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حلمي مرمر - مصر

العبادات اليت كتبها هللا 
عبــاده وأنزهلــا يف  علــى 
كتابه، ليس هلا من غاية 
إال الرتقي ابلنفس اإلنسانية، وانتشاهلا 
الغوايــة واإلخــالد إىل  مــن حضيــض 
الشــهوة،  وأغــالل  بسالســل  الرض 
وســعر اللذة والدونية. ُخلق اإلنســان 
إىل  هائلــة  بقــوة  ينحــدر  ضعيفــًا، 
مهــاوي ســراديب النفــس وظلماهتــا، 
وجذابهتــا،  ثوائرهــا  خمالــب  وختتلبــه 
فيكــون هلــا مطيــًة متتطيــه وتقوده، وهلا 
يذل وخيضع، هو معها يف وفاق لهنا 
النَِّهــم، لكنــه ال  ُتشــبع غــول رغباتــه 
يزال يعوي ويطلب املزيد، حىت يكون 
المل يف إشــباعه رابع املســتحيالت، 
تلــك النفــس الّمارة اليت ُأمران بذحبها 
وعصياهنــا  مجاحهــا  وكبــح  بســكني، 

هلــا أن أتمــره فيأمتــر، وإمنــا هــو آمرهــا 
هلــا  يعــد  تســتجيب، ومل  أن  وعليهــا 
رمبــا  ســلطان،  مــن  عليــه  اليــوم  بعــد 
ظللنــا أحــد عشــر شــهراً يف ســجال، 
اترة نضــع هلــا، واترًة ُنضعهــا، فــإذا 
جــاء رمضــان، وسعنــا قــول ربنــا ﴿
َعَلْيُكــُم  آَمنُــوا ُكتِــَب  الَِّذيــَن  َهــا  أَيـُّ اَي 
يَــاُم َكَمــا ُكتِــَب َعلَــى الَِّذيــَن ِمــْن  الصِّ
امتثلنــا،  ُقــوَن﴾2  تـَّ تـَ َلَعلَُّكــْم  ْبِلُكــْم  قـَ
وكان ذلــك إعــالان إبحــكام القبضة، 
وإعــالن  منهــا،  ســلطاهنا  وانتــزاع 
اهليمنــة التامــة عليهــا، أيتهــا النفــس: 
إذا جــاء رمضــان أصبحِت ذليلة بعد 
عزة، وهزيلة بعد قوة، ومستكينة بعد 
قــادرا  اإلنســان  يكــون  وقــد  هيمنــة، 
علــى ذلــك علــى مــدار العــام، لكــن 
متقطعــة، وبضــرابت هزيلــة،  بصــورة 
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علينــا  هللا  فكتــب  عليهــا،  والتمــرد 
الفرائــض الــيت ال يكــون املــرء مســلمًا 
أحدهــا،  يف  ابلتفريــط  اإلســالم  اتم 
ويف ذلــك يقــول البوصــري يف ُبردتــه 

الشهرة: 
والنفس كالطفل إن هتمله شّب على  
     حب الرضاع وإن تفطمه ينفطِم 

وقال آخر
عليك نفَسك هذهْبا فمن ملكْت  

     زماَمه النفُس عاش الدهَر مذمومًا 
وقد ورد يف املزامر على لسان داوود 
: »أذللــت ابلصــوم نفســي«1. 
والصيــام أحــد تلــك الفرائــض، وركــن 
ركــني مــن أركان الديــن، وســبيل قــومي 
للســيطرة على النفــس وإجبارها على 
حتويــل مســارها، مــن أجــل تفهيمهــا 
أن املِْقــَود ليــس بيديهــا، فــال ســبيل 
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بــل  ودفنهــا،  الثوائــر  قتــل  تكفــل  ال 
رمبــا تفقدهــا توازهنــا قليــال، لكنهــا ال 
تلبــث أن تلملــم شــتاهتا، وتســتجمع 
قواها، وتعاود اهلجوم بضراوة، ولكن 
توايل الضرابت ثالثني يوما كفيل أن 
تنهــزم تلــك المــارة، وتتولــد اللوامــة 

