
 

 
  



 

 كلمة مدونون
 

بأهميّة القراءة ارتأينا أن تصميم هذا الكتاب بشكله اإللكرتو� يخدم الكث� من الفئات، ك�  دونونإ�اناً منّا نحن فريق مُ 

املزايا التي تُساعد عىل القراءة بشكل  EPUBو  PDFاإللكرتو� يخدم الكث� من الفئات، ك� أنّه بصيغتيه  يوفّر الكث� من 

  اإللكرتونية الحديثة. األجهزةالتي تُساعد عىل القراءة بشكل جميل عرب 

"، يف هذا الكتاب ّدس ّرسههذا الكتاب هَو (حديث شهر رمضان) لس�حة الشهيد السعيد السيّد حسن الش�ازي "ق

املبارك، فهَو قّدس ّرسه يف هذا الكتاب تتكتشفون روعة أن يكتب عال فقيه ُمجاهد وأديب عن شهٍر مثل شهر  رمضان 

املبارك، ك� أنّه طرح العديد من األفكار حول هذا الشهر، وكيف �كننا أن نعيش يف هذا  قّدم ملحة مبدعة حول هذا الشهر 

 الشهر املبارك.

نطرح  قناة عرب اليوتيوبل ُمدّونون مرشوع شباب، انطلق بشكل ُمدّونة ج�عية يكتب فيها الجميع، وتوّتع املرشوع ليشم

املفيد الذي يخص الشباب. قناة عرب اليوتيوب  نطرح فيها 

املاثل أمامكم، ونتمنّى لكم  مؤتسة شباب الرتول األعظم (صىل هللا عليه وآله)وبالتعاون مع  انطلقنا لنكّون هذا الكتاب 

املفّكر العظيم.  أمامكم، ونتمنّى لكم االتتفادة من طرح هذا 

  

http://mdwnon.com/
http://youtube.com/user/mdwnon
http://youtube.com/user/mdwnon
http://shbab-alrsol.com/


 ُمقدمة

 صالة الفاتحة

 .وتسلّمه منااللهّم، تلّمنا لشهر رمضان، وتلّمه لنا، 

ملجللّة، والرزق الواتع، ودفع األتقام، وتالوة القرآن،  ا إل�ان، والسالمة واإلتالم، والعافية  ، أهلّه علينا باألمن وا اللهمَّ

 .ودفع األتقام، وتالوة القرآن، والعون عىل الصالة والصيام

0Fحتى ينقيض شهر رمضان، وقد غفرت لنا [

i[ 

 دعاء

املبارك) و (إلهي: لقد أكرمتنا بشهرك العظيم:  ها هو قد غمرنا بكل بهائه وجالله، فأيقظنا باألنسام اللَّعوبة شهر رمضان 

ر قلوبنا الذابلة بقرآنك الذي أنزلته عىل قلب حبيبك محمد  صىل هللا عليه (فأيقظنا باألنسام اللَّعوبة التي تبعثها يف أتحاره، ونوِّ

صىل هللا عليه وآله وتلم) يف هذا الشهر، وال تجعلنا من ضحايا األهواء واألوهام، باألقدار التي (أنزلته عىل قلب حبيبك محمد 

 .تقديراً واألوهام، باألقدار التي تقدرها يف ليلة القدر 

: لقد فتحت نوافذ الربيع عىل املساجد، فنفتحها بالعبادة، حتى تفتحت براعم القلوب، عىل نفحات مناجاة عبادك،  أي ربِّ

القلوب، عىل نفحات مناجاة عبادك، وتفتحت العيون التي ذبلت من الجوع والعطش شاخصة يف الظالم إىل ت�ئك، تستدر 

 .الظالم إىل ت�ئك، تستدر عطفك وغفرانك

وتغل الشياط�، وتفتح أبواب الجنّة، وتوصد أبواب الجحيم، وتحرر رباه: إنّك أمرتنا بالصيام، لتحطم أغالل الشهوات، 

املثقلة باألوزار من النّار، فوفر علينا فضلك بقدر كرمك، فننّا أعجز عبيدك، الذين ل  وتوصد أبواب الجحيم، وتحرر الرقاب 

 .كرمك، فننّا أعجز عبيدك، الذين ل يحملوا إليك توى الرجاء بنحسانك واالعرتاف بذنوبهم وتقص�هم

 .وتقص�هم

بعد ما تألناك، فأنت أقوى عىل العفو منا من عىل الذنب، وأنت ارأف منا، بنا يا ربنا: إنّك خلقتـنا من دون أْن نسألك، فال تردنا 

 .الذنب، وأنت ارأف منا، بنا يا من ال يزيد إالّ فضالً وكرماً 

  



 شهر رمضان

 

 َشْهُر رََمضاَن الّذي أُنِِزَل ِفيِه الُْقرآُن ُهدًى لِلّناِس وبّيناٍت من الُهَدى والُفرَْقاِن))((

 القرآن الكريم

 الّصيام يف القرآن

ياُم كَ� كُتَِب عََىل الَِّذيَن ِمْن قَبْلُِكْم لََعلَُّكْم تَتَُّقوَن، أَيَّ يا (( اماً َمْعُدوداٍت فََمْن كاَن ِمنُْكْم َمِريضاً أَْو أَيُّها الَِّذيَن آَمُنوا كُِتَب َعلَيُْكُم الصِّ

َِّذيَن يُِطيُقونَُه ِفدْ  ٌة ِمْن أَيَّاٍم أَُخَر وَعََىل ال َخْ�اً فَُهَو َمْعُدوداٍت فََمْن كاَن ِمنْكُْم َمِريضاً أَْو عَىل َتَفٍر فَِعدَّ َع  يٌَة طَعاُم ِمْسِكٍ� فََمْن تَطَوَّ

ْ�ٌ لَُه َوأَْن تَُصوُموا َخْ�ٌ لَُكْم إِْن كُنْتُْم تَْعلَُموَن، َشْهُر َرَمضا َخْ�اً فَُهَو َخ َع  ُقْرآُن ُهدًى ِمْسِكٍ� فََمْن تَطَوَّ َن الَِّذي أُْنِزَل ِفيِه الْ

ُفْرقاِن فََمْن َشِهَد ِمنْكُُم الشَّ  ُقْرآُن ُهدًى لِلنَّاِس َوبَيِّناٍت ِمَن الُْهدى َوالْ ٌة ِمْن ِفيِه الْ ْهَر فَلْيَُصْمُه َوَمْن كاَن َمِريضاً أَْو عَىل َتَفٍر فَِعدَّ

ٌة ِمْن أَيَّاٍم أَُخَر يُِريُد هللاُ بِكُُم الْيُْرسَ َوال يُِريُد ِبُكُم الُْعْرسَ َولِتُْكِمُلوا ا ُوا هللاَ عَىل ما َهداكُْم َولََعلَُّكْم أَْو عَىل َتَفٍر فَِعدَّ َة َولِتَُكربِّ لِْعدَّ

1Fهللاَ عَىل ما َهداكُْم َولََعلَُّكْم تَْشُكُروَن)).[

ii[ 

ياِم الرَّفَُث إِىل نِسائُِكْم ُهنَّ لِباٌس لَُكْم َوأَنْتُْم لِباٌس لَُهنَّ َعلَِم هللاُ أَنَُّكْم كُنْ  أُِحلَّ (( تُْم تَْختانُوَن أَنُْفَسكُْم فَتاَب َعلَيُْكْم لَُكْم لَيْلََة الصِّ

ُلوا  وُهنَّ َوابْتَُغوا ما كَتََب هللاُ لَكُْم َوكُ َ لَُكُم الَْخيُْط تَْختانُوَن أَنُْفَسُكْم فَتاَب َعلَيُْكْم َوَعفا َعنُْكْم فَاآلَن بَاِرشُ ُبوا َحتَّى يَتَبَ�َّ َواْرشَ

ياَم إَِىل اللَّ  ُُ ِمَن الَْخيِْط األَْتَوِد ِمَن الَْفْجِر ثُمَّ أَِتُّوا الصِّ َ لَُكُم الَْخيُْط األَبْيَ وُهنَّ َوأَنْتُْم عاكُِفوَن ِيف َحتَّى يَتَبَ�َّ يِْل َوال تُبَاِرشُ

 ُ وُهنَّ َوأَنْتُْم عاكُِفوَن ِيف الَْمساِجِد تِلَْك ُحُدودُ هللاِ فَال تَْقَرُبوها كَذلَِك يُبَ�ِّ 2Fهللاُ آياتِِه لِلنَّاِس لََعلَُّهْم يَتَُّقوَن)).[تُبَاِرشُ

iii[ 

2Fيَتَُّقوَن)).[

iii[ 

)).ً اِئاِت... أََعدَّ هللاُ لَُهْم َمْغِفَرًة َوأَْجراً َعظِي� اِئَِ� َوالصَّ 3F..)).[ إِنَّ الُْمْسلِِمَ� َوالُْمسْلِ�ِت... َوالصَّ

iv [ 

 ].((...ً 3Fَعظِي�

iv [ 

 الصيام يف خطب الرسول

صىل هللا عليه وآله وتلم) خطبنا ذات يوم فقال: (أّن رتول هللا (عليه السالم) ( عليه السالم) عن آبائه عن عيل(عن اإلمام الرضا 

خطبنا ذات يوم فقال: أيها النّاس، إنّه قد أقبل إليكم شهر هللا بالربكة والرحمة واملغفرة، شهٌر هو عند هللا أفضل الشهور، 

إىل ضيافة  هو عند هللا أفضل الشهور، وأيامه أفضل األيام، ولياليه أفضل الليايل، وتاعاته أفضل الساعات، هو شهٌر ُدعيتم فيه

إىل ضيافة هللا، وُجعلتم فيه من أهل كرامة هللا، أنفاتكم فيه تسبيح، ونومكم فيه عبادة، وعملُُكم فيه  هو شهٌر ُدعيتم فيه

عبادة، وعملُُكم فيه مقبول، ودعاؤكم فيه مستجاب، فاتألوا هللا ربّكم بنيّات صادقة، وقلوب طاهرة، أْن يوفقكم لصيامه، 

، واذكروا بجوعكم وعطشكم فيه، جوع يوفقكم لصيامه، وتالوة كتابه، فنّن الشقّي من ُحرَِم غفران هللا يف هذا الشهر العظيم

روا كباركم، وارحموا صغاركم،  بجوعكم وعطشكم فيه، جوع يوم القيامة وعطشه، وتصّدقوا عىل فقرائكم ومساكينكم، ووقِّ

وارحموا صغاركم، وِصُلوا أرحامكم، واحفظوا ألسنتكم، وغضوا عّ� ال يحلُّ النظُر إليه أبصاركم، وعّ� ال يحل االتت�ع إليه 

تحنّن عىل أيتامكم، وتوبوا إىل هللا من ذنوبكم، وارفعوا إليه أيديكم وعّ� ال يحل االتت�ع إليه أت�عكم، وتحنّنوا عىل أيتام النّاس، يُ 

وجّل فيها بالرحمة إىل  من ذنوبكم، وارفعوا إليه أيديكم بالدعاء، يف أوقات صالتكم، فننّها أفضل الساعات، ينظر هللا عز

 .)ويعطيهم إذا تألوه، ويستجيب لهم إذا دعوه وجّل فيها بالرحمة إىل عباده، يجيـبهم إذا ناجوه، ويلبّيهم إذا نادوه، عز

 .)ويستجيب لهم إذا دعوه



أيها النّاس، إّن أنفسكم مرهونة بأع�لكم، ففّكوها باتتغفاركم، وظهوركم ثـقيلة من أوزاركم، فخففوا عنها بطول (

فخففوا عنها بطول تجودكم، واعلموا أّن هللا أقسم بعزته: أْن ال يعذب املصلّ� والساجدين. وأْن ال يرّوعهم بالنّار، يوم 

 .)يرّوعهم بالنّار، يوم يقوم النّاس لرّب العامل�

 .م صائاً مؤمناً يف هذا الشهر. كان له بذلك عند هللا عتق نسمه. ومغفرة ملا مىض من ذنوبهأيها النّاس. من فطّر منك(

 .ملا مىض من ذنوبه

اتقوا النّار ولو بشِق ترة، اتقوا النّار ولو برشبة (صىل هللا عليه وآله وتلم): (فقيل يا رتول هللا. فليس كُلّنا يقدر عىل ذلك. فقال 

 .)ترة، اتقوا النّار ولو برشبة من ماء

ذا الشهر ُخلُقه. كان له جوازاً عىل الرصاط يوم تزلُّ فيه األقدام، ومن خّفف يف هذا الشهر ع�ّ أيّها النّاس: من حّسن منكم يف ه(

األقدام، ومن خّفف يف هذا الشهر عّ� ملكت �ينه، خّفف هللا عليه حسابه، ومن كفَّ فيه ّرشه، كّف هللا عنه غضبه يوم يلقاه، 

ً، أكرمه هللا يوم يلقاه، ومن وصل فيه رحمه، وصله هللا برحمته يوم  يلقاه، ومن قطع فيه غضبه يوم يلقاه، ومن أكرم فيه يتي�

يلقاه، ومن قطع فيه رحمه، قطع هللا عنه رحمته يوم يلقاه، ومن تطّوع فيه بصالة، كتب هللا له براءة من النّار، ومن أّدى 

النّار، ومن أّدى فيه فرضاً، كان له ثواب من أّدى تبع� فريضة في� تواه من الشهور، ومن أكث فيه من الصالة عيلَّ، ثّقل هللا 

املوازين، ومن تال فيه غ�ه  فيه من الصالة عيلَّ، ثّقل هللا ميزانه يوم تِخُف  آية من القرآن، كان له مثل أجر من ختم القرآن يف 

غ�ه من الشهور  .)من ختم القرآن يف 

ن�ان مغلَّقة، فسألوا ربكم: ( أيها النّاس، إّن أبواب الجنان يف هذا الشهر مفتَّحة، فسألوا ربكم أْن ال يُغلِّقها عنكم، وأبواب ال

ن�ان مغلَّقة، فسألوا ربكم: أْن ال يفتِّحها عليكم، والشياط� مغلولة، فسألوا ربكم: أْن ال يسلِّ   .)طها عليكمال

 .)عليكم

املؤمن�  يا أبا الحسن، أفضل (عليه السالم) فقمت فقلت: يا رتول هللا، ما أفضل األع�ل يف هذا الشهر؟ فقال: (قال أم� 

 .)يا أبا الحسن، أفضل األع�ل يف هذا الشهر، الورع عن محارم هللا(فقال: 

تصيل لربك، وقد انبعث أشقى  يا عيل، أبك ملا يُستحل منك يف هذا الشهر، كأّ� بك وأنت(ما يبكيك؟ فقال: (ثم بك، فقلت: 

 .)تصيل لربك، وقد انبعث أشقى األول� واآلخرين، شقيق عاقر ناقة ثود، فرضبك رضبة عىل قرنك، فخضب منها لحيتك

 .)فخضب منها لحيتك

املؤمن�  يف (صىل هللا عليه وآله وتلم): (يا رتول هللا، وذلك يف تالمة من ديني؟) فقال (عليه السالم): فقلت: (قال أم� 

 .)يف تالمة من دينك(وآله وتلم): 

يا عيل، من قتلك فقد قتلني، ومن أبغضك فقد ابغضني، ومن تبّك فقد تبني، ألنّك مني (وآله وتلم)  صىل هللا عليه(ثم قال 

تبني، ألنّك مني كنفيس، وروحك من روحي، وطينتك من طيني، إّن هللا تبارك وتعاىل خلقني وإياك، واصطفا� وإياك، 

، وزوج ابنتي،  وإياك، اختار� للنبوة، وأختارك لممامة، ومن أنكر إمامتك فقد أنكر نبّوت، يا عيل أنت وصيّي، وأبو ولديَّ

، وزوج ابنتي، وخليفتي عىل أمتي، يف حيات وبعد موت، أمرك أمري، ونهيك نهيي، أقسم بالذي بعثني بالنبّوة،  وأبو ولديَّ

 .)بالذي بعثني بالنبّوة، وجعلني خ� الربيّة إنّك لحجة هللا عىل خلقه، وأمينة عىل رسِّه، وخليفته عىل عباده

 .)عباده



أيها النّاس، (آخر جمعة من شعبان، فحمد هللا وأثنى عليه، ثم قال: عليه السالم) قال: خطب رتول هللا يف (عن اإلمام الباقر 

أيها النّاس، إنّه قد أظلكم شهر فيه ليلة خ� من ألف شهر، وهو شهر رمضان، فرض هللا صيامه، وجعل قيام ليلة فيه (قال: 

وجعل قيام ليلة فيه بتطوع صالة كتطوع صالة تبع� ليلة في� تواه من الشهور، وجعل ملن تطوع فيه بخصلة من خصال 

أجر من أّدى فريضة من فرائُ ل عزّ وجّل، ومن أّدى فيه فريضة من فرائُ هللا، كان بخصلة من خصال الخ� والرب، ك

من فرائُ هللا، كان كمن أّدى تبع� فريضة من فرائُ هللا في� تواه من الشهور، وهو شهر الصرب، وإّن الصرب ثوابه الجنّة، 

املؤمن فيه، ومن فطّر فيه مؤمناً صائاً، ك املواتاة، وهو شهر يزيد هللا يف رزق  ان له بذلك عند هللا، الصرب ثوابه الجنّة، وشهر 

 .)...ان له بذلك عند هللا، عتق رقبة، ومغفرٌة لذنوبه في� مىضصائاً، ك

... ومن خّفف فيه عن مملوكة، خّفف هللا عنه حسابه، وهو شهر أوله رحمة، وأوتطه مغفرة، وآخره اإلجابة (إىل أْن قال: 

 .)وآخره اإلجابة والعتق من النّار

غنى بكم عنه�، فنما اللتان ترضون هللا عز ّوجّل به�، وال غنًى بكم فيه عن أربع خصال، خصلت� ترضون هللا به�، وخصلت� ال (

 فيه اللتان ترضون هللا عزّ وجّل به�، فشهادة أْن ال إله إال هللا، وأنَّ محّمداً رتول هللا، وأما اللتان ال غنى بكم عنه�، فتسألون هللا

 .)عنه�، فتسألون هللا فيه حوائجكم والجنّة، وتسألون العافية، وتعوذون به من النّار

إّن هذا الشهر قد خّصكم هللا به، وحرضكم، (لثالث بق� من شعبان، فقال: عليه السالم) خطب رتول هللا (وعن اإلمام الباقر 

خّصكم هللا به، وحرضكم، وهو تيّد الشهور، ليلة فيه خٌ� من ألف شهر، تغلق فيه أبواب النّار، وتفتح فيه أبواب الجنان، 

وتفتح فيه أبواب الجنان، فمن أدركه ول يغفر له، فأبعده هللا، ومن أدرك والديه ول يغفر، فأبعده هللا، ومن ُذكرُِت عنده 

 .ل عيلَّ، فلم يغفر هللا له، فأبعده هللافأبعده هللا، ومن ُذكرُِت عنده فلم يص

 :صىل هللا عليه وآله وتلم) أنّه قال يف خطبة به(وعن رتول هللا 

ومن صام شهر رمضان، يف إنصات وتكوت، وكّف تمعه، وبرصه، ولسانه، وفرجه، وجوارحه، ومن الكذب، والحرام،  ...(

 .)تي إبراهيم: خليل الرحمنوالحرام، والغيبة تقرباً، قّربة هللا منه، حتى تسَّ ركبتاه، ركب

 الصيام يف الحديث

و�حو فيه السيئات. (صىل هللا عليه وآله وتلّم): (قال رتول هللا  إّن شهر رمضان. شهر عظيم. يضاعف هللا فيه الحسنات. 

ق يف هذا الشهر بصدقة، غفر هللا له. ومن أحسن فيه إىل ما ملكت �ينه، غفر  فيه السيئات. ويرفع فيه الدرجات. من تصدَّ

له. ومن حّسن فيه ُخلقه، غفر هللا له. ومن كظم فيه غيظه، غفر هللا له. ومن وصل  أحسن فيه إىل ما ملكت �ينه، غفر هللا

 )له. ومن وصل فيه رحمه، غفر هللا له

 :ثم قال

 )إّن شهركم هذا ليس كالشهور. إنّه إذا اقبل إليكم. أقبل بالربكة والرحمة، وإذا أدبر عنكم. أدبر بغفران الذنوب(

 )أدبر بغفران الذنوب

 .)يه وآله وتلّم). إذا دخل شهر رمضان. أطلق كل أت�. وأعطى كل تائلصىل هللا عل(كان رتول هللا (قال ابن عباس: 

 .)كل تائل



 .)إذا صمت. فليصم تمعك. وبرصك. وجلدك... وال يكن يوم صومك، كيوم فطرك(عليه السالم): (قال اإلمام الصادق 

 .)صومك، كيوم فطرك

ضان، من صام نهاره، وقام ورداً يا جابر. هذا شهر رم(صىل هللا عليه وآله وتلّم) لجابر بن عبد هللا األنصاري: (وقال رتول هللا 

 )صام نهاره، وقام ورداً من ليله وعّف بطنه وفرجه، وكّف لسانه. خرج من الذنوب، كخروجه من الشهر

إّن الصيام ليس من الطعام والرشاب وحده.. فنذا صمتم، فاحفظوا ألسنتكم، وغّضوا (عليه السالم) (قال اإلمام الصادق 

 .)فاحفظوا ألسنتكم، وغّضوا أبصاركم، وال تـنازعوا، وال تحاتدوا

صىل هللا (صىل هللا عليه وآله وتلّم)، امرأة تسب جارية لها، وهي صائة، فدعا رتول هللا (تمع رتول هللا (عليه السالم): (وقال 

صىل هللا عليه وآله وتلم) بطعام، فقال: كيل، فقالت: إ� صائة، فقال: كيف تكون� صائة؟، وقد تببت (فدعا رتول هللا 

 .)صائة؟، وقد تببت جاريتك، إّن الصوم ليس من الطعام والرشاب

ن�ان، وصفدت (صىل هللا عليه وآله وتلّم) (كرم وعن الرتول األ  إذا جاء رمضان. فتحت أبواب الجنّة وغلّـقت أبواب ال

ن�ان، وصفدت الشياط�) و  للصائم فرحتان، فرحة عند (يعتق هللا يف كل يوم من رمضان، تبع� ألف عتيق من النّار) و (ال

منّت أْن يكون لو تعلم أمتي ما يف رمضان من الخ�، لت(للصائم فرحتان، فرحة عند فطره، وفرحة عند لقاء ربه) و (

من صام رمضان، وهو يحدث نفسه: إذا افطر أْن ال يعيص هللا، دخل الجنّة (منّت أْن يكون رمضان العام كله) و الخ�، لت

 .)يعيص هللا، دخل الجنّة بغ� مسألة أو حساب

 :عليه السالم) عن علة الصيام، فقال(تأل هشام بن الحكم، اإلمام الصادق 

ا فرض الصيام، ليستوي به الغني والفق�، وذلك أنَّ الغني ل يكن( ّّ ف�حم الفق�، ألنَّ الغني كل� أراد  إ ليجد مس الجوع، 

عىل الفق�، ألنَّ الغني كل� أراد شيئاً قدر عليه، فأراد هللا تعاىل: أْن يسّوي ب� خلقه، وأْن يُذيق الغنيَّ مس الجوع واألل، ل�ق 

ل�ق عىل الضعيف، ويرحم الجائع  .)مس الجوع واألل، 

 :إلمامعليه السالم)، يسأله عن مسائل، فكان يف أجوبة ا(وكتب محمد بن تنان، إىل اإلمام الرضا 

علة الصوم، لعرفان مس الجوع والعطش، ليكون العبد ذليالً مسكيناً، مأجوراً محتسباً صابراً، ويكون دليالً له عىل شدائد  ...(

ويكون دليالً له عىل شدائد اآلخرة، مع ما فيه من االنكسار عن الشهوات، واعظاً له يف العاجل، دليالً عىل اآلجل، ليعلم شدة 

 .)...دليالً عىل اآلجل، ليعلم شدة َمبلغ ذلك، من أهل الفقر واملسكنة

 :عليه السالم) يف آخر جمعة من شعبان، فقال يل(ل أبو الصلت الهروي: دخلت عىل أب الحسن: عيل بن موىس الرضا قا

 :شعبان، فقال يل

ص�ك في� مىض منه، وعليك باإلقبال ( يا أبا الصلت: إّن شعبان قد مىض أكثه، وهذه آخر جمعة منه، فتدارك في� بقي منه، تق

من الدعاء واالتتغفار، وتالوة القرآن، وتب إىل هللا من  في� مىض منه، وعليك باإلقبال عىل ما يعنيك، وترك ما ال يعنيك، وأكِثْ 

وجّل، وال تدع أمانة يف عنقك، إالّ أديتها، وال يف  القرآن، وتب إىل هللا من ذنوبك، ليقبل شهر هللا عليك، وأنت مخلص ل عز

أديتها، وال يف قبلك َحنقاً عىل مؤمن إالّ نزعته، وال ذنباً أنت ترتكبه إال أقلعت عنه، واتق هللا، وتوكل عليه، يف رسا يرك 

ٍء قَْدراً))، وأكث من أْن  َوَمْن يََتَوكَّْل عََىل هللاِ فَهَُو َحْسبُُه إِنَّ هللاَ بالُِغ أَْمرِِه قَْد َجَعَل هللاُ لِكُلِّ َيشْ ((نيتك، عليه، يف رسا يرك وعال 

اللهم إْن ل تكن غفرت لنا في� مىض من شعبان، فاغفر لنا في� بقي منه) (قَْدراً))، وأكث من أْن تقول ـ في� بقي من هذا الشهر ـ 



 ).ك وتعاىل، يعتق يف هذا الشهر رقاباً من النّار، لحرمة شهر رمضانشعبان، فاغفر لنا في� بقي منه) فنْن هللا تبار 

 ).لحرمة شهر رمضان

 صالة رمضان

رمضان، يا شهر هللا، يا شهر القرآن، يا شهراً ّرشفك هللا، فأنزل فيك القرآن ـ الذي هو تبيان لكلِّ يشء ـ وفّضلك هللا عىل تائر 

أفضل الساعات وخصصك هللا بليلة يشء ـ وفّضلك هللا عىل تائر الشهور، فأيامك أفضل األيام، ولياليك أفضل الليايل، وتاعاتك 

 .الساعات وخصصك هللا بليلة القدر، التي هي خٌ� من ألف شهر

املعدودات، قد جعلك هللا رساً بينه وب� عباده، يُسبغ عليهم فيك رحمته، ويخّفف فيك  رمضان، ما أعظمك، وما أحىل أيامك 

املُتعبة، وتطمنئ به القلوب  .رحمته، ويخّفف فيك عنهم الذنوب، فأنت مرفأ العباد، تأوي هللا النفوس 

رمضان، يا تحابة ناصعة، يستبرش بها املتقون، ويتبارش به املذنبون، وينتظرك الرجال والنساء، والكبار والصغار، والفرح 

والنساء، والكبار والصغار، والفرح يغمر نفوتهم، والِبرش يلّون وجوههم، ألنّهم ينهلون فيك الخ� والسعادة، ويهربون 

املشاكل واألع�ل الرتيبة، وأنت والسعادة، ويهربون إليك من أعباء الحياة، فأنت شهر اتتج�م، يفرغ فيك النّاس من الهموم و 

بون و  املشاكل واألع�ل الرتيبة، وأنت شهر فضيلة، يتدرب النّاس فيك عىل الصرب واملثابرة، ويقومون فيك عزائهم ويهذِّ

بون عواطفهم، وأنت شهر مساواة، يتواضع فيك الغني عىل مستوى الفق�، ويرتفع فيك الفق� إىل  ويقومون فيك عزائهم ويهذِّ

دواء املجتمع، ويعملون ويرتفع فيك الفق� إىل مستوى الغنّي، وأنت شهر محبة وصفاء، يتعاون فيك النّاس فيشعرون بأ 

 .دواء املجتمع، ويعملون ملعالجة قضاياه، ترف قلوبهم عىل ضعفائهم، فيسدون يد العون وملعروفبأ 

 .وملعروف

رمضان، يا شهراً تجل فيه التاريخ، أعظم انتصارات الخ� والعدالة والفضيلة، عىل الرش والظلم والرذيلة، أروع انتصارات 

التي مثلت نقطة  غزوة بدر الكربى)(الرش والظلم والرذيلة، أروع انتصارات أنصار اإلنسان، عىل أعداء اإلنسان، فكانت 

فتح األندلس) (فتح مكة) وكان (التي مثلت نقطة انطالق املسلم�، وقاعدة تركز الحكومة اإلتالمية، وكان  بدر الكربى)

 )).عليه السالم(مولد السبط األكرب، اإلمام الحسن (فتح األندلس) وكان (مكة) وكان 

املؤمن�، عيل بن أب طالب  وقد رصعه  عليه السالم)،(رمضان. يا شهراً عبق بدماء أعظم شهيد، وأول مظلوم، هو اإلمام أم� 

وقد رصعه تيف أعتى الخالئق، وأشقى األول� واآلخرين، شقيق عاقر ناقة ثود، هو عبد الرحمن بن  عليه السالم)،(

املؤامرة الدنيئة، أتدلت الستار، عىل منّفذ اإلتالم، ومعلِّم البرشية، فخرست اإلنسانية رائدها،  عبد الرحمن بن ملجم، وهذه 

مت ـ وهللا ـ البرشية، فخرست اإلنسانية رائدها، وتركت السفينة بال ربّان، وأخذ الباطل جولته، لينكر دولة الحق، وق د تهدَّ

مت ـ وهللا ـ أركان الهدى وانفصمت العروة الوثـقىلينكر دولة الحق، وق  .د تهدَّ

شهراً يحمل إىل املتـق� ذكريات دينهم وتلفهم. فيجددون العزم ليواصلوا جهادهم املقدس يف تبيل هللا. وهم  رمضان. يا

أيها النّاس، هلّموا إىل مستقبل تعيد، ومجتمع إتالمي أفضل. واتركوا األحقاد  جهادهم املقدس يف تبيل هللا. وهم يرددون

تركوا األحقاد واألحزاب،  التي يتاجر بها األعداء عىل حسابكم، لتكونوا خ� أُّمة أُخرجت للنّاس، تأمرون باملعروف، أفضل. وا

املنكر، وهؤالء لهم أجرهم عند ربهم، وال خوف عليهم وال هم يحزنون.  أُخرجت للنّاس، تأمرون باملعروف، وتنهون عن 

 .يحزنون. وأولئك تيجزون الغرفة با صربوا، ويتلون فيها تحية وتالماً 

لسخرية واالزدراء، ويزدادون فيه تعنتاً وغلواًء، وال يزيد الظامل� إالّ خساراً. وأّما املفسدون، فيستقبلون شهر رمضان، با

 َوما ظَلَُمونا َولِكْن كانُوا أَنُْفَسُهْم يَظْلُِموَن))((يزيد الظامل� إالّ خساراً. 



فلنستقبل رمضان، ك� يستقبله املتقون. ولنجدد عزائنا فيه، لتحقيق اإلتالم كلّه يف الحياة، فليكن شهر رمضان، وعاءاً 

الطريفة، ك� كان رمزاً لجهادنا التليد، ولنكن أُمناء يف تأدية رتالتنا، وأمانة رمضان  الحياة، فليكن شهر رمضان، وعاءاً لجهودنا

ولنكن أُمناء يف تأدية رتالتنا، وأمانة رمضان إىل األجيال الصاعدة من خلفنا، بقدر ما كان آبائنا أُمناء يف تأدية رتالتهم 

آبائنا أُمناء يف تأدية رتالتهم وأمانة رمضان إلينا. وليكن شعارنا الصدق والصرب. واإلخالص. والعمل الصالح. وليكن هدفنا 

إزالة الفسوق واإللحاد. لنعيش أتياداً. ويعيش العال يف تعادة واإلخالص. والعمل الصالح. وليكن هدفنا إقامة اإلتالم و 

 .أتياداً. ويعيش العال يف تعادة وتالم

 .فمرحباً بك يا رمضان ومرحباً، وأهالً بك يا شهر هللا العظيم. وتهالً لك وألف تحية وتقدير

فيك القرآن ـ هدًى والحمد ل الذي أكرمنا بك، يا شهر الطاعة والغفران. وشكراً ل با أتحفنا فيك بليلة القدر، وأنزل علينا 

اللّهم فوفقنا لصيامه وقيامه. واهدنا ملا تحب.  .فيك القرآن ـ هدًى للناس، وبينات من الهدى والفرقان ـالقدر، وأنزل علينا 

  .لصيامه وقيامه. واهدنا ملا تحب. واعصمنا عّ� تكره. وثبّت أقدامنا. وانرصنا عىل القوم الكافرين

  .القوم الكافرين

املواتاة... أوله رحمه وأوتطه مغفرة. وآخره عتق من النّار)(  هو شهر الصرب... وشهر 

 ىل هللا عليه وآله وتلم)ص(الرتول األعظم 

  



 استقبال شهر رمضان

 رمضان مدرتة ذات فلسفة ورتالة

فشهر رمضان، مدرتة الروح والفكر والضم�. ودورة تكميلية للنواقص البرشية. وحملة تطه�ّية، لتصفية الرواتب التي 

 .تطه�ّية، لتصفية الرواتب التي تتكلس يف قرارات اإلنسان. خالل أحد عرش شهراً 

 .الحضانة والتفك�وبعد ذلك فشهر رمضان فرتة 

 .ولنرشح النقطة الرابعة ـ اآلن ـ عىس أْن تفّصل الثالثة األوليات أثناء البحث

و�ارس كل تجربة ومعركة ومحيط،  فاإلنسان الذي يعيش االجت�ع تنة كاملة، يقتحم يف غضونها كل جٍو، ويبارش كل تفك�، 

االجت�عي) الذي يثور يف كل جو، كل تجربة ومعركة ومحيط، ترتتب عىل عقله وقلبه وعواطفه، أكوام باهضة من (الغبار 

 .الذي يثور يف كل جو، نتيجة الرصاع االجت�عي الدائب يف كل مكان، يعيشه أكث من إنسان ويتحرك فيه أكث من نشاط

 .ويتحرك فيه أكث من نشاط

ث�اً يف كل جو وبيئة ومحيط، ومع كل نشاط وإنسان بحيث يعطي ويطّور، وال  وليس من املضمون، أْن يكون اإلنسان أ

لب ونشط، يتأثر ك� يؤثر، كل�ت هنالك: إّن العباقرة يؤثرون أكث م� يعطي ويطّور، وال يأخذ وال يتطّور، بل اإلنسان مه� ص

العباقرة يؤثرون أكث م� يتأثرون، والبسطاء يتأثرون أكث م� يؤثّرون، وأّما البوتقة االجت�عية، فال تربد عن مزج الشخصيات 

ملزدوج يف نفوس املستلهم� من ذلك: (الجو  ا املنصهرة فيها، وتفريغ النتاج  االجت�عية، فال تربد عن مزج الشخصيات 

املتفاعلة فيه... فكل من يتغذى من ذلك االجت�ع، املستلهم� من ذلك: (الجو االجت�عي) املتألف من مج موع الشخصيات 

فكل من يتغذى من ذلك االجت�ع، يتغذى من جميع الشخصيات التي عاشوا مرتابط� منذ األزل، فكان منهم ذلك االجت�ع، 

فكان منهم ذلك االجت�ع، وكل تفك� صورة ج�عية ملالي� األفكار، وكل شخصية نتاج ازدواج مالي� الشخصيات... ومن هنا 

 .وحي بتطور بقية مظاهر الحياةمالي� الشخصيات... ومن هنا ينشأ تطور الفكر البرشي، الذي ي

 .الحياة

ومتى كان (التفاعل االجت�عي) دائباً ال يفلُّ عن إنجاز هدف الطبيعة من االجت�ع، كان الفرد الذي يتكون تحت رعايته، 

الذي يتكون تحت رعايته، ويدرج يف أحضانه، مصباً قهرياً لكافة تياراته، ومعرضاً أكيداً لالنحراف الطائش، مع اتجاهاته 

املتشابكة، من حيث   .يشعر ويريد، أم يكره وال يشعرلالنحراف الطائش، مع اتجاهاته الكث�ة 

 .يشعر

وإذا صحت هذه الحقيقة ـ هي صحيحة ـ واتتسلم الفرد للتجاوب مع االجت�ع، واالنصياع إلرادته وميوله، كان منقاداً 

املتحكمة يف ذلك االجت�ع، وكان جديراً بأن يتكرس ويتهدم، ويرتتب عىل عقله وقلبه  إلرادته وميوله، كان منقاداً للمجهوالت 

غدو من العرب القائة، التي كان يستج� منها باألمس، ويتهدم، ويرتتب عىل عقله وقلبه وعواطفه، ما يعّوذ منه اليوم، وي

 .يستج� منها باألمس، ويكون ريشة عىل مت اإلعصار، ال يعلم ملاذا، ومتى، وأين يهوى به يف القرار

 .القرار

فال بد ملن يعايش االجت�ع، من (عاصم واع) يسلس له حتى يتجاوب ويتفاعل مع االجت�ع، فينمو ويتطّور، إىل حيث يحسن 

�ع، واالندماج يف مواكبه، واالنضواء تحت راياته... ويكفكفه من االندفاع ويتطّور، إىل حيث يحسن االنطالق مع إرادة االجت

راياته... ويكفكفه من االندفاع الطائش مع اإلرادات األجنبية، التي تسلل إىل االجت�ع لتسخ�ه وتسي�ه يف االتجاهات 



لتسخ�ه وتسي�ه يف االتجاهات املتطرفة، التي تبدأ من عقر بالدنا، وتنتهي بدر خ�اتنا يف لهوات املستغل� 

 ...خ�اتنا يف لهوات املستغل� واالنتهازي�

لكل إنسان يعيش االجت�ع، من (مصقل) يتقن كشف واقع الحوادث، وتحديد موقف الفرد منها، ك ال  وهكذا، كان ال بد

 .الفرد منها، ك ال تنتهي بخسارته

وكذلك املجتمع، الذي يكون (وحدة) يف املجموعة البرشية، املؤلفة من مجتمعات عديدة، يبقى عرضة دائة، لشتى 

املتفاعلة يف املج موعة البرشية، وكتلة يرتتب عليها الغبار عرضة دائة، لشتى االنحرافات، ونهزة ألقوى املجتمعات 

 .وكتلة يرتتب عليها الغبار العاملي

ً للراقدين... وال  فاملجتمع الحي الواعي، ليس هو الذي يبقى مغلفاً معصب العيون، حتى يغدو وكراً للعناكب، ونفقاً مظل�

املائع السافر الذي ال يعرف األتوار والحصون، وال يعرتف بالطهارة والصدق، بل يفتح أحضانه  مظل�ً للراقدين... وال ذلك 

ا ذلك املجتمع، الذي يفتح نوافذه بالطهارة والصدق، بل يفتح أحضانه لكل و  ّّ إ افد منبوذ، ويرحب بكل عابر ممسوخ... و

ذلك املجتمع، الذي يفتح نوافذه عىل الرشق والغرب، لتختلف فيه األنسام، وتعكس فيه اإلشعاعات، وتفاض عليه االتجاهات 

اإلشعاعات، وتفاض عليه االتجاهات واآلراء وامليول، من قواعد اإلرتال، فيدرس ويجرب كل واحد، فيغلق النافذة التي 

افات، ويّوتع النوافذ التي تهمي الثقافات النافعة، فيعيش املوئل واحد، فيغلق النافذة التي تتسلل منها األوبئات باتم الثق

الثقافات النافعة، فيعيش املوئل الخصب املأمون، الذي تتصافح فيه الحضارات واملدنيات، فتتفاعل وتزدهر، ولكن ال 

واملدنيات، فتتفاعل وتزدهر، ولكن ال يهمل واقعه بال ض�ن، حتى يصبح مصباً للمستنقعات العفنة، ومرتعاً للزوائد الشاذة، 

 .سابها، ويقتطف نتاجها اآلخرونالعفنة، ومرتعاً للزوائد الشاذة، وأرضاً للمعارك األجنبية، التي تدور عىل ح

 .نتاجها اآلخرون

فاالجت�ع، الذي يريد أْن يشعر بوجوده العضوي، يف األرسة الدولية والعاملية، ويحب أْن �ثل البرشية العادلة، التي ليست 

 .البرشية العادلة، التي ليست باملتأخرة وال باملتطرفة، عليه أن يرتبط بـ (معقل) حصيف، يحصنه من الجمود واالنجراف

 .يحصنه من الجمود واالنجراف

 .ور (املعقل العاصم) وتتجسد رتالته يف إتباغ الحصانة عىل الفرد واملجتمعويف شهر رمضان، يقوم بجزء من د

 .الفرد واملجتمع

فهو فرتة التأمل والتفك�، ومحاتبة النفس، وعرض الواقع الذي يعيشه الفرد واملجتمع، عىل ذلك (املعقل) املعصوم، الذي 

ر ذلك (املعقل) املعصوم، الذي ال يزل وال يخطأ، وذلك (الض�ن) الفردي واالجت�عي، الذي يحصن مرابطه من التأخ

 .ر والتطرف، ويكفل له الهداية والرشاد، إىل تواء الحقِّ والرصاط املستقيم، وهو (القرآن الحكيم)مرابطه من التأخ

 .املستقيم، وهو (القرآن الحكيم)

املتكّون من األفراد ـ من  فاإلتالم قرر شهر رمضان، حتى يكون شهر التبتل واالنقطاع، الذي يسلخ الفرد ـ واملجتمع 

 .عقل الحريز)املتكّون من األفراد ـ من التوغل يف الحياة املادية الرتيبة، ليفرغه للتمسك بذلك (امل

 .الحريز)

أال ترى اإلتالم، كيف دفع النّاس دفعاً إىل تالوة القرآن الكريم، يف هذا الشهر العظيم، حيث جعل ثواب قراءة كل آية منه 

 ثواب قراءة كل آية منه يف هذه الفرتة، بنزلة قراءة تبع� آية أو تالوة القرآن كله، في� تواه من الشهور؟

 تواه من الشهور؟



املأ  ثورة، التي تفصل أهداف القرآن، وخصص بكل وقت من أوقات هذا أال ترى اإلتالم، كيف يحبذ اإلكثار من األدعية 

 وقت من أوقات هذا الشهر أدعية تسد جميع الوقت، وتبلغ بالداعي أقىص درجات الوعي والصفاء؟

 والصفاء؟

أال ترى اإلتالم، كيف حتم برصامة بالغة، صيام هذا الشهر كله، لتتميم رتالة رمضان، بتفريغ املعدة وكبح الشهوات، 

 .واتب، وصقل األذهان، لتتأهب للتلقي والتجاوب والقبول؟بتفريغ املعدة وكبح الشهوات، اللذين يعمالن عىل كشف الر 

 .والتجاوب والقبول؟

أال ترى اإلتالم، كيف يحّفز عىل مواصلة (االعتكاف) يف هذا الشهر، لينقل الصائم حتى من أجواء الحياة الصاخبة املزدحمة، 

املألوف، فيتفرغ لضم�ه وقرآنه وأدعيته، ليعرض  املزدحمة، إىل جو عبادي هادئ، كي� يبتعد عن واقعه  الحياة الصاخبة 

نفسه وحياته السابقة بكل هدوء وأناة، ثم يقول هو كلمة ضم�ه وقرآنه وأدعيته  لضم�ه وقرآنه وأدعيته، ليعرض عليها

 ...ضم�ه وقرآنه وأدعيته يف نفسه؟

أال ترى اإلتالم، كيف يشجع عىل التأمل والتفك�، حتى يقول الرتول األكرم (صىل هللا عليه وآله وتلم): (تفكر تاعة أفضل من 

 .(تفكر تاعة أفضل من عبادة تبع� عاماً)؟

إىل فحص واقعهم، وتجديد النظر يف أنفسهم، ويحّذرهم من مغبة االنطالق األهوج  أال ترى اإلتالم، كيف يُلفت النّاس

االنطالق األهوج وركوب األهواء، فيقول عىل لسان نبيه الكريم: (حاتبوا أنفسكم قبل أن تحاتبوا) فنّن عثة املسرتتل ال 

 .فنّن عثة املسرتتل ال تقال؟

، ويعوض النوم فيها بـ (نوم القيلولة) قبل أال ترى اإلتالم، كيف يحرص عىل تهر ليايل رمضان، وإحيائها بالذكر والتالوة والصالة

امللهم، يبعث عىل صفاء األفكار ونبوغ العبقريات؟  فيها بـ (نوم القيلولة) قبل الظهر، حيث علم أنَّ جو األتحار وهدوئها 

 األفكار ونبوغ العبقريات؟

أال ترى اإلتالم، كيف يدعو ـ يف هذا الشهر ـ إىل حسن الخلق والعفو واإلحسان، والتواصل والتحابب، وجعل ثواب كل 

سخائم الداخلة، التي تغيل وتجيش، فيشغل الفكر بواقعها الثائر، عن والتحابب، وجعل ثواب كل معروف مضاعفاً، ليذيب ال

املاضية، واالتتلهام والتصميم للمستقبل؟  .فيشغل الفكر بواقعها الثائر، عن مهادنة الصائم، لالنرصاف إىل محاتبة حياته 

 .واالتتلهام والتصميم للمستقبل؟

م�ه  املاديّة كلها، وتفريغه لواقعه وض أال ترى بقية آداب وتعاليم رمضان، كيف تتضافر عىل تجريد اإلنسان من الشواغل 

رآنه، يعرض واقعه عىل قرآنه، ويرتك ضم�ه يحكم له أو عليه، يف أمان ممن يدس أنفه يف كلها، وتفريغه لواقعه وضم�ه وق

أمان ممن يدس أنفه يف املحكمة بال اتتحقاق، ليؤنب هو نفسه عىل ما فرطت، ويصمم إللزامها الصواب حتى ال تخبط من 

 .الصواب حتى ال تخبط من بعد؟

فيها، وال يقدران إال بقدره�... فرمضان بؤهالته وآدابه (فرتة املحاتبة والحصانة) التي ال يحصل االعتدال والنبوغ إالّ 

فيها، وال يقدران إال بقدره�... واعرتافاً بهذا الواقع، نجد النوابغ، والعظ�ء يقدرون يف برامج حياتهم، ما يسنح لهم من فرتات 

املواقف إال ويوفرون عىل تلك  يقدرون يف برامج حياتهم، ما يسنح لهم من فرتات شاغرة للمحاتبة والتفك�، وال تتأزم 

يربزون إىل املواقف إال ويوفرون عىل تلك الفرتات قطاعات أخرى من الوقت، لتعينهم عىل اقتحام األزمات بنضوج، وعندما 

 .يربزون إىل الحياة، نجد حصانتهم بقدار تعة تلك الفرتاتبنضوج، وعندما 



ونظراً إىل هذا الواقع، يعترب اإلتالم شهر رمضان، أقل فرتة يجب أن ال ينقص منها أي إنسان، وحتى إذا ما نقصت تحت 

أما ما أنقص إذا ما نقصت تحت إلحاح الرضورة، أو الطوارئ التي تلجأ إىل األتفار، كان عىل اإلنسان أْن يعوضه في� ييل بقداره، 

أما ما أنقص منها بال مربر، فعليه التعويُ والكفارة والعذاب، ولكن يستحب ملن يستطيع الزيادة أن يعوضه في� ييل بقداره، 

يستحب ملن يستطيع الزيادة أن يزيد، فليس ذلك إال توف�اً عىل الك�ل اإلنسا�. فيستحب الصوم ثالثة أيام يف كل شهر أوله 

الصوم ثالثة أيام يف كل شهر أوله ووتطه وآخره، وأيام الجمع، واأليام البيُ، وشهور رجب وشعبان ورمضان، وأيام أخرى 

 ...ملناتبات أخرى، ثم من زاد فله األجرورمضان، وأيام أخرى 

ذلك جزء من فلسفة رمضان، وهذه فلسفة رفيعة ال يحققها يف واقعها غ� النوابغ والعظ�ء، ولكن اإلتالم بنظراته الشاملة، 

اإلتالم بنظراته الشاملة، التي تنكر االتتئثار، واتتغالل فئة خ�ات الدنيا، وإْن كانت هي العبقريات، فال يحب اإلتالم 

ا يرى أنَّ كلَّ تطلّع إىل الحياة، يستحق من هي العبقريات، فال يحب اإلتالم تخصيص السيادة بأف ّّ إ راد دون آخرين، و

الحياة، يستحق من الحفاوة والرعاية، بقدار ما يستحقه أعظم الفالتفة النابه�، حتى تكون املسؤولية عليه إْن هو توا� 

تكون املسؤولية عليه إْن هو توا� عن اتتخدام صالحياته ومؤهالته... وأنَّ كل فرد يف حياته العائلية وعمله وأهدافه. 

امللك يف تنظيم حكومته، فالبد من تعميم التعاليم العائلية وعمله وأهدافه. يحتاج إىل الرعاية و  النبوغ، بقدار ما يحتاجه 

حكومته، فالبد من تعميم التعاليم الرتبوية، وتوتيعها من القاعدة حتى القمة، ليتكون كل فرٍد يف حياته الخاصة واملشرتكة 

فرٍد يف حياته الخاصة واملشرتكة غنياً يحمل يف تفك�ه النبوغ والنضوج، ويعرف مصادر الحياة وأهداف الكون... ويعني 

 .وائم واألضالع، وتعميم نظريات اجت�عية بالغة األهميةالحياة وأهداف الكون... ويعني ذلك خلق مجتمع متساوي الق

 .اجت�عية بالغة األهمية

وإذا صح أْن يف الشهور شخصيات.. فنن شهر رمضان، شهر ذو شخصية المعة، له مميز خاص، وطابع مع�، ألنّه شهر يؤثر 

وطابع مع�، ألنّه شهر يؤثر يف حياتنا ويحّورها، ومن هنا كانت شخصيته، التي ينفرد بها، ال يدانيه فيها أي شهر، حتى شهر 

ينافسه شخصيته، ألّن الحج أيام معدودات، ال يشعر بها إّال من يعيش يف البالد يدانيه فيها أي شهر، حتى شهر الحج، ال 

املقدتة، أو يفد إليها، أما شهر رمضان، فيميل أحكامه من أول يوم فهي إىل آخر يوم، ثم ال يرتك  بها إالّ من يعيش يف البالد 

إىل آخر يوم، ثم ال يرتك النّاس إالّ وهم عىل أبواب عيد، وهو يعيش و�نح جوه الخاص للمسلم�، عموماً يف مشارق األرض 

املاكث� بنىيف مشارق األرض ومغا  .ربها، ال كذي الحّجة، الذي ال يشعر بالحج، غ� الواقف� يف عرفة، أو 

 .املاكث� بنى

املادي ب� املسلم�، وتأهيب تنوي لكافة الفئات والعنارص، واملتناقصة حول  فهو انتفاضة روحية عامة، وتوحيد للشعور 

 .والعنارص، واملتناقصة حول كث� من املسائل والحقائق

 شهر الرتبية

 .ضة العملية، ومصح ملعالجة الغرائز والض�ئر واألرواحوشهر رمضان شهر تربية، والريا

املعتادة، طوال هذا الشهر، ويأمر جميع النّاس، بأن يغضوا الطرف عن أقرتف  فاإلتالم الذي يحرم وجبات الطعام الرتيبة 

بأن يغضوا الطرف عن أقرتف النظرة األثيمة، وكبح املشاعر، عن اقتحام املغريات.. وإْن يفطموا شهواتهم، وال يستجيبوا 

ا كان يهدف من جميع ّّ إ املرشوعة تواء...  ذلك، تكوين الوازع  يفطموا شهواتهم، وال يستجيبوا للنزوات املرشوعة وغ� 

ذلك، تكوين الوازع الخلقي، والزواجر األدبية لألفراد، ليخفق يف قلوبهم الشعور برضا الخالق، والتطلّع إىل النعيم، كي�  جميع

الخالق، والتطلّع إىل النعيم، كي� يجتهدوا لتطه� أنفسهم من السخائم، واتتدرار العطف واملكرمات فيها، وحتى ال يغفلوا 

املفروضة لها  ..واملكرمات فيها، وحتى ال يغفلوا عن مداركة أرواحهم، بنحها بعُ الحقوق 



املسلم يستقبل رمضان بهذا الشعور، وهو يسلم قياده إىل العقيدة، التي تنوي بناء كيان املسلم من خالل وإذا كان 

كيان املسلم من خالل فرائضها.. يترضَّم شوقاً إليه، ويحفل به بلهفة وجشع.. فيعلو ويتعاظم... وأما اللذين ال يفقهون 

ً، لزمهم ك� تلزمهم األتاوات، واإللزامات الحكو  مية الجائرة، فهم ويتعاظم... وأما اللذين ال يفقهون رمضان، إالّ فرضاً محت�

مية الجائرة، فهم الذين يستقبلونه كّل عام بتذمر ونقمة، ويجعلون من الصيام رواية تعرض عىل مرسح واإللزامات الحكو 

 ...الصيام رواية تعرض عىل مرسح الرياء واللهو واملعصية، وال �ر بهم رمضان، إال ويتسفلون، بقدار ما يجب أْن يرتفعوا به

 ...بقدار ما يجب أْن يرتفعوا به

 إغفال الفلسفة

فلسفته، ويغلقون أذهانهم عن وعي املعا� التي يُفصح وأكث ما يحز يف واقع املسلم� ـ تجاه رمضان ـ: أنّهم يتنكرون ل

 ..املعا� التي يُفصح عنها اإلتالم، من وراء هذا الشهر املبارك

فمعظم املسلم�، ال يكادون يذكرون شهر رمضان، إالّ قبيل حلوله، وال ينرصم عنهم إالّ ويتناتونه، ويسدلون عىل ذكرياته 

 .ويسدلون عىل ذكرياته تتار اإله�ل

 دراسة رمضان

وأهدافه، فتالقي الجحود والعنت، أكث من رمضان... رغم أّن رمضان، �ثل الركن الرابع من وأما دراتة رمضان، وأجوائه 

املعا� الحيّة، املتوفرة يف  لركن الرابع من اإلتالم، فيجب أْن يُويل املسلم دراتته كلَّ عناية واهت�م.. ورغم أّن  رمضان، �ثل ا

املتوفرة يف هذا الشهر، تدر عىل الباحث�، موارد تخية، تعمر البحوث والدراتات، بالنبوغ والرت  املعا� الحيّة،   .كزورغم أّن 

 .كزالبحوث والدراتات، بالنبوغ والرت 

ا يلخصونها يف الفروع الفقهية، التي ال يصح الصوم إالّ بعرفتها، كدراتة  ّّ إ وحتى أولئك الذين تعنيهم دراتة رمضان، 

الصوم إالّ بعرفتها، كدراتة األعذار املبيحة لمفطار، واألحوال التي توجب القضاء، أو القضاء والكفارة معاً، وحكم الصائم 

 .القضاء والكفارة معاً، وحكم الصائم يف السفر الحالل أو الحرام

س نصيبهم من رمضان، توى التقليد، وال يفكرون يف أكث من اإلمساك، واإلفطار مع النّاس، ليعتربوا أما ج�ه� املسلم�، فلي

 واإلفطار مع النّاس، ليعتربوا بذلك ـ وحده ـ أنفسهم من الصائ�، الذين أدوا الفريضة، ونالوا رضا هللا، مع أنَّ هللا ل يتجلَّ عىل

املاّدية ال خالصة، ثم يسمو ونالوا رضا هللا، مع أنَّ هللا ل يتجلَّ عىل املسلم� برمضان ـ كشهر للصيام ـ إالّ لينتزعهم من أحضان 

خالصة، ثم يسمو بأرواحهم وأخالقهم، إىل مصافِّ املقرب�... ومع أّن رمضان، ليس مجرد شهر ُفرض صيامه عىل املاّدية ال

مجرد شهر ُفرض صيامه عىل النّاس، ليعذبوا أنفسهم بالحرمان نهاراً، والسهر العاطل ليالً، حتى مطلع الفجر... فحكمة هللا 

ق الجن واإلنس، إالّ ليعبدوه مطلع الفجر... فحكمة هللا أرهف من أْن يحتّم عىل عباده العذاب نهاراً واللهو ليالً، فهو ل يخل

الجن واإلنس، إالّ ليعبدوه عبادة معرفة تربوية، تطهرهم، وتُذهب عنهم رجس الشيطان... وليس الهدف من العبادات، 

ا الهدف  ّّ إ الهدف من العبادات، مجرد الطاعة واالتتجابة من جانب النّاس، والتسخ� والتعجيز من جانب هللا فحسب، و

 ُ ا الهدف األهم واألجل أْن تفيد العباد يف حياتهم، وتصقل أرواحهم كي� ت ّّ إ حلّق بننسانيتهم، إىل حيث جانب هللا فحسب، و

 .حلّق بننسانيتهم، إىل حيث يليقون بالكرامة اإلنسانية، التي أرادها هللا للعبادتُ 

 نتيجة اإلغفال

فرمضان مدرتة... والصوم رتالة... هدفه� نفُ اإلنسان، من الرواتب والزوائد، وإش�له بحملة تطه�ية وتربوية بناءًة، 

تنة خلقاً جديداً، وتضفي وإش�له بحملة تطه�ية وتربوية بناءًة، توتع اإلنسان كلّه: عقله وجسمه وروحه... وتعيد منه كّل 

 ...تنة خلقاً جديداً، وتضفي عليه تبلوراً جديداً كّل 



ولكن نتيجة االنشقاق الخط�، الذي صعق املجتمع املسلم ـ عىل أثر تضافر عوامل وعنارص عديدة ـ فُنزع اإلتالم من 

عديدة ـ فُنزع اإلتالم من املسلم�، وجعل من اإلتالم شيئاً مثالياً أثرياً يُقّدس وال يُنال، وجعل من املسلم� شيئاً ثانياً 

 ...يرفُ التوجيه واإلصالحاملسلم� شيئاً ثانياً مرتتباً 

ً، ملن أطاعه الجنّة، وملن عصاه النّار  ...ونتيجة تنصل املسلم� عن وعي اإلتالم، واقتناعهم باعتباره فرضاً محت�

 ...وملن عصاه النّار

ونتيجة إقصاء اإلتالم عن دفة الحكم واملجاالت العاّمة، وتقلّصه عن مراكز النشاطات القيادية، وانعزال املسلم� إىل زوايا 

 ...وعقر البيوت القيادية، وانعزال املسلم� إىل زوايا املساجد

ونتيجة ازدواج الشخصية لدى املسلم�، التي اتتهلت عىل أثر اتتفحال التجاذب االجت�عي، وارتباك املسلم�، الذين أصبحوا 

االجت�عي، وارتباك املسلم�، الذين أصبحوا مصباً ومعرتكاً ملختلف التيارات الفكرية االجت�عية، فتكرست شخصيتهم 

املؤثرات، التي تتكرس وتتناقُ مع بعضها.. . فأضحى كل مسلم االجت�عية، فتكرست شخصيتهم القو�ة، وتأثرت بتلك 

وّوذجاً حائراً، تحلل من ارتكازه الفطري والديني، ول يظفر بعضها.. . فأضحى كل مسلم صورة حية للتالقح االجت�عي، 

الفطري والديني، ول يظفر بارتكاز آخر يحدد مواقفه إزاء الحوادث الجسام، التي تتوارد بأرقام جنونية يف دنيا اليوم، بل 

املغريات  ...تتوارد بأرقام جنونية يف دنيا اليوم، بل بقي مرتدداً ب� االنحياز لقوى الخ�، أو التدهور مع 

 ...التدهور مع املغريات

 ...تيجة مأتاة الضياع والتمزق، التي يعيشها الجيل املسلم املعارصون

ث�ة، تحّولت الفرائُ الدينية ـ يف وعي املسلم� ـ إىل تقاليد ال تهدف إالّ ذاتها، فهي مفروضة، ألنَّ هللا  ونتيجة مؤثرات ك

فروعاً معرقة يف ذاتها، فهي مفروضة، ألنَّ هللا تعاىل شاءها، فحسب... دون أْن يعرفوا لها فلسفة، أو يتصوروا أنَّ لها جذوراً و 

فروعاً معرقة يف الحياة واملجتمع، فيحاولوا كشفها، والتغلغل إليها... فكأن هللا تبحانه، رامها بنرادة أنَّ لها جذوراً و 

فكأن هللا تبحانه، رامها بنرادة دكتاتورية عمياء، تطلب ألنّها تريد... فهي تبغي... وال بد أْن يتحقق ما تروم... وال مرد ملا 

نوا يُطلقون بد أْن يتحقق ما تروم... وال مرد ملا تشاء... عىل النمط األهوج، الذي ألفوه من بعُ الحكام الفردي�، الذين كا

نوا يُطلقون األوامر التائهة، للتعب� عن اتتعالئهم، ثم يعاقبون عىل العصيان، ال لضياع الهدف الحكام الفردي�، الذين كا

ا ألنّه يخدش غلوائهم العتيد، وإْن اعرتفوا ـ يف نفس الوقت ـ بأنَّ ما يف ما طلبوه  ّّ إ املنشود، و عىل العصيان، ال لضياع الهدف 

رقابهم، نفس الوقت ـ بأنَّ ما يف ما طلبوه ألف خطأ مزمن يخبط املجتمع كله... فال بد أن يكون ما يطلبون، وإْن اعرتضته 

املآرب الرعناء، ال لذاتها، ولكن ألنّهم طلبوا، وإْن اعرتضته  رقابهم، أو كانت فيه دمائهم... فتجب الطاعة العمياء، وتحقيق 

ب�اً   ...الرعناء، ال لذاتها، ولكن ألنّهم طلبوا، وال بد أْن يكون ما طلبوا... وتعاىل هللا العليم الحكيم، عّ� يرجف املنحرفون علواً ك

ب�اً   ...عّ� يرجف املنحرفون علواً ك

املهروس، يف بعُ األوتاط، أصبح نوع  �ليه هذا التصّور، وعىل أثر تيادة هذا التصّور  تلقي النّاس لألوامر الرشعية، ك� 

ك� �ليه هذا التصّور، وأضحى أدائهم للواجبات كيف� يوحي به ذلك التصّور، ومثل� يلهمه ذاك التلقي، فكان األداء مجرد 

التلقي، فكان األداء مجرد صورة قالبية محدودة... ومن الطبيعي أْن تكون إطاعة التقاليد الجوفاء بنيجاد طقوس شكلية 

الذي يصدر ملجرد إعالن الذات، تكون إطاعته حركة تنطبق عىل الجوفاء بنيجاد طقوس شكلية آلية، شبه أتوماتيكية. فاألمر 

 ...!الذات، تكون إطاعته حركة تنطبق عىل أبعاد صيغة األمر فحسب، إلتقاط الواجب وكفى

ا شاء  ّّ إ إل�ان، بأن هللا تعاىل  املؤمنة، إىل حيث نرى النّاس يرفضون ا وقد تغلغل هذا التصّور الجاحد، يف بعُ األوتاط 

ا شاء الفرائُ لرتكيز الشخصية املسلمة ـ مثالً ـ ّّ إ وال يطيقون الس� عىل األتس الجّدية العملية، إلنجاز  اإل�ان، بأن هللا تعاىل 



امللتزم� بحدود هللا، ال  املتدين�،  ث�اً من  ُملشاهد أنَّ ك ا عىل األتس الجّدية العملية، إلنجاز مقاصد اإلتالم، حتى بات من 

امللتزم� بحدود هللا، ال يحققون هدفاً واحداً من أهداف اإلتالم، وال تطفح أع�لهم وتلوكهم مسحة من روح  املتدين�، 

 ...وتلوكهم مسحة من روح اإلتالم، وتعاليم الرتول

، الذين يشهدون الج�عة باهت�م أكيد، ولكنهم ال يت�لكون عن التطاول عىل ضعيف، وإه�ل جارهم الفق�، وتنايس ف� أكث املصل�

املريُ... وال يرتددون يف تّب من يعارضهم يف أتفه األتباب، أو لطم  عىل ضعيف، وإه�ل جارهم الفق�، وتنايس قريبهم 

دية، إذا أتفه األتباب، أو لطم الطفل العابر، الذي يدوس تجادهم أو حذائهم، أو نهر صاحبهم يف صفوف الصالة، بغلظة با

ا الصالة، بغلظة با ّّ إ دية، إذا ضايقهم املكان، أو أصابهم عضو منه يف حركة عفوية... دون أْن يدور يف خلدهم أنَّ الج�عة، و

ا اتتحبت، للتواصل والتوادد، وتكوين الجسد الواحد ـ الذي إذا اشتك عضو منه، تداعى له  ّّ إ يدور يف خلدهم أنَّ الج�عة، و

املتفرقة، وإشاعة الشعور بالقوة الرو  حية، الذي إذا اشتك عضو منه، تداعى له تائر الجسد بالسهر والحمى ـ من األجساد 

 .حية، وإشعار كلٌّ بأنَّ هنالك الكث�ون، ممن يشاركونه الرأي، ويتظافرون عليه يف العملوإشاعة الشعور بالقوة الرو 

 .ويتظافرون عليه يف العمل

وما أكث من يقول كل يوم هللا أكرب، مائة مرة، ثم يذوب تواضعاً واتتكانة، إذا تصدى له جندي، أو قابله موظّف... ويكيل 

املال والرئاتة... وينىس صال  ملغالية جزافاً، ألصحاب  ا ته إذا وطئته مشكلة أو مأتاة... م�ّ قابله موظّف... ويكيل املدائح 

 ...إذا وطئته مشكلة أو مأتاة... مّ� يؤكد عىل عزوف الحركة الدينية من ضم�ه، وإخالئه للحركة التقليدية

 ...للحركة التقليدية

وتبعاًَ  لنفس السبب، كث يف الصائ�، من ال يعرتف بصيامه اإلتالم، وال يعدو صومه حرماناً بليداً، كحرمان النائم 

 ...وظل وروح بليداً، كحرمان النائم واملرصوع، دون أن ينبُ فيه حس من صيام له حركة

 فشاعت بينهم الن�ذج التالية

 ااج  من الصائ�

ـ أولئك الذين يحيون اللهو والتحلل واملجون يف تائر الشهور، فنذا حان شهر رمضان، خلصوا إىل الصيام واملسجد والعبادة، 1

حوا بأتارير الصالح�، ومظاهر املتق�... فنذا انسلخ الشهر، تلخوا مسوحهم وروائه م، إىل الصيام واملسجد والعبادة، وتسَّ

م، وتكّشفوا عن واقعهم السابق، دون أْن يهّربوا معه تأثراً واحداً من نبضات الصيام، انسلخ الشهر، تلخوا مسوحهم وروائه

 :واحداً من نبضات الصيام، وهم يرددون مع منشدهم

 رمضان وىلّ، هاتها يا تاقي***مشتاقة تهفو إىل مشتاق

غ�ه ـ أْن يعاود حياته  فكأن للعبادة موت�ً محدوداً، كبقية املواتم الخاصة، فعىل اإلنسان فيه أْن يفرغ ملتطلباته، وله ـ يف 

غ�ه ـ أْن يعاود حياته السابقة، فيكرع ويعوم، كيف� تشاء نزواته، بال قيود وال حدود... ودون أْن يكون ب� العبادة  وله ـ يف 

حدود... ودون أْن يكون ب� العبادة والنزوات تناقصاً وتدافعاً، فالصيام ـ يف رأيهم ـ يعيش عىل مائدة الخمر والق�ر، وإىل جانب 

امللهى، ويخرج عىل مائدة الخمر والق�ر، وإىل جانب الخيانة والقذف واالغتصاب... ك� نجد يف القاهرة، يقيمون املسجد إ ىل جانب 

ىل جانب امللهى، ويخرج املصيل من هذا ليدخل يف ذاك، لتعب� عن الخطأ يف وعي مفهوم فرائُ القاهرة، يقيمون املسجد إ

 ...الخطأ يف وعي مفهوم فرائُ اإلتالم

ـ أولئك الذين يدمنون الصيام والتالوة والدعاء، يف أيام رمضان، ويعيشون الهزل واللهو، والسهرات العاطلة، والتسليات 2

خ�ة والرشيرة معاً والسهرات العاطلة، والتسليات الربيئة وغ� الربيئة، عرب ليايل هذا الشهر العظيم ، داللة عىل نشاط التألبات ال



خ�ة والرشيرة معاً يف قرارهم... فهم يستجيبون لصيحات الخ� تارة، ونعرات الرش أخرى، ويرفهون  عىل نشاط التألبات ال

 ...تارة، ونعرات الرش أخرى، ويرفهون عن هذه نهاراً وعن تلك ليالً 

ات، ـ أولئك الذين يصومون باإلمساك عن املفطرات العرش، تحابة النهار، فنذ كان وقت اإلفطار، اندفع يعّب من تلك اللذ3

ات، التي يحسب أنّه ُحرم منها في� ذهب من الوقت، فيلتهم بجشع أعمى، كل� يجد، لينتقم لبطنه اندفع يعّب من تلك اللذ

 ...أعمى، كل� يجد، لينتقم لبطنه وغريزته

املطاعم الشهية، ظان� أنّهم يف ضيافة هللا، وعىل مائدته، 4 ـ أولئك الذين يستقبلون رمضان، بتهلل األطفال، شوقاً إىل املزيد من 

املتاع، دون أْن تكون عليهم رقابة، أو ينتظرهم ظان� أنّهم يف ضيافة هللا، وعىل مائدته، فلهم أْن ينعموا بأكرب قسط ممكن من 

املأكوالت،  عليهم رقابة، أو ينتظرهم حساب، وهل يحاتب هللا ضيوفه عىل الشبع واالرتواء؟.. فلذلك يبدعون يف تنويع 

تنويع املأكوالت، وتشكيل الفواكه واملعلبات، ال لينفقوها يف تبيل هللا، أو يواتوا بها املعدم� من أرحامهم وج�انهم، 

ا ليلتهموها بنعجاز ّّ إ  ..أرحامهم وج�انهم، كال.. 

