فمــا إن تطرأ 
يــدرك  حــى  اجلــوع  حالــة  املــرء  علــى 
مــدى عجــزه واحتياجــه إىل الطعــام، 
يضطــر  اجلــوع  وطــأة  ازدادت  وكلمــا 
املــرء إىل تقبــل أحقــر أنــواع األطعمــة 
وأخبســها قيمة إبقاًء على رمق حياته. 
احلق أن وراء هذا املشهد حكمة ابلغة 
مفادهــا أن احلاجــة إىل الغــذاء تثبــت 
ضعــف احملتــاج، وابلتال فأن ميكن له 
أن ُيْدعــى إهلــا؟! وهلــذا الســبب نفســه 

فــإن نوعية الغــذاء وطريقته 
رئيســيين  محددين  اِن  ُيَعــدَّ
ي وِطباعــه  لشــخصية المتغذِّ
وأخالقــه، ولحضرة المســيح 
الموعــود  كالم مســهب 
.... القضيــة  هــذه  فــي 
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جند يف القرآن اجمليد دليا عظيما على 
بســاطته، ينفــي ألوهيــة كل مــن ُدِعــَي 
إهلا من دون هللا احلق سبحانه وتعاىل، 
يف تفنيــد واضــح ملزاعــم ألوهيــة املســيح 
بن مرمي وأمه )عليهما الســام(، ذلك 
الناصــري  للمســيح  أن  هــو:  الدليــل 
أو أمــه أن يكــون إهلــن مــع حاجتهمــا 
الدائمة إىل الطعام؟! تلك احلاجة الي 
رمبــا اضطرهتمــا يف بعــض األحيــان إىل 
تنــاول طعــام زهيــد القيمــة. أفــا يدرك 
كل متفكــر عجــز مــن يلجأ لبقائه إىل 
مــا هــو أدن منــه قيمــة؟! وهــذه حــال 

مجيــع املخلوقات على إطاقها 
با استثناء.. 

 لقد ورد فعل األكل يف القرآن 
معــرض  يف  مــرات   5 اجمليــد 
األلوهيــة  مقامــي  بــن  التمييــز 
مــرات  ثــاث  والعبودية، منهــا 
ومــراتن  واضــح،  إهلــي  بيــان 
اخللــق.  بعــض  عــن  حكايــة 
فحــن مييــز تعــاىل بــن األلوهيــة 

والعبودية يقول عز وجل: 
ِإالَّ  َمــْرمَيَ  اْبــُن  اْلَمِســيُح  ﴿َمــا 
ْبلِــِه  قـَ ِمــْن  َخلَــْت  َقــْد  َرُســوٌل 
َكاَن  يَقــٌة  ِصدِّ وَُأمُّــُه  الرُُّســُل 
اْنُظــْر َكْيــَف  َعــاَم  الطَّ أَيُْكَاِن 
اْنُظــْر  مُثَّ  اآْلَيِت  هَلُــُم   ُ ــنِّ بـَ نـُ

ُلُكْم  َيا َما َهَذا ِإالَّ َبَشٌر ِمثـْ نـْ يِف احْلََياِة الدُّ
مِمَـّـا  َوَيْشــَرُب  ِمْنــُه  أَتُْكلُــوَن  مِمَـّـا  أَيُْكُل 

َتْشرَُبوَن﴾ )8(. 
2.  ﴿َوَقالُــوا َمــاِل َهــَذا الرَُّســوِل أَيُْكُل 
َعــاَم َوميِْشــي يِف اأْلَْســوَاِق لَــْواَل أُْنــزَِل  الطَّ
َنِذيــرًا﴾)9(.  َمَعــُه  َيُكــوَن  فـَ َملَــٌك  إِلَْيــِه 
التجريــد  مــن  بشــيء  الغــذاء  فعمليــة 
تعبــري عميــق عــن احتيــاج كائــن معقــد 
الرتكيــب إىل كائــن أبســط منــه أو أقــل 
الكائــن  عجــز  يظهــر  بشــكل  تعقيــدا 
املعقد الرتكيب إىل درجة أن حيتاج إىل 

ما هو أدن منه ألجل بقائه. 
وإذا  آخــر،  جانــب  ومــن 
صفــات  يف  النظــر  أجلنــا  مــا 
ضمــن  جنــد  تعــاىل،  البــارئ 
املشــهورة  احلســى  صفاتــه 
يفــى  وال  »الصمــد«،  صفــة 
املســلمن  مــن  أحــد  علــى 
ارتباط تلك الصفة ابألحدية  
اللَُّ   * َأَحــٌد  اللَُّ  ُهــَو  ﴿ُقــْل 
َمــُد*  ملَْ َيلِــْد َوملَْ ُيولَــْد *   الصَّ
َوملَْ َيُكــْن لَــُه ُكُفــوًا َأَحــٌد﴾ )10(  
يف  جــل  ســبحانه  ربــط  لقــد 
بصفــة  أحديتــه  صفــة  عــاه 
يثــري  أمــر  وهــذا  صمديتــه، 
فينا شــوقا الكتشــاف دقائق 
املعرفة هاهنا. على مســتوى 

العلــى،  الكائنــات  بقــاء  أن  يتضــح  ومنــه  الغذائــي،  اهلــرم 
اهلــرم،  أعلــى  يف  مكانــه  يتحــدد  والــذي  اإلنســان،  ومنهــا 
اهلــرم. قاعــدة  قــرب  مكاهنــا  أدىن  كائنــات  بوجــود  منــوط 

ْؤَفُكوَن﴾ )5( َأنَّ يـُ
أَيُْكلُــوَن  اَل  َجَســًدا  َجَعْلَناُهــْم  ﴿َوَمــا 

