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التقوى

 Vهذ  N �لدخو'  قبل 
�لد�فئة،  �لر�حية  �ملحطة 
 ��  Aنش  LY بنا   �´د
بالذ��  تتعلق  منها  بد  ال  مقدمة 
�لسرمدية،  �ألgلية  �صفاִדا  �إل�ية 
�هللا   Lكا ":� �هللا  قا' �سو'  فقد 
�y يكن شيf". هذ� �حلديث يد' 
 3Xملا� Xلوجو� LY اللة قاطعة علىX
من Yلفه �� يائه كاL عدمy� ¹ يكن 
 � �خلالق   T��بقد  ،fشي  zهنا
�ملطلقة �حكمته �لال�ائية، ظهر هذ� 
�لوجوX من �لعد�، �قد سئل سيدنا 
بأقل  فقا'   � �هللا  عن   � علي 
"قبل  �لدالال�:  �Yعظم  �لكلما� 
�ليس   fشي كل  �بعد   fشي كل 
 LY بالذكر  ��جلدير   ."fشي كمثله 
هناz صفا� تÜيهية �صفا� متثيلية 

 ÙXلن تتعطل �لو ع� �حلد �أل� y
من �لزمن، ��L �لر��يا� �لJ تناهت 
�لذين   fألنبيا�  Xعد  LY مسامعنا   ��
�مشرعني   Tكقد�  � �هللا  �سلهم Y
�عشرين  �بعة Y� مائة   Uحو� بلغ 
يد'  شك  بال  �هذ�   ،ªن Yلف 
 � �خلالق   LY على  ��ضحة  Xاللة 
��لرحيمية  �لر�انية  بصفته  جتلى 
�ملخلوقا�  مع  �لتعامل   N ��لعد�لة 
�خاصة �إلنساL "�نِّه ��نسه". هذ� 
��ستعد  �ألمانة  �لذ3 �ل   Lإلنسا�
للحفاÝ على حرية �الختيا� كأمانة 
oخر  ملخلو1  ممكن¹   �Y سهًال  ليس 
LY يتحمل هذV �ملسؤ�لية �لعظيمة.  
من  Yمة  فإL كل  mلك   fعلى ضو�
�ألمم خال فيها نذير حØ تقو� �حلجة 
 Fgبنو� مسلح  �هو   Lإلنسا� على 

منذ  فطرته   N �لشر   Fgنو��  Aخل�
�جوVX، حØ تتجلى �حلكمة �انب 
�لر�ة ��لعد�لة �بقية �لصفا� �إل�ية 
�لتمثيلية، �لJ تنعكس على �لشر\ة 
�هي  �لبشر3،  �ملجتمع   N �أل�� 
تبعهم  �من  ��ملرسلني   fألنبيا� فئة 
بإحساL �� يو� �لدين. �قد جتلت 
 Lإلنسا�  N �لتمثيلية  �لصفا�   Vهذ
�لتشريعية  �لرسالة  صاحب  �لكامل 
�حلبيب  �هو  �لبشر  لكل  �لعامة 
�ملصطفى صلو�� �هللا �سالمه عليه 
عائشة �ضي  عن   3�� �قد  �oله، 
�هللا عنها ��g �لنª � حني سئلت 
عن ُخلق �لرسو' �لكرمي فقالت على 
 Vֲדذ� ."Loخلقه �لقر Lكا " :��لفو
�إلجابة �لر�ئعة جسد� Yخال1 هذ� 
�لنª �لكرمي �لذ3 �ل Yمانة �لتبليغ 
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���جه  جهد،  من  ميلك  ما  بكل 
�لعذ�s ��لتضحيا� �لJ فاقت كل 
 ،fمثله من �إليذ� fله �ألنبيا aما تعر
�لتشريعية  �إلسال�  �سالة   LY �مبا 
يو�   �� للبشرية  �سالة  oخر  هي 
 LY ��ملنطقي  �لطبيعي  فمن  �لقيامة 
 fتتميز بنكهة خاصة تليق ֲדذ� �لعطا
�لنو��� �ملتدفق بال توقف �� oخر 
حلظة N هذ� �لزمن �أل�ضي. �حني 
 Vندخل باحثني متحممني بعطر هذ
سنشعر  �لنبيلة،  �لسامية  �لرسالة 
 Jل� �ملنعشة  �لر�حية  بالفيوضا� 
�جوXنا  من  �ألساسية  �لغاية  حتقق 
على هذ� �لكوكب �هي عباTX �هللا 
� مبا يستحق من �لتكرمي ��لتسبيح 
 ،fملقر��  fللقا� هذ�   N� ��لطاعة، 
 Tلنضر� �لصيا�   Tشجر عند  نتوقف 
�لرمضا�  �عبAها  ظلها  تدفق   Jل�
 LY �مع   ،Lلقر�� مر  على  �ملنعش 
ع�  �ألمم  كل  على   aفر �لصيا� 
 ��� � �Xo منذ Lملكا�� Lلزما�
�سو' �لبشرية �عاf �مد صلو�� 
�هللا �سالمه عليه �على oله، حيث 
�لظر�_  §كم   ªن كل   Lكا
 sلشعو� الختال_  �ملوضوعية 
ضمن  قومه  ֲדد�ية  مكلف¹  ��ألمم 
 Jلتمثيلية هللا � �ل� جتلِّي �لصفا� 
 Lحسنة لكل �لذين يؤمنو Tجتعله قد�
به، �من �لطبيعي LY يكوL للصيا� 