ـ أولئك الذين يصومون، ويوشحون أطراف الليل والنهار. بالتالوة والصلوات واألدعية واألذكار.. ولكن يحسبون: أنّهم 5

واألذكار.. ولكن يحسبون: أنّهم ينجزون أع�الً ضخمة هائلة، ترهقهم، وتبهُ أعصابهم الرقيقة الوانية.. فتعترب ألنفسهم 

ون يف الدنيا، ويسلّم إليهم مفاتيح الجنّة الوانية.. فتعترب ألنفسهم دالٌة عىل هللا وحقاً عىل النّاس، فيكون عىل هللا أْن يحقق كل� يروم

الدنيا، ويسلّم إليهم مفاتيح الجنّة مجموعة يف اآلخرة.. أوليسوا هم الذين يعبدون هللا حق عبادته. أوليسوا هم الربَّيون 

عبادته. أوليسوا هم الربَّيون الذين أخلصوا أنفسهم ل، فعبدوه ك� ل يعبده تواهم؟.. ومن أجدر منهم بالجنّة، وهم الذين 

، وال يفرتون عن عبادة هللا؟؟.. وعىل النّاس أن أجدر منهم بالجنّة، وهم الذين ال �دون يداً إىل أع�ل الدنيا، انشغاالً باآلخرة

عن عبادة هللا؟؟.. وعىل النّاس أن يسكنوهم أحداقهم، ويوفروا لهم أهنأ الحياة.. ومن أوىل بالتكريم، وهم الذين يعمرون الليل 

وهم الذين يعمرون الليل بذكر هللا والصالة، في� يحييه اآلخرون باللّهو والفساد، ويقضون األيام بالصيام بين� يرتفه اآلخرون 

دهم إىل النّاس. عكر أتاريره. وعقد جبينه، وقابلهم كالحاً مربَّداً، بالصيام بين� يرتفه اآلخرون يف اإلفطار؟؟... فنذا خرج واح

أتاريره. وعقد جبينه، وقابلهم كالحاً مربَّداً، تقدح نظراته الشزر، بالتفّوق واإلزدراء، ولهم الويل إذا ل يستقبلوه بأحر 

ولهم الويل إذا ل يستقبلوه بأحر اإلحتفاء واإلجالل، ويستحقون منه التنكيل والتنديد، وال شّك أنَّ ذلك وحده يكشف عن 

 ..بالقذف والجرح الفاجرأنَّ ذلك وحده يكشف عن خلل يف نطفهم، فال يأثم من يتطاول عليهم 

 َوَمْن أَتاَء فََعلَيْها)) و وكأنَّ هؤالء ل يقرءوا قوله تعاىل: ((قُْل ما يَْعَبؤُا ِبُكْم َربِّ لَْو ال ُدعاُؤكُْم)) و ((َمْن َعِمَل صالِحاً فَلِنَْفِسهِ 

َهُدوَن)) فالذي َوَمْن أَتاَء فََعلَيْها)) و ((إِْن أَْحَسنْتُْم أَْحَسنْتُْم ألَنُْفِسُكْم َوإِْن أََتأْتُْم فَلَها)) و ( (َوَمْن َعِمَل صالِحاً فَألَنُْفِسِهْم َ�ْ

ا يخدم  ّّ إ ا يوفر عىل نفسه املعروف، ويدرأ عنها العذاب، وحتى الذي يسديه إىل اآلخرين،  ّّ إ َهُدوَن)) فالذي يفعل الخ�،  ْ�َ

ا يخدم به نفسه عن أولئك، فليس ألحد فضالً عىل إنسان مه� عمل خ�اً، وليس ملخلوق دالة عىل هللا، وإْن  ّّ إ يسديه إىل اآلخرين، 

ألنبياء والنبي� بل ل الفضل واملن، عىل الصالح� إذ هداهم إىل مناهج توفر عليهم تيادة وليس ملخلوق دالة عىل هللا، وإْن فاق ا

هداهم إىل مناهج توفر عليهم تيادة الدنيا وتعادة اآلخرة، ومن ذا كان يهتدي إىل برامج السعادة، لوال أْن هداه هللا؟. وهذه 

السعادة، لوال أْن هداه هللا؟. وهذه الدنيا تواصل رحلتها املضنية الطويلة، بحثاً عن السعادة، وترخص املجازر واألموال، ثم 

املجازر واألموال، ثم ال ت  -جدها ولن تجدها إالّ إذا فائت إىل هداية هللا، أو ليس هللا تعاىل هو الذي يقول: السعادة، وترخص 

مِ  -ليس هللا تعاىل هو الذي يقول:  َّ إِْتالَمُكْم بَِل هللاُ َ�ُنُّ َعلَيُْكْم أَْن َهداكُْم لِ وَن َعلَيَْك أَْن أَْتلَُموا قُْل ال َتُنُّوا عََيل نُّ ُ�َ �اِن)) ((

ِم�اِن)) فاملنُّ ل علينا إذ أنقذنا بهديه.. وأّما هللا ا يروم هللا من الفرائُ، أْن لِ ّّ إ  تعاىل فهو أغنى عنا وعن كل ما نعمل، و

يروم هللا من الفرائُ، أْن تصلح عباده، وتهديهم إىل الحسنات، ك� يهتف بذلك القرآن الحكيم: ((لَْن يَناَل هللاَ لُُحوُمها َوال 

كة قديس�، وال يبخس ((لَْن يَناَل هللاَ لُُحوُمها َوال ِدماُؤها َولِكْن يَنالُُه التَّْقوى ِمنُْكْم)) فال يغنم هللا شيئاً إن تسامى النّاس مالئ



قديس�، وال يبخس إن كفر العاملون، وأعلنوا عليه الحرب الشعواء، وليس له أي مأرب يف أن يضحي هذا أو يصيل ويصوم، 

أو يصيل ويصوم، ولكن يريد أْن يصهر العباد، ك يطهرهم ويذهب عنهم رجس الشيطان، فيؤدون حقوق هللا وحقوقهم 

املثايل الطويل.. وال يتناقضوا وحقوقهم وحقوق النّاس، ويعيشوا وادع� متعاون�.. ويهنئوا يف حياتهم ا لخالدة بالنّعيم 

روا حياتهم.. ويتقاذفوا يف الحطيم الالّهب الظروس.. فيلفهم الشقاء والويل  ...املثايل الطويل.. وال يتناقضوا فيعكِّ

 ...الظروس.. فيلفهم الشقاء والويل

املعروف، فهو نتاج ارتداد الفكر الصادق، وانخفاض وعي اإلتالم يف العقول  ..أما أْن تكون إلنسان دالة عىل هللا، إلكثاره 

 ..وانخفاض وعي اإلتالم يف العقول

 سؤال

ج، التي تغزو أكثية الصائ�، تتضافر عىل شل الصيام،عن إنجاز أهدافه الكثار، وتشجع الشكوك، والشبهات، أْن فهذه الن�ذ 

املُبلغون، من فوائد الصيام.. فيتطلع عليها السؤال التال  - :الكثار، وتشجع الشكوك، والشبهات، أْن تحوم حول ما يرسده 

 - :فيتطلع عليها السؤال التال

ح الشامل يف املجتمع، من القّمة إذا صّح للصيام هذه الجملة الغف�ة من اآلثار، التي هي وحدها كفيلة بتعميم اإلصال 

الشامل يف املجتمع، من القّمة حتى القاعدة، فل�ذا تشبكت املشاكل، وترتاكب العقد يف الجمهور الصائم، وال يختلف عن 

املفطر، يف أي جانب من حياته، رغم تكرر شهور رمضان؟  ..يف الجمهور الصائم، وال يختلف عن الجمهور 

 ..رمضان؟

 جواب

امل -أ قدتة ـ فأكث املسلم�، يفطرون الشهر كله، ال يوجد يف البالد اإلتالمية، ما يسمى بالجمهور الصائم ـ إذا أغفلنا البالد 

فأكث املسلم�، يفطرون الشهر كله، ومتى تسحت برمضان عاصمة من العواصم؟. أو هل رأى النّاس تطّوراً يف البالد 

النّاس تطّوراً يف البالد لوفود رمضان؟. ومن ذا وجد حكومة متأتلمة تكافح اإلفطار، ك� تكافح أد� الجرائم الثانوية؟. أو 

؟. أو تلزم به النّاس ك� تلزم الطالب تكافح أد� الجرائم الثانوية؟. أو تعاقب عليه مثل� تعاقب عىل تب رئيسها، يف الحد األد�

 .؟. أو تلزم به النّاس ك� تلزم الطالب بدراتاتهم واملوظف� بدوائرهم؟األد�

املرير، الذي يحز يف صميم املجتمعات اإلتالمية أنَّ جمهور الصائ� ـ إْن صح التعب� ـ يؤلف إال أقلية صغ�ة،  بل الواقع 

رباطاً يلملم التعب� ـ يؤلف إال أقلية صغ�ة، مبعثة عىل مدى أبعاد، شديدة التوتر والتمزق، ألنهم ال ينحتون من الصيام، 

ملوزَّعة... واملجتمع أبداً، ال يتطّور إال بأكثية عاملة، أو أقلية متداعمة مجتمعة، تؤلف من الصيام،  رباطاً يلملم أشتاتهم ا

 ...عاملة، أو أقلية متداعمة مجتمعة، تؤلف مجتمعاً صغ�اً تحت املجتمع الكب�، ليعمل عىل غزوه والتأث� فيه

 ...والتأث� فيه

لصائم، يجب أْن يصلُح بالصوم، ما وهنا يسبق إىل الذهن تؤال آخر، قبل إك�ل الجواب عن األول، يقال: حتى الفرد الواحد ا

لصائم، يجب أْن يصلُح بالصوم، ما دام الصيام يؤثر تلك اآلثار، وليبق املجتمع فاتداً، في� نرى األفراد الذي يصومون ال ا

فاتداً، في� نرى األفراد الذي يصومون ال يصلحون بالصيام، بل ال يختلفون عن غ�هم. أو ليس هذا يؤكد عىل عجز الصوم عن 

ث�ات التي ترسدنها للصوم؟  ..هذا يؤكد عىل عجز الصوم عن إنتاج تلك التأ

 :والجواب



الصائم، يتطّور قليالً ـ وال ريب ـ يف جسمه وعقله وروحه، وأكرب شاهد عىل هذه الحقيقة: إنَّ نسبة الصالح� يف أوًال: إنَّ الفرد 

غ�هم... ك� أّن األمراض الفتاكة، ال تشن  الحقيقة: إنَّ نسبة الصالح� يف املصل� الصائ�، أكث من نسبة الصالح� يف 

ض غ�هم... ك� أّن األمراض الفتاكة، ال تشن حمالت التصفية واإلبادة عليهم، بقدر ما توتعها يف غ�هم، وخاصة األمرا

ض الناجمة عن التخمة، والبدانة، والرتتبات، واإلرهاقات الداخلية، والبؤرات الصديدة... ك� أّن يف غ�هم، وخاصة األمرا

الداخلية، والبؤرات الصديدة... ك� أّن إحصاءات الجرائم، التي تصدر من أصل مليون متحلل مائع، أضعاف الجرائم التي 

مليون متحلل مائع، أضعاف الجرائم التي يدان بها مليون مصل صائم ـ لو أخذنا هذا العدد وحدة قياتية ـ وتجالت 

املحاكم والسجون تؤكد هذا الو   ..اقعوحدة قياتية ـ وتجالت 

�اته وانطباعاته، من  ثانياً: إنَّ كل إنسان يلتحم أو يشتبك مع آخر، يفتح ذلك يف واقعه بال اتتئذان ـ تياراً يغذيه بجميع تأث

ث�اته وانطباعاته، من خلف الالشعور، فيتأثر به ويتفاعل معه ـ ر  أم أب ـ عىل اختالف الطاقات السلبية  بجميع تأ

ذا كانت خيوط الحياة كل إنسان تتالحم اختالف الطاقات السلبية واإليجابية، واملؤثرات واالتتعدادات يف الجانب�... وإ 

كانت خيوط الحياة كل إنسان تتالحم وتشتبك مع خيوط حياة ما ال يقل عن عرشة آالف إنسان يف السنة ـ عىل األقل ـ وإذا 

 10000من أصل  100% أي كان مجموعهم 1السنة ـ عىل األقل ـ وإذا كانت نسبة املتأثرين من هؤالء بناهج اإلتالم 

يحتفظ بتأثراته، دون أْن تُستهلك، أو إنسان، فكيف يطيق اإلنسان الواحد، العائم يف ذلك األصل الّجم، أْن  10000من أصل 

املناقضة الخارجية، الزاحفة فيه. ودون أْن يسفر التالقح االجت�عي الدائب،  بتأثراته، دون أْن تُستهلك، أو تتشوه بالتيارات 

ث�ه  ...ودون أْن يسفر التالقح االجت�عي الدائب، عن تأثره أكث من تأ

املقاومة والصمود، فال �خُ بهم  أما األبطال، الذين يعيشون يف رصاع مع الحياة، دون أْن يتأثروا بها أو ينهاروا عن 

املناعة والرتكُّز، ثم ال يلبث  والصمود، فال �خُ بهم الزمان إالّ بتقت�، ال يقاس بهم كل صائم، �نحه الصوم نزراً من 

 ...املناعة والرتكُّز، ثم ال يلبث الرصاع أْن ينزع مقاومته، ويسقط يف املعركة

 ..وهكذا يتغلب الجو الوتط اللذان يعيشه� الصائم، عىل الواقع الذي يعاهده الصيام بالتشييد كل عام

 ..بالتشييد كل عام

* * * * * 

ا ب: إّن الج َّّ إ مهور الصائم ـ إذا اتتثنينا أفراداً تحصيهم األصابع ـ ال يؤدي الصوم، كعمل تفاعيل وتيطي، يهدف إىل غايات، و

ا يعترب اإلمساك الذي يطلق كملة (الصوم) غاية بنفسها، ك� شاهدنا يف الن�ذج السابقة،  َّّ تفاعيل وتيطي، يهدف إىل غايات، وإ

الصوم الذي يتفاعل مع  ك� شاهدنا يف الن�ذج السابقة، التي تؤلف أكثية الصائ� ـ والواقع الذي ال بد من االعرتاف به: إنَّ 

الصوم الذي يتفاعل مع الحياة ويطّورها، حقيقة مجموعة متداعمة، ك� صممها الرتول األكرم (صىل هللا عليه  االعرتاف به: إنَّ 

الرتول األكرم (صىل هللا عليه وآله وتلم) للمسلم� بقوله: (من صام رمضان، وهو يحّدث نفسه: إذا أفطر أْن ال يعىص هللا، 

تالم، فال صوم ملن ال يزك أْن ال يعىص هللا، دخل الجنّة، بغ� مسألة وال حساب) وإذا كان هذا هو الصوم الذي يهدفه اإل 

فال صوم ملن ال يزك نفسه الصوم، فيكف برصه ولسانه وأطرافه عن التطاول بالسوء، وال يحن عىل الضعيف، وال يع� 

املحتاج، وال ينرش املعروف، وال يتفقد جاره، وال يعاود أخاه، وال �يط األذى عن الطريق، وال يكافح  الضعيف، وال يع� 

 ...ء واملنكرالطريق، وال يكافح اإلجرام.. ك� ال صالة ملن ال تحصنه صالته عن الفحشا

املقهى، إىل جانب التلفزيون، أو عىل موائد الق�ر والخمر... أو يف  فليس من الصيام ما يفعله الرجل، الذي يرسف ليلته يف زاوية 

عىل موائد الق�ر والخمر... أو يف السين�ت، واملالهي، واملسارح، واألوبرات... أو بالسهرات العاطلة البليدة، التي تنهش لحوم 

غتياب واالتهام... ثم يشحن معدته بالسهرات العاطلة البليدة، التي تنهش لحوم األموات، وتتفكه بأعراض األبرياء باال 



واالتهام... ثم يشحن معدته بأقىص مبلغ من الطعام و املاء ـ يف وجبة السحور ـ حتى ال تفرغ إىل آخر النهار... وحين� يغادر 

إىل آخر النهار... وحين� يغادر الفراش، يصبح منكمشاً يتكلف العبوس، للتأكيد عىل أنّه صائم، فينهر من يناقشه، ويشتم زوجه، 

يرى يف صيامه كل املربر لمتاءة صائم، فينهر من يناقشه، ويشتم زوجه، ويصفع ابنه، ال ليشء إالّ ملجرد أنّه صائم، وهو 

صيامه كل املربر لمتاءة وتوء الخلق... وعندما �يض إىل عمله اليومي تاعات متوترات، يتكلف التثاقل واالنهيار، ك ال 

ه�ة، إّال  التثاقل واالنهيار، ك ال ينجز إالّ أد� قسط من عمله، يعارش خالله النّاس بالتعدي والُسباب... وال تح� فرتة الظ

ه�ة، إالّ ويرسع إىل مخدعه، ليستسلم لنوم عميق، ال يفض ه إالّ قبيل الغروب، حيث تهيج شهواته العارمة، وال تح� فرتة الظ

تهيج شهواته العارمة، فيتخطى صحن الدار، ليأمر ويستجوب ويستحرض هذا وذلك... والويل ملن يتنكر له، أو يغلط له يف 

والويل ملن يتنكر له، أو يغلط له يف آخر تاعة من نهار رمضان... ثم يجلس عىل املائدة مضطرباً ال يطيق الهدوء، حيث تهزه 

لق املؤذن تكب�ته األوىل، إالّ مضطرباً ال يطيق الهدوء، حيث تهزه صيحات األمعاء، التي تستعجل صوت األذان، فال يط

املؤذن تكب�ته األوىل، إالّ ويلتهم بجشع، كل ما تحت يديه، حتى �تأل جوفه، فيستلقي إىل جانب املائدة، فرتة ينتقم فيها 

املائدة، فرتة ينتقم فيها لرئته ما خرسته من التدخ� أثناء النهار، ويغزل فوقة رقيقة من الدخان... ثم يسرتد قليالً  جانب 

صدقائه، ليعرب ليلته كأمسها رقيقة من الدخان... ثم يسرتد قليالً من النشاط، ليسحب نفسه بتلكؤ، إىل حفالته وتهراته مع أ 

 ...صدقائه، ليعرب ليلته كأمسها يف البطالة واملعايصمع أ 

املريبة، بحثاً عن السين� الخليعة، وامللهى  وليس من الصوم، ما تعمله املرأة، التي تتأبط معاصم أخدانها، يف التجوالت

املائعة، والسهرات الفاجرة... أو تنتقل مع صويحباتها ب� مجالس السهر عىل شاشة التلفزيون،  عن السين� الخليعة، وامللهى 

مجالس السهر عىل شاشة التلفزيون، وموائد القذف والغيبة والُسباب، والضحكات الرقيقة، واملداعبات املحضورة... ثم 

ادمتها... وتقيض أصيلها يف األتواق، واملداعبات املحضورة... ثم تستفيق يف الضحى متكاتلة، تهمل أوالدها، وتشتط عىل خ

ادمتها... وتقيض أصيلها يف األتواق، بتربج جاهر، لتشرتي من هذا ذاك، وما تحتاجه وما ال تحتاجه، برتف وإرساف بادي�، خ

ال تحتاجه، برتف وإرساف بادي�، أو ليست يف ضيافة هللا؟... ومن ذا يطلق أْن �نع عباد هللا من نعم هللا، وهم يف ضيافة 

 ...لك، إْن ل يكن هذا وذاكنعم هللا، وهم يف ضيافة هللا؟... وبعد إفطاٍر نَِهٍم، تعاود حياتها السابقة، ومع هذه وت

 ...يكن هذا وذاك

املرأة، مثالن، لجمهرة الصائ� والصائات  ...وهذا الرجل، وهذه 

ا يؤدي من رتالته، بقدار ما تتوفر فيه  ّّ إ وهذا النوع من الصوم، ال يستطيع أداء رتالة الصوم متوفرة، ك� شاءها اإلتالم، و

 .رتالته، بقدار ما تتوفر فيه عنارصه ومقارناته

 ...املنترص، والصرب القوي العزيز، والجود، والحلم، والتقوى، واليق�صحيٌح أنَّ الصوم مدرتة الجهاد 

 ...واليق�

صحيح أنَّ الصوم كلّه خ� وتركيز وتطه�، إْن ل يصنع من الفرد املسلم، ربانياً مالئكياً، فال أقل من أن يزوده بالقدرة عىل 

 ...ئل واألخالقأقل من أن يزوده بالقدرة عىل مغالبة الشهوات، ومكافحة األهواء، ويزيده قرباً من هللا، ونصيباً من الفضا

 ...ئل واألخالقالفضا

صحيح أنَّ الصوم ترويُ ومران، تنُّه هللا تعاىل، ليعصم املسلم من السقطة والضياع، ويصونه من االتتسالم والخنوع، 

 ...االتتسالم والخنوع، ويحصنه من أْن يخلع عذاره، ويركب رأته، ويجري أعقاب الغوايات، مستهزئاً بالتبعات

 ...بالتبعات

 ...برباط وثيق ال يُشل وال يتوتر صحيح أّن الصوم جامعة تربط املسلم�، يف جميع أبعادهم،



صحيح كل ذلك... وأكث من ذلك... ولكنَّ الصوم، ليس إرادة معجزة، تنحدر من وراء الطبيعة، لتخرق نواميس الكون، 

 ...لتخرق نواميس الكون، وتفعل أهدافها باإلعجاز

ا الصوم طاقة حرار ّّ إ ية، متى توفرت يف إنسان وما أراد هللا تبحانه للصوم أْن يكون معجزاً، فيشل رتالة الحياة الدنيا، و

ملزمنة، لتعربِّ عن أقىص تفاعالتها مع الكون والحياة... وإذا توفرت حرار ية، متى توفرت يف إنسان أيقظت تياراته الدفينة وا

 ...تفاعالتها مع الكون والحياة... وإذا توفرت يف أُّمة، حلّقت بها ـ يف فرتة قص�ة ـ إىل حيث ال يحلّق إليه حلم الشاعر املجنح

املجنح  ...ال يحلّق إليه حلم الشاعر 

ن الرتول، الذي كان أحلم النّاس، وأحلم ما يكون يف ولكّن ذلك ال يكون، إال إذا تأدب الصائون بآدب الصوم، ومثّلوا تن

النّاس، وأحلم ما يكون يف شهر رمضان، وأجود النّاس، وأجود ما يكون يف شهر رمضان، وكان تامياً رقيقاً، وأتمى ما يكون 

رقيقاً، وأتمى ما يكون يف شهر رمضان، وخاصة يف عرشِه األواخر، حيث كان يطوي فراشه فيها، ويرضب له يف املسجد، 

 ...ويرضب له يف املسجد، ِخباٌء من الشعر، إلدمان االعتكاف

 ...ذلك ال يكون، إالّ إذا صام النّاس جميعاً ـ عدا املعذورين ـ وأكرموا شهر الصيام، بالحفاوة والتقديرو 

 ...والتقدير

املبتذل، واللهو الخليع، واالختالط اآلثم، املسترت بالخنا والراح  .وال يكون إالّ إذا صامت األوتاط الشعبية، عن الرقص 

 .املسترت بالخنا والراح

لدوائر الحكومية، واملدارس، واملستشفيات... وصام الكاتب بقلمه، عن كتابة وال يكون إالّ إذا صام املجتمع كله... فصامت ا

واملستشفيات... وصام الكاتب بقلمه، عن كتابة ما �يله خيالة من حوادث التهتك، والخطيئة واإلغراء... وصام الفن عن 

ملزدوجة، وتشجيعها  والخطيئة واإلغراء... وصام الفن عن تصوير العهر والرقاعات، إلثارة ضعاف األمزجة، والشخصيات ا

ملزدوجة، وتشجيعها للخروج عىل املبادئ واألخالق، تقليداً ألبطال األ  ا قاصيص الواقعية أو الخيالية... واشرتكت والشخصيات 

الواقعية أو الخيالية... واشرتكت األوضاع، والتقاليد، واإلذاعات، والتلفزة، واملالهي، والحانات، واملواخ�... مع النّاس يف 

 ...والحانات، واملواخ�... مع النّاس يف الصيام، ليعقدوا جواً صائاً، يتفاعل مع النّاس والحياة، فيطّور النّاس والحياة

 ...والحياة، فيطّور النّاس والحياة

 املارقون

طرت الحكومات، وأجهزة الدول، والدوائر، واملدارس، واملستشفيات، والشوارع، أما إذا ترّد املجتمع كلّه عىل الصيام، فأف

ملرطبات... واتتخدمت األفالم  ا واملدارس، واملستشفيات، والشوارع، واملالهي، واملقاهي، واملطاعم، والبارات، وحوانيت 

ملرطبات... واتتخدمت األفالم والفنون، من ليايل رمضان ـ املستحب إحياؤها بالقربات ـ موت�ً حافالً للتغلغل والنشاط،  ا

املقاهي، ومحطات  البث، واملالهي، واملواخ�، والحانات، والسين�ت. حتى مطلع موت�ً حافالً للتغلغل والنشاط، فاتتمرت 

 ...والحانات، والسين�ت. حتى مطلع الفجر... واتتنجدت بفتحات السحور، للتوف� عىل دعايات اإلباحية واالنحالل

 ...دعايات اإلباحية واالنحالل

املائع الخليع، وهم يجرتون قطع  ملراكز العاّمة، أرساب الشباب  أما إذا تواترت يف الشوارع، واألندية، والحدائق، وا

ت أو ينفثون يف لفائف التبغ، ليربهنوا عىل شجاعتهم بالتجاهر باإلفطار، املائع الخليع، وهم يجرتون قطع الحلويات واملعلبا

 ...شجاعتهم بالتجاهر باإلفطار، ويعلنوا تقدميتهم بالشذوذ عن النظام، والتمرد عىل ملزمات الفكر والعقيدة

 ...الفكر والعقيدة



أما إذا أذيعت من اإلذاعات (املتأتلمة) ـ عندما يستهل رمضان ـ مقطوعات غنائية، تسخر من الصوم، وتدعو إىل التشبع من 

 ...ج الحياةالصوم، وتدعو إىل التشبع من مباه

أما إذا تربَّع خلف كل منضدة حكومية، قرد منتفخ، يحمل ب� أنامله تيجارة تغزل خيوط الدخان، ويستحرض الشاي واملاء 

 ...الدخان، ويستحرض الشاي واملاء باتتمرار، بال احتشام من املراجع�

وتهدده أما إذا أرصدت الدوائر املختصة ـ مع بزوغ رمضان ـ بيانات رتمية تندد بكل من يتصدى للمفطرين باإلنكار، 

 ...وتهدده بالسجن واإلرهابللمفطرين باإلنكار، 

أما إذا تفكهت رؤتاء الحكومات (املتأتلمة) يف خطاباتها، بنوادر حول الصائ�، وعلّقت عليهم السخرية الرعناء، تدليالً عىل 

 ...عليهم السخرية الرعناء، تدليالً عىل تحررهم من التقاليد والخرافات

املروءة، ميتوا اإلحساس، ألنَّهم يتحدون الشعور العام، ويجرحون  ونحن نعلم أّن هؤالء جميعاً، هزالء الض�ئر، تاقطوا 

املتمثلة يف اإلتالم،  املقدتات، ويتطاولون عىل أرقى مظاهر الفكر والنظام، والكرامة اإلنسانية،  الشعور العام، ويجرحون 

 ...اإلنسانية، املتمثلة يف اإلتالم، دون أن يبالوا بهتك املحيط، أو يكرتثوا بالتمرد عىل هللا

املنفوثة من وراء السياج أو البحارونحن نعلم أّن هؤالء صنايع االتتع�ر، وأصابع املستعمرين، الذين تحركهم اإليحاءا  ...ت 

 ...من وراء السياج أو البحار

املأجورة لنسف اإلتالم وتعبيد الطرق للمستعمرين، وهم الذين تحميهم  ونحن نعلم أّن هؤالء �ثلون طغمة األقزام، 

 ...الذين تحميهم الدعايات، والحكومات، والرشطة، والبوليس، والبنادق، والصواريخ

لفت الحكومة العث�نية ـ يف أيامها األوىل ـ عندما كان يلفها إفالس ونحن نذكر أّن هذه الحكومات االتتع�رية، التي اتتخ

األوىل ـ عندما كان يلفها إفالس األصابع والصنايع، كان تستكري النساء، ليتجولن تافرات يف الشوارع، وكانت تستأجر 

الشوارع، وكانت تستأجر الرجال، ليتظاهروا عىل اإلتالم، يف تبيل القضاء عىل هيبته املكينة يف النفوس، واعتياد املعايص يف 

املتحللون، تركت الحكومات أجراءها، وألفت من املتطوع�، يف النفوس، واعتياد املعايص يف املجتمع... فل� كث  املائعون 

املتطوع�، حلقات لرضب اإلتالم وفصله عن الحياة... فهم ينفذون إرادة حكومية  الحكومات أجراءها، وألفت من 

 ...ينفذون إرادة حكومية اتتع�رية، من حيث يعلمون أو ال يعلمون

أجب خلق هللا يف كل ولذلك تحميهم السلطات... و�نحون كافة الحريات... ويسخرون من الصائ� بوقاحة باتلة، في� هم 

 ...أجب خلق هللا يف كل مجال، إالّ يف مجال التطاول عىل املؤمن�، واالتتهتار بالرأي العام، وإرادة الس�ءباتلة، في� هم 

 ...بالرأي العام، وإرادة الس�ء

ولذلك يكون عىل املسلم� الصادق�، أن �روا بالعصاة مطأطئ�، ويهضموا السخرية واالزدراء، ويكظموا ثوراتهم العارية... 

من�، ملا قاوم العصاة ضحية من النّهار... واالزدراء، ويكظموا ثوراتهم العارية... ال خوفاً من بطشة العصاة، لو تركوا واملؤ 

امللتوية مرة، والسافرة  املؤمن�، بالطرق  ملا قاوم العصاة ضحية من النّهار... بل ألنَّ الحكومات تساند العصاة، وتحارب 

امللتوية مرة، والسافرة تارات... وألنَّ املستعمرين ألّبوا القوى الخاضعة للحكومات الوضعية، من أجل اتتخدامها  بالطرق 

وا حول الزمر التي تتوىل حملة الوضعية، من أجل اتتخدامها ي مطاردة اإلتالم، واملتمسك� بالشعارات الدينية، وجنّد

املتاجرة، وجميع أجهزة الدعاية والتأليب  .حول الزمر التي تتوىل حملة االنحالل، األقالم والصحف 

 .والتأليب



ولو ل يقم هؤالء بع�لة االتتع�ر، كيف كان للنزق العاهر منهم، أْن يتسلق كرامة املسلم الوقور، وال يكون له رد االعتداء، 

 ...عاهر عىل املسلم، مه� كانت الدعوى واإلفاداتيكون له رد االعتداء، وإْن مثُال أمام الحاكم كيف كان له أن يحكم لل

 ...الدعوى واإلفادات

ولو ل تحشد الحكومات إمكاناتها لخدمة اإلباحية واالتتع�ر، كيف كانت تحمي الخارج� عىل القوان� اإلتالمية، وتدافع عن 

عىل القوان� اإلتالمية، وتدافع عن الذين يؤذون الشعور العام بوقاحة واتتفزاز، وتزدري باملحافظ� عىل العقيدة والهدوء 

 ...باملحافظ� عىل العقيدة والهدوء واالتتقرار

ولو ل تكن األجهزة الحكومية، والسائرة يف ركاب الحكومات، عميلة موجهة بتوجيه االتتع�ر، القابع يف أوكاره العفنة، كيف 

املزعومة، وتنصب نفسها للدفاع عن (ما تسميها)  القابع يف أوكاره العفنة، كيف حقت لألقالم السليطة، أْن تث� غضبتها 

أو عن أية جر�ة محرَّمة،  للدفاع عن (ما تسميها) بالحرية الشخصية، لكل مواطن، إذا منع مسلم إنساناً عن اإلفطار،

أو عن أية جر�ة محرَّمة، وتنىس الحرية، وتحامي عن الحكومة والنظام، إذا أنكر مسلم نظام الج�رك والرضائب، والربا 

املغلوبة عىل أمرها ال تعشعش إالّ يف ظل االتتخفاف بالدين، والقيم  الج�رك والرضائب، والربا واالحتكار، فكأنَّ الحرية 

 ...االتتخفاف بالدين، والقيم الروحية

صايح، فكيف تقلد البالد (املس�ة) باملتحرضة، يف كل تحلل وميوعة، وال ولو كانت حكومات البالد اإلتالمية، حرة، ك� تت

 ...باملتحرضة، يف كل تحلل وميوعة، وال تقلدها يف تكوين (بوليس اآلداب) لتعقيب الذين يسيئون إىل الشعور العام

 ...إىل الشعور العام

وإذا كانت هذه الحكومات، توفر الحرية الكاملة لشعوبها، فل�ذا تنحها للعابث� واملتهجم� عىل الدين، وتحرمها عىل كل من 

 ...وم التحامل عىل الالدينية واملنجرف�واملتهجم� عىل الدين، وتحرمها عىل كل من ير 

املحافظ�، ويشجع العابث�، وألنَّ  ونحن ال نطالب الحكومات، بجعل (بوليس اآلداب) يف البالد اإلتالمية، ألنّه تيطارد 

ويشجع العابث�، وألنَّ اإلتالم جعل ضم� كل مسلم بوليساً قوياً، والحكومات تعمل عىل خنقه وإلغاء مسؤوليته، فهي أحرى 

 ...ليساً خارجاً مسؤوليته، فهي أحرى أْن ال تكّون بو 

املؤمنة، في� هي تهتف  وال نطالب الحكومات، بفرض الرقابة عىل النّاس واألقالم، ألنّها فرضت الرقابة عىل النّاس واألقالم 

املؤمنة، في� هي تهتف بالحرية، ف�ذا تصنع، إن هي أعلنت مصادرة الحريات، وفرض الرقابات  ...واألقالم 

 ...وفرض الرقابات

اإلتالم أمنع من أْن يتأثر بروقها، وقد قاوم من هم أشد  وال نطالب الحكومات، بح�ية اإلتالم من العنارص املارقة، ألنّ 

 ...وقد قاوم من هم أشد قوة، وأكث آثاراً ف� الن وال اتتكان، بل زادوه مناعة ورتوخاً، وزادهم لعنة وفناءً 

 ...وفناءً 

 :ولكّنا نقول للمتسائل�

املفطر، رغم تكرر شهور إْن صح أنَّ للصيام هذه الجمة الغف�ة من الفوائد، فل�ذا ال يختلف الجمهور الصائم، عن الجمهور 

 ...املفطر، رغم تكرر شهور الصيام؟الجمهور 

 :نقول لهم



إنَّ هذا النّوع من شهر رمضان الذي يتسلل برهبة وضمور، إىل هذه األجواء والحكومات التي نعيشها، مع ما يألف جمهور 

نعيشها، مع ما يألف جمهور الصائ�، يف تلك التي فصلناها قبل ح�، ال يطيق إالّ إنجاز أبعاض مبثوثة من رتالته الشاملة 

 ئل عن هذا العجز والخفوت، ما دام هو ال يتكامل بنفسه يف املجتمع...مبثوثة من رتالته الشاملة الكربى، وال يُس

 يف املجتمع...

  



 صفات شهر رمضان

 :وتنختطف في� ييل، لقطات من بعُ جوانب العظمة، يف هذا الشهر الكريم

 شهر هللا األعظم 

حمته، فيعتق منهم كث�اً، الذي خصه هللا بنفسه، وحباه بهذا املجد الخالد، واعترب النّاس فيه ضيوفاً مبارك�، عىل موائد ر 

ث�اً، ويغفر لكث�، ويضاعف الحسنات و�حي السيئات، ويرفع الدرجات ك� فصلها الرتول موائد ر  حمته، فيعتق منهم ك

 ...الدرجات ك� فصلها الرتول األعظم (صىل هللا عليه وآله وتلّم) يف خطبه السابقات

 مرفأ الض�ئر

إل�ان عرب السنة، الذي تنطلق منه النفوس، زودة بطاقات من اإل�ان، يعومون بها يف بحر أحد  فاتتأثر به هللا، ليكون مرفأ ا

اإل�ان، يعومون بها يف بحر أحد عرش شهراً، حتى إذا نفذت ذخائرهم الروحية، يف مقارعة الكفر والنفاق العاملي�، والس� 

املنحرفة ، التي تحاول جرف كل تافه الكفر والنفاق العاملي�، والس� قدماً إىل األمام بصمود غالّب، يكرس دفقة التيارات 

، التي تحاول جرف كل تافه خفيف... التقوا برمضان آخر، يف امللتقى عىل السنة الثانية، وأرتلوا عنده مرهق� املنحرفة

 .السنة الثانية، وأرتلوا عنده مرهق� ليمدهم بدد كافية، ملدائبة االنطالق الصاعد أبداً، واالتتقامة بقوة صارمة

 .أبداً، واالتتقامة بقوة صارمة

� إىل هللا ـ يف طريقهم الوعر فشهور رمضان، بنزلة (محطات توين واترتاحة) ركزت عىل مفرتقات السن�، لتزويد السالك

إىل هللا ـ يف طريقهم الوعر الشائك البعيد ـ بالخربة والذخ�ة والوقود... أو هي للنفوس البرشية، بثابة (بوتقات) متتابعة، 

البرشية، بثابة (بوتقات) متتابعة، ترص النفوس التي تستحم فيها، لتخلع منها غشاوة، وتسبغ عليها روعة، وتتكرر العملية 

كفائة والطهارة، كي� تتأهب وتسبغ عليها روعة، وتتكرر العملية بتكرر السن�، حتى تبلغ بالنفوس الدكناء، قمة مبلغها من ال

 ...كفائة والطهارة، كي� تتأهب للجنّة، واتتالم الصالحيات، التي يخّولها هللا يف اآلخرة للمتق�ال

 ...للمتق�

 روافد املعروف

وحيث شاء هللا تعاىل، أْن يكون رمضان، شهره الذي تستحم فيه األرواح، ليطهرهم من السخائم واألدران، ويضفي عليها 

ة، ليستطيع أداء هذه املهمة، فنّن مجرد تسميته شهر واألدران، ويضفي عليها بلورة منيعة... فجر فيه ينابيع الخ� والرحم

هذه املهمة، فنّن مجرد تسميته شهر هللا، ال تفضله عىل بقية الشهور، وال توفر فيه املؤهالت الكافية، ألداء رتاالت 

ح�ة منغومة، ال تكون إالّ إذا فصد  الكافية، ألداء رتاالت ومسؤوليات شهر هللا... كالبطاح، التي لو شاء اإلنسان أْن يحولها ب

ي لو أراد أْن تكون واحة من الغدران، ال تكون إّال بح�ة منغومة، ال تكون إالّ إذا فصد فيها رشاي� األرض... والحفائر، الت

 ...تكون واحة من الغدران، ال تكون إالّ جنت الرواعد، ليذرف غربال السحاب

املعروف، وأمىل فيه كل خ�، حتى يكون أقدر للتوف� عىل هدفه  ...هكذا أوتع هللا رمضان بروافد 

 الكتب الس�وية

لغ الذي اتتكمل رشده، وفتح عينيه، فرأى ولكن اإلنسان قبل كل يشٍء أحوج إىل مناهج تصمم إرادته وأقداره،.. فالبا

رشده، وفتح عينيه، فرأى القانون يراقبه، واملجاهر تتـناهبه من جميع أطرافه، دون أن يعزب عنها لحظة أو أقل من 

عنها لحظة أو أقل من لحظة، وعيون الس�ء مرشئبة تحيص أنفاته يف اليقظة والرقاد. وتصّور كل يشء منه حتى النفحة 

يد، يف كتاب ال يضل رّب وال ينىس... ويجد يشء منه حتى النفحة والنأمة، ورتل املالئكة يسجلون كل ما يلفظ ويعمل وير

رّب وال ينىس... ويجد أمامه خضم الحياة الهائج الرهيب، ويعلم: أْن توف تالقفه األمواج الهادرة املريعة، وال تسلم إّال 



املريعة، وال تسلم إالّ الشاطئ إالّ جثته يوم موته، حيث تخف بها إىل الجنّة، أو تجلد بها قرار الجحيم  ...الهادرة 

 ...بها قرار الجحيم

يفتح حانوتاً، درس ـ باهت�م ـ بالغ موقع دكانه ـ ومركز بضاعته، ومستقبل هذا اإلنسان الواجف الرعديد، الذي إذا شاء أن 

دكانه ـ ومركز بضاعته، ومستقبل السوق... وإذا أراد أْن يركم لبناً عىل بعضها ـ باتم البيت ـ ليسرتيح إليها أحيان الفراغ، 

املنطقة، والجو  املكان ومناخ  ليسرتيح إليها أحيان الفراغ، ويسلم إليها رأته فرص الرقاد، فحص طبيعة األرض، ووضع 

املنطقة، والجو والج�ان.. وحتى إذا  رام أْن �يش خطوات يتحسس مواضع أقدامه، ويبحث عن الهدى املكان ومناخ 

 .أقدامه، ويبحث عن الهدى والّنور

هذا اإلنسان الذي ينبت عىل املزالق، ويعيش ب� الجنّة التي ل يحلم بثلها، والهاوية التي فغرت عن مخابئ السموم، 

 ...فغرت عن مخابئ السموم، وتكّرشت عن أرضاس من نار

الهواجس، ويلفه القلق والتيه، وتـنبُ خواطره برشق من هذا اإلنسان التائه الجبان، فورما يتفتق وعيه، تستبد به 

امللحة، التي تنقر ذاكرته بال انقطاع  :وتـنبُ خواطره برشق من التساؤالت الهائة 

 .ـ من أنا؟

 .ـ من أ ين جئت؟

 ـ إىل أين تأميض؟

 .ـ ملاذا جئت؟

 .ـ من جاء ب؟

 .ـ ما هو الذي دفعه إىل أن يخلقني؟

 .ـ أين الطريق؟

 .ـ من يقود�؟

 ؟ـ من ذا يرافقني

 .ـ باذا أتقًوت عرب الطريق؟

 .ـ ماذا أتزود؟

 .ـ بأي يشء أدرأ األهوال؟

 .ـ كيف أتلم؟

 .ـ ما هو مص�ي؟



وفي� هو نهب االتتجوابات التي تتوارد عليه بعنف بليغ، ويلتمس بصيصاً خافتا من الّنور، يعالج جانباً يس�اً من هذه 

املقنعة، بأرسع من تقافز األتئلة يف الخيال، يعالج جانباً يس�اً من هذه الطالتم، إذا بكتب الس�ء، تسطر األجوبة الواقع ة 

بأرسع من تقافز األتئلة يف الخيال، وترشده إىل الحاجات األخرى، التي ذهل عنها وهو يرزح تحت وطأة االرتباك وينرش 

املواكب، ويهيب بهذا اإلنسان  تحت وطأة االرتباك وينرش أمامه الخطط واملناهج الكاملة، ويع� القادة األمناء، ويس� 

املتشنج: نهنه عن وجدك واضطرابك، وأخلد إىل الراحة إىل  الراحة والهدوء، وطمنئ نفساً املواكب، ويهيب بهذا اإلنسان 

 .الراحة والهدوء، وطمنئ نفساً وجأشاً. ورس مع القافلة، إن كنت تهاب واقعك، وتلتمس السعادة والنّجاة

 .والنّجاة

فتغمره الفرحة الكربى، التي تتجدد، كل� عث يف الطريق عىل الهالك�، الذين هشمتهم الهاوية الظروتة، أو مزقتهم األمواج 

 ..الهاوية الظروتة، أو مزقتهم األمواج لتسيغ والئم األت�ك

 ...التي حققت أما� البرشية، وانتصارها عىل اإلرهاب. ومخاطرة الحياة تنزلت يف شهر رمضانوهذه الكتب الس�وية، 

 ...الحياة تنزلت يف شهر رمضان

 ...فالتوراة، نزلت يف السادس من رمضان

 ...واإلنجيل، نزل يف الثا� عرش من رمضان

 ...والزبور، نزل يف الثامن عرش من رمضان

 ..والقرآن، نزل يف ليلة القدر

 ...فحق للبرشية أْن تحيي رمضان، احتفاالت عامة مستمرة، بفرحتها الكربى، وانتصارها األكرب

وحق للمسلم� ـ بالخصوص ـ: أن يتخذوا من رمضان، أكرب أعيادهم، فالقرآن الذي هبط فيه لهم، ليس كتاباً ت�وياً فحسب، 

إّا هو اإلتالم كل اإلتالم، ومصدر ال ً فقط، و نبّوة، ودتتور املسلم�، وملهم ثقافاٍت كتاباً ت�وياً فحسب، ودتتوراً ت�ويا

املسلم�، وملهم ثقافاٍت وعلوم، ومعجزتهم الخالدة، التي تؤكد صدقهم، وشارة أتبقيتهم التي يديلون بها عىل العامل�، 

 ...يديلون بها عىل العامل�، وأضخم رصيد �تاحون منه وال يرتفون، والحصن والسالح، الذي يتذرعون به ويزحفون

 ...يتذرعون به ويزحفون

هاج البرشية ـ جمعاء ـ إىل يوم القيامة، وأوتع األديان وأكملها، وفوق وإذا كان اإلتالم، الكلمة األخ�ة يف قاموس الس�ء، ومن

وأوتع األديان وأكملها، وفوق كل دين ومبدأ، وفوق كل يشٍء... ف� أجدر املسلم�، أْن يتفوقوا عىل غ�هم يف االحتفاء بيالد 

 ...عىل غ�هم يف االحتفاء بيالد هذا الرشع العظيم، متمثالً يف نزول القرآن

 الصوم

وبعد أْن أكمل تصميم الحياة البرشية، بنرتال الكتب املقدتة، التي هي أوفر الجواذب الروحية... وتكر�اً إلنجاز تنظيم 

الروحية... وتكر�اً إلنجاز تنظيم اإلنسان، فرض الصيام عىل األمم التي شملتها األديان، ألنَّ الحفاوة بالبواعث الروحية، ال بد 

املادي ة، التي تكون أحفالها ألنَّ الحفاوة بالبواعث الروحية، ال بد أْن تكون باالتتجابة الروحية ـ وتلك هي االنتصارات 

 ...ة، التي تكون أحفالها باملوائد املادية ـ وتكريم كل يشء بنوعهاملادي



املتطّفلة عليها، إعداداً، للتلّقي والتجاوب، مع نداءات الس�ء...  ط�ها من الزوائد  والصوم خ� وتيلة لتجريد النفوس، وت

فريغ والتجاوب، مع نداءات الس�ء... فكان خ� تقدير للكتب الس�وية، وأكرم العوامل اإلعدادية، لتمك� شهر رمضان، من ت

 ...فريغ رتالته، باعتباره شهر هللاإلعدادية، لتمك� شهر رمضان، من ت

 ليلة القدر

دما وأعلن (صىل هللا عليه وآله وتلّم) أنَّ إحيائها بالعبادة، تعادل إحياء ألف شهر كامل بالعبادة... ألنَّ النّاس ال يبلغونها إالّ عن

ا تقدر  ّّ إ بدى النّاس ال يبلغونها إالّ عندما يبلغون أقىص تأهبهم الروحي للعبادة، والعبادات ال تقاس بأبعادها الظاهرة و

ا تقدر  ّّ إ أل�ان والتأهب النفيس اللذين تنبعث منه� العبادات، ك� أنَّ قيمة األيام ليست بساعاتها، وال قدر الظاهرة و بدى ا

ا قيمة األوقات، با فيها من خ� وقربة، وطاعة مخلصة،  ّّ إ قيمة األيام ليست بساعاتها، وال قدر الليايل بطولها وعددها، و

يْلَُة الَْقْدِر َخْ�ٌ ِمْن أَلِْف َشْهٍر، من خ� وقربة، وطاعة مخلصة، فحقت كلمة ربنا ((لَيْلَِة الَْقْدِر، َوما أَْدراَك ما لَيْلَُة الَْقْدِر، لَ 

وُح ِفيها ِبِنْذِن َربِِّهْم ِمْن كُلِّ أَْمٍر، تَ لَ   ..((الٌم ِهَي َحتَّى َمطْلَعِ الَْفْجرِ يْلَُة الَْقْدِر َخْ�ٌ ِمْن أَلِْف َشْهٍر، تََنزَُّل الَْمالئَِكُة َوالرُّ

 ..((َمطْلَعِ الَْفْجرِ 

جعل فيه ليلة القدر، التي وبعد أْن زّود هللا شهر رمضان، بعرق� رئيسي�: (كتب الس�وية، والصوم) يجعالن منه شهر هللا، 

املكرمات قمة نبوغها، وأمر عباده: أْن يحيوها بأكرم أع�لهم،  فيه ليلة القدر، التي تثل عقدة القلب يف رمضان، وتبلغ فيها 

عباده: أْن يحيوها بأكرم أع�لهم، ويبلغوا فيها أبلغ آماد الصفاء والخشوع... ثم رددها يف لياٍل عديدة، ك ينرصف النّاس فيها 

املعروف إنَّ  وفروه يف غ� ليلة القدر، بل  لياٍل عديدة، ك ينرصف النّاس فيها ـ جميعاً ـ إىل الحسنات، وهم ال يخرسون 

غ� ليلة القدر، بل يحتفظون بآثارها يف ركائزهم، مه� تقادمت العهود، وربا كانت األخ�ة ليلة القدر، فالسابقات ترهف 

 ...األخ�ة ليلة القدر، فالسابقات ترهف تأهبهم، واعتيادهم العبادة لليلة القدر

، وينزعون من صدورهم ومن فضل هللا تبحانه، أْن جعل ترصيف األقدار يف هذه الليلة املباركة، التي تخلص النّاس فيها ل

، وينزعون من صدورهم األحقاد، والنوايا السوداء، ويحاولون إشاعة املعا� النبيلة يف نفوتهم، فيكون أقرب إىل األقدار ل

خ�ة، ع� لو كانت األقدار توزع وتأخذ مقرراتها ومراكزها، والنّاس منهمكون يف اشتباك مستميت  فيكون أقرب إىل األقدار ال

 ...والنّاس منهمكون يف اشتباك مستميت حول جيفة الدنيا

 املستحبات

، شهر هللا األعظم، الذي يهدف توتيع حملة تطه�ية شاملة، عىل رواتب السنة... بعد أْن قررت وبعد أْن كان شهر رمضان

السنة... بعد أْن قررت عنارصه الرئيسية، التي تؤهله لهذه الرتالة الكربى، من الكتاب، والصيام، وليلة القدر... بعد ذينك 

لطاقات والصيام، وليلة القدر... بعد ذينك لوحظ: أنَّ هذه العنارص الثالثة، عاّمة تسع الجميع، التي قدر يف تقريرها أد� ا

املفلوج�، وهنالك طبقات من النّاس، التي قدر يف تقريرها أد� ا املتوتطة، فهي يف مقدور كل من عدى العجزة  لطاقات 

وهنالك طبقات من النّاس، لهم طاقات وكفاءات فوق ذلك، وفيهم اتتعداد فعيل للقيام بأكث من ذلك، دون تكلّف وتوان... 

ذلك، دون تكلّف وتوان... وهناك العطلة املتقاعدون، تخّلوا عن الحياة، وتقاعسوا عن العمل.... وهناك املنهمكون يف 

املنهمكون يف الحي اة، الذين تتاح لهم فرتات شاغرة، ال �كن اتتخدامها للفرائُ، ألنّها أبدية ترفُ العمل.... وهناك 

للفرائُ، ألنّها أبدية ترفُ األعذار، وتلك العطالت، أحياٌن مبثوثة متفرقات... فال مربر إله�ل هؤالء، ما دامت الدنيا دار 

 .!!إله�ل هؤالء، ما دامت الدنيا دار تكامل، وما دام رمضان، شهر التصفية والتكامل

بة، وأكث منها حتى تستغرق الليل والنهار، وجعل لها مقادير خيالية شديدة ولذلك أوتع هللا شهر الصيام، بالقربات املستح

امللهيات البخسة الرعناء  ...لها مقادير خيالية شديدة األغراء من الثواب ليأت كل منها با يسعه، وال يهدر فراغاته يف 

 ...امللهيات البخسة الرعناء



 اإلكثار من القربات

املندوبة، كل�ّ مضت أيام من  رمضان، فال تكون يف األيام األوىل منه، ومن أجل تزايد التأهبات برور الشهر، تزداد القربات 

 ...رمضان، فال تكون يف األيام األوىل منه، بقدر ما هي يف الليايل البيُ، ثم تبلغ قمتها يف ليايل القدر، والعرش األواخر

 ...القدر، والعرش األواخر

وتبعاً لتزايد القربات، وإكثار النّاس منها، تزداد االطالقات من النّار، يف غضون هذا الشهر العظيم، ففي� يطلق هللا تعاىل كل يوم 

ألف رقبة من النّار، يطلق يف كل تاعة من ليلة الجمعة ونهارها ألف  العظيم، ففي� يطلق هللا تعاىل كل يوم وقت اإلفطار، ألف

 ...ليلة الجمعة ونهارها ألف ألف رقبة من النّار، ويطلق يف ليلة الفطر ما أعتق يف الشهر كله

ألّن النّاس يتدرجون يف التحرر من النّار، والتأهل للجنّة، بتدرج مفعول القربات، التي �ارتونها يف ثنايا هذا الشهر 

 ...�ارتونها يف ثنايا هذا الشهر الكريم

 متنوعة تشكيلة

وحيث إنَّ إصابات النّاس، ونقاط ضعفهم تختلف... و الشيطان يتسلل إىل كٍل من ثغرة، ويرصعه بنغراء... والرتكيبات 

ث�ة يف تنوع االتتجابة للعاهات... وكل يحتفظ بعرق انحراف خاص...  بنغراء... والرتكيبات العنرصية والنفسية املتنوعة، أ

 ..للعاهات... وكل يحتفظ بعرق انحراف خاص... واختالف األوباء يسبب اختالف األدواء

ث�ة التنوع واالختالف، ففيها الصلوات، واألدعية، واألذكار، واملناجات، ولهذه الحقي قة نجد مستحبات رمضان، تشكيلة ك

واألدعية، واألذكار، واملناجات، والصالة، والصدقات، واألغسال والزيارات، واملواعظ، والقراءات ألجزاء القرآن، واإلفطار.. 

