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كلمة التقوى

ككل بنيــان عظيــم ،فــإن اإلســام لــه أركانه
الــي يرتفــع عليهــا ،حبيــث تشــكل تلــك
األركان يف جمموعها أساسا يقوم عليه بنيان الدين ككل.
وطاملــا أســيء فهــم هــذه القضيــة ،حبيــث وقــع خلــط بــن
فظـ َّـن أن أركان الديــن اخلمســة هــي الديــن
الديــن وأركانــهُ ،
نفســه .بينمــا اإلســام الــذي مــن معانيــه إســام النفــس
وأتديــة األمانــة هلل تعــاىل ال يقــوم إال بعــد حتقــق أركانــه
اخلمسة املنصوص عليها.
الصيــام أحــد أركان الديــن ،وجــاء ذكــر فضائلــه يف القرآن
اجمليد والسنة النبوية املطهرة .وبه يقطع املرء شوطا يف سريه
الروحاين إىل خالقه .
والصيــام سـ ٌّـر للتقــوى وينبــوع للهدايــة ،ويعلــم اجلميــع أن
ين
األمــم واألق ـوام مــن قبلنــا قــد عرفوا الصيــام َ
﴿ي أَُّيـ َها الَّ ِذ َ
ـب َعلَــى الَّ ِذيـ َـن ِمـ ْـن
ـب َعلَيْ ُكـ ُـم ِّ
الصيَـ ُ
َ
آمنُـوا ُكتِـ َ
ـام َك َمــا ُكتِـ َ
ِ
ُ
َقـبْلكـ ْـم﴾ ،فــا بــد إ ًذا أن هلــذه الشــعرية مــن اخلصوصية ما
استدعى ذكرها هبذا األسلوب يف التنزيل احلكيم.
ومن ِع َظم أمر الصيام أن جعله هللا تعاىل مرتبطا ابلتقوى،
الصيَ ُام
بــل وســيلة هلــا َ
آمنُـوا ُكتِ َب َعلَيْ ُكـ ُـم ِّ
﴿ي أَُّيـ َهــا الَّ ِذيـ َـن َ
 ...ل ََعلَّ ُك ْم َتـَّتـ ُقو َن﴾ ..إ ًذا ،فبالصيام تتحقق التقوى ،واليت
هبــا حتصــل اهلدايــة ابلضــرورة .ولقــد جتلــت بــركات الصيــام
يف شــخصيات دينيــة عديــدة عــر اتريــخ اإلســام .ويف
آخر الزمان يف القرن الرابع عشر من اهلجرة جتلت بركات
الصيــام يف شــخص املســيح املوعــود  حــن قضــى
مــدة معتكفــا صائمــا فتلقــى يف تلــك األثنــاء مــن الــرؤى
والكشوف واإلهلام الواضح ما ننعم به اآلن ونرتوي.
وينطــوي الصيــام علــى حكمة ابلغــة أخرى ،وهي االمتناع
عــن الســبب الظاهــري يف البقــاء ،أعــي الغــذاء ومشــبعات
الشهوات بوجه عام ،فثنائية (األكل/الصيام) تنطوي على
التقوى
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مقابلة من نوع عجيب ،ففي حني أن فعل األكل يشكل
الزمة من لوازم املخلوق ،جند الصيام فعال جيعل اإلنسان
متشبها ابهلل جل يف عاله على حنو ظلي ،وإن كان ذلك
يف نطــاق ضيــق ومؤقــت .فكمــا أنه تعاىل الصمد ،ومبا أنه
قــد خلــق اإلنســان علــى صورتــه ومثالــه ،فقــد أراد ()
أن يتشــبه عبــده بصفاتــه التشــبيهية علــى حنــو ظلــي ،وهذا
مــن مقتضيــات العبــادة احلقــة ،إذ ال معــى للحــب إن مل
يتشبه احملب ابحملبوب ،والعبادة كما يعرف العارفون أمسى
مــن احلــب وأرقــى .فاملــرء يف حالــة الصــوم يكــون متشــبها
بربــه تعــاىل علــى حنــو ظلي ،فيكون من نتائج ذلك التشــبه
احملمــودة نشــوء صيغــة اتصــال بــن املعبــود ســبحانه وتعاىل
وعبــده ،ويتمثــل هــذا االتصــال يف زايدة القــوى الكشــفية
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فالصيـــام محطـــة علـــى خارطـــة الوصول
إلـــى اللـــه تعالـــى (الفـــاح) ....فالح
المؤمـــن والمتمثـــل فـــي وصوله إلـــى الله
تعالـــى مرهـــون بصيامـــه ،حتـــى أن الله
تعالى جعل نفســـه جائـــزة للصائـــم إيمانا
بـــه واحتســـابا لـــه ســـبحانه وتعالـــى.