فاملطمئنة.
احلــق أن الصيــام يرفــع مــن حالــة املرء 
شــأن  مــن  ُيــط  إنــه  إذ  الروحانيــة، 
اجلســد حبرمانــه مــن مشــتهياته، ولــو 
كانــت يف الصــل حــالال لــه، فإنــه 
معلوم أن الِبطنة ُتذهب الفطنة، وإذا 
قلــب  فبــأي  اإلنســان  فطنــة  ذهبــت 
يشــعر بربــه، وأبي عقــل يفطــن إليه، 
يــراه؟ فــكان لزامــا علــى  وأبي فــؤاد 
العبد أن يرم اجلسد من بعض َوقوده 
وُيضعــف  أجيــج صوالتــه،  ليخفــف 
أن  للــروح  ويســمح  قــوى هجماتــه، 
تطــر وحتلــق يف ســاء القــرب الــرابن، 
فإنــه معلــوم أن الشــيء إذا خّف عال 
وتســامى، وإن كان حرمــان اجلســد 
مــن مشــتهياته بعــض الوقــت يشــكل 
أن  إال  البعــض،  يــرى  مضــاراً كمــا 
كثــراً مــن الفوائــد تكمــن فيــه أيضــا، 
علمًا أن فرتة الصيام ليست ابلطويلة 
الــيت تلقــي ابلصائــم يف هاويــة املــوت 
واهلــالك، إهنــا ســاعات متثــل نصــف 

يــوم، واالمتنــاع عن الطعام والشــراب 
واملشــتهيات نصف يوم ليس بقاتل، 
الصحيــة  الفوائــد  فيــه  تكمــن  وإمنــا 
الطبــاء  هبــا  يوصــي  الــيت  اجلمــة 
مرضاهم، حىت من غر قصد عبادة، 
  ويف هــذا اإلطــار قــال رســول هللا
خُيشــى  مــن  أمــا  تصحــوا«  »صومــوا 
عليه اهلالك من الصيام ملرض عارض 
أصابــه، أو ضعــف أو هــزال أملّ بــه، 
فليــس عليــه صيــام آنــذاك، وإمنا ِعدٌة 
مــن أايم أخــر، لن هللا يريــد بعبــاده 
حــىت  العســر،  هبــم  يريــد  وال  اليســر 
املســافر يف رمضــان ليــس عليــه صيام 
أايم ســفره وإن مل يكــن ســفره شــاقًا، 
فالمــر إذاً ليــس اهلــدف منــه املشــقة 
والتعســر، وإال فلماذا ُيســقط فريضة 

أساســية كالصيــام عــن كاهــل املريض 
ليظهــر  منوذجــان  ومهــا  واملســافر، 
عليهــم أثــر املشــقة يف أجلــى صورها، 
اللَُّ  ُيرِيــُد   ﴿ تعــاىل  يقــول  هــذا  ويف 
ِبُكُم اْلُيْســَر َواَل ُيرِيُد ِبُكُم اْلُعْســَر﴾3، 
ويقول أيضا عمن ال يتحمل الصيام 
﴿َوَعلَــى الَِّذيــَن ُيِطيُقونَــُه ِفْديَــٌة َطَعــاُم 
الصيــام  شــرط  فمــن  ِمْســِكنٍي﴾4، 
التنكيــد  الغايــة  وليســت  التحمــل، 
وفــرض أوامــر عشــوائية مهلكــة. إمنــا 
الصــوم وســيلة رائعــة لنــوال الــركات، 
وإن هللا تعــاىل يفتــح لإلنســان ألــف 
قربــه،  نــوال  أجــل  مــن  وابب  ابب 
والفــوز مبرضاتــه، واســتقبال عطــاايه، 
والصيــام أحــد تلــك النعــم الكــرى. 
الــيت لــو أدرك اإلنســان قيمتهــا لصــام 
صيام داود؛ يصوم يوما ويفطر يوما، 
ولصــام صيــام ســيد الكائنــات حممــد 
؛ حيــث كان يظــن أصحابــه أنــه 
صوًما متواصاًل وال ُيفطر من كثرة ما 