ي� تطّهر والقراءات ألجزاء القرآن، واإلفطار.. لتحتوي هذه املجموعة، عىل كل تجربة ودواء، التتئصال جذور الداء مه� كان، ك

ي� تطّهر من �ارتها من أي مرض يهدُّ فيه.. حتى إذا ل تصب تجربة عرق الداء، تصيبه التتئصال جذور الداء مه� كان، ك

 ...تصب تجربة عرق الداء، تصيبه األخرى

وهكذا يتكامل شهر هللا األعظم، بلزماته التي تتضافر، لتّوتع الفرد بهزة عامة، تنفُ منه التطفالت، ونهضة تطه� تشمل 

غ�ه قبل رمضان  ...التطفالت، ونهضة تطه� تشمل روحه وعقله وجسمه... وترتكه بعد رمضان، 

 شهر التبليغ

 ..!ورمضان شهر التبليغ

املتدفقة من خلف الالشعور... والبد له أْن يسايرها، ضمن نطاق،  فمنسان ـ بطبيعته ـ خاضع للغرائز، والعواطف، وامليول 

املعنوية التي تكبح ج�حها، لكان عىل  له أْن يسايرها، ضمن نطاق، تختلف األديان واملبادىء يف تحديده.. ولوال الحوافز 

املطلقة بال نطاق، ويتقّمص ت�ة الحيواناتالتي تكبح ج�حها، لكان عىل اإلنسان أن يسلس لها ا  .لقياد، ويعنو لسيطرتها 

ت�ة الحيوانات  .ويتقّمص 

املادية الخالّبة، منبسطة يف كل مكان، لرتعى االنتباه، وتغري العواطف العاتية، وتخلص لها اإلنسان، دون  املوائد  وحيث إنَّ 

ل�ع ى يف العاتية، وتخلص لها اإلنسان، دون أْن ترتك خاطرة يف طواياه، تهمس بنبُ مناوئ... واإلنسان الذي أطلق رساحه، 

ل�ع ى يف هذه املناعم الشهية، أحد عرش شهراً، يشعر بتضاؤل القوى املعنوية، أمام بركات واإلنسان الذي أطلق رساحه، 

املادة املعنوية، أمام بركات   ...القوى 



ملادية، ألنَّها انطالقة  املعنوية مسيطرة عىل القوى ا والعبادات اليومية ـ رغم نتاجها الفّعال ـ ال تدع اإلنسان يلمس، أنَّ القوى 

ملادية... فالصالة ال تصد الفرد عن التشبع من رغبات  ا املادية، ألنَّها انطالقة روحية، تعيش إىل جانب االنطالقات  القوى 

املادية يف قمتها ـ تصد الفرد عن التشبع من رغبات البطن والجنس ـ اللذين تنطلق منه� قوة املادة، وت ثالن الرشاهات 

املادة، وأْن االتتجابات الروحية، أقوى من  املادية يف قمتها ـ حتى تكون دليالً عملياً، عىل أنَّ الروح فوق  الرشاهات 

ت�اً، إالّ وتزداد انحرافاً،  املادية... فاإلنسان بطبيعته العرجاء ـ التي ال تزداد  االتتجابات الروحية، أقوى من االتتجابات 

ت�اً، إالّ وتزداد انحرافاً، وبعداً عن خطة العقل والدين ـ يحتاج يف كل فرتة،  إىل تجربة عنيفة ترده إىل تواء التي ال تزداد 

املادة، الذي فرتة،  إىل تجربة عنيفة ترده إىل تواء الرصاط، وتقحم يف واقعه شعوراً آخر، يُطارد الشعور العميل السابق، بتوحد 

املادة، الذي كانت الحياة العملية، تؤكده طوال السن� الغاربة، كل يوم ألف مرة  ...الشعور العميل السابق، بتوحد 

 ...الغاربة، كل يوم ألف مرة

أعيادهم العالج الناجع ـ حيث  وهذه فلسفة اعرتف بها الجميع، غ� أنَّ املسيحي� ـ وإْن هضموا هذه الفكرة ـ لكن

العالج الناجع ـ حيث اتتقلوا بأنفسهم، واتتغنوا عن دينهم الواقعة ـ فوضعوا (أتبوع التبليغ) لينطلقوا فيه بح�الت 

املادة وعتوها،  لينطلقوا فيه بح�الت تثقيفية ج�ه�ية واتعة النطاق، لرتميم ما انهار من العقائد، والقضاء عىل طغيان 

املفروضة، غ� أنّهم ب اءوا بالفشل الذريع يف نهاية املطاف، والقضاء عىل طغيان املادة وعتوها، وتكبيلها بحدودها العادلة 

 :بالفشل الذريع يف نهاية املطاف، ألمور

ـ ظهر أنَّ مجموعة عنارص الشعب، ال تستطيع تأجيل الحياة واملجتمع والتاريخ، ملدة أتبوع، حتى يحرض الكنائس، 1

 ...حتى يحرض الكنائس، وصاالت التبليغ، ملجرد اإلنصات، إىل الخطب املتتابعة الطوال

بوع، وال �كن إبادة رواتب السنة يف أتبوع، ألنَّ تأثرات النفس ال ـ إنّهم كانوا يحاولون مكافحة رواتب السنة، يف أت2

 ...ألنَّ تأثرات النفس ال تزال إالّ بأثرات أقوى، والنفس ال تتأثر برسعة، وال تسلخ انطباعاتها السابقة بسهولة

 ...السابقة بسهولة

ملواد الروحية3 لدى  ـ إنَّهم اتتخدموا ـ يف أتبوع التبليغ ـ الخطب الرنانة، واملواعظ البليغة ـ املتكررة بطبيعة عجز ا

املواد الروحية لدى املسيحي� ـ فاقترصوا عليها، ول يلتمسوا الوتائل العلمية، دون أْن يشعروا بأنَّ املشاكل  بطبيعة عجز 

العلمية، دون أْن يشعروا بأنَّ املشاكل الواقعية، ال تعالجها توى الحقائق الواقعية، أما األلفاظ واألصوات، فال تقاوم غ� 

األلفاظ واألصوات، فال تقاوم غ� األلفاظ واألصوات، وال تعالج عدا األلفاظ واألصوات، وال تطيق نسف التجربة 

املاثلة يف حياته الخاصةنسف التجربة املحسوتة، التي   ...يعيشها الفرد كل يوم، وتتواتر عليها الشواهد 

 ...حياته الخاصة

ا أتفرت النتيجة عن أْن ل يشرتك يف (أتبوع التبليغ) غ� الرهبان  ّّ إ وهكذا ُشلَّ (أتبوع التبليغ) عن إنتاج هدفه، و

 .التبليغ) غ� الرهبان واملبرشين، وأناس آخرون من العطلة وُشذاذ اآلفاق

املادية: وأما اإلتالم، فننّه اتتطاع  أْن يعالج هذه املشكلة املستعصية، عىل ضوء الحقائق... فقد رشع ملكافحة هذه السيطرة 

املادية: (شهر التبليغ) الذي �تاز عن (أتبوع التبليغ) بـ  :رشع ملكافحة هذه السيطرة 

ـ إنّه ال يحاول إلغاء الحياة، وتخليص املجتمع للقضايا الروحية، حتى يكون محاوًال ملناقضة طبائع األشياء، ك يكون محتم 1

 ...شل واالنتكاسطبائع األشياء، ك يكون محتم الف



املنطق، وإال لنشأت (املدينة الفاضلة) 2 ـ إنّه قّدر واقع النّاس، فرآهم أبناء املنطق والتجربة معاً، فبين� هم ال يوحدون 

لنشأت (املدينة الفاضلة) وآلمن من يف األرض كلها جميعاً، ال يوحدون التجربة، وإال ملا آمن إنسان، وملا عاشت القيم 

ا هم يرش  ّّ إ كون هذا وذاك، ففي� هم يؤمنون باملنطق، ال يغفلون إنسان، وملا عاشت القيم الروحية، واملثل العليا، و

 ...يؤمنون باملنطق، ال يغفلون التجربة، وبين� هم يقيمون التجربة، ال يكفرون باملنطق املجرد

 ...املجرد

املنفذين معاً، منفذ املنطق الخالص، والتجربة املحسوتة، فشهر  ولهذا الواقع توصل إليهم اإلتالم يف رمضان ـ عن 

رضات اإلتالمية، والصلوات واألدعية واألذكار، والتجربة املحسوتة، فشهر رمضان، زيادة عىل أنّه موتم الخطب واملحا

املادة  املتجسد يف الصيام ـ الذي يحدد غلواء  والصلوات واألدعية واألذكار، يعتمد أكث ما يعتمد، عىل التبليغ امللموس، 

املفروضة  املادة ويأخذ من عتوها األهوج، بعمليات بيولوجية وتيكولوجية ـ وبقية العبادات  الصيام ـ الذي يحدد غلواء 

 ...وبقية العبادات املفروضة واملستحبة يف هذا الشهر، كالزكاة، والصالة، واإلحياء

فاإلنسان الذي أنفق أقساماً من ماله يف غ� رغباته، وأحيا عمليات ال يحبها، وتهر طويالً وهو أتوق إىل النوم، وأرضب عن 

النوم، وأرضب عن املطاعم شهراً كامالً ـ من قبيل الفجر حتى املغرب ـ وحتى عن الحبّة الواحدة من الطعام، والقطرة 

غ�ة من الرشاب، ألمر واحد من أوامر اإلتالم، وهو يعلم أْن ال رقيب عليه إال هللا! ولو شاء ألمسك  الطعام، والقطرة الص

ولو شاء ألمسك عن كل واجب ومستحب، وركب رأته إىل حيث التحلل واملجون، دون أْن يعاقبه أحد إالّ هللا تعاىل، ثم يبقى 

ملعنوية، هكذا تسيطر  ا تعاىل، ثم يبقى مرصاً عىل مجافات رغباته، واتتمرار الجشوبة يف طاعة هللا... تعلمه التجربة: أنَّ القوى 

املعنوية، هكذا تسيطر عىل املادية، ويتمركز يف كيانه، أنَّ اإلنسان خاضع للروح، أكث م� هو خاضع  التجربة: أنَّ القوى  القوى 

املفهوم، ال بد أْن يأخذ طابعاً قوياً يتحكم فيه من  خاضع للروح، أكث م� هو خاضع للجسد... ومن تركز يف تفك�ه هذا 

طابعاً قوياً يتحكم فيه من خلف الالشعور، وهو: أنّه يجب أْن يكون مطيعاً ل، ال لل�دة والغرائز والنزوات، ويجب أْن تكون 

املاثلة تؤكد له: أْن الحكم الصادر والنزوات، ويجب أْن تكون اتتجاب ته لل�دة، يف حدود ما وافق هللا، وأباح... وهذه التجربة 

املعبئة يف اإلنسان ـ باتم النفس اللّوامة  املاثلة تؤكد له: أْن الحكم الصادر من هللا، فتت عنارص هذه األفاعي  التجربة 

امللتهبة ـ باتم الغرائز ـ التي كان اإلنسان يجاملها،  ن�ان  اإلنسان ـ باتم النفس اللّوامة األمارة بالسوء ـ وأخمد تلك ال

ا ألف حساب، حتى اندحرت دون مقاومة أو جالد، تجاه زوبعة واحدة من ركائز ـ التي كان اإلنسان يجاملها، ويحسب له

 ...زوبعة واحدة من ركائز اإلتالم

وكذلك اإلنسان يشعر بسيطرته عىل عوامل الرش، ومباهج الحياة، ويعرف أنّه ليس آلة ص�ء، ال نبُ له وال إرادة، بيد النفس 

إّا هو إنسان، له كيانه الق اهر... ويقدر نجاحه الباهر، وطابعه له وال إرادة، بيد النفس والغرائز ـ ك� كان يتصّور من قبل، و

 :اهر... ويقدر نجاحه الباهر، وطابعه األصيل، الذي يبقى أثره أحَد عرش شهراً ـ عىل األقل ـالق

 :ـ

وهكذا يكون رمضان، شهر التبليغ... وهكذا يعالج اإلتالم مشكلة اإلنسان الكربى، ويزوده بطاقات تؤكد له النرص، يف 

الدقيق الخط�، الذي بطاقات تؤكد له النرص، يف رصاعه مع تيادة النفس، واتتبدادها بحكومة اإلنسان... ذلك الرصاع 

 الدقيق الخط�، الذي اعتربه الرتول األعظم (صىل هللا عليه وآله وتلّم): (الجهاد األكرب).الرصاع 

 األكرب).

 شهر التطّور

ورمضان ـ بعد ذلك ـ شهر التطّور، فاإلنسان ـ بطبيعته ـ �لُّ االتتمرار عىل عمل مع�، والخلود إىل حالة واحدة، وبرنامج 

ا حالة واحدة، وبرنامج رتيبة للعيش والحياة... ك� �ل العكوف عىل ل ّّ إ ون خاص من الطعام، والدؤوب يف وظيفة معينة... و



ا يريد ـ بعزيزة حب التطّورـ: أْن تتطور معيشته، وال يحدب عىل منهاج واحد طوال  ّّ والدؤوب يف وظيفة معينة... وإ

عىل منهاج واحد طوال السن�... فعند ذلك يأت شهر رمضان، ليجدد معيشة اإلنسان وحياته، يف ّط آخر من السلوك، 

صيام، من تنظيم يغ� حياة الفرد يف وحياته، يف ّط آخر من السلوك، يختلف كل االختالف عن تابقه، با يحفل به شهر ال

 ...تنظيم يغ� حياة الفرد يف جميع أبعادها... حتى يستقبلها بعد هذا الشهر، بتلهف وتودد، ويرضب فيها بخطًى راغبات

 ...ويرضب فيها بخطًى راغبات

 فرصة االستج�م

ك� أنَّ تفك� اإلنسان يكل، وينبو عن معالجة املشاكل، ومقاتاة اآلالم، متى اتتخدم ملواصلة العمل، تنة أو تن�، فيحتاج 

لالترتاحة واالتتج�م، حتى ينفُ فلوله وتوتراته، ويرمم انهزاماته، ويستعيد نشاطه  العمل، تنة أو تن�، فيحتاج إىل فرصة

ويرمم انهزاماته، ويستعيد نشاطه ويجدد عزائه وقواه، التتئناف الحياة من جديد، والس� يف ركب الحياة، بنشاط حٍي 

املنشودة، يجدها اإلنسان موفورة يف شهر رمضان  ...يف ركب الحياة، بنشاط حٍي يقظ... وهذه الفرصة العريضة 

 ...موفورة يف شهر رمضان

 فرتة النبوغ

فلها الكث�ون، وهي أنَّ الفرد ال تتاح له فرصة التفك�، لتخطيط املستقبل يف فرتات العمل... ألنَّ اإلنسان وهناك حقيقة يغ

فرتات العمل... ألنَّ اإلنسان العامل، يفرغ طاقاته النشيطة، وذكاؤه الفكري، لتدب� حياته، وترفيه معيشته اليوميت�، 

املكاره واملتاعب... وال يسعه ـ بعد ذلك ـ أْن يفكِّر ملياً، يف  تجديد حياته، حياته، وترفيه معيشته اليوميت�، ومكافحة 

تجديد حياته، ورتم الخطوط العريضة ملستقبل أفضل، ولو أنّه اتتغل الفرص الِقصار، لهذا التفك� العظيم، يفكِّر ملياً، يف 

ث�ات مفروضة عليه، فتجعله  الِقصار، لهذا التفك� العظيم، فننَّ العالقات التي تربطه بحوادث اليوم، تخضع تفك�ه لتأ

ث�اته الحارضة، وال ترتله عىل تجيته املستقيمة، لتعربِّ  ث�ات مفروضة عليه، فتجعله شديد التحيز، ملسبقاته وتأ  عن لتأ

ً تجيته املستقيمة، لتعربِّ   ... عن إرادتها، وتنتج نتاجاً مستقي�

املناقضات وهو يتوتط معرتك الحياة ـ تكون أشبه بأصداء  والفكرة التي يستخرجها اإلنسان من زحمة الوقائع، ومرتكم 

الحياة ـ تكون أشبه بأصداء النسيم ـ التي تتكرس يف لجب العواصف والزوابع، فال تغري وال تعجب... كالجندي الذي يحاول 

وهو يف اشتباك مع خصمه، ويتخالسان تخالس الفحل�،  تعجب... كالجندي الذي يحاول برمجة خطط الهجوم والدفاع،

 ...ويتخالسان تخالس الفحل�، ويتنازعان األرواح

لذلك تجد أكث النّاس، يس�ون عىل الخطة التي وجدوها أمام أقدامهم، يوم فتحوا أعينهم عىل النّور، دون أْن يناقشوا ويفكروا 

 ...آثارها مقتدونالّنور، دون أْن يناقشوا ويفكروا فيها، ولو تألتهم عنها لقالوا: إنا وجدنا آبائنا عىل أُّمة، وإنّا عىل 

 ...آثارها مقتدونعىل 

 ...والفرصة الكافية، لتجديد النظر يف الحياة، تتاح لمنسان ـ عىل أوفرها ـ يف شهر رمضان

 ...رمضان

املنشودة من هذا الشهر، نجد اإلتالم يحث عىل أْن ينسلخ الفرد ـ طوال حياته السابقة، ويتجرد من أوارص  لهذه الرتاالت 

املادة، وصالتها العذبة املغرية ـ مه� اتتطا  ع ـ وينرصف بكله إىل عبادة هللا، ويتفرغ للتلقي السابقة، ويتجرد من أوارص 

 ...إىل عبادة هللا، ويتفرغ للتلقي والتجاوب، مع دواعي الدين والضم�، حتى يكون عىل أهبة واتتعداد لتلبية بواعث اإللهام

 ...لتلبية بواعث اإللهام



كل هذه االنسالخات، لتكون حياة الفرد ـ يف هذا الشهر ـ غ� حياته يف تائر الشهور، فيتذوق تطّور الحياة... وينال فرتة 

 ...ويتمتع بفرصة النبوغ، للمناقشة والتفك�، حول وضع مخطط املستقبل تطّور الحياة... وينال فرتة االتتج�م...

 ...حول وضع مخطط املستقبل

 شهر العبادة

وأخ�اً، اتتيقظ الغرب، إىل أنَّ كل حسنة يف املجتمع، تحتاج إىل تغذية مستمرة لتعيش، وتحتاج إىل فرتة خاصة ـ تختلف 

 ...وتحتاج إىل فرتة خاصة ـ تختلف باختالف مدى حاجة املجتمع، إىل تلك الحسنة ـ لتلك التغذية

 ...التغذية

دول واملنظ�ت، تخصص األعياد أو األتابيع، بأبطالها ومكاتبها، كـ (يوم الطفل) و (يوم األم) و (عيد الكندي) و فطفقت ال

 .((يوم األم) و (عيد الكندي) و (عيد الشجرة) و (أتبوع اإلمام عيل) و (أتبوع الصحة) و (أتبوع النظافة

 .(النظافة

املزيد من الرعاية والحيوية عليها،  ... وتنظيفها من النسيان والضمور، وإعادتها إىل للتوف� عليها خالل تلك الفرتة، وإتباغ 

 ...النسيان والضمور، وإعادتها إىل االعتبار الالئق بها يف األذهان

واإلتالم ـ بطبيعته الواعية، السبّاقة إىل درك وتقدير كلِّ حقيقة ـ عرف أنَّ العبادات ـ بصفتها الروحية البحتة ـ ال تعتكف عىل 

املادة، وال يعيشها املفتنون باملباهج، واالرتواء من ا ا يرتكون التوفر عىل الروحية البحتة ـ ال تعتكف عىل والئم  َّّ لج�ل... وإ

ا يرتكون التوفر عىل العبادة، ألغنياء الروح والعقل، الذين اختمروا بالزهد والتقشف... وأما هم فينرصفون إىل ا َّّ إ لج�ل... و

املتاع، تتقلص  املادة ورواد  بالزهد والتقشف... وأما هم فينرصفون إىل عبادة املادة... وحيث يعمر أكث األرض، بغاة 

املتاع، تتقلص العبادات، وتتقمص العزلة واالنزواء، التي تتأكد وتتضافر، باالنسحابات  ملتتابعة من جبهة عباد املادة ورواد  ا

 ...املتتابعة من جبهة عباد هللا، واالنضواء تحت جبهة عباد الحياةباالنسحابات 

وتبعد الشقة ب� الجانب�، بتوغل كل يف اتجاهه ونحو هدفه... وينتهي الفرز النكد ـ بعد قرن واحد ـ إىل انطواء زهاد يف 

املعابد، وانحصار اآلخرين، يف تياج مقفل، من مراتع الشهوات  ...بعد قرن واحد ـ إىل انطواء زهاد يف زوايا 

 ...مراتع الشهوات

ا فرضها رياضة واإلتالم ل يف ّّ إ رض العبادات، لتكون مهمة بعُ ومعصية بعُ، فيخصص لها أُناس ويكفر بها أناس، و

ا فرضها رياضة روحية عامة، يجب عىل الجميع م�رتة قسم منها، وإبقاء اآلخر خ� موضوع، فمن شاء اتتقل منها، ومن  ّّ إ و

أريد لها  موضوع، فمن شاء اتتقل منها، ومن شاء اتتكث... فال بد من ترشيعها ـ بوازين االجت�ع ـ لتندمج باملجتمع كل�

 ...أريد لها النزوح واالنكفاء لتندمج باملجتمع كل�

ولذلك قدر شهر رمضان، وضاعف فيه الثواب لكل قربة، وأرصد فيه املستحبات، ما ل يرصدها يف تواه من الشهور، وفتح 

يف تواه من الشهور، وفتح أبواب الجنّان، وأرصد أبواب الجحيم، وكّبل الشياط�، وطّور ـ بالصيام ـ برامج العيش، إىل صيغة 

الشهر، شهر العبادات،  بالصيام ـ برامج العيش، إىل صيغة تكون أطوع للعبادات، وأبعد عن التّوغل يف الحياة... ليكون هذا

املقفرة، ويحرش فيه الجميع، ليجددوا  ليكون هذا الشهر، شهر العبادات، وموتم الطاعات، الذي يسحب املسجد من عزلته 

ويحرش فيه الجميع، ليجددوا عهدهم بال واإلتالم، وينفضوا عزلتهم الروحية، ورقادهم الطويل... كي� تبقى العبادات، 

ون عليها الطويل... كي� تبقى العبادات، حقيقية اجت�عية، لها مراكز واختصاصيون ـ طوال الوقت ـ ورواد موتمّيون، يتوفر 

 ...ون عليها شهراً، ويعيشونها بشٍح بقية العامـ ورواد موتمّيون، يتوفر 



 شهر التوبة 

وحيث إنَّ الصيام، يسكت الجسد ـ مؤقتاً ـ عن متابعة نداءاتها، وحاجاتها الكثار، يتاح التحلل من نفوذه، ويفسح املجال، 

التحلل من نفوذه، ويفسح املجال، لجميع ركائز الروح، أن تنطلق وتعرب عن واقعها ـ ولو قليالً، باملقدار الذي ال يسنح لها، 

 .هي ترزح تحت كابوته الشديد ـباملقدار الذي ال يسنح لها، و 

 .وتبعاً النطالقة الروح من كبح الجسد، يتسامى املرء فوق نفسه، ويستطيع أْن يحاتبها أدق وأقىس حساب

 .حساب

والصفاء الذي يضفيه الصيام، وإحياء األتحار، والعبادات... يعد اإلنسان لعرض نفسه عىل كتاب هللا، الذي يتلوه ويتدبر آياته 

فيه توجسات أليمة، من البطشة الكربى، وغضبة السع�، فيهرب من  كتاب هللا، الذي يتلوه ويتدبر آياته بنمعان... ويوقظ

الكربى، وغضبة السع�، فيهرب من ذنوبه ـ بعفوية صميمه ـ إىل التوبة واالتتغفار، خاشعاً منيباً، ال يطفئ أوامه غ� 

املذنب أقرب إىل قبول توبته  .ال يطفئ أوامه غ� الدموع الساخنات، حيث يكون 

ار من التوبة يف هذا الشهر، صح عنه: (إنَّ ل تبحانه ملكاً ولذلك ندب الرتول (صىل هللا عليه وآله وتلّم)، املسلم� إىل اإلكث

عنه: (إنَّ ل تبحانه ملكاً ينادي أهل األرض، منذ أول ليلة من هذا الشهر حتى آخره: أال من تائب فيتوب هللا عليه، أال من 

 فيتوب هللا عليه، أال من مذنب فيغفر هللا له).

 شهر الذكر

سمع أو يرى!. ولذلك ُدعينا فيه إىل ورمضان، فتحة واعية للنشاط الروحي، ففيه يكون اإلنسان، أقدر عىل فهم ما يلفظ أو ي

يرى!. ولذلك ُدعينا فيه إىل اإلكثار من التسبيحات، والعكوف عىل تالوة القرآن!. ولذلك كان ثواب كل قربة مضاعفاً، ألنّها تفرغ 

قربة مضاعفاً، ألنّها تفرغ يف هذا الشهر، عن وعي وإذعان أكث، والثواب ـ أبداً ـ ال يقدر بحجم العبادة وأبعادها الظاهرة، 

ا يكون تقييمها، بالتجربة التي يعي ّّ إ شها املتعبّد، والنتاج النفيس أو الخارجي الذي بحجم العبادة وأبعادها الظاهرة، و

 ...والنتاج النفيس أو الخارجي الذي تنجزه

ٍ يوم الخندق، أفضل من عبادة الثقل�)، ك� ّرصح الرتول األعظم (صىل هللا عليه وآله وتلّم) رغم مالي�  وهكذا كانت (رضبة عيل

للكفر عليه وآله وتلّم) رغم مالي� الرضبات واالنتصارات، التي تلت رضبة عيل  يف يوم الخندق، ولكنّها ل تكن ترتم املص� 

للكفر أو لم�ان، وأما رضبة عيل، فقد كانت فيصلة، تجلت الخلود لمتالم، وهو يلفظ أنفاته ولكنّها ل تكن ترتم املص� 

 ...الخلود لمتالم، وهو يلفظ أنفاته األخ�ة بارتباك، وكتبت الفناء الشامل للكفر، وهو يف قمة زهوه وخيالئه

 ...زهوه وخيالئه

 شهر الجهاد

املؤمن� عيل بن أب طالب (عليه السالم): (الجهاد باب من أبواب الجنّة، فتحه هللا  لخاصة أوليائه). وقال النبي (صىل قول أم� 

لخاصة أوليائه). وقال النبي (صىل هللا عليه وآله وتلّم): (الخ� كل الخ�، يف السيف وتحت ظالل السيف)، وأضاف قائالً: 

السيف)، وأضاف قائالً: (الجنّة تحت ظالل السيوف). وإذا كانت الحروب القد�ة، ال تدور إالّ عىل السيوف والخيول، فقد 

)، فالسيوف والخيول، ه� عصبا عىل السيوف والخيول، فقد خصصها الرتول العظيم بقوله: (الخيل، معقود بنواصيها الخ�

فالسيوف والخيول، ه� عصبا الحروب، وأداتا الجهاد، فكان الخ� كل الخ�، معقوداً بنوايص الخيل، ويف السيف وتحت ظالل 

 .بنوايص الخيل، ويف السيف وتحت ظالل السيف

�ان بال خ�، فكان من الطبيعي أن يقول هللا تبحانه:  إ�ان بال جهاد، إذ ال إ وإذا كان كل الخ�، يف الخيل والسيف، فال 

ا الُْمْؤمِ  َ َّّ ُنوَن الَِّذيَن آَمُنوا ِباِل َوَرُتولِِه ثُمَّ لَْم َيرْتاُبوا َوجاَهُدوا ِبَأْموالِِهْم َوأَنُْفِسِهْم ِيف الطبيعي أن يقول هللا تبحانه: ((ِإ



اِدقُوَن)). وكان من الطبيعي: أن يهتم اإلتالم بأمر الجهاد،  اهت�ماً كب�اً. ف� دام ِبأَْموالِِهْم َوأَنُْفِسِهْم ِيف َتِبيِل ِهللا أُولِئَك ُهُم الصَّ

بالقسوة والسالح، لنزف الدموع وامتصاص الدماء، فال بد ألنصار  الجهاد، اهت�ماً كب�اً. ف� دام أعداء الحق واإلنسان، يتوتلون

الدموع وامتصاص الدماء، فال بد ألنصار الحق واإلنسان، من اتتخدام الرحمة والسالح ـ معاً ـ إلبادة الرش، وإتعاد النّاس. 

ةٍ  وا لَُهْم َما اْتتَطَْعتُْم ِمْن قُوَّ  )).معاً ـ إلبادة الرش، وإتعاد النّاس. وال بد للقرآن أن يهيب باملسلم� قائالً: ((َوأَِعدُّ

ٍة)).  اْتتَطَْعتُْم ِمْن قُوَّ

عا� من ألوان التعذيب والترشيد، ما أت عىل صرب الجالدين الطغاة ـ الذين كانوا يواجهون بها  أو ليس اإلتالم، هو الذي

الذين كانوا يواجهون بها اإلتالم ـ ثم ل يستطع توتعاً إىل قلوب نفر من أهل مكة، فل� احتمى بالسيوف اليثبية، أصبح أمراً 

 ..هللا أفواجاً؟ بالسيوف اليثبية، أصبح أمراً واقعاً ذا مناعة ال �كن تجاهله وال القضاء عليه، أخذ النّاس يدخلون يف دين

 ..هللا أفواجاً؟ يدخلون يف دين

و�رح  امللتهبة، يناجي صخورها السوداء،  ً ال مال له وال رجال وال تالح، خرج يف الفيايف والقفار  أو ما تجل التاريخ: إنَّ يتي�

و�رح فوق رمالها الزاحفة، فاحدث انقالباً عظي�ً يف املعمورة، ووضع يداً عىل املرشق، ويداً عىل  يناجي صخورها السوداء، 

العظيم؟ وما هي قوته، التي زلزل بها األرض وصعق  ووضع يداً عىل املرشق، ويداً عىل املغرب؟.. أترى من هو ذلك اليتيم

امللوك ـ أويل الحول والطول، والسطوة والسلطان ـ يوم ل تكون يف يده تالح إالّ واألقوى منها يف  زلزل بها األرض وصعق 

 ..واألقوى منها يف أيدي أعدائه؟

ال تيلها القواصف، إنّه النبي محمد بن عبد هللا (صىل هللا عليه وآله وتلم)، وإنّها العقيدة العتيدة التي ال تنالها العواصف و 

 .ال تيلها القواصف، وهذه القوة، هي روح الجندية التي تهيمن عىل العظ�ء الرجال، فتحركهم نحو عظائم األمورالعواصف و 

 .فتحركهم نحو عظائم األمور

 .فروح الجندية، هو الذي �نح الكون، الحركة والخصب والن�ء

والعطور، والفواكه  ولو ال بسالة الجندي الذي يتعفر عىل رمال البادية ـ يف هوائها النقي وجوها الصايف، من أرضار التوابل

 .والعطور، والفواكه واللحوم والخمور ـ ل يبق إنسان حراً عىل وجه األرض أرضار التوابل

ولو ال روح الجندية، ملا اندفع الشاب الحال، إىل مجال املوت باتم الثغر، وملا جعل نفسه تياجاً، ليحفظ الراقدين عىل األرسة 

 .تياجاً، ليحفظ الراقدين عىل األرسة الهّفافة

لقدر، وملا عرب البحار، عىل مت طائرة تقتحم الزوابع، وهو ولو ال روح الجندية ملا خرج الرجل من أحضان أرسته ملصارعة ا

مت طائرة تقتحم الزوابع، وهو يعلم أنَّ روحه معلقة ب� أنامل القدر، وال يعلم متى �يل به الجناح، فتهوي به الريح يف 

 .الجناح، فتهوي به الريح يف مكان تحيق، أو تغوص به إىل أع�ق البحر

غ�ة ح�تاً، فسبقوا  األعاص� واقتحموا لهوات األتود، فكانوا ولو ال روح الجندية، ال بزع يف جزيرة العرب، أبطال تفجروا 

واقتحموا لهوات األتود، فكانوا أقوى من الصخور وأثبت من ظهر األرض، كل� اقرتب الوعد الحق، ووقعت الواقعة، وعُ 

 الحق، ووقعت الواقعة، وعُ الظال عىل يديه، صارخاً: ((يا َويْلَنا إِنَّا كُنَّا طاِغَ�)).

عىل الدهر طرية، ترضب األمثال،  فربوح الجندية انبثقت من فم (طريد مكة) ثورة عطلت الحياة الجاهلية برمتها، وظلت

 .عىل الدهر طرية، ترضب األمثال، فتناهبها األت�ع، وال يحلوا إال بها الحديث، وال يصح إال بها واقع الحياة

 .بها واقع الحياة



وبروح الجندية، توتع اإلتالم، فتغلغل يف تخوم آتيا، وتسللت منه إشعاعات بلغت مضارب أفريقيا، وامتدت إىل كّل قطر 

 .أفريقيا، وامتدت إىل كّل قطر شعٌب من نور

لجندية، ما دام يحبُّ الحياة، ومن أجل ذلك ورد يف الحديث: (إنَّ هللا يحُب الرجل الشجاع، فكان عىل اإلتالم أْن يحيي روح ا

هللا يحُب الرجل الشجاع، ولو عىل قتل حية)، وجعل اإلتالم خمس� حسنة، ملن قتل الوزغة برضبة واحدة، وعرشاً ملن قتلها 

تلف واحدة، وعرشاً ملن قتلها برضبت�. وما شأن الوزغة يف مقاييس الرشع لو ال أنّه يريد أْن يبعث إىل الشجاعة يف مخ

 .تلف مظاهرها، حتى ولو تثلت يف قتل الوزغةإىل الشجاعة يف مخ

ولكن، كيف �كن إنعاش روح الجندية يف اإلنسان، حتى يكون متأهباً للفداء، واإلحسان إىل أمته ولو بالتضحية الغالية؟ إّن 

ولو بالتضحية الغالية؟ إّن روح الجندية ـ كأية ملكة فاضلة يف اإلنسان ـ ال تنطلق إىل إالّ برتويُ النفس عليها، فنذا أبعد 

املادة البهيمية، إىل تاحة األع�ل  برتويُ النفس عليها، فنذا أبعد مستوياتها املمكنة قهر نفسه باملجاهدة، وأنزلها من عتوِّ 

املادة البهيمية، إىل تاحة األع�ل الشاقة، للحدود الرشعية، بلغ مستوى التعب� عن مواهبه الدفينة، وإْن رقد يف فراش 

الدفينة، وإْن رقد يف فراش النعمة، غرق يف بحار النقمة، فالنفس كالفرس الجموع، وإْن أتلست لها تقحمت، وإْن أشنقت 

 .أتلست لها تقحمت، وإْن أشنقت لها تذللت

والصوم، من أعظم أنواع تربية روح الجندية يف اإلنسان، ملا فيه من التمرين، عىل تحمل الشظف، ومقاومة الطبيعة، 

الشظف، ومقاومة الطبيعة، واالتتقالل بامللكات الشخصية، التي تجعل أصحابها، من املجاهدين، الصابرين يف البأتاء 

 .املجاهدين، الصابرين يف البأتاء والرضاء وح� البأس

املراحل ألنَّ م�رتة الصرب عىل الجوع والعطش، خ� تجربة لل شجاعة، ومن احتمل الجوع والعطش، �كن أن يتدرج يف 

املراحل القاتية، التي تنتهي بتحمل الفداء، بين� يستحيل عىل من يبهضه أل الجوع والعطش يوماً واحداً أْن يثبت  أن يتدرج يف 

�وج بالرزايا، إذا رجت األرض رجاً، وتخلّعت القلوب  أل الجوع والعطش يوماً واحداً أْن يثبت يف املعرتك الهائل، الذي 

املدافع ودويّ  الطائرات، وهو يرى األشالء تتناثر حواليه، ويسمع وجيب  األرض رجاً، وتخلّعت القلوب وزلزلت، بهزيم 

 .حواليه، ويسمع وجيب القلوب وأن� الجرحى

إّن طبيعة االنغ�س يف الشهوات، واجرتاح املعايص والرتف الخليع، تبعث عىل الرطانة واالتتخذاء، وتنتهي بالذل والهوان، 

والشموخ، واالتتخذاء، وتنتهي بالذل والهوان، وطبيعة الصرب والصمود، والرتفع عن املالهي والشهوات، تبعث عىل االتزان 

 .والشموخ، وتنتهي بالعزة واملجدتبعث عىل االتزان 

وقد عرب (ارتطاطاليس) عن هذه الحقيقة ـ يف كتابه الذي وجهه إىل (االتكندر) ـ عندما قال: (إذا رأيت أمة، أُغدقت عليها 

(إذا رأيت أمة، أُغدقت عليها النعم، وجانبها النصب والتعب، وأبطرها الرخاء، فتعلم أنَّ تاعتها قد اقرتبت، وإنَّ أجلها قد 

األمة التي أصابها الجهد بسبب الحرب، ومقارعة األبطال يف  تاعتها قد اقرتبت، وإنَّ أجلها قد أوشك أن ينتهي، فنما تلك

امليادين، ومحاربة عدّوها الغادر الفاتك، فننها تنشط من عقالها وتبني مجدها  .(بسبب الحرب، ومقارعة األبطال يف 

 .(من عقالها وتبني مجدها

وقد قال (الطنطاوي) يف تفس� (الجواهر): (وملّا كان الصوم واالعتكاف، كفاً للنفس عن الشهوات، والقتال ومالقات 

اع الصرب، ناتب أن يّلزا يف قرن، وتنتظم جوهرة الصيام، وفلذة الجهاد، يف الشهوات، والقتال ومالقات األعداء، من أهم أنو 

الصيام، وفلذة الجهاد، يف تمط واحد، فكاله� صرب، وكاله� رفع للنفس عن حال البهيمية. فالصوم تعايل النفس عن شهوات 

 فالصوم تعايل النفس عن شهوات الطعام وذلّة الحطام، والجهاد رفع لها عن أن تستخذي للظامل� أو تذّل للقاهرين).

 للظامل� أو تذّل للقاهرين).



املؤذية، واألعداء  واإلنسان يف الحياة، يف جهاٍد مستمر، ألنّه محاٌط باألعداء، الداخلي� كالغرائز، والخارجي�، كالحيوانات 

املؤذية، واألعداء اآلدمي�، فنذا بدأ بالرصاع مع أعدائه الداخلي� وانترص عليهم، ف� أحراه بأْن يقهر  والخارجي�، كالحيوانات 

 .الداخلي� وانترص عليهم، ف� أحراه بأْن يقهر أعدائه الخارجي�، وإْن فشل يف تطه� باطنه، ف� أجدره بالفشل يف خارجه

 .باطنه، ف� أجدره بالفشل يف خارجه

في تاريخنا أكرب عربة وموعظة، فنن املسلم� عندما تركوا الفرائُ اإلتالمية، خضدت شوكتهم، وذهبت ريحهم، أو ال يك

شوكتهم، وذهبت ريحهم، وأصبحوا ُخشباً مسنّدة، يختطفهم األعداء من كل جانب، ويجعلون أتيادهم عبيداً، وعندما 

ً عبيداً، وعندما لزموا الفرائُ اإلتالمية، بلغوا القّمة، ومرغوا الطواغيت يف الرتاب، وما واجهه م فرعون، إال وغادروه هشي�

ً تذروه الرياح، والجيوش التي أرشف عليها صعيداً زلقاً أصبح ماؤهاً غوراً، فلن يستطيع واجهه م فرعون، إال وغادروه هشي�

 .ماؤهاً غوراً، فلن يستطيع له طلباً 

ويف شهر الصيام، �ارس الصائم جهاداً مريراً، فيجتمع له جهاد بالنهار، عىل الصيام، لكبح نفسه وغمط شهواته، وجهاد بالليل 

إ�انهلكبح نفسه وغمط شهواته، وجهاد بالليل عىل مواصلة الحسنات، و   ...القيام، تشجيعاً لضم�ه و

 ...وإ�انه

ومن تعّود مبارشة الجالد شهراً يف كل عام، مع النفس ـ التي تثل اإلنسان ـ يألف املشقة، ويصلد للنوائب، ويعتاد التحرر 

 ...للنوائب، ويعتاد التحرر من الهوى والنزوات، ويصبح عىل تأهب دائب، للمخاطرة واالقتحام

الشيطان، والتغلب عليه، فاألحرى به أْن يكون عىل اتتعداد متواصل، لح�ية  ومن كان عىل اتتعداد تاهر، لح�ية نفسه من هج�ت

 ...يكون عىل اتتعداد متواصل، لح�ية دينه ووطنه من هج�ت األعداء، واالنتصار، عليهم مه� صعبوا واشتدوا

 ...صعبوا واشتدوا

ولهذا كانت األمة اإلتالمية، أُّمة جهاد وتحرير، وكان رمضان، ميعاد انبثاق ثورات املسلم�، وانتفاضاتهم الضاربة 

املنترصة، ملردة الطواغيت وانتفاضاتهم الضاربة   ...عىل ا

 رباط اإلسالم

املنشود، إّال إذا تثلت مجموعة  املوحد  ولنئ كان اإلتالم، مجموعة عنارص متنوعة األشكال واألبعاد، وال تنجب مفعولها 

إالّ إذا تثلت مجموعة متعاونة، يكمل بعضها بعضاً، لتصبح جهازاً حياً يؤدي خدمة كربى، للجسم والعقل والروح، 

يلمها رباط وثيق، يشدها عن التشتت واالنفراط... فكان شهر  للجسم والعقل والروح، وللمجتمع بعد ذلك... لزم أنْ 

 ...واالنفراط... فكان شهر رمضان، رباط اإلتالم

 :ألّن أركان اإلتالم الخمسة، التي ركز عليها، هي

 .ـ اإل�ان، لتمديد العقل، وتوجيه العقيدة، نحو الواقع، الذي تقرره الفطرة السلمية ـ يف شهادة التوحيد ـ1

 .شهادة التوحيد ـ

املوّجه بتوجيه التوحيد ـ يف شهادة الرتالة ـ وأخ�اً إلعالن فلسفة الحياة، وتنظيم اإلتالموتقرير القيادة العاّمة، للف  ...رد 

 ...فلسفة الحياة، وتنظيم اإلتالم

املؤمن� وأرواحهم ببعضها، ومعاهدتها بالصقل والتطه� يومياً 2  ...ـ الصالة: لربط العقل والعقيدة بال، وربط قلوب 

 ...بالصقل والتطه� يومياً 



 ..أخ�اً لرتويُ البدن، وتنشيط العضالت

ميم االقتصاد، وتدد الثغرات، التي تسببها االنهزامات السوقية، والطوارئ واألحداث، والفلج والبطالة... ـ الزكاة، لرت 3

 ..واألحداث، والفلج والبطالة... وإلشاعة روح التكافل االجت�عي، ب� الطبقات

 ...وأخ�اً إلرهاف اإلحساس بالتعاطف األخوي يف املسلم�

املادة، وإتداء عون للروح الرازحة تحت ت4  ...يطرة الجسمـ الصوم: لتحديد زحف 

 .وأخ�اً، لتزكية الجسم من األمراض

ث�ًا من حقائق اإلتالم، كالقيامة، واملساواة5  ...ـ الحج: للتأكيد عىل نداءات الروح، يف رحلة روحية مفعمة، تثل ك

 ...كالقيامة، واملساواة

 .وأخ�اً لتنشيط العالقات، والحركة االقتصادية، ب� البالد اإلتالمية

صياغة الفرد، يف قالب الك�ل، وتنح املجتمع، لبنات تليمة تنهُ به، إىل املستوى الجدير وهذه األركان الخمسة، تتعاون عىل 

 ...تليمة تنهُ به، إىل املستوى الجدير به

* * * * * 

 ..وشهر رمضان، هو الرباط الذي يجتمع هذه األركان، ويؤكد عليها جميعاً 

غ�ها ـ يف القربات املستحبة يف هذا الشهر  .فالشهادتان تتكرران، يف أيام رمضان أكث من 

 .الشهر

 ..والزكاة، تزداد يف (زكاة الفطر) و (الكفارات) و (اإلفطار) وتائر الرب

 ...والصوم، قد خصص به هذا الشهر، قبل كل يشء

والحج، وإن كان ال يتمثل يف رمضان، لكن رمضان تعبئة عامة للحج، ك� ترتاءى يف األدعية املسنونة كل ليلة... ثم ال ينقيض 

ل، إالّ يتفتح أمام الصائ�، موتم الحركة الج�ه�ية املسنونة كل ليلة... ثم ال ينقيض مدة هذه التعبئة، باتتهالك شوا

الصائ�، موتم الحركة الج�ه�ية الشاملة، نحو مؤترهم العاملي السنوي، يف ِعراص الحرم األقدس، وعند البيت الحرام.. 

الحرم األقدس، وعند البيت الحرام.. حيث يجد النّاس أنفسهم، عىل أعتاب شهر الحج، لتحقيق التعبئة الج�ه�ية السابقة، 

 .لتحقيق التعبئة الج�ه�ية السابقة، وتظه�ها يف واقع الحياة، والتفاعل، ثم اإلنتاج

 جامعة املسلم�

وهذا الشهر، �ثل جامعة روحية، توحد مشاعر املسلم�، وتجمع قلوبهم، منيبة، مخلصة ل وحده، بالطاعات والحسنات، 

وحده، بالطاعات والحسنات، وتنعهم ـ جميعاً ـ يف أوقات م�ثلة، عن رغبات البطن والجنس، منذ بزوغ الفجر حتى 

جات الجسد... وتشجيعهم عىل االنطالق، بزوغ الفجر حتى املغرب، ثم تسمح باتتعادة حياتهم السابقة، واالتتجابة لحا

الجسد... وتشجيعهم عىل االنطالق، للتنافس يف خ�، والتسابق إىل املعروف، والربِّ بالوالدين، وصلة األرحام، وتفقد الج�ان 

بالوالدين، وصلة األرحام، وتفقد الج�ان واألخوان، وإعانة الضعيف، واإلنفاق عىل الفق�، وتوف� الحقوق، والتواصل، 

 ...وتوف� الحقوق، والتواصل، والتحابب، والتواد



 ...الحياةهذه نقاط من فلسفة شهر رمضان ذاته، موقفه من 

* * * * * 

 وبعد هذه التوفرات الروحية، كانت ذكريات رمضان...

 فلسفة شهر رمضان

 اشتقاق رمضان

 ...إّن كلمة (رمضان) مشتقة من (الرمُ) بعنى الهاجرة ـ ك� يقول أهل اللغة

مضان) الختصاصه بال، ك� ولكن هناك عدداً من األحاديث، تؤكد: أنَّ (رمضان) من أت�ء هللا وتمي هذا الشهر، بـ (شهر ر 

 الختصاصه بال، ك� يقال: (شهر هللا)... ولذلك كره إلينا أْن نقول (رمضان) بل الالزم أْن نقول أبداً: (شهر رمضان).

 أبداً: (شهر رمضان).

فعن تعد قال: (كنّا عند أب جعفر عليه السالم، فذكرنا رمضان، فقال: ال تقولوا: هذا رمضان، وال ذهب رمضان، وال جاء 

ا يجيء ويذهب الزايل، ذهب رمضان، وال جاء رمضان، فنن رمضان اتم من أت� َّّ إ ء هللا عز وجّل، ال يجيء وال يذهب، و

 ويذهب الزايل، ولكن قولوا: شهر رمضان، فالشهر مضاف إىل االتم واالتم اتم هللا عز وجّل).

وعن عيلٍ (عليه السالم): (ال تقولوا: رمضان، فننكم ال تدرون ما رمضان... ولكن قولوا: شهر رمضان، ك� قال هللا عز وجّل: شهر 

 ).ك� قال هللا عز وجّل: شهر رمضان

ولكن الرأي الفقهي عىل أنَّ هذه االطالقات مكروهة فحسب، فهذا هو النتاج املستخلص منها ومن بقية النصوص، بعد 

 ...بقية النصوص، بعد التقييم والتفاعل

 فقه رمضان

وقبل أْن نبحث عن (فلسفة الصيام) يجدر بنا أْن نستكنه (فلسفة رمضان) وال نغلق أذهاننا عن (فقه رمضان) ورتالته 

التطرف أْن نستجيب له كشهر فرض فيه الصيام، وال أكث... بل هو شهر آثره هللا تعاىل (فقه رمضان) ورتالته وأهدافه، فمن 

أكث... بل هو شهر آثره هللا تعاىل بالصيام، دون تائر الشهور، وال يتحقق األثر، إالّ ملسبقات جعلته جديراً بهذا الفضل 

 ...جعلته جديراً بهذا الفضل املعكوف

املبارك؟!!.  ف� هي تلك الخصاصات، التي أولته األتبقية، وجعلت منه تيّد الشهور، والشهر 

  



 فلسفة الصيام

 حقيقة الصوم

 الكيان اإلنسا� ـ بحكم فطرته التي فطرهُ هللا عليها ـ وحدة... تشمل الجث�ن والروح... تشمل (املادة) و (الالمادة).

 تشمل (املادة) و (الالمادة).

فهو مؤلف من قبضة من الرتاب، تتمثل فيها عنارص األرض، من حديد، ونحاس، وكالسيوم، وفوتفور، وأوكسج�، 

 ...فيه شهوات األرض، ورغبات النفس، ونزوات الحسِّ الغليظوأوكسج�، وهيدروج�... لتشيع 

 ...ونفحة من روح هللا، تنبعث منها تبحات العقل، وتأمالت الفكر، ورفرفات الروح ...

والعجيبة يف هذا الكيان البرشي، أنَّ ذلك الشتات النافر املنتث، قد اجتمع وترابط وتوحد، وأصبح أكرب قوة عىل األرض! ذاك 

وتوحد، وأصبح أكرب قوة عىل األرض! ذاك ح� تقتبس الّذرة املجهولة، من قوة األزل السافرة، فتشتعل وتتوهج، وتنبثق 

املادة، والالمادة، فه� تواء  ...فتشتعل وتتوهج، وتنبثق طليقة جاثة، تتزج فيها 

يحتفظ، كلَّ باتتقالله وإشاءاته ورغباته... وينشب الرصاع الحامي الطويل، فأيه� انترص، ملك قياد الفرد،  ويف ذات الوقت

 ...الطويل، فأيه� انترص، ملك قياد الفرد، ورسى عليه نفوذه وتلطانه

فالجسم املادي، مركب من البسائط األرضية، وخاضع ألحكامها، فهو ال يشء غ� مادة عُضوية، مركبة من خاليا تشبه خاليا 

ركبة، تائر إىل االتتحالة، واالنحالل، إىل أجزائه البسيطة  مركبة من خاليا تشبه خاليا الحيوان والنبات... مل ا وبحكم فطرته 

االتتحالة، واالنحالل، إىل أجزائه البسيطة السابقة... وأما الروح املرشقة، فليست مركبة من بسائط أولية، حتى يحكم عليها 

 ...مركبة من بسائط أولية، حتى يحكم عليها باالتتحالة إىل تلك البسائط، بل هي باقية أبدية

املادة، يف ولكٍل من الجث�ن والروح، مطالب تناتب طبيعته، ودرجته يف مراتب  الوجود، فالجث�ن ال يفرتق عن بقية أنواع 

املادة، يف قبوله للزيادة والنقص والقوة الضعف، والتحلل والرتكيب... ومن أجل ذلك، فهو محتاج إىل  يفرتق عن بقية أنواع 

والرتكيب... ومن أجل ذلك، فهو محتاج إىل مقّومات تقومه من نوعه، كالغذاء والكساء والسكن... ولكن الروح ـ بطبيعته 

ا هي ّّ إ املقومات العنرصية، و ن�ة ـ ال تطلب  تواقة إىل الرشف والك�ل، لمملام  والسكن... ولكن الروح ـ بطبيعته العلوية ال

امللكوت، والتطلّع عىل ما وراء الطبيعة  ...تواقة إىل الرشف والك�ل، لمملام بأرسار 

وإذا كانت الروح تنزع إىل الك�ل واالرتقاء ـ والتجربة اإلنسانية الصاعدة، دلت عىل مقدرتها عىل التحلق واالرتقاء ـ ف� الذي يصد 

ملزالق، مقدرتها عىل التحلق واالرتقاء ـ ف� الذي يصد بعُ النّاس عن التطلّع إىل الكرامة اإلنسانية، ويدحض هم يف املجاهل وا

ملزالق، ليتسفلوا متخبط�؟! نعم... إّن الجسم بشهواته ونزواته، الذي يسجن الروح اإلنسانية، ويدحض هم يف املجاهل وا

بشهواته ونزواته، الذي يسجن الروح الشفافة عن التوثب واالنطالق... ألنَّ الجسم والروح ثقالن متأرجحان، ككفتي ميزان، 

 ...ثقالن متأرجحان، ككفتي ميزان، ال تثقل هذه إالّ وتخف األخرى، وال ترجح تلك إالّ بقدار ما تبخس هذه

 ...هذه

لنّاس من غلبت عليه مادته، فوهب نفسه لها، ال يفكر إالّ يف إشباع شهواته، كيف� أمكن ذلك اإلشباع، فهزلت ولذلك نجد يف ا

أمكن ذلك اإلشباع، فهزلت روحه، وتضاءلت منكودة حارسة... ومنهم من محُ للروح، فسمت وتعالت، بين� انهدت قواه 

 ...وتعالت، بين� انهدت قواه وتكرس كيانه



املنشود ؟ ال جرم أنَّ كليه� قد أخطأ الواقع!... فأما من تطّوع للجث�ن، فأيُّ الطرف� قد أصاب الحقيقة، وأحرز النجاح اإلنسا� 

الواقع!... فأما من تطّوع للجث�ن، وجرى يف أعقاب الشهوات، فقد خنق إنسانيته، ول يزد عىل بهيمة وحش... وأما من انقاد 

عىل بهيمة وحش... وأما من انقاد للروح، فقد هضم حقوق جث�نه، وعطل نظام الكون، ويكون أشبه بن دخل حديقة غناء، 

صوحت أزهارها، واقتلحت قاعاً صفصفاً تأويها الحرشات بن دخل حديقة غناء، ليستغلها وينعم بها، فتّورع عنها، حتى 

 ...صفصفاً تأويها الحرشات والديدان

 .إذن فعلينا أْن نلتمس حاجات الروح والجث�ن، فنعدل بينه�، ونوفيه� حقوقه� العادلة

* * * * * 

ّوها الطبيعي،  وإذا كان الجسم يحتاج إىل نظام الصحة، يف اتتيفاء تعادته، فكذلك الروح، تحتاج إىل نظام الدين، يف اتتيفاء

املأمول، والظفر باألما� التي ترشئب إليها نظام الدين، يف اتتيفاء  ...ّوها الطبيعي، ورشدها 

 ...إليها

والصيام من تنن الدين، التي تعمل لتكييف الروح... وهو للروح كالرياضة السنوية للجسم، فك� أنَّ قانون الصحة، يُحتّم عىل 

ن غذاء فك� أنَّ قانون الصحة، يُحتّم عىل كل عامل ـ يريد حفظ صحته ـ أن يريُ نفسه شهراً كامالً يف السنة، يقلل فيه م

ن غذاء النفس (أي العمل عىل الحقول الفكرية)... كذلك نظام الصحة الروحية، يفرض عىل كل إنسان، أن السنة، يقلل فيه م

 ...الروحية، يفرض عىل كل إنسان، أن يقلل شهراً يف السنة من غذاء جث�نه

وملا كانت بينة أطباء األجسام، يف رضورة اإلقالل من تغذية النفس، شهراً كل عام، هي لزوم تعويُ ما فقده الجسم، من 

عرش شهراً، نتيجة االنه�ك الفكري... كذلك حجة أطباء األرواح، يف القصد من  تعويُ ما فقده الجسم، من القوة، مدى األحد

حجة أطباء األرواح، يف القصد من الطعام مدى شهر كل تنة، هي تعويُ ما فقدته الروح اإلنسانية من جراء تفرغ 

 ...اإلنسانية من جراء تفرغ اإلنسان، لل�ديات طوال العام

املوازنة، ب� الروح والجسد، وعدم غمط حقوق  تلك، للتوف� عىل هذا، أو وليس الهدف من هذه التحديدات، إالّ حصول 

تلك، للتوف� عىل هذا، أو إه�ل هذا لتشجيع تلك... كي� يعيش اإلنسان كامالً معتدالً، يف مناخ قانو�، يسنح لروحه وجسمه معاً، 

 ...مناخ قانو�، يسنح لروحه وجسمه معاً، أْن يُعّربا عن تجيته�، ويبلغا أقىص مدى إمكانات النبوغ والرشد فيه�

 ...والرشد فيه�

 ...لغةذلك، كان مشهداً من تصارع الجسد والروح، وكانت حكمة الصيام فيه با

 ...هناك قوى أخرى تتصارع يف اإلنسان، ال بد من إنصافها يف نفسها، وللصيام يف معاركها إصبع، بل مسند القضاء

 ...بل مسند القضاء

ألنَّ اإلنسان جسد وروح يتصارعان... وشهوة وعقل ال يفتأ بينه� الرصاع، غ� أن الشهوة تتشيع للجسد، والعقل يتشيع  ...