لــدى الصائــم ،ويف هــذا الصــدد نذكــر للمســيح املوعــود
 بيتا من قصيدة عربية يقول فيه:
السـ ُّـر ِم ْن َش ـ ِّد
«عر ٌ
َ
ِيف َفـ ْر ُس َنـ ْف ِســي ِعنْ َد َح ْر ٍب َويُ ْد َرى ِّ
البِ َطا ِن»
فيبــن فيــه حضرتــه أن ســر إخضــاع النفــس الــذي يرتتــب
عليه انطالق قوى الروح الكشفية يكمن يف شد البطان،
ومــن أحــد مظاهرهــا الصيــام .فالصيــام حمطة علــى خارطة
الوصــول إىل هللا تعــاىل (الفــاح) ،وقــد جــاء يف احلديــث
القدســيُ :
ـام فَإِنَّـ ُه ِل
«ك ُّل َع َمـ ِـل ابْـ ِـن آ َد َم لَـ ُه إَِّل ِّ
الصيَـ َ
َوأََن أُ ْجـ َـزى بِـ ِه» ،ويظهــر مــن خــال هــذا احلديــث أن
فــاح املؤمــن واملتمثــل يف وصولــه إىل هللا تعــاىل مرهــون
بصيامــه ،حــى أن هللا تعــاىل جعــل نفســه جائــزة للصائــم

إميــاان بــه واحتســااب لــه ســبحانه وتعــاىل .لقــد بينــت لنــا
أوائــل ســورة «املؤمنــون» خارطــة الوصــول إىل هللا تعــاىل،
ذلــك الوصــول املعــر عنــه ابلفــاح بــدءا مــن قولــه :
َح ال ُْم ْؤِمنُو َن﴾ ،واسرتشادا بتلك اخلارطة املباركة يظل
﴿قَ ْد أَْفـل َ
املرء يعرج يف مدارج الرتقي حنو هللا  ،وبوصوله إىل درجة
ين ُه ْم لِ ُف ُر ِ
وج ِه ْم َحافِ ُظو َن﴾ يكون قد حصن ثغوره
َ
﴿والَّ ِذ َ
وفروجــه ضــد هجمــات النفــس األمارة الــي تتغذى كاحلية
الســامة علــى قــاذورات وأوســاخ الشــهوات والذنــوب،
ومــن املعلــوم أن حفــظ الفــروج هنــا تعبــر مجيل عن الصوم
الــذي هــو يف األصــل سـ ٌّـد جلميــع الفــروج الــي هــي منافــذ
الشهوات.
دافعــا إىل
لقــد خلــق هللا اإلنســان ضعي ًفــا ليكــون ضع ُفــه ً
خضوعه على عتبات خالقه ،كي يلوَذ حبماه ويلجأ إليه.
فالضعف يف اإلنسان وسيل ٌة وليس هدفًا ،وسيل ٌة لتوجيهه
إىل ابب خالقــه ،وســيل ٌة إلقبالــه علــى هللا  .لــو ُخلــق
قوي الســتغىن بقوته عن هللا ،فشـِـق َي ابســتغنائه.
اإلنســان ً
خر أمام
ففــي ضعــف اإلنســان تكمــن ســعادته وجناتــه إذا َّ
خالقــه .وحتديــدا مينــح هــذا الشــهر الفضيــل فرصــة ذهبيــة
متجددة كل سنة كي نُعرب عن ضعفنا خلالقنا كي أييت
لنجدتنا من ســطوة ذئب النفس األمارة وشــهواهتا ،يقول
﴿و َّ
ين َيـتَّبِ ُعو َن
اللُ يُ ِريُــد أَ ْن َيـتُـ َ
تعــاىلَ :
ـوب َعلَيْ ُكـ ْـم َويُ ِري ـ ُد الَّ ِذ َ
الشـ َـه َو ِ
َّ
يمــا * يُ ِري ـ ُد َّ
ـف
اللُ أَ ْن يَُ ِّفـ َ
ات أَ ْن َتِيلُ ـوا َميْـ ًـا َع ِظ ً
َعنْ ُك ْم َو ُخلِ َق الِْنْ َسا ُن َض ِعي ًفا﴾.
جعلنــا هللا وإايكــم ممــن جينــون بــركات الوقــوف علــى هــذه
احملطة ويلتحقون مبن سبقوان يف وصال البارئ  .وآخر
دع ـواان أن احلمــد هلل رب العاملــن والصــاة والســام علــى
أشــرف املرســلني ســيدان وموالان حممد املصطفى صلى هللا
عليه وعلى آله وصحبه أمجيعني.
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