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٢٠

التقوى

 Vهذ  N علينا  �هللا  مين 
مبا�كة،  بأ�قا�   Tحليا�
��حانية  fجو�Y �� تنقلنا
نتم® LY يبقى Yثرها معنا �� LY تأ¾ 
 Vل هذ�Y من� ،WخرY Tهللا مر� Lmبإ
�لذ3  �لفضيل   Lمضا��أل�قا� شهر 
قيل �يقا' عنه �لكثA، �لكن �غم كل 
 dنق خا��ما يقا' �ما قيل، يبقى له 
ال  �ليه  �حنني  �صفه،  �لصعب  من 
ميكن مقا�مته، �لعل mلك ألنه �لشهر 
�لذ3 نز' فيه كال� �هللا �لذ3 ال ميكننا 
�صف �اله �Y �إلحاطة بكماله، كما 
 Jال نستطيع �لوقو_ على عجائبه �ل

ال تف® �ال تنقضي!
�يعت� شهر �مضاL �ملبا�z منحة من 
لتظل  �غتنامها  علينا  ´ب  غالية،  �هللا 
�لتالية   ��لشهو  �مد� على  ��حانيتنا 

نستحضر  فنحن  �عالية،   Tحاضر
بنا  تسمو   LY من شأ�ا  معا�  تلقائي¹ 
�تقربنا من �هللا N هذ� �لشهر �لفضيل، 
��لعفة ��ل�   dلص� ��إلخال� �منها 
 Jها من تلك �ملعا� �لAلر�ة، �غ��
هي   Jل�  Wلتقو� من  �تنبع  تتشكل 
 Vهذ  Lأل mلك  �لصيا�،  من  ��د_ 
�لذ3  �لشهر  ֲדا  �ختص   Jل�  TXلعبا�
 N Lكا L� TXهى عبا ،Loنز' فيه �لقر
 Lحلال' لوقت معلو�، فإ� zظاهرها تر
�لغاية منها تلخصها هذV �آلية �لكرمية 
�لJ تقو': ﴿ياYَيَُّها �لَِّذيَن oَمُنو� ُكِتَب 
َياُ� َكَما ُكِتَب َعَلى �لَِّذيَن  َعَلْيُكُم �لصِّ
 :Tلبقر�)  ﴾Lََتتَُّقو َلَعلَُّكْم  َقْبِلُكْم  ِمن 

(١٨٤
 Jل�  Wلتقو�  �� �لطريق  هو  فالصيا� 
بالترقي �ليها ُيعتق �لعبد من �لنا�، فهو 

 Tسو' �هللا عليه �لصال�كما ��3 عن 
من  حصني  �حصن  "جنة  ��لسال� 

����Y Vد).) "��لنا
هللا   Lليكو  Lإلنسا� يرتفع  �بالصيا� 
 Úسيد نفسه  �على  خالص¹،   Úعبد
حاكم¹، فحني يطيع �به �ينهى نفسه 
من  �يصبح  يسمو  فإنه   Wو�� عن 
 Tما حني يعصيه �يؤثر �حلياY ،لربانيني�
سافلني،  Yسفل   �� ينحط  فإنه  �لدنيا 
فجاf �لصيا� ليصل بالعبد �� عليني، 
من خال' تر�يض �لنفس على �لتحلي 
باخللق  ��لتخلق  �حلي   Aبالضم �Xئم¹ 

�لقومي.
  Xملوعو� �ملصلح  قو'  هنا  �\ضر� 
عن شهر �مضاL �لكرمي: "�L هذ� هو 
 X��Y� ،VXلشهر �لذ3 جتّلى �هللا فيه لعبا�
�ليه بكالمه �لذ3 هو  فيه LY ´تذֲדم 

بقلم: هالة شحاتة عطية
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�لذY 3حد طرفيه عند  �هللا  مبثابة حبل 
�من   ،Xلعبا� يد   N �آلخر  �طرفه  �هللا 
��جبهم LY يتسلقو� ֲדذ� �حلبل ليصلو� 
�لتر�ة   Aلكب�  Aلتفس�) �هللا"   �� به 

(٣٩٠-٣٩١d لعربية �٢�
�من هنا فإL هناz تساÑًال يطرr نفسه 
هذ�   Lملسلمو� يتسلق  �هو: هل حق¹ 
منهم   LY  �Y �هللا،   �� به  ليصلو�  �حلبل 
من ال ميسك بطرفه باملرT؟! �هل حق¹ 
 TXلغاية من عبا� يد�z �يع �ملسلمني 
�م  حظ  ال  �لكثAين   LY  �Y �لصيا�، 
من بركاִדا، �من َثم َقل LY تؤ¾ تلك 
�لعباTX �لسامية º Nتمعاتنا �إلسالمية 

