18

َ
َ
َ
�َْ ُ� ْ َ ا ن ا �ل�مَ����س ْ ُ َ �ذ ا ت �َ َ ا ن
�� ،و � ر م��
عود ِ� ِ :ي �
مو �
ا �ل �
�ض� ِ�
ح
حممد مصطفى

واقع مرير على غري املتوقع
مــع حلــول شــهر رمضــان املبــارك تراودان
كثــر مــن األفــكار ،وأفــكار النــاس
حــول هــذا الشــهر العظيم بــن متقبل له
ورافــض؛ س ـواء أكان أولئــك الرافضــون
مــن غــر املســلمني أو ثُلــة جاحديــن
أيضــا تُشــجعهم
مــن أوســاط املســلمني ً
وتُثــي علــى توجهاهتــم بنــاء علــى أفــكار
وموجــات اإلحلــاد املنتشــرة بــن أنصــار
مذاهــب الطبيعــة والالأدريــن الذيــن
مييلــون كل امليــل حنــو املذاهــب العلميــة
والعقليــة احملضــة ،أولئــك الذيــن رأوا
أن ينتهج ـوا منهــج اجلــدل العقلــي يف
االحتجــاج فظن ـوا أهنــم بذلــك يعلمــون،
بينمــا يصفهــم هللا خالــق العلــوم فيقــول:
اللِ بِ َغـ ْـرِ
ـاس َمـ ْـن ُيَــا ِد ُل ِف َّ
﴿وِمـ َـن النَّـ ِ
َ
()1
ِع ْل ـ ٍم َوَل ُه ـ ًدى َوَل ِكتَـ ٍ
ـاب ُمنِـرٍ﴾
ومــا أكثرهــم يف هــذه األايم .يــرون يف
حلول موسم الصيام مناسبة مثرية ومميزة
التقوى

لنقــض ممارســات الصيــام يف اإلســام
مســتغلني بذلــك بعــض املعــاانة النامجــة
ج ـراء اجلــوع والعطــش للثــي مــن عــزم
املســلمني خمتلقــن ســلبيات صحيــة مــن
عنــد أنفســهم اف ـراء ،وانبريــن علــى وتــر
العاطفة جتاه من يصوم ،فيظهرون كأهنم
احملبــون واملخلصــون والناصحون! ذائب
خاطفــة يف ثيــاب احلمــان ،فذلــك
الدجــال يتبعــه مــن النــاس مــن يتبعــه،
زين هلم الشــيطان ســوء أعماهلم وهللا ال
يهدي القوم الكافرين.
تشخيص كامل
وال غرابــة فيمــا ن ـراه يف أايمنــا هــذه مــن
متامــا كحال
تلــك الفئــة فيمــا تبثــه ،فهــو ً
أايم حضــرة ســيدان مــرزا غــام أمحــد
اإلمــام املهــدي واملســيح املوعــود 
الــذي كان قــد ســبق وقــال« :اي ُطــاب
ومــي اإلســام الصادقــن ،واضح
احلــق ُ