َعاَم َوَما َكاُنوا َخاِلِديَن﴾ )6( . الطَّ
َأْرَســْلَنا  ﴿َوَمــا  أيضــا:  تعــاىل  ويقــول 
ُهْم لََيْأُكُلوَن  َلَك ِمَن اْلُمْرَسِلَن ِإالَّ إِنـَّ بـْ قـَ
َوَجَعْلنَــا  اأْلَْســوَاِق  َعــاَم َوميُْشــوَن يِف  الطَّ
نَــًة أََتْصــِرُوَن وََكاَن  ْعــٍض ِفتـْ ْعَضُكــْم لِبـَ بـَ

رَبَُّك َبِصريًا﴾ )7(. 
وحكاية عن اخللق يقول تعاىل: 

الَِّذيــَن  ْوِمــِه  قـَ ِمــْن  اْلَمــأَلُ  1.  ﴿َوَقــاَل 
َناُهــْم  رَفـْ بُــوا ِبِلَقــاِء اآْلِخــرَِة وَأَتـْ َكَفــرُوا وََكذَّ
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التعامات البشرية، ويف أجواء احلروب 
نســمع  واهنــزام،  غلبــة  مــن  فيهــا  مبــا 
تعبــريات مــن قبيــل: »صمــدت مدينــة 
كــذا أمــام احلصــار«، يفهــم الكثــريون 
مــن تعبــري كهــذا أن املدينة املذكورة إمنا 
صمــدت ألهنــا اســتغنت مبــا فيهــا مــن 
أقــوات ومــوارد عــن أي مــدد خارجــي 
عــز  إنــه  األعلــى،  املثــل  وهلل  لبقائهــا، 
وجل الصمد، مبعى أنه تعاىل مســتغن 
كل االستغناء عن كل ما عداه للبقاء، 
بــل إن كل مــا عــداه حمتــاج إبحلــاح إىل 
ذلــك الصمــد املنــزه عــن احلاجــــــة إىل 

األكل والشــــرب. 

الداللــة الصوتيــة، والقاســم املشــرتك 
بني الصمدية والصوم

إذا مــا واصلنــا التعمــق يف أتمــل صفــة 
هللا  أمســاء  أحــد  كوهنــا  »الصمــد« 
احلســى، ولفظــة »الصــوم« مــن حيــث 
إهنا َتَشبُّه بـ »الصمد« سبحانه وتعاىل، 
رمبــا يلفــت نظرن ذلــك اجلناس الكائن 
بن لفظي »صمد« و«صوم«، فكلتا 
املادتــن تشــتمل علــى احلرفــن ذاهتمــا 
حرفــن  واللذيــن  و)امليــم(  )الصــاد( 
أصليــن يف املــادة اللغويــة فإمنــا يفيــدان 
نعلــم  مــا..  بصــورة  واالمتــاء  ــد  السَّ
ســد  هــو  معانيــه  أبــرز  يف  الصــوم  أن 

مجيــع منافــذ الشــهوات لــدى الصائــم، 
وال يكــون صــوٌم أو صيــاٌم حبــق دون 
حتقــق هــذا املعــى، وما مل يتحقـــــــق هذا 
املعــى، ال يكـــــــون مثــة قيـــــــمة لامتنــاع 
عن الطــــعام والشـــراب، قال َرُسوُل اللَِّ 

 :
»ُربَّ َصائِــٍم لَْيــَس لَــُه ِمــْن ِصَياِمــِه ِإالَّ 

اجْلُوُع« )11(   
وبتطبيــق نفــس املعيــار على مادة »ص 
م د«، نــرى أن اجتمــاع صــويت »ص« 
و »م« ينتج عنه نفس الداللة املفهومة 
مــن اجتماعهمــا يف مــادة »ص و م«، 
ابإلضافة إىل وجود صوت »د« الذي 
الداللــة  وهــي  جديــدة،  داللــة  حيمــل 
علــى الدفــع الشــديد املتوقــف، حبيــث 
يشــعر املتأمــل يف صــوت »الــدال« أنه 
أمــام شــيء مصمــت )غــري أجــوف(، 
هــي  الداللــة  هــذه  أليســت  فعجبــا! 
نفسها املفهومة من اجتماع الصاد مع 
امليــم يف ألفــاظ مثــل: أصــم وصمــاء؟! 
نقــول: صخــرة صمــاء، أي مصمتــة ال 

فروج فيها.

لقــد أصبحــت داللــة الصــوم والصيــام 
مت  لــو  فحبــذا  اتضاحــا،  أكثــر  اآلن 
توظيف تلك الداللة يف ســبيل التشــبه 
ظلــي،  حنــو  علــى  تعــاىل  ابهلل  أكثــر 
فســبحانه وتعــاىل أن يكــون لــه شــبيه 
املشــاهبة  ولكــن  احلقيقــة،  وجــه  علــى 
وهــذا  العبــادة،  جوهــر  هــي  الظليــة 
ابلضبــط مــا ُيفَهــم مــن احلديث النبوي 
القائــل: »َخلَــَق اللَُّ آَدَم َعلَــى ُصورَِتِه« 
)12(، واملفهــوم ابلطبــع أن آدم خملــوق 

فهــو  الظليــة،  تعــاىل  هللا  صــورة  علــى 
متخلق بصفاته تعاىل على حنو ظلي.