Òر�ִדا؟!
�لو�قع  ´يب   'Ñلتسا� هذ�  �على 
ال  Yنه  �غم  �لذ3   ،Xملشهو� �ملؤسف 
 Lم ال يسعو�Y فى على �ملسلمني �ال¸
هد_  حتقيق  على  بالعمل   VAتغي  ��
 �Aًكث  LY ُينكر  فمن   ..Xملنشو� �لصو� 
�مضاL يكونوY Lشبه  N من �ملسلمني
 �Y �جلر3  �ياضا�   N باملتسابقني 
 Lسباقا� �حلو�جز، فنجدهم يتسابقو
 N �اعة   Tلصال��  ��Aخل� فعل   N
 ��Xلعبا� من   Lيكثر� كما  �ملساجد، 
�قد  مر��،   Tعد  Loلقر� ختم  �من 
 L�X 'ما \و gبالص� الجتيا Lيتحلو
�لكن  عقبا�..  من  صيامهم  تقبل 
 �فو �لكنهم  �لشهر،   fثناY فقط  mلك 

�نتهائه يصبح حا�م كحا' �ملتسابقني 
�لنهاية، فتهبط  عند �لوصو' �� خط 
 ��  L�Xيعو� «تهم،  �تقل  عزميتهم 
�مضاy L يأِ�  Lسابق عهدهم، �كأ

عليهم، �كأنه منذ �لبد�ية y يكن!
حاًال  Yفضل  هذ�  حا�م  �غم   fهؤال�
من غAهم، فبعض �لنا	 ينقلب عليهم 
من   Lير�عو ال  �لذين  �هم  صيامهم، 
حرمة شهر �مضاL سوW ترz �لطعا� 
عوضا  �لكنهم   ،��إلفطا �قت   ��
 Lيأكلو فإ�م  �ألغنا�  حلو�   zتر عن 
 �Y باغتياֲדم،  �لصيا�   fثناY �لبشر  حلو� 
يناموL طيلة �لنها� �ال يستيقظوL �ال 
�لطعا�   Lلو�Y  Øهم، �بش��فطا لتنا�' 
��لشر�s ينشغلوL مبلf بطو�م! هذ� 
�قد يقترفوL من �حلر�� ما ال يقترفونه 
�مضاL، �كأL بإمساكهم عن  Aغ N
�لكيل،  فاa ֲדم  قد   V��ا  N 'حلال�
�لليل،   N Yنفسهم  بتعويض   LغبوAف
��لسهر  �مللذ��،   N بإسر�فهم �mلك 
�لفضائيا�،  Yما�  �لفجر  مطلع   Øح
�لنفس  تزكية  من  Yنفسهم   Lفيحرمو
 Aلتأث� �من  �لكشف  على   Fالطال��
�لذ3  �لصيا�  من  �ملرجو  �لر�حا� 
 :�  Xملوعو� �ملسيح  عنه  يقو' 
�إلنساL جائًعا  يبقى   LY �لصو�  (ليس 
 VAعطشاًنا فقط، بل لـه حقيقته �تأث�
�للذ�Lِ يّطِلع عليهما �إلنساLُ من خال' 

�لتجربة. �من طبيعة �إلنساY Lنه ُكّلما 
Yكل قليال حصلت لـه تزكية �لنفس، 
(�مللفوظا�  �لكشفية)   Vقو�  �X�Xg��

(١٢٣ d ٩�
من   Aكث عند  �لصيا�   Lفإ �هكذ� 
�ملسلمني فاقد ملعناV، �ال \قق Yكثرهم 
 ��لثما  Wننا ال نرY مبتغاV، فال عجب 
�لعباN TX بالXنا، �عوضا   Vلطيبة �ذ�
 Àمن �خلبائث حتد �Aًكث Wلك نرm عن

º Nتمعاتنا!
فلو كاL �لصيا� كما ينبغي �لو حتققت 
مسلمني  �جدنا  ملا   ،Vمقاصد بالفعل 
 ،Lمضا� N طعامهم �شر�ֲדم Lيَدعو
�لز�� �´هلوL على  �ال يَدعوL قو' 

�لنا	!
�لو حتققت �لغاية من �لصيا� ملا ُنزعت 
على   Lرصو\ قو�   sقلو من  �لر�ة 
�لكرمي،  �لشهر  ��لقيا� N هذ�  �لصيا� 
غAهم   Lيقتلو�  Lيكرهو mلك  �مع 

باسم �لدين!
�لو ترz �لصيا� YثرV عاما بعد عا� على 
كل من صا�، ملا �جدنا مسلما مصر� 
على ��تكاs �ملعاصي، �متكاسال عن 

�لقيا� بالطاعا�!
 Lمضا��لو كانت قر�Tf �لقرN Lo شهر 
 Lملسلمو� به   Wالهتد  ،Lمعا�� بتدبر 
�� سبل �لسال�، �ترقت Yخالقهم به 
 ،Lعنو�ن¹ للر�ة ��ألما yليصبحو� للعا
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٢٢

