
  بسم هللا الرمحن الرحمي

  والصالة والسالم عىل سـيد� محمد عليه ٔافضل الصالة ؤامت التسلمي

  ممدرسة الصو ....رمضان

صوم رمضان ليس جمرد فريضة يتوجب عىل املسمل ٔاداءها مرة لك سـنة طي- تسع وعرشين ٔاو ثالثني يوما متواص-، بل هو 
تربص سـنوي للنفس املؤمنة تسـتعيد فهيا حيويهتا اليت فقدهتا خالل السـنة، كام ٔانه فرصة لزتكية النفس من أالدران اليت 

 ٓ ٔاو gٔالحرى ما يه احملطات اليت فيا ترى كيف يرقينا الصوم . لية لالرتقاءعلقت هبا، فرمضان فرصة، مصحة، مدرسة، هو ا
  يوفرها لنا صوم رمضان واليت علينا اغتناoا حىت نكون يوم االٓخر من رمضان ٔافضل حاال منا يوم أالول منه؟

ب من طلوع الفجر الصوم خيتلف عن غريه من الفرائض كونه عبادة sجتناب، فاملطلوب من الصامئ اجتناب االٔلك والرش 

ٕاىل غروب الشمس، وحىت يكون صومه مقبوال عليه ٔان حيرتز من الوقوع يف سائر املعايص وٕاال مل يكن حظه من الصيام 

، فالصالة ٔاداء وكذا سوى اجلوع والظمأ، ٕاذن حمكة الصوم حىت ندركها علينا تأمل هذا اجلانب املمتزي يف الفريضة عن غريها

لرتقيهتا  يكون هذا سببا يف النفس البرشية وكيف" عدم الفعل"امتناع، مفا هو أالثر ا�ي يرتكه فعل  الزاكة واحلج ٔاما الصوم

  وتزكيهتا؟

هللا سـبحانه وتعاىل يف عدة ٔاماكن يف القرآن  هلنحاول إالجابة عن هذا التساؤل العميق سـنحاول sسرتشاد مبوقف لطاملا ذكر 

ٔاسـباب سقوطها  لنفهم ٕاحدى خصائص النفس البرشية واليت تعد من ٔامه" لفعلعدم ا"وسـنحاول النظر ٕاليه من زاوية فعل 

ان فليس من قبيل التكرار ٔان يذكر هللا يف عدة مواطن ٔاول امتح، يف املعايص كام حصل ذ£ ٔاول مرة مع ٔايب البرش آدم

آدم، ¨ بل يريد هللا ٔان يرشد� ٕاىل جانب oم علينا عدم ٕاغفا§ ٕان ٔارد� ٔان ننجح يف gيق املهام اخترب هللا تعاىل به 

  . والفرائض اليت يتوجب علينا ٕاتياهنا

َ  الَْجن±ةَ  َوَزْوُجكَ  ̄انَت  اْسُكنْ  آَدمُ  ®َ  َوقُلْنَا: " اكن ٔاول امتحان اجتازه ٔابو� ٔادم هو امتحان sمتناع، يقول هللا عز وجل ُ̈  َو

َجَرةَ  َهـِذهِ  تَْقَرgَ  َوالَ  ِشئُْتَما َحْيثُ  َرغَداً  ِمْهنَا اِلِمنيَ  ِمنَ  فَتَُكو�َ  الش± ، فمل يؤمر آدم زوجه حواء وهام ال¸ان ينعامن بنعمي اجلنة "الْظ±

gح هلم ما عدى ذ£ من دون سابق معل ٔاو طاعة بأداء صالة ٔاو زاكة، بل ٔامرهام هللا تعاىل بعدم االٔلك من جشرة معينة ؤا

قد يبدو للكثريين ٔان ٔادم قد اجتاز امتحا� سهال ما اكن عليه ٔان خيفق فيه، فأالمر سهل . اجلنة متالٔ أالجشار واخلريات اليت 

يف  Ç الشجرة  ومثارها فلن يرضه يشء،التطبيق ٕان يه ٕاال جشرة واحدة وغريها كثري واجلنة واسعة فٕان اسـتغىن عن ت

حدا من البرش اكن ميكنه النجاح فيه ، وما اختار هللا علمي حكمي هذا وال ٔاظن ٔان أ  ا،عسري  اكن sمتحان مر ٕانحقيقة االٔ 

، ٕاهنا الشهوة املتقدة بني ي آدم و بنيه من بعده عن نقطة ضعف قات- ٕان هو مل حيرتز مهنا ومل يلق لها gالsمتحان ٕاال لريُ 

  .مدى تأثريها عليه تأثريا قد ال يفيق منه ٕاال بعد فوات أالواناليت اكن عىل آدم مواÎهتا وٕادراك  جنبيه

دور الشهوة يف ترصف إالنسان هو ا�ي فقهه ٕابليس عدو البرش فاسـتطاع من خال§ ٔان يوقعهم يف حبائÏ كام فعل مع ٔابينا 

Çتساعها وتنوع خرياهتا قد تنقلب ٕاىل ضيق ودون هبجة ونعمي، ؤان تg الشجرة البسـيطة الوحيدة قد  آدم، فقد عمل ٔان اجلنة

تشلك يف ذهن إالنسان تصورا لنعمي يدفع به ٔان يتنازل عن اجلنة بأمكلها نظري نيل تÇ النشوة العارمة املتوقعة عند نيل مثار 

، ٕاهنا قادرة عىل قلب لك املوازين وعكسها حىت وٕان اكنت ظاهرة تÇ الشجرة املمنوعة، هكذا تفعل الشهوة بعقل صاحهبا

اجلنة فإالنسان هو ابن تصوراته ؤافاكره والقلب ٕان هو تعلق بغرض ما متشهيا § فسـيوÖ ٕاليه للعيان مكثل الشجرة و  بينة