1. )طه: 119-120(   2. )قريش: 5-4(
3. حضــرة مــرزا غــام أحــد ، فلســفة تعاليــم 
الثالثــة  الطبعــة  العربيــة، ص9،  الرتمجــة  االســام، 

2011م
4.  )األعراف:32(       5.  )املائدة: 76(
6.  )األنبياء: 9(         7.  )الفرقان: 21(

8.  )املؤمنون: 34(      9.  )الفرقان: 8(
10.  )اإِلخَاص: 5-2(  

11. )سنن ابن ماجه، كتاب الصيام(

12. )صحيح البخاري، كتاب االستئذان(

إنه عز وجل الصمد، بمعنى أنه تعالى مســتغن كل االستغناء عن 
كل ما عــداه للبقاء، بل إن كل ما عداه محتــاج بإلحاح إلى ذلك 

الصمد المنزه عن الحاجــــة إلى األكل والشــــرب. 
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اجلزء الثاين )ح  16(
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تساهل حضرته يف أموره 
اليومية الشخصية  )1(

الرحيــم.  الرحــن  هللا  بســم   -378
حدثــي الدكتــور مــري حممــد إمساعيــل 
وقــال: كان املســيح املوعــود  يف 
أعمالــه اليوميــة متســاها للغاية، حى 
أنه كان أحياًن يلبس اجَلْوَرَب  مقلواًب 
حبيث يصبح الكعب إىل أعلى القدم 
أمخصهــا،  إىل  يكــون  أن  مــن  بــدال 
وأحياًن كان يوثق الزر يف غري عروته، 
وحــى إذا مــا أهــدى إليــه أحد اإلخوة 
حــذاًء مــن نــوع »غرغــاب« )2( فــكان 

أحياًن ينتعل فردتيه ابلعكس، مما كان 
يســبب لــه شــيئا مــن األذى، وألجــل 
ذلــك كان يفضــل احلــذاء التقليــدي. 
وكذلك كان حاله عند تناول الطعام. 
كان حضرتــه يقــول: إذا وقعــت بــن 
أضراسي حصاة صغرية، عندها أدرك 

ماذا آكل.

)1(  العناوين اجلانبية من إضافة هيئة جملة »التقوى«
)2( اشتهر هذا النوع احلديث من األحذية يف شبه القارة اهلندية، وتتميز فرداته عن األخرى نوعا ما، ولكن 
يصعب التمييز بينهما أيضا من النظرة األوىل. أما احلذاء التقليدي فا فرق فيه بن اليمى واليسرى. ملزيد 
من الشرح ميكن مراجعة الرواية رقم 83 من اجلزء األول من هذا الكتاب. كما كان حضرته دائم التفكري 
يف شى املواضيع اهلامة وألجل ذلك مل يكّن يول اهتماًما كثريا لألكل والشرب وامللبس وغريها. )املرتجم(

احلــذاء التقليــدي الشــائع يف شــبه القــارة اهلنديــة، 
ال  حيــث  ــة«  »اخُلصَّ اســم  عليــه  يطلــق  والــذي 
وُياحــظ  خاصــة،  مناســبات  يف  ُينتعــل  يــزال 
وقــد  اليســرى.  عــن  اليمــى  فردتــه  تتميــز  ال  أنــه 
ابســم  عرفــت  والــي  احلديثــة  األحذيــة  أخــذت 
»التقــوى« بعــد.  فيمــا  حملــه  حتــل  »غرغــاب« 

��قطح�م �د
���حر ��ن م��حصح�م�د �����ا

�ع�ي��ي:  � ا ��ل��د �لي�عر��ي�ن ا
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التقوي بحتساء اللنب
الرحيــم.  الرحــن  هللا  بســم   -379
حدثــي الدكتــور مــري حممــد إمساعيــل 
وقــال: كان املســيح املوعــود  قــد 
َمِرَض ابإلســهال لســنوات قبل وفاته، 
املــرض.  هبــذا  متأثــرا  تــويف  إنــه  حــى 
مــرارا أن حــــــــضرته كان  وقــد لوحــظ 
يشــــــــعر بعد قضـــــــاء حاجته بضعـــــــف 
شــــــــديد، لذا كان حيتـــــــــسي كأًسا من 

الــــــلنب.

تقدير وحب حضرته
للقائمني بملهمات الدينية

الرحيــم.  الرحــن  هللا  بســم   -380
حدثــي الدكتــور مــري حممــد إمساعيــل 
وقــال: كان املولــوي حممــد علــي، قبــل 
زواجه وأتمن البيت له، يقيم يف جزء 
مــن الطابــق العلــوي مــن بيــت املســيح 
  حضرتــه  ، كان  املوعــود 
أنــه كان  حــى  خاصــة،  عنايــة  يوليــه 
يرسل إليه كأًسا من اللنب كل صباح، 

وحُيلِّيه بيده  بسكر العنب.
أقول: كان من ُخُلق حضرته حـــــــــــــسن 
الوفــادة،  وإكـــــــــــــــــــرام  الضــــــــــــــــيافة 
يضطــــــلعون  كانــوا  مــن  السيــــــــما 
ات الدينـــــــية، فــكان حضرتــه  ابمَلهـــــــمَّ
التقـــــــــــــــــدير  بعــن  إليــــــــــهم  ينظـــــــــر 

واحلب البالغــــــــــن.

ضرورة العمل برخصة
اإلفطار يف السفر

الرحيــم.  الرحــن  هللا  بســم   -381
أخرين الدكتور مري حممد إمساعيل أنه 
قــد حضــر إىل قــادين ذات مرة بعض 
اإلخــوة يف شــهر رمضــان قادمــن مــن 

 ، الهور ، فُأخر املســيح املوعود
حامــًا  املســجد  يف  للقائهــم  فجــاء 
صائمــون،  إننــا  فقالــوا:  هلــم،  الطعــام 
فقال : ال جيوز الصوم يف السفر، 
بــل جيــب العمــل برخصــة هللا، فأمرهــم 

ابإلفطار فأفطروا.