يرونه صائمًا.     
ذلــك    املوعــود  املســيح  أدرك 
كلــه يف بواكــر حياتــه فقــال: »ليــس 
جائعــًا  اإلنســان  يبقــى  أن  الصــوم 
حقيقتــه  لــه  بــل  فقــط،  وعطشــان 
وأتثره اللذان يّطلع عليهما اإلنسان 
طبيعــة  ومــن  التجربــة،  خــالل  مــن 

فــكان لزاما عىل العبــد أن 

يحرم الجســد من بعض َوقوده 

ليخفف أجيج صوالته، وُيضعف 

قوى هجاته، ويســمح للروح 

أن تطر وتحلق يف ساء 

القرب الرباين، فإنه معلوم أن 

اليشء إذا خّف عا وتســامى...
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اإلنســان أنــه كلمــا أكل قليــاًل كلمــا 
حصلــت لــه تزكيــة النفــس، وازدادت 
قــواه الكشــفية.« 5، فاختــذ الصيام له 
جنــة ووجــاًء، حيث كانــت العبادات 
يف اإلســالم عنــده ـ وســائل ال 
الــذي كان فيــه  غــاايت، يف الوقــت 
تلــك  عامــة املســلمني يتخــذون مــن 
الديــن  غــاايت، ويصــرون  الوســائل 
كله يف شــكليات، ويعترونه مســلما 
اتم اإلســالم ذلــك الــذي مارس تلك 
الطقــوس الشــكلية، ويرونــه مســتحقا 
للتجليــات اإلهليــة والــركات، ابلرغــم 
مــن أنــه تــرك الثمــرة، وأخــذ يف التهــام 
قشورها، فما انتفع بغذاء ابت يؤّمل 
بــه نفســه، إال أن توعكــت أحشــاؤه 
وتراخــت قــواه وهــو ال يــدري لذلــك 
علــة، لن ساســرة الديــن قــد علمــوه 
أن يف تنــاول القشــور واالكتفــاء هبــا 
الكفايــة الكافيــة، فبعــث هللا املســيح 
املوعــود ، وضــرب بــه مثــاًل أن 
مثرتــه،  ومــا  الصيــام،  يكــون  كيــف 
وكيــف يكــون حتقــق غاايتــه املرجــوة، 
َها  وقــرأ بعيــْي قلبــه قولــه تعــاىل ﴿اَي أَيـُّ
يَــاُم  الصِّ َعَلْيُكــُم  آَمنُــوا ُكتِــَب  الَِّذيــَن 
ْبِلُكــْم  َكَمــا ُكتِــَب َعلَــى الَِّذيــَن ِمــْن قـَ
ُقوَن ﴾6، فأدرك أن الصيام  تـَّ َلَعلَُّكْم تـَ
ســبيل التقــوى، وأنــه ال جمــال لينــال 

العبــد التقــوى الكاملــة إال ابلصيــام، 
فســافر إىل )هوشــيار بــور( مــن أجــل 
االعتكاف، حســب توجيه هللا تعاىل 
»ســُتحّل  بقولــه:  أهلمــه  حيــث  لــه، 
مشــكلٌة يف هوشــيار بــور.«7، وقــال 
»لقــد  اإلهلــام:  هــذا  عــن  حضرتــه 
أخرن هللا ـ جل شأنه ـ  ابسم املدينة 
الزمــن  مــن  فــرتة  فيهــا  أعتكــف  الــيت 
وهــي هوشــيار بــور.«8، ومكــث يف 
أحــد البيــوت، وقــرر العزلة عن العامل، 
واالنقطاع من الناس، والصوم لشهر 
ليــس مبقــدور أحــد مــن النــاس، حــىت 
إذا أذن مــؤذن املغــرب معلنا الســماح 
ابإلفطــار، مل يكــن إفطــاره إال علــى 
لقيمــات يقمــن صلبــه، وبعــد انقضاء 
ذلــك الصــوم الطويــل، كانــت الثمرة؛ 
ُذحبــت المــارة، وترســخت التقــوى، 
صــاحل  بولــد  البشــرى  أماراهتــا  ومــن 