ب، والروح والعقل معاً يف جانب، ومجال الرصاع هو تتشيع للجسد، والعقل يتشيع للروح، فالجسد والشهوة معاً يف جان

 ...جانب، ومجال الرصاع هو اإلنسان

فك� أنَّ الجسد يحتاج إىل الغذاء العنرصي، كذلك الشهوة تحتاج إىل الغذاء الجنيس... ولكنه� ينطلقان من نقطة واحدة، فمتى 

 ...ولكنه� ينطلقان من نقطة واحدة، فمتى شبع البطن تحركت الغريزة لرتتوي، وكل� تكنت الغريزة هدأ الجسد

 ...هدأ الجسد



ن تسكن الغريزة ويهدأ الجسد، ليتحرك العقل وتنشط الروح... ومن أجل هذه الحقيقة، كان الصوم فلذلك كان ال بد أ 

الحقيقة، كان الصوم أجدى وتائل تربية العقل والروح معاً... أو ال ترى كيف �نع برصامة، تحركات الغريزة والجسد معاً، 

 ...تحركات الغريزة والجسد معاً، ويجعل له� كفارة تواء

* * * * * 

لدين... وهو الركن الذي يجمع ب� واجب التعبد، وب� ترويُ الجسد ومن هنا كان الصوم، ركناً هاماً من أركان ا

وب� ترويُ الجسد والغريزة، م� حل له� املتاع به، يف فرتات دقيقة رتيبة، ليسرتيحان ب� الح� والح�، وينشط العقل 

 ...ب� الح� والح�، وينشط العقل والروح

لتها الشكلية وهنا تكمن عبقرية اإلتالم، فليس هو دين دنيا فقط، وال دين آخرة فحسب... بل هو دين الحياة بجم

لتها الشكلية والزمنية... دين العامل�، من يوم خلق هللا الكون إىل أن تنتهي الحياة، كّ� عرب عن هذا الواقع تيد األنبياء (صىل بجم

�كم من ترك دنياه آلخرته، وال من ترك آخرته لدنياه،  عرب عن هذا الواقع تيد األنبياء (صىل هللا عليه وآله وتلم). (ليس خ

خ�كم من أخذ من هذه وهذه).  من ترك آخرته لدنياه، بل 

* * * * * 

هر أنَّ الصوم ُتنّة البرشية، وجزء صميم من نظام الكون الذي يجب أن يعيش أبداً إىل جانب الخبز واملاء، وإذا حق ذلك، ظ

إىل جانب الخبز واملاء، وأْن يعيشه اإلنسان، ك� يعيش البطن والجنس، وما دام له عقل وروح، فهو من الحاجات األتاتية 

منية، حتى يلغيه من الحاجات األتاتية الرضورية لمنسان، وليس من األحكام املوقوتة، التي تفرض التتجابة فرتة ز 

منية، حتى يلغيه التطّور، ك� يظن بعُ الهائ� مع األهواء، وك� فعل عبد العزيز الجايط مفتي تونس: إذ تنازل إىل فرتة ز 

الجايط مفتي تونس: إذ تنازل إىل رغبات (بورقيبة) رئيس الحكومة التونسية فأفتى (بنلغاء صيام شهر رمضان، إذا تعارض 

محافظة عىل صيام شهر رمضان، إذا تعارض مع تطّور البالد، وعدم صيام الشبان، الذين يجب عليم أن يغذوا أنفسهم، لل

 محافظة عىل صحتهم).أنفسهم، لل

ا هو تنّة ثابتة عىل الدهر، ال يتطّور أبداً، ما دام اإلنسان والكون وما دامت الحياة، عدا الحاالت االتتثنائية، التي نص  ّّ إ و

 ...عدا الحاالت االتتثنائية، التي نص الرشع عىل اتتثنائها من أول يوم

 الصوم يف سائر الرشائع

األديان، وحتى يف الرشائع الوثنية، فقد كان قدماء املرصي�، ولذلك كان الصوم ركناً يف جميع األديان الس�وية، وأشباه 

 ...الوثنية، فقد كان قدماء املرصي�، واإلغريق، والرومان، وتكان ما ب� النهرين يف العراق، يصومون أياماً مختلفة يف العام

 ...يصومون أياماً مختلفة يف العام

 ...وقد روي أنَّ نوحاً (عليه السالم)، صام، عندما جنحت به تفينته إىل الرب، غّب أن عصف به الطوفان، مائة وخمس� يوماً 

 ...مائة وخمس� يوماً 

ومعروف أّن موىس بن عمران (عليه السالم)، كان يصوم ثالث� يوماً كل عام، وكان للعربي� صوم خاص يؤدونه، غ� أنَّ 

يؤدونه، غ� أنَّ اليهود، جعلوا يصومون يوماً واحداً يف العام، هو يوم عاشوراء، ابتهاجاً بنجاة بني إرسائيل من الغرق، يف 

 ...بنجاة بني إرسائيل من الغرق، يف البحر األحمر



ه، هو الصوم الكب�، الذي يقال إنَّ عيىس بن مريم (عليه السالم)، كان يصومه... وقد وأما النصارى فأشهر صومهم وأقدم

 ...السالم)، كان يصومه... وقد ابتدع رجال الكنيسة رضوباً أخرى من الصوم، يبارشوها اآلن

 ...وتصوم أصحاب الديانات وامللل والنحل الحية اليوم، مدداً مختلفة، لها مواعيدها وطقوتها الخاصة

 ...الخاصة

ا تََريِنَّ ِمَن وقد صامت مريم بنت عمران،  ويحيى بن زكريا، صوم الصمت، وقد تحدث القرآن عن صوم األوىل فقال: ((... فَِنمَّ

ا تََريِنَّ ِمَن الْبََرشِ أََحداً فَقُوِيل إِ�ِّ نََذرُْت لِلرَّْحمِن َصْوماً فَلَْن أُكَلَِّم الَْيْومَ  إِنِْسيًا...))... وأنبأ عن اآلخر فقال: ((...  فقال: ((... فَِنمَّ

 قاَل آيَتَُك أَالَّ تَُكلَِّم النّاس ثَالَث لَياٍل َتِويًا...)). إِنِْسيًا...))... وأنبأ عن اآلخر فقال: ((... قاَل رَبِّ اْجَعْل ِيل آيَةً 

 ثَالَث لَياٍل َتِويًا...)).

  



 أنواع الصوم

إنَّ إيقاف النفوس دون ما تهواه، من أصعب األشياء، فنذا تعودت النفس شيئاً، ال تستطيع مفارقته إالّ بشق األنفس. ولهذه 

م وشع يف النفوس، مفارقته إالّ بشق األنفس. ولهذه الحقيقة، تأخر فرض الصيام إىل ما بعد (الهجرة) حيث تركز اإلتال 

وملا تويف النبي (صىل هللا عليه وآله وتلم) كان اإلتال  م وشع يف النفوس، ففرض هللا الصيام يف السنة الثانية من (الهجرة)، 

 .هللا عليه وآله وتلم) كان املسلمون قد صاموا تسع تن�

 :وكانت اآليات التالية، أول نداء فرض الصوم عىل املسلم�

ياُم كَ�   كُتَِب عََىل الَِّذيَن ِمْن قَبْلُِكْم لََعلَُّكْم تَتَُّقوَن... الخ)).((يا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا كُِتَب َعلَيُْكُم الصِّ

 الخ)).

ويف نفس اآليات، التي أمرت بالصيام، نص القرآن عىل وضعه عن طائفت�، ه� املرىض واملسافرون، عىل رشط أن يالفوه يف بقية 

ن وال يريد واملسافرون، عىل رشط أن يالفوه يف بقية أيام السنة، فال تعاىل يريد الصوم شهراً يف كل عام، ولكنه يريد اليم

ن وال يريد العرس، فنن اعرتضه مرض أو تفر، فال بأس برتكه إىل فرصة أخرى، فاملريُ إذا برء من مرضه، ولكنه يريد اليم

فاملريُ إذا برء من مرضه، واملسافر إذا اتتقر يف بلده ـ أو أي بلد ينوي فيه اإلقامة ـ وجب عليه� إعادة األيام، التي 

 .وجب عليه� إعادة األيام، التي أفطروا فيها

* * * * * 

م�، ك� فرضه عىل األمم السابقة، ألهميته القصوى، يف الرتبية الجسمية وتنص آيات الصوم، عىل أنَّ هللا فرض الصوم عىل املسل

 .القصوى، يف الرتبية الجسمية والعقلية والروحية، وألنّه يؤكد صلة العبد بربه

وعصب الصوم، كّف النفس ع� تشتهيه، وكانت األمم السابقة، تكّف عن ألوان خاصة من الطعام، ك� كانت تكف عن الكالم 

كريا بقوله: ((... آيَتَُك أَالَّ تَُكلَِّم النّاس ثَالثََة أَيَّاٍم إِالَّ َرْمزاً...)) وعىل ما ك� كانت تكف عن الكالم فرتة من الزمان، عىل ما أمر هللا ز 

ا تََريِنَّ ِمَن الْبََرشِ أََحداً فَقُويلِ   إِ�ِّ نََذرُْت لِلرَّْحمِن َصْوماً ثَالثََة أَيَّاٍم إِالَّ َرْمزاً...)) وعىل ما أوىص عيىس بن مريم أمه بقوله: ((فَنِمَّ

 فَقُوِيل إِ�ِّ نََذرُْت لِلرَّْحمِن َصْوماً فَلَْن أُكَلَِّم الَْيْوَم إِنِْسيًا)).

جاء الصوم يف اإلتالم، أتمى وأكمل منه يف بقية الرشائع بحيث يالئم عالج األبدان واألرواح، ففيه كف الجسم عن و 

ففيه كف الجسم عن الطعام والرشاب، فرتة معقولة من اليوم، ألمد محدود من العام، فيه كف الشهوات عن مبارشة 

ل رغبة منكرة، ومثل الشهوات عن مبارشة نزعاتها. ويستحب أن يرافقه، كف اللسان عن اللغو واإلثم. وكف النفس عن ك

 .رغبة منكرة، ومثل هذا اإلمساك العام، جدير بتطوير البدن والروح

املعدة، وإتاحة الفرصة لألجهزة الهاضمة،  بين� يكون اإلمساك عن اللحم والقمح، مثالً ـ وإْن كان ينفع لتخفيف الوطئة عن 

املتكلسة عليها ـ إالّ أنّه ال يغني لتطه� الجسم كله، من كاف ة الزوائد الفرصة لألجهزة الهاضمة، حتى تستهلك الرواتب 

ة الزوائد والفضول، ف� دامت املعدة ممتلئة بالطعام، تبقى مرهقة تنقص العمر وتفسد الصحة، وإْن ل الجسم كله، من كاف

تنقص العمر وتفسد الصحة، وإْن ل يكون فيها لحم وال قمح. فالعالج الكامل هو اإلمساك عن جميع ألوان الطعام 

ملها ألوان الطعام والرشاب، حتى تستهلك األجهزة الهاضمة كافة الزوائد والفضول، وتأخذ نصيبها من الراحة، التتعادة ع

ملها بقوة ونشاط، وكذلك الكّف عن مطلق الكالم ـ فننّه وإْن كان ال ينفع لتحديد اللغو نصيبها من الراحة، التتعادة ع

ينفع لتحديد اللغو واآلثام، التي يقرتفها اللسان ـ إالّ أنّه ال مربر لكف اللسان، عن التفاه�ت الربيئة واملعامالت النبيلة، أليس 

الظروف  الربيئة واملعامالت النبيلة، أليس الكسب عبادة؟ وليس اإلصالح ب� النّاس معروفاً، ألسنا نعرف ـ بالضبط ـ



الظروف والعوامل، التي أدت إىل رشع هذين النوع� من الصوم، وه� الصوم عن بعُ ألوان الطعام والصوم عن  بالضبط ـ

ألوان الطعام والصوم عن الكالم ـ صوم الصمت ـ ومن الطبيعي أْن تكون له� حكمة بالغة، ما دام هللا تبحانه تعاىل هو الذي 

لجم اللسان كله، ألنّه قد هللا تبحانه تعاىل هو الذي رشعه� يف اإلتالم ـ أفضل وأكمل، فننّه �نع عن خصوص الجر�ة، وال ي

املنع بالنسبة إىل الصائم ـ عن  اللسان كله، ألنّه قد ينطق بالجر�ة، فيمنع الصائم ـ بل وغ� الصائم أيضاً، غ� أنّه يؤكد 

املنع بالنسبة إىل الصائم ـ عن اللغو واآلثام، ويطلق لسانه يف الكالم املباح، بل نهى عن ترك الكالم كله، ألنه يؤدي إىل تجميد 

حفظت عن رتول هللا (صىل هللا عليه وآله الكالم كله، ألنه يؤدي إىل تجميد الحياة فقال عيل بن أب طالب (عليه السالم): (

، هللا (صىل هللا عليه وآله وتلم): ال يتم بعد احتالم، وال ص�ت يوم إىل الليل). وقد وصف هللا املؤمن�، بأنَّهم طاهروا اللسان أبداً 

(َوإِذا بأنَّهم طاهروا اللسان أبداً، تواٌء يف أحيان الصيام وغ� أوقات الصيام فقال: ((َوالَِّذيَن ُهْم َعِن اللَّْغِو ُمْعِرُضوَن)). (

وا ِبا وا ِكراماً)) ونبّه املسلم�، إىل أْن لألقوال مسؤولية مثل ما تكون لألفعال مسؤولية، اللَّْغِو ُمْعِرُضوَن)). ((َوإِذا َمرُّ للَّْغِو َمرُّ

الرتول ما تكون لألفعال مسؤولية، حتى ال يسته� أحد با يقول، فقال: ((ما يَلِْفُظ ِمْن َقْوٍل إِالَّ لََديِْه َرِقيٌب َعِتيٌد)) وأضاف 

اليوم اآلخر، فليقل خ�ًا أو ليصمت). وأكد َعِتيٌد)) وأضاف الرتول األكرم (صىل هللا عليه وآله وتلم) (من كان يؤمن بال و 

 خ�اً أو ليصمت). وأكد قائالً: (من يضمن يل ما ب� لحييه، وما ب� رجليه، أضمن له الجنّة).

* * * * * 

املحارم، حتى يتحقق له الصيام، فننَّ حاله ـ كحالة الصالة ـ حالة تقرب إىل هللا  وال بد أْن يكف اإلنسان، جوارحه جميعاً ـ عن 

اب الحسنات يضاعف فيها، كذلك عقاب السيئات، قد يضاعف فيها، وربا يرسي الصالة ـ حالة تقرب إىل هللا تعاىل، فك� أنَّ ثو 

يضاعف فيها، وربا يرسي الخلل منها إىل نفس الصوم، ك� قال النبي (صىل هللا عليه وآله وتلم): (من ل يدع قول الزور والعمل 

ل يدع قول الزور والعمل به، فليس ل حاجة يف أْن يدع طعامه ورشابه). ثم أصدر التعليم، الذي يجب أْن يتبناه الصائم 

قال: (إذا كان يوم صوم أحدكم، فال يرفث وال يصخب، فنن تابه أحد، أو قاتله، فليقل  الذي يجب أْن يتبناه الصائم عندما

 تابه أحد، أو قاتله، فليقل إ� صائم).

وملّا كان الصوم، تزكية للنفوس، وتطه�اً من اآلثام، جعله كفارة لبعُ الذنوب فمن ترك الحلق يف الحج، ((فَِفْديٌَة ِمْن 

ٌة كاِملٌَة))  يف الحج، ((فَِفْديٌَة ِمْن ِصياٍم)) ومن ل يتيرس له الهدي، ((فَِصياُم ثَالثَةِ  أَيَّاٍم ِيف الَْحجِّ َوَتبَْعٍة إِذا َرَجْعتُْم تِلَْك َعَرشَ

اَرتُُه إِطْعاُم َعَرشَِة َمساكَِ� ِمْن أَْوَتِط  ٌة كاِملٌَة)) ومن حلف عىل أمر، ثم حنث، ((فََكفَّ  ما تُطِْعُموَن أَْهلِيُكْم إِذا َرَجْعتُْم تِلَْك َعَرشَ

َأْ�اِنُكْم إِذا َحلَْفتُْم)). من قتل  ما تُطِْعُموَن أَْهلِيُكْم أَْو كِْسَوتُُهْم أَْو تَْحِريُر َرقَبٍَة فََمْن لَْم يَِجْد فَِصيامُ  اَرُة  ثَالثَِة أَيَّاٍم ذلَِك كَفَّ

إِذا َحلَْفتُْم)). من قتل مؤمناً، فعليه إطعام تت� مسكيناً، وعتق رقبة، وصوم شهرين متتابع�، ك� قال عزّ وجّل: ((َوما كاَن 

ْحِريُر َرقَبٍَة ُمْؤِمنٍَة َوِديٌَة ُمَسلََّمٌة إِىل أَْهلِِه ك� قال عزّ وجّل: ((َوما كاَن لُِمْؤِمٍن أَْن يَْقتَُل ُمْؤِمناً إِالَّ َخطَأً َوَمْن قَتََل ُمْؤِمناً َخطَأً فَتَ 

قُوا فَِنْن كاَن ِمْن قَْوٍم َعُدو  لَُكْم َوُهَو ُمْؤِمٌن فَتَْحِريرُ  دَّ  َرقَبٍَة ُمْؤِمنٍَة َوإِْن كاَن ِمْن قَْوٍم بَيْنَكُْم َوِديٌَة ُمَسلََّمٌة إِىل أَْهلِِه إِالَّ أَْن يَصَّ

أَْهلِِه َوتَْحِريُر َرقَبٍَة ُمْؤِمنٍَة فََمْن لَْم يَِجْد فَِصياُم َشْهَريِْن ُمتَتاِبَعْ�ِ تَْوبًَة ِمَن هللاِ  ِمْن قَْوٍم بَيْنَُكْم َوبَيْنَُهْم ِميثاٌق فَِديٌَة ُمَسلََّمٌة إِىل

ً َحكِي�ً)). ومن ظاهر زوجته، ثم أراد أْن يرجع إليها، كان ع ليه تحرير رقبة، فنّن ل َشْهَريِْن ُمتَتاِبَعْ�ِ تَْوبًَة ِمَن ِهللا َوكاَن هللاُ َعلِي�

الَِّذيَن يُظاِهُروَن ِمْن نِسائِِهْم ثُمَّ يَُعوُدوَن لِ� قالُوا كان عليه تحرير رقبة، فنّن ل يقدر، فصام شهرين، ك� قال تبحانه: ((وَ 

ا ذلُِكْم تُوَعظُوَن ِبِه وَهللاُ بِ  ِبٌ�، فََمْن لَْم يَِجْد فَِصياُم نِسائِِهْم ثُمَّ يَُعوُدوَن لِ� قالُوا فَتَْحِريُر َرقَبٍَة ِمْن قَبِْل أَْن يَتََ�تَّ ا تَْعَملُوَن َخ

ا)) ومن قتل الصيد محرماً، كان عليه إحدى الخصال الثالث َخِبٌ�، فََمْن لَْم يَِجْد فَِصياُم َشْهَريِْن ُمتَتابَِعْ�ِ ِمْن قَبِْل أَْن يَتََ�تَّ 

تُُلوا عليه إحدى الخصال الثالث وهي الهدي، واإلطعام، والصيام، عىل ما نص الذكر الحكيم يف قوله: ((يا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال تَقْ 

داً فََجزاٌء ِمثْ  يَْد َوأَنْتُْم ُحرٌُم َوَمْن قَتَلَُه ِمنُْكْم ُمتََعمِّ َن النََّعِم يَْحُكُم ِبِه َذوا َعْدٍل ُل ما قَتََل مِ ((يا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال تَْقتُلُوا الصَّ

اَرٌة طَعاُم َمساكَِ� أَْو َعْدُل ذلَِك مِ   ِصياماً لِيَُذوَق َوباَل أَْمرِِه)). َن النََّعِم يَْحُكُم ِبِه َذوا َعْدٍل ِمنُْكْم َهْدياً بالَِغ الَْكْعبَِة أَْو كَفَّ

 لِيَُذوَق َوباَل أَْمرِِه)).



أخر، يقع الصيام فيها  هذه هي املوارد، التي نص القرآن الكريم، عىل أنَّ الصيام فيها كفارة عن الذنب، ويف الفقه، موارد

 .أخر، يقع الصيام فيها كفارة، إما ابتداءاً وإما بدالً  موارد

* * * * * 

وهناك صوم تطوعي، حّث عليه الرتول (صىل هللا عليه وآله وتلم)، مثل صوم ثالث أيام من كل شهر، فقد ورد يف الحديث: 

الثالث عرش، يف الحديث: إنّه يعادل صوم الدهر، ويذهب بوحر الصدر، ومثل صوم (األيام البيُ) من كل شهر، وهي 

الثالث عرش، والرابع عرش، والخامس عرش، ومثل صوم يوم مولد النبي (صىل هللا عليه وآله وتلم) املصادف لليوم شهر، وهي 

 .وتلم) املصادف لليوم السابع عرش من شهر ربيع األول

ومثل صوم يوم الغدير، املصادف لليوم الثامن عرش من شهر ذي الحجة الحرام، ومثل صوم يوم مبعث النبي (صىل هللا عليه 

اليوم السابع والعرشين من شهر رجب، ومثل صوم يوم (دحو األرض) من تحت مبعث النبي (صىل هللا عليه وآله وتلم) وهو 

 .األرض) من تحت الكعبة املقدتة، وهو اليوم الخامس والعرشين من شهر ذي القعدة الحرام

املباهلة وهو يوم الرابع والعرشين من  وصوم يوم (عرفة) وهو اليوم التاتع من شهر ذي الحجة الحرام، ومثل صوم يوم 

 .امالرابع والعرشين من شهر ذي الحجة الحر 

ومثل صوم اليوم األول من شهر ذي الحجة الحرام، وأفضل منه صوم التسع األول منه، فعن اإلمام الكاظم (عليه السالم): 

الكاظم (عليه السالم): (من صام أول يوم من العرش: عرش ذي الحجة، كتب هللا له صوم ثان� شهراً، فنن صام التسع، كتب 

القعدة الحرام، ومثل صوم  شهراً، فنن صام التسع، كتب هللا له صوم الدهر). ومثل صوم التاتع والعرشين من شهر ذي

الحرام، ومثل صوم اليوم الرابع إىل اليوم التاتع من شهر شوال، ومثل صوم النصف، من شهر ج�دى األول. ومثل صوم اليوم 

 .ج�دى األول. ومثل صوم اليوم األول والثالث والسابع من شهر محرم الحرام

ن�وز. ومثل صوم كل خميس وجمعة، ومثل صوم شهر رجب وشهر شعبان، فعن اإلمام موىس بن ج عفر ومثل صوم يوم ال

و�حو فيه السيئات، من صام يوماً من رجب، بن ج عفر (عليه السالم): (رجب، شهر عظيم، يضاعف هللا فيه الحسنات، 

س�ة مائة تنة، ومن صام ثالثة أيام، وجبت له الجنّة، ويف حديث: (أن النبي (صىل هللا  يوماً من رجب، تباعدت عنه النّار م

 عبان يصل به رمضان).حديث: (أن النبي (صىل هللا عليه وآله وتلم)، ل يكن يصوم من السنة شهراً تام�ًـ إالّ ش

 رمضان).

* * * * * 

وهنالك، أنواع شتى، ومن الصوم املكروه، كصوم يوم عاشوراء ـ ألنّه يوم تربكت به بنو أمية، وابن آكله األكباد ـ والصوم 

 آكله األكباد ـ والصوم الحرام، كصوم يومي (العيدين) و (صوم الوصال) و (صوم الصمت).

  



 فوائد الصوم

 ...رؤوس: االجت�عية، والنفسية، فأنّا ال نسهب عنها اآلن ـتتلخص فوائد الصوم الرئيسية، يف ثالثة 

 ...اآلن ـ

وإْن كان الكل متزاوجاً، فالفرد الصالح، ينتهي باملجتمع الصالح، واملجتمع الصالح يعنى بالفرد الصالح... ألّن املجتمع ليس 

املقياس  املتكرر ليس توى املجتمع... غ� أنا نعترب  املتكرر، والفرد  يعنى بالفرد الصالح... ألّن املجتمع ليس توى الفرد 

ثر، فتارة يبدأ بالفرد، ثم يرتقي عن طريقه إىل املجتمع، وطوراً يبدأ من املجتمع، املجتمع... غ� أنا نعترب املقياس مبدأ األ 

 ...إىل املجتمع، وطوراً يبدأ من املجتمع، ويترسب بواتطته إىل الفرد ـ

فسنتحدث ـ هنا ـ عن بعُ فوائد الصيام: االجت�عية، والنفسية والصحية، مع العلم بأّن هذه الفوائد، ليست مشاعاً ب� 

حده، ومنها ما يخص الفق� وحده... والقسم الثالث، الفوائد، ليست مشاعاً ب� مختلف الطبقات، فمنها ما يخصُّ الغني و 

 وحده... والقسم الثالث، ما يشرتك فيه الغني والفق�، تواء بسواء... ولكن تأحول أْن ال أتجل إالّ ما ينفع الجميع...

 أتجل إالّ ما ينفع الجميع...

  



 الفائدة االجت�عية

 :تتجىل الفائدة االجت�عية: للصوم يف األمور التالية

 النظام

منذ (الذرة) ـ التي تعترب أصغر يشء كشفه العلم الحديث ـ حتى السديم فهذا الكون الفسيح، خاضع لنظام رهيف دقيق، 

 .الحديث ـ حتى السديم الذي هو أكرب ما تناوله العلم الحديث

فالسديم خاضع لنظام الذرة، والذرة خاضعة لنظام السديم، كاله� يجريان تحت نظام واحد دقيق رهيف، لو انفرط إحدى 

، لتصطدم بنفسها وباألخريات، فتهلك دقيق رهيف، لو انفرط إحدى جزئيات أيه�، عن مداره املحدود، تار برسعة جنونية

 ..بنفسها وباألخريات، فتهلك وتبيد

هكذا الكون وحدة متممة األجزاء، وال يس� فيه يشء إّال بضوابط دقيقة محكمة... وكل يشء فيه ينطبق بحركات تكوينية 

فيه ينطبق بحركات تكوينية قهرية ال يد له فيها وال ورأي وال اختيار، ما عدى اإلنسان والحيوان، يف بعُ حركاته� الخاصة، 

، غ� أّن غريزة الحيوان، دليله إىل رأي الطبيعة، وهو منساق بنرادة والحيوان، يف بعُ حركاته� الخاصة، فله� الخ�ة فيه

رأي الطبيعة، وهو منساق بنرادة الغريزة، وأما اإلنسان فنْن اشرتك مع الحيوان تحت تلطان الغريزة، فننّه بلك إرادته 

املطلقة، يف بعُ األع�ل األخر، التي يدله الدين عىل إرادة الحياة فيها، ليؤّدي امتحانه يف دار الدنيا . الغريزة، فننّه بلك إرادته 

 ...له املنشودالحياة فيها، ليؤّدي امتحانه يف دار الدنيا. ويبلغ تكام

فالتغذية والصالة، جميعاً، من الحاجات الرضورية لمنسان، غ� أنَّ الغريزة تدله عىل التغذية، والدين يدله عىل الصالة... ليهلك 

التغذية، والدين يدله عىل الصالة... ليهلك من هلك عن بينة، ويحيي من حي عن بينة... فكان ال بد لمنسان أْن يلتزم به� معاً، 

وتحسس أثرها القريب، يف الوقت يتكاتل عن ال بد لمنسان أْن يلتزم به� معاً، ولكنه يلبي نداء الغريزة يف باطنه، لقوتها 

 ...القريب، يف الوقت يتكاتل عن اتتجابة الدين، ألنّه ال يشعر يف نفس الوقت، بنتاجها العاجل

 ...العاجل

واإلنسان صعب عات الشكيمة، تجاذبه النفس إىل الهوى والشهوات، بين� الدين يدعو إىل الهدى واالتزان، فال ينفذ أوامر الدين، 

فذها يف واقعه، يتوا� عنها، فينىس منها الهدى واالتزان، فال ينفذ أوامر الدين، وإن اقتنع بها فلسفة، حتى لو شاء أن ين

ث�اً ألنَّ أوامر الدين موقوتة رتيبة، واملدائبة يف تنفيذ األوامر الدائة  ث�اً، ويتناىس ك واقعه، يتوا� عنها، فينىس منها ك

املوقوتة، تحتاج إىل مراس عىل النظام، حتى يصبح قطعة من حياته العفوية، فتذكرها هي  واملدائبة يف تنفيذ األوامر الدائة 

ة ترفع صوتها كل� ألح بها قطعة من حياته العفوية، فتذكرها هي بنفسها، وإْن شاءت الطوارئ اإلغفال عنها، كالغريز 

 ...ترفع صوتها كل� ألح بها النسيان

 ترين التكب�

ويأت الصوم، ليمرن املسلم عىل النظام يف حياته، وعىل الج�عية يف معيشته، فاملسلم يف أي وقت من تاعات النهار، يجد الطعام 

وقت من تاعات النهار، يجد الطعام أو الرشاب موفراً لديه، وقد يطول النهار، حتى تفرغ معدته من بقايا الطعام، فتتحرك 

ن إىل جرعة من املاء، معدته من بقايا الطعام، فتتحرك ليتضور صاحبها جوعاً، وربا يلح به الحر يف الصيف القائُ، فيح

ن إىل جرعة من املاء، ويجد أمامه أرطاالً من املاء القراح، ولكنه �سك عن تناول أي يشء، قبل أْن تأذن القائُ، فيح

أي يشء، قبل أْن تأذن الشمس باملغيب، ويف لحظة الغروب، يف جميع أقطار العال اإلتالمي ـ كل بحسب توقيت بلده ـ 

املنع العام، فيكون جميع املسلم� جالس� ب� عوائلهم، ين تظرون لحظة املغرب، بحسب توقيت بلده ـ تعترب لحظة انتهاء 



تظرون لحظة املغرب، إىل أْن ينتهي فيها النّهار ويسّود الليل، وينصتون بخشوع وإ�ان، إىل كلمة: (هللا أكرب) تنطلق عوائلهم، ين

املدافع، لتمد األيدي يف جميع البالد، إىل أول جرعة أو أول لقمة  .وإ�ان، إىل كلمة: (هللا أكرب) تنطلق من املآذن أو من 

 .إىل أول جرعة أو أول لقمة

 ريجيم خاص

ـ فردت األيدي وكّفت األفواه، يف لحظة واحدة، وانطلقت  لقد انطلقت كلمة: (هللا أكرب) مع انطالق الفجر ـ أول النهار

لحظة واحدة، وانطلقت كلمة: (هللا أكرب) ـ يف آخر النهار ـ فانطلقت األيدي واألفواه، يف لحظة واحدة، ليرتكز يف وجدان 

واحدة، ليرتكز يف وجدان عامة املسلم�، النظام الج�عي، الذي يرفُ التمييز ب� فرد وفرد ويرفُ التقديم أو التأخ� ولو 

 .وفرد ويرفُ التقديم أو التأخ� ولو لحظة أو أقل من لحظة

أو ليس (الريجيم) قد اشغل أطباء هذا العرص وكل عرص، فيقسو املرء عىل نفسه قسوة بالغة، التباع (الريجيم) الذي يفرضه 

التباع (الريجيم) الذي يفرضه عليه طبيب مختص، حتى يخّفف من وزنه بضعة أرطال، أو يهدأ من ضغط دمه، بضعة 

وأعواماً، لهدف  ضغط دمه، بضعة درجات، ويحرم نفسه من الدتومات والحلويات والروائح ـ وهي يف متناوله ـ شهوراً 

وأعواماً، لهدف صحي فحسب؟. ثم أو ليس الهدف النفيس أتمى من الهدف الجسمي؟ أو ليس املجتمع أفضل من 

 ...أفضل من الفرد؟

إن (ريجيم)، رمضان يجعل املسلم� ـ جميعاً ـ ممرين بأقىس التجارب، ليكونوا ـ أبداً ـ عىل أهبة االتتعداد، للرتحيب 

دون أْن يزعزع شيئاً من مناعتهم الصلدة، ألّن  أهبة االتتعداد، للرتحيب باألزمات، التي تضعف بهم فتحاول اجتياحهم،

املدرب�، الذين ترتوا بأعنف التجارب، ليتغلبوا عىل الطوارئ،  من مناعتهم الصلدة، ألّن (ريجيم) رمضان قد جعلهم كالجنود 

 .التجارب، ليتغلبوا عىل الطوارئ، مه� أمعنت يف الوحشية واإلرهاب

 املساواة

إ�انها ووالئها لل�دة، وحيث  كان (البطن) الوعاء الرئييس لل�دة، لقد أصبح االقتصاد، عصب الحياة املعارصة، التي محضت 

(البطن) الوعاء الرئييس لل�دة، كان من الطبيعي: أْن تصبح (مشكلة البطن) رأس املشاكل، التي تجتاح العال، بفلسفتها 

 تجتاح العال، بفلسفتها ومبادئها وحلولها، فالرأي الحديث يرى أنَّ (البطن) هو (العقل العميل عىل األرض).

 عىل األرض).

روب، وتناقضت املشاكل. وقد تضاربت االشرتاكية ويف (البطن) نكبت البرشية، وانتكست القيم، ومن (البطن) انطلقت الح

املذاهب ـ التي اختلقوها  املشاكل. وقد تضاربت االشرتاكية والرأت�لية، حول مص� (البطون) و (أصحاب البطون)... ولكن 

املذاهب ـ التي اختلقوها حتى اليوم ـ لحل (مشكلة البطون) ال تزال مذاهب الكتب واملؤترات، ومناهج  البطون)... ولكن 

ا املعرتك الصاخب، الكتب واملؤترات، ومناهج الذين يحاولون إتعاد اإلنسان، بزيادة أو نقص يف أعصابه.. ووتط هذ

املعارك ـ وليعلن رأيه وقراره لحل هذ ا املعرتك الصاخب، يرتفع صوت اإلتالم ليقول كلمته ـ ك� هو شأنه ودأبه يف جميع 

 .وليعلن رأيه وقراره لحل هذه املشكلة

فنما رأيه، هو يرى أنَّ نعم الحياة، مه� توفرت وتزايدت، ال تقدر عىل إشباع جشع إنسان واحد، ما دام اإلنسان خلق مجبوًال 

لب الرغيف، وإْن ملك الرغيف ينازع اآلدام، وإن ظفر به� يحاول تلوين ما دام اإلنسان خلق مجبوًال بالجشع، فنن جاع يط

ظفر به� يحاول تلوين مائدته، ولو توفرت له مائدة ملونة يحرص عىل ادخار ما يزيد عىل حاجته وأوالده وأحفاده، وإْن حصل 

حاجته وأوالده وأحفاده، وإْن حصل كل ذلك، يروم تسلق املناصب الرفيعة، ولو أتيحت له، يرمي إىل تل العروش وانتزاع 

ن إىل جمع السلطات كلها يف قبضته، ولو أعطاه هللا أزمة الدنيا، واتنده عىل عرش تل العروش وانتزاع التيجان، وإْن نالها، ح



أزمة الدنيا، واتنده عىل عرش تلي�ن، أراد العروج إىل الس�وات واتتع�ر النجوم، وإن تكن منها، حنت به أنفة فرعون، فقال: أنا 

منها، حنت به أنفة فرعون، فقال: أنا ربكم األعىل، ورمى هللا ـ يف زعمه ـ بسهم ّرود، وبغى التوتع إىل حيث يرفُ الحدود 

 .إىل حيث يرفُ الحدود والوقوف

املجدي معالجة (مشكلة بطنه) بتوف� النعم عليه، أو إتاحة  وإذا كان اإلنسان نه�ً توتعياً، ال يرىض بالحدود، فمن غ� 

بتوف� النعم عليه، أو إتاحة الفرصة له، حتى �تص الدماء ويكرع الدموع، ألنّه كاملصاب برض (االتتسقاء) ال يزداد عىل 

إّا النافع له، تعقيم مادة الجشع يف املاء إالّ عطشاً، و  قرارته، حتى ال ينبُ يف نفسه برض (االتتسقاء) ال يزداد عىل رشب 

قرارته، حتى ال ينبُ يف نفسه حن� إىل ما يف أيدي النّاس، بل يصبح خاضعاً للشعور باملساواة، التي تجعله كبقية األفراد، 

 .التي تجعله كبقية األفراد، عليهم أْن يتعاونوا يف توزيع الفرص عليهم، لينال كل نصيباً متقارباً من نصيب رشيكه يف الحياة

 .متقارباً من نصيب رشيكه يف الحياة

بنوع حكيم متزن من (املساواة)، التي تشجب غريزة (االتتئثار)، وأما قراره، فهو قرر فريضة (الصوم) ليشعر الجميع، 

املتفوقة، عن التفاعل واإلنتاج  .تشجب غريزة (االتتئثار)، دون أن تشل املواهب 

ملالي� ومن ال �لك  فـ (الصوم) فقر إجباري، تفرضه الرشيعة اإلتالمية، ليتساوى الجميع يف بواطنهم ـ تواء من �لك ا

الة، وموقف الحج، ليشعر أصحاب األموال واألنساب �لك املالي� ومن ال �لك شيئاً ـ ك� يتساوى الجميع يف صفوف الص

األموال واألنساب واملناصب، بأنَّ النّاس ـ جميعاً ـ متساوون يف اعتباراهم، ك� أنّهم متساوون يف أجسامهم، فجسم امللك 

أجسامهم، فجسم امللك ليس أضخم من جسم الجندي، وال يأكل أكث م� يأكل الحارس، وال يترصف بجسمه يف املالبس 

اشه، وربا كان األمر بالعكس، وأما األموال واألنساب واملناصب فننّها بجسمه يف املالبس واملساكن، أكث م� يترصف فيه فر 

األموال واألنساب واملناصب فننّها أمور خارجة عن واقع األفراد، وتايز األفراد باألمور الخارجة عن واقعهم، تايز غ� 

ا يكون باألفكار واألع�ل فحسب. وحتى ذلك  ّّ إ ا الت�يز الواقعي ب� األفراد،  ّّ إ الخارجة عن واقعهم، تايز غ� واقعي، و

وأخروياً، ال يسمح بتطاول أحد عىل أحد بسببه، وال بتغي� موقفه باألفكار واألع�ل فحسب. وحتى ذلك الت�يز، يكون معنوياً 

 .أحد بسببه، وال بتغي� موقفه أمام هللا أو النظام أو املجتمع

فها هم األغنياء والكرباء، وأولئك هم الفقراء والضعفاء، يجوعون ـ جميعاً ـ يف وقت واحد، ويشبعون، جميعاً ـ يف وقت 

عبدون بأمر عام من هللا، فال ويشبعون، جميعاً ـ يف وقت واحد، ويجمعهم شعوٌر واحد، وحٌس مشرتك وطبيعة تارية فيت

املبعثة، ال يتمتع بها أحد، حتى ولو  املرتاكمة  عام من هللا، فال تعاىل فوق الجميع، والجميع متساوون أمامه، وهذه األموال 

املال ل، يرصفه كيف يشاء، والجميع عباده  .ال يتمتع بها أحد، حتى ولو نفثة يف (تيجارة) إالّ بأذن هللا، ألّن 

 .والجميع عباده

* * * * * 

غني، والغني يحسُّ بنحساس الفق�، فيتعاطفان، ويرتاح�ن، عىل صعيد املساواة، ال عىل وهكذا الصوم يدع الفق� يشعر بشعور ال

 .ويرتاح�ن، عىل صعيد املساواة، ال عىل حساب السيد واملسود، واملعطي والسائل

 .فـ (الصوم) فريضة إتالمية، ومن طبيعة اإلتالم أْن يخلع طابعه العام عىل جميع فرائضه وشعاراته، فهو يطبعها باملساواة

 .وشعاراته، فهو يطبعها باملساواة



املآذن واملدافع، فيقف الجميع يف و (الصالة) رأس العبادات و  عمود الدين، تفرض عىل الجميع مع انطالقة (التكب�) من 

 .واملدافع، فيقف الجميع يف وقت واحد، يف صفوف متساوية منسقة، متجه� إىل نقطة واحدة ـ وهي الكعبة ـ

 .وهي الكعبة ـ

املت�ثلة يف الخمس، والزكاة، والجزية والخراج، واملقاتمة ـ تجبي من الجميع، بنس بة محدودة، و (الرضائب) اإلتالمية ـ 

 .بة محدودة، عند توفر رشائطها، وتوزع عىل الجميع بنسبة محدودة، عند توفر رشائطهاتجبي من الجميع، بنس

 .عند توفر رشائطها

و (الحج) واجب عام يشمل كل من اتتطاع إليه تبيالً، ويؤديه الجميع، يف زي  موحد، ويقفون يف مواقف معينة، 

و�ارتون طقوس خاصة، ويهتفون بنداءات محدودة  .مواقف معينة، 

 .يق حمل السالح ـ عند توفر رشوطه ـ وال يستثنى منه إالّ فاقدوا الرشوطو (الجهاد) واجب عام يشمل كل من يط

 .فاقدوا الرشوط

و (األمر باملعروف، والنهي عن املنكر) واجبان عامان، يشمالن كل من يشاهد معروفاً مرتوكاً، أو منكر معموالً، ويقدر عىل 

باملسؤولة، وغ� منكر معموًال، ويقدر عىل األمر باألول والنهي عن الثا� ـ مع توفر رشوطه�ـ  من غ� فرق ب� الشخصيات 

املسؤولة، وال ب� رجال الدين وغ�همالشخصيات   .باملسؤولة، وغ� 

و (التويل) ـ ألولياء هللا، و (التربي) ـ من أعداء هللا ـ واجبان عامان، يشمالن كافة املسلم�، بال تييز أو تفريق، ب� أعظم 

 .تييز أو تفريق، ب� أعظم األفراد وأصغر األفراد

لجوع والعطش، فيعرف الغني أل الفق�، ويعرف الفق� و (الصوم) هكذا، فهو يساوي ب� الطبقات املت�يزة، عىل صعيد ا

 .الفق�، ويعرف الفق� مساواته للغني

ا تكون ح� يتساوى  ّّ إ وكذلك، يطبق اإلتالم نظام املساواة العملية، واضحة رصيحة، معلناً أّن الحياة الصحيحة ـ عىل أتّها ـ 

ا تكون ح� يتساوى النّاس يف الجوع والشبع، ال حين� يتفاضلون باألموال ّّ إ  .أتّها ـ 

الطليعي، ليقول إذن، فاإلتالم يدعو عن طريق الصوم، إىل املساواة التي ندعو إليها عن طريق وهنا ينهُ الشاب 

 .إليها عن طريق االشرتاكية

غ� أّن الجواب، يأت عفو القلم وجري الخاطر، فالفرق ب� الصوم، الذي فرض إلشعار املساواة، وب� االشرتاكية الجائرة، 

الفرق ب� الريا  الذي يحمل املساواة، وب� االشرتاكية الجائرة، التي فرضت لهدم األتس الفطرية لالقتصاد الحر، ك

الفرق ب� الريا  الذي يحمل األثقال، ويقوم بأعنف الحركات، وب� السج� الذي يرزخ تحت األصفاد، واألع�ل الشاقة، ك

 .تحت األصفاد، واألع�ل الشاقة، كاله� يف الظاهر يتحمل األعباء الثقال، ولكنه� يختلفان يف األتلوب والهدف، أشد االختالف

 .يف األتلوب والهدف، أشد االختالف

إىل تلبية الوازع الداخيل، لرفع مستوى الفق�، ك� أّن التعاليم  إنَّ الصوم، يولّد يف األفراد الشعور باملساواة، حتى يندفعوا

املعوية، إىل توزيع خالصات األغذية عىل العضالت، بنسبة عادلة،  لرفع مستوى الفق�، ك� أّن التعاليم الصحية، تدفع األجهزة 

األغذية عىل العضالت، بنسبة عادلة، بين� االشرتاكية تقطع هذا بالحديد والنّار، لتوفر عىل ذاك، ك� لو أردنا التسوية ب� عضالت 

املنسدلة من البطن واألكفال، لنلصقها باملناكب عىل ذاك، ك� لو أردنا التسوية ب� عضالت إنسان مرتهل، فقطعنا الل حوم 

 .واألكفال، لنلصقها باملناكب واألعضاء



املندفع�، الذين تعودوا: إلقاء النظرة السطحية عىل  إنَّ الفارق ب� الطريقت�، ظاهٌر بّ�، وإن كان قد يدقُّ عىل املتحمس� 

 .تعودوا: إلقاء النظرة السطحية عىل الحقائق، دون أْن يكلفوا أنفسهم عناء التوغل، إلدراك كنه األشياء

 .األشياء

 الرحمة

شعر الجميع، بأنَّ هذه األموال، التي كانوا يحرصون عليها، ويعرفونها مقياس الت�يز ب� الطبقات، أصبحت ال تغني ومتى 

الطبقات، أصبحت ال تغني عنهم شيئاً، فقد تساوي األغنياء، بأولئك الفقراء، الذين ل يتكاثروا باملال... تهون الثوات يف 

 .فقراءيتكاثروا باملال... تهون الثوات يف أنظارهم، فال يحرص عليها األغنياء، وال يحقد عىل أصحابها ال

 .فقراءأصحابها ال

ومن الجانب اآلخر، حيث يشعر األغنياء، بوطأة الجوع تفتت أحشائهم، يتذكرون أولئك الفقراء، الذين هم أبداً بنزلة 

املثبتة يف علم النفس: أنَّ الرحمة ال تنشأ إالّ من  الفقراء، الذين هم أبداً بنزلة الصائ� يف الجوع الحرمان، ومن األمور 

 .النفس: أنَّ الرحمة ال تنشأ إالّ من األل

 :وطريقة أيالم الفرد تنحرص يف أمرين

 .بته بالكوارث النكباتاألول ـ إصا

�تنع عن الغذاء وشبه الغذاء، مدة، آخرها آخر الطاقة ـ أو أد� منها ـ واألمر الثا� أقرب  الثا� ـ فرض الصوم عليه، حتى 

أد� منها ـ واألمر الثا� أقرب إىل تفج� الرحمة يف النفس، ألنّه يرتك للفرد مجال التأمل والتفكر، بين� األمر األول، يذهله 

 .للفكر واالتتنتاجوالتفكر، بين� األمر األول، يذهله ويربكه، ويصادر منه كل إمكان 

 .ومتى تبودلت الرحمة ب� الغني والفق� تآلفاً، واطمنئ كٌل منه� إىل صاحبه، فتخبو ثورة الفق�، ك� تذوى كربياء الغني

 .الفق�، ك� تذوى كربياء الغني

فبالصوم يصبح املجتمع مالئكياً، يشعر األغنياء والفقراء فيه باملساواة، فال يثور الفق� عىل الغني، وال يستعيل الغني فيه عىل 

امللتزم بالصوم، معجزة من معجزات اإلتالم، التي عجزت عن عىل الغني، وال يستعيل الغني فيه عىل ال فق�، فيكون املجتمع 

 .اإلتالم، التي عجزت عن اإلتيان بثلها قوان� األرض

ومّ� يجدر ذكره أنَّ فائدة الصوم هذه، ليست م� يخص األغنياء، الذين ال يدفعون الزكاة، حتى يقال: فلم فرض الصوم، عىل 

يجب أْن يكونوا رح�ء بينهم، فالكل راع، والكل مسؤول يقال: فلم فرض الصوم، عىل الذين يؤدون الزكاة؟!. فالنّاس جميعاً ـ 

بينهم، فالكل راع، والكل مسؤول عن الرحمة عىل رعيته، والغني الذي يدفع الزكاة ـ مثل الغني الذي ال يدفع الزكاة ـ يلزم 

ً، يشفق عىل من رأتهم. ك� أنَّ الفق� ـ مه� كان مدقعاً ـ فله زوجة وأوالد وأقارب،  الذي ال يدفع الزكاة ـ يلزم أْن يكون رحي�

أن يفيُ عليهم من عفوه ورحمته، ما يكافئ غلظة العيش  فله زوجة وأوالد وأقارب، يتكفل ح�يتهم، فيجب عليه:

 .غلظة العيش وخشونة الحياة

 .إذن فالرحمة حاجة الجميع، وال يستغني عنها أحد، وإْن كانت يف الغني أنفع، فننّها يف الفقر أروع

 .أروع



 الحرية

من أنواع األرس، الذي يجعل والصوم، ينرش يف املجتمع روح الحرية ـ ك� يجب أْن نفهم الحرية ـ ألنَّ (الحرية) هي: (التخلص 

من أنواع األرس، الذي يجعل اإلنسان أخيذاً، لسلطة عليه إرادتها، ويدين لها بالطاعة) وهي كلمة، تقابل كلمة (التخلص 

 بالطاعة) وهي كلمة، تقابل كلمة (العبودية).

وبتعب� آخر، إنَّ (الحرية) تعني: (اتتقالل تفك� الفرد، يف أْن يفعل ما يشاء) وإذا كانت هنالك تلطات تحاول فرض 

) تواٌء أكانت تلك السلطات، خارجة عن كيان الفرد، أو هنالك تلطات تحاول فرض توجيهها عىل فرد، فتلك هي (العبودية

خارجة عن كيان الفرد، أو داخلة يف كيانه، فالخضوع ل (عبودية)، والرضوخ للعقل عبودية، والخنوع أمام السلطان الجائر 

والخنوع أمام السلطان الجائر عبودية، واالتتسالم للنفس عبودية. ولكن هل تكون جميع هذه األنواع من العبودية 

كال، إّن الرضوخ للعقل وإن كانت عبودية إالّ أنّها عبودية  من العبودية مكروهة، أو تكون كافة هذه العبوديات مستحبة،

إّا  عبودية إالّ أنّها عبودية محمودة، واالتتسالم للنفس عبودية مذمومة، إذن، فذات العبودية، ليست حسنة وال تيئة و

إّا هي حقيقة مجردة من الصفات، وال تتصف بالحسن والقبح إالّ إذا طرأت عليها ألوان خارجية  .حسنة وال تيئة و

 .ألوان خارجية

َّ�واِت َواَألْرِض طَْوعاً فالعبودية ل محبوبة، ألنّها عب ودية واقعة، ال يستطيع أيُّ مخلوق فكاكاً منها ((َوِل يَْسُجُد َمْن ِيف الس

َّ�واِت َواَألْرِض طَْوعاً َوَكْرهاً)) ((َوإِْن ِمْن َيشْ  ٍء إِالَّ يَُسبُِّح ِبَحْمِدِه َولِكْن ال تَْفَقُهوَن تَْسِبيَحُهْم)) ((َويَُسبُِّح الرَّعُد ِبَحْمِدِه  الس

ْن ِخيَفتِِه))، وألنّها عبودية تنفع وال ترض، والعبودية للعقل كتلك، محبوبة، ألنّها ترشد إىل الخ�، الرَّعُد ِبَحْمِدِه َوالَْمالئَِكُة مِ 

محبوبة، ألنّها ترشد إىل الخ�، وال تضل يف الرشور، وأما العبودية للسلطان الجائر، فننّها عبودية مبغوضة، ألنّها ليست واقعة، 

رشور، وال عبودية مبغوضة، ألنّها ليست واقعة، وألنّها ترض وال تنفع، والعبودية للنفس كتلك، مبغوضة، ألنّها تضل يف ال

 .رشور، وال ترشد إىل الخ�تضل يف ال

ومنن الحقائق: إّن اإلنسان أبداً يكون خاضعاً الثنت� من هذه العبوديات األربع، وال يستطيع التحرر من اثن� منها إالّ 

ل�ضخ ألخري�، فأما يكون اإلنسان خاضعاً ل والعقل، وأما أن يستعبده السلطان الجائر والنفس،  التحرر من اثن� منها إالّ 

 .دية السلطان الجائر والنفس، إالّ إذا ر  بعبودية هللا والعقلالسلطان الجائر والنفس، وال �كن أْن يتحرر من عبو 

 .بعبودية هللا والعقل

وال ريب: إنَّ عبودية هللا والعقل، خ� من عبودية السلطان الجائر والنفس، بل العبودية األوىل، رشٌف ال يدانيه رشف، وفوق 

العبودية ل أرشف من  ال يدانيه رشف، وفوق النبّوة والرتالة، ك� نقرأ يف الصالة: (أشهد أنَّ محمداً عبده ورتوله) ولوال أنَّ 

العبودية ل أرشف من رتالة الس�ء، ملا قّدمت عليها، بين� تكون العبودية للسلطان الجائر والنفس، جر�ة ال تدانيها  أنَّ 

الجائر والنفس، جر�ة ال تدانيها جر�ة، حتى جعلها هللا أول جر�ة يحاتب عليها اإلنسان قبل املوت، ك� يف قوله تعاىل: 

ِهْم قاُلوا ِفيَم كُنْتُْم قالُوا كُنَّا ُمْستَْضَعِفَ� ِيف اَألْرِض قاُلوا أَ املوت، ك� يف قوله تعاىل: ((إِنَّ الَِّذيَن تََوفَّاُهُم الَْمالئَِكُة ظالِِمي أَنُْفسِ 

 كُنَّا ُمْستَْضَعِفَ� ِيف اَألْرِض قاُلوا أَ لَْم تَُكْن َأرُْض ِهللا واِتَعًة فَتُهاِجُروا ِفيها)).

وإذا كان اإلنسان مخّ�اً ب� أن يختار أي نوع من هذه العبوديات األربع، فالذي يرىض بعبودية هللا والعقل، يكون حراً 

ا� الحرية وأنبلها، في� يكون الذين يجدون حريتهم يف مخالفة هللا والعقل، قوماً مستعبدين، هللا والعقل، يكون حراً بأكمل مع

هللا والعقل، قوماً مستعبدين، قد اتتبعدهم تلطان جائر بأفكار مزيفة، أو اتتبعدتهم شهواتهم، فانجرفوا يف تيارها 

كار فانجرفوا يف تيارها املسعور. وهم حين� يعيبون عىل املؤمن� عبوديتهم ل والعقل، يعبدون أتفه ما يف الحياة من أف

كار وغايات، وها هي صورتهم تظهر يف القرآن ـ بكل وضوح ـ: (أَ َرأَيَْت َمِن اتََّخَذ إِلَهُه َهواُه؟) فمن ما يف الحياة من أف



إِلَهُه َهواُه؟) فمن يتمرد عىل عبودية هللا تعاىل، يكون قد اتتسلم ـ تلفاً ـ لعبودية الهوى: وما أجمل قول (ابن خرضويه): (يف 

 .(ابن خرضويه): (يف الحرية تام العبودية، ويف تحقيق العبودية تام الحرية)

* * * * * 

 وتقترص الحرية ـ يف مفهوم كث� من النّاس ـ عىل أحد معني�: ـ

 .األول: أْن يكون الفرد، عبداً مملوكاً لفرد آخر

والثا�: أْن يتمتع الفرد، بالحقوق اإلنسانية العاّمة ـ التي وردت يف (الوثيقة الدولية لحقوق اإلنسان) غب الثورة الفرنسية 

املأوى، وحق الوطن... وتتلخص، يف: أن لحقوق اإلنسان) غب الثورة الفرنسية ـ التي أهمها حق الح امللك، وحتى  ياة وحق 

 .الوطن... وتتلخص، يف: أن ال يكون الفرد، تحت تلطان حاكم مستبد، أو عدو مستمر

املعنيان ملفهوم الحرية، واْن كانا صحيح�، إالّ أنّه� ليسا كل ما يف كلمة (الحرية) من محتوى، إذ تسبقها حرية أخرى  وهذان 

تنطلق منها بقية معا� الحرية ـ وهي حرية الفرد من  محتوى، إذ تسبقها حرية أخرى ـ قد تكون هي الحرية الحقة، التي

الحرية ـ وهي حرية الفرد من شهوات النفس، ألّن الفرد، ال يبارش عمالً إيجابياً أو تلبياً، إالّ تلبية للوازع الداخيل، فنذا 

و�تثل أمرها، فكيف يستطيع مثله ـ وقد  تلبية للوازع الداخيل، فنذا تيطرت عليه شهواته، عاش أت�اً يخضع لنفوذها، 

 تغلب عىل حاكم مستبد، أو عدٍو مستعمر؟فكيف يستطيع مثله ـ وقد رصعته نفسه التي ب� جنبيه ـ أْن ي

 مستعمر؟

املعنى للحرية، هي التي جرت يف منطق امرأة عمران، إذ حك عنها القرآن: ((إِْذ قالَِت اْمَرأُة ِعْمراَن َربِّ ِإ�ِّ نََذْرُت   وهذا 

ِميُع الَْعلِيُم)). ف� راً فَتََقبَّْل ِمنِّي إِنََّك أَنَْت السَّ  قصدت تحرره من عبودية اإلنسان ِعْمراَن َربِّ ِإ�ِّ نََذْرُت لََك ما ِيف بَطِْني ُمَحرَّ

ا قصدت تحرره من عبودية شهوة النفس، حتى يستطيع الخلوص لعبادة  ّّ إ تحرره من عبودية اإلنسان ألخيه اإلنسان، و

 .يستطيع الخلوص لعبادة هللا

املأثور: (تعس عبد الدينار،  امللذات، عبيد ملا وقعوا يف أرسه، من مال ومتاع، ك� يف بعُ القول  فهؤالء الذي يجرون وراء 

املأثورة أّن النبي (صىل هللا عليه املأثور: (تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد ا لخميصة) وك� قال بعُ األحاديث 

املأثورة أّن النبي (صىل هللا عليه وآله وتلم) حين� انترص يف عزوة، قال ألصحابه: ((... لقد فرغنا من الجهاد األصغر، فعليكم 

فرغنا من الجهاد األصغر، فعليكم بالجهاد األكرب). فقالوا: يا رتول هللا، وما الجهاد األكرب؟ (فقال (صىل هللا عليه وآله وتلم)): 

 األكرب؟ (فقال (صىل هللا عليه وآله وتلم)): (جهاد النفس).

* * * * * 

ويف صوم تمٌو، ال يدركه إالّ من مارس الصوم، فها أنت ـ يف شهر الصيام ـ تاماً كعهدك بأي يوم من أيام السنة، تجد حولك 

أيام السنة، تجد حولك الطعام والرشاب والنكاح ـ يف كل لحظة ـ وتستطيع أن تد يدك لتنال ما تشتهي، وقد تكون طبيعة 

وربا تكون جرعة ماء، كافية لبل ريقك، ما تشتهي، وقد تكون طبيعة بلدك وعملك، بحيث تضحي شبقاًً  جائعاً ظامئاً، 

ماء، كافية لبل ريقك، ولكنك تربأ بنفسك عن اإلتفاف إليها، وتسمو عىل جميع ما يف الدنيا ما تشتهيه نفسك، وبنلحاح، إنّك 

تشتهيه نفسك، وبنلحاح، إنّك ترب نفسك عىل التسامي والتعايل، لتكون كب� النفس حقاً، حتى تستطيع أْن تعتمد عىل نفسك، 

الثقة بال والثقة بنفسك، لتخرج إىل املعارك املص�ية، تستطيع أْن تعتمد عىل نفسك، مل�رتة مهاّم األمور، إنّك تنمي يف نفسك 

لتخرج إىل املعارك املص�ية، تواٌء أكنت فرداً، أم حّفت بك األلوف؟... فمن يستطيع قهر نفسه، يستطيع قهر كل ما 



نفسه، يستطيع قهر كل ما يتعرضه من صعاب، فنذا طلب الحرية العاّمة، وحمَي وطيس معركتها مع متحكم ظال، أو 

آثر املوت يف تبيل الحق، والحياة الحرة يف ح�ية متحكم ظال، أو مستعمر غاشم، ل تتعلق نفسه بعرض من الدنيا، بل 

 .والحياة الحرة يف ح�ية السالح عىل العيش الناعم يف ظل الطغيان

وعىل هذا املعنى ترب الرعيل األول من أّمة محمد (صىل هللا عليه وآله وتلم)، فهوت عىل أقدامه الرؤوس والتيجان، ورفرفت 

املعمورة  .والتيجان، ورفرفت راية القرآن عىل ثالثة أرباع 

* * * * * 

 :ؤال يفرض نفسه عىل البحث، وهووهنالك ت

�ة السامية، التي ال  ب (إذا كان الصوم ملجرد االرتفاع بالنفس عن (عبادة الطعام) فقد تبزغ يف املجتمعات، النفوس الك

الكب�ة السامية، التي ال تعرف للطعام وزناً، وال تعترب اإلمساك عنه إىل أمد قريب، من االمتحانات العس�ة الشاقة، كاألخيار 

س�ة الشاقة، كاألخيار يف كل جيل أو عىل رأتهم املعصومون (عليهم السالم) فيجب أْن تخصص فريضة الصوم  االمتحانات الع

 فيجب أْن تخصص فريضة الصوم بغ�هم، ألنهم بلغوا ما يحاوله الصوم).