حضرة مرزا غام أحد القاديين وعن ميينه جنله حضرة املصلح املوعود. 
ويبدو يف الصورة  املسيح املوعود منتعا احلذاء التقليدي الشائع يف شبه 
القارة اهلندية آنذاك قبل أن أتخذ األمناط احلديثة لألحذية واألزيء يف 

االنتشار، كاحلذاء من نوع »غرغاب« مثا. 
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إعداد الداعية: محمد أحمد نعيم

س: مــى أعلــن  عن اســتعداده 
لخذ البيعة أبمر من هللا  وكيف 

حدث ذلك؟
ج: عندمــا ألّــف  كتابــه التاريــي 
املســمى »الراهــن األحديــة« واّطلــع 
مــن  فيــه  ومــا  العصــر  علمــاء  عليــه 
التحــدي أبــدى الكثــري منهــم رغبَتهــم 
يف أن يبايعــوا علــى يــده بصفتــه إمــام 
هذا الزمان، حى أن سيدن نور الدين 
 حن قابله أول مرة عام 1885م 

سأله أن يبايعه لكنه  كان يقول 
. للجميع: مل ُأؤمر بذلك من هللا

 وقــد كتــب  يف هنايــة اإلعــان 
الذي نشره عند وفاة ابنه بشري األول 
يف 1888/12/1م بعنوان »التبليغ« 

ما يلي: 
»هبــذه املناســبة ُأوصــل رســالة أخــرى 
املســلمن  وإخــويت  عامــة  هللا  خللــق 
بيعــة  آخــذ  أن  ُأمــرت  أبنــي  خاصــة 
طالــي احلق ليتمتعــوا ابإلميان الصادق 

والطهــارة اإلميانيــة احلقــة وملعرفــة حب 
املــوىل وهجــران الِعيشــة اخلبيثــة وتــرك 
فالذيــن  والغِدريــن،  الكســاىل  حيــاة 
جيــدون يف نفوســهم هــذه القــدرة حِلــدٍّ 
مــا، فمــن الــازم عليهــم أن يتوجهــوا 
وأســعى  أواســيهم  فلســوف  إّل، 
ألخفف عنهم إصرهم ولسوف يبارك 
هللا يف دعائي والتفايت إليهم بشرط أن 
يكونــوا مســتعدين مــن أعمــاق قلوهبــم 
لتحقيق الشروط الرابنية؛ هذا ما أمرين 
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رب وأوصلتُــه لكــم اليــوم، ومــا أوحــي 
إّل يف ذلــك ابللغــة العربيــة هــو »إذا 
عزمَت فتوّكْل على هللا. واصنع الُفْلك 
أبعيننــا ووْحينــا، الذيــن يبايعونــك إمنــا 
أيديهــم،  فــوق  هللا  يــد  هللا،  يبايعــون 

والسام على من اتبع اهلدى« 

املبلِّغ
العبد املتواضع

غام أحد ُعِفي عنه
1888/12/1م

 
مــن  علــى    اشــرتط  مــاذا  س: 
إل  واالنضمــام  مبايعتــه  يف  يرغــب 
اجلماعــة اإلســلمية المحدية، ومى 

كان ذلك؟
األوىل  مجــادى  مــن  التاســع  يف  ج: 
املوافــق  اهلجــري   1306 عــام 
1889/1/12 امليــادي؛ أعلــن عــن 
شــروط البيعة واالنضمام إىل اجلماعة 
املباركــة الــي أمــره هللا تعاىل إبنشــائها. 
وقد بّينها يف إعان »تكميل التبليغ« 

الذي جاء فيه:
كل مــن يرغــب يف عهــد البيعــة فعليــه 

أن يعقد العزم على ما يلي:
أوال: أن جيتنب الشرك حى املمات.
اثنيــا: أال يقــرب الــزن، وجيتنــب قــول 

الزور وخيانة األعن، وحيرتز من مجيع 
أنواع الفسق والفجور والظلم واخليانة. 
ويتنكــب عــن طــرق البغــي والفســاد. 
وال يــدع الثوائــر النفســانية تغلبــه مهما 

كان الداعي إليها قوي وهاما.
الصلــوات  علــى  يواظــب  أن  اثلثــا: 
هللا  ألوامــر  تبعــا  اباللتــزام  اخلمــس 
 . الكــرمي  رســوله  وتعاليــم  تعــاىل 
ويــداوم جهــد املســتطاع علــى إقامــة 
صــاة التهجــد، والصــاة علــى النــي 
، وطلب العفو من ربه على ذنوبه 
واالســتغفار. ويذكــر كل يــوم نعــم هللا 
ومننه خبلوص قلبه، مث يشكره عليها، 
ويتخــذ مــن حــده والثنــاء عليــه ِوردا 

له.
خلــق  مــن  أحــدا  يــؤذي  أال  رابعــا: 
هللا عمومــا.. واملســلمن خصوصــا.. 
وال  بيــده..  ال  النفســية،  بثوائــره 

بلسانه.. وال أبي طريق آخر.
خامســا: أن يكــون خملصــا هلل تعــاىل 
األحــوال:  بقضائــه يف مجيــع  وراضيــا 
حالــة الــرتح والفــرح، والعســر واليســر، 
مســتعدا  ويكــون  والنعــم.  والضنــك 
ذلــة وهــوان، وحتمــل كل  لقبــول كل 
وال  تعــاىل،  ســبيله  يف  وعنــاء  مشــقة 
أو  عنــد حلــول مصيبــة  عنــه  يعــرض 

نزول بلية، بل ميشي إليه قدما.

