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التقوى

كلمة التقوى

نعمــه  علــى  تعــاىل  هللا  شــكر  دواعــي  مــن 
الشــهر  هــذا  لشــهود  وفقنــا  أن  الكثــرة 
الفضيــل يف هــذا العــام، متيحــا هبــذا فرصــة 
جديــدة، لــرد لنــا هبــا الكــرَّة علــى الشــيطان يف تلك احلرب 
البيــان  التارخييــة املســجلة يف ســجل اخلليقــة منــذ صــدور 
الــرابن ﴿ِإنِّ َجاِعــٌل يِف اْلَْرِض َخِليَفــًة﴾ )البقــرة: 31(.. 
وطاملا مرت علينا السنون، ويف كل رمضان نستجمع قواان 
الروحانيــة، ونعقــد مــع هللا تعــاىل العهــود واملواثيــق ابلصمود 
أمــام هجمــات الشــيطان املــراوغ واملرتصــد. فنســتمد قــوة 

ملصارعة الشيطان والتغلب عليه يف هذا الشهر الفضيل.
يهل هالل رمضان هذا العام واملسلمون تتدنَّ هبم احلال، 
من سيئ إىل أسوأ، وعلى شىت الصعدة، اقتصادية كانت 
أو اجتماعية أو سياسية أو فكرية، حىت لقد ابتلوا ابملخالفة 
الســافرة لوامــر هللا تعــاىل ونواهيــه الواضحــة، فبــدال مــن أن 
يكــون شــهر رمضــان شــهرا مكرســا لكبــح مجــاح المــارة 
وإمخــاد نــران شــهواهتا املســتعرة، جنــد عامتهــم ودمهاءهــم، 
الشــهر ابلــذات  هــذا  بتحريــض مشــاخيهم وأحبارهــم، يف 
ضيقــي الصــدر ســراع احَلميــة محيــة اجلاهليــة، يــؤذون مــن 
جياهــر ابلفطــر هنــارا، وإن كان مريضــا أو مســافرا، بــل حىت 
ولو كان على غر دين اإلسالم. وقد زادوا طني حاهلم بلة 
يف شــهر الصيــام هــذا العــام جبرميتــني شــنيعتني، أوالمهــا يف 
إندونيسيا، حني شن متطرفون هجوما ضاراي شرق منطقة 
لومبــوك علــى بيــوت عائــالت حديثة العهــد ابلمحدية، مما 
أحلــق أضــرارا جســيمة ابملمتلــكات. ويف ســياق متصــل مــن 
االضطهاد املنظم، ويف ابكســتان حتديدا، داهم حشــد من 
املتطرفني يف ســيالكوت املســجد املبارك ليال، ومارســوا فيه 
ما اشتهته نفوسهم السبعية من ألوان التخريب، والذي بدا 
حــىت يف متزيقهــم املتعمــد ملصاحــف القــرآن اجمليــد، كل هذا 

يف شــهر الصيــام، ويف أايم الرمحــة منــه فبــأي وجــه اي تــرى 
يســألون هللا تعــاىل الرمحــة؟! ﴿َوَمــْن َأْظَلُم مِمَّْن َمَنَع َمَســاِجَد 
اللَِّ َأْن ُيْذَكــرَ ِفيَهــا اْسُــُه َوَســَعى يِف َخرَاهِبَــا ُأولَئِــَك َمــا َكاَن 
يَــا ِخــْزٌي َوهَلُــْم يِف  نـْ هَلُــْم َأْن َيْدُخُلوَهــا ِإالَّ َخاِئِفــنَي هَلُــْم يِف الدُّ
اْلِخــرَِة َعــَذاٌب َعِظيــٌم﴾ )البقــرة: 115(.. وليس من قبيل 
مشاتة القول أبن خزي هؤالء املّدعني ابإلسالم ابٍد للعيان، 