ٔامورا غري اليت يف الواقع وسيتصور ٔان منهتـى آما§ ؤاقىص نشوة ميكنه احلصول علهيا تمكن يف بلوغ تÇ الشهوة وٕاشـباعها، 

  .وهل معاصينا ٕاال نشوات ونزوات

 ؟الßم أالنف ا�كر ٔان شهواتنا ما يه ٕاال ٕاحياءات شـيطانية وما علينا ٕاال عصياهنا فال خري يرجتى من وراءها هل معىن

¨، فالصيام يعلمنا جانب آخر من دور الشهوة، فالشهوة يف ٔاصلها نعمة ويه سبب بقاء إالنسان عىل قيد احلياة فلوال 

حية ٔال�س فقدوا إالحساس gلعطش، فهم قد يصلون ٕاىل مضاعفات  -شهوة الرشب ملات إالنسان من العطش، وàينا ٔامث

خطرية وحىت رمبا املوت من جراء عطل هذه الشهوة، فلوال العطش واجلوع ملا ٔالك البرش ورشبوا، ولوال شهوة اجلنس ملا 

  .Ç ملا سعى البرش يف عامرة أالرضتناسل البرش، ولوال شهوة المت

ٕان مل حيسن املرء اسـتخداoا ؤالجل هذا رشع الصيام، فالصيام gلنسـبة للنفس  ٕاذن الشهوة نعمة قد تتحول ٕاىل نقمة 

اكلرتويض للخيل فاخليل اجلاحمة ال ميتطى ظهرها وال تفيد صاحهبا بل قد ترديه قتيال ٔاما املروضة مهنا فتنقل صاحهبا عرب 

يعمل إالنسان التحمك يف شهواته مع فارسها وحدة متاكم- فاع-، كذ£ الصوم،  الفيايف وتعينه عىل مواÎة العدو وتشلك

وغرائزه من ٔالك ورشب وجامع، فهاته املباحات عليه طي- السـنة حترم عليه ملدة معينة من هنار رمضان فيشعر بطعم 

مرات خالل الهنار، وهبذا القرار احلرمان مهنا ويكون طي- اليوم يف نزاع مع نفسه فهـي اليت اعتادت عىل االٔلك والرشب 

الواعي وهبذه العزمية القوية عىل sسـمترار يف الصيام رمغ ٕاحلاح اجلوع والظمأ ٕاىل اللحظة اليت يؤذن فهيا gٕالفطار ترىق النفس 

لها  م مبا ُمسححني تلزت وتسمو من احلياة احليوانية الشهوانية ٕاىل حياة روحانية سامية تصبح فهيا الغرائز مطية ٕالرضاء اخلالق 

من الطيبات وجتتنب ما ُحرم علهيا متاما مثل الشجرة واجلنة، فالصوم يعلمنا ٔان نعرض ما متيل ٕاليه ٔانفسـنا من الشهوات 

لشهواتنا ال ليشء ٕاال ٔالن هللا ال " ال"وتتعلق به عىل مزيان املسموح واملمنوع ويكسبنا الصوم تÇ العزمية والقوة عىل قول 

نقولها حني نرى ٔاشهـى املأكوالت واملرشوgت يف آخر ساعات الصوم وموعد الغروب قريب فمنتنع عن يرىض بذ£، كام 

  .إالصغاء لصوت الشهوة ال عزوفا عهنا بل رغبة يف طاعة اخلالق

ٔالجل هذا اكن رشط حتصيل ثواب رمضان هو إالميان وsحتساب، حفىت يؤدي الصوم دوره املرجو عىل املرء ٔان يكون 

منا بأنه ما امتنع عن أاللك والرشب ٕاال ٔالن هللا ٔامره بذ£، مفن اكن صومه تقليدا وٕاتباعا للناس من حو§، ٔاو ٔالهنا موقنا مو 

ٔالنه سيشعر بوطأة الصوم غري ٔانه مدرك للغرض فيكون أالثر عكسـيا عادة ٔالف ٔاداءها لك سـنة لن حيقق الغرض من الصوم 

وسـيجد متعته يف المتلص من هذه أالعباء، ٔاما املؤمن سيتخذ من حلظات  هو الشاكية والتربم من طول الهنار وحرارته

الشعور gلعطش واجلوع الشديدين فرصة الحتساهبام يف مزيان احلسـنات اليت يرتقب قبوهلام من هللا ٔالن ال غريه يعرف ٔاو 

شهوات املعايص اليت تعرض §  يشعر حبا§، وحني إالفطار سـيفرح ٔالنه ٔامت املهمة بنجاح فيعقد العزم عىل ٔان يتعامل مع

تعامÏ مع الطعام والرشاب مفا احلياة ٕاال برهة من الزمن مث تنقيض احلياة لتدع ماكهنا لنعمي اجلنة اخلاà حيث من املباجه ما ال 

  .عني رٔات ؤاذن مسعت وال خطر قلب برش

يف الكف عن أاللك والرشب وهام ٔاساسـيان  فكام جنحنا" ال"ٕاذن الصوم فرصة للتدرب عىل القول للنفس املتعلقة gملعصية 

عند� ربنا الكرمي للحياة حمببان للنفس طي- هنار رمضان ٕاميا� منا بأنه ٔامر من عند هللا واحتساg لعناء اجلوع والعطش 

ٕاميا� واحتساg  الرحمي ا�ي يشعر بنا ومبعا�تنا سننجح يف اجتناب املعايص والشهوات الرباقة طي- فرتة مكوثنا يف هاته احلياة

  .ورغبة يف جنة هللا ونعميه الرسمدي

  اللهم ٔاعنا عىل صيام رمضان ٔاحسن الصيام



 