سادســا: أن ينتهــي عن اتِّبــاع التقاليد 
والعــادات الفارغــة واألهــواء واألمــاين 
الكاذبــة. ويقبــل حكومــة القرآن اجمليد 
على نفسه بكل معى الكلمة. ويتخذ 
دســتورا    الرســول  وقــول  هللا  قــول 

لعمله يف مجيع مناهج حياته.
ســابعا: أن ُيطلّــق الكــر والزهو طاقا 
ابلتواضــع  حياتــه  أيم  ويقضــي  اباّت، 
ابلبشــر،  النــاس  ويقابــل  واخلضــوع، 

ويعاملهم ابحللم واخللق احلسن.
اثمنا: أن يكون الدين وعزه ومواســاة 
اإلسام.. أعز عنده من نفسه وماله 

وأوالده وِمْن كل ما هو عزيز لديه.
هللا  خلــق  مجيــع  يواســي  أن  اتســعا: 
تعاىل، ويعطف عليهم ابتغاء ملرضاته، 
وينفق.. بقدر اإلمكان.. كل ما رزقه 
أبنــاء  خــري  والنعــم يف  القــوة  مــن  هللا 

جنسه ونفعهم.
عاشــرا: أن يعقــد مــع هــذا العبد )أي 
عهــد  القــاديين(  أحــد  غــام  مــرزا 
تعــاىل..  هللا  لوجــه  خالصــا  األخــوة 
على أن يطيعي يف كل ما آمره به من 
املعــروف، مث ال حييــد عنــه وال ينكثــه 
حــى املمــات، ويكــون يف هــذا العقــد 
بصورة ال تعدهلا العاقات الدنيوية.. 
ســواء كانت عاقات قرابة أو صداقة 

أو عمل.
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ضيــف الرحــن هــل وطــل، حامــا معــه املــن والســلوى، ليزيــل عنا 
اهلم والبلوى، ويهب لنا النور والتقوى، لنفوز ابلقرب واجلنة، فإذا 
بلغــت النفــوس مــن اجملاهــدات العا، عرجت الروح لتلقى األنوار 

عند سدرة املنتهى، يف ليلة القدر الكرى.. 
ذلك رمضان ملن ذبح البقرة، وهنى النفس عن اهلوى، وتقرب هلل 

زلفى، وبسط يديه ابإلحسان لإلخوة.
أتعرفون رمضان يسادة يكرام؟!!

أهــو  الصيــام؟!  كيــف  تُــرى  ولكــن  الصيــام.  شــهر  إنــه 
العــوام؟!! يُظــنُّ  كمــا  والطعــام  الشــراب  عــن  امتنــاع   جمــرد 
 كا، بــل هــو حتقيــق اثنــن مــن الرمــض ليكــون رمضــان، صــوم 
اجلســد عــن املــاء والطعــام وصــوم النفــس عــن املنكر واحلــرام، بغية 
 رضا هللا العام، الذي يعلم السر وأخفى، ويعلم مكنون الصدور. 
ســارعوا ي أحبتنــا واذحبــوا النفــس لنيل املــرام، ليكن الصوم ابلفعل 
ابلــر  ولكــن  واألحــام،  ابملــى  تنــال  ال  فالســدرة  ابلــكام،  ال 
والقيام، وإفشــاء الســام، وصلة األرحام، وإطعام الطعام، وعون 

الفقراء واأليتام.
وإذا أمعنا النظر مبعى رمضان لعرفنا املعاين الي تســـمو ابإلنســـان 

ففيـــه تزكيـــة البال وصون املقال وصلة اآلل وإصاح احلال.
وأوىل النـــاس برمضـــان أولئـــك الذيـــن آمنـــوا يف وقتـــن اثنن ترمض 
فيهمـــا األنفـــس، فـــذاك رمـــٌض قبـــل 14 قـــرن، وهذا رمـــٌض آخر، 
فذانيـــك رمضـــان تـــر هبما أمة خـــري األنم. فحذاِر ي أتباع اإلمام 
ومســـيح الزمـــان أن يرحـــل رمضان دون حتقيـــق اآلمال ونوال املراد 
مـــن رب العبـــاد، فقليـــل من الرمض يصلـــح النفس، كما أن قليًا 
مـــن اجلـــوع يصلـــح املعـــدة، فالنفـــس إذا مسنـــت إبشـــباع األهـــواء 
بعـــدت عـــن املبتغـــى وتثاقلت ابألحال فيميل هبـــا احلمل، فتخلد 

إىل األرض، مث هتـــوي يف هاويـــة بئـــس املآل.
ي إخويت الكرام، من صام واضعا هللا يف احلسبان، فكف اللسان 
وَصمَّ األذنن وكف العينن، وســد ســائر فروجه وحال بن نفســه 
األمــارة وغذائهــا مــن األهــواء واألدران، وخشــعت روحــه للرحــن، 
ودخل حضرة الرضوان، ونل الركة تلو الركة من هللا املنان، فقد 
اجتاز فرتة تدريبه ابملعسكر الروحاين وخرج من األيم املعدودات 

نها من نبع التقى وقد ارتوي وتزوَّد لرحلة عام.
فهــذا هــو شــهر رمضــان ي ســادة ي كــرام، فاغتنمــوا الفرصــة قبــل 

فوات اآلوان.
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حــن يعلــُم احلبيــب مبقــِدم حبيبــه، فــإن القلــب يــزداد خفقانــه، 
وتتســارع نبضاتــه، واألنفــاس تــكاد تغــوص يف صــدر صاحبهــا، 
ورمضــان حبيــب للمســلمن الذيــن يرقبــون مقدمــه وحلولــه كل 
عــام. هــو شــهٌر أحبّــه هللا تعــاىل، وخّصــه مبزيَّــة مل حيــَظ هبا شــهر 

مثله، فحبب خلقه فيه.
وكمــا أنَّ الفجــر ال يرحــل إال ليطلــع مــن جديــد، كذلــك يعــود 
ربيــع قلوبنــا ليزهــر يف رمضــان ألنــه شــهر تنــزل فيــه الــركات مبــا 
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التقوى

يعجز املرء عن إحصائه.
فصومــوا  واألبــدان،  للنفــوس  وراحــة  للتغيــري،  فرصــة  رمضــان 

وا.  تصحُّ
قــال رســول هللا  : الصــوم ُجنَّــٌة. فلنحــرص علــى أن نكــون 
رابنيــن ال رمضانيــن، ولنجعــل لرمضــان فينــا أثــرا ونصيبــا يبقــى 