 :الجواب من الوجه�

أوًال: إّن رتالة الصوم، ال تخترص يف مجرد االرتفاع بالنفس عن (عبادة الطعام) حتى يستغني عنه كل من ال يأبه بالطعام 

ث�ة متنوعة. منها االجت�عية،  كل من ال يأبه بالطعام وعىل رأتهم املعصومون (عليهم السالم) ا تكون للصوم فوائد ك ّّ وإ

متنوعة. منها االجت�عية، ومنها النفسية، ومنها الصحية، وقد تتوفر هذه الفوائد ـ بأجمعها ـ يف بعُ األفراد، وقد ال يتوفر إّال 

بأجمعها ـ يف بعُ األفراد، وقد ال يتوفر إالّ بعضها يف البعُ اآلخر، فال بد من م�رتة الصوم عىل الجميع، ليكمل كٌل نواقصه 

ليهم السالم)، وإْن اتتغنوا عن فوائده االجت�عية والنفسية، عىل الجميع، ليكمل كٌل نواقصه من تلك الفوائد. واملعصومون (ع

فوائده االجت�عية والنفسية، ألنّهم قد بلغوا فوق ما يحاوله الصوم، إالّ أنَّ من املحتمل، احتياجهم إىل فوائد الصحية، وإنَّ هللا 

 .احتياجهم إىل فوائد الصحية، وإنَّ هللا تعاىل: كان أعلم منا بحاجاتهم ونواقصهم، يوم أمرهم بالصوم

 .بالصوم

االرتفاع بالنفس البرشية عن (عبادة الطعام) ووجد يف املجتمعات، األخيار  ثانياً: وحتى لو فرضنا اختصار فوائد الصوم، يف

الطعام) ووجد يف املجتمعات، األخيار الذين يستهينون بالطعام، فنن هذه الصفة السامية ـ شأنها شأن بقية الصفات ـ 

شأنها شأن بقية الصفات ـ تحتاج إىل التغذية والتشجيع، حتى تبقى وترتكز، وإْن تركت وأهملت، تضعف وتتوتر، فاألخيار 

دنيا من نعم، وال بد أن يؤكدوا ـ يف أنفسهم ـ هذه وأهملت، تضعف وتتوتر، فاألخيار يستهينون بالطعام وكل ما يف ال

) كيلو غرام من 500يؤكدوا ـ يف أنفسهم ـ هذه الصفة باتتمرار، ليزدادوا تمواً وارتفاعاً، كالبطل، الذي يرفع بيديه (

) كيلو غرام من الحديد، فننّه إذا اتتطاع أن يرفع هذه الكمية الكب�ة من الحديد، ال يكشف عن اتتغنائه، عن 500بيديه (

يومية، التي يؤديها مع عدة أرطال من الحديد، الحديد، ال يكشف عن اتتغنائه، عن الدؤوب يف م�رتة الحركات الرياضية ال

يؤديها مع عدة أرطال من الحديد، ألنّه قد أحرز البطولة بواتطة الرياضة اليومية الخفيفة، وتوف يفقد بطولته إْن ترك 

 .الخفيفة، وتوف يفقد بطولته إْن ترك رياضته اليومية

 ثالثاً: وإذا اتتغنى األخيار، وعىل رأتهم املعصومون (عليهم السالم)، عن فوائد الصوم برمتها، فنّن الصوم ذاته عبادة تقرب إىل

 هللا تعاىل، واملعصومون (عليهم السالم) مه� بلغوا، ال يستغنون عن العبادات، التي تقربهم إىل فنّن الصوم ذاته عبادة تقرب إىل

 .العبادات، التي تقربهم إىل هللا زلفى



 الض�ر

والصوم ـ بطبيعته ـ رياضة عنيفة يف ذاته، ورياضة عنيفة يف حدوده التي ترفُ التالعب ولو بقدار لحظة واحدة، وهو 

 .للبدن، با يحمله من تجربة قاتية بقدار لحظة واحدة، وهو رياضة للنفس، با يكبح من ج�حها، ورياضة

 .تجربة قاتية

 .وهو تعبئة إعدادية عاّمة، وتأهب القادرين عىل خوض معرتك الحياة، القتحامه، كل� دقت األجراس

 .األجراس

فالخيل، تضمر قبل السباق، والجند، يدرب قبل املعركة، وكل صاحب مهنة أو وظيفة، يجرب قبل أْن يعهد إليه بسؤوليته، 

 .م لحمل أعباء الحياة، توى الصوم، فهو الض�ر العام للحياةأْن يعهد إليه بسؤوليته، ولكن ليس هنالك إعداد عا

 .الض�ر العام للحياة

* * * * * 

 .والصوم ـ شهراً يف العام ـ بالنسبة إىل الروح، كالرياضة السنوية، بالنسبة للجسم

فقانون الصحة الجسمية، يحتم عىل كل عامل يريد حفظ صحته: أن يضمر نفسه شهراً كامالً يف السنة، فيقلل يف من غذاء 

س ـ أي األشغال العقلية ـ وكذلك قانون الصحة الروحية، يحتم عىل كل إنسان أْن يقلل من السنة، فيقلل يف من غذاء النف

عىل كل إنسان أْن يقلل من غذاء الجسم، شهراً كامالً يف السنة. وملا كانت حجة أطباء األجسام، يف رضورة اإلقالل من تغذية 

األجسام، يف رضورة اإلقالل من تغذية النفس، شهراً كل عام، هو لزوم تعويُ ما فقده الجسم من القوة، مدى األحد عرش 

هالك االشتغاالت العقلية، كذلك يحتج أطباء الروح، بأّن القصد من إقالل تغذية الجسم القوة، مدى األحد عرش شهراً، باتت

املادية  .القصد من إقالل تغذية الجسم شهراً كل عام، وهو تعويُ ما فقده الروح من القوة، باتتهالك االشتغاالت 

املادية  .االشتغاالت 

ا ملسلم، وال يهدف اإلتالم من هذا التنظيم الحكيم، توى حصول التوازن، ب� حقوق الروح وحقوق الجسم، ليصبح الفرد 

املطاليب الطبيعية، حتى يسهل له نيل السعادة التي مات ليصبح الفرد ا ملسلم، إنساناً كامالً معتدل املزاج، متوتط 

نيل السعادة التي مات الفالتفة دون الوصول إليها، وحتى يتقمص الوجود (روحانية) قبلت شكل العال وأكسبت تلك 

املهملة ـ خالفة هللا يف ا ألرض، أنجبت منها العال وأكسبت تلك الحفنة املتواضعة من الحطام البرشي ـ يف الجزيرة العربية 

املالئكةخالفة هللا يف ا امللوك، وإخوان   .ألرض، أنجبت منها قادة 

إّا هو من  ملرتاضون الهندوس، لسحق النفس، وإه�لها نهائياً، و ا وليس الصوم، من نوع الرياضات الهندوكية، التي �ارتها 

إّا هو من نوع الرياضات الخفيفة، التي يويص الطب جميع النّاس، ب�رتتها لتنشيط عضالتهم، ال لسحقها  وإه�لها نهائياً، و

ولعّل القرآن الكريم حاول التعب� عن هذه الحقيقة، عندما اختتم بيان ب�رتتها لتنشيط عضالتهم، ال لسحقها وإنكارها، 

)) أو ل يقل الرتول الكر يم (صىل هللا عليه الحقيقة، عندما اختتم بيان الصوم بقوله: ((يُِريُد هللاُ بُِكُم الْيُْرسَ َوال يُِريُد ِبُكُم الُْعْرسَ

طاقة يقل الرتول الكريم (صىل هللا عليه وآله وتلم): (الصوم نصف الصرب، والصرب ثوابه الجنّة)،. ولو كان الصوم يعادل 

 .طاقة اإلنسان، يقيض عىل كيان النفس، لكان كل الصرب، ول يكن نصف الصرب، لكنه ترويُ ال تحطيمكان الصوم يعادل 

 .لكنه ترويُ ال تحطيم



 األ�ان

(اإل�ان) عادة، أكث م� هو فكرة، فالصدوق يسهل له الصدق، وبين� يثقل عليه الكذب، عندما الكذوب يهون عليه الكذب، 

ب�ة إّال عىل الخاشع  .�الكذوب يهون عليه الكذب، ويصعب عليه الصدق، والصالة ك

وهكذا ينطبع اإلنسان بكل ما تعوده من حسن وقبيح، حتى املفكرون، فننّهم يتأثرون يف تفك�هم بالتقليد والعادة، ولهذا 

املفكرين، يرزحون تحت عقائد وتقاليد مجتمعهم وأرضهم، وال يتحررون منها، بل  بالتقليد والعادة، ولهذا الواقع، نجد 

امل وروثة، نعم ربا تكون وأرضهم، وال يتحررون منها، بل يرهقون أنفسهم، يف محاولة تصويب تراثهم، وتربير أخطائهم 

وروثة، نعم ربا تكون التقاليد تخيفة إىل ما ال �كن تأييدها بأي منطق، فيثور. عليها املفكرون، أو تقهرهم الجواذب امل

املفكرون، أو تقهرهم الجواذب الخارجية، ملكافحة عقائدهم البالية، فيفكرون يف إلغائها، غ� أنَّ هذه الحاالت قليلة ال 

، بقطع النظر عن كونه حقاً غ� أنَّ هذه الحاالت قليلة ال تغ� االتجاه البرشي العام، الذي يدعو إىل التحمس للرتاث القومي

، بقطع النظر عن كونه حقاً أو باطالً، إالّ األنبياء واألئة املعصومون (عليهم السالم)، فنّن البيئات ال تنال منهم، وال القومي

 .البيئات ال تنال منهم، وال تفرض آرائها عليهم، ألنّهم ال ينطقون عن هوى، وال ينحرفون عن إرادة هللا قيد شعرة

 .شعرة

أل�ان  أل�ان وانطالقاً مع هذه الحقيقة، يفرغ اإلتالم طاقته، لجعل ا عادة ـ ولكنها عادة علمية حكيمة ـ وال يقتنع لرتكيز ا

أل�ان ليس فكرة علمية تنعزل يف الخيال، دون أْن تغادر  أل�ان يف العقول، بالحجج والرباه� فحسب. فا وال يقتنع لرتكيز ا

أل�ان ـ أو الدين  ا ا ّّ إ تنعزل يف الخيال، دون أْن تغادر مقرها إىل يوم النشور، إالّ لتترسب من خيال أتتاذ إىل خيال تلميذ، و

أل�ان ـ أو الدين لو شئنا التعب� يف  ا ا ّّ إ إطار أوتع ـ عقديًة، وعمالً، وحياًة، وهي تأب أْن تخضع للربهان، فمتى تلميذ، و

املادية ـ  أْن تخضع للربهان، فمتى اتتطاعت الرباه� أْن توجه األع�ل أو تنظم الحياَة؟ بل ال بد يف ذلك من القوة، أما القوة 

املادية ـ وهي ال تت�تك إالّ لتتالىش، وال تزحف، إالّ لتعصف بها االنتفاضات، فتكسحها من الطريق ـ  من القوة، أما القوة 

املعنوية الكامنة يف النفوس، وهي تحكم وال تزول، وتصلح للبقاء والخلودفتكسحها من الطريق ـ وأما ا  .لقوة 

 .والخلود

إل�ان ـ بذاته ـ قوة معبئة يف النفوس، وجاهزة للتفج�، وإلقاء الضوء أمام اإلنسان، يف كل خطوة ونبضة وكلمة، غ� أنَّ  وا

رة، لها مكانتها يف خطوة ونبضة وكلمة، غ� أنَّ األ�ان الذي يُتلّقى من األدلة واملناقضات فقط، ال تعدو أْن تكون فك

أل�ان  امليدان، وتحاكم النّاس، وتحاتب املرتف�، وتأخذ وتعطي، فذلك ما ال يؤديه ا لها مكانتها يف الخيال والكتب إىل 

أل�ان الواقعي، الذي أصبح فكرة وعادة، ثم  ا يكون ذلك من صالحيات ا ّّ إ أل�ان الفكري، و وتعطي، فذلك ما ال يؤديه ا

 .ل العنارص الالزمة للدينفكرة وعادة، ثم الفكرة تولد العقيدة، والعادة توجه املجتمع. وبهذه ـ جميعاً ـ تكم

 .العنارص الالزمة للدين

واإلتالم لهضمه هذه الحقائق، يكّدس ب� أيدي النّاس، مالي� األدلة العلمية والكونية عىل الدين، إلنتاج الفكرة التي تنتهي 

الدين، إلنتاج الفكرة التي تنتهي بالعقيدة، وبهذا يكمل الدين الفكري، الذي هو شطر من الدين، وحيث يبقى الشطر 

أمر اإلتالم بالعبادات، لتكوين الدين العميل، وأحفل الدين، وحيث يبقى الشطر اآلخر شاغراً، ال تفهمه الحجج والبينات، ي

لتكوين الدين العميل، وأحفل مظاهر العبادات، والصالة، ثم الصوم، ثم الحج، ومتى احتلت العبادات مركزها الحيوية، تبعتها 

العبادات مركزها الحيوية، تبعتها االجت�عيات: (املعامالت ـ يف عرف الفقهاء ـ) بالتبع، ومتى كررها اإلنسان أصبح عادة، 

ث�اً ما يهرب من املتاعب إليها. ومتى كررها اإلنسان أصبح عادة، يألفها ويأنس بها ول يجد يف مزاولتها  تعباً وال نصباً، بل ك

املتاعب إليها. ألنّه يجد فيها راحة ضم�ه، واطمئنان قلقه، والقرب إىل هللا تعاىل. وهكذا العادة توجه  ث�اً ما يهرب من  ك

 .هللا تعاىل. وهكذا العادة توجه املجتمع



دة؟؟. وأّما كيف تفتح العبادات مجالها إىل التطبيق، بعد ما ظهر أنَّ الفكرة ال تنطبق إالّ بالعادة، وكيف الفكرة تولد العا

دة؟؟. فجوابه إنَّ الفكرة ـ يف املستويات العادية ـ ال تقدر عىل فرض نفسها، ولكنَّ الفكرة ـ يف وكيف الفكرة تولد العا

نفسها، ولكنَّ الفكرة ـ يف املستويات القيادية ـ تكون قوية نابضة، إىل حيث تشق طريقها يف الحياة بنفسها. فمثالً النبي 

إ�انه�، ثم ـ بطبي عة الدعوة ـ يتبعه� الحياة بنفسها. فمثالً النبي ووصيه ـ يف كل دور ـ يأتيان بالعبادات التي برشا بها، لقوة 

عة الدعوة ـ يتبعه� إخوانه� وأزواجه�، وأوالده� وتائر أفراد أرسته�، فيكّون مجموعهم عرفاً خاصاً، وكل من إ�انه�، ثم ـ بطبي

أل�ان الفكري، يشعر بأنّه يخرج من مجتمع ويدخل يف مجتمع  فيكّون مجموعهم عرفاً خاصاً، وكل من يدخل معهم يف ا

ءل املجتمع ويدخل يف مجتمع آخر، فينصهر يف املجتمع الجديد، ويأخذ بعاداته تلبية إلرادة الجو االجت�عي، ثم يتضا

ءل املجتمع القديم، بقدر ما يتوتع املجتمع الجديد، ثم يتوتع نطاقه ويتوتع، حتى يحتوي عىل أُّمة االجت�عي، ثم يتضا

ب�ة، لها عادات موروثة، ومتأصلة يف حياتها  .نطاقه ويتوتع، حتى يحتوي عىل أُّمة ك

أل�ان عادة، ألنَّ الصوم ـ أبداً ـ يكون قربة إىل هللا، وال يتسل ل إليه والصوم، �تاز ـ ما ب� العبادات ـ بأثره الفّعال، يف جعل ا

ل إليه الرياء، وال السمعة، ففي وتع أي فرد أْن يفطر متى شاء ودون أْن يعلم به أحٌد من يكون قربة إىل هللا، وال يتسل

 يعلم به أحٌد من النّاس، فنْن ل يفطر الفرد، واتتمر يف الصيام طول النهار، يدل عىل أنّه كان متذكراً هللا ـ ولو باالرتكاز ـ وإالّ

املاء وهو عطشان، فال يرشبه، ويجد الطعا املمكن أْن يرى  م وهو جوعان، وثم ال متذكراً هللا ـ ولو باالرتكاز ـ وإالّ فمن غ� 

م وهو جوعان، وثم ال يطعمه، إالّ لوازع باطني، يهّون عليه تحّمل العطش والجوع، يف تبيل التقرب إىل هللا تبحانه الطعا

 .إىل هللا تبحانه وتعاىل

فمن قاوم غرائزه، وكافح رغباته كلها، طول النّهار، طوال شهر كامل، راضت نفسه عىل االنقياد ل، ورضخت التباع أوامره 

سفتها أم ل يعرفها؟.. فال تكاد تيض عليه شهور من رمضان، إّال ل، ورضخت التباع أوامره وزواجره حرفياً، تواٌء أعرف فل

عليه شهور من رمضان، إالّ وترتكز أع�له وأقواله، عىل (مراقبة هللا) حتى تصبح (ملكة) مطبوعة راتخة، يف أعمق أع�ق وجدانه، 

 .راتخة، يف أعمق أع�ق وجدانه، بحيث تقوى عىل التحكم يف حياته، وتنمو وتتوتع عىل ممر األيام، وال تتهافت وال تبور

 .األيام، وال تتهافت وال تبور

أل�ان و�أل كيانه، ويتأصل يف عواطفه وأفكاره فبالصوم يتمكن ا  .من نفس الفرد، 

 اختبار سنوي

ا  ّّ إ وبعدما يحاول الصوم، تأصيل القيم االجت�عية السابقة، ال يرتكها تحت رحمة الحوادث، التي تسفى كل� تأت عليه، و

ا يغذيها ويرعاها ـ ما دامت الحياة ـ باختبار تنوي دقيق. حتى يكملها إْن نقصت، وين ّّ إ ميها إْن التي تسفى كل� تأت عليه، و

 .ميها إْن ل ينقص منها يشءحتى يكملها إْن نقصت، وين

 .فلصوم اختبار للمنتم� إىل الدين اإلتالمي، وامتحان لض�ئرهم وأعصابهم وإ�انهم، إنه عملية تفتيش

 .عملية تفتيش

 .تفتيش ديني

 .وتفتيش صحي

 .وتفتيش إرادي

 .وتفتيش ثقايف



 .وتفتيش اجت�عي

 .وتفتيش خلقي

أما إنّه تفتيش ديني، فنّن شهر الصيام، يعترب محطة يف طريق الزمن، أو يف طريق العمر، يقف فيها املسلم، بعد أحَد عَرش 

فيها املسلم، بعد أحَد عَرش شهراً ـ ليسائل نفسه: أين أنت من دينك؟ وهل انرصمت هذه الشهور من عمرك عىل نحو مرض 

م�ك الديني، أو أّن هناك نواقص ـ فيك ـ تحتاج إىل الرتق والرتم  .يم؟؟من عمرك عىل نحو مرض لض

فواجب املسلم، أْن يحاتب نفسه مساء كل يوم، ليتأكد أين هو من عالقته بربه، وعالقته مع النّاس؟؟. اتتجابة للحديث 

النّاس؟؟. اتتجابة للحديث الرشيف: (حاتبوا أنفسكم قبل أن تحاتبوا). ولكن إذا ل تتس� هذه (الوقفة اليومية) فال أقل 

الذي يساعد جوه الروحي،  هذه (الوقفة اليومية) فال أقل من أْن تكون (وقفة تنوية) يف أفضل الشهور، وهو شهر رمضان،

 .(يساعد جوه الروحي، وذكرياته الدينية، عىل هذه (الوقفة

وال بد أْن يكون هذا التفتيش شامالً، للظاهر والباطن، حتى يتأكد املسلم من عقيدته القلبية، وضم�ه الديني، ويعرف هل 

ه وضم�ه الديني، ويعرف هل أنَّ عالقته بال موطدة، أم اعتورها الخلل والفتور؟ وإذا كانت تشكو الضعف والعلل، فعلي

 .ه أْن يُسارع إىل إنقاذها بدد روحي، يعيد إليها التوفر والنّشاطالضعف والعلل، فعلي

وإّما إنّه تفتيش صحي، فنّن الصوم يوفر عىل األجهزة الباطنية، فرتة راحة، لهضم الرواتب، التي تطفلت عليها بالجشع وتلون 

ذي التي تطفلت عليها بالجشع وتلون األطعمة. ولكْن ال يستفيد من هذه الناحية، توى الصائم الذي عرف أنَّ الصوم هو ال

ذي يكون له جوع وعطش يذكرانه بجوع وعطش يوم القيامة، وأما الصائم الذي يشحن بطنه الذي عرف أنَّ الصوم هو ال

الذي يشحن بطنه من أول الليل إىل آخره بألوان الطعام، حتى يلهث من أول النهار إىل آخره، ويتجشأ عىل مائدة الفطور، فنّن 

 .ويتجشأ عىل مائدة الفطور، فنّن الصوم ال يزيده إالّ تخمة وثقالً

 .وة اإلرادةوأما إنّه تفتيش إرادي، فننَّ الصوم يع� عىل ق

 .أوًال: ألنّه يقرس اإلنسان عىل اإلرضاب عن شهوات الجسد، التي تحرم يف أوقات الصوم، يف مدد متقاربة رتيبة

 .متقاربة رتيبة

ثانياً: ألنّه ينسق وجبات الطعام، يف الفطور أول املغرب، والسحور قبيل الفجر، فيتحقق له تدريب إرادته عىل العزم، ومرانها 

 .تدريب إرادته عىل العزم، ومرانها عىل االلتزام بالرأي األتدّ 

وأما إنّه تفتيش ثقايف، فمرجعه إىل ما هو مستحب يف شهر رمضان، من تالوة القرآن، ودراتة معانيه، ومذاكرة األحكام، 

معانيه، ومذاكرة األحكام، والتطلع إىل الس�ة الكر�ة، ومن الطبيعي أْن تستطرد هذه العلوم، إىل التاريخ واللغة والبالغة، 

 .إىل التاريخ واللغة والبالغة، وبقية الثقافات الروحية والعربية

ت�عي وخلقي ـ وه� متالزمان، فمتى صلح الخلق صلح املجتمع، ومتى فسد الخلق فسد املجتمع ـ فنّن وأما إنَّه تفتيش اج

الخلق فسد املجتمع ـ فنّن الصوم حيث يهدأ األعصاب، ويخّفف رسعة الدم، يساعد عىل خفُ الجناح، والجنوح إىل الخ� 

هر الجناح، والجنوح إىل الخ� واملعروف، باإلضافة إىل أّن التعاليم الواردة يف أدب الصائم وكون الشياط� مغلولة يف ش

املنكر يف حالة الصيام، تطيب النفوس، وكون الشياط� مغلولة يف ش هر رمضان، والتحذيرات العنيفة املأثورة، عن ارتكاب 

 حالة الصيام، تطيب النفوس، وتنعش القلوب، فتنرش روح التسامح والوئام ب� أفراد املجتمع.

 املجتمع.



  



 الفائدة النفسية

 :تتلخص الفائدة النفسية للصوم، يف األمور التالية

 اإلرادة

ملثل، وتبعاً الندفاعه إّن املجتمع ـ اليوم ـ يعالج رصاعاً  املبادئ وا دائباً ـ يف مجزرة األعراض، والكرامات، نتيجة لضياع 

املختلفة  ت�اً يف ركاب التقاليد املفرتضة، والعادات  املطامع واألهواء،  املبادئ واملثل، وتبعاً الندفاعه الالإرادي مع 

املختلفة السخيفة  .املفرتضة، والعادات 

�  .لذلك اندلعت العواطف والشهوات، لتقيض عىل أصداء العقل والضم

كت الحياة، وشغبت عىل التاريخ واالجت�ع، ناتجة من ضعف (اإلرادة) التي ال تجرأ عىل مقاومة عوامل وهذه الجرائم، التي أرب

 .(اإلرادة) التي ال تجرأ عىل مقاومة عوامل الرش واإلغراء، وال تستطيع أن تكفكف العواطف والشهوات

 .والشهوات

ره ألنَّ (اإلرادة) هي القوة، التي تكن اإلنسان من أن يقول: (نعم) أو يقول: (ال)، عندما تدعوه شهوة أو عاطفة، أو يسخ

 .ره ظال مستهرت، لخدمة أغراضه ومطامعهعاطفة، أو يسخ

فبـ (اإلرادة) يكون اإلنسان حراً يف حياته، بحيث ال تستعبده شهوة، وال تقهره عاطفة، وال �لك عليه مص�ه إنسان أياً كان 

عليه مص�ه إنسان أياً كان ذلك اإلنسان، وهكذا يكون تيد نفسه، و�لك أْن يريد وأْن ال يريد... فاألدب الذي يرشد االبن 

املعقولة، يس� يف طريق فاألدب الذي يرشد االبن إىل ما ينبغي أ  ْن يفعل وما ال ينبغي، واالبن الذي يتبع إرشادات أبيه، 

املعقولة، يس� يف طريق قويم، إىل أْن يصل إىل أهدافه يف الحياة، بقدم ثابتة، ونجاح مطرد، فنذا كان عامل العاطفة مسيطراً 

مطرد، فنذا كان عامل العاطفة مسيطراً عليه� يف أدوار تنشئته مال، االبن إىل (الدالل) ففسد وأفسد. وإذا كان عنرص (اإلرادة) 

ً يف الرتبية نشأ االبن عضواً نافعاً يف الهيئة البرشيةففسد وأفسد. وإذا كان عنرص (اإلرادة) متح  .ك�

 .الهيئة البرشية

فوظيفة (اإلرادة) يف حياة اإلنسان، هي وظيفة (الضابط) يف املعسكر، وإْن (اإلرادة) تكبح جُ�ح الغريزة، وتخّفف غلواء 

جُ�ح الغريزة، وتخّفف غلواء (الحيوان) الذي يعيش يف عروق (اإلنسان) فيث� شهواته وعواطفه، ك� أّن (الضابط) يقبُ 

 .سكر، فيمنع توتره وفضولهك� أّن (الضابط) يقبُ املع

وملا كانت (اإلرادة) تلك أْن تقبُ وتبسط حياة اإلنسان، وتحدد شهوته وعواطفه، كان عىل اإلتالم أْن يهتم بتكوين 

اإلتالم أْن يهتم بتكوين (اإلرادة) لمنسان حتى يستطيع أْن يطيع اإلتالم، ففرض عليه الصوم، الذي هو (مدرتة اإلرادة) 

املسلم، من أْن يستسلم لألحداث، أو يستخف الذي هو (مدرتة اإلرادة) ليحفظه من السقطة والضياع، ويأخذ بيد 

 .لألحداث، أو يستخف ويسته� بالتبعات، فال يركب رأته وال يخلع عذاره، وال يجري يف أعقاب كل غٍي وغاوٍ 

 .وغاوٍ 

 :والصوم يؤدي إىل تكوين (اإلرادة) من ناحيت�

وترويُ لمنسان، عىل أْن يقول: (ال) األوىل: إنَّ الصوم من طغيان الجسم عىل الروح، واملادة عىل اإلنسانية، والعبودية عىل الحرية، 

 .وترويُ لمنسان، عىل أْن يقول: (ال) عندما تدعمه شهوته إىل األكل أو الرشب، أو االتتمتاع، أو تدعوه عادته إىل أحدها

 .تدعوه عادته إىل أحدها



ولتالحظ نوعية األمور التي حرمها هللا عىل الصائم، وشدة عالقتها بحياته اليومية، ومدى هيمنة العادة عليها، لنعرف قوة 

اإلرادة) فنّن رياضة النفس في� هو من رضوريات الحياة، يجعل العادة عليها، لنعرف قوة عملية الصوم، وأثرها يف تربية (

 .من رضوريات الحياة، يجعل اإلنسان أقوى عىل ترويُ نفسه، للكف ع�ّ دونها

وهنا ندرك: كيف ينتهي الصوم بالكفاح ألجل الحق والخ�، فننَّ الكفاح إرادة الخ�، وانطالق لتحقيق تلك (اإلرادة) مه� 

 .لتحقيق تلك (اإلرادة) مه� كلَّف األمر

و: (إنَّ الصوم إىل جانب كونه ترويضاً للنفس لرتبية (اإلرادة)، عبادة ل، كبقية العبادات، التي وقد يؤدي البحث إىل تؤال، ه

عبادة ل، كبقية العبادات، التي يلتقي فيها اإلنسان بربه، فتتضاءل إرادته وتذوب إزاء إرادته هللا تعاىل، وهل �كن تقوية 

 .إرادته هللا تعاىل، وهل �كن تقوية (اإلرادة) بعرضها عىل التضاؤل والذوبان)؟

ا لتحيا وتدوم، فاإلرادة اإلنسانية، والجواب: (إّن إرادة اإلنسان، عندما تخ ّّ إ شع أمام إرادة هللا تبحانه، وال تذوب لتموت، و

لتحيا وتدوم، فاإلرادة اإلنسانية، إذا اتتقلت يف الوجود، تكون متهافتة قابلة لالنهيار أمام الزعازع واألهوال، ولكن إذا 

لالنهيار أمام الزعازع واألهوال، ولكن إذا انصهرت اإلرادة اإلنسانية يف اإلرادة اإللهية، تعود إىل الحياة أقوى ما تكون عىل 

ث يف ميادين الرصاع، حيث تتخذ من االنض�م إىل إرادة هللا، مصدر قوة وثقة، تعود إىل الحياة أقوى ما تكون عىل مواجهة األحدا

إ�انه بال مطلقاً، يعرف هللا فوق كل إنسان  االنض�م إىل إرادة هللا، مصدر قوة وثقة، ال �كن أْن يأت عليه� يشء، ما دام 

 .يعرف هللا فوق كل إنسان وتلطان

رد، ألنّه قد أعتاد يف أيام الثانية: إنَّ الصوم حيث يطول أمده شهراً كامالً، يغ� ـ هو واملستحبات التابعة له ـ برامج حياة الف

املعهودة، حتى يشهر بالضجر وامللل، حياة الف رد، ألنّه قد أعتاد يف أيام السنة، أْن يتناول وجبات الطعام، يف مواعيدها 

حتى يشهر بالضجر وامللل، ولكنه ح� يصوم، يقع مع عاداته يف رصاع عنيف، فالعادة التي ملكت عليه حواته، وفتحت 

و الرشب أو ملكت عليه حواته، وفتحت مجراها يف تلوكه، تجذبه إليها يف أوقاتها، ومسلحة بقوة الشهوة إىل األكل أ 

و الرشب أو الجنس، ولكنه �يض يف إرادته، دون أْن يلتفت إليها، فيمنعه عن الطيبات يف أوقاتها، ويوفر عليه إىل األكل أ 

يف أوقاتها، ويوفر عليه الطيبات يف غ� أوقاتها، وتبعاً لذلك، تتطور حياته كلها، فينام يف غ� وقته، ويعمل يف غ� دوامه، 

املناتبات، ويحاول غ� وقته، ويعمل يف غ� دوامه، ويعبد هللا أكث من تائر الشهور، ويجتمع باملسلم� أكث من بقي ة 

املناتبات، ويحاول إتيان القربات أكث من األوقات األخر، وكل هذه التطّورات، تأت فجأة، مع بزوغ هالل شهر رمضان، 

بزوغ هالل شهر رمضان، فيجتمع للمسلم ـ الذي عاش حياة رتيبة ـ جهاٌد بالنهار عىل الصوم، لكبح نفسه ونوازعها وأُمنياتها، 

إل�انهلكبح نفسه ونوازعها وأُمنياتها، وجالد بالليل، للسهر عىل القربات، احياًء لضم�ه، وتن  .شيطاً 

 .إل�انه

ومن تدرب عىل أْن �تنع ـ باختياره ـ عن شهواته ولذائذه، ثم يبقى ُمّرصاً عىل االمتناع عنها يف أوقات معينة، ال ليشء، إالّ 

أوقات معينة، ال ليشء، إالّ اتتجابة ألمر واحد من أوامر دينه، ال بد أْن تخر عىل أقدامه األهواء والعادات، رصعى مغلولة، 

املظّفر، فتخضع هواجسه وشهواته لفكره، منقادة للوازع والعادات، رصعى مغلولة، ويشعر بالنرص، الذي يحس به القائد 

 .وشهواته لفكره، منقادة للوازع النفيس، مذعنة بالحس الديني، املسيطر عىل النفس ومشاعرها

وما الحياة يف مظاهرها الجادة، إالّ عزم يؤثر اإلقدام عىل اإلحجام، وأهم فوق ب� الذين ينجحون يف أع�لهم وب� الذي 

، يواجهون الحياة بعزم حديدي ال يعرف العجز ينجحون يف أع�لهم وب� الذي يفشلون، إّن أولئك يتحكمون إىل إرادتهم

 .حديدي ال يعرف العجز والهز�ة، وهؤالء تخور إرادتهم، أمام عادة أو شهوة، فيسقطون خانع�



 عبادة التحرر

وم�رتة الصوم ـ يف شهر رمضان ـ إلبراز اتتقالل (اإلرادة). تّرن الصائم عىل اعتياد التحرر واالنعتاق، من أحابيل الغريزة 

�ته وتشحذ مواهبه، وتستخرج ركائزه الدفينة، ليودعها التحرر واالنعتاق، من أحابيل الغريزة ومكايدها، وترهف عز 

ركائزه الدفينة، ليودعها مرصف روحانيته، ليجدد عنها ـ عند الشدائد ـ مدد الثبات والعزم والخشونة والجلد، حتى ينقلب 

ا  ّّ إ إ�اناً ومضاًء، فال يذّل وال يخشع، وال يستك�، و والعزم والخشونة والجلد، حتى ينقلب الصائم بطالً تتفجر أعصابه 

ا يبقى كالجندي املُعبأ، يتحفز ـ أبداً ـ  ّّ إ  .للدفاع والوثوبوال يخشع، وال يستك�، و

ألنَّ اإلخالص ل يف العبادة، يعني ـ يف جوهره وحقيقته ـ التحرر من الخضوع، لكل قوة ـ من دون هللا ـ مه� بلغت، وبذلك 

 .بلغت، وبذلك كان الصوم، وتيلة لتحرير اإلنسان من عبودية أخيه اإلنسان، ومن عبودية العادات، والشهوات

 .والشهوات

 الثبات

ث�ة، فنذا قويت إّن (اإلرادة) يف النفس، بنزلة م ركز األعصاب يف الجسد، فمتى تقّوت (اإلرادة) تفرعت عنها صفات ك

ث�ة، فنذا قويت (إرادة الفرد)، حتى تيطرت عىل نفسه، ال تتمرد عليه أعصابه، وال ترتبك مشاعره، وال يغيب عنه  صفات ك

ا يصبح رجالً مفكراً صموداً صبوراً، ال يكاد يثور يف  ّّ ترتبك مشاعره، وال يغيب عنه شعوره، مه� عصفت به األزمات، وإ

ف�تخ يف موضع صبوراً، ال يكاد يثور يف أوانها  وغ� أوانها، بل يبقى إنسانا مت�لكاً قاد عنان ذاته، ومرن عىل تحّمل الصعاب، 

ف�تخ يف موضع أقدامه، محافظاً عىل الهدوء واالتزان، عندما تعزف األحداث، ويغنّي املوت، وترتاقص  تحّمل الصعاب، 

د ويغنّي املوت، وترتاقص األهوال، ويتشذر النّاس ـ من هنا وهناك ـ مغلولة خّوارة، ويبقى هو رابطاً، ال تزعزعه الشدائ

إ�ان، وشجاعة مطبوعة، فهو الذي راض نفسه عىل املخاطر، يف تبيل هللا ويف تزعزعه الشدائ ا يتلقاها بفائُ  ّّ إ د واألخطار، و

�انه وعزائه بالصوم شهراً من كل عام إ  .نفسه عىل املخاطر، يف تبيل هللا ويف تبيل هللا وحده، وال يزال يغذي 

 .كل عام

 والثبات، ليملك بنفسه هكذا الصوم، يجعل املسلم شاعراً بأنّه تيد نفسه وإرادته، وأنّه هو وحده الذي تعّود الصرب

 .والثبات، ليملك بنفسه مص�ه، ويقود مستقبله

ملرتاضون ا ـ حتى اليوم ـ يفرضون عىل أنفسهم  و (الثبات) فضيلة عظيمة. كان فالتفة العال ـ قبل اإلتالم ـ وكث� من 

يفرضون عىل أنفسهم الشدائد القاتية ـ علهم ينالوا بعُ (الثبات) ولكنّهم ـ بالرغم من قسوة فرائضهم ـ ال يبلغون ما يبلغه 

 .فرائضهم ـ ال يبلغون ما يبلغه املسلم بالصوم

 يقدروا ولقد أرهق عل�ء النفس واالجت�ع أنفسهم، ليوفروا لمنسان عالجاً يسبغ عليه الثبات، فلم يبلغوا ما بلغه اإلتالم، ول

 يقدروا عىل إنقاذ البرشية، من ألوان التوترات، التي تجدها اليوم، ول يجدها املجتمع اإلتالمي يف الصدر ما بلغه اإلتالم، ول

يجدها املجتمع اإلتالمي يف الصدر األول، بفضل الصوم، ول تلك القوان� الوضيعة ـ حتى اليوم ـ رغم تطّوراتها املستمرة 

اإلتالم  اليوم ـ رغم تطّوراتها املستمرة أْن توفر لمنسان الفرصة الكافية ـ التي اعتربوها أتاس الثبات ـ التي أتاحها

 .اإلتالم لشعوبه يف شهر رمضان الثبات ـ التي أتاحها

* * * * * 

وهذان الخلقان: (اإلرادة) و (الثبات) ال يستفادان من أي فريضة، ك� يستفادان من الصوم، يف الوقت يكونان م� يعم األغنياء 

يف الوقت يكونان م� يعم األغنياء والفقراء، فننّه� من ألزم الصفات لكل إنسان، يف كل تكليف، وعند كل تبعة، وه� الزمان 

لغني، وإذا كان أحده� أحوج إليه� من اآلخر، فهو الفق� ألنَّ الغني قد تكليف، وعند كل تبعة، وه� الزمان للفق� لزومه� ل



 .فهو الفق� ألنَّ الغني قد يجد لديه، ما يعوض التفريط يف أع�ل (اإلرادة) و (الثبات)، بين� الغرامة ليست ميسورة للفق�

 .الغرامة ليست ميسورة للفق�

 االحت�ل

ضم�ه ـ الذي يرتل إليه  كان اإلنسان وحشاً خرج من الغاب، ولكْن ل يخرج الوحش من اإلنسان، ورغم (امللك) الواعي يف

ضم�ه ـ الذي يرتل إليه التوجيهات أبداً ويف كل حال ـ فنن (الوحش) الراقد يف حناياه، قد يطغي عليه، فيثور ويلعن 

يطغي عليه، فيثور ويلعن ويسب ويعكر الحياة، وقد يجد هذا (الوحش) إمكان التعب� فيفرغ تخائه، ويهدأ، وربا ال يجد 

خر، يغلّقون عليه نوافذ تخائه، ويهدأ، وربا ال يجد قدرة التعب�، حيث يجد أمامه (أوحش منه) أو يكبله (الوحوش) األُ 

خر، يغلّقون عليه نوافذ الحياة، فيضيق صدره فيحطم نفسه، وينتحر. هل (االنتحار) إالّ إرادة ذلك (الوحش) الجزع؟ األُ 

ُّ َجُزوعاً))، هل املنتحر إال إنساناً عاجزاً  ُه الرشَّ ـ غ� واثق إرادة ذلك (الوحش) الجزع؟ ((إِنَّ اإلِنْساَن ُخلَِق َهلُوعاً * إِذا َمسَّ

 .إنساناً عاجزاًـ غ� واثق بربه وبنفسه

وحش) ليصبح (إنساناً) مستأنساً يألف النّاس ويألف ما حوله، ويألف به النّاس، ويألف ما والصوم، جاء لرتويُ ذلك (ل

 النّاس، ويألف ما حوله، أو ل يقل النبي (صىل هللا عليه وآله وتلم): (املسلم ألٌف مألوف، وال خ� فيمن ال يألف وال يألف)؟

 يألف)؟

س، من شوائب املجتمع، وبوتقة، تصهر فيها فالصوم، مستشفى ج�عية تيارة، تعالج فيها الغرائز، ومصفاة، تصفى فيها النفو 

شوائب املجتمع، وبوتقة، تصهر فيها األرواح لتنضج وتتبلور، فال يسكره الشبع، ليبطر فيعربد ويفسد، وال يهيجه الفقر، 

 .فيعربد ويفسد، وال يهيجه الفقر، ليسعى مسعوراً يف األرض، يقتل هذا ويلعن ذاك، لكسب العيش الحرام

 .الحرام

املحاكم واملؤترات، كلها من الجزع أو ليست الشكاوى الفردية الج�عية والدولية، التي ترددها البرشية وتنصب ملعالجته ا 

املحاكم واملؤترات، كلها من الجزع وعدم االحت�ل، فالغني يجزع من الغني، والفق� يجزع من الفق�، وكاله� يعلن الحرب 

 .الفق�، وكاله� يعلن الحرب عىل اآلخر

والصوم، جاء ليعلمنا الغنى ليالً والفقر نهاراً، حتى ننال خربة اقتصادية، تكننا من احت�ل الغنى واحت�ل الفقر، وإذا كان يف 

ن يظن الصعوبة يف احت�ل الفقر، فأ� أرى املشقة يف احت�ل الغنى، أكث احت�ل الغنى واحت�ل الفقر، وإذا كان يف النّاس م

 .أرى املشقة يف احت�ل الغنى، أكث وأصعب

إنَّ شهر رمضان، فرتة امتحان، يؤدي فيها املسلم ما أتتذكره من الفضائل، فمن النّاس من يؤدي االمتحان ـ ك� اعتاد بعُ 

نه، ومنهم من يؤديه االمتحان ـ ك� اعتاد بعُ الطلبة ـ بالغش، ومنها من يؤديه كسالً وخيبة، ومنهم من يهمله ويتسلل م

 .نه، ومنهم من يؤديه بنجاح وتفوقم

وإذا كان الصوم اختباراً ألية فضيلة، فهو ـ قبل كل يشء ـ اختبار لالحت�ل، ك� قال النبي (صىل هللا عليه وآله وتلم): (الصوم 

أل�ان).  (صىل هللا عليه وآله وتلم): (الصوم نصف الصرب، والصرب نصف ا

 األخالق

واجب) هو االلتزام بأداء عمل مفروض، عىل أْن يكون نستطيع أْن نعرف (علم الخالق) بأنّه: (علم الواجب). ألنَّ معنى (ال

ث�اً  مفروض، عىل أْن يكون هذا العمل، غ� قائم عىل (القهر) وال عىل (املنفعة) فالعمل القائم عىل (القهر) ليس عمل أخالقياً، بل ك



ث�اً ما يكون ضد األخالق، ألّن عنرص (اإلرغام) يسلب حرية اإلنسان وعزته، فيغدو اإلنسان (آلة) ال  ليس عمل أخالقياً، بل ك

 .فيغدو اإلنسان (آلة) ال تعرف األخالق

إ�اناً بأجرته، فيفقد العمل صفته وا إ�اناً به، بل  لعمل القائم عىل (املنفعة)، ال يكون عمالً أخالقياً، ألّن اإلنسان ال يؤديه 

ا العمل األخالقي، هو العمل  ّّ إ بأجرته، فيفقد العمل صفته الذاتية املستقلة، ليصبح عمالً طريقياً يتقمص صفة هدفه، و

ا العمل األخالقي، هو العمل الذي يأت به اإلنسان، لذاته املجردة، ال نكاد نجد  ّّ إ عمالً، ينطبق عليه هذا التعريف، أظهر و

ينطبق عليه هذا التعريف، أظهر من الصوم، ألّن الصائم ال ينال جزاًء عىل ذات الصوم ـ وإْن نال الجزاء عىل صورته الظاهرة ـ 

الجزاء عىل صورته الظاهرة ـ وال يفرض عليه إلزام قهري ـ وإْن فرض إلزام عىل القيام بصورة الصوم ـ ألّن حقيقة الصوم ال تربز 

يستطيع أْن يفطر دون أْن يعلم به أحد، فال يقع ذات  ـ ألّن حقيقة الصوم ال تربز للوجود إالّ بعد اكت�ل رشائطه، وكل إنسان

 .يعلم به أحد، فال يقع ذات الصوم الحقيقي، مقابل األجرة، وال تحت القهر

باإلضافة إىل أنَّ الصوم، حيث يهدأ األعصاب، يخّفف دورة الدم، وتهدأ فورت الجسد، فيحيا الصائم بروحه أكث منه بجسده، 

فتنطلق يف نفسه الفضائل دفعة واحدة، الصائم بروحه أكث منه بجسده، فيكون انقياده لعقله أتهل من غ� أحيان الصوم، 

نفسه الفضائل دفعة واحدة، فتطغي غرائز الفضيلة عىل غرائز الرذيلة، ويتسامح أخاه، ويصفح عن امليسء، ويسعى للمصالح 

ويصفح عن امليسء، ويسعى للمصالح العاّمة، ويصل الرحم، يتحرك يف عقله حب التأمل والتفك�، يف فلسفة الوجود، 

اً أبداً، وأْن يسخو بكل ما يف فلسفة الوجود، وفلسفة الغنى والفقر، فتجيش عواطفه، ويود لو يستطيع أْن ال يرى جائع

ين، فيندفع إىل تفّقد األهل واألرحام، وإطعام  أبداً، وأْن يسخو بكل ما لديه، إلنقاذ النّاس من الجوع، الذي يقايس منه األمرَّ

املحتاج�  .تفّقد األهل واألرحام، وإطعام الجائع�، ومساعدة 

* * * * * 

ذي يؤهله للخشونة والغلظة، عىل أّن الصائم الجائع، يكون أبعد النّاس، عن التفك� يف الخداع، والخصام، ألنَّه ال يجد الحول ال

ا يكون رفيقاً تهالً، فيكون أصدق النّاس لهجة، وأوفاهم وعداً، وأبعدهم عن الحول ال ّّ إ ذي يؤهله للخشونة والغلظة، و

 .وعداً، وأبعدهم عن األذى والرش

* * * * * 

زيادة عىل أنَّ رمضان، شهر يتطهر فيه كل يشء، ويتهذب فيه كل يشء، ألنَّ الصوم يسموا بالروح، إىل حيث تحقر عنده املادة، 

املعدة إىل حيث تحقر عنده املادة، ويصفو له إرشاق ا لقلب، ما دام دينه يقرر: إّن الجوارح كلها ال بد أْن تصوم، وتشارك 

املعدة والفرج، حتى يكمل صومه، عىل ما ورد من النبي (صىل هللا عليه وآله وتلم): (ما من عبد يصبح  بد أْن تصوم، وتشارك 

وتلم): (ما من عبد يصبح صائاً، فَيُشتم فيقول: إّ� صائم، تالٌم عليكم، إالّ قال الرب تعاىل: ((اتتجار عبدي بالصوم من رش 

املأثور عن اإلمام الصادق (عليه ((اتتجار عبدي بالصوم من رش عبدي ، قد أجرته من النّار، وأدخلته الجنّة)). والحديث 

املأثور عن اإلمام الصادق (عليه السالم): (إذا صام أحدكم، فال يجادلن أحداً، وال يجهل وال يرسع إىل الحلف واإل�ان بال، 

يرسع إىل الحلف واإل�ان بال، فنن جهل عليه أحد فليتحمله). فالصوم اللسان من الكذب، والغيبة، والنميمة، والقذف، 

ر، وتصوم الع� عن االمتداد إىل املحرمات، ويصوم القلب عن الحقد والحسد والغيبة، والنميمة، والقذف، وشهادة الزو 

املباح ـ كالقتل والرضب والرسقة ـ وتصوم القدم عن السعي إىل  القلب عن الحقد والحسد والرياء، وتصوم اليد عن غ� 

وتصوم القدم عن السعي إىل املنكر والضالل، ويصوم الفكر عن التسّوالت الفاجرة والشبهات، وهكذا تتهذب النفس 

 .ية اإلنسانية، كان هنالك املجتمع السعيدوهكذا تتهذب النفس والحواس، ومتى تهذبت الشخص

 .السعيد



ب�ة، ذات مقاصد تتعلق بنيجاد املجتمع  املعا� األخالقية، التي يهدفها اإلتالم من وراء الصوم، هي معاٍن ك وهذه 

املتكامل، وتعميم نظريات اجت�عية واقتصادية بالغة األهمية  .تتعلق بنيجاد املجتمع 

 الجود

 .ءلت أمامه موائد الدنيا، تسخو نفسه، فيسهل عليه اإلنفاق واإليثارومتى ترفّع اإلنسان عن الحياة، ومرنت نفسه، وتضا

 .فيسهل عليه اإلنفاق واإليثار

* * * * * 

عىل أنَّ الصائم حيث يتذوق أل الجوع والحرمان، ويعيش حياة الفقراء واملساك�، يشعر بشعورهم، ويتلّخع عن الدنيا، بقدر 

ين، ويرث بشعورهم، ويتلّخع عن الدنيا، بقدر ما يطمنئ إىل ثواب اآلخرة، ف�ق قلبه ويل� جانبه، فينخفُ جناحه للمعوز

 .ين، ويرث لهم، ويجود عليهم بطيب النفسفينخفُ جناحه للمعوز

ولنفس السبب، نجد الفقراء أرق عىل بعضهم من األغنياء، حيث إنَّ الفق�، يستطيع أْن ينبُ بشعور الفق�، ولكنَّ الغني ال 

 .بشعور الفق�، ولكنَّ الغني ال يطيق أْن يشعر بواقع الفق�

ما يكون يف رمضان). وإّن أهل البيت (عليهم  وعن ابن عباس: (كان النبي (صىل هللا عليه وآله وتلّم) أجود النّاس، وكان أجود

املثل يف الجود، عندما كانوا صائ�، فأثروا عىل أنفسهم املسك� واليتيم واألت�،  أهل البيت (عليهم السالم)، رضبوا أرفع 

 أنفسهم املسك� واليتيم واألت�، حتى حيّاهم القرآن بسورة كاملة من القرآن، وهي تورة (هل أت).

 الشكر

ضافة إىل أنّه يستدر رحمة هللا تعاىل ك� ورد يف القرآن الكريم: ((لَِنئْ و الشكر صفة كر�ة، تعني: (تقدير النعمة)، وهو باإل 

ذير، ورد يف القرآن الكريم: ((لَِنئْ َشَكْرتُْم ألَِزيَدنَُّكْم))، يدعو إىل اتتهالك النعمة، يف أفضل مصارفها، ويعصم اإلنسان، عن التب

فَ  ًـ  بنثارة نقمة هللا تعاىل، ك� ورد يف القرآن الكريم: ((َولَِنئْ كَ رْتُْم إِنَّ مصارفها، ويعصم اإلنسان، عن التبذير، الذي ينتهي ـ حت�

فَ   .رْتُْم إِنَّ َعذاِب لََشِديٌد)). وفقدان النعمة، بواتطة اتتهالكها يف مصارفها الالئقةيف القرآن الكريم: ((َولَِنئْ كَ

 .يف مصارفها الالئقة

ا يقدرها إذا فقدها، فليس يف النّاس من يشكر نعمة السمع،  ّّ إ واإلنسان ال يستطيع تقدير النعمة، ما دامت متوفرة فيه، و

أصيب بالصمم الكامل، يعرف  يف النّاس من يشكر نعمة السمع، مثالً ـ إالّ القليل ممن روضوا أنفسهم بالعبادات ـ ولكن إذا

 .بالصمم الكامل، يعرف مدى عظمة نعمة السمع، ويقدرها تقديراً 

ولهذا الواقع، كان قسم من األمراض واآلفات، نعمة، يوفرها هللا عىل العبد، إذا وجده معرضاً عنه، من دون أْن تؤثر فيه 

املواعظ والنذر، فيصيبه هللا ببعُ اآلفات حتى ينتبه عن تكرته، ويؤوب إىل ربه خاشعاً   .شاكراً  من دون أْن تؤثر فيه 

 .شاكراً  ربه خاشعاً 

والصوم مرتبة بدائية من املواعظ العملية، حيث يسلب هللا به من العباد، بعُ نعمه يف أوقات محدودة، وال يسلبهم 

ا يسلبهم موقتاً وباختيارهم، بعُ نعمه، كي� يتذوقوا أل الحرمان،  ّّ إ محدودة، وال يسلبهم االختيار، حتى يصابوا بالذل و

 ...باتنعمه، كي� يتذوقوا أل الحرمان، فيعرفوا نعمة هللا، ويشكروه، عندما يحل لهم الطي

 .ومتى تكرر هذا الحرمان، أياماً متتالية كل عام، تركز الشكر يف نفوتهم، فلزموه عىل كل حال، فأصبحوا شاكرين

 .فأصبحوا شاكرين



 العفة يف الصوم

 .والصوم، يحرك ـ يف اإلنسان ـ الشعور بالعفة العاّمة، فتتحرك فيه عفة البطن، وعفة الجنس، وعفة الكالم

 .وعفة الكالم

البطن، ألنَّ هللا قد أحل لعباده الطيبات من الرزق، وأباح لهم األكل والرشب من  فيتحرك فيه الشعور بالعفة، عن شهوة

ُمْرسِِفَ�)) وأضاف عزّ و  ُفوا ِإنَُّه ال يُِحبُّ الْ ُبوا َوال تُْرسِ جّل: ((قُْل لهم األكل والرشب من غ� رسف، فقال تعاىل: ((كُلُوا َواْرشَ

نْيا وأضاف عزّ وجّل: ((قُْل َمْن َحرََّم ِزينََة ِهللا الَّتِي أَْخَرَج لِِعباِدِه َوالطَّ  زِْق قُْل ِهَي لِلَِّذيَن آَمُنوا ِيف الَْحياِة الدُّ يِّباِت ِمَن الرِّ

املرء يف حياته اليومية الرتيبة أنْ  املطلقة) تعّود  نْيا خالَِصًة يَْوَم الِْقياَمِة)) واندفاعاً مع هذه (اإلباحة  يتناول ثالث  الَْحياِة الدُّ

ه�ة وعشياً، وأْن يحتيس  من ألوان يف حياته اليومية الرتيبة أْن يتناول ثالث وجبات من الطعام ـ تحابة نهار ـ بكرة وظ

املباحة، أكرب مقدار يريد، يف أي وقت يشاء، ولكن إذا صام يرضب عن الطعام وعشياً، وأْن يحتيس  من ألوان املرشوبات 

إذا صام يرضب عن الطعام والرشاب، مه� لدغه الطوى وأحرقه الظ�، وهو يجد كل ما لّذ وطاب وتحت إرادته، ثم �سك عن 

 .وتحت إرادته، ثم �سك عن ذلك كلّه، ويحبس نفسه عنه

نه: أحل مبارشة النساء ـ برشائطها ـ متى شاء الرجل فقال: ويتحرك فيه الشعور بالعفة، من شهوة الجنس، ألّن هللا تبحا

وا َحرْثَُكْم َأ�َّ متى شاء الرجل فقال: ((فَأنِْكُحوا ما طاَب لَُكْم ِمَن النِّساِء َمثْنى َوثُالَث َوُرباَع)). ((نِساُؤكُْم َحرٌْث لَُكْم فَأْتُ 

لقوله تعاىل: ((أُِحلَّ لَُكْم لَيْلََة  لَُكْم فَأْتُوا َحرْثَُكْم َأ�َّ ِشئْتُْم))، ولكن هذه املتعة، تضيق يف حياته إذا صام، وال تباح إالّ يف الليل،

)) في الليل، ياِم الرَّفَُث إِىل نِسائُِكْم ُهنَّ لِباٌس لَُكْم َوأَنْتُْم لِباٌس لَُهنَّ ضطر طوال أيام رمضان، إىل لقوله تعاىل: ((أُِحلَّ لَُكْم لَيْلََة الصِّ

ب  فيضطر طوال أيام رمضان، إىل أْن يُلجم هذه الشهوة العاتية، أضف إىل ذلك: أنَّ طبيعة الصوم، تكرس حدة الشبق، وتهذِّ

ب الغريزة الجنسية، عىل ه النبي (صىل هللا عليه وآله وتلم) العزاب الذين ال  تكرس حدة الشبق، وتهذِّ هذا الضوء، وجَّ

العزاب الذين ال يستطيعون نكاحاً، إىل الصوم، فقال (صىل هللا عليه وآله وتلم): (من اتتطاع منكم الباءة فليتزوج، فننّه أغُ 

 .(الباءة فليتزوج، فننّه أغُ للبرص، وأحصن للفرج، ومن ل يستطع، فعليه بالصوم، فننه له وجاء

 .(وجاء

عن شهوة الكالم، وبقية ألوان الشهوات ألّن حقيقة الصوم، ال تقترص عىل االمتناع عن شهوات  ويتحرك فيه الشعور بالعفة،

عىل االمتناع عن شهوات البطن والفرج فحسب، بل تشمل إمساك جميع الجوارح عن الحرام، ولنئ كانت املحرمات محظورة 

ولنئ كانت املحرمات محظورة عىل املسلم يف عامة أوقات حياته، فنّن حرمتها عىل الصائم أكّد، أو ليس يف الحديث: (كم من 

صائم، ليس له من صومه إّال الجوع والعطش). و (من ل يدع قول الزور والعمل له، فليس ل أو ليس يف الحديث: (كم من 

والعمل له، فليس ل حاجة يف أْن يدع طعامه ورشابه). وقد أباح هللا ردء السيئة بثلها، فقال جّل جالله: ((َوَجزاُء َتيِّئٍَة 

املعادلة باملثل، وتراشق السباب  جّل جالله: ((َوَجزاُء َتيِّئٍَة َتيِّئٌَة ِمثْلُها)). ولكن كره للصائم أْن يتنازل حتى إىل مستوى 

 .(باملثل، وتراشق السباب والتهم، وفّضل أْن ال ينبس ببنت شفة، توى إعالن تحصنه بالصوم، فـ (الصوم ُجنّة

 .((الصوم ُجنّة

 األمانة

إّن الرتبية الحديثة، اعتمدت طرقاً شتى لغرس األمانة يف نفوس األطفال، ولكنها ل تعرف ـ حتى اآلن ـ طريقة عملية، 

طرق التي تارتها لتعويد األطفال، عىل األمانة، ل تكن حتى اآلن ـ طريقة عملية، لتنمية األمانة يف نفوس الكبار، وحتى ال

% وقد تبقها اإلتالم، بابتكار الصوم، لرتبية الصغار والكبار عىل األمانة، وهو 50األطفال، عىل األمانة، ل تكن ناجحة إالّ أقل من 

لرتبية الصغار والكبار عىل األمانة، وهو عمل ناجح ـ �كن أْن نقول ـ: مائة باملائة، ألنه يدعو إىل ترك األكل والرشب والجنس، 

نسان الجائع، يرى الطعام فال يتناوله، ويستبدَّ به يدعو إىل ترك األكل والرشب والجنس، وليس هناك أقوى أمانة من اإل 



املاء، ويلج به الشبق، وال يقربه، كل ذلك وهو يعلم أْن ال رقيب عليه إالّ  يتناوله، ويستبدَّ به العطش يف يوم قائظ، ثم يدع 

يعلم أْن ال رقيب عليه إالّ هللا، فنن شاء أكل، وإْن أراد رشب، ألنه يستطيع أن يلتمس الُرخص لمفطار. ومرُد هذه الرُخص، إىل 

ا يلتزمه لمفطار. ومرُد هذه الُرخص، إىل تقديره هو يف املط ّّ إ اف األخ�، فليس هنالك حارس يالزمه إلرغامه عىل الصيام، و

ا يلتزمه بحُ اختياره وإرادته ّّ إ  .عىل الصيام، و

 .من تعّود األمانة يف ترك األكل والرشب والجنس ـ وهي من الحاجات الرضورية ـ فقد تعّودها يف كل يشء

 .كل يشء

 التقوى

أقرب إليه من حبل الوريد، بحيث يعرف صيامه وإفطاره، وأكله فنّن اإلنسان ال يصوم، إالّ إذا علم أنَّ هللا له باملرصاد، وأنّه 

يعرف صيامه وإفطاره، وأكله ورشبه، ويحيص خطرات قلبه، وتقلّب نواياه، إذا علم كل ذلك، يجد نفس أبداً يف حرضة 

نفس أبداً يف حرضة تبحانه وتعاىل، بحيث يراقبه يف كل حركة وتكتة، كان يراقبه هللا يف كل لفتة، وهمسة ونية، وباتتمرار 

قوى يف نفسه حالة حضورية، ال يستطيع جحودها، فيكون لفتة، وهمسة ونية، وباتتمرار تاعات الصوم تكرار أيامه، فت

امللوك أو الزع�ء، تلكه حالة  يستطيع جحودها، فيكون أبداً يف خشوع وتواضع ووقار، فك� أنَّ اإلنسان إذا مثل أمام أحد 

امللوك أو الزع�ء، تلكه حالة مواظبة، تنعه من آتيان كل ما ينايف مرضاتهم، كذلك إذا تيطرت عليه (امللكة الحضورية) 

كون (متقياً) ـ بعناه الكامل ـ حتى ال ينبعث إالّ عن رضاه، تيطرت عليه (امللكة الحضورية) بالنسبة إىل هللا تبحانه، فننّه ي

حتى ال ينبعث إالّ عن رضاه، وال يأت با يخالف إرادته، أليس يف بعُ الحديث: (الصوم ُجنّة) إشعاراً بأنّه (وقاية) يجب أْن 

إشعاراً بأنّه (وقاية) يجب أْن يتسرت بها الصائم، من رشور نفسه ورشور مجتمعه ورشور الشيطان، وهكذا يكون متقياً ـ 

الصوم بقوله: ((لََعلَُّكْم تَتَُّقوَن)) ـ ويرقى يف مراتب التقوى،  الشيطان، وهكذا يكون متقياً ـ رمز إليه القرآن حيث ختم بيان

ويرقى يف مراتب التقوى، حتى يبلغ درجة اليق�، التي عّرب عنها الحديث املأثور: (أعبد هللا كأنّك تراه، فنْن ل تكن تراه فننّه 

 .(تراه، فنْن ل تكن تراه فننّه يراك

 اإلخالص

ن هللا تبحانه، وأْن يراه حيث نهاه، أو وإذا أعتاد الصائم أْن يجد نفسه تحت مراقبة هللا، حتى تربت فيه (ملكة الحياء) م

املكائد، وال يسدل  تبحانه، وأْن يراه حيث نهاه، أو معرضاً عّ� يرضاه، يكون صادقاً مع نفسه ومع النّاس ومع هللا، فال يتسول 

ا يفعل الطاعات، بداعية عظيمة، ال يشوبها رياء  ّّ إ املنكر جهاراً، و املكائد، وال يسدل بينه وب� هللا تتاراً، وال يقرتف  يتسول 

 .بداعية عظيمة، ال يشوبها رياء وال تمعة، وال اتتجابة عادة

كانت العبادات كلها، منبعثة من اإل�ان الداخيل، وال تقبل إالّ باإلخالص، فنّن الصوم أوثق العبادات صلة بالضم�، ألنّها  وإذا

العبادات صلة بالضم�، ألنّها عبادة ال يطلّع عىل حقيقة الوفاء بها توى عالّم الغيوب، وهذا أدعى إىل التحرر النفيس، من كل 

 .إىل التحرر النفيس، من كل شائبة نفعية

رد عن النبي (صىل هللا عليه وآله وتلّم) عن هللا: ((كل عمل ابن آدم له، إالّ الصوم، ولعل هذا هو رس خلوص جزاء الصوم، ك� و 

له، إالّ الصوم، فننّه يل وأنا أجزي به). ويف وراية أخرى: (كل عمل ابن آدم، يضاعف: الحسنة بعرش أمثالها: إىل تبع�ئة ضعف، 

 بعرش أمثالها: إىل تبع�ئة ضعف، إالّ الصوم فننّه يل وأنا أجزي به، يدع شهواته وطعامه من أجيل).