مصلــح، ذي اثنتــني ومخســني منقبــة، 
ميأل الدنيا علما، ويواصل تبليغ دعوته 
إىل أقصى أطراف الرضني، قال فيه 
بشــرن  هللا  »إن  الشــريف:  الوحــي 
وقــال: سعــت تضرعاتــك ودعواتك، 
وإن معطيــك مــا ســألت مــي وأنــت 
من املنعمني، وما أدراك ما ُأعطيك؟ 
آيــة رمحــة وفضــل وقربــة وفتــح وظفــر. 
فســالم عليك أنت من املظفرين، إان 
نبشــرك بغــالم اســه عنموايــل وبشــر، 
ومــن  العقــل،  دقيــق  الشــكل،  أنيــق 
املقربــني، أييت مــن الســماء، والفضــل 
ينــزل بنزولــه، وهو نور ومبارك وطيب 
ومــن املطهريــن.« 9، وإن اتفقنــا أن 
والثــواب  العمــل،  قــدر  علــى  الجــر 
علــى قــدر العبــادة، والطمأنينــة علــى 
قــدر اخلشــوع، وأن اســتجابة الدعــاء 
والصــدق  اإلخــالص  قــدر  علــى 

 فتكون النتيجة الحتمية، أن الله تعاىل مل يكن ليبرش إنســانا بتلك 

البرشيات الرابية عىل الخمســني منقبة، بهذا الشكل الباهر العجيب 

إال إذا كان قد بخع نفســه طاعًة، وتوســًا وسؤااًل ودعاًء، فكانت 

إجابة سؤله آية صدقه، وأنه من املقبولني، وكانت برشاه يوم عيده، 

فا من صوم إال ويعقبه عيد، ويوم العيد يوم استجابة الدعاء...



المجلد الواحد والثالثون، العدد الثاني، رمضان وشوال 143٩ هـ، حزيران/ يونيو  201٨ م

26

التقوى

وطهــارة الباطــن وصفــاء النية، فتكون 
النتيجــة احلتميــة، أن هللا تعاىل مل يكن 
ليبشــر إنســاان بتلك البشــرايت الرابية 
علــى اخلمســني منقبــة، هبــذا الشــكل 
الباهــر العجيــب إال إذا كان قــد خبــع 
نفســه طاعًة، وتوســاًل وسؤااًل ودعاًء، 
صدقــه،  آيــة  ســؤله  إجابــة  فكانــت 
وأنــه مــن املقبولــني، وكانت بشــراه يوم 
عيده، فما من صوم إال ويعقبه عيد، 
الدعــاء،  اســتجابة  يــوم  العيــد  ويــوم 
فجعــل هللا العيــد هــو اليــوم الول بعد 
أنــه ال  ليدلــل  الصيــام،  أايم  انقضــاء 
فاصلــة بــني الدعــاء واإلجابــة، ويعــر 
عــن نفــس هــذا املعــىن حــرف )الفــاء( 
َســَأَلَك  ﴿َوِإَذا  العــزة  رب  قــول  يف 
ِعبَــاِدي َعــيِّ َفِإنِّ َقرِيــٌب ُأِجيُب َدْعوََة 
اِع ِإَذا َدَعــاِن﴾10، حــىت إن بعــض  الــدَّ
علمــاء اللغــة أطلق علــى تلك )الفاء( 
)فــاء الشــبح( لتحُقــق معــىن الســرعة 
فيها، وهذا هو معىن العيد بعد صيام 
رمضــان، وكأن هللا يقــول للنــاس: مــن 
دعــان أجبتــه، ومــن ســألي أعطيتــه، 
ومــن علــق ســعادته بطاعــيت ورضائــي 
مــن صائــم ســائل إال  فمــا  أســعدته، 
جعلــت إجابــة ســؤله يوم عيده، وهذا 
ما يفسر تزييل آايت الصيام يف سورة 
َســَأَلَك  ﴿َوِإَذا  تعــاىل:  بقولــه  البقــرة 