بعد انتهائه ويستمّر معنا إىل رمضان اتٍل.
ليتنــا نــدرك جيــدا أّن هللا تعــاىل كمــا أنــه أكــرم الكــرام وأرحــم 
الرّاحــن، ويقبــل عبــاده الّتائبــن، كذلــك فإنــه ســبحانه شــديد 
العقــاب ميهــل وال يهمــل، فــا داعــي ألن نشــغل أنفســنا ابلثــأر 
واالنتقــام، ولنغلــق يف رمضــان خرائب أحقــادن، ولنطرق أبواب 
الرحــة واملــودة، فنرحــم القريــب ونــود البعيــد ونــزرع قفــار حنــاي 

قلوبنا، ونضع ابقات الزهور على عتبات العاملن. 
لنصافح يف رمضان أنفسنا، ولنصافح الناس بقلوبنا قبل راحات 
أيدينا، ولنصاحل أنفســنا مبتســمن، ولنصفد مجيع األحزان، ومل 

ال؟! أومل ُيَصفَّد الشيطان؟! ولنطلق طري مهومنا بعيدا عنا. 
لنعد يف رمضان ترتيب ذواتنا، ولنكتشف مواطن اخلري داخلنا، 
ولنهزم نفوســنا األّمارة ابلّســوء، والصيام على هذا املســعى خري 

معن، وهو مطهرة ألجسامنا وأرواحنا من السموم الضارة.
الصيام أعلى تعبري عن اإلرادة، أّي فعل احلرية.

الصيام فريضة توّسع الصدر وتقّوي اإلرادة وتزيل أسباب اهلم، 
وترفع صاحبها درجات ُعا.

فيكــر املــرء يف عــن نفســه، ويصغــر حينهــا كّل شــيء يف عينــه 
حالــة مــن الســمّو الروحــي.. ال يبلغهــا إاّل مــن يتأّمل يف حكمة 

هللا من وراء هذه الفريضة..الصوم وقاية من النار.
َم  َقدَّ َلَة اْلَقْدِر ِإميَاًن وَاْحِتَسااًب ُغِفَر َلُه َما تـَ  قال  : »َمْن َقاَم لَيـْ
َم  َقدَّ ِمــْن َذْنبِــِه. َوَمــْن َصــاَم رََمَضــاَن ِإميَــاًن وَاْحِتَســااًب ُغِفَر َلُه َمــا تـَ

ِمْن َذْنِبِه«
فلنحــرص علــى أن يكــون هــذا الشــهر املبــارك نقطــة حماســبة 

ألنفسنا ومراجعة ألعمالنا، وتصحيحا ملسار حياتنا.
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طاملــا تســاءل الكثــريون عــن ســر تعظيــم هللا تعــاىل هلــذا الشــهر 
املبارك هذا التعظيم الكبري.

)رمضــان(.  املبــارك  الشــهر  ذلــك  اســم  يف  نلحظــه  اجلــواب 
فـ»رمضــان« مشــتق مــن »الرمــض«، و معنــاه شــدة احلــر . ففــي 
زمــن اجلاهليــة األوىل، والــذي فيــه عــم الظلــم والبغــي والفســاد، 
وابت الشــرك غالبــا علــى قلــوب كثــري مــن النــاس، كان هنالــك 
رجل أمي فاضت الرحة من قلبه وعلى شفتيه، و كان منهمكا 

مشغوال يف التماس السبيل هلداية الناس.
كان قلبــه يشــتعل حبــا هلل وللبشــرية، وكان يريــد إنقاذهــم بــكل مــا 
أويت من قوة . فلما رآى اخلالق حب هذا اإلنسان الكامل للخلق 
مجيعــا ولبــي نــوع اإلنســان خصوصا، وحن مسع دعواته وتوســاته 
من أجل إنقاذ البشرية، اعتنت رحة هللا تعاىل بنزول القرآن يف هذا 
الشهر العظيم، فكان رمضان شهر القرآن، شهر الكتاب املخلص 

للبشرية من آاثمها وساسلها وأغاهلا.
فهــل عســان نــدرك أن هــذا الشــهر الفضيــل ليــس جمــرد شــهر أكل 
األفــام  مشــاهدة  علــى  تضــاع  فســحة  وليــس  وختمــة،  وشــرب 
واملسلســات واخلــروج إىل املقاهــي وقضــاء معظــم الشــهر يف لغــو 
القــول والفعــل؟! إمنــا هــو شــهر عبــادة وقــرب مــن اخلالــق تعــاىل 
واصطاء بنار حبه ، مث تدلِّ ذلك احلب إحسان إىل اخللق.

إن الصيــام يف هــذا الشــهر ابلــذات جــد ضــروري لتنويــر القلــوب 
وتزكيــة النفــوس. فلــم يشــرع هللا الصيــام بغــرض أن جيــوع االنســان 
ويظمــأ، ولكــن ليتغــذى ويتــزود ابلطعــام الروحــاين الــذي هــو خــري 
وأبقــى، وابلتــال حيصــل لــه أنــواع الرتقيــات الروحانيــة و التزكيــات 

الرابنية.
فشــهر رمضــان فرصــة عظيمــة ال نــدري أتواتينــا العــام املقبــل 

أم ال. 
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صام املقرَّبون الولون صوما
ــكا وتقــراب إىل هللا تعــاىل، يقــول  عرفــت األمــم الســابقة الصــوم، تنسُّ
يَــاُم َكَمــا ُكتِــَب َعلَــى  َهــا الَِّذيــَن آَمنُــوا ُكتِــَب َعَلْيُكــُم الصِّ : ﴿َي أَيـُّ