 تزكية النفس

إ�ان عبد، حتى يجد وقع أوامر هللا ونواهيه يف وجدانه، ك�  أل�ان ـ رغم تهولة انتحاله ـ حقيقة صعبة املنال، فال يكل  إنَّ ا

هللا ونواهيه يف وجدانه، ك� يلمس وقع املوجودات الحية بحواته، وأما الكل�ت املتفائلة، التي تعطر الحديث، ثم توت عىل 



أل�ان، أو ليس يف القرآن إّن إبراهيم التي تعطر الحديث، ثم توت عىل شفاه قائلها، تاركة خلفها ظل�ت وآثاماً، فال تعرب  عن ا

ِرِ� كَيَْف تُْحِي الَْمْوت قاَل أَ َولَْم تُْؤِمْن قاَل بَىل وَلِكْن  أل�ان، أو ليس يف القرآن إّن إبراهيم قال: ((رَبِّ أَ لِيَطَْمِنئَّ قَلِْبي))؟ ا

أل�ان بالتمني وال بالتحيل، ولكن م ا وقر َولِكْن لِيَطَْمِنئَّ قَلْبِي))؟ وأليس يف الحديث عن النبي (صىل هللا عليه وآله وتلم): (ليس ا

 .قلب وصّدقه العمل)؟بالتحيل، ولكن ما وقر يف ال

فالعقول يف عزلة عن القلوب، والقلوب يف ظالم دامس، من أخطاء العواطف، وعواطف األهواء، واإلنسان ب� كل ذلك 

�ًا ما يقول بلسانه، ثم �يس مفلساً، وتنطوي صحيفة عمره ب� الغفلة والتمني أل�ان، وكث  .ب� كل ذلك بعيد عن ا

 .الغفلة والتمني

املعنى، حيث رأى النبي (صىل هللا عليه وآله وتلم)، الحارثة بن رساقة، مبكراً إىل ولعل الحديث التايل، حاول التعب� عن هذ ا 

 الحارثة بن رساقة، مبكراً إىل صالة الصبح، مطرقاً مفكراً، فأفتتح صباحه قائالً: (كيف أصبحت يا حارثة؟)

 يا حارثة؟)

 وب� فرح اللقاء، وفرحة التبك� أجاب حارثة: (أصبحت مؤمناً حقاً)

ولكنَّ معلّم البرش، الذي عرف أّن أكث النّاس يقتنعون باألما� والتسّوالت، من غ� فهم وال عزم وال عمل، قال لحارثة: 

إ�انك؟)  قال لحارثة: (لكل حق حقيقة، ف� حقيقة 

املزيج تتكون (شخصية املؤمن) أل�ان حقيقة، والحياة حقيقة، واإلنسان حقيقة، ومن هذا   غ� أّن حارثة كان يعرف أّن ا

كشف عن واقعه مجيباً: (عزفت نفيس عن الدنيا، فاتتوى عندي ذهبها، وحجرها، وكأ� أرى  تتكون (شخصية املؤمن)

 وحجرها، وكأ� أرى أهل الجنّة ينعمون، وأهل النّار يُعذبون، وكأ� أرى عرش رب بارزاً).

* * * * * 

أل�ان الذي أقرّه النبي (صىل هللا عليه وآله وتلم)، فننَّ تكينه من النفوس، بالغ بالصعوبة، وال �كن  وإذا كان هذا معنى ا

املهمة، وقد قرر  ا يحتاج إىل حركة عملية، جديرة بننجاز هذه  ّّ إ بالصعوبة، وال �كن ترتخه فيها بجرد كل�ت وخطب، و

املادة، ويستأصل النزوع إىل املناعم  بننجاز هذه املهمة، وقد قرر اإلتالم ألداء هذه الرتالة، الصوم، فننّه حيث يقطع أوارص 

ة، يستطيع كبت الرغبات املادة، ويستأصل النزوع إىل املناعم الفارهة، ويجرد اإلنسان من املطاعم واملناكح فرتات متوالي

ة، يستطيع كبت الرغبات والنزوات الطائشة، وتطه� النفس من العنارص املختلفة النكراء، التي تخلق فيها اتتجابة متوالي

ملركبة معها، أو ترتتب عليها من الجو واملحيط والرتبية املنحرفة، وكل�  ا النكراء، التي تخلق فيها اتتجابة للمواد األرضية 

ك الجو واملحيط والرتبية املنحرفة، وكل� تزكّت النفس، تهيأت للتقوى والقبول، وأصبحت كاألرض املهذبة من األشوا

املهذبة من األشوا  .ك وفضول األعشابكاألرض 

فيكون اإلنسان ـ بعد فرتة الصوم ـ مستعداً لالنسالخ من تلك الفظاظة التي نلمسها يف أبناء الرشق اإلتالمي، وقادراً عىل 

الرشق اإلتالمي، وقادراً عىل التحرر من عبادة العادات، وحكومة األوهام، التي حولت حياتنا إىل قطعة من (الروتينيات) و 

انيكية، تتحرك عىل نسق مع�، لتؤدي أع�الً محدودة قطعة من (الروتينيات) و (الدبلوماتيات) البليدة، وجعلتنا آالت ميك

املرونة، التي تيز اإلنسان عن الخشب والحجارة  مع�، لتؤدي أع�الً محدودة وفق إرادة خاصة، فابتعدنا ـ كل االبتعاد ـ عن 

 .تيز اإلنسان عن الخشب والحجارة والحديد، حتى تخلينا عن شيم األحرار، الذي يعملون باختيار

 .باختيار



إىل مجانبة مشتهياته بجرد إرادته، ومتى قدر اإلنسان عىل إه�ل والصوم، يقدر عىل هذه الرتالة، ألنّه زمام إداري، يدفع اإلنسان 

بجرد إرادته، ومتى قدر اإلنسان عىل إه�ل شهواته الجامحة، يتدرج يف املقاومة إىل أْن ينال (ملكة) راتخة، يتمكن بها من 

إ�انه  .ينال (ملكة) راتخة، يتمكن بها من االنك�ش واالنبعاث متى أراد 

أْن يقول: (إ� مؤمن) مه� قابل فمن اتتطاع ـ يف رمضان ـ أْن يقول: (إ� صائم) كل� واجه كل�ت بذيئة، يستطيع يف كل ح� 

 .يقول: (إ� مؤمن) مه� قابل جاهالً 

ومن منع نفسه من املاء الحالل ـ ألنّه صائم ـ يهون عليه أْن �نع نفسه من الخمر الحرام ـ ألنّه مؤمن ـ ومن امتنع عن 

أل�ان ـ  مؤمن ـ ومن امتنع عن مبارشة زوجته الحليلة ـ من أجل الصوم ـ يسهل عليه االمتناع عن امرأة أجنبية ـ ألجل ا

أل�ان ـ ومن كف عن الطعا م املباح ـ اتتجابة إلرادة هللا ـ يخّف عليه الكف عن الربا ـ خوفاً من هللا ـ أجنبية ـ ألجل ا

أل�ان املفروضة عىل النفس، ليأخذ قيادها ا  .ـ خوفاً من هللا ـ وهكذا تنحرس التيارات 

 ...فمسؤولية الصوم، هي تحرير اإلنسان، من العبودية االختيارية لـ (الاليشء)، وتوجيهها إىل عبادة هللا

 ...عبادة هللا

نسان، تغذية نفسه باألفكار الصالحة، وزرعها بالفضائل واملثل، والقيم الروحية، حتى تنصهر عواطفه، وبعد ذلك... يتاح لم 

املطامع واملنافع،  والقيم الروحية، حتى تنصهر عواطفه، ويتبلور ضم�ه، وتقوى يف روعه نزعة الخ�، وتتضاءل أمام عينه 

املادية إىل ُمتعها ومساقطها، ويصل ـ تدريجياً ـ إىل حالة من (الصفاء) تح بب أمام عينه املطامع واملنافع، فال تنازع القوى 

بب إليه الخ�، وتكرّه له الرش، وترهف إحساته، حتى يشعر برفعة الفضيلة، وخّسة تدريجياً ـ إىل حالة من (الصفاء) تح

يشعر برفعة الفضيلة، وخّسة الرذيلة، فيتخىل عن هذه، ويتحّىل بتلك، ليغدوا إنساناً مثالياً ّوذجياً، ال يرتك الصدق والحق، 

مثالياً ّوذجياً، ال يرتك الصدق والحق، والوفاء واملروءة، وإْن كان فيها تجشم الصعاب، وتحمل الضياع، وال يرتكب الفسق 

 .، وإْن تتطلب تقديم التضحيات، والحرمان من األغراض املحرمةوتحمل الضياع، وال يرتكب الفسق والباطل والزور

 .األغراض املحرمة

املزالق، إىل أْن يبلغ القرارة السحيقة، التي تكبله  ك� يكون يف وتعه ـ بعد ذلك ـ إطالق عنان نفسه، وإه�لها، حتى تتدهور يف 

 .القرارة السحيقة، التي تكبله ـ فيها ـ شبكة الشيطان، وحبائل املجتمع

ا يرتك له الخيار، ليهلك من أحّب هذه هي مهمة الصوم، إنّه يهيئ اإلنسان وي ّّ إ عّده للتقوى، ولكن ال يجربه عليها، و

املعنى تنظر كلمة: (لعل) يف آية الصوم: ((يا أَيَُّها  الخيار، ليهلك من أحّب الهالك، ويحيي من فّضل الحياة، ولعل إىل هذا 

ياُم كَ� كُتَِب عََىل الَِّذيَن ِمْن قَبْلُِكْم  لََعلَُّكْم تَتَُّقوَن)) فكلمة (لعل) كل� وردت آية الصوم: ((يا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا كُِتَب َعلَيُْكُم الصِّ

 .تَتَُّقوَن)) فكلمة (لعل) كل� وردت دلت عىل مفهوم الصالحية ال اإلكراه

 إنكار الذات

لعنا نستطيع التأكيد، عىل أّن (حّب الذات) رأس األخالق الذميمة، فالجب من آثار (حب الذات)، والبخل من آثار (حب 

وطلب الشهرة، وابتعاد املحمدة، الذات)، والبخل من آثار (حب الذات)، واالنتهازية من آثار (حبِّ الذات)، وحب الظهور، 

وطلب الشهرة، وابتعاد املحمدة، والحسد والحقد، واألنانية، وكل صفة دنيئة، من آثار (حبِّ الذات)، ألنَّ الذي يعبد ذاته 

(حبِّ الذات)، ألنَّ الذي يعبد ذاته يظن به عن مخاطر واألهوال، ويحاول أْن يكرس جميع أمواله للتوف� عىل شخصه، وينتهز 

الشهرة والثناء، للتوف� عىل شخصه، وينتهز كل فرصة ـ مرشوعة أو غ� مرشوعة ـ الكتساب منفعة، ويحاول الظهور و 

غ�ه، ويعرف أّن كل توف� عليه و  الشهرة والثناء، ويحسد من يفوقه، ويحقد عىل من ينازعه... ألنّه يرى شخصه وال يرى 



أّن كل توف� عليه انتصار، وإّن كل تقت� عليه فشل، من دون أْن يهتم بالقيم العليا، أو يقيس األمور بقاييس اآلخرة 

 .األمور بقاييس اآلخرة والثواب

نكار الذات) رأس األخالق الحميدة، ألنَّ الذي يعلق طرفه باألفق وإذا كان (حب الذات) رأس األخالق الذميمة، فـ (إ 

يعلق طرفه باألفق البعيد، ال بد أنّه يهتم باملثل العليا، ويقيس األمور بقاييس اآلخرة والثواب، حتى يهون عليه كل يشء، 

والثواب، حتى يهون عليه كل يشء، وينكر ذاته، وإذا أرتفع مستواه إىل مستوى القيم العليا، واآلخرة والثواب، أصبح شجاعاً 

عىل املوت أم وقع املوت عليه؟؟؟ وأمىس كر�اً، وال يبخل بأي يشء، إذ ال يشء  واآلخرة والثواب، أصبح شجاعاً ال يبايل أَوقع

بأي يشء، إذ ال يشء أعزَّ من الذات، ينكر ذاته وال يبخل باله، وصار مبدئياً يعمل لهدف خاص ال يتخىل، مه� عظم اإلرهاب أو 

ق يتخىل، مه� عظم اإلرهاب أو اإلغراء، وأنكر الظهور والشهرة واملحمدة، وبقية األخالق الذميمة، ألنَّ من تمت نفسه فو 

ق ذاته، يزهد يف مباهج الحياة، فال يتواضع للرصاع حول أعراضها، والحسد والحقد عىل من نال منها ألنَّ من تمت نفسه فو 

 .والحسد والحقد عىل من نال منها نصيباً، أو نازعه شيئاً منها

وعندما نستعرض واقع التاريخ، نجد أنَّ (حبَّ الذات)، هو الذي رصع القادة والزع�ء، الذين ركبوا الشطط، فأفسدوا 

 وعند النّاس، ثم كان عاقبة أمرهم خرساً، ونرى أنَّ جميع القادة ركبوا الشطط، فأفسدوا املجتمع وأفسدوا ثوابهم عند هللا

خرساً، ونرى أنَّ جميع القادة والزع�ء الذين عبَّدوا طرق الصالح، وحملوا النّاس عىل الخ� والهدى والعدل، فصلحوا وأصلحوا، 

والهدى والعدل، فصلحوا وأصلحوا، حتى اتتحقوا الخلود يف الدنيا والخلود يف اآلخرة، هم الذي دفعهم (إنكار الذات) إىل 

 .تمعهم، والتضحية يف تبيل هللالذي دفعهم (إنكار الذات) إىل اإلخالص يف عملهم، وملج

* * * * * 

والصوم يطّهر الصائم من (حبِّ الذات) ويحلّيه بـ (إنكار الذات)، ألنّه عندما يجابه تلطان النفس، ويكبح ج�حها باالمتناع 

املشّهيات، الجسدية، يذل النفس ويحد عن غرورها وغلوائها، فتصبح ذلولة طيعة، وإذا  النفس، ويكبح ج�حها باالمتناع من 

ث�اً،  انتهى برتكيز (إنكار الذات) يف نفسه، بين� اإلنسان الذي يصدف عن وغلوائها، فتصبح ذلولة طيعة، وإذا تكرر الصوم ك

و�عن يف املعايص، ويستجيب لنفسه كل� دعته إىل يشء، ال بد وأْن ينمو يف نفسه  نفسه، بين� اإلنسان الذي يصدف عن الحق، 

 يشء، ال بد وأْن ينمو يف نفسه (حّب الذات).

  



 الفائدة الصحية

ث�ة، ضجت بها الكتب، وعرفها أقدم  األطباء، وقد لخصها الرتول أّن الفائدة الصحية للصوم، تتجىل يف مظاهر متنوعة ك

 األطباء، وقد لخصها الرتول األعظم (صىل هللا عليه وآله وتلم) يف قولته الخالدة (صوموا تصحوا).أقدم 

 تصحوا).

 :و�كن إفراز الفوائد الصحية للصوم، إىل ثالثة أقسام، هي

 .الفوائد العاّمة، الناتجة من اإلمساك عن املبارشة الجنسية، واإلمساك عن األطعمة والسوائل  -

 .والسوائل

 .اإلمساك عن املبارشة الجنسيةالفوائد الناتجة من   -

 .الفوائد الناتجة من اإلمساك عن األطعمة والسوائل  -

 الفوائد العاّمة

 :فنما الفوائد العاّمة، فتظهر في� ييل

 تهدئة األعصاب -1

لعضلة إنَّ أعصاب اإلنسان قوية، قادرة عىل احت�ل عمل كث�. فاملخ، يستطيع أْن يعمل بال انقطاع، دون أْن يرهقه العمل، وا

 .لعضلة البرشية، وتطيق العمل عرشات الساعات، قبل أْن يبهضها التعبدون أْن يرهقه العمل، وا

وإليك حقيقة مدهشة: (إنَّ العمل الذهني وحده، ال يفيض إىل التعب) وقد يبدو لك هذا القول تخيفاً، ولكن طائفة من 

بل أْن يدركه الكلل، ولكن طائفة من العل�ء، وحاولوا ـ منذ بضعة أعوام ـ أْن يتعرفوا عىل مدى احت�ل املخ اإلنسا� للعمل، ق

املخ وإليه ـ وهو يف اإلنسا� للعمل، ق املندفعة من  بل أْن يدركه الكلل، ولشد ما كانت دهشتهم، ح� وجدوا إنَّ الدماء 

 .املندفعة من املخ وإليه ـ وهو يف أوج نشاطه ـ خالية من كل أثر للتعب

فأنت إذا أخذت (عينة) من دماء عامل يشتغل بيديه ـ بين� هو يزاول عمله تراها حافلة، بـ (خ�ئر التعب) وأفرازاته. أما إذا 

ة) من الدماء املارة، بخ عامل مثل (انشتاين) فلن تجد بها أثراً لـ (خ�ئر) التعب، (خ�ئر التعب) وأفرازاته. أما إذا أخذت (عين

 .(انشتاين) فلن تجد بها أثراً لـ (خ�ئر) التعب، حتى يف نهاية يوم حافل بالنشاط الذهني

 .الذهني

ويذهب الطبيب النفيس األمريك (ا. ا. بريل) إىل حقيقة مدهشة أخرى، فيقول: (إّن مائة يف املائة من التعب، الذي يحّسه 

ملتواصل، راجع إىل عوامل نفسية، أي عاطفية املائة من التعب، الذي يحّسه الع�ّل، الذين يتطلب عملهم ا  ).الجلوس 

 ).عوامل نفسية، أي عاطفية

املخ اإلنسا�، ال يتعريه التعب قط، والعضلة البرشية، ال تتعب إىل أمد طويل، فنذن، ما الذي يشعرنا بالتعب؟  فنذا كان 

 فنذن، ما الذي يشعرنا بالتعب؟

ويف ذلك يقول  يقول األطباء النفسيون: إنَّ معظم التعب، الذي نحّسه، ناشئ عن طبيعة اتجاهنا الذهنية والعاطفية،

ويف ذلك يقول الدكتور (هادفيلد) ـ العال النفيس اإلنكليزي ـ يف كتابه (تيكولوجية القوة): (إّن الجانب األكرب  والعاطفية،



(تيكولوجية القوة): (إّن الجانب األكرب من التعب، الذي نحسه، ناشئ عن أصل ذهني، بل الحقيقة: إّن التعب الناشئ عن 

 .الحقيقة: إّن التعب الناشئ عن أصل جس��، لهو غاية يف الندورة

 لجالس�) بالتعب؟ف�ذا ترى من العوامل العاطفية، يشعر (الع�ل ا

تلك هي العوامل العاطفية، التي تشعر املوظف� والع�ل الجالس� بالتعب، وترتلهم آخر النهار إىل بيوتهم، وهم �سكون 

 ).النهار إىل بيوتهم، وهم �سكون أدمغتهم من (الصداع العصبي

ا: (إّن املجهود وقد أشارت إىل ذلك (رشكة مرتوبوليتان) ـ للتأم� عىل الحياة، يف نرشٍة وزعتها، بعنوان: (التعب) قالت فيه

ا: (إّن املجهود الشاق، يف حد ذاته، قل� يسبب التعب ـ ونقصد ذلك النوع من التعب، الذي ال يزول بعد (التعب) قالت فيه

ا القلق، والتوتر، والثورات العاطفية، هي  ّّ إ النوع من التعب، الذي ال يزول بعد نوم عميق، أو فرتة معقولة من الراحة ـ 

�، هو والتوتر، والثورات العاطفية، هي العوامل الثالثة األتاتية، يف انبعاث التعب، ولو بدا إّن املجهود العقيل أو الجس� 

 )�، هو األصل والسبباملجهود العقيل أو الجس� 

* * * * * 

وإذا كان التعب ـ الذي يأكل األع�ر ـ ناج�ً من القلق، والتوتر، والثورات العاطفية، فال �كن مكافحته، إالّ عن طريق التوتل، 

 .�كن مكافحته، إالّ عن طريق التوتل، بالهدوء واالترتخاء

ـ أعلم يقيناً: إّن مجهود ذلك يقول دانيل جوتل�: عندما أحسُّ بالتعب، أو بتوتر يف األعصاب ـ يف نهاية يوم من األيام 

يقيناً: إّن مجهود ذلك اليوم، كان عميقاً من ناحية (الكم) وناحية (الكيف) ـ عىل السواء ـ. ولو أنَّ كل شخص وعى هذا 

كل شخص وعى هذا الدرس، وعمل به، لقلة نسبة الوفيات، الناشئة عن أمراض التوتر العصبي، ولتوقفنا عن تزويد 

 .ولتوقفنا عن تزويد املصحات واملستشفيات، كل يوم برض التعب، والقلق

* * * * * 

 :والصوم أفضل وتيلة لتخفيف القلق، والتوتر، والثورة النفسية، ألمرين

املادة، والحياة، حتى ال تلح به املصائب والهموم1  .ـ إنّه يرفع املستوى الفكري لمنسان، فوق مجال 

 .والهموم

والقلق والتوتر عىل أثر ـ إنّه حيث يخفُ ضغط الدم، يخّفف اللهب املسعور، الذي يطارد اإلنسان إىل الهرع واالندفاع، 2

 .والقلق والتوتر عىل أثر الخسارة

وقد قال النبي (صىل هللا عليه وآله وتلم): (إذا كان يوم صوم أحدكم، فال يرفث، وال يصخب، فنن تابّه أحد، فليقل: إّ� 

 )أحد، فليقل: إّ� صائم

 .ليعلمنا طريقة االتتفادة الكاملة من الصوم، ورياضة الهدوء واالترتخاء

 .لثورة النفسية، وال دواء لهافاألمراض الناشئة من القلق، والتوتر، وا

ُعرِْف  َوأَْعِرْض  توى الرضا عن هللا، واالتتسالم لتقديره، والتسامح مع النّاس، ك� أوصانا هللا تعاىل بقوله: ((ُخِذ الَْعْفَو َوأُْمْر ِبالْ

يْطاِن نَْزٌغ فَاْتتَِعْذ ِبالِ  ا يَْنَزَغنََّك ِمَن الشَّ ُعرِْف َوأَْعرِْض َعِن الْجاِهلَِ�، َوإِمَّ  )).َوأُْمْر ِبالْ



 :غالب األفراد الذين يصبحون فريسة هذا املرض الخط�، همو 

املتشائ�، ذوي الطباع الحادة  .إّما من العابس� 

 .وإّما من الذي ال هم لهم ـ طوال اليوم ـ توى أن يشعر بالهم واللهفة واألىس، عىل أمر كان، أو عىل أمر ل يكن

 .يكن

املتاعب والهموم، ألنّهم ورطوا أ   .نفسهم يف أزمة مالية أو اجت�عية أو عائليةوأما الذين يعانون 

 .عائلية

املخ، ثم  وهؤالء ـ جميعاً ـ عرضه للمرض الجس��، أو النفسا�، الذي يتكون من تلسلة نبضات عصبية متواصلة، ترتكز يف 

املخ، ثم ينتقل أثرها إىل الجسد فتتوتر توتراً متصالً  .متواصلة، ترتكز يف 

املقبولة، تؤدي إىل توتر األعصاب، وأول مناطق هذا التوتر، مجموعة العضالت، يف مؤخرة العنف،  فأغلب االنفعاالت غ� 

العضالت، يف مؤخرة العنف، وعضالت الطرف األعىل من (املريء) التي تشعرك بالُغصة، ثم أتفل (املرئ) ـ وهذا أخطر ـ إذ 

(املرئ) ـ وهذا أخطر ـ إذ عندما تأخذ عضالت (املعدة) يف االنقباض، فننّك تشعر بضغط ثقيل كريه يف الداخل، حتى يبلغ 

 .كريه يف الداخل، حتى يبلغ درجة ال تحتمل

 ).قلص العضالت، �كن أْن يحدث يف أي جزء من (املرصان الغليظومثل هذا النوع من ت

ا متربمون بحياتهم، وهذا التربّم، يحدث ذلك االنقباض  ّّ إ وكث� ممن يشكون آالماً تشبه آالم (املرارة) ليسوا مرىض قط، و

ملرصان) ومن ثم اآلالم  .التربّم، يحدث ذلك االنقباض يف (ا

املتربم�، تببه: أّن (األوعية الدموية) وما يقال عن أعضاء البطن، يقال عن أعضاء الرأس، فـ (الصداع ) الذي يحدث لهؤالء، 

 .املتربم�، تببه: أّن (األوعية الدموية) تنقبُ بشدة من آثار عنيفة، فتحدث آالم

 .ثلث أمراض الجلد والصدر، ناتجة عن هذا التوتر العصبي

* * * * * 

 .واآلن، كيف العمل للخالص من هذا البالء

املهلكوالصوم، الذي فرضه هللا علينا شهراً يف السنة، يحقق لنا االت  .رتخاء، من هذا التوتر 

 .فالصوم، يعلّمنا: الصرب، والس�حة، والكلم الطيب، والرضا عن هللا تبحانه ـ ك� تبق يف الحديث النبوي الرشيف ـ

 .الحديث النبوي الرشيف ـ

 .والصوم، يعلمنا: كيف نتقبل املصائب بصرب جميل، حتى ال تهد كياننا إذا فاجأتنا األرزاء دفعة واحدة؟

 .دفعة واحدة؟

 امح مع النّاس، ونكافح املشاّدة بالرفق، والعقد واألزمات، وبالبساطة والسهولة؟والصوم، يعلّمنا: كيف نتس

 وبالبساطة والسهولة؟



 .والصوم، يعلّمنا: كيف نقول الكلمة الطيبة، دون أْن نتنازل إىل االبتذال، إْن قذفنا لئيم بكلمة بذيئة

 .بكلمة بذيئة

 ترويُ النفس :2

، التي يفعلونها، تلبية لنزق الطائش، الذي يسّوله إّن أكث الكوارث التي تدهم النّاس، نتاج طبيعي عن الهوتات االرتجالية

 .تلبية لنزق الطائش، الذي يسّوله الشيطان لهم

ولو فحصنا أكث املحاكم والسجون يف ظل الحكومات الصحيحة، ل نجد فيها من يساق إليها بدافع عقله ـ إالّ إذا كانت 

املحاكم  ا هو الطيش، التي يزج باأللوف يف  ّّ إ بدافع عقله ـ إالّ إذا كانت الحكومات منحرفة تضطهد املفكرين ـ و

املحاكم والسجون  .يزج باأللوف يف 

 أو ليس يف الحديث: (أعدى أعدائك، نفسك التي ب� جنبيك)؟

وإذا كانت النفس، مصدر الويالت والنكبات، التي تنّغص حياة النّاس، ف� أجدر اإلنسان بأْن يروض نفسه ـ قبل أْن يدخل يف 

يروض نفسه ـ قبل أْن يدخل يف الحياة املشرتكة ـ حتى يسرتيح من غائلة هذا العدو الداخيل، ويتفرغ ملكافحة أعدائه 

 .يف جبهة واحدة ويتفرغ ملكافحة أعدائه الخارجي�

 .والنفس، كاألرض ـ أو ليست من األرض؟ إْن أهملت تنبت الحشائش واألشواك، وإْن روعيت، تنبت كل� حىل وطاب

 .حىل وطاب

يف الشهوات،   عن طاقاتهاَوالْبَلَُد الطَّيُِّب يَْخُرُج نَباتُُه ِبِنْذِن َربِِّه َوالَِّذي َخبَُث ال يَْخُرُج إِالَّ نَِكداً)) فنذا تركت النفس، تعربِّ ((

امللكات تعربِّ عن طاقاتها  .يف الشهوات، وإْن روضت تعربِّ عن طاقاتها يف 

وإذا راضت النفس، يصح الجسم، ويسرتيح الجسد، أو ليس املجرمون أكث النّاس شقاًء ورهقاً؟ وأَو ليس الصالحون، أقل 

وأَو ليس الصالحون، أقل النّاس شقاًء ورهقاً؟ فاملجرم ـ وإْن قلت مصائبه ـ يعيش يف قلق وارتباك، يحسب كل صيحة عليه، 

كل رضبة خسارة، بين� اإلنسان الصالح ـ وإْن كثت مصائبه ـ يعيش يف ثقة واطمئنان، يحسب كل صيحة عليه، ويحسب 

 .يعيش يف ثقة واطمئنان، يعلم أنّه ال يصيبه إالّ ما كتب هللا له، ويعلم أنّه ال يصيبه مكروه إالّ كتب له به عمل صالح

 .به عمل صالح

ان، أْن تؤدي واجباتها، النفس وهدئت، واط�نت األعصاب وهدئت، فاتتطاعت األجهزة العاملة يف داخل اإلنس اط�نتوإذا 

ث�ة، والناجمة عن اضطراب عمل األجهزة داخل اإلنس ان، أْن تؤدي واجباتها، بتوفر واطراد، فتحّصنت من األمراض الك

والناجمة عن اضطراب عمل األجهزة الداخلية يف اإلنسان، وإذا قلقت النفس، وارتبكت األعصاب، واضطربت األجهزة 

 .األعصاب، واضطربت األجهزة الداخلية، فلم تطق أداء واجباتها الرتيبة بانتظام، وفسد الجسم كله

 .وفسد الجسم كله

أكرب أخطاء األطباء، أنّهم يحاولون عالج الجسد، دون العقل، يف ح� أن العقل والجسد، وجهان لقد قال (أفالطون): (إّن 

 )العقل والجسد، وجهان ليشء واحد، فال ينبغي أْن يعالج أحد الوجه� عىل حدة



 مطاردة القلق

لدكتور (الكسيس و (القلق) إنّه الداء الذي يصيب أكث النّاس، وال تزداد الحضارة توتعاً إالّ ويزداد النّاس قلقاً، حتى كتب ا

�وتون مبكراً قلقاً، حتى كتب ا  ).لدكتور (الكسيس كاريل): (إّن رجال واألع�ل، الذين ال يعرفون كيف يطاردون القلق، 

 ).القلق، �وتون مبكراً 

ث�ة تحدث عنه الدكتور (جوبر) ـ كب� أطباء اتحاد مستشفيات جالت، وكلورادو، وتانتايف ـ فقال: (إّن يف  وأخطار القلق ك

املائة، من املرىض الذين يقصدون إىل  األطباء، أْن يعالجوا أنفسهم، إذا وكلورادو، وتانتايف ـ فقال: (إّن يف اتتطاعة تبع� يف 

 ).األطباء، أْن يعالجوا أنفسهم، إذا هم تخلّصوا من القلق، واملخاوف التي تسيطر عليهم

وال تحسب أنني أقصد بذلك إّن أمراضهم وهمية، بل هي حقيقية، لها أل يعدل أل األتنان التالفة، وربا كان أشد منها (

املعدة، التالفة، وربا كان أشد منها بئات األضعاف، وأذكر ـ مثالً ـ لهذه األمراض ـ عرس الهضم العص بي، وقرحة 

املعدة، واضطرابات القلب، واألرق، والرصاع، وبعُ أنواع الشللالعص  .)بي، وقرحة 

املعدة مدى أثني عرشة تنة(  ).هذه األمراض تحدث حقيقة، فأنا نفيس قد شكوت قرحة 

املعدة، ويحيل العصارات ( املزاج، ويؤثر يف أعصاب  فننَّ الخوف، يسبب القلق، والقلق يسبب توتر األعصاب، واحتداد 

املعدةاملعدة، ويحيل العصارات الها  ).ضمة، إىل عصارات تامة، تؤدي يف كث� من األحيان إىل قرحة 

 ).املعدة

املعدة، ال تأت م� تأكله، ولكنها تأت م� تأكلك  ).وكتب الدكتور (جوزيف، ف. مونتاجي): (إّن قرحة 

 ).تأكلك

املعدة نتيجة لتقلّب العاطفة، واضطراب اإلحساس �ًا ما تنشأ قرحة   .)وقال الدكتور: (و. س. الفاريز): (كث

 .)واضطراب اإلحساس

والتقى الدكتور (هارولداس. هاي�) رتالة يف اجت�ع (الجمعية األمريكية، لألطباء والجراح�، والعامل� يف املؤتسات 

 .(والجراح�، والعامل� يف املؤتسات الصناعية

تنة، فأتضح يل أّن أكث من ثلث هؤالء،  44رجًال من رجال األع�ل، من أع�ل متجانسة، معدلها 176قال فيها: (إنني درتت حالة 

ثالث أمراض، تنشأ كلها عن تّوتر األعصاب، وهي اضطرابات القلب،  فأتضح يل أّن أكث من ثلث هؤالء، يعانون واحداً من

املعدة، وضغط الدم  .)اضطرابات القلب، وقرحة 

وخطب الدكتور (وليم ماك كونيك) أمام (الجمعية األمريكية، لطب األتنان) فقال: (إّن االنفعاالت، التي يسببها القلق، 

 ).تالل، ينشأ ـ عنه أل األتنان وتلفهاالتي يسببها القلق، والخوف، والنزاع الدائم، قد تصيب ميزان الكلسيوم يف الجسم باخ

 ).تالل، ينشأ ـ عنه أل األتنان وتلفهاباخ

ث�ة، ولكن ماذا يشفيه؟  هذا الداء العضال، الذي يسميه الطب بـ (القلق) ويصح أْن نسميه (رأس الداء) ينشأ من عوامل ك

ث�ة له، غ� أنّه يصح أْن نعترب (االتتسالم) رأس  ث�ة، ولكن ماذا يشفيه؟ ال بد لنا من االعرتاف بأّن هنالك أدوية ك عوامل ك

ا كان االتتسالم إلرادة حكيمة يوافق العقل عىل االتتسالم لها، فمن ركن أْن نعترب (االتتسالم) رأس كل دواء له، وخاصة إذ

االتتسالم لها، فمن ركن إىل إرادة هللا تبحانه وتعاىل، جدير بأْن ال يقلق أبداً، أو ليس هللا تعاىل أوىل به من نفسه، وأحكم با 

 به من نفسه، وأحكم با يصلحه؟



م، فالنبي (صىل هللا عليه وآله ولنفس السبب ل يستطع القلق أْن ينال من املؤمن� الراتخ�، حتى يف أعنف تاعات حياته

فالنبي (صىل هللا عليه وآله وتلم) كان مستلقياً عىل قفاه يف غفوة، غمرته عن أصحابه يف غزوة، وإذا فتح عينيه، فرأى أحد 

عينيه، فرأى أحد أعدائه مصلتاً تيفه، وهو يقول: من ينقذك مني يا محمد؟ قال الرتول بثقة واطمئنان: هللا، وأنقذه هللا، 

النبي (صىل هللا عليه وآله وتلم) وقال: (ومن  واطمئنان: هللا، وأنقذه هللا، فصعق العدو وتقط، وتقط من يده السيف فتناوله

وتلم) وقال: (ومن ينقذك مني اآلن؟ فلم يجد الرجل إالّ أْن يقول هللا. ثم أعلن إتالمه. وعيل بن أب طالب (عليه السالم)، صىل 

(عليه السالم)، صىل ب� املعسكرين يف ليلة الهرير ـ من واقعة صف�، والحرب عىل تاق، وكان الحسن بن عيل (عليه السالم)، 

 .يوم عاشوراء ـ كل� تراكمت عليه املصائبالحسن بن عيل (عليه السالم)، يزيد انطالقة ـ 

أل�ان بال، يؤدي إىل االتتسالم ل، الذي هو أعظم من كل  وأمثال هذه الن�ذج، تظهر يف حياة جميع املؤمن� الصادق�، ألنَّ ا

االتتسالم ل، الذي هو أعظم من كل قوة، وال يكون يشٌء يف الكون إالّ بنرادته، وإذن ف�ذا يفعل اإلنسان لنفسه؟ إنّه تحت 

بل أْن تح� تاعة القدر، وحانت تاعة القدر، فنّن جميع قوى الكون لو تظاهرت ل تدرأ عنه لنفسه؟ إنّه تحت حراتة هللا، ق

لو تظاهرت ل تدرأ عنه مكروها، ألّن هللا أعظم من كل قوة، وإذا شاء فال مرد ألمره، وهكذا يطمنئ اإلنسان بال، فيزول 

 ..اإلنسان بال، فيزول قلقه، وكل ما ينشأ من جراء القلق

م االحتفاظ بالسالم، والط�نينة النفسية ـ وتط ضجيج مدينة عرصية ـ لقد كتب الدكتور (الكسيس كاريل): (إّن الذين يسعه

 ).ـ وتط ضجيج مدينة عرصية ـ معصومون وال ريب من األمراض العصبية

أل�ان يف اإلنسان، ومن ثم االتتسالم ل، ألنّه يدع اإلنسان الجائع الذي يجد ألوان الطعام الشهي  والصوم، يستطيع هذا ا

الذي يرى السلسبيل الزالل يرتقرق أمامه، ويلوي  يجد ألوان الطعام الشهي يرتكه ويتضّور من الجوع، واإلنسان العطشان،

الزالل يرتقرق أمامه، ويلوي عنه عاطشاً، واإلنسان الشبق، الذي ينال الجنس يف أجّل مظاهره، ويرتاجع عنه ملتهباً، إلرادة 

ويرتاجع عنه ملتهباً، إلرادة هللا وحده، فيستقر يف قلبه أّن الكون كلّه يجري بنرادة هللا تبحانه، وأنّه جزء من هذا الكون، فال 

رشاً، إالّ عندما يريد هللا، وإذا أراد هللا شيئاً فال راد لقضائه،  وأنّه جزء من هذا الكون، فال يطيق أْن يكسب خ�اً وال يدفع

 هللا شيئاً فال راد لقضائه، فل�ذا يقلق ويضطرب؟

وهكذا يذك الصوم ـ يف اإلنسان ـ االتتسالم ل، وإذا اتتسلم اإلنسان ل، غمره السالم واالطمئنان، وقد أشار القرآن إىل 

 ).الُْقلُوُب  وقد أشار القرآن إىل هذه الحقيقة عندما قال: (أَال ِبِذْكرِ هللاِ تَطَْمِنئُّ 

 فوائد الكفِّ عن الجنس

 :وأما الفوائد الناتجة من اإلمساك عن الجنس، فتتلخص في� ييل

وهو إّن االعتدال يف كل أمر، وتيلة لالتزان الحيوي، وصالحية البقاء، وقد أباح هللا تعاىل للغرائز الجنسية أْن تنال رغباتها 

املرء أت�اً متوتر الجنسية أْن تنال رغباتها باألتلوب املرشوع، يف حدود (املُباح) وأما  املطلقة بها، فننّها تجعل  االتتجابة 

 .بها، فننّها تجعل املرء أت�اً متوتر اإلرادة، بحيث ال يجد طاقة تساعده عىل مبارشة األمور الجدية، بقوة وح�س

 .األمور الجدية، بقوة وح�س

 .فضال عن أنَّ االنسياق مع الغرائز، يضعف حيوية الجسم، وقدرته عىل اإلخصاب واإلنجاب

أكد عىل أنَّ الهدف من الغرائز الجنسية، ليس هو مجرد التمتع الرخيص، وقد ألفت هللا تبحانه األنظار إىل هذا االتجاه، حيث 

ا هو حفظ النسل البرشي، وامتداد الحياة، ثم التجاوب النفيس السامي ـ ب� الوالد  ّّ إ ليس هو مجرد التمتع الرخيص، و



ْم ِمْن النفيس السامي ـ ب� الوالد والولد ـ عىل أتاس املودة والرحمة ((وَهللاُ َجَعَل لَُكْم ِمْن أَنُْفِسُكْم أَْزواجاً َوَجَعَل لَكُ 

 )).ْزواِجُكْم بَِنَ� َوَحَفَدًة َوَرزَقَُكْم ِمَن الطَّيِّباِت َوَجَعَل لَُكْم ِمْن أَ 

 ))َوِمْن آياتِِه أَْن َخلََق لَُكْم ِمْن أَنُْفِسُكْم أَْزواجاً لِتَْسُكُنوا إِلَيْها َوَجَعَل بَيْنَُكْم َمَودًَّة َوَرْحَمةً ((

* * * * * 

املنع، إشعار لمنسان بأنّه  فكان االتصال الجنيس، محظوراً أثناء فرتات الصيام ـ ك� كان ممنوعاً خالل فرتة الحيُ ـ ففي هذا 

املنع، إشعار لمنسان بأنّه تيد شهواته، وليس عبدها املطيع، وتحديد اإلرساف، الذي قد ينساق إليه الكث�ون،  ففي هذا 

 .الذي قد ينساق إليه الكث�ون، فيصابون بأمراض ال قبل لهم بها

ث�ها عوامل خاصة، ثم ال تطيق السيطرة عليها، ولهذا كان  زيادة عىل أنَّ الطبيعة الصوم، تحّد من اندالع الشهوات، التي قد ت

تطيق السيطرة عليها، ولهذا كان الصوم وجاًء لشبق العزوبة يف منطق الرتول الحكيم (صىل هللا عليه وآله وتلم) حيث قال: 

عليه وآله وتلم) حيث قال: (يا معرش الشباب، من اتتطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن ل يستطعه فعليه بالصوم، فننّه له 

 ).فعليه بالصوم، فننّه له وجاء

إلرساف يف الكبت عن الجنس يبلّد اإلنسان، وقد قرر علم الوراثة إّن فاإلرساف يف االتصال الجنيس، ينهك الجسم ك� أّن ا

اإلنسان، وقد قرر علم الوراثة إّن الذكر إذا أرسف يف االبتعاد عن األنثى، وإّن األنثى إذا ابتعدت عن الذكر، ل ينتج إالّ رشاً، 

ابتعدت عن الذكر، ل ينتج إالّ رشاً، والتجاوب التي أجريت عىل ذكور الحيوانات، فأزيلت أعضائها التناتلية، وكانت نتيجتها 

غ �ت معاملها، فال هي ذكور، ول تصبح كاإلناث... ومثلها اإلناث، أعضائها التناتلية، وكانت نتيجتها أْن تبلّدت حياتها، وت

املرأة يف تن اليأس، وكيف  تصبح كاإلناث... ومثلها اإلناث، فقدت أنوثتها، دون أْن تصبح كالذكور... ومن اليس� مالحظة 

املرأة يف تن اليأس، وكيف تضطرب أعصابها ونظرتها إىل الحياة؟... وكتلك النساء العوانس، والكهول العزاب  .مالحظة 

 .العوانس، والكهول العزاب

الزواج، حتى يبقى يف مستواه الالئق به، وكل من ال يستطيع الباءة، عليه أْن ال  فكل من يستطيع الباءة عليه أْن يسارع إىل

ر لهب شهواته من الداخل بالطعام الرتيب، وهو يكبتها من الخارج، حتى ترتبك أعصابه،  يستطيع الباءة، عليه أْن ال يسعِّ

ا عليه أْن يُهدأ غرائزه، بالصوم حتى ال يرض به كبتها ـ ك� أرشد الرتول األعظم (صىل هللا  ّّ إ الخارج، حتى ترتبك أعصابه، و

 ).وآله وتلم أرشد الرتول األعظم (صىل هللا عليه

 فوائد الكفِّ عن التغذية

 :وأما الفوائد الناتجة، من اإلمساك عن األطعمة والسوائل، فتخترص في� ييل

 إتاحة الراحة للجهاز الهضمي

ث�ة هائلة، ولو عرف طريقة اتتخدامها عىل ضوء الواقع، لعاش طويالً، ولكن  إّن طاقة األجهزة الداخلية ـ يف اإلنسان ـ ك

يث يحاول توف� القدرة عليها، يوفر الثقل عليها، فيحطمها، ألنَّ اإلفراط ـ يف كل يشء الواقع، لعاش طويالً، ولكن اإلنسان ح

فيحطمها، ألنَّ اإلفراط ـ يف كل يشء ـ ال يختلف عن التفريط، والزائد كالناقص، وللجسم حاجة محدودة إىل التغذية، التي لو 

 .محدودة إىل التغذية، التي لو زادت أو نقصت عرضته لالنهيار

املاء، أكث من ثالثة أيام، وال يستطيع االتتغناء عن الطعام، أكث من  ويؤكد الطب: إّن الجسم ال يستطيع االتتغناء عن 

 .االتتغناء عن الطعام، أكث من بضعة عرش يوماً 



املاء وعص� الفواكه، الذي يساعد عىل  ومرتاضوا الهنود، الذي قد يطول صومهم أكث من هذه املدة، فننّهم يتناولون فيه 

ام، الفواكه، الذي يساعد عىل طول فرتة الصيام، ومن هذا النوع، كان صيام غاندي الزعيم الهندي، الذي كان يتوتل بالصي

 .ام، إلنهاض حركته السلبية ضد االتتع�رالذي كان يتوتل بالصي

* * * * * 

والحكمة، التي رعاها اإلتالم، من اإلمساك عن الطعام والرشاب، تقوم عىل أتاس: أنَّ معظم النّاس، يفرطون يف التغذية، إىل 

 .يفرطون يف التغذية، إىل درجة تعرضهم لكث� من األمراض الفتاكة

املعروف إنَّ غالب األمراض، التي تصيب الجسم البرشي، ترجع إىل اختالل الجهاز الهضمي، حتى قال أحد األطباء: (إن  ومن 

حتى قال أحد األطباء: (إن معظم النّاس، يحفرون قبورهم بأتنانهم). وقد قام أحد األطباء ـ يف مرص ـ بدراتة علمية 

 .مرص ـ بدراتة علمية دقيقة، ثبت منها إّن األغلبية الساحقة من النّاس، يأكلون ثالثة أمثال، ما تحتاج إليه أجسامهم

 .تحتاج إليه أجسامهم

ُفوا))؟ أو ليس يف الحديث: (املعدة بيت الداء)؟ أو ل يقل النبي العظيم أو ل يقل القرآن الكريم: ( ُبوا َوال ُتْرسِ (كُُلوا َواْرشَ

الداء)؟ أو ل يقل النبي العظيم (صىل هللا عليه وآله وتلم): (ما مأل ابن آدم وعاًء، رشاً من بطنه، حسب ابن آدم لقي�ت يقمن 

 ...حسب ابن آدم لقي�ت يقمن صلبه، فنن كان ال بد فاعالً، فثلث لطعامه، وثلث لرشابه، وثلث لنفسه؟

 ...لنفسه؟

ومعنى الثلث لنفسه أّن (املعدة) إذا امتألت، ضغطت عىل الحجاب الحاجز، فضغط ـ بدوره ـ عىل القلب، فعاق حركته، ثم 

 .القلب، فعاق حركته، ثم ضغط عىل الرئت� فعاق حركة التنفس

ول إىل لقد وقف عل�ء النفس، جانباً كب�اً من وقتهم، خالل السنوات األخ�ة ـ لدراتة النّاس، وأتاليبهم يف الحياة، بغية الوص

ول إىل ما يوفر عليهم راحة البال، ويسبب لهم أكرب قدر ممكن من االتتمتاع بالحياة، فكان أهّم يف الحياة، بغية الوص

 ).االتتمتاع بالحياة، فكان أهّم وصاياهم: (ال تغلوا يف عمل يشء

 .وذلك بعد أْن وصل الطب، إىل أنَّ دتتور الحكمة ورأس العالج، هو عدم اإلرساف يف األكل والرشب

ُبوا َوال وقررت أبحاث الطب العالجي والوقائ أّن أعظم  قاعدة لحفظ الصحة، هي العمل باآلية الرشيفة: ((كُلُوا َواْرشَ

ُفوا ُبوا َوال ُتْرسِ  )).((كُلُوا َواْرشَ

إذ قد ثبت طبياً: إّن الرشاهة، تفتك بـ (املعدة)، وتحطم (الكبد)، وترهق (القلب)، وتسبب تصلب (الرشاي�)، (الذبحة 

الدم) و (البول السكري)... وأنّه ال وقاية من هذه األمراض، وال عالج  تصلب (الرشاي�)، (الذبحة الصدرية)، وارتفاع (ضغظ

وأنّه ال وقاية من هذه األمراض، وال عالج لها ـ إذا أصيب بها اإلنسان ـ إالّ الحد من شهوة األكل، وعدم اإلرساف يف الطعام 

 .وعدم اإلرساف يف الطعام والرشاب

 ّّ إ املتزنة، التي تصبح نوعاً من الهوس، فاإلرساف يف أي يشء،  ا هو من ويقول علم النفس: (إّن اإلرساف، هو الح�تة غ� 

 ّّ إ  ).ا هو من قبيل الهوس، أو الجنون. فيجب مراجعة النفس، في� نحن مقدمون عليه، فال نغلو فيه مه� كانيف أي يشء، 

 ).فال نغلو فيه مه� كان



(ملاذا ال نتمثل بالطبيعة، فكل ما خلقه هللا، نجده معتدًال يف غ� إرساف،  وينصح أحد عل�ء النفس، نصيحة غالية، إذ يقول: 

مل، فالليل خلق للراحة) فال بد من الراحة بعد نجده معتدالً يف غ� إرساف، فالليل يعقب النهار، إذا كان النهار خلق للع

 .للراحة) فال بد من الراحة بعد التعب

وقال الدكتور (الكسيس كاريل): (علينا أْن نقي أنفسنا رش اإلرساف يف أي يشء، كل يشء، حتى يف ارتياد السين�، واالتت�ع إىل 

، وغ�ها، ارتياد السين�، واالتت�ع إىل الراديو... وإّن اإلنسان �يل ـ بطبيعته ـ إىل اإلرساف يف شهواته، كالخمر، واألكل، والرسعة

، وغ�ها، وهذا اإلرساف، يفيض إىل االنحالل، فعليه أْن يروِّض نفسه عىل االتزان، وعدم شهواته، كالخمر، واألكل، والرسعة

 ...نفسه عىل االتزان، وعدم اإلرساف يف أي يشء، حتى يف النوم

، وهذا ضار به... وخ� له أْن يعّود نفسه عىل أْن يظل يقظاً، حتى اليقظةإّن رجل العرص، إّما مفرط يف النوم، أو مرسف يف 

 .ينامنفسه عىل أْن يظل يقظاً، حتى تدركه الرغبة يف النوم ف

الجهاز الهضمي، فيستطيع  يسرتيحفعىل اإلنسان أْن �تنع عن اإلرساف يف التغذية، فرتة تستهلك رواتب التخمة، حتى 

 .الجهاز الهضمي، فيستطيع اتتعادة نشاطه للوجبة التالية، دون أْن يدركه اإلعياء واالنهيار

 .واالنهيار

 الوقاية من البدانة

ره، فاإلرساف يف األكل، يؤدي إىل الُسمنة، وكل� زاد عن إّن أقّل فائدة وقائية يكسبها الصائم، هي الوقاية من السمن وأخطا

 .يؤدي إىل الُسمنة، وكل� زاد عن الوزن الطبيعي للجسم، يكون ثقالً عىل األعضاء الرئيسية، التي تقيم الكيان الجسمي

 .تقيم الكيان الجسمي

يقول الدكتور (تال محمد): (إّن القلب، الذي هو مضخة ماصة كابسة، يرفع الدم من هنا، ليدفعه إىل هناك، وهو عضو يف 

يؤدي عمله املستمر، الذي ال ينقطع، وال شك أنَّ القلب يقوم بالخدمة  ليدفعه إىل هناك، وهو عضو يف الجسم، عليه أنْ 

ً، يزن مائة كيلو، وكلنا نعلم أنَّ  يقوم بالخدمة لجسم يزن ثان� كيلو غراماً، أقل جهداً ورهقاً من زميله، الذي يخدم جس�

م بخدمة مائة كيلو، وكلنا نعلم أنَّ الساقية، التي تقوم بري ثالث� فداناً، أكث جهداً ورهقاً، وتبىل أرسع، من أُخت لها، تقو 

ملرتاحة). ف� بال اإلنسان ال يريح قلبه، أرسع، من أُخت لها، تقو  �ة بـ (الساقة ا م بخدمة عرشة فدادين، ويعرب عن األخ

 ).ف� بال اإلنسان ال يريح قلبه، فيخّفف من العبء امللقى عىل عاتقه، بأْن يخّفف من وزنه، وإىل الحد الطبيعي؟

 ).الطبيعي؟

لكىل) و (الكبد) و وليت األمر يف جسم اإلنسان، يقف عىل القلب وحده، ولكن هذا الجهد، يصيب باقي أجهزة الجسم، فـ (ا

لكىل) و (الكبد) و (البنكرياس) يف جسم يزيد عىل مائة كيلو ـ مثالً ـ تحمل عبئاً ثقيالً، وكل� خفَّ الحمل، نضمن للجسم فـ (ا

 .خفَّ الحمل، نضمن للجسم السالمة، أطول مدة ممكنة

ره من السمن والدهنيّات،  ويقول الدكتور (جورجي صبحي): (إنّه يجب تنظيم املطبخ املرصي، الذي ورثناه، وأْن نطهِّ

 ).ريفة، وزيادة الوجبة، م� يفتك بـ (املعدة)، ويهد كيان (الكبدالسمن والدهنيّات، واملواد الح

 ).(الكبد

ويعد الدكتور (محمد زك شافعي) ـ زميل معهد الصحة العاّمة بلندن ـ أخطار السمن، فيقول: (إّن من أخطار السمنة، 

املعدية، والحادة، اإلنذار اليسء، للعمليات الجارحية، ك� تُِعُد  حوصلة ( اللتهاب(إّن من أخطار السمنة، اإلعداد لألمراض 

املفاصل) و (دوايل األطراف) وارتشاح (عضالت القلب) و ( اللتهابالجارحية، ك� تُِعُد  املرارة) وحصواتها، و (التهاب  حوصلة 



األطراف) وارتشاح (عضالت القلب) و (النزلة الشعبية) املزمنة، و (الذبحة الصدرية)... والتّوقي من السمنة أول ما يلزم 

 ).الصدرية)... والتّوقي من السمنة أول ما يلزم املستعدين لها، وذلك باإلقالل من الطعام

املعروفة إّن أول ما ينصح به الطبيب  .، هو االعتدال يف األكل، ولكل من السليم واملريُولعل من املشاهد 

 .واملريُ

 الصحة العاّمة

 .ويستعمل الصوم، وقاية من أمراض، وعالجاً ألمراض

 :فأما الفوائد الوقائية للصوم، فتظهر في� ييل

شهر، واألفضل  يقرر الطب الحديث: الواجب ـ ال يس� عىل املتقدم� يف السن ـ أْن يصوموا يوماً يف كل أتبوع، أو أتبوعاً كل

 .شهر، واألفضل شهر من كل عام أتبوعاً كل

ث�اً ما يصاب ببعُ البؤرات الصديدية، التي تتكّون داخل الجسم، وتصب إفرازاتها السامة يف  فقد ثبت: إّن اإلنسان، ك

الجسم، وتصب إفرازاتها السامة يف الدم، غ� أّن اإلنسان ال يشعر بها، إالّ إذا تضاعف ذلك اإلفراز، فنذا باإلنسان �رض 

. والصوم، خ� وتيلة لتجنب اإلصابة بثل هذه اإلفراز، فنذا باإلنسان �رض فجأة، بأمراض قد يكون أقلها التسّمم..

وتيلة لتجنب اإلصابة بثل هذه البؤرات، إذ عندما تقل املواّد الغذائية يف الجسم ـ واألجهزة الداخلية تدبُّ يف االتتهالك ـ 

واألجهزة الداخلية تدبُّ يف االتتهالك ـ تبدأ أول ما تبدأ، باتتهالك األنسجة الداخلية، ومنها الخاليا الصديدية، التي ضعفت 

 .ومنها الخاليا الصديدية، التي ضعفت نتيجة االلتهاب

لصغار، يف ابتداء تكونها، قبل أْن تستفحل... و�نع تكّون الحصوات والرواتب الج�ية... ويتيح ك� أنَّ الصوم يذيب األورام ا

ملرهقة، حتى يسرتيح قليالً، فال يصاب بالضعف أو  الحصوات والرواتب الج�ية... ويتيح الفرصة لجهاز الهاضمة ا

قليالً، فال يصاب بالضعف أو االلتهاب... ويقي اإلنسان من أمراض (الكىل)... و (املفاصل)... و (النقرس)... ويرفّه عن القلب، 

 ).أْن يتنفس، وينبُ بهدوء، كيال يصيبه (التّورم) أو (تصلب الرشاي�(املفاصل)... و (النقرس)... ويرفّه عن القلب، و�ّكنه 

 ).(التّورم) أو (تصلب الرشاي�

والصوم ـ بصورة أوتع ـ يريح جميع األجهزة، واألنسجة، والخاليا، والغدد، من االنه�ك يف العمل املتواصل، وبذلك يقيها من 

ملزمن، وزيادة عىل أنَّ الصوم ـ بذات ا ملرض  ه ـ يعترب من املتواصل، وبذلك يقيها من الضعف، واالحتقان، واملوت الباكر، وا

 ه ـ يعترب من عوامل طول العمر، والنشاط الدائب؟الصوم ـ بذات

 .ويخلّص اإلنسان من الخمول، الذي يالزمه عىل أثر التخمة

 .ألنّه يسبب تنشيط القوى الفكرية، وإيقاظ الذكاء، وإرهاف الذهن ويقيه من الرتّهل والكسل

* * * * * 

 .والكبد، والكىل، والبول السكري، وارتفاع ضغط الدم والصوم يستعمل عالجاً الضطرابات الهضم، والبدانة، وأمراض القلب،

 .السكري، وارتفاع ضغط الدم

ك� أّن الصوم، يقلل كمية املاء يف الدم، وينظم إفرازات الغدد، فيشفي األمراض الجلدية، ويذيب الشحم الزائد، ويقيض عىل 

 .الجلدية، ويذيب الشحم الزائد، ويقيض عىل السموم التي تحدثها البطنة



* * * * * 

ه�يج اله�ن) يف (تكسونيا) يقوم العالج فيها بالصوم، وقد أنشئت ولعل أشهر مصحة يف العال ـ اآلن ـ هي مصحة الدكتور (

فيها بالصوم، وقد أنشئت مصّحات أخرى عىل غرارها، عند ما كث ضغط املرىض، عىل هذا النوع من العالج، وأتاس العالج يف 

العالج، وأتاس العالج يف هذه املصحات، هو التخلص من الفضالت الزائدة عن حاجة الجسم، التي ترهق األعضاء عىل 

 .التي ترهق األعضاء عىل اختالفها

* * * * * 

وائد الصحية، وغ�ها هي التي قادت األطباء قد�اً وحديثاً، إىل جعل الصوم ـ وإْن ل يتِسم بحدوده الرشعية ـ قبل هذه الف

يتِسم بحدوده الرشعية ـ قبل كل دواء، وهذه الفوائد وغ�ها، هي َحدْت بهم إىل االعرتاف، بأّن يف الصوم حكمة بالغة 

 :رتافات نذكر بعضهايف الصوم حكمة بالغة فجرها اإلتالم، يوم أعلنه فريضة ال �كن التخيل عنها فسجلوا لألبد اع

 :رتافات نذكر بعضهااع

 قالوا يف الصوم

قال الدكتور (روبرت بارتولو): (ال شك يف أنَّ الصوم، من الوتائل الفّعالة، يف لتخلص من امليكروبات، وبينها ميكروب 

 ).امليكروبات، وبينها ميكروب الزهري، وملا يتضمن من إتالف للخاليا، ثم إعادة بنائها من جديد

 ).جديد

ث�اً من وقال الدكتور (عبد العزيز إت�عيل): (إّن الصوم، يس ث�ة، ووقائياً يف حاالت أكث، وإّن ك تعمل طبياً، يف حاالت ك

حاالت أكث، وإّن كث�اً من األوامر الدينية، ملن تظهر حكمتها، وتتظهر مع تقدم العلوم، فلقد ظهر أنَّ الصيام، يفيد طبياً 

ث�ة، وهو العالج الوحيد يف أحوال أخرى، فالعالج يستعمل يف اضطراب األمعاء  ظهر أنَّ الصيام، يفيد طبياً يف حاالت ك

ملزمنة، واملصحوب ا ة بتخّمر ويستعمل يف زيادة الوزن، الناشئة من كثة الغذاء، وكذلك يف زيادة يف اضطراب األمعاء 

الغذاء، وكذلك يف زيادة الضغط، أما يف البول السكري، فل� كان قبل ظهوره، يكون مصحوباً بزيادة يف الوزن، فالصوم بذلك 

بزيادة يف الوزن، فالصوم بذلك يكون عالجاً نافعاً، ال يزال الصيام، مع بعُ املالحظات يف الغذاء، أهم عالج لهذا املرض 

ملزمن، وأمراض القلب والصيام مدة شهر يف السنة، الغذاء، أهم عالج لهذا املرض والصيام يع ترب عالجاً اللتهاب الكىل الحاد وا

 ).القلب والصيام مدة شهر يف السنة، يعترب خ� وقاية من كل هذه األمراض

قال الدكتور: (محمد الظواهري): (إنَّ كرم رمضان، يشمل مرىض األمراض الجلدية، إذ تتحسن بعُ األمراض الجلدية 

ة متينة... إذ أنَّ االمتناع عن الغذاء والرشاب، مدة ما، بعُ األمراض الجلدية بالصوم، وعالقة التغذية باألمراض الجلدي

االمتناع عن الغذاء والرشاب، مدة ما، يقلل من املاء يف الجسم، هذا بدوره، يدعو إىل قلته يف الجلد، وحينئٍذ، تزداد مقاومة 

املُعدية،  املعدية وامليكروبية، ومقاومة الجسم يف عالج األمراض  يف الجلد، وحينئٍذ، تزداد مقاومة الجلد، لألمراض الجلدية، 

املُعدية، هي العامل األول، الذي يعتمد عليه، يف  رسعة الشفاء، وإنَّ الجسم، الذي ال ومقاومة الجسم يف عالج األمراض 

الشفاء، وإنَّ الجسم، الذي ال يقاوم امليكروبات، وال يدفعها ينهار... ويضعف تأث� الدواء، واملبيد للميكروبات، مع الجسم، 

املاء يف الجلد، تقل ـ أيضاً ـ من حدة األمراض الجلدية االلتهابية،  واملبيد للميكروبات، مع الجسم، القليل املقاومة، وقلة 

�ة يف الجسم. و  أفضل عالج لهذه الحاالت، من جهة حدة األمراض الجلدية االلتهابية، والحادة، واملنترشة، بساحات كب

أفضل عالج لهذه الحاالت، من جهة الغذاء، هي االمتناع عن الطعام والرشاب، فرتة ما، وال يسمح إال بالقليل من السوائل و 

إال بالقليل من السوائل البسيطة، وقلة الطعام، تؤدي إىل نقص الكمية، التي تصل منه إىل األمعاء، وهذا بدوره ـ يريحها، 

امليكروبات الكامنة بها وما أكثها! وعندئ امليكروبات األمعاء، وهذا بدوره ـ يريحها، ويقلل من تكاثر  ذ، يقل نشاط تلك 



املعوية، ويقل إفرازها للسموم، بالتايل، يقل امتصاص تلك السموم من األمعاء، وهذه السموم،  يقل نشاط تلك امليكروبات 

من األمعاء، وهذه السموم، تسبب العدد الكث�، من األمراض الجلدية، وإنَّ األمعاء، لبؤرة خطرة، من البؤر العفنة، التي 

سبب له� أمراضاً ال حرص لها. خطرة، من البؤر العفنة، التي تشيع تمومها، عند كث� من النّاس، ويؤذي الجسم والجلد، وت

 ).له� أمراضاً ال حرص لها. وشهر الصيام، هو شهر الهدنة، للراحة من تلك السموم وأرضارها

 ).وأرضارها

 )والصيام كذلك، عالج ألمراض زيادة الحساتية، أمراض البرش الدهنية(

ل يكد  وكتب األتتاذ (فريد وجدي): كان (النّاس إىل زمان قريب، يحسون أنَّ الصيام، من الشؤون الخاصة باألديان، ولكن

ل يكد ينترش تاريخ الطب ب� النّاس، حتى علموا أنَّ الصيام قد اعترب ـ يف كث� من األمراض ـ من  الخاصة باألديان، ولكن

املنقية  اعترب ـ يف كث� من األمراض ـ من مقومات الصحة الجس�نية، كل� علموا أنَّه من عهد (ابقراط) عامل قوّي من العوامل 

(ابقراط) عامل قوّي من العوامل املنقية للجسم، من تموم األغذية، فنن املواّد الحيوانية، التي نتناولها، برشاهة، تحتوي 

عىل مواد دهنية، ومواد رباعية العنارص، ال تطيق البنية البرشية، أْن تختزن مقداراً يزيد عن التي نتناولها، برشاهة، تحتوي 

ث�اً ما  البرشية، أْن تختزن مقداراً يزيد عن الحاجة منها. وإطالق الحرية لمنسان، يجعله يتناول كل� يقع تحت يده، وك

ث�اً ما يصاب ـ بسبب هذه الحرية ـ بآفات مرضيّة، تكون وباالً عليه  ).كل� يقع تحت يده، وك

 ).عليه

املريُ،  والصوم، ذو تأث� بالغ، يف تخفيف( األعراض، التي تنتاب األعضاء الظاهرة والباطنة، وتحويل محمود يف حالة 

املريُ، يتأدى منه إىل التخلّص م� أصابه من اآلالم واالنحرافات، حصة الروح من هذا التحويل، ال  وتحويل محمود يف حالة 

 )حصة الروح من هذا التحويل، ال تقل قيمة عن حصة الجسم

ث�اً وقد اتتفاد الطب، من ناحية الصوم، ما ل يستفده من ناحية العالج بالعقاق�،  ولكن أكث املسلم�، ال يأبهون ك

ث�اً باملستقبل، وال يحسبون حساباً للشيخوخة، وال يعرفون للقوى حدوداً. فيعيشون ك� يجيء، ال ك�  املسلم�، ال يأبهون ك

 فيعيشون ك� يجيء، ال ك� يجب.