لكــم أن هــذا الزمــن الــذي نعيــش فيــه
زمن مظلم يســوده فســاد كبري يف األمور
اإلميانيــة والعمليــة كلها على ح ٍد س ـواء،
وإن عاصفة الضالل الشديدة هتب من
كل حـ ٍ
ـدب وصــوب .وإن مــا يُســمى
إميـ ًـان قــد حــل حملــه بضع كلمــات تُلفظ
ابللســان فقــط .واألمــور الــي تُســمى
أعمـ ًـال صاحلــة اعتُــرت مصداقهــا بضع
التقاليد واإلسراف وأعمال الرايء .وأُمهل
اتمــا .إن الفلســفة
الــر احلقيقــي إمهـ ًـال ً
أيضا
واملذهــب الطبيعــي يف هــذا العصر ً
يعارضــان الصــاح الروحــاين بشــدة،
وإن جذهبمــا يــرك علــى أهلهمــا أتثــرًا
نشــط
ســيئًا ج ـ ًدا ويدفــع إىل الظــام ،ويُ ّ
امل ـواد الســامة ويوقــظ الشــيطان الراقــد.
إن املُلمني هبذه العلوم يُسيئون االعتقاد
ابألمــور الدينيــة يف معظــم األحيــان
وحيتقــرون ويــزدرون املبــادئ الــي ســنها
هللا تعاىل وطرق الصوم والصالة وغريمها
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مــن العبــادات .ال عظمــة هلل يف قلوهبــم
بل معظمهم يصطبغون بصبغة اإلحلاد،
والدهريــة مســتولية عليهــم ،وهــم أعــداء
()2
الدين مع كوهنم أوالد املسلمني»
لقــد شـ ّـخص حضــرة املســيح املوعــود
 هنا احلالة اليت ســيكون من شــأن
عالجهــا -أي عــاج الســلبيات الــي
فتحــا لإلســام ،ففيمــا خيُــص
ذكرهــاً -
موضــوع حديثنــا يف هــذه األايم املباركــة
ومــع حلــول شــهر الصيــام جنــد حضرتــه
قصــد نقــاط ذات أمهيــة يلمســها مجيعنــا
يف أوساطنا اإلسالمية بشكل عام وهي
ســبب بعثتــه وجميئــه .لقــد أدرج حضرتــه
يف بدايــة هــذا التشــخيص قـ ً
عامــا ملّــا
ـول ً
ذكــر قائـ ًـا« :هــذا الزمــن الــذي نعيــش
فيــه زمــن مظلــم يســوده فســاد كبــر يف
األمــور اإلميانيــة والعمليــة »..فــا يغيب
عــن البــال كيــف انقلــب هــذا الشــهر
الفضيــل ،رمضــان املُعظــم مــن فرتة زمنية
هيأهــا هللا ســبحانه خللقــه بغايــة الزهــد
وحســن التعبــد والقــرب والتــوكل عليــه،
ُ
ـبها إىل الطــر
حــى نكــون أقــرب شـ ً
مخاصــا وتروح
فريزقنــا كمــا يرزقهــا تغــدو ً
بطـ ًـان ،فأمســى الشــهر بفعــل األفاعيــل
الشــيطانية مسـ ًـخا ج ـراء عاصفــة دنيويــة
شــوهت معاملــه وتعاليمــه واجنــر وراءهــا
كثــر مــن النــاس بــكل أســى ،فصــارت
األعمال الصاحلات جمرد كلمات خاوية
من مضامينها أو معانيها التطبيقية على