تـَُّقوَن﴾ )1(. ْبِلُكْم َلَعلَُّكْم تـَ الَِّذيَن ِمْن قـَ
األمــم  ســبقون يف  ممــن  املقربــن  صــوم  مــن  منــاذج    ذكــر  وقــد 
اخلاليــة، فذكــر صــوم حضــرة زكــري وحضــرة مــرمي )عليهمــا الســام(، 
فــوردت اإلشــارة تلميحــا إىل صــوم حضــرة زكــري يف قولــه تعــاىل:
ٍم  تُــَك َأالَّ ُتَكلِّــَم النَّــاَس َثَاثَــَة َأيَّ  ﴿َقــاَل َربِّ اْجَعــْل ِل آيَــًة َقــاَل آيـَ
ا وَاْذُكــْر رَبَّــَك َكثِــريًا َوَســبِّْح اِبْلَعِشــيِّ وَاإْلِْبــَكاِر﴾)2(، امــا صوم  ِإالَّ رَْمــزً
رَِينَّ ِمَن اْلَبَشــِر  حضــرة مــرمي فقــد صرَّحــت بــه اآليــة الكرميــة: ﴿َفِإمَّا تـَ

ْوَم إِْنِسيًّا﴾)3(. َلْن ُأَكلَِّم اْليـَ ُقوِل ِإينِّ َنَذْرُت لِلرَّْحَِن َصْوًما فـَ َأَحًدا فـَ
وال شــك أن الصــوم املذكــور يف ســياق قصــي حضــرة زكــري وحضــرة 
مرمي البتول )عليهما الســام( مل يكن من قبيل الشــعرية الدينية الي 
هي فريضة عامة، وإمنا كان نُسكا خاصا، خصَّ هللا تعاىل به هذين 
يَقن، وتلخص هذا الُنُســك يف االنقطاع عن شــواغل احلياة،  دِّ الصِّ
وســد الطــرُق املوصلــة إىل كل مــا خــا هللا . مل يكــن صــوم زكــري 
ومرمي إًذا انقطاعا عن أكل وشرب البتة، بدليل أن اآلية الي أمرت 
يف آخرهــا حضــرة مــرمي البتــول ابلصــوم، هــي نفســها الــي أمــرت يف 
ًنا َفِإمَّا  رِّي َعيـْ أوهلا ابألكل والشــرب كما تشــاء: ﴿َفُكِلي وَاْشــَرِب َوقـَ
لَــْن ُأَكلِّــَم  ُقــوِل ِإينِّ نَــَذْرُت لِلرَّْحَــِن َصْوًمــا فـَ رَيِــنَّ ِمــَن اْلَبَشــِر َأَحــًدا فـَ تـَ

ْوَم إِْنِسيًّا﴾)4(. اْليـَ
األمــر إًذا يشــتمل علــى مفارقــة مــا، فينما أمرت حضرة مرمي ابلصوم 
مســح هلــا ابألكل والشــرب، الشــيء الــذي يتنــاف مــع معــى الصيــام، 
الــذي ُيفَهــُم علــى أنــه امتنــاع عن عدة أمور وممارســات، من ضمنها 

األكل والشرب بداهة.

مُّ الصوم والصيام والصَّ
مــن املعــروف لغــوي أن التغــري والــزيدة يف مبــى اللفــظ يصحبــه تغــري 
وزيدة يف معنــاه، والصــوم لفــظ مأخــوذ مــن اجلــذر اللغــوي »ص و 
م« ويكاد مصنفو املعاجم كلهم جيمعون على مضمون واحد ملعى 
الصــوم، أال وهــو االمتنــاع واإلمســاك عــن أي شــيء عمومــا، وعــن 
األكل والشــرب واجلمــاع خصوصــا، غــري أن هــذا املعــى الذي يكاد 
يكــون جُمَْمًعــا عليــه ال يُــْدَرك بوضــوح إال إذا تناولنــا قبله ابلنظر مادة 

لغوية أخرى، وتتمثل يف اجلذر اللغوي »ص م م«.

داللة اجلذر »ص م م«
ُياحــظ ذيــوع اجلــذر »ص م م« يف العديــد مــن املفــردات العربيــة، 

ومنها: الصمم، والصمُّ، والتصميم، والِصَمام، وغريها الكثري..
ومجيــع املفــردات العربيــة املشــتقة مــن اجلــذر »ص م م« تشــرتك يف 
َمم: اْنِســَداُد اأُلُذِن وِثَقُل  معى الســدِّ أو االنســداد أو القطع. فالــــصَّ
ــْمع)5(. والتَّْصميــُم: امُلِضــيُّ يف اأَلمــر)6(، أي قطعــه، والصمصام:  السَّ
َثي)7(. وِصماُم القاُرورَِة وِصماَمُتها  نـْ السيف الصارٌِم، أي القاطع ال يـَ
ــاُء:  : ِســداُدها.... وَحَجــٌر أَصــمُّ، وَصْخــرٌَة َصمَّ ُتهــا، بَكْســرِِهنَّ وِصمَّ
ُصْلــٌب ُمْصَمــٌت)8(، أي ال فــروج فيهــا. وِصَمــام الَقْلــب: جهــاز يف 

م)9(، واملقصود جرينه يف اجتاه واحد. القلب لتنظيم حركة الدَّ
إًذا، فالصــم يعــي ســد الفــروج، وبتعبــري آخــر ســد منافــذ الشــهوات 
مجيعها، وقطع الصلة بن شــيئن، وهذا هو األصل يف الصوم، أي 
أنه سد لفروج املرء الي هي مداخل الشهوات ومنافذها، وهو أيضا 
قطع صلة النفس وإمداداهتا املتمثلة يف غذائها املادي، والذي قوامه 

األهواء والنجاسات املادية.
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التقوى

ويف لفظة »الصوم« َدلَّ اجتماُع صويَتْ الصاد وامليم على سد منافذ 
الشــهوات، وهــو جوهــر الصــوم كمــا نعــرف، كمــا أن لصــوت الــواو 
داللــة علــى الضــم املمتــد، الــذي يوحي ابنطواء الكتلة أو الشــيء أو 
الشــفاه علــى نفســها بشــكل مســتمر، وهــذا االنطــواء يضفــي طابــع 
الســرية علــى الفعــل، مبعــى أن الصــوم عبــادة ال يطلــع عليهــا إال هللا 
ْوَم َفِإنَُّه ِل  ، فعن النَِّيِّ  َقاَل: »ُكلُّ َعَمِل اْبِن آَدَم َلُه ِإالَّ الصَّ