�ملفر�a على �ألمة �إلسالمية نكهة 
خاصة تتناسب مع خY Aمٍة Yخرجت 
عند  �لصيا�  �ختلف  �قد  للنا	. 
بعضها   Lكا §يث   Wألخر� �ألمم 
يصو�  �بعضها  �لكال�،  عن  يصو� 
��لبعض  �ألطعمة  بعض  تنا�'  عن 
كاg LماL �لصيا� عندV ¸تلف عن 
 fجا  LY  ��  ،sلشعو� من   VAغ
�كن¹  لنا  ليحمل  �لعظيم  �إلسال� 
�هو  �إلسال�،   Lكا�Y من  عظيم¹ 
 �� �ضافة  �لكرمي   Lمضا� صو� 
 N Xملوجو� T�صيا� �لتطوF ��لكفا
�هذ�  �لكامل،  بالتفصيل  �لتشريع 
�لسابقة،  �ألمم  يتحقق N صيا�   y
Yعفى  فقد   Aتيس� يسر  Xين  �ألنه 
�لقيا�  من  �لبشرية  �حلاال�  بعض 

��ملسافر  كاملريض   ،aلفر� ֲדذ� 
�ملعر�فة  �أل�قا�  خال'   TYملر��
بل  �ملعر�فة،   TYملر� حلالة  بالنسبة 
�لتحرمي  مبÜلة   ��ملعذ� صيا�  �عت� 
 ��  Xنعو فقط. �حني  �لكر�هية  ال 
 �gAم"  �  Xملوعو� �ملسيح   TAس
غال� �Yد" �ما� هذ� �لعصر ��حلجة 
على كل �لنا	، نالحظ LY عالقته 
بالصيا� كانت عالقة �يمة �صلت 
�� حد �لصيا� �لتطوعي ملدÒ Tانية 
 � هللا  �لر�سخ  �حلب  بد�فع  Yشهر 
�هللا  صلو��  �مد  �لكرمي  �سوله �
�سالمه عليه �oله، �قد �صل هذ� 
�إل�اما�  حد   �� �لكرمي   Àملبعو�
�هللا  من  �ملتدفق   fإل\ا� ��لكشو_ 
�لتطوعي  �لصيا�   Tفتر �، �خال' 
�سوَ'   WY� �لكشف،  حالة   N�
�  ��حلسَن  � �سيَدنا علي  �هللا 
�ضي �هللا  fحلسَني �فاطمَة �لزهر���

عنهم �يع¹. 
سيدنا   Vتاo �لكشف  هذ�  �ضمن 
�لكرمي،   Loللقر  VAتفس  � علي 
كما جاN f تد�ينه �ذ� �لكشف. 
�لو تأملنا N جتا�بنا �لذ�تية لوجدنا 
 Lلصيا� عن �لطعا� ´عل �إلنسا� LY
 rلر��  Lأل  ،rلر��  yعا من  قريب¹ 
 LY هم من �جلسد فعليناY لو�قع� N
�تم بغذ�f �لر�Y rكثر من �جلسد، 
 Lهم مشكلة ��جهت �إلنساY L��

 الصيـام يـؤدي إ� 
جتليـات القلب، ورمبا 
الكشـوف  تصـل 
رؤية  إ�  الرمضانيـة 
اهللا � بعني البص7ة 
األبصار  ألن  والفؤاد. 
aـال أن تصـل إ� 
هذه النعمة العظيمة. 
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التقوى