  



 رشائط الصوم

ملرء مستعداً لتحمل  اإلتالم: حكيم يف جميع ترشيعاته وتخطيطاته، فهو ال يأمر بيشء، إّال إذا توفرت الرشوط التي تجعل ا

املبيحة له، وحين� أوجب الصوم، ل يرتل  تجعل املرء مستعداً لتحمل املأمور به، وال ينهى عن يشء، إالّ بعدما تنعدم األمور 

ا خصصه باألفراد الجديرين به، فقرر لمنسان الذي يجب عليه الصوم،  ّّ إ وحين� أوجب الصوم، ل يرتل حكمه جزافاً، و

 :لمنسان الذي يجب عليه الصوم، تكامل الرشوط التالية الخمسة، وهي

عام، والفتاة  16البلوغ: بانسالخ دور الطفولة، وإعالن الطبيعة ك�له الجمسا�، بتعب� االحتالم، أو اإلنبات، أو بلوغ الفتى 

 .أعوام10عام، والفتاة  16أو بلوغ الفتى 

 .العقل: ألنَّ املجنون، قد رفع عنه قلم التكليف

ا ملدرجون، يف أحد األنواع التالية القدرة: فمن ال يقدر عىل أداء الصيام ليس عليه الصوم، وبرشط القدرة، يستثنى األفراد 

 :ملدرجون، يف أحد األنواع التالية وهيا

 .املريُ: الذي يرض به الصوم

 .ذو العطاش، الذي ال يطيق احت�ل العطش طول النّهار

 .الحامل املقرب: التي تخىش عىل نفسها أو جنينها من الصوم

ملرضعة: التي تخىش أْن يؤثر عىل لبنها، فيؤثر عىل طفلها  .وا

 .صيامه، تصيبه تلطة جائرة، بأذى غ� محتمل عادةاملكره: الذي إْن أّرص عىل 

املفطرات، كأنَّ يفتح حلقه ويصب فيه املاء غ�ُه عىل إحدى   .واملضطر: الذي يكرُهه 

 .الحضور أو ما يف حكمه

املرأة من الحيُ أو النفاس  .طهارة 

* * * * * 

 :وهؤالء الذي ل يكتب عليهم الصيام، ثالثة أنواع

 .كتب عليه الصيام لعدم املقتيض فيه، كالصغ� واملجنون، فليس عليه قضاء وال كفارةالنوع األول: من ل ي

 .وال كفارة

ملرضعة، واملكره، واملضطر، واملسافر، والحائُ،  النوع الثا�: من ل يكتب عليه الصيام، ملانع، كاملريُ، والحامل، وا

 .واملضطر، واملسافر، والحائُ، والنفساء، فعليه القضاء

م أقىص درجات إمكانه، كذي العطاش، ومثله الشيخ الهرم، الذي ال النوع الثالث: من يطيق الصوم، ولكن يساوي الصو 

الشيخ الهرم، الذي ال يكون الصوم بقدار طاقته، واملريُ الذي يطول مرضه طول العام، فليس عليه القضاء، ولكن يجب 



) من الطعام ـ ويساوي ( ) غرام 750عليه القضاء، ولكن يجب عليه بدالً عن كل يوم من شهر رمضان (فدية) مقدارها (ُمدٌّ

 .) غرام من الحنطة تقريباً 750ويساوي (

 :هللا تعاىل بالنسبة إىل النوع الثا�قال 

ٌة ِمْن أَيَّاٍم أَُخَر))  ((فََمْن كاَن ِمنُْكْم َمِريضاً أَْو عَىل َتَفٍر فَِعدَّ

 :وقال تبحانه بالنسبة إىل النوع الثالث

 ((وَعََىل الَِّذيَن يُِطيُقونَُه ِفْديٌَة طَعاُم ِمْسِكٍ�))

 مفطرات الصوم

املفطرات، التي يتحقق   :الصوم بالكفِّ عنها، عرشة ـ عىل املشهور، ـ وهيإّن 

 األكل -1

 الرشب -2

ُُ ِمَن الَْخيِْط األَْتَوِد ِمَن الَْفْجرِ  َ لَُكُم الَْخيُْط األَبْيَ ُبوا َحتَّى يَتَبَ�َّ ياَم إَِىل اللَّيِْل))قال هللا تعاىل: ((َوُكُلوا َواْرشَ   ثُمَّ أَِتُّوا الصِّ

ياَم إَِىل اللَّيِْل))  أَِتُّوا الصِّ

 دق (عليه السالم) عن النبي (صىل هللا عليه وآله وتلم):روى الحلبي: عن اإلمام الصا

 )(إذا تمعتم صوت (بالل) فدعوا الطعام والرشاب

 :النكاح -3

ياِم الرَّفَُث إِىل نِسائُِكمْ   ))قال هللا تبحانه: ((أُِحلَّ لَُكْم لَيْلََة الصِّ

 :تعمد القيء -4

 ):روى الحلبي: عن اإلمام الصادق (عليه السالم

 )...الصائم، فقد أفطرإذا تقيأ (

 .البقاء جنباً حتى الصباح -5

 ):روى أبو بص�، عن أب عبد هللا (عليه السالم

 )يف رجل، أجنب يف شهر رمضان، بالليل، ثم ترك الغسل متعمداً حتى أصبح؟(

 )..قال (عليه السالم): يُعتق رقبة، أو يصوم شهري� متتابع�، أو يطعم تت� مسك�

املاء -6  االرتاس يف 

 ):وى يعقوب بن شعيب، عن اإلمام الصادق (عليه السالمر 



املاء، وال الصائم ...(  )ال يرتس املحرم يف 

 ).الكذب عىل هللا أو الرتول أو أحد األئة (عليهم السالم -7

 :قال أبو بص�: تمعت أبا عبد هللا (عليه السالم) يقول

 )؟إْن كذب عىل هللا، وعىل رتوله وعىل األئة، يفطر الصائم(

 .العادة الرسية -8

 :قال عبد الرحمن بن الحجاج

 )تألت أبا عبد هللا (عليه السالم): عن رجل، يعبث بأهله ـ يف شهر رمضان ـ حتى �ني؟(

 ).قال: (عليه من الكفارة مثل ما عىل الذي يجامع

 االحتقان -9

 ):تأل أبو بص� عن أب الحسن (عليه السالم

 )رمضان ـ؟ عن رجل يحتقن، تكون به العلة ـ يف شهر(

 ).فقال: الصائم، ال يجوز له أْن يحتقن(

 .إيصال الغبار الغليظ إىل الحلق  -10

 ):روى تل�ن بن جعفر، عن اإلمام الصادق (عليه السالم

 )؟أو كنس بيتاً، فدخل يف أنفه وحلقه غبار، فعليه صوم شهرين متتالي�، فننَّ ذلك له فطر مثل األكل والرشب والنكاح ..(

 )؟األكل والرشب والنكاح

 القضاءتأخ� 

ومن أفطر يف أيام شهر رمضان، تواٌء أكان إفطاره بال عذر، كالعايص أو كان إفطاره مع عذر، كاملسافر واملريُ والحائُ، 

ون األشهر، األحد غكاملسافر واملريُ والحائُ، والنفساء والحامل، واملرضعة... يجب عليه قضاء ما أفطر، يوماً بيوم، يف 

ر القضاء غيوماً بيوم، يف  حتى رمضان الثا�، وجب عليه ون األشهر، األحد عرش، أي قبل حلول شهر رمضان التايل، فنن أخَّ

 .رمضان الثا�، وجب عليه القضاء ـ يوماً بيوم ـ والفدية عن كل يوم مداً من الطعام

 عقوبة اإلفطار

 :والذين يفطرون يف أيام شهر رمضان ـ بال عذر ـ قس�ن

القسم األول: أولئك الذين يفطرون مستحل�، بأن ينكروا أصل وجوب الصوم، وهؤالء يعاقبون بالقتل، ألنَّ كل ما أنكر 

 .رضورياً من رضوريات الدين فهو كافرألنَّ كل ما أنكر 



القسم الثا�: أولئك الذين يفطرون عصياناً، بأْن يعرتفوا بأصل وجوب الصوم، يف اإلتالم، ولكنهم يفطرون لغلبة الهوى 

 :يفطرون لغلبة الهوى والشيطان، وهؤالء يعاقبون بثالث أمور

 .األول: التعزير، فيجلدهم الحاكم الرشعي، ما دون ثان� جلدة

 .يوماً بدل كل يومالثا�: القضاء 

 :الثالث: الكفارة إحدى ثالث أشياء

 .عتق عبد مؤمن، يف تبيل هللا -1

 .صيام تت� يوماً متتابعاً   -2

 .إطعام تت� مسكيناً  -3

كان هذا إْن أفطر بالحالل، كالخبز واملاء، وأما إذا أفطر بالحرام كالخمر والغصب، وجب عليه عتق عبد مؤمن، وصيام 

 مسكيناً. عليه عتق عبد مؤمن، وصيام تت� يوماً، وإطعام تت�

  



 نوافل الصوم

للصوم نوافل تزيد يف قوته وآثاره، فبين� يكون نصيب الصائم، الذي يلتزم بكف نفسه عن املفطرات العرش، مجرد إتقاط 

املفطرات العرش، مجرد إتقاط الواجب، إنقاذ رقبته من النّار، يكون نصيب الصائم اآلخر، الذي يلتزم بجميع نوافل 

 .منه غنياً باملكارم وامللكات النبيلةالذي يلتزم بجميع نوافل الصوم، إنّه يدخل شهر رمضان شديد الفقر، فيخرج 

 .باملكارم وامللكات النبيلة

 :ومن هذه النوافل

 صوم الجوارح  -1

بأْن يشرتك ـ مع البطن والفرج ـ يف الصيام، كل من اللسان، والع�، واليد، والرجل، واألُذن وغ�ها من األعضاء، فال يقرتف 

 .وغ�ها من األعضاء، فال يقرتف إثاً وال يرتكب خطيئة

 (عليه السالم):فعن محمد بن مسلم، عن اإلمام أب عبد هللا الصادق 

املراء، وأذى الخادم، وليكن عليك وقار الصائم، وال تجعل  (إذا صمت، فليصم تمعك، وبرصك، من الحرام والقبيح، ودع 

 وقار الصائم، وال تجعل يوم صومك كيوم فطرك).

 :وعن جابر بن يزيد الجعفي، عن النبي (صىل هللا عليه وآله وتلم) أنّه قال

رداً من ليله، وعف بطنه وفرجه، وكفَّ لسانه، خرج من الذنوب، (يا جابر، هذا شهر رمضان، من صام نهاره، قام و 

 من الذنوب، كخروجه من الشهر)؟

املدايني، عن اإلمام أب عبد هللا (عليه السالم):  عن جراح 

(إنَّ الصيام ليس من الطعام والرشاب وحده، قالت مريم: ((ِإ�ِّ نََذْرُت لِلرَّْحمِن َصْوماً)) أي: صمنا، فنذا صمتم احفظوا 

 كم، وغضوا أبصاركم، وال تنازعوا، وال تحاتدوا).فنذا صمتم احفظوا ألسنت

 :وعن اإلمام الصادق (عليه السالم): عن النبي (صىل هللا عليه وآله وتلم) أنَّه قال

(الصوم ُجنٌّة من آفات الدنيا، وحجاب من عذاب اآلخرة، فنذا صمت فانو بصومك كفَّ النفس عن الشهوات، وقطع الهمة 

نفسك منزلة الرىض، وال تشقه طعاماً وال رشاباً، وتوقع يف كل لحظة، الشهوات، وقطع الهمة عن خطوات الشياط�، وأنزل 

رشاباً، وتوقع يف كل لحظة، شفاؤك من مرض الذنوب، وطّهر باطنك من كل كدر، وغفلة، وظلمة، يقطعك عن معنى 

 عن معنى اإلخالص لوجه هللا).

 كت�ن الصوم -2

املتوقع أن يكون ويستحب للصائم، كت�ن صومه، بأن ال يتجاهر به ـ وخاصة يف غ� أيام شهر رمضان، حيث ال يكون م ن 

 ن املتوقع أن يكون صائاً ـ زيادة يف اإلخالص. والزهد يف التظاهر أمام النّاس)م

 :روى السكو�: عن أب عبد هللا (عليه السالم) أنّه قال



(من كتم صومه، قال هللا تعاىل: (عبدي، اتتجار من عذاب، فأج�وه)، ووكّل هللا تعاىل، مالئكته بالدعاء للصائ�، ول يأمرهم 

 ألحد، إالّ اتتجاب لهم فيه).بالدعاء للصائ�، ول يأمرهم بالدعاء 

ال يعني هذا أْن يُنكر الصائم صومه، بل يعني أْن ال يعلنه وكأنه يريد به التبجح واالتتعالء، واتتدرار عطف النّاس أو 

غ�ه، فهو حرام،  املغاالة يف اإلخالص، فينكر صومه يف شهر رمضان أو  واتتدرار عطف النّاس أو ثوابهم، وأما إذا كان يريد 

غ�ه، فهو حرام، فهذا كذب، وربا هتك حرمة ر  مضان، وتجرأ النّاس عىل املعصية، ك� ورد إنَّ زرارة قال لممام رمضان أو 

ورد إنَّ زرارة قال لممام الصادق (عليه السالم): الرجل يكون صائاً، فيقال له: أصائم أنت، فيقول: ال، فقال أبو عبد هللا 

 فيقول: ال، فقال أبو عبد هللا (عليه السالم): (هذا كذب).

 مزيداً من الراحة  -3

ث�اً من األمراض، وعديداً من الوفيات، وموت الفجئة، نات ج من التعب، ألّن األعصاب ال تتحمل إال مقدراً من الدؤوب إّن ك

املرء يف إرهاق نفسه، فقد اتتهلك من صيده أكث م� انتج، وك�  املتواصل عىل األع�ل، فنذا أرسف  تتحمل إال مقدراً من الدؤوب 

اتتهلك من صيده أكث م� انتج، وك� يحتاج اإلنسان إىل راحة يومية، يستعيد بها نشاطه اليومي، وكذلك يحتاج إىل راحة تنوية 

 .اليومي، وكذلك يحتاج إىل راحة تنوية يستعيد فيها نشاطه السنوي

ل للصائم االرتياح والهدوء، حتى أّن هللا قرر منح الصائم الثواب، بقدار نومه وأنفاته، كي� ال و  انطالقاً من هذا الواقع، فُضِّ

املفيد عن النبي (صىل هللا عليه وآله  الثواب، بقدار نومه وأنفاته، كي� ال يرهق نفسه بالعبادة حرصاً عىل الثواب، فقد روى 

 املفيد عن النبي (صىل هللا عليه وآله وتلم): أنّه قال (نوم الصائم عبادة ونفسه تسبيح).

ا يكون عليه أْن يستفيد من ولكن ع ّّ إ ىل الصائم أْن ال يستغل هذا الحديث، لقضاء شهر رمضان كله بالبطالة والخمول، و

يكون عليه أْن يستفيد من فرص هذا الشهر العظيم، للمزيد من الطاعات والقربات، ولكن بقدار ال يسلب منه الراحة 

 .ال يسلب منه الراحة والهدوء

 التسحر واإلفطار -4

ا يهدف إىل تنظيم وجبات  فاإلتالم عندما يفرض الصوم عىل اإلنسان، ال يريد ّّ إ أْن يذيقه الجوع والعطش أكث من طاقته، و

يهدف إىل تنظيم وجبات طعامه، حتى يستفيد من فوائد الصوم دون أْن يخرس شيئاً من طاقاته الجسدية، فأتتحب أن 

 .الجسدية، فأتتحب أن يتسحر الصائم حتى يستطيع تحمل صيام النّهار، وأْن يفطر، حتى ال يرهقه الجوع

 .يرهقه الجوع

املاء، أال صلوات هللا عىل املتسحرين). و فعن رتول هللا (صىل هللا عليه وآله  وتلم): (السحور بركة). و (تسحروا ولو بجرع 

 املتسحرين). و (تعاونوا بأكل السحور عىل صيام النّهار، وبالنوم عند القيلولة عىل قيام الليل).

 الليل).

 .واإلفطار كذلك مستحب

املاء الفاتر -5  اإلفطار بالحلوى أو 

املواد   :املدرجة يف النصوص التاليةواتتحباب اإلفطار، يتأكد إذا كان بنحدى 

 :روى السكو�، عن اإلمام الصادق (عليه السالم) أنّه قال



 (إّن الرجل إذا صام، زالت عيناه من مكانه�، فنذا أفطر عىل الحلو، عادتا إىل مكانه�).

 :وعن اإلمام الباقر (عليه السالم) أنه قال

املاء طهور).(أفطر عىل الحلوى، فنْن ل تجده فأفطر عىل املاء،   فنن 

 :روى عبد هللا بن تنان عن أب عبد هللا (عليه السالم): أنّه قال

(كان رتول هللا (صىل هللا عليه وآله وتلم) إذا أفطر، بدأ بحلو يفطر عليه، فنن ل يجد فسكرات، أو ترات، فنْن هو أعوز ذلك 

والفم، ويقوي الحدق، ويحّد  ترات، فنْن هو أعوز ذلك كله، ف�ء فاتر، وكان يقول: ينقي املعدية والقلب، ويطيب النكهة

ملرة الغالبة، ويقطع البلغم، ويطفئ  والفم، ويقوي الحدق، ويحّد الناظر، ويغسل الذنوب غسالً، ويسكن العروق الهائجة، وا

املعدة، ويذهب بالصداع).  الغالبة، ويقطع البلغم، ويطفئ الحرارة عن 

 النظافة والتعطر -6

ُذوا ِزينَتَُكْم ِعنَْد كُلِّ اإلتالم يحب النظافة والتعطر دائاً، ويؤكد عليها يف مواتم العبادة، أليس يف القرآن الكريم: ((خُ 

ُجوِد))؟((خُ  لرُّكَّعِ السُّ را بَيِْتَي لِلطَّائِِفَ� َوالْعاكِِفَ� َوا  .ُذوا ِزينَتَُكْم ِعنَْد كُلِّ َمْسِجٍد)) و((أَْن طَهِّ

 .والصوم حيث يكون عبادة من أهم العبادات، أكد اإلتالم عىل النظافة والتعطر فيه

 :قال روى عم� بن ميمون، عن الحسن بن عيل (عليه� السالم) أنّه

املرأة الصائة أْن تشط رأتها، وتجمر ثوبها).  (تحفة الصائم أْن يدهن لحيته، ويجمر ثوبه، وتحفة 

 وتجمر ثوبها).

 قراءة القرآن -7

ث�ة دائبة، والقران، أوتع دراتة  ث�ة، ولكن اتتث�ر هذا الفوائد يتوقف عىل دراتة ك فالصوم عبادة جامعة، لها فوائد ك

ض عىل نفسه نقاط ضعفه، ثم يوجهه التوجيه ملعالجتها دائبة، والقران، أوتع دراتة يتناول اإلنسان من جميع جانبه، ويعر 

يوجهه التوجيه ملعالجتها بأتهل الطرق، وأقربها إىل النجاح، فكان عىل اإلنسان الصائم ـ قبل أي يشء ـ إدمان تالوة القرآن 

 .قبل أي يشء ـ إدمان تالوة القرآن بتدبر وإمعان

اإلنسانية  باإلضافة إىل أنَّ القرآن نزل يف شهر رمضان، وشهر رمضان احتفاء بهذه بانتصار البرشية يف إحراز هذه الوثيقة

املجيدة، أفضل وأجمع من نفس القرآن؟ يف إحراز هذه الوثيقة  ..اإلنسانية الخالدة، وهل هناك يشء يُتىل يف هذه الذكرى 

 ..أفضل وأجمع من نفس القرآن؟

 .ولذلك كان ثواب تالوة كل آية من القرآن يف شهر رمضان، يعادل ثواب تالوة القرآن كله يف غ� شهر رمضان

 .رمضان

 :روى جابر، عن أب جعفر (عليه السالم) أنَّه قال

 القرآن شهر رمضان).(لكل يشء ربيع، وربيع 



قال وهب بن حفص: تألت أبا عبد هللا (عليه السالم)، عن رجل، يف كم يقرأ القرآن؟ قال: (يف تت فصاعداً)، قلت: يف شهر 

 فصاعداً)، قلت: يف شهر رمضان؟ قال: (يف ثالث فصاعداً ـ أي يف تتة أيام، وثالثة أيام).

 كثة العبادات -8

تصفو نفسه، ويزداد تقرباً إىل هللا جلَّ وعىل، فيستطيع أداء القربات، وشهر رمضان، موتم العبادة، ألنَّ اإلنسان عندما يصوم، 

املبارك، ألنَّه ال يقدر عىل التجرد من الحياة، والتفرغ  فيستطيع أداء القربات، بصفاء وإخالص، ال يجده� يف غ� هذا الشهر 

يقدر عىل التجرد من الحياة، والتفرغ للتأمالت الداعية، ك� يقدر يف هذا الشهر العظيم، فالتجاوب الذي يحصل ب� اإلنسان، 

يأت بها، ال يحصل يف غ� رمضان، فجّو رمضان، يرحب بالعبادة، أكث من فالتجاوب الذي يحصل ب� اإلنسان، واألع�ل التي 

 .رمضان، يرحب بالعبادة، أكث من أجواء بقية الشهور

املؤمن� (عليه السالم): (عليكم يف شهر رمضان، بكثة االتتغفار والدعاء، فأما الدعاء، فيدفع البالء عنكم، وأما  قال أم� 

 الدعاء، فيدفع البالء عنكم، وأما االتتغفار فتمحى به ذنوبكم).

 ليه وآله وتلم) إذا دخل شهر رمضان ـ أطلق كل أت�، وأعطى كل تائل).وكان رتول هللا (صىل هللا ع

 :وقد أوىص اإلمام الصادق (عليه السالم)، فقال

(إذا دخل شهر رمضان، فأجهدوا أنفسكم، فنّن فيه تقسم األرزاق، تكتب اآلجال، وفيه يكتب وفد هللا، الذين يفدون إليه، 

  ألف شهر).وفد هللا، الذين يفدون إليه، وفيه ليلته، العمل فيها خ� من العمل يف

 :روى أبو بص�، عن اإلمام الصادق (عليه السالم) أنّه قال

(كان رتول هللا (صىل هللا عليه وآله وتلم) إذا دخل العرش األواخر من شهر رمضان، شد املئزر، وأجتنب النساء، وتفّرغ 

 وأجتنب النساء، وتفّرغ للعبادة).

ر له يف شهر رمضان، ل يغفر له إىل قابل، إالّ أْن عن هشام بن الحكم، عن أب عبد هللا (عليه السالم): أنّه قال: (من ل يغف

 له إىل قابل، إالّ أْن يشهد عرفة).

 كثة الدعاء -9

وشهر رمضان، شهر الطاعة والعبادة، ولكنَّ اإلنسان ال يعرف: ماذا يفعل؟ وماذا يقول؟ حتى يتقرب إىل هللا تبحانه، ألنَّ 

ي يجدر أْن يواجهه بها، ليكسب إىل هللا تبحانه، ألنَّ اإلنسان عندما يروم مقابلة أي عظيم، ال بد أْن يتعلم الكل�ت الخاصة، الت

يجدر أْن يواجهه بها، ليكسب رضاه، وال يث� تخطه، ونحن عندما نتفرغ للقربات يف شهر رمضان، ونحاول أْن نتصل بال، 

رمضان، ونحاول أْن نتصل بال، بأتلوب يستدر عطفه ومغفرته، علينا أْن نتعلم ما يجب أْن نقوله ل تعاىل، ول نكن 

أْن يعرف ما يقربه إىل رب ال يعرف كنهه،  تعاىل، ول نكن نستطيع معرفة ما يقربنا إىل هللا، ألننا ال نعرف هللا، وأ� لمنسان

إىل رب ال يعرف كنهه، ولكن النبي (صىل هللا عليه وآله وتلم) واألئة (عليهم السالم) قد أنقذونا من هذه األزمة الفكرية، 

 .األزمة الفكرية، عندما لقنونا األدعية، التي نناجي بها هللا

املأثورة، لسان العباد، الذي يعّرب عن الخشوع الذي �أل  ض�ئرهم، واإلذعان املطلق بال وبكل ما أخرب والواقع: إّن األدعية 

 .املطلق بال وبكل ما أخرب عنه رتله



* * * * * 

املعا� التي يحب أْن تحيا ب� العبد  باإلضافة إىل أّن الرتاث الخضم، الذي تركه لنا املعصومون، مدرتة واتعة تشمل فنون 

خالق الكون التي يحب أْن تحيا ب� العبد وربه، ومختلف املفاهيم العبادية، التي يجب أْن تعيشها الذهنية اإلنسانية تجاه 

 .خالق الكون والحياة واإلنسانالذهنية اإلنسانية تجاه 

املعلم، ف� أعجز  واألدعية عندما تحاول تركيز معا� العبودية، يف واقع العباد، ال تقف منهم موقف الفيلسوف وال موقف 

ا يتبنى موقف الطبيب النفيس من مريضه،  ّّ إ املعلم، ف� أعجز الفيلسوف واملعلم، عن إلهام هذه املعاِن السامية، و

لعرضه تلك األفكار العظيمة عىل أذهان العباد، ثم يتوتل بالتكرار لغرتها النفيس من مريضه، فيستع� بالتلق� واإليحاء 

 .ثم يتوتل بالتكرار لغرتها وتأصيل جذورها يف واقع العباد

* * * * * 

املفاهيم العبادية، تنرصف األدعية إىل التوجيه االجت�عي بتبسيط نواقص املجتمع، ونقاط الضعف فيه، ورسد  وبعد اتتعرض 

فرض االعرتاف عىل كل من يروم قرائه الدعاء، كي� املجتمع، ونقاط الضعف فيه، ورسد عالجها مبارشة يف إطار دعائ أّخاذ، ي

 .من يروم قرائه الدعاء، كي� تستيقظ الض�ئر الحرة، عىل تفهّم االجت�ع، وأعراضه وأدوائه، وتنشط فيها عاطفة اإلصالح

 .وتنشط فيها عاطفة اإلصالح

وتبدوا هذه الظاهرة جلية، يف أدعية (الصحيفة السجادية) حيث كان اإلمام زين العابدين (عليه السالم)، يعيش أقىس 

تحارب كل بصيص من نور، بعاصفة من الظالم، فلم يجد فرصة التعب� عن (عليه السالم)، يعيش أقىس دكتاتورية منحرفة، 

فلم يجد فرصة التعب� عن آرائه بالخطب واملواعظ، فاتتغل فرصة الدعاء، لنرش آرائه، يف أتلوب ال يعرفه الظاملون، وال 

 .آرائه، يف أتلوب ال يعرفه الظاملون، وال يقدر عىل خنقه الجالدون

* * * * * 

املؤمنة، متأهبة للتلّقي والتجاوب، مع بوا املندوبة ويف شهر رمضان، حيث تكون النفوس  عث اإللهام، كثت األدعية 

املندوبة اتتنفاذاً ألقىص ما يكون يف وتع هذا الشهر من املنح والعطاء  .األدعية 

فوردت األدعية الليلية املشرتكة، التي يستحب الدعاء بها يف كل ليلة، واألدعية النهارية املشرتكة، التي يستحب الدعاء بها 

دعية املستحبة عند رؤية النهارية املشرتكة، التي يستحب الدعاء بها يف كل يوم، واألدعية الخاصة بكل ليلة أو يوم، واأل 

دعية املستحبة عند رؤية هالل رمضان، ويف يوم العيد، واألدعية املستحبة بعد كل صالة، واألدعية املستحبة يف يوم، واأل 

صالة، واألدعية املستحبة يف أول الليل ووتطه وآخره، و األدعية املستحبة صباحاً ومساًء من كل يوم، واألدعية اإلضافية 

 ...يوم، واألدعية اإلضافية لليايل القدر الليلة األوىل، والنصف، واألخ�ة

 فطر الصائم  -10

ع عىل الصيام ويؤلف القلوب، ويشيع املحبة ب�  وقد يكون املندوبة، يف شهر رمضان، إفطار الصائم، ألنَّه يشجِّ أفضل القربات 

 .ويؤلف القلوب، ويشيع املحبة ب� أفراد املجتمع، وقد أكد اإلتالم عليه، أكث م� أكّد عىل بقية املستحبات

 .بقية املستحبات

 :له وتلم) أنّه قالروى أبو الورد، عن اإلمام الباقر (عليه السالم)، عن رتول هللا (صىل هللا عليه وآ 



 (ومن فطر فيه ـ يف شهر رمضان مؤمناً صائاً، كان له بذلك عند هللا، عتق رقبة، ومغفرة لذنوبه في� مىض)

 مىض)

 :روى أبو الصباح الكنا�، عن اإلمام الصادق (عليه السالم) عن أبيه

 (من أفطر صائاً، فله مثل أجره).

 :عن اإلمام موىس بن جعفر

 ن صيامك)(فطرك أخاك، أفضل م

 (روى تعدة، عن اإلمام الصادق (عليه السالم):

(دخل تدير الص�يف عىل أب (عليه السالم)، فقال: يا تدير، هل تدري: أي الليايل هذه؟ فقال: نعم، فداك أب وأمي، هذه ليايل 

نعم، فداك أب وأمي، هذه ليايل شهر رمضان، ف� ذلك؟ فقال له: أتقدر عىل أْن تعتق يف كل ليلة من هذه الليايل، عرش رقاب من 

ولد إت�عيل (عليه السالم)؟ فقال له تدير: بأب وأمي، ال يبلغ ما يل ذلك، ف� زال أْن تفطر يف كل من هذه الليايل، عرش رقاب من 

ذلك، ف� زال أْن تفطر يف كل ليلة رجالً مداً؟ فقال له: بىل وعرشة، فقال له أب: فذلك الذي أردت، يا تدير، إّن إفطارك أخاك 

 أردت، يا تدير، إّن إفطارك أخاك املسلم، يعدل عتق رقبة من ولد إت�عيل).

 ليه السالم):روى بن حمران، عن أب عبد هللا (ع

(كان عيل بن الحس� (عليه السالم) ـ إذا كان اليوم الذي يصوم فيه ـ أمر بشاة، فتذبح، وتقطع أعضائها وتطبخ، فنذا كان عند 

ملرق، وهو صائم، ثم يقول: هاتوا القصاع، اغرفوا آلل  أعضائها وتطبخ، فنذا كان عند املساء، أكبت عىل القدر، حتى يجد ريح ا

 ).يقول: هاتوا القصاع، اغرفوا آلل فالن، ثم يؤت بخرب وتر، فيكون ذلك عشاءه

  



 مكروهات الصوم

ث�ه، فنذا أت بها الصائم ال يكسب من صومه، توى تقوط الفريضة عنه، وإْن تركها  للصوم مكروهات، تضعف معنويته وتأ

الفريضة عنه، وإْن تركها يتيح لصومه، إمكانية إنقاذه من كث� من االنحرفات االجت�عية والنفسية والصحية، ونقترص عىل ذكر 

 :والنفسية والصحية، ونقترص عىل ذكر بعضها ك� ييل

 الِشعر -1

ألّن الشعر ـ بطبيعته ـ نوع من الزخرفة والتجميل للحياة، وألوان الزخرفة وإْن اختلفت يف بواعثها وأهدافها، إالّ أنّها تتفق 

 أي بواعثها وأهدافها، إالّ أنّها تتفق يف تأكيد صلة اإلنسان بالحياة، وإغرائه إىل الج�ل ـ وإْن كان الج�ل اللفظي الربيء ـ فننّه عىل

يف الدنيا، فهو يعمل من أجل وإْن كان الج�ل اللفظي الربيء ـ فننّه عىل أي حال، لون من التسويل، الذي يزيد جشع املرء 

الدنيا، فهو يعمل من أجل الرتغيب يف الحياة، بين� الصوم يسعى للتنزيهه يف الحياة فيناقُ هدف الصوم، ويعرقل زحفه 

املغرية  فيناقُ هدف الصوم، ويعرقل زحفه األكيد، فكره الشعر وإْن كان حقاً، ألنَّ الشعر الحق، ال يفقد طبيعة الشعر 

املسّولة  .طبيعة الشعر املغرية 

 :ولقال حّ�د بن عث�ن، تمعت أبا عبد هللا (عليه السالم) يق

 )يكره رواية الشعر للصائم، واملحرم، ويف الحرم، ويف يوم الجمعة وأْن يروى بالليل(

 :قلت: وإْن كان شعَر حق. قال

 ).وإْن كان شعر حق(

 الرياح� -2

ولقد تبق: إّن التعطر مستحب، ولكن شم الرياح� مكروه، ألّن التعطر ال يزيد عىل تنزيه املؤمن من نفسه من الرائحة 

، بين� الرياح� من مفاتن الحياة، التي تغري إىل اإلخواننفسه من الرائحة الكريهة، وهذا ينفع لتأليف القلوب، وتحابب 

 .وتوجيهها إىل هللا والدار اآلخرةمفاتن الحياة، التي تغري إىل الخلود إليها، فتعاكس محاولة الصوم، لتخليص من الدنيا 

 .وتوجيهها إىل هللا والدار اآلخرة

 ):روى حسن بن راشد، عن اإلمام الصادق (عليه السالم

 )الصائم ال يشم الرياح�(

 :روى الصدوق

يحان، فسئل عن ذلك، فقال: (إ� أكره إن أخلط صومي بلذة(  )كان اإلمام الصادق (عليه السالم) إذا صام ال يشم الرَّ

 )أخلط صومي بلذة

املفيد (رحمه هللا) يف املق نعة: إنَّ ملوك الفرس، كان لهم يوم يف السنة، يصومونه، فكانوا يف ذلك اليوم، يعدون (ال�جس) قال 

ذلك اليوم، يعدون (ال�جس) ويكثون من شّمه، ليذهب عنهم العطش، فصار كالسنَّة لهم، فنهى آل محمد عن شّمه، خالفاً 

 .محمد عن شّمه، خالفاً عىل القوم، وإْن كان شّمه ال يفسد الصوم



 املغريات -3

 :مرينفيكره لمنسان م�رتة كل يشء مث� أل 

 األول: ـ إّن الصوم ـ ك� تبق يحاول تفريغ الذهنية الصائة من حب الحياة، واملغريات تنشط فيها حب الحياة،

 فيها حب الحياة،

املغريات، ال يأمن إْن  ث�ة، يكون أبعد عن املحرمات، أما لو عاش  امل الثا�: إنَّ اإلنسان ما دام يعيش يف عزلة عن األشياء 

املح  .رمات فيفسد عليه صيامهعاش املغريات، ال يأمن إْن يستحوذ عليه اإلغراء فيقتحم 

 ):تئل عيل بن جعفر (عليه السالم) أخيه موىس بن جعفر (عليه السالم

 )عن الرجل، هل يصلح أْن يُقبّل أو يلمس، وهو يقيض شهر رمضان؟ قال: ال(

 ):عن الحلبي، عن أب عبد هللا (عليه السالم

املرأة شيئاً، أيفسد ذلك صومه؟ فقال: إ (  ).ن ذلك ليكره للرجل الشاب، مخافة أْن يسبقه املنيتئل عن الرجل، �ّس من 

 ).مخافة أْن يسبقه املني

 املضعفات -4

ويكره للصائم م�رتة كل يشء مضعف، ألنّه إذا أضيف إىل الصوم، فقد يفرط الضعف إىل حيث ينهك قواه، ويرض بصحته، 

ا رشع الصوم، ألغراض منها الصحة الجسدية، فيكره أْن يفعل الصائم، ما يؤدي إىل اإلخال ّّ إ ل قواه، ويرض بصحته، واإلتالم 

 .ل بصحتهالصائم، ما يؤدي إىل اإلخال

 ):روى اإلمام الرضا (عليه السالم) عن آبائه، عن عيل بن أب طالب (عليه السالم

ملرأة الحسناء(  ).ثالثة ال يعرّض أحدكم نفسه لهن، وهو صائم: الحّ�م، والحجامة، وا

 )روى الحلبي: عن اإلمام الصادق (عليه السالم

 )تألته عن الصائم، أيحتجم؟(

 )ما يتخّوف به عىل نفسه فقال: إ� أتخوف عليه،(

 )قلت: ماذا يتخّوف عليه؟(

 )قال: الغثيان، أو تثور به مرة(
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 لصيامأدب ا

 

 أهالً

 أهالً بضيف يحل الـيوم أربعـــــنا                 فيزدهي الكون نوراً مـــــن محـــياهُ 

 ضيف كريم به فـــــخر ألمـــــــتنا                 وفرحـــــة وتباشــــــــــ� بلقــــــياهُ 

 يهــــــواها وتهـــــواهُ ضيف به رحمة الرحمن مشـرفة                 عىل املساجد 

 شهر به أنزل القرآن خالقـــــــــنا                 وليلة القدر، يرضـــــــــاها وترضاهُ 

 من صامه مخلصاً ل أدخـــــــــله                 يف جنّة الخلد، مغــــــــفوراً خطاياهُ 

ً، ويف الفردوس مأواهُ     ومن أقام ليالـــــيه فـــــــنّن لـــــه               فضالً عظي�

ـ�كـــــم تاهــــوا  يا أّمة املصطفى الرحمن فضلكم                 بأمة وتط إذ غــــ

 شهر به هللا دون النّـــاس خصكم                 لك تناولوا العــــــال انتم بلقـــــياهُ 

املكرمـــــات فـــــقد                ناداكــــــم هللا، والقـــــران أبـــــداهُ    طوب بربيع 

 نلت ما ترتجيه

 نلت فـــــي ذا الصـــــــيام ما ترتجيه                 ووقــــــــــاك اإللــــــــــه ما تقـــــــيه

 أنت يف النّاس مثل شهرك يف األشـ                 ـهر، أو مثل ليـــــلة القـــــدر فـــــــيه

 هنَ ت

 تهنَّ بهذا الصوم يا خـــ� صــــائر                 إىل كـــل ما يُهوى، ويا خ� صائم

 ومن صام عن كل الفواحش عمره                 فأهون شــــيء هجره للمطاعــــم

 شهر الصيام

 شهر الصيام، لقد كرمت نزيالً                 وشفيت من كـل القلوب عليالً 

 تفتّحت لقدمــــومه                 والحور فيه تـزينت تحفـــــيالً فيه الجنان 

 وبليلة قد قــــام يخـــــتم ورده                 متبـــــتالً إللــــــــهه تبتـــــيالً 

 فأجهد، عساك تنالها في� بقى                 بالجد، وأحذر أْن تكون غفوالَ

* * * * * 

 نة والتقى                 والفوز فيه ملـــــن أراد قبوالًشهر األمانة والصيا



املهيمن بـــكرة وأصيالً   طوب لعبد صح فــــيه صيامه                 ودعا 

 شهر يفوز عـىل الشهور بليلة                 من ألف شهر فضلت تفضيالً 

 البرشى

 وقد نرش الباري الباري بدحكموا ذكراً     أيــــــــ� معرش الصّوام وافتكم البرشى             

 خصــــــــصــتم بشهر فيه عتٌق ورحمة                 وقد أجزل الرحمن للصــــــائم األجـــــرا

 مساجـــــــــــــده مأنـــــوتة بتـــــــالوة                 وذكر، وكانت قلبه تشتــــــــيك الهجرا

ـ�ا ول فــــــــي العرش  األواخــــــر ليـــــلة                 لقد عظمت قدراً، ك� ملـــــــئت خــــ

 فطوب لقــــــــوم أدركـــــوها وشـاهدوا                 تنزل أمالُك الســـــــــ� آيـــــة كـــــربى

 شـــــذا عــــــــرفها عطراوفازوا بغــــــــفران اإللـــــه، وأصبحوا                 يشم عليه من 

 فطوب ملن أرضــــــــى اإلله مسارعـــا                 إىل تبل تهديه للرحــــلة األخــــــــــرى

 وقام وصّىل يف الديــــــــاجي ودمعـــــه                 عىل خذه يجري بقـــــلته العــــــــــربا

 يم قيامـــــه                 وعاهده تـــــّراً وراقــــــبه جهــــــــــراً وأخـــــــــــــلص ل العظـــــ

 جاء شهر الصوم

 قد جاء شهر الصوم فيه األمان                 والعـــــتق، والفوز بسكنى الجنان

 طوبـــــى لعـــــبد صامه، واتقى                 مــــــواله يف الفعل ونطق اللسان

 ي قد خصـــــه ربــــــــه                 بجــــــــــنّة الخلد، وحور الحسانذلك الذ

 شهر الرضا

 شهر الرضا، والعفو عن زالتكم                 وهللا فــــيه عن الجرائم قد عفا

ن�ة كلها                 وأجـــروا لفرقته الدموع تأتفا امل  فأحــــــــــيوا لياليه 

 رمضان

 رمضــــــــان، يا خ� الشهور تحية                 تضفي عيك من الجــــــالل جـــــالال

 رمضـــــان، ها قد جئت تطرق بابنا                 وتريد منا أن نكــــــون رجــــــــــاالً

 ــــون مجــاالً إّن الصـــــيام عــــــــــبادة تــــرية                 والّرس أوتع ما يكــــــ

 و(الصوم يل وأنا الذي أُجــزي به)                 صدق الحديث، وصح عـــــنه تعـاىل

 ً  بالصوم تنطبع النفوس عـــىل الوفا                 فيزيـــــدها قدتــــــيًة وجــــــــــ�ال



 ـــــــبه واآلالصوموا تصحوا) قالها خ� الورى                 وبذلك أوصـــــى صحــ)

 رمضان تا 

 هـــذا هالل الشهر تل حســـــامه                 وعىل حوايش األفق خط عالمـــهُ 

 رمـــضان تاج فوق مفرق عــامه                 وايف يتوج بالكرامــــــــة عامـــــه

 ويم وصامهطـــوب ملن فيه تزود بالتـــــــقى                 وجرى عىل السنن الق

 لـــيس الصيام بأْن تجوع وال بـأْن                 يدع امليسء رشابـــــه وطعـــامه

 بـــل ّرسه أْن �سك اإلنسـان مــن                 فحش، ويرتك تــبه وخصامـــــه

 فحـــذار ال يغتب وال يرفـــــث وال                 يحبط بعصية اإللـــــه صيامــــــه

 وليـــقرأ القرآن فـــــيه مرتــــــــالً                 أيامـــــه متفــــــــــقها أحكامـــــه

 فال يجــــــــزل للمجاهـــد أجـــره                 وهللا يحـــــسن للتـــــــــقي ختامه

 ليلة القدر

 ماذا أثرت؟ وماذا أوثــــــــــر اآلنـــــا؟     يا ليــــــــــلة جمعــــــــت للقول ألواناً            

 كم فيك من أمل تهفــــــــو النفوس له                 وفيك من أل ينــــساب أشجــــــــــانا؟

 يف جانبيك ادّكار املـــــــجد مؤتــــلق                 لكنه النّار، يســـــري فـــــي حنايــــانا

 (تنزيل) غــــــــــرتـــــها                 وأنزلت يف كـــتاب هللا (عــــــــــنوناً يا ليلة زين (ال

 ل نغمة وحي فـــــــيك منــــــــــشدة:                 (إقرأ) محـــــمد (باتم هللا) قرآنـــــــــا

 لرتــــــول هللا شكرانـــــافرددتها اللـــــيايل وهـــــي رافعـــــــة                 عىل املدى 

 يا ليلة القدر، يا ذكرى مفاخــــــــــرنا                 يا (خ� من ألف شهر) يف الدنا شانا

 ما ألف شهر بال عــــــــز نسود بـــــه                 بل ما جميع الليـــــايل دون ُعــــــليانا

 ر                 واهاً لذكراك، بل آهـــــــــاً لذكـــــــرانايا ليلة القدر، لو فـــــي النّاس مدكـــ

 أتذكرين عهوداً للهــــدى تلفــــــــــت                 ومن بعد ما رفعت للعدل تلطـــــــانا؟

 احتى إذا دارت األيـــــام دورتـــــــــــها                 إذا بنا ننشد املا  الـــــذي كـــــــان

 اكـــــــان

 أجل شهر

 شهـــــر الصيام، أجلُّ شهر مقبل                 وبــــــه �حـــــص كل ذنب مثقل



 وكذاك أنت، أبرُّ من وطئ الحصا                 وأجــــــــــــل أبناء النبي املرتل

 يا حــــــــــجة الرحمن عند عباده                 وشهــــــــــابه يف كل أمٍر مشكل

 ن لـــــم يكن يف صومه متقرباً                 بل لللــــــــــه، فصـــومه ل يقبلم

 فرض مؤكد

 ليهنك أنَّ الصـــــوم فــــــرض مؤكد                 مـــــن هللا مفروض عىل كل مسلم

 فيه كل نسك مقدمفهنــــئته يا مـــــــــن هللا قــــــــــابل                 مـــــــــن الخلق 

ً بال من كل محرم  وال زلت منصوراً عىل فرض صومه                 ومعـــــــــتص�

 تعّدوا عىل الصيام

 قد تعدوا عىل الصيام فقالوا:                 حرم الصب فيه حسن العوائد

 الفوائدكذبوا يف الصيام للمرء مه�                 كـــــــان مستيقظاً أتم 

 موقف بالنهار غـــــ� مريـب                 واجت�ع بالليل عند املساجد

 نحييها إىل الفجر

 تمــــوت إىل العلياء، يا ليلة القدر                 فقد خصك الرحمن يف محكم الذكر

 ـــــرشتجـــــىل بـــك الروح األم� مبرشاً                 بأنك أمن، بل تالم مــــن ال

ً مقدتاً                 يكون دليل النّاس للخـــــ� والـــرب  وتحمل قرآنـــــا كريـــــــــ�

 فقد تنه الرحمن للـــــناس رشعـة                 وبلغة جربيل يف لـــــيلة القـــــــدر

  مطلع الفــــــــجرويف هذه األيام كـــــــــان نـــــزوله                 لذاك تنحييه إىل

 فنحظى بعفو هللا حـــــ� نقـــــيمها                 صالة وتسبيحاً وبالحمد والشــــكر

 هالل العيد

 وملا انقىض شهر الصيام بفضـــله                 تجىل هالل العيد من جانب الغرب

 لألكل والرشبكحاجب شيخ شاب من طول عمره                 يشــ� لنا بالرمز، 

 هالل شوال

 وهالل شوال يقول مصــدقاً                 بيدي غصبت النون من رمضان

 العيد

 وهنيت من شهر الصيام بزائٍر                 مناه لو أن الشهر عندك أشهر

 وما العيد إالّ أنـت فانظر هالله                 فـــــ� هو إالّ يف عدوك خنجر



 أهالً بفطر

 الً بفــــطر قد أتاك هالله                 فاآلن فاغد إىل الرسور وبكِّرأه

 فكأّا هو زورق من فضه                 قـــــد أتلفته حمولة من عنرب

 الصوم يل

 يا صائي رمضان فوزوا باملنا                 وتحقــــــقوا نيل السعادة والغنا

 ـنا                 أو ليس هذا القول قول إال ُهنا؟وثقوا بوعد هللا إذ فيه الهـــــ

 )الصوم يل وأنا الذي أجزى به(

 من صام نال الفوز من رب العال                 وبوجـــهه أضحى عليه مقبالً 

 :يا من يروم تّوتالً وتوّصالً                 صـــــم رغبة يف قول ربِّ قد عال

 )الصوم يل وأنا الذي أجزى به(

 التسح�

 أيها الّنوام قوموا للفـــــــالح                 واذكروا هللا الذي أجرى الرياح

 إّن جيش الليل قد وىلّ وراح                 وتـــــــدا� عسكر الصبح والح

 ارشبوا عجىل فقد جاء الصباح

 وامعرش الصوام يا برشاكموا                 ربّـــــكم بالصوم قد هنّاكم

 وجوار البيت قد أعطاكـموا                 فافعلوا أفعال أرباب الصالح

 ارشبوا عجىل فقد جاء الصباح

 التشه� باملفطرين

 جــــــــــاء الكتاب بأعــــــــــ�ل لها ِحكٌم                 إْن ظل يعملها األعــــــــمى تبّصــــــــــره

 تقطت                 عنك الصالة لعــــــــــذٍر أنـــــــــت ذاكره؟منها الصالة، ومنها الصوم، هل 

 صام األفاضل شهر الصــــوم، وانسكبت                 دموعهم لشهود لســــــــت تحضــــــــــره

 ــــــــرصهوأنت تـــــاٍه والٍه غــــــــــ� مرتـــــكب                 إالّ الذي كاتـــــــب األوزار يحــ

 أطعت بطـــــنك كاألنــــــــــعام تطعــــمها                 ما تشتهــــــــــيه إالّ نهـــــــــــٌي تحاذوه؟

 لهِّم بطنك مـــــا ال حظــــــــــت عاقـــــبة                 يا من تصاغر، والدنــــــــــيا تكــــــــــّربه

 فـــــرط مرحمة                 يهدي لها العبد فضالً ثــــم يأجــــــــــره؟ وهل ترى الصـــــوم، إالّ



 أهل الك�ل فـــــي الصــــــوم مصلـــــحة                 تخفى عىل من لــه بطــــــــــن تـــــباكره

 ـــــا� وهو مفطرهفيا بط�، ومـــــن تدعـــــوه شهـــــــوته                 إْن �يض شهر التهـ

 ال أصلح هللا حـــــــــال املفـــــسدين وال                 ببغُ الدين يوماً تــــــــــّر زائــــــــره

  



 جكريات شهر رمضان

 فتاريخ هذا الشهر املبارك، حافل بذكريات، تعترب حجر الزاوية، يف كيان اإلتالم عىل ممر القرون فقد تتابعت فيه األمجاد

الخالدة لهذه األمة الوتطى، وهي تحمل ب� جنباتها، أحداثاً جساماً، كان لها دور كب�، يف  القرون فقد تتابعت فيه األمجاد

غ�ت ُتنّة التاريخ، يف كث� من ِقطاع األرض ط�ة،   ...أحداثاً جساماً، كان لها دور كب�، يف انقالبات خ

 ...األرض

ريخها ذكريات وإْن كان ال ينفع املسلم� أنَّ آبائهم بنوا أمجاداً، ولكن األمم الناهضة، التي تريد الحياة، ال بد أْن يعيش تا

املا ، ما يبني به الحارض، ويحدق يف بد أْن يعيش تا ريخها ذكريات تيضء الطريق، للجيل الطالع فيلخص من تجارب 

يبني به الحارض، ويحدق يف األخطاء السابقة، حتى ال تتكرر يف املستقبل... فينظر من خالل حارضة املظلم، إىل مستقبله 

املفروضة عليه إلنقاذ أهدافه  املظلم، إىل مستقبله الوّضاء... ليحبك خيوط قدره بيديه، ويطوي الشعارات  خالل حارضة 

اف الحياة، بقلب معصوٍم من الخطأ، بقدار ما أخطأ آبائه، وخطاً خب�ة، بقدار ما املفروضة عليه إلنقاذ أهدافه وأهد

ب�ة، بقدار ما جرب آبائه، من قبل  ...آبائه، وخطاً خ

واملسلمون، أّمة ألنّهم أصحاب رتالة إنسانية، وترتكز عىل عقيدة تليمة... وهم تاريخ ألّن عقيدتهم أحدثت أخطر انقالب، 

 ...العقول، وال تزال فتية شهباء عقيدتهم أحدثت أخطر انقالب، وقّوض دوًال وأقام دوالً، وأشعل ثورة بناءًة يف

 ...شهباء

ت�نا الصاعد، ونفحص حوادثها بدقة بالغة، لنستنطق منها العرب والتجارب... ونتابع  فعلينا: أْن نستيضء بهذا التاريخ، يف 

لنستنطق منها العرب والتجارب... ونتابع تلك األحداث التي رافقت تفتح اإلتالم، بنوع خاص، ألنّها ُحّجة علينا بتقرير 

 ...ظاتخاص، ألنّها ُحّجة علينا بتقرير املعصوم�، وألنّها أثقل بالتجارب والع

وكانت تشغل خواطر املسلم� ـ من أقدم عصور اإلتالم ـ ذكريات قبل تواها، ويفجر شاللها هالل رمضان، لتبعث فيهم 

 .رمضان، لتبعث فيهم عز�ة غلباء

* * * * * 

ومن تلك الذكريات، ما تبقت ترشيع رمضان يف اإلتالم، ومنها ما توالت بعده، ولكنها جميعاً، م� يؤهل هذا الشهر، ألْن 

 ...سلمون عيداً ومهرجاناً يؤهل هذا الشهر، ألْن يعيشها امل

 :وإليك بعُ تلك املفاخر

 ـ الكتب املقدتة1

فقد تنزلت يف هذا الشهر العظيم، كتب الس�ء، واتصل الوحي باألرض، ومنه القرآن الكريم، الذي هو بداية اندفاع ثورة 

 .الذي هو بداية اندفاع ثورة فكرية، بزغت من خاللها شمس اإلتالم

 ـ مولد الّنور2

 ...يف غضون هذا الشهروصح أّن هللا تعاىل خلق الّنور، 

 ـ ليلة القدر3



فقد خصصت برمضان، هذه املباركة التي جعلها هللا أفضل من ألف شهر، وقرر فيها ترصيف أقدار السنة، وأكرم بها محمداً 

ْدِر، ِيف لَيْلَِة الْقَ أقدار السنة، وأكرم بها محمداً وآل محمد... وأثنها بسورة من القرآن: ((ِبْسِم ِهللا الرَّْحمِن الرَِّحيم، ِإِنَّا أَْنزَلْناُه 

وُح فِ الرَِّحيم، ِإِنَّا أَْنزَلْناُه ِيف لَيْلَِة الْقَ  يها ِبِنْذِن ْدِر، َوما أَْدراَك ما لَيْلَُة الَْقْدِر، لَيْلَُة الَْقْدِر َخْ�ٌ ِمْن أَلِْف َشْهٍر، تََنزَُّل الَْمالئَِكُة َوالرُّ

وُح ِفيها ِبِنْذِن َربِِّهْم ِمْن كُلِّ أَْمٍر، َتالٌم ِهَي َحتَّى َمطْلَعِ الَْفْجِر)  ).َشْهٍر، تََنزَُّل الَْمالئَِكُة َوالرُّ

 ـ غزوة بدر الكربى4

هـ، أحرز املسلمون أوىل انتصاراتهم عىل الطغيان، يف معركة بدر الكربى، التي هي أوُل لقاٍء 2 ويف السابع عرش من رمضان عام

إل�ان والكفر، وأوُل تجربة قاتية، عاشت ب� شيعة الحق وأشياع الضالل  ...بدر الكربى، التي هي أوُل لقاٍء مسلٍح ب� ا

 ...شيعة الحق وأشياع الضالل

قريش، عىل خنق اإل�ان يف  فلقد ثبتت الفئة املؤمنة، ثالثة عرش عاماً، يف أرجاء مكة، والعذاب يلفها، من احتشاد غلواء

قريش، عىل خنق اإل�ان يف القلوب... حتى هاجر النبي (صىل هللا عليه وآله وتلم) واملؤمنون، من العذاب إىل املدينة،  غلواء

 .من العذاب إىل املدينة، ليتخذوا منها قاعدة حريزة

 ...وقد كانت هجرتهم هذه، مبعث ش�تة يف صدور قريش، التي اعتربتها ضعفاً وجبناً، مكلل� بالهز�ة الشنعاء

 ...بالهز�ة الشنعاء

املقاومة التي تؤدي إىل االنتحار يف الظالم، دون تحقيق هدف ـ من  في�، ل يكن هناك، ما يوحي بالضعف أو الهز�ة، ألنَّ 

الظالم، دون تحقيق هدف ـ من قريب أو بعيد ـ ال تعترب نرصاً!. واالختفاء من جانب، للظهور من الجانب اآلخر، أقوى 

عّز عليها الجانب اآلخر، أقوى وأثبت، ال تسمى هز�ة!. ولكنَّ قريش الغاشمة، كانت تلتمس الوقيعة يف املسلم�، إْن 

عّز عليها الصدق فباألكاذيب، فحسبها أنّها تنال من محّمٍد فحسب، رغم أنه ل يفكر يف الحرب، وال تظاهر املسلم�، إْن 

و انسحابه ضعفاً متجسداً يف الهز�ة، خلسة أدراج الظالم، ولكن  يفكر يف الحرب، وال تظاهر باالشتباك املسلح، حتى ال يعدُّ

بالرتول  الهز�ة، خلسة أدراج الظالم، ولكن قريش الباغية، وجدتها فرصة تانحة للتهكم والسخرية، فأمعنت فيه� تنكيالً 

 ...بالرتول الجديد فأمعنت فيه� تنكيالً 

ولكنَّ اآلن مضت تنتان، أثبتتا وجود املسلم�، فقد خلص لهم (يثب) أو كاد، وظفروا بسيوف اتتطاعوا أْن يردوا بها 

املعتدين بالحرب، إْن دأبوا يف عتوهم  ...اتتطاعوا أْن يردوا بها التطاول، وينددوا 

 ...ن املؤمن�وها هم اآلن يعرتضون (ركب قريش) انتقاماً لتنكيلها بالنفر الباق� يف مكة م

وها هم اآلن يقارعون التهديد بالوعيد، ويتصدون للتهكم بالتهكم، ويخاطبونهم، مخاطبة الند للند، ال مخاطبة العبيد 

 ...الند للند، ال مخاطبة العبيد لألتياد، ك� كانوا باألمس

ملرشك�، من التنابذ واملناقضات الفردية، إىل الحرب البا املؤمن� وا ردة... وبتضخم هذه املؤثرات، تطّور االشتباك ب� 

ردة... فألبت قريش، جيوشها الضاربة، وفرزت زهاء ألف تياف إىل (املدينة) لتقيض عىل آخر مسلم الفردية، إىل الحرب البا

 ...إىل (املدينة) لتقيض عىل آخر مسلم فيها... وشهر النبي (صىل هللا عليه وآله وتلم) يف وجوهها من لديه من مقاتل�

 ...لديه من مقاتل�

املؤمنة، كانت أقل عدة وعديداً، ولكنها قبلت التحدي، بال تخاذل، فلها (إحدى ال حسن�) وإْن فازت بالجنّة، ورغم أنَّ الفئة 

حسن�) وإْن فازت بالجّنة، فهي األمل الذي هاجرت إليه، وإن كتب لها النرص، كان لها فخراً، ألنَّ الفخر للفئة (إحدى ال



 .!لها فخراً، ألنَّ الفخر للفئة املنترصة، إذا تساوى الخص�ن، فكيف إذا انترصت الفئة القليلة، واندحرت الفئة الكث�ة؟

 .!القليلة، واندحرت الفئة الكث�ة؟

ث�ة بن  :ذن هللا... ك� قال القرآن الكريموشاء هللا أْن تكون هناك آية، يف انتصار فئة قليلة، عىل فئة ك

 :القرآن الكريم

َدُكمْ  َنْرصِِه َوَرزَقَُكْم ِمَن الطَّيِّباِت ((َواْذُكُروا إِْذ أَنْتُْم قَلِيٌل ُمْستَْضَعُفوَن ِيف اَألْرِض تَخافُوَن أَْن يَتََخطََّفُكُم النّاس فَآواُكْم َوأَيَّ  ِب

َنْرصِِه َوَرزَقَُكْم ِمَن الطَّيِّباِت لََعلَّكُْم تَْشُكُروَن)).  ِب

ُكْم ِبأَلٍْف ِمَن الَْمالئَِكِة ُمْرِدِفَ�)).((إِْذ تَْستَِغيثُوَن َربَّ   ُكْم فَاْتتَجاَب لَُكْم َأ�ِّ ُمِمدُّ

بُوا فَْوَق األَْعناِق ((إِْذ ُيوِحي َربَُّك إَِىل الَْمالئَِكِة َأ�ِّ َمَعُكْم فَثَبِّتُوا الَِّذيَن آَمُنوا َتأُلِْقي ِيف قُلُوِب الَِّذيَن كََفرُ  وا الرُّْعَب فَاْرضِ

بُوا فَْوَق األَْعناِق  ُبوا ِمنُْهْم كُلَّ بَناٍن)).فَاْرضِ  َواْرضِ

وشاء هللا أْن تَدمغ آيُة الحق ـ مه� تضاءلت ـ آية الباطل ـ مه� تضخمت، لو كره املجرمون، ف� النّرص إالّ من عند هللا العزيز 

 ...ف� النّرص إالّ من عند هللا العزيز الحكيم

 ...واإلزدراءوشاء هللا إذالل األتياد الجبابرة، بأيدي تلك القلة، التي عاشت طويالً، تهضم العذاب 

 ...واإلزدراء

فأبو جهل ـ ذلك الطاغية، الذي صفع عبد هللا بن مسعود، يوم تمعه يتلو كتاب هللا، وهو يقول: حتى أنت يا رويع الغنم ـ 

رويع الغنم ـ بعد أْن ُرصع يف املعركة، ليلفظ أنفاته األخ�ة، حملق بعينيه يف شاّب، وضع نعله عىل رقبته، ليحز رأته، 

رويع الغنم! فرد الطاغية الحق� لقد ارتقيت مرتقاً صعباً، يا رويع  رقبته، ليحز رأته، فنادى: من أنت؟ فأجاب عبد هللا أنا

 ّ  .!!ارتقيت مرتقاً صعباً، يا رويع الغنم، أرسع وأجهز عيل

وأمية ـ الذي كان يكوي (بالل الحبيش) ويطرحه عارياً تحت الحديد عىل الرمضاء ـ هو الذي انتهى بسيف بالل، بعد أن أثخنه 

 ...انتهى بسيف بالل، بعد أن أثخنه (معاذ) و (معوذ) من أصحاب رتول هللا

نّاس، يعتربون املسلم� يف مكة، إال فئة متنصلة مستضعفة، ال تطيق حوًال، ثم أثبتت واقعة بدر: كيانهم املجيد، ف� كان ال ...