وََأَن َأْجزِي ِبِه«)10(.
أما الصيام، فيتضح من بناء هذه اللفظة نوع من املمارسة اجلماعية، 
مبا تشري إليه ألف املفاعلة يف »صيام«، وملزيد من التفصيل يف هذه 

النقطة، نتناول أمثلة أللفاظ ذات مبان مشاهبة، مثل:
َقاَتَل  ِقتال  اشرتك مع آخرين يف فعل القتل

حاصر ِحصار  اشرتك مع آخرين يف فعل احلصر
َخاَطَب  ِخطاب  اشرتك مع آخرين يف فعل الكام )املخاطبة(

َخاَصَم  ِخصام  اشرتك مع آخرين يف املخاصمة
صاوم  صيام  اشرتك مع آخرين يف فعل الصوم

َفاَعَل  ِفعال  تدل ألف املفاعلة على اشــرتاك أكثر من طرف 
يف أداء الفعل معا.

مــن خــال البيــان الســابق تبــدو داللــة البنيــة اللفظيــة لـــ »الصيــام« 
مفيدة ملعى املمارسة اجلماعية لألمة كافة، وحن يوجه املوىل احلكيم 
سبحانه التوجيه إىل األمة كافة يذكر »الصيام« وال يذكر »الصوم«، 

وهذا ياحظ يف السياق القرآين، كما يف:
َياُم َكَما ُكِتَب َعَلى الَِّذيَن ِمْن  َها الَِّذيَن آَمُنوا ُكِتَب َعَلْيُكُم الصِّ ﴿َي أَيـُّ

تـَُّقوَن﴾ )11( ْبِلُكْم َلَعلَُّكْم تـَ قـَ
َياَم  َياِم الرََّفُث ِإىَل ِنَساِئُكْم ........ مُثَّ َأتُّوا الصِّ َلَة الصِّ ﴿ُأِحلَّ َلُكْم لَيـْ

ِإىَل اللَّْيِل﴾ )12(
﴿َفَمــْن َكاَن ِمْنُكــْم َمرِيًضــا َأْو بِــِه َأًذى ِمــْن رَْأِســِه َفِفْديَــٌة ِمــْن ِصَياٍم َأْو 
َعٍة  ٍم يِف احْلَجِّ َوَسبـْ َصَدَقٍة َأْو ُنُسٍك ..... َفَمْن ملَْ جَيِْد َفِصَياُم َثَاَثِة َأيَّ

ِإَذا رََجْعُتْم ِتْلَك َعَشرٌَة َكاِمَلٌة﴾ )13(
ْوَبًة ِمَن اللَِّ وََكاَن اللَُّ َعِليًما  َتاِبَعْنِ تـَ رَْيِن ُمتـَ ﴿َفَمْن ملَْ جَيِْد َفِصَياُم َشــهْ

َحِكيًما﴾)14(
ٍم َذِلَك َكفَّارَُة َأمْيَاِنُكْم ِإَذا َحَلْفُتْم﴾)15( ﴿َفَمْن ملَْ جَيِْد َفِصَياُم َثَاَثِة َأيَّ
َلُه ِمْنُكْم  تـَ تُــْم ُحــرٌُم َوَمْن قـَ ْيــَد وَأَنـْ لُــوا الصَّ ْقتـُ َهــا الَِّذيــَن آَمنُــوا اَل تـَ ﴿َي أَيـُّ
َعِم حَيُْكُم ِبِه َذوَا َعْدٍل ِمْنُكْم َهْدًي  َتَل ِمَن النـَّ ًدا َفَجزَاٌء ِمْثُل َما قـَ َعمِّ ُمتـَ
اَبلِــَغ اْلَكْعبَــِة َأْو َكفَّــارٌَة َطَعــاُم َمَســاِكَن َأْو َعــْدُل َذِلَك ِصَياًما لَِيُذوَق 

َواَبَل َأْمرِِه﴾)16(
ا﴾)17( َتَماسَّ ْبِل َأْن يـَ َتاِبَعْنِ ِمْن قـَ ﴿َفَمْن ملَْ جَيِْد َفِصَياُم َشْهرَْيِن ُمتـَ

فيمــا مضــى إيــراده مــن آيت كرميــة، ال يفــى مــا تتضمنــه من داللة 
اخلطــاب املوجــه إىل األمــة مجعــاء، األمــر الــذي يعطي لـــ »الصيام« 

مدلوال مجاعيا.

اخللصة
الصوم: هو َصمُّ منافذ الشــهوات، أي ســدها، وإىل جانب ذلك، 
 ، فهو ممارســة ســرية يقوم هبا العبد، وال يطلع عليها ســوى هللا
األمر الذي يفســر كون هللا تعاىل جَيْزِي به، ويف رواية »جُيْزَى به«، 
أي يكون هو نفسه سبحانه جائزة الصائم املخلص احملتسب.

للصــوم، حبيــث تؤديــه األمــة  التفعيــل اجلماعــي  فهــو  الصيــام  أمــا 
كلهــا، فتنــزل الــركات عليهــا بشــكل مجاعــي ملحــوظ، وال يفــى 
ما للممارسات التعبدية اجلماعية يف مكان واحد وزمان واحد من 
أثــر إجيــاب ابلــغ، فصــاة اجلماعة تفضل صاة الفرد، واحلج فريضة 
مجاعية يف مكان واحد، وهذا أثره يدركه اجلميع، فكذلك الصيام، 
فريضة مجاعية يف زمان واحد، فلكم أن تتصوروا ما له من بركات.
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