املقصــودون  و)عبــادي(  ِعبَــاِدي﴾ 
هنــا هــم الذيــن امتثلــوا لمــري بصيــام 
رمضــان فصامــوه لطاعيت، وحتقق هذا 
املوعــود  املســيح  مــع  جبــالء  املفهــوم 
، فجعــل هللا عيــده نــوال مطلبه، 
واســتجابة ترجياتــه. إن هللا تعــاىل قــد 
وهبــه مثــرة صومــه تقــواه، ومثــرة تقــواه 
عزتــه  دليــُل  بشــراه  وحتقُّــق  بشــراه، 
  إنــه  مــن هللا،  ووجاهتــه وكونــه 
قــد قــرأ القــرآن الكــرمي وســرة الرســول 
فــؤاده،  وصميــم  قلبــه،  بضمــر   
العبــادات،  ســر  عليــه  هللا  فكشــف 
ومل يتوقــف ذلــك الســر عنــد حــدود 
متائــم  وكأهنــا  والكلمــات،  اللفــاظ 
ومتتمــات، بــل وقائع مدرَكــة، وحقائق 
مســموعة ومرئيــة، وهنا ابلتمام أصبح 
الديــن واقعــا ملموســا، وليــس قصصــا 
بــني  وأصبــح  مــورواثت،  وحــكاايت 
أيــدي النــاس للصــوم جتســٌد يف بشــر 
ســوّي مبناقبــه وكماالتــه، ليــس بوســع 
العــامل كلــه أنــكار منقبــة واحــدة منها، 
الــذي مبقــدوره أن يطعــن يف  مــن ذا 
جــدوى الصــوم بعــد آيــة ابهــرة كهــذه 
الية، ويكون قولنا فيما بعد أن الصوم 
يزرع حبوب التقوى يف القلوب مشسًا 
ساطعة ال ينكرها حىت العميان، لهنم 
لو مل يروا ضياءها، لَلفحُهم حرُّها، ومل 

يعــد مبقــدور املتشــدقني مــن أســاطني 
الدايانت الخرى أن يثبتوا لنفســهم 
آيــة كتلــك اليــة، إهنــا الوســيلة املثلــى 
إلثبــات علــو رايــة اإلســالم وهيمنتهــا 
علــى ســائر الــراايت، إذ إن هللا القيــوم 
ال يــزال يعلــن عــن نفســه مع أي فريق 
أدعيــاء  الخــرى  البقيــة  وأن  يكــون، 

دجالون.  
إن الصائــم بصومــه قــد أعلــن اســتتاره 
الشــرور  هليــب  مــن  وطاعتــه  بربــه 
واملعاصــي، فــكان بذلك مــن املتقني، 
ــْوُم   ﴿الصَّ يقــول  املقــام  هــذا  ويف 
يف  ووصفــه  ِســرت،  أي  ُجنَّــٌة﴾11 
حديــث آخــر أنــه )وجــاء( أي وقايــة، 
فتكــون النتيجــة أن يمــي هللا عبــده 
والســقوط  والتخــاذل  الضعــف  مــن 
يف غياهــب ُجــبِّ املعاصــي. كذلــك 
والرتقيــات  اخلــر  أعمــال  إىل  يوفقــه 
الروحانيــة، وكلهــا تقــوى. ومل تتحقــق 
التقــوى كواقــع عملــي ملموس يف هذا 
الزمان بشكل اتم إال للمسيح املوعود 
البشــرى  فيهــا  تلقــى  الــذي   .
حينمــا  مبالغــني  نكــون  لــن  بصــورة 
الــيت  اإلعجازيــة.  ابلبشــرى  نصفهــا 
ليــس بوســع البشــر مجيعــا أن يتكهنــوا 
هبا، مث يققوها مبساعيهم مهما بلغوا 
وأثبــت  والكيــد.  والعلــم  املقــدرة  مــن 
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الواقــــع  أرض  علــى    حضرتــه 
﴿ قــال  حينــــــــما  تعــاىل  هللا  صــدق 
َلَنا  ُهْم ُســبـُ نـَّ ْهِديـَ وَالَِّذيــَن َجاَهــُدوا ِفيَنا لَنـَ
نَي﴾12، وقــدم  َوِإنَّ اللََّ َلَمــعَ اْلُمْحِســنِ
يقدمــه  مــا  حســب  للجهــاد  منوذجــا 