أرض الواقــع .وإذا خــرج رافــض ُمدافــع
ضــد هــذا الــكالم جتــد حقيقــة دفاعــه
إمنــا هــي منضويــة علــى الدفــاع عــن
وحفظــا ملــاء
املــوروث التقليــدي لديــه
ً
أساســا! فــا خيلــو دفاعــه
الوجــه املشــوه ً
عــن صــاح عملــه هــذا مــن رايء وإرادة
حتما .غري أنه ال بد له
مصلحة دنيوية ً
أن يلبســها لبــاس الديــن ليجــد مســلكه
بــن النــاس ،فتجــد مــن اعتــاد علــى
عمــل موائــد اإلفطــار الرمضانيــة إلطعام
النــاس حتركــه عادته وتقليده يف األســاس
ـادي كان أو
وانتظــار مقابــل دنيــوي ما مـ ً
حتمــا يف تصنيــف املرائــن
معنـ ً
ـوي فيقــع ً
إذ أن شــهر رمضان ابلنســبة إليه هو يف
احلقيقة شــهر دعائي وال خيلو عمله فيه
من أعمال املسرفني.
الرب احلقيقي
طاملــا تطــرق اآلذان يف هــذا الشــهر
الفضيــل ..رمضــان املعظــم ،كلم ـ ُة «الرب
احلقيقــي» وذلــك يف ســياقات متعــددة،
ونسمعها عرب وسائل اإلعالم اإلسالمية
عمومــا والعربيــة منهــا خصوصــا ،كمــا
تشــنف آذاننــا هبــا خطب املشــايخ على
اختالفهم وخالفاهتم على املنابر..
لقــد أصبــح الــر احلقيقــي بــكل أســى
وأســف يف هــذا الشــهر الكــرمي مدعــاة
للســخرية .وال شــك أن هــذه الكلمــة
أي «الــر احلقيقــي» قــد فقــدت
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مضموهنــا األصلــي متامــا ،إذ ال يتحقــق
مــن فحواهــا مــا أراده هللا ونــص بقولــه:
﴿ول ِ
َكـ َّـن الْـ ِـرَّ َم ْن َآمـ َـن ِب َّللِ َوالَْيـ ْوِم ْال ِخ ِر
َ
َوال َْم َلئِ َك ـ ِة َوال ِْكتَـ ِ
ن َوآتَــى
ـاب َوالنَّبِيِّـ َ
ال َْمـ َ
ـال َعلَــى ُحبِّـ ِه َذوِي الْ ُقـ ْـرَب َوالَْيـتَ َامــى
َوال َْم َسـ ِ
ني
الس ـبِ ِ
يل َو َّ
ني َوابْـ َـن َّ
الســائِلِ َ
ـاك َ
الرقَـ ِ
الصـ َـا َة َوآتَــى الـ َّـزَكا َة
ـام َّ
ـاب َوأَقَـ َ
َوِف ِّ
ِين
َوال ُْموفُو َن بِ َع ْه ِد ِه ْم إِ َذا َعا َه ُدوا َو َّ
الصابِر َ
ِف الْبَْأ َســا ِء َو َّ
ن الْبَـ ْأ ِس أُولَئِ َك
الضـ َّـرا ِء َو ِح ـ َ
()3
الَّ ِذيـ َـن َص َدقُ ـوا َوأُولَئِـ َـك ُهـ ُـم ال ُْمَّتـ ُقو َن﴾
وذلــك بعــد أن نفــى ســبحانه أن يكــون
الــر حاصــا مــن جمــرد إعــان لفظــي
ابإلســام ،كال بل يكون فقط بتحقيق
ذلــك أفعـ ًـال يف واقــع احليــاة .فرّكــز علــى
عمومــا ،واإلنفــاق بــدون
اإلميــان املفقــود ً
ال ـرايء يف ســبيل مواســاة اإلنســانية،
والصــر ...فــإذا كان الــر هــو الصلــة بني
العبــد وربــه ،وهــذه الصلــة تتقــوى أكثــر
مــا تتقــوى يف أج ـواء رمضــان ،إذ تتوفــر
فيــه كل مــا ذكرتــه آيــة الــر ،فــا بــد مــن
الصــدق يف التعبــر عنهــا ،ال أن تُتــداول
وتلوكهــا األف ـواه كالعلكــة يف رمضــان مث
تبصقهــا مــا أن ينتهــي! فأيــن االتقــاء من
هللا يف ذلك؟!
العالج ،رمضان املوعود
ويف التشــخيص الكامــل الــذي بينــه
حضــرة املســيح املوعــود  حلالــة
األمــة واإلنســانية قولــه فيمــا قــال آن ًفــا:
التقوى
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«إن الفلســفة واملذهــب الطبيعــي يف هذا
أيضا يعارضان الصالح الروحاين
العصــر ً
بشــدة ،وإن جذهبمــا يــرك علــى أهلهمــا
أتثريًا سيئًا ج ًدا ويدفع إىل الظالم» .ويف
عموما،
عاملنــا العــريب خاصة واإلســامي ً
أصبح شهر رمضان فرتة زاخرة ابملوبقات
والسيئات بل والكبائر اليت أصبحت من
العــادات‼ نعــم ،حــى أنــه صار كثري من
النــاس واملســلمني يســتغربون ويتســاءلون
عــن مــدى مصداقيــة احلديــث «هــذا
رمضــان قــد جــاء تُفتــح فيــه أب ـواب اجلنــة
وتُغلــق فيــه أب ـواب النــار وتُسلســل فيــه
الشــياطني»( )4فلقــد صــار هــذا الشــهر
داعيًــا عنــد كثرييــن إن مل يكون ـوا الغالبيــة
إىل اســتباحة اســم الديــن وحرمتــه حبج ـ ٍة
واهيــة ،بــل هــي عــذر أقبــح مــن ذنب أال
وهــو ضيــق الصــدر الناجــم عــن جــوع أو
عطــش أو نقــص املُكيفــات واملُنبهــات
أو قلــة النــوم بســبب الســهر علــى امل ـواد
مللء حيز
التلفزيــة الدنيويــة املُجهزة ســل ًفا ْ
متاما‼..
هذا الشهر على آخره ً
لقد حل الظالم متاما ،وأصبح أتثري ُخطى
الشــيطان -املفــرض أن يكــون ُمقي ـ ًدا يف
عامــا ..وملّــا
عارمــا ًّ
هــذا الشــهر -أتثــرًا ً
نقول أن اإلميان قد ارتفع وال بد لإلتيان
به من رجل من هللا أو رجال منه يُهيئهم
هللا ليجلبوه من ُمرتفعه ويهيئون له املكان
واإلنســان ليعــود احلــال إىل مــا يُرضــي هللا
ويُصلح احلياة ..يقول املعاندون رغم كل
التقوى