التقوى

 Àمببعو  V�Yخبا خال'  من  �آلمنو� 
�جدنا  �ملا   ،Lلزما� oخر   N  fلسما�
 Lيعصو� معانيه،   Lيفهمو ال  Yكثرهم 
 N يناY���YمرV �ال ´تنبوL نو�هيه، �ملا 
ºتمعاتنا هذ� �لسباN 1 ��مز ��للمز 
��لسخرية ��لتنابز باأللقاs، ��ستباحة 
 N aين للسب ��لقذ_ ��خلوAلكث�
حرصهم  �غم  mلك  �كل   ،aألعر��
 Lمضا� شهر   N  Loلقر� ختم  على 
 LY مسلم  كل  فعلى  �مر��!  مر�� 
 ،Lمضا� يغتنم  بالفعل  هل   'fيتسا
�هل يعمل مبا يقرY مر��Ú من oيا�؟! 
فحر3 بنا Yال نكوL فتنة للذين كفر�� 
�ال للذين oمنو�، �لنتساY 'fسفY :¹ين 
�لتقوW عند قو� يصوموN L كل عا� 

Yيام¹ معد���X؟!
فبدال من سيل �لفتا�W �لJ تتدفق �� 
Y¯اعنا عن �لصيا� N مثل هذ� �لوقت 
Xخو'  حكم  ما  مثل  عا�،  كل  من 
قطرT من �ملاN f �لفم بغA قصد عند 
�الستحما�- ´د� بنا �يعا كمسلمني 
 Loبالقر �Yكرمنا  باإلسال�  �هللا  Yعزنا 
 :'fنتسا  LY  Lمضا� بشهر  �خصنا 
 N �لصيا�  من   Tملرجو� �لثمر��  Yين 
�لر�قية   TXلعبا�  Vهذ Yثر  Yين  Yخالقنا؟! 
على ºتمعاتنا؟! Yين �لص� من قو� ال 
�Yين  �لغضب،  عند  Yنفسهم   Lميلكو
��لنفا1  �لغش   ��نتشا من   Aلضم�

من   Vنر� ما   N �لعفة  �Yين   ،sلكذ��
فجو� �عر3 �فحش، �Yين �ل� N ما 
�Yين  �بغض،  �حقد  حسد  من   Vنر�
�لر�ة ممن يستحلوL  �لتفجA ��لقتل 
 dين �إلخالY� ،a���إلفساN X �أل
��لعبد-  �هللا  بني   Jل�  TXلعبا�  Vهذ  N
��إل�هابيني  �لتكفAيني   fيا� من 
 Lيز�يد�� L�fُير� �لذين  �لدين،   ��جتا

بإسالمهم على �لنا	..
 Vهذ من  ºتمعاتنا  ~لو   LY  �´د Yال 
 Xلسو��  Lكا  L�  Tلفاسد� �ملظاهر 
�ألعظم من �ملسلمني ُيد�كوL بالفعل 

مقاصد هذ� �لشهر �لكرمي؟!
ألXعية  �هللا  يستجيب  Yال  عجب  فال 
ماليني �لصائمني �لقائمني لنهضة �ألمة 
�Xعو�  �لقائل  �هو  �لدين،   Tنصر�
�ستجب لكم! فاهللا ال يستجيب لقو� 
يقولوo Lمنا �لكنهم ال يعملوL بدينه 

كما ينبغي!

من  �ملقاصد  حتققت  لو  Yنه  فاحلق 
�عم   fبالرخا بالXنا  لتنعمت  �لصيا� 
 TXها �ملوXفر�Y بني Xفيها �لسال�، �لسا
��إلخا��X�Xg�� f ¯و� عام¹ بعد عا�، 
�لكر�هية  مظاهر  بينهم  من  �الختفت 
هذ�  Yصاֲדم  �ما  ��لنفا1،   Xلفسا��
��لتد�   gلعو� من   3��ملز �لوضع 

��الفتر�1.. 
 Lمضا�  ��ا  Lيصومو Yقو��  با'  فما 
 Fال �جلو� �ليس �م حظ من صيامه 
��لعطش، �يقوموL ليله �ليس �م من 

قيامه �� �لسهر ��لتعب! 
�ملسلمني  �يع   z�يد  LY �هللا  Yسأ' 
�حلكمة من �لصيا�، حØ تتمتع بالXنا 
ب�كا� شهر �مضاL، �´زينا �هللا يو� 
 ،Lلريا� sلقيامة بدخو' جنته من با�
�لذ3 ال يدخل منه �ال من �غتنم §ق 
 LY Xعو�نا  �oخر  �لكرمي،  �لشهر  هذ� 

�حلمد هللا �s �لعاملني. 

oـدر بنـا �يعـا كمسـلمني أعزنا اهللا باإلسـالم 
وأكرمنا بالقرآن وخصنا بشـهر رمضان أن نتسـاءل: 
أيـن الثمـرات املرجـوة مـن الصيـام L أخالقنا؟! 
أيـن أثر هـذه العبـادة الراقيـة علـى �تمعاتنا؟!