كتاب هللا الفرقان
قد آن لدين اإلسالم أن يكون حياًة، 
بعدما كاد أن ينصبغ ابلكامل بصبغة 
الســاطر وأقاصيــص ســالف الايم. 
وليــس هــذا الــكالم ضراًب مــن اإليغال 
يف املبالغــة، وإمنــا هــو واقــع مشــهود، 
خــان  أمحــد  ســيد  الســر  بــه  اندى 
وآخــرون، الــذي تصــدى لــه املســيح 
املوعود  وأثبت هتافت معتقداته 
ابلقوال والفعال. وما بعض املنادين 
إال  اليــوم  واإلحلــاد  الطبيعــة  مبذهــب 
التطور الطبيعي ملا ذهب إليه )خان( 
ورفاقــه. فقــد خــرج مــن اإلســالم زهرة 
شــبابه بــني معلنــني ومســترتين بســبب 
ميثــل  الــذي  النمــوذج  يفتقــدون  أهنــم 
ولهنــم  ومضمــوان،  شــكال  اإلســالم 
إلــه  أن  تثبــت  واقعيــة  آيــة  يــرون  ال 
اإلســالم موجود وابٍق ومهيمن قيوم، 
وأن مقاليــد المــور بيــده حقــًا، وأنــه 
قــادر علــى اســتجابة دعــاء مــن دعــاه 
ابلفعــل، فُيهلــك أعــداءه إن دعــاه أن 
ُيهلكهــم، وينصــره يف كل موطــن إن 

دعــاه أن ينصــره، ويعصمــه مــن الناس 
إن دعاه أن يعصمه، ويعده أن يفظه 
مــن القتــل حيــث يهــم بــه آالف مــن 
النــاس ويرتبصــون ويكيــدون ويتحقــق 
وعــده، يبشــره أنــه ســيعيش قريبــا مــن 
مثانني، ويبشره بولد ذي صفات نبوية 

يف مدة حمددة.
إن منــوذج صــوم املســيح املوعــود ويــوم 
عيــده جيــب أن يســمع بــه العــامل كلــه 
روحهــم  ففيــه  املســلمون،  ســيما  وال 
الــيت خرجــت، وحياهتــم الــيت ذهبــت، 
وجمدهــم الــذي داســته اخلنازيــر ولوثتــه 
الكالب، فلم يعد جيدي معه تطهر،  
إال حببــل مــن هللا ومــدد، ذلك ليعلموا 
فيهــا  دبــت  قــد  اإلســالم  روح  أن 
احلياة، وأن إله اإلسالم ال يزال كامل 
الساء والصفات يسمع وجييب، وأن 

ق   إن اللــه تعاىل قد وهبه مثرة صومه تقواه، ومثرة تقواه برشاه، وتحقُّ

برشاه دليُل عزته ووجاهته وكونه من الله، إنه  قد قرأ القرآن 

الكريم وســرة الرســول  بضمر قلبه، وصميم فؤاده، فكشف الله 

عليه رس العبادات، ومل يتوقف ذلك الرس عند حدود األلفاظ والكلات، 

وكأنها متائم ومتتات، بل وقائع مدرَكة، وحقائق مسموعةو مرئية،  وهنا 

بالتام أصبح الدين واقعا ملموسا، وليس قصصا وحكايات موروثات...

كلمات القرآن كلها تصلح أن تكون 
كائنات حية يدركها الناس ابحلواس، 
وأن عــامل الغيــب ميكــن للمــرء أن يــراه 
الذن،  ســع  ويســمعه  العــني،  رأي 
وليس خافيًا إال على من غلبت على 
نفسه شقوته، وأن المل قد جتدد يف 
إحيــاء أمــة كانــت خــر أمــة ُأخرجــت 
حــدده  الــذي  الوقــت  يف  للنــاس، 
سبحانه لُيظهر دينه على الدين كله.
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