مفســدة تلمســها األيدي وتراها األعني:
«أت ـراان كافريــن؟ أم عاجزيــن حنتــاج إىل
أوصيــاء علــى الديــن؟ َأوكنــا علــى ضــال
طوال تلك الســنني؟!» فنقول هلم :بلى،
ّإن كنا غافلني.
ونقــول مؤكديــن أبن ليــس رمضــان اجملــرد
يف حد ذاته سيأيت ابإلصالح أو اإلميان،
فلن تُقيد الشياطني من تلقاء نفسها مع
دخول هذا الشهر (كما تفهمون أنتم)،
إمنــا ذلــك حيــدث مع رمضــان الذي عينه
هللا بعــد فــرة ظــام روحــاين أحــاط الدنيا
إيذان بقدوم من يُلجم شــياطني
وعمهاً ،
ّ
َّ
ِ
اإلنــس واجلــن ،يقــول هللا﴿ :إن َزَّيـنَّــا
الدْنـيَــا بِزِينَـ ٍة ال َْك َو ِاكـ ِ
السـ َـم َاء ُّ
ـب* َو ِح ْف ًظــا
َّ
ِمـ ْـن ُك ِّل َشــيْ َطا ٍن َمــا ِرٍد* َل يَ َّسـ َّـم ُعو َن إَِل
ال َْمـِ َـإ الَْ ْعلَــى َوُيـ ْق َذفُــو َن ِم ْن ُك ِّل َجانِ ٍب*
َاب َو ِ
اص ٌب﴾ ( )5إذن إن
َُم َعذ ٌ
ُد ُح ً
ورا َول ْ
هــذا هــو اإليــذان بتجديد قيود الشــيطان
ليُسلســل ويعــود مقي ـ ًدا مــرة أخــرى بــل
ويُدحر.
ففــي رمضــان مــن العــام  1894ظهــرت
العالمــة الــي حددهــا هللا تعــاىل إلعــادة
أتهيــل البش ـرية وأمــة اإلســام وعالجهــا
من آفاهتا اليت أحاطت هبا صغرية وكبرية،
وكانت عالمة هبية نقية ليس فيها تدخل
يد بشــر فيُســاء فهمها أو قبوهلا ،ومتثلت
يف حتقــق نبــوءة اخلســوف والكســوف،
واملذكورة يف سنن الدارقطين :إِ َّن لِ َم ْه ِدينَا
السـ َـم َو ِ
آَيـَت ـ ْ ِ
ات
ـن لَْ تَ ُكـ َ
ـون ُمنْ ـ ُذ َخ ْلـ ِـق َّ

َواألَ ْر ِ
ـف الْ َق َمـ ُـر ألَ َّو ِل لَْيـلَ ـ ٍة ِمـ ْـن
ض َتـنْ َك ِسـ ُ
الشـ ْـم ُس ِف النِّ ْصـ ِ
ـف َّ
ـف
َرَم َضــا َن َوَتـنْ َك ِسـ ُ
السـ َـم َو ِ
ـون ُمنْ ـ ُذ َخلَـ َـق َّ
ات
ِمنْ ـ ُه َولَْ تَ ُكـ َ
اللُ َّ
ض )6(.وجند حضرة املسيح املوعود
َواألَ ْر َ
 يتحــدث معلقــا علــى تلــك النبــوءة
الســاطعة قائــا« :مل حيــدث هــذا يف زمن
أي رسـ ٍ
ـول أو نــي منــذ خلــق الدنيــا إمنــا
ّ
ـدرا يف زمــن املهــدي
كان حدوثــه مقـ ً
املعهــود ...ول ـ َّـما مل يوجــد يف زمــن
الكسوف على وجه األرض أحد يدعي
أنــه املســيح املوعــود إال أان ومل ينشــر
أحــد مئــات اإلعــاانت إال أان ...معتــرًا
الكســوف آي ـ ًة علــى مهدويتــه ،لــذا فقــد
ثبت أن هذه اآلية الســماوية قد ظهرت
()7
من أجلي أان».
إ ًذا؛ لقد أتى الطبيب ،الذي عينه لنا هللا
 للقيــام بعــاج مجيــع أمراضنــا وآفاتنــا
الــي علقــت بنــا وثيابنــا وأرواحنــا ..أتــى
ليعيــد لرمضــان رونقــه الروحــاين ،فتعــود
وجناحا إذا
العناية يف رمضان أكثر جناع ًة ً
مــا التزمنــا وصفــة الطبيب املُختص املُعني
من قبل الشايف األعلى سبحانه.
لقــد أتــى هــذا الرجل املبعــوث ،وجهز لنا
مائــدة روحانيــة متجــددة لنقتــات عليها،
وعلمنا من هللا ما مل نكن نعلم..
( .1احلج( .2 )9 :فتح اإلسالم)
( .3البقرة( .4 )178 :مسند أمحد)
( .5الصافات( .6 )10-7 :سنن الدارقطين)
( .7حقيقة الوحي)
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