 �Y هتمامه� LY Tع� تعامله مع �لعقيد
على  يتركز  �لضالة  �ألغلبية  �هتما� 
 N  Âإلفر�� حد   �� �جلسد   fغذ�
هذ� �ملجا' مما حرمه من �لقرs من 
 Lليكو �لصيا�   aلذ3 فر�  � �هللا 
 fلذ3 \ملنا �� فضا� ����جلناr �لنو
 .Tملحبة �إل�ية �لغامر�� ��لرضا ��لنو
\قق  �إلسالمي  �لدين   N ��لصيا� 
حالة �لتقوW للصائم �ميان¹ ��حتساب¹ 
�ليس عاTX �تقليدÚ كما هو �حلا' 
بالنسبة ألكثرية �ملسلمني، �لألسف 
�لشديد. �مبا LY �لقرLo �لكرمي Yنز' 
N شهر �مضاL �ملبا�z فمن �جلدير 
�لشهر  هذ�   ��  Aنش  LY بالذكر 
من  له  ملا   ����إلشا ببعض  �لعظيم 
Y«ية خاصة، ففيه Yنز' �لقرLo �فيه 
ليلة مبا�كة هي خA من Yلف شهر 
�هي ليلة �لقد�، �فيه ثو�s ال يعلمه 
�ال �هللا �، حيث قا' N �حلديث 
�لقدسي:"�لصيا� Y� Uنا Yجز3 به". 
 dخلا� sفكم هو عظيم هذ� �لثو�
بالذكر  �لعظيم. �جدير  �خلالق  من 
LY �لصيا� يؤ3X �� جتليا� �لقلب، 
�مبا تصل �لكشو_ �لرمضانية �� �
 .Xلفؤ��� TAية �هللا � بعني �لبصÑ�
 Vتصل �� هذ LY 'ا� �ألL �ألبصا
�لنعمة �لعظيمة. �مع® هذ� LY غاية 
 Fالمتنا� ليست  �حلقيقية  �لصيا� 
عن �لطعا� ��لشر�s، �لكن �لغاية 

 Fلتضر�� �لتسامي  هي  �ألساسية 
 zهنا فهل   ،� �هللا  من   sلتقر��
نعمة Yك� من نعمة �لقرs من �هللا، 
 	�ميا ملن  ��ملحبة  �لرضا   sذ�
�لصيا� �حلقيقي بد�فع �إلمياL �لر�سخ 
�� حد �ليقني؟ �كم هو ��ئع هذ� 
�لذ3   Uحلو� �لرمضا�   Lملهرجا�
 N �مكان¹  gمان¹  �ملسلمني  \شد 
�طة �حلب �إل�ي بفرr عظيم �� 
حد �لعجز ألية �Yدية على تر�ته 
 N حر�_ �كلما�. �\ضر� ��
 N للحظة ما قيل عن �لصائم� Vهذ
 ،Lللصائم فرحتا" z�هذ� �لشهر �ملبا
 fفرحة عند لقا� �فرحة عند �إلفطا
 z��ملبا �لشهر  �به". �o Nخر هذ� 
�لفـطر  عيد  يو�  علينا  يشـر1 
 ،��سـر� ֲדجة  مـن  فيه  مبا 
�يـسعد� Y LYنـهي هذV �لرحلة 
من  ببيت   TAلقصـ� �لرمضـانية 

�لشعر يقو':

?مضا' جاB فرتـل �لقر`نـا             
.�عكف لصومك .�طلب �لغفر�نا

�ننا  �لكرمي،  �أل`  Yيها  Yجل 
�خاصة  �لشهر  هذ�   N  Lمدعو�
هذ�   fعطا�  �� �أل�ديني   Tألخو�
�لشهر ما يستحقه من �لتكرمي ألنه 
 ��حلة �أليا�، يز� N _لضيو� Aخ
 fألمل ��لرجا�� Wبالبشر sلقلو�
باملغفرT ��لدخو' N جنا� �لنعيم 
N �لد��ين Xنيا �oخرT، ��حلمد هللا 
�s �لعاملني على نعمه �لJ ال تعد 

�ال حتصى.
�N �خلتا� Yقو': �للهم �جعلنا من 
�حقق  �لد��ين،   N جنتك  Yهل 
تصبو  ما  كل  �أل�دية  للجماعة 
 Lألما�� ��ألمن  �حلب  من  �ليه 
�لكل �لشعوs ��ألمم حتت شعا

"�حلـب للجـميع 
.ال كر�هـية ألحـد"

وكـم هو رائع هذا املهرجـان الرمضاx احلو  
الذي 4شـد املسـلمني زمانًا ومكانًا a Lطة 
احلـب اإل!ي بفرح عظيـم إ� حد العجز ألية 
أ;ديـة على تر�تـه إ� حـروف وكلمات.