والشواهد أكثر من أن حتصى. 
وابلعودة إىل مقاصد الصيام، اليت يعد أبرزها على اإلطالق 
قتــل النفــس الســبعية فينــا، المــر الــذي يكــون مــؤداه منــو 
جنني التقوى بسالم، مما يصب يف احملصلة يف حتقق الغاية 
مــن شــعرة الصيـــــــــام، أي لعلنــــــــا نتقــي، كمــا يقــول تعــاىل: 
َياُم َكَما ُكِتَب َعَلى  َها الَِّذيَن آَمُنوا ُكِتَب َعَلْيُكُم الصِّ ﴿اَي أَيـُّ
ُقــوَن﴾ )البقرة: 184(، فالعلة  تـَّ ْبِلُكــْم َلَعلَُّكْم تـَ الَِّذيــَن ِمــْن قـَ
الساســية وراء تشــريع الصيــام هــي إنبــات بــذرة التقــوى يف 
القلــوب، وبغــر حتقــق تلــك الغاية، ال ُينتظر إحراز مقاصد 
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الصيام كما أرادها الشارع احلكيم جل جالله.
إن صيام رمضان إمياان واحتسااب يؤدي ابلصائم إىل إحداث 
تغيــر جــذري يف نفســه، فُيصّفــد الشــيطان وُتقــّرب اجلنــة، 
تغيــر طيــب يف  الذيــن يســعون إلحــداث  ولكــن لولئــك 
حاهلم، ابذلني قصارى جهودهم إلخضاع كل قوهلم وعملهم 
لرضا هللا تعاىل، وساعني للتقرب إليه واخلضوع حلكمه حىت 
يغرتفوا من حبار رمحته ومغفرته العميقة، تلك الرمحة واملغفرة 
الــيت تتضاعــف يف هــذه الايم مقارنــة مــع ســائر أايم العــام، 
فيسحقوا ما نصبته أنفسهم من آهلة ُتناوئ هللا تعاىل بطريقة 
شــعورية أو ال شــعورية، وَيْذُروُه يف اهلواء. لو بذل كل امرٍئ 
سعيه على هذا النحو فإنه ميَنُح من هللا تعاىل القوة اليت هبا 
ُيصفِّــد الشــياطني، فالشــيطان ال ُيصفَّــد مــن تلقــاء نفســه، 
وإمنا بيد املؤمن الساعي فعال إىل تصفيده، وابالستعانة ابهلل 

سبحانه وتعاىل ُمعيذان الوحيد من الشيطان الرجيم.
يطالــع  يونيو/متــوز 2018  لشــهر  التقــوى  عــدد جملــة  ويف 

القارئ الكرمي ابقة من املواد املعرفية اليت حتتفي بدخول هذا 
الشــهر الفضيــل، وعلــى رأس تلــك املواد أبيــات مقتطفة من 
قصيــدة نظمهــا ســيدان املســيح املوعــود  ابللغــة العربيــة 
المــة  يف    بعثتــه  الرمضانيــة  الــركات  مــن  أن  تظهــر 
احملمديــة، ابإلضافــة إىل خطبــة مــن خطــب اجلمعــة لســيدان 
اخلليفــة اخلامــس مــرزا مســرور أمحــد  )أيــده هللا تعــاىل بنصــره 
العزيز(، يركز فيها حضرته على املقصد الساسي من تشريع 
الصيــام، وهــو خلــق التقــوى يف القلــوب، فيذكــر حضرتــه مــا 
مفــاده أن رمضــان فرصــة مواتيــة الســتعادة تقــواان املفقــودة، 
تلك التقوى نفسها اليت لجل استعادهتا بعث هللا تعاىل لنا 
املســيح املوعود . ويف ســياق احلديث عن احلكمة من 
تشــريع الصيــام، ودوره يف كبــح ثوائــر ذئــب النفــس المــارة، 
نصطحــب القــارئ الكــرمي يف رحلــِة تقــصٍّ للحقائــق موغلني 
وإخوتــه،    يوســف  عــن  القرآنيــة  القصــة  أعمــاق  يف 
أن  االســتقصائية  الرحلــة  تلــك  بنهايــة  القــارئ  وســيدرك 
هــؤالء اإلخــوة حتــت أتثر القــوى الغضبية كانوا كذئب أكل 
أخاهــم. ويف ســياق هــذا املقــال نطلــع علــى أقــوال املســيح 
املوعــود الداعمــة للفكــرة، كتعريفــه اْلَمْغُضــوَب َعَلْيِهــْم أبهنــم 
أولئك الذين يستعملون قوة غضبهم مبا خيالف مرضاَة هللا، 
وهكذا ينقادون للُقوى السُبِعية فيهم. ولن الشيء ابلشيء 
ُيذَكُر، فمن املستحسن يف هذا املقام التطرق إىل شيء من 
السرة املطهرة لسيدان املسيح املوعود ، وابلخص فرتة 
صومــه املبــارك يف هوشــياربور، وكيــف أن ذلــك الصــوم أمثــر 
من الركات ما ال تزال مجاعتنا اإلسالمية المحدية ترفل يف 

نعمه حىت اليوم.
اللهــم أِهــلَّ الشــهر الفضيــل علينــا ابلمن واإلميان والســالمة 
واإلســالم. وفــرج كــروب املســلمني واهدهــم ســواء الســبيل، 

آمني.

فالعلــة األساســية وراء ترشيع الصيام هي 

إنبات بذرة التقوى يف القلوب، وبغــر تحقق 

تلك الغاية، فــا ُينتظر إحراز مقاصد الصيام 

كــا أرادهــا الشــارع الحكيم جل جاله.


