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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؟!  