املجيد، ومثلت االنتصار الساحق لهم، واإلعالن األول لثورة اإلتالم، وشخصيته االجت�عية،  أثبتت واقعة بدر: كيانهم 

املؤامرة الكربى، ضد اإلتالم و الرتول واملسلم�  ...اإلتالم، وشخصيته االجت�عية، باتتئصال 

 ـ فتح مكة5

هـ كانت (غزوة الفتح)... وكانت اإلنجاز الراشد لذلك املكسب 8اليوم الحادي والعرشين، من شهر رمضان، عام ويف 

الراشد لذلك املكسب الرابح... ولنئ تجلت (غزوة بدر الكربى) النرص األول للمسلم�، فنن (غزوة الفتح) قررت النّرص 

 ...فنن (غزوة الفتح) قررت النّرص النهائ للمسلم�

كفيلة، بنقناع الرأي العام بقوى العقيدة اإلتالمية عىل الدهر، وأنّها كلمة باقية يف فاألعوام الث�نية، التي تلت الهجرة، ل تكن 

اإلتالمية عىل الدهر، وأنّها كلمة باقية يف األرض ـ ك� كان يؤكد الرتول ـ رغم أنها ظلت يف رصاع دائم مع قوى الرش 

رصاع دائم مع قوى الرش والطغيان، دون أْن تقهر أو تل�، وخرجت من التجارب القاتية تقود الج�ه� من نرص إىل نرص، 

العشائري، والطغاة من أصحاب السيطرة والنفوذ، كانوا يفرسون تلك  الج�ه� من نرص إىل نرص، غ� أنَّ الرأي العام



املتالحقة، بأمور صدفية، ك� كانوا يرجعون االنهزامات يف القوى املناوئة، إىل أخطاء  والنفوذ، كانوا يفرسون تلك االنتصارات 

املناوئة، إىل أخطاء وأغالط عسكرية فحسب... فكانوا يتوقعون يف كل غزوة، هز�ة اإلتالم، ك� كانوا  االنهزامات يف القوى 

تول األقدس... ولذلك، ظلوا يتهاونون يف االنضواء تحت راية غزوة، هز�ة اإلتالم، ك� كانوا ينتظرون يف كل يوم اغتيال الر 

 ...يتهاونون يف االنضواء تحت راية اإلتالم، رغم اقتناع كث� منهم بأفكار الرتول، وإعجاز القرآن

 ...القرآن

وملا يحكم إال  وكيف يحق لرئيس مطاع أْن يزج بنفسه يف مخاطرة، غ� مرتومة املص�؟. أو هل �كن الثقة باإلتالم، 

ملرشك�، وقاعدة اآللهة، متمردة تالحق الرضبات عىل وملا يحكم إال يثب وقطاعاً مجاورة؟. ول يزل مو  قع مكة عاصمة ا

 .!!متمردة تالحق الرضبات عىل اإلتالم؟

فل� انتهى فتح مكة، دون أية مقاومة، وتيطر املسلمون عىل أخطر منطقة يف الجزيرة العربية ـ يومذاك ـ من غ� أْن يريقوا 

ر الكعبة، ليعبدها يومذاك ـ من غ� أْن يريقوا محجمة دم، وذلت قريش الظافرة عىل التاريخ، وحطموا األصنام التي علت ظه

ر الكعبة، ليعبدها النّاس كأنّها اآللهة، وجعلوها رذاذاً تحت األقدام... اتتقام للمسلم� كيانهم الشامخ التي علت ظه

اتتقام للمسلم� كيانهم الشامخ الوطيد، وعرف اإلعراب ـ الذين علّقوا أبصارهم، وقلوبهم، وآمالهم بكة ـ إنَّ املسلم� 

�... فطفقوا وآمالهم بكة ـ إنَّ املسلم� لن ينتكسوا بعد ذلك أبداً... وعلموا أنَّ اإلتالم مضمون النجاح، ومرتوم املص

 ...�... فطفقوا يدخلون يف دين هللا أفواجاً ومرتوم املص

املناتبة، تمي العام بـ (عام الوفود) لتزاحم وفود القبائل عىل النبي (صىل هللا عليه وآله وتلم) من أجل الدخول يف  وبهذه 

 .وتلم) من أجل الدخول يف اإلتالم

املبلغ الرفيع  :وكان ذلك أوج نبوغ شخصية اإلتالم، الذي أكرمه هللا بسورة كاملة تقديراً لروعة 

ِفْرُه ((بسم هللا الرحمن الرحيم، إِذا جاَء نَْرصُ هللاِ َوالَْفتُْح، َوَرأَيَْت النّاس يَْدُخلُوَن ِيف ِديِن ِهللا أَفْواجاً، فََسبِّ  ْح بَِحْمِد َربَِّك َواْتتَْغ

اباً))؟  فََسبِّْح ِبَحْمِد َربَِّك َواْتتَْغِفرُْه إِنَُّه كاَن تَوَّ

املؤاخاة6  ـ 

املؤاخاة ب� أصحابه... وكانت تلك اللفتة، من أحكم ويف الثا� عرش من هذا الشهر، عقد الرتول (صىل هللا عليه  وآله وتلم) 

أصحابه... وكانت تلك اللفتة، من أحكم خطط الرتول الحكيم، فقد أحذق بها تقدير الرجال، وربط كل ضعيف الفكر أو 

الرجال، وربط كل ضعيف الفكر أو الشخصية بقوي يرفعه إىل مستواه... وأعرب بها عن حقائق كانت تتنارص القوى 

ثبيتهم يف مواضعهم، وأعلن مواقعهم من كانت تتنارص القوى االنهزامية، لتغطيتها وإنكارها... ك� قام بتقييم الرجال، وت

 ...ثبيتهم يف مواضعهم، وأعلن مواقعهم من الحياة... فأتقن وأعظموت

 ـ شهادة بطل اإلتالم7

املؤمن� عيل بن أب طالب (عليه السالم)،  حيث اتتشهد يف صبيحة الحادي والعرشين منه، بطل اإلنسانية الخالد، اإلمام أم� 

ثيم، عبد الرحمن بن املؤمن� عيل بن أب طالب (عليه السالم)، عىل أثر الرضبة السامة، التي أهوى بها عىل أم رأته، املجرم األ 

 ...هـ40ثيم، عبد الرحمن بن ملجم، بين� كان يف الصالة، يف محراب مسجد الكوفة، عام املجرم األ 

 ...هـ40

 ـ وفاة أب طالب8



املؤمن�، يف السابع عرش من رمضان، عام الهجرة  ...عّم الرتول األكرم، ووالد اإلمام أم� 

املؤمن�9  ـ وفاة السيدة، خديجة الكربى أم 

قة، فاطمة الزهراء (عليها السالم)، والتي تحدث النبي (صىل هللا عليه وآله وتلم) عن وأفضل زوجات الرتول، ووالدة الصدي

 (صىل هللا عليه وآله وتلم) عن مكانتها يف اإلتالم، فقال: (ما قام وال اتتقام ديني، إالّ بسيف عيل ومال خديجة).

 خديجة).

املجتبى (عليه السالم)، عام 10  .هـ يف النصف من رمضان2ـ ميالد اإلمام الحسن 

 ...هـ عىل بعُ الروايات195عيل الجواد (عليه السالم)، عام ـ ميالد اإلمام محمد بن 11

 ـ فتح ثغور األندلس (أتبانيا)12

 ...هـ. وانهزام امللك (رودريك) وانتهاء السيطرة عىل أقطار أتبانيا، بقيادة طارق بن زياد91عىل يد موىس بن نص� 

 ...بقيادة طارق بن زياد

 .هـ201م ـ بيعة النّاس، مع اإلمام عيل بن موىس الرضا (عليه السالم)، عا13

 ـ انهزام اإلفرنج املسيحي�14

 .هـ584الذين اتتولوا عىل توريا وضواحيها، عىل أيدي جيوش املسلم�، عام 

 .هـ702و 666و 658ـ اتتنقاذ البالد اإلتالمية، من (التتار) ثالث مرات، عام 15

 .هـ53ـ فتح املسلم�، جزيرة (رودس) تنة 16

 .هـ132ـ تقوط الدولة األموية، عام 17

* * * * * 

هذه املكاتب واإلنجازات ـ والكث� من نوعها ـ بعُ ما حازها املسلمون يف هذا الشهر املبارك، م� تتفق وكرامته، وما 

إل�ان والعزائم، لخوض معرتك الحياة  م� تتفق وكرامته، وما يتطلبه من تهذيب النفس واملجتمع، والتوجه إىل هللا، وتجديد ا

 ...والشهوات، إىل عال أرفع... وأرفعوالعزائم، لخوض معرتك الحياة واالرتفاع بالنفس عن عال املادة والغرائز 

 ...أرفع... وأرفع

املناتبات التي تبقت ترشيع الصيام بهذا الشهر، والتي قُّدر أْن تلحقه كانت السبب، أو بعُ السبب، يف  ولعلَّ هذه 

غ�ه... فنن تواتر اإلملاعات الروحية، يف فرتة زمنية، يجعلها  السبب، أو بعُ السبب، يف تخصيص الصيام بهذا الشهر، دون 

 ...الروحية، يف فرتة زمنية، يجعلها أليق بثل الصيام، الذي هو تجاوب روحي واعٍ  اإلملاعات

 ...ك� أنَّ االنتصارات الروحية تستدعي حفاوة روحية، تتمثل أروع ما تتمثل يف الصيام

الصيام وباقي وربا يكون هذا التخصيص، ألنَّ هللا تعاىل خصص هذا الشهر بنفسه، ليكون شهر الطاعة والغفران، فقرر فيه 

 .الصيام وباقي الُقربات، للتوف� عىل إنجاز أهداف شهر هللا، بصفة شهر هللافقرر فيه 



وقد يفّرس هذا النوع من التخصيصات، بجرد تركيز معنى الطاعة واالنقياد يف األذهان، وترويُ العباد عىل الخضوع للنظام... 

 وترويُ العباد عىل الخضوع للنظام... ك� قد يرتاءى هذا الجانب، يف بعُ العبادات...

 العبادات...

  



 اإلصالح العام

 .من الخطوط العريضة، التي وضعها اإلتالم لمصالح العام، التي يتعدى اإلنسان إىل تائر مظاهر الكونوالصوم، 

 .مظاهر الكون

ألنَّ الجزء (الفاعل) يف الكون، هو (اإلنسان) فنذا صلح اإلنسان فقد صلح الكون، وإذا فسد اإلنسان فسد الكون، والصوم 

ا بتعديل كيانه العضوي، اإلنسان فسد الكون، والصوم يصلح اإلنسان، ال بزيادة أو نقيصة يف كيانه العضوي، أ  ّّ إ و الفكري، و

ا بتعديل كيانه العضوي، والفكري، والشهوي معاً  ّّ إ  .و

ال يعني هذا أنَّ اإلنسان بجرد أْن صام يوماً أو أياماً، يصلح هو، ويصلح البرش، ويصلح املجتمع، فالصوم، ليس إالّ من 

سة املجتمع، فالصوم، ليس إالّ من الخطوط العريضة لمصالح العام، وليس وحده العلة التاّمة لمصالح العام، إنّه كآلة رئي

سة يف جاز فاعل، وليس وحده الجهاز كله، ألنَّ اإلتالم ـ بجميع فرائضه ـ بنزلة جهاز كامل، لمصالح العام، إنّه كآلة رئي

 .فرائضه ـ بنزلة جهاز كامل، ودور الصوم فيه، دور آلة رئيسية

فالصوم لمصالح، مثل (الفراشات) للطائرة، فننّها بدونه تصبح قطعة حديدة باردة عىل األرض، ولكن هذا ال يدل عىل أنَّ 

 .ولو ل يكن لها وقود وجناح ومحرك األرض، ولكن هذا ال يدل عىل أنَّ الطائرة تط� بـ (الفراشات)

والصوم، مثل (الكبد) لمنسان، فننّه بدون (الكبد) شلٌو ميت ال يصلح إالّ للقرب، غ� أنَّ هذا ال يش� إىل أنَّ اإلنسان يعيش بـ 

 .يش� إىل أنَّ اإلنسان يعيش بـ (الكبد) ولو ل يكن له قلب ومخ ورئة

ا يعني، كل ذلك، عىل أنَّ (الفراشات) للطائرة آلة رئيسة، وإنّ  ّّ إ  .(الكبد) لمنسان عضو رئييس و

والصوم كذلك، إنّه خط من الخطوط اإلتالمية العريضة لمصالح العام بحيث لو نفذت ـ بأجمعها ـ يصلح املجتمع ـ 

سوا، وحجوا، وجاهدوا، وأمروا باملعروف، ونهوا عن  يصلح املجتمع ـ بأجمعه ـ فلو صام النّاس، وصلوا، وزّكوا، وخمَّ

املنكر، وتوّلوا أولياء هللا، وترب  ؤا من أعداء هللا، أصبح مجتمعهم صالحاً، وكانوا خ� أُّمة أخرجت للناس، باملعروف، ونهوا عن 

وكانوا خ� أُّمة أخرجت للناس، وأما إذا صاموا وتركوا الصالة، أو صاموا وأنكروا الزكاة والخمس، أو صاموا وجحدوا الحجَّ 

والخمس، أو صاموا وجحدوا الحجَّ والجهاد، أو صاموا وأهملوا حدود ما أنزل هللا، فننَّ ذلك الصوم، ال يستطيع أْن ينفعهم 

ع (الفراشة) لهيكل طائرة ليست لها أجهزة، وبقدار ما ينفع (الكبد) لهيكل إنسان ال يستطيع أْن ينفعهم إالّ بقدار ما ينف

 ما ينفع (الكبد) لهيكل إنسان ليست له أعضاء.

  



 لكل سؤال جواب

لو كان للصوم هذه الطاقة الهائلة، التي وصفتموها لإلصالح العام، فل�جا تأخر املسلمون امللتزمون بالصوم، وتقدم س: 

 .األجانب، الذين ال يلتزمون بالصوم؟؟

 :هذا السؤال ينقسم إىل تؤال�ج: 

امللتزمون الصوم؟  األول: ملا تأخر املسلمون 

 الثا�: ملاذا تقدم األجانب الذين ال يلتزمون بالصوم؟

والجواب عن السؤال األول، ظهر من الفصل السابق، ألنَّ الصوم كـ (الفراشات) للطائرة، و (الكبد) لمنسان، وعدم حركة 

ا لعدم الوقود، والجناح، واملحرك، وعدم حياة (الكبد) لمنسان، وعدم حركة الطائرة الناقصة، ليس  َّّ إ لوجود (الفراشات) و

ا لعدم القلب، واملخ، والرئة، وتأخر املسلمون،  َّّ إ والجناح، واملحرك، وعدم حياة اإلنسان الناقص، ليس لوجود (الكبد) و

ا نتج من جراء أنّهم يهملون بقية الحدود اإلتالمية،  ّّ إ واملخ، والرئة، وتأخر املسلمون، ليس ناتجاً من أنَّهم يصومون، و

سون، ويصومون، وال يأمرون باملعروف وال ينهون عن املنكر، بقية الحدود اإلتالمية، ألنَّهم يصومون، وال ي زكون وال يخمِّ

 .املنكر، ويصومون وال يلتزمون بالنظام االقتصادي اإلتالمي، ويصومون وال ينفذون النظام السيايس اإلتالمي

 .اإلتالمي

اإلتالمية، جديرة وإذا كان فقد الوقود يشل حركة الطائرة، وإذا كان فقد القلب، يعطل حياة اإلنسان، ففقد أكث األنظمة 

 .اإلتالمية، جديرة بتعجيز اإلتالم عن إمكانية تسي� الحياةأكث األنظمة 

 :الجواب عن السؤال الثا�

ا نتج من تضحياتهم املتواترة، يف كل مجال من  -1 َّّ إ املسلم�) ل ينتج من تركهم الصوم، و إنَّ تقدم األجانب: (غ� 

املتواترة، يف كل مجال من مجاالت النشاط االجت�عي  .تضحياتهم 

 يسيل اللعاب؟كان لنا أْن نسأل: وهو تقدم األجانب، الذي   -2

أحربان عامليتان، أهلكتها الحرث والنسل، وأجريتا يف كل قطر نهراً من الدماء، وخض�ً من الدموع، خالل نصف قرن واحد، 

 الدموع، خالل نصف قرن واحد، وهو دليل التقدم؟

ملتتالية، واملهاترات اإلذاعية والصحافية، دليل التقدم؟ ا  أم الثورات املوضعية والحروب األهلية واإلرضابات واالضطرابات 

 اإلذاعية والصحافية، دليل التقدم؟

املتحررين، واملحاكم والسجون واملشانق، أ  و االتتع�ر العسكري الفكري، ويتبعه من االتتغالل واالتتعباد، وإبادة األلوف 

 واملحاكم والسجون واملشانق، دليل التقدم؟

املتناحرة، واملتكالبة عىل الحكم، عن طريق الكذب والخيانة، والغدر، والتضليل، دليل التقدم؟  أو األحزاب 

 والتضليل، دليل التقدم؟

 القنابل والصواريخ واألتلحة الذرية املبيدة دليل التقدم؟أو إرهاب العال كل يوم، بحرب 

 أم ماذا يغري من األجانب؟



 .نعم نعرتف بأّن األجانب تقدموا يف تطوير اآللة

 ولكن يجب أْن نعرف كيف اتتخدموا اآللة التي تقدموا يف تطويرها؟

 وهل أنّهم نفعوا البرشية أم أصابوها بخسارة ال تقدر؟

 .وأحدثوا القلق واالضطراب، فهل اآللة واالضطراب أفضل، أم الهدوء بال آلة؟؟إنّهم طوروا اآللة 

 .آلة؟؟

 .ال بد أْن يكون الجواب: الهدوء بال آلة، ألنَّ اإلنسان يريد اآللة إلتعاده، ال إلشقائه

 .فاألجانب وإْن كسبوا تقدماً ماديّاً، إالّ أنّهم خرسوه بنكسة معنوية أقىس وأكرب

؟ هل املسل� تأخروا بأنفسهم ـ عن مجال اآللة ـ أم أخرهم األجانب، بالسالح ومن الذي أخّر املسلم� -3

ا كانوا ينتشلون معهم األجانب،  ّّ إ وملاذا ل يتأخر املسلمون يوم كانوا مستقل�،  األجانب، بالسالح والخداع؟؟؟ 

 .كانوا ينتشلون معهم األجانب، ثم ملا تقدم األجانب تأخر املسلمون ورضبت عليهم الذلّة؟

 .الذلّة؟

فسها، ثم ال يكون جوابها إالّ واحداً، هو أّن النظام اإلتالمي ـ با فيه الصوم ـ وعرشات األتئلة من هذا النوع، تدور حول ن

اإلتالمي ـ با فيه الصوم ـ كان النظام الصالح للحياة، وملّا كان املسلمون ينفذونه يف أنفسهم ويف األجانب، تقدموا 

وملا تقدم األجانب يف تطوير اآللة خرسوا تعاتهم عندما اتتخدموها لنفس معنوياتهم،  ويف األجانب، تقدموا وانتشلوهم، 

ا العال أفضل نظام عرفه، يوم اتتخدموا اآللة إللغاء اإلتالم، وأتقطوا املسلم�، اتتخدموها لنفس معنوياتهم، واخرسو 

 .اإلتالم، وأتقطوا املسلم�، ح� تّول لهم شيطان اآللة إنّهم ينالون السعادة بامتصاص الدماء والدموع

 .والدموع

* * * * * 

حدده الفجر إجا كانت فوائد الصوم، هذه التي سبقت، فل�جا يجب ـ عىل املسلم� ـ الصوم بهذا النحو الخاص، الذي يس: 

واملغرب، واإلمساك عن املفطرات العرش املعينة، دون غ�ها، وكيف ال يصح استبداله بصوم املرتاض�، أو صوم اليهود 

 والنصارى؟؟؟

 :ج

إنَّ هذه الفوائد ـ التي تبقت ـ ليست كافة فوائد الصوم، ألنَّ الصوم عبادة، وال بد أْن يتوفر يف العبادة، أمران،   -1

املعنوي، الذي يجرد من اإلنسان عبداً ل، يتوفر يف العبادة، أمران، األول:  املصلحة الدنيوية، والثا�: الرتويُ 

الذي يجرد من اإلنسان عبداً ل، وهذا األمر الثا� يف العبادات، أهم من األمر األول، وخاصة إذا علمنا: أنَّ 

ا جاء يف هذه النشأة، ليصبح عبداً صالحاً لالرتفاع إىل مستوى اآلخرة، فهو خلق  ّّ إ وخاصة إذا علمنا: أنَّ اإلنسان 

إّا الجانب املادي إىل مستوى اآلخرة، فهو خلق لتكميل الجانب العبود ي منه، ال لتكميل الجانب املادي منه، و

املادي يأت عرضاً، بين� يكون الجانب العبودي عرضاً، ك� يستدل عىل هذه الحقيقة، بأدلة منها  إّا الجانب  منه، و

يستدل عىل هذه الحقيقة، بأدلة منها قوله تعاىل: ((َوما َخلَْقُت الِْجنَّ َواِإلنَْس إِالَّ لِيَْعبُُدوِن)). وإذا أطلق للمسلم، 

املادية، ضاع الجانب لِيَْعبُُدوِن)). وإذا أطلق للمسلم، حرية اختيار نوعية الصوم، ال تي توفر له تلك الفوائد 



ا يستنفد الجانب العبادي منه  ّّ إ املادية، ضاع الجانب العبادي منه. فكان فاشالً، دون إنجاز هدفه، و الفوائد 

ا يستنفد الجانب العبادي منه بتحديد أطرافه بل ك� كانت حدوده أدق، كانت فوائده العبادية أكث ّّ إ  .و

 .كانت فوائده العبادية أكث

املقدار الكايف لرتويُ الجسم والنفس -2 ، وأما األكث أو األقل، فال يصلح إنَّ اإلمساك املحدود بالفجر واملغرب، هو 

وأما األكث أو األقل، فال يصلح ترويضاً، ألّن لكل رياضة حجم خاص ال تنفع إالّ به، وكذلك يكون الصوم، فال 

 .يكون الصوم، فال تترسب إليه الزيادة أو النقيصة، إالّ لتجعله تعذيباً مرهقاً، أو عبثاً تافهاً، يرض أو ال ينفع

 .تافهاً، يرض أو ال ينفع

املفطرات العرش، يكفي لتعطيل الجسم عن الغذاء  -3 والجنس، ومن ثم الرتفع بالنفس إىل مستوى إنَّ اإلمساك عن 

املفطرات ـ معها ـ تعس� بال  الرتفع بالنفس إىل مستوى تتحىل فيه بامللكات النبيلة، فنيجاب اإلمساك عن غ� هذه 

)) املفطرات ـ معها ـ تعس� بال فائدة، وقد قال هللا تبحانه وتعاىل: ((يُِريُد هللاُ بِكُُم الْيُْرسَ َوال يُِريُد ِبُكُم الُْعْرسَ 

)) وأقساط اإلمساك بعُ املفطرات هذه، يؤ  دي إىل عجز الصوم، عن تعطيل الجسم، وتصعيد يُِريُد ِبُكُم الُْعْرسَ

املادة  .تعطيل الجسم، وتصعيد النفس عن مستوى 

ملاجا يجب عىل املسافر اإلفطار ـ يف العرص الحديث ـ الذي سهلت فيه وسائط النقل، حيث يستطيع أْن يسافر اإلنسان س: 

 ويصوم، دون أن يكلف نفسه جهداً كث�اً؟

 :ج

تكون الفوائد االجت�عية والنفسية ـ للصوم ـ أهم وأوىل من الفوائد إنَّ فوائد الصوم، ليست صحية فحسب، بل ربا  -1

والنفسية ـ للصوم ـ أهم وأوىل من الفوائد الصحية، فال بد أن ُيراعى يف الصوم إمكانية اتتفادة مجموع الفوائد 

املادة، وقطع  إمكانية اتتفادة مجموع الفوائد منه، ولعل من أهم تلك الفوائد، تصعيد نفس الصائم عن مستوى 

املادة، وقطع اإلنسان من الحياة، حتى ينقطع إىل املُثل والقيم. والسفر ـ مه � كان مريحاً ـ الصائم عن مستوى 

� كان مريحاً ـ يغمس اإلنسان يف الحياة، ويفرغ تفك�ه ملعالجة هدف السفرة، فال يستطيع اتتنفاد والسفر ـ مه

 .السفرة، فال يستطيع اتتنفاد فوائد الصوم، فيؤجل إىل فرصة تكنه من اتتنفاد فوائده

 .فوائده

إنَّ الصوم ـ ك� تبق ـ لوحظ فيه الجانب العبادي، أكث من الجانب املادي، والعبادة تقيض بالتعبد املطلق، وما  -2

 تعاىل قد أمر باإلفطار يف السفر، يكون تربية الشعور العبادي يف املسافر تقيض بالتعبد املطلق، وما دام هللا

الشعور العبادي يف املسافر باإلفطار، ك� أنَّ الصوم نفسه ـ يف مثل هذه الحال ـ يرب فيه الشعور بالتمرد، فال بد 

يرب فيه الشعور بالتمرد، فال بد من اإلفطار، لتقوية الجانب العبادّي منه، وتأجيله إىل فرصة الجتناء الفوائد 

 .وتأجيله إىل فرصة الجتناء الفوائد املادية منه

ء أْن نفطر يف السفر، ك� شاء أْن نصوم يف الحرض، فعلينا اإلطاعة فحسب، وإْن ل نعرف فلسفته، ما إنَّ هللا قد شا -3

 .فحسب، وإْن ل نعرف فلسفته، ما دمنا واثق� من أنَّ هللا تعاىل ال يحكم عبثاً فشأن العبيد السمع والطاعة

 .السمع والطاعة

4Fبلغ كراع الغميم [فعن جابر ((إّن رتول هللا (صىل هللا عليه وآله وتلم)، خرج ـ عام الفتح إىل مكة، يف رمضان، حتى 

v فصام .[

4Fكراع الغميم [

v ُفصام النّاس، ثم دعا بقدح من ماء، فرفعه حتى نظر النّاس إليه، ثم رشب، فقيل له ـ بعد ذلك ـ إنَّ بع .[

 فقيل له ـ بعد ذلك ـ إنَّ بعُ النّاس قد صام، فقال: (أولئك العصاة، أولئك العصاة).



، ومن صام كسب فننَّ هللا أحب أْن يؤخذ برخصة، ك� أحبَّ أْن يؤخذ بعزائه، فمن افطر يف السفر ربح الثواب -4

 .، ومن صام كسب عذاباً فوق العذابالثواب

املفطر، فنزلنا منزًال ـ يف يوم قائظ ـ  روى أنس، قال: (كنا مع النبي (صىل هللا عليه وآله وتلم) يف السفر، فمنّا الصائم، ومنّا 

املفطرون،  فنزلنا منزًال ـ يف يوم قائظ ـ أكثنا ظالً صاحب الكساء، فمنا من يتقي الشمس بيده، فسقط الصّوام، وقام 

لركاب، فقال رتول هللا (صىل هللا عليه وآله وتلم): (ذهب املفطرون اليوم الصّوام، وقام املفطرون، فرضبوا األبنية، وتقوا  ا

 (ذهب املفطرون اليوم باألجر).

إنَّ الصوم، يصعب عىل املسافر ـ يف أغلب األحيان ـ ألنّه يغ� منهج اإلنسان، والصائم يحتاج إىل اتتقرار وهدوء،  -5

 .يحتاج إىل اتتقرار وهدوء، وفطور وتحور

عرص الحديث، فأتقط هللا الصوم عن املسافر، إلحاقاً للنادر وأّما الفرد الذي ال يغ� السفر من نهجه فهو قليل حتى يف ال

املسافر، إلحاقاً للنادر باألعمِّ األغلب، ك� يف كافة الرشائع والقوان� الس�وية والوضعية، فننّه ما من قانون يفرض لعلة، إال 

 .والوضعية، فننّه ما من قانون يفرض لعلة، إال ويوجد موارد لالتتثناء، ولكن ال تستثنى منه، ألن الشاذ يف حكم املعدوم

 .الشاذ يف حكم املعدوم

  



 قصص الصوم

 مطعم بن جب�

املؤمن� (عليه السالم):روى الس  يد مرتىض: عن النع��، عن أم� 

(إنَّ هللا ملا فرض الصيام، فرض: أْن ال ينكح الرجل ـ يف شهر رمضان ـ ال بالليل والنهار، عىل معنى صوم بني إرسائيل، يف 

 بني إرسائيل، يف التوراة، فكان ذلك محرّماً عىل هذه األمة).

 .(يفطرـ حرم عليه األكل بعد الّنوم، أفطر أو ل يفطر(وكان الرجل، إذا نام يف أول الليل ـ قبل أْن 

 .(يفطر

(وكان رجل من الصحابة، يعرف بـ (مطعم بن جب�) شيخاً، فكان وقت الذي حفر فيه (الخندق) حفر يف جملة املسلم�، 

حفر يف جملة املسلم�، وكان يف شهر رمضان، فل� فرغ من الحفر، وراح إىل أهله، صىل املغرب، وأبطأت عليه زوجته بالطعام، 

ه النوم، فل� أحرضت إليه الطعام، انبهته، فقال لها: اتتعمليه أنت، فن� قد ّت، وأبطأت عليه زوجته بالطعام، فغلب علي

اتتعمليه أنت، فن� قد ّت، وحرِّم عيلَّ، وطوى ليلته، وأصبح صائاً، فغدا إىل الخندق، وجعل يحفر مع النّاس، فغيش عليه، 

 .يحفر مع النّاس، فغيش عليه، فسأله رتول هللا (صىل هللا عليه وآله وتلم) عن حاله، فأخربه)

 .نسائهم بالليل رساً، لقلة صربهم) (وكان املسلمون شباناً، ينكحون

 .(فسأل النبي (صىل هللا عليه وآله وتلم) هللا يف ذلك)

 :(فأنزل هللا)

ياِم الرَّفَُث إِىل نِسائُِكْم ُهنَّ لِباٌس لَُكْم َوأَنْتُْم لِباٌس لَُهنَّ َعلَِم هللاُ أَنَّ  أَنُْفَسكُْم فَتاَب َعلَيُْكْم ُكْم كُنْتُْم تَْختانُوَن ((أُِحلَّ لَُكْم لَيْلََة الصِّ

ُبوا تَْختانُوَن  ُلوا َواْرشَ وُهنَّ َوابْتَُغوا ما كَتََب هللاُ لَكُْم َوكُ َ لَُكُم الَْخيُْط أَنُْفَسُكْم فَتاَب َعلَيُْكْم َوَعفا َعنُْكْم فَاآلَن بَاِرشُ َحتَّى يَتَبَ�َّ

ياَم إَِىل اللَّ  ُُ ِمَن الَْخيِْط األَْتَوِد ِمَن الَْفْجِر ثُمَّ أَِتُّوا الصِّ َ لَُكُم الَْخيُْط األَبْيَ وُهنَّ َوأَنْتُْم عاكُِفوَن ِيف يِْل وَ َحتَّى يَتَبَ�َّ ال تُبَاِرشُ

ُ هللاُ آياتِِه لِ  وُهنَّ َوأَنْتُْم عاكُِفوَن ِيف الَْمساِجِد تِلَْك ُحُدودُ هللاِ فَال تَْقَرُبوها كَذلَِك يُبَ�ِّ  .لنَّاِس لََعلَُّهْم يَتَُّقوَن))تُبَاِرشُ

 .يَتَُّقوَن))

 .(فنسخت هذه اآلية ما تقدمها)

 واثلة بن األسقع

 :عن واثلة بن األتقع، قال

 .(الصفة) فصمناه، فكنّا إذا أفطرنا، أت كل رجٍل من أهل البيعة فانطلق به، فعشاه) (حرض رمضان، ونحن يف أهل

 .فانطلق به، فعشاه)

) (فأتت علينا ليلة، ل يأتنا أحد، وأصبحنا صياماً، وأتت القابلة علينا، فلم يأتنا أحد، فانطلقنا إىل رتول هللا (صىل هللا عليه وآله

ن نسائه يسألها: هل عندها فانطلقنا إىل رتول هللا (صىل هللا عليه وآله) فأخربناه بالذي كان من أمرنا، فأرتل إىل كل امرأة م

نسائه يسألها: هل عندها يشء؟ ف� بقيت منهن امرأة، إالّ أرتلت تقسم: ما أمىس يف بيتها م� يأكل ذو كبد. فقال لهم رتول 

 :يأكل ذو كبد. فقال لهم رتول هللا (صىل هللا عليه وآله): اجتمعوا. فدعا فقال



غ�ك)  .(اللهم، إ� نسألك من فضلك، ورحمتك، فننها بيدك، وال �لكها أحٌد 

يستأذن، فنذا بشاة مصلية ورغف، فأمر بها رتول هللا (صىل هللا عليه وآله) فوضعت ب� أيدنا، فأكلنا فلم يكن، أال ومستأذن 

 :فوضعت ب� أيدنا، فأكلنا حتى شبعنا، فقال لنا رتول هللا (صىل هللا عليه وآله)

 .)...(إنّا تألنا هللا من فضله، ورحمته فهذا فضله، وقد ادخر لنا عنده رحمته

 صحاب

 :قال أحد الصحابة

  رمضان ـ خمس عرش ترة، فأفطرت عىل خمس، وتسحرت بخمس، وأبقيت خمساً).(كانت عندي ـ يف

  



 ترشيفات شهر رمضان

لقد عني املسلمون بشهر رمضان ـ منذ أْن فرض الصوم ـ فأحاطوه بأنواع التكريم، فلم يكد يعلن عن ثبوت هالل شهر 

ص االتجاهات املادية، للتوف� عىل عن ثبوت هالل شهر رمضان، إّال وتطّور البالد اإلتالمية كلها، برامجها الحياتية، وتقل

املعنوية، ك� شاء هللا للصوم، أْن يطّور الحياة، وينقذها من الرتابة اململة املادية، للتوف� عىل االتجاهات   .االتجاهات 

اململة  .وينقذها من الرتابة 

ول تكن ترشيفات رمضان خاصة بالفئات الشعبية املؤمنة، التي ال تستطيع التأث� إالّ عىل جوانب محدودة من الحياة العاّمة، 

ا كانت الحكومات و  ّّ إ الشعوب بأرسها تتعاون يف االحتفاء بشهر الصيام ـ ك� ندب جوانب محدودة من الحياة العاّمة، و

االحتفاء بشهر الصيام ـ ك� ندب إليه الرتول العظيم ـ حتى كأن هذا الشهر فرتة منفصلة عن بقية الشهور، وحتى صح فيه 

عن بقية الشهور، وحتى صح فيه قول بعضهم: (رمضان شهر الصيام، والقيام، الطعام). ال شهر االكتساب والرصاع، 

 .االكتساب والرصاع، واملعصية

 إحياء رمضان يف مكة

ة، أكث النّاس، احتفاء بشهر رمضان، أو ليست إشعاعات البيت العتيق، جديرة بأْن تدفع النّاس باردة وكان أهيل مكة املكرم

 .جديرة بأْن تدفع النّاس باردة خفية إىل اإلكثار من القربات، وال تي� يف هذا الشهر املبارك

 .املبارك

تالم أربعة، وقد بلغ اهت�م (ج�ان بيت هللا) بهذا الشهر ـ يف بعُ العصورـ مبلغاً تحدث عنه (القضاعي) فقال: (عجائب اإل 

 تالم أربعة، عرض الخيل برص، ورمضان مكة، والعيد بطرتوس، والجمعة يف بغداد).فقال: (عجائب اإل 

 بغداد).

املكرمة، الرّحالة (ابن جب�) عام   :هـ فكتب عنه579وحرض شهر رمضان بكة 

(حين� اتتهل هالل رمضان، وقع االحتفال يف املسجد الحرام، بهذا الشهر املبارك، وقد ُجِددت الُحرص، وكث الشمع 

 يل، وغ� ذلك من اآلت اإلضاءة، حتى تألأل الحرم نوراً، وتطع ضياء).ُجِددت الُحرص، وكث الشمع واملشاع

 ضياء).

ث�اً، من أكربه شمعتان، نصبتا أمام املحراب، فيها قنطار، وقد  (إّن ج�عة من التجار تنافسوا، فجلبوا إلمام الكعبة شمعاً ك

ية، إالّ وفيها أمام املحراب، فيها قنطار، وقد حفت بها شمع دونه�، صغاراً وكباراً... فكاد ال يبقى يف املسجد زاوية وال ناح

ف�تّج املسجد ألصوات القراء من كل ناحية، فتعاين األبصار، املسجد زاوية وال ناح ية، إالّ وفيها قارئ يصيل بج�عة خلفه، 

القراء من كل ناحية، فتعاين األبصار، وتشنف األت�ع، با تخشع له النفوس خشيًة ورِقًة، ومن الغرباء من اقترص عىل الطواف، 

 الغرباء من اقترص عىل الطواف، والصالة يف الحجر).

املبارك، وذلك انه يرضب بها ثالث رضبات، عند الفراغ من أذان املغرب، وعند الفراغ  (والفرقعة تستعمل يف هذا الشهر 

 أذان املغرب، وعند الفراغ من أذان العشاء اآلخرة).

واملؤذن الزمزمي، يتوّىل التسح� يف الصومعة، التي يف ركن الرشقي من املسجد، بسبب قربها من دار األم�، فيقوم يف 

يجاوبانه قربها من دار األم�، فيقوم يف وقت السحور فيها، داعياً، ومذكراً، ومحرضاً عىل السحور، ومعه أخوان صغ�ان، 

يجاوبانه ويقاوالنه، وقد نصبت يف أعىل الصومعة خشبة طويلة، يف رأتها عود كالذراع، ويف طرفيه بكرتان أخوان صغ�ان، 

�تان، يرفع عليها قنديالن من الزجاج كب�ان، وال يزاالن يوقدان مدة التسح�، فنذا قرب  كالذراع، ويف طرفيه بكرتان صغ



املؤذن القنديل� من أعىل الخش بة، وبدأ يوقدان مدة التسح�، فنذا قرب ميعاد اإلمساك، والتنبيه عليه مرة بعد مرة، حط 

املؤذنون من كل ناحية باألذان، ويف ديار مكة الدور مرتفعة، فمن ل يسمع القنديل� من أعىل الخش بة، وبدأ باألذان، وثوب 

مكة الدور مرتفعة، فمن ل يسمع نداء التسح�، ممن يبعد مسكنه من املسجد، يبرص القنديل� يوقدان يف أعىل الصومعة، 

 .القنديل� يوقدان يف أعىل الصومعة، فنذا ل يبرصه�، علم أّن الوقت قد انقطع

لقرآن، فأولها ليلة إحدى وعرشين، ختم فيها أحد أبناء أهل مكة، وحرض وكل وتر من الليايل العرش األواخر، يختم يف ا(

أحد أبناء أهل مكة، وحرض الختمة القا ، وج�عة من األشياخ، فل� فرغوا، قام الصبي فيهم خطيباً، ثم اتتدعاهم أبو الصبي 

فيهم خطيباً، ثم اتتدعاهم أبو الصبي املذكور إىل منزله، إىل طعام وحلوى، قد أعده� واحتفل فيه�. ثم بعد ذلك، ليلة وثالث 

املخت املكي�، وذوي اليسار غالماً ل يبلغ تنُه الخمسة فيه�. ثم بعد ذلك، ليلة وثالث وعرشين، وكان  تم فيها أحد أبناء 

اليسار غالماً ل يبلغ تنُه الخمسة عرشة تنة، فاحتفل أبوه لهذه الليلة، احتفاالً بديعاً، وذلك أنّه أعد له ثرياً، مصنوعة من 

ث�اً، ووضع  أنّه أعد له ثرياً، مصنوعة من الشمع، مغصنّة، قد انتظمت فيها أنواع الفواكه الرطبة واليابسة، وأعّد لها شمعاً ك

ث�اً، ووضع وتط الحرم شبيه املحراب املربع، أقيم عىل قوائم أربعة، تدلّت منه قناديل مرسجة،  واليابسة، وأعّد لها شمعاً ك

أربعة، تدلّت منه قناديل مرسجة، وأحاط دائر املحراب بسام� مدببة األطراف، غرز فيها الشمع، وأوقدت الثيا املغّصنة، 

املغّصنة، ذات الفواكه، وأمعن يف االحتفاء هذا االحتفاء، ووضع بقربة من املحراب، منرب، مجلل  فيها الشمع، وأوقدت الثيا 

اإلمام الطفل، فصىل وختم، وقد ُملء املسجد بالرجال  بقربة من املحراب، منرب، مجلل بكسوة مجزعة مختلفة األلوان، وحرض

وختم، وقد ُملء املسجد بالرجال والنساء، وهو يف محرابه وحوله الشموع، ثم برز من محرابه، رافالً يف أفخر ثيابه، 

،ً �ِّ ً، وأشار عىل الحارضين مسل املنرب، فاتتوى ُمبتس�  محرابه، رافالً يف أفخر ثيابه، فاتتقبله أحد تدنة املسجد، وأوصله إىل ذروة 

ً، وجلس ب� يديه قّراء، فابتدروا الق �ِّ ً، وأشار عىل الحارضين مسل راءة عىل لسان واحد، فل� أكملوا عرشاً من القرآن، فاتتوى ُمبتس�

املنرب ـ نفر �سكون الشمع  لسان واحد، فل� أكملوا عرشاً من القرآن، قام الخطيب فصدع بخطبته، وب� يديه ـ يف درجات 

املنرب ـ نفر �سكون الشمع بأيديهم، ويرفعون أصواتهم بـ (يا رب.. يا رب) عند كل فصل من فصول الخطبة،  درجات 

أْن يفرغوا، ثم يعود  فصل من فصول الخطبة، يكررون ذلك والقراء يبتدرون القراءة يف أثناء ذلك، فيسكت الخطيب إىل

املبارك  الخطيب إىل أْن يفرغوا، ثم يعود لخطبته، مش�اً إىل البيت العتيق ـ عند ورود أتمه ـ ثم ختمها بتوديع الشهر 

املبارك وترديد السالم عليه، والدعاء للخليفة، ولكل من جرت العادة بالدعاء له، ثم نزل وانفُ ذلك  بتوديع الشهر 

املعين� من ذلك الجمع، كالقا  وتواه، خّصوا بطعام حف يل وحلوى، بالدعاء له، ثم نزل وانفُ ذلك الجمع، ثم ذكر أّن 

 ).يل وحلوى، عىل عادتهم يف مثل هذا املجتمعخّصوا بطعام حف

ثم كانت ليلة خمس وعرشين، فكان املختتم، اإلمام الحنفي، وقد أعد ابناً له لذلك، تنه نحو من تنِّ الخطيب األول 

ً، احرض فيه من ثريات الشمع أربعاً،  املذكور، فكان احتفال اإلمام الحنفي البنه يف هذه الليلة عظي� تنِّ الخطيب األول 

ة، فيها مشجرة مغصنّة مثمرة، بأنواع الفواكه الرطبة واليابسة، ومنها غ� فيه من ثريات الشمع أربعاً، مختلفات الصنع

الرطبة واليابسة، ومنها غ� مغصّنة، فصّففت أمام خطيبه، وتوج الحطيم بخشب وألواح، وضعت أعاله، وجلّل ذلك كلِّه 

أعاله، وجلّل ذلك كلِّه رسجاً، ومشاعيل، وشمعاً، فاتتنار الحطيم حتى الح يف الهواء كالتاج العظيم من النور، وأحرض 

النحاتية، ووضع املحراب العودي فجلل دائرة األعىل كلّه شمعاً، وأحدق به الشمع  من النور، وأحرض الشمع يف الشمعدانات

املنرب قباله، مجلالً أيضاً عىل الكسوة  األعىل كلّه شمعاً، وأحدق به الشمع يف الشمعدانات فاكتنفته هاالت من النور، ونصب 

امللّونة، فختم الصبي املذكور، ثم برز من محرابه إىل منربه، يف أثواب رائعة املنظر، فصعد  قباله، مجلالً أيضاً عىل الكسوة 

املنرب، وأشا املنظر، فصعد  ر بالسالم عىل الحارضين، وابتدأ خطبتهن وحرض القّراء ب� يديه عىل الرتم األول، يف أثواب رائعة 

 :القّراء ب� يديه عىل الرتم األول، وانتهت الحفلة بالوليمة، التي يقيمها والده، ثم يقول



وأية حالة توازي شهود ختم القرآن، ليلة خمس وعرشين من رمضان، خلف املقام الكريم، وتجاه البيت العظيم؟ وأنها (

 ).، تضاءل تائر البقاع للحرمالبيت العظيم؟ وأنها لنعمة تتضاءل لها النعم

وملا كانت ليلة السبع والعرشين، كان االتتعداد لالحتفال بختم القرآن عىل أتّه، فقد جرت العادة: أن االتتعداد لالحتفال 

العادة: أن االتتعداد لالحتفال بهذه الليلة املباركة، يكون قبل ذلك بليلت�، أو ثالث، وأقيمت إزاء الحطيم، خشب عظام 

ث منها، بأذرع من األعواد الوثيقة، فأتصل منها وأقيمت إزاء الحطيم، خشب عظام ظاهرة االرتفاع، موصول ب� كل ثال 

الوثيقة، فأتصل منها صف، كاد �سك نصف الحرم عرضاً، ووصلت، ثم عرضت بينها ألواح طوال، مدت عىل األذرع 

املذكورة، وعلت طبقة منها طبقة أخرى، حتى اتتكملت ثالث طبقات، فكانت الطبقة العليا منها خشباً  مدت عىل األذرع 

، الصقاً، بعضها ببعُ، نصب عليها الشمع، الطبقة العليا منها خشباً مستطيلة، مغروزة كلها مسام� محددة األطراف

املنبعثة  نصب عليها الشمع، والطبقتان، تحته� ألواح مثقوبة، ثقباً متصالً، وضعت فيها زجاجات املصابيح، ذوات األنابيب 

املذكورة،  املنبعثة من أتفلها، وتدلّت من جوانب هذه األلواح والخشب، ومن جميع األذرع  املصابيح، ذوات األنابيب 

امل غ�ٌة وتخللها أشباه األطباق  �ٌة وص املذكورة، قناديٌل كب بسوطة من النحاس، معلّقة يف السالتل (ويفهم جميع األذرع 

�ة). هذا عدى إضاءات أخرى يف أنحاء الحرم، ما ب�  معلّقة يف السالتل (ويفهم من باقي وصفها إنها ثريات نحاتية كب

غ�ة، فأضاءت الحرم، بأضواء تاطعة من  ب�ة وص أنحاء الحرم، ما ب� ثريات، وشمعدانات نحاتية، بها الُشُمع، ما ب� ك

إالّ عىل النور، وكان أئة الحرم يف الليلة فأضاءت الحرم، بأضواء تاطعة من الداخل والخارج، حتى الرشفات فال تقع الع� 

ً لختمة  النور، وكان أئة الحرم يف الليلة قبلها، قد انتهوا يف القراءة إليها، وتعطل يف تلك الساعة، تائر األئة من الصالة، تعظي�

الساعة، تائر األئة من الصالة، تعظي�ً لختمة املقام، وحرضوا متربك� بشاهدتها، فختم القا  بتسليمت�، وقام خطيباً 

ُ الجميع، ونفوتهم قد فختم القا  بتسليمت�، وقام خطيباً مستقبل املقام والبيت العتيق، وملا فرغ من خطبته، وانف

 ).ُ الجميع، ونفوتهم قد اتتطارت خشوعاً، واألنفس قد أشعرت رجاًء، مبرشاً بنِّ هللا تعاىل بالقبولوانف

 ).بالقبول

، ملا اختتم األئة الصالة، أضيئت األنوار، بالثيات والشمعدانات بالرتم السابق ذكره، احتفاالً، بختام الشهر 29يف الليلة (

 ).بالرتم السابق ذكره، احتفاالً، بختام الشهر املبارك

 )نافذة تفتح عىل عال حافل برمضان هذه لقطة عابرة تجلها تائح، ولكنها

 أحياء رمضان يف مرص

 .وأما يف مرص ـ وخاصة يف عهود الفاطمي� ـ فقد كان لشهر رمضان، جالل عجيب

لقد كانت تسبقه مقدمات تبرش بقدمه، الذي كان يبعث عىل البهجة واالنرشاح، با كان فيه من خ� ورخاء عميم، فقد كان 

شعبان ـ يأخذون بتنفيذ رشوط الواقف� عىل املساجد، من تجديد  من خ� ورخاء عميم، فقد كان نظّار األوقاف، منذ شهر

 .عىل املساجد، من تجديد الُحُرص، ونظافة املسجد، وطالئها، وما يلزم كزيادة اإلضاءة فيها، وإعداد القناديل للمنائر

 .فيها، وإعداد القناديل للمنائر

نيت وكان توق الشّ�ع� يف القرن� الثامن والتاتع الهجري� ـ يحتفل بقدم هذا الشهر املبارك، فتعلق عىل واجهات الحوا

ب�ة املبارك، فتعلق عىل واجهات الحوا نيت وجوانبها، أنواع الفوانيس املتخذة من الشمع، وأشكال الشموع، ما ب� ك

ب�ة وصغ�ة، ومنها شموع املواكب الكب�ة ومنها ما يزن عرشة أرطال، ومنها ما يحمل عىل  وأشكال الشموع، ما ب� ك

ومنها ما يحمل عىل (العجلة) ويبلغ وزن الواحد منها القنطار، يرتم الخروج إىل املساجد والعودة منها ليالً، وتستمر حوانيته 



ملوكبيةوالعودة منها ليالً، وتستمر حوانيته مفتو   .حة إىل منتصف الليل، لكثة ما يشرتي، وما يكرتى من الشموع ا

 .الشموع املوكبية

 .وكان (السمكريّة) ـ منذ شهر شعبان ـ يعملون الفوانيس، بأشكال مختلفة، ويزينون بها واجهات حوانيتهم

 .حوانيتهم

لضيوف، واألطفال وكانت أنواع جديدة من الحلويات الرخيصة، تصنع كل عام فيتسابق الفقراء إىل اتخاذها، لتوزيعها عىل ا

لضيوف، واألطفال الذين يتجمعون يف كل حارة، فيطوفون عىل الدور بفوانيسهم، محي� أصحابها اتخاذها، لتوزيعها عىل ا

 .بفوانيسهم، محي� أصحابها برمضان

املوجهة إليهم، فقد كان أغنياء مرص، يتبارون يف انتداب مجيدي  املقرئ� ترتفع، حيث تكث الدعوات  ك� كانت أتهم 

ضان، فكانت األحياء تضاء، وتتجاوب يتبارون يف انتداب مجيدي القراءة، لتالوة القرآن الكريم يف دورهم، طوال ليايل شهر رم

ضان، فكانت األحياء تضاء، وتتجاوب فيها أصوات القرآن، فكانت دورهم تبقى مفتحة طوال الليايل كلها، ومن أجل رم

ملرطبات صيفاً   .طوال الليايل كلها، ومن أجل اتتقبال الوافدين، لس�ع القرآن، مع تقديم القهوة أو القرفة شتاًء، وا

ملرطبات صيفاً   .شتاًء، وا

ج�ه�، ف� كان يعرف إنسان انّه مفطر، إالّ وكانت للشهر حرمة مقدتة ال يخرقها إنسان، إالّ وتعاقبه السلطات، وتطارده ال

 )..كان يعرف إنسان انّه مفطر، إالّ ويالحقه األطفال وهم يستهزئون به وينادون من خلفه (يا فاطر رمضان يا خارس دينك

 )..رمضان يا خارس دينك

وكانت األوامر الحكومية تصدر ـ يف منتصف شعبان ـ بوجوب غلق املطاعم واملقاهي، يف جميع أيام شهر رمضان، وتعطيل 

الخارجية، والضبطية، وتأجيل املشاريع الحكومية إىل ما بعد شهر  أيام شهر رمضان، وتعطيل الدواوين الحكومية، عدا ديوان

 .املشاريع الحكومية إىل ما بعد شهر رمضان، حتى ينرصف املشتغلون فيها إىل الصيام والعبادة

 .والعبادة

 :هـ يف مرص، فكتب يف مذكراته1333وقد أقام املسترشق اإلنكليزي (ل�) عام 

لنّاس عرص اليوم السابق، أو قبل ذلك تسمى الليلة ـ التي يرقب فيها هالل رمضان ـ: (ليلة الرؤية) فيذهب نفر من ا(

السابق، أو قبل ذلك ليقضوا بضع ليال يف الصحراء، حيث يصفو، خاصة لرؤية الهالل الجديد، إذ أن الصيام يبدأ يف اليوم التايل 

الجديد، إذ أن الصيام يبدأ يف اليوم التايل لرؤية الهالل، فنذا تعذرت رؤيته بسبب السحب، بدأ الصوم عندما يتم شعبان ثالث� 

ومشايخ الحرف السحب، بدأ الصوم عندما يتم شعبان ثالث� يوماً، ويف مساء ذلك اليوم، يس� موكب (املحتسب) 

املتعددة: الطحان�، والخبازين، والجزارين، وباعة الفاكهة، والبدال�، ومعهم بعُ أعضاء من (املحتسب)  ومشايخ الحرف 

الفاكهة، والبدال�، ومعهم بعُ أعضاء من هذه الحرف، وفرق من الجنود، من القلعة إىل مجلس القا ، وينتظرون شهود 

املوكب باملشاهدين عىل الجانب�، وجرت العادة يف  القا ، وينتظرون شهود الرؤية، وتزدحم الشوارع، التي �ّر فيها هذا 

ملوكب أن تقاد خيول مّرسجة بأجمل الرسوجعىل الجانب�، وجرت العادة يف  ). هذا ا

املوكب الديني واملد�، اتتبدل أكثه بعرض عسكري، فيتكون موكب (ليلة الرؤية) ـ اآلن ـ من مشاة النظام  غ� أّن 

ن�وا لهم الطريق، ويتلوهم شيخ  ـ من مشاة النظام خاصة، ويتقدم حاملوا املشاعل، كل فرقة من الجنود، ويتبعونها لي

من أتباعه، والشعب حولهم مهلل ومبكر، ويفصل كل فرقت�، أو ثالث، عدة  لهم الطريق، ويتلوهم شيخ حرفة، وآخرون

 ).فرقت�، أو ثالث، عدة دقائق، ويختم (املحتسب) وتابعون املوكب



وعندما يصل خرب رؤية الهالل، يقسم الجنود اآلخرون أنفسهم إىل عدة فرق، وتعود إحداها إىل القلعة: ـ مقر الحاكم ـ 

املختلفة، صائح� : يا أمة خ� األنام، صيام صيام، فنذا ل يظهر الهالل القلعة: ـ مقر الحاكم ـ ويجول اآلخرون يف األحياء 

�ًا من الليل ـ عندما  صيام صيام، فنذا ل يظهر الهالل ينادون: غداً من شهر شعبان. فطار. فطار.. ويقيض النّاس شطراً كب

ب�اً من الليل ـ عندما يعلن بدأ الصيام يف الغد ـ يف األكل والرشب والتدخ� ويبتهجون وتضاء املساجد طوال  شطراً ك

املآذنويبتهجون وتضاء املساجد طوال الشهر، وتعلق املصابيح عند مداخل املساجد، و   ).فوق رشفات 

املآذن  ).رشفات 

ف�اهم بدًال من  ملارة ـ �سكون بشبكهم يف الشوارع، ك� كان يشاهد يف أوقات أخرى،  ل يعد املرء يشاهد يف رمضان ـ ا

ف�اهم بدالً من ذلك إىل ما قبل الغروب، يحملون عصاً أو مسبحة، ويجاملهم املسيحيون يف عدم التدخ�  أوقات أخرى، 

�ًا من الحوانيت تغلق، غ� أنّها تفتح ـ جميعاً ـ يف يف عدم التدخ� عالنية، وتبدو الشوارع كئيبة يف الصباح، إذ أنَّ ك ث

تغلق، غ� أنّها تفتح ـ جميعاً ـ يف العرص، وتزدحم كاملعتاد، وبعُ الصائ� ينحرف مزاجه قليالً يف النهار، ويف الليل بعد 

غ�هم: أْن يقصدوا مسجد  و�رحون، وعادة كبار األتراك بالقاهرة وكث�ين  قليالً يف النهار، ويف الليل بعد اإلفطار، �شون 

غ�هم: أْن يقصدوا مسجد اإلمام الحس� عرص كل يوم من رمضان للصال  ة، ويف هذا الوقت، يعرض بعُ التجار وكث�ين 

امليضاة) مجموعة من البضائع ذات ذوق وترف،  يعرض بعُ التجار األتراك، الذين يسمون (تحفجية) عىل النّاس يف (تاحة 

 ).من البضائع ذات ذوق وترف، يالئان رغبات مواطنيهم وغ�هم

 ) الفقراءومن الشائع يف هذا الشهر، أن تشاهد تجاراً يف حوانيتهم، يتلون القرآن أو األدعية، أو يوزعون الخرب عىل(

 ) الفقراءيوزعون الخرب عىل

املقاهي بأخالط النّاس، لتناول القهوة، والتدخ� يف الشبك(  ).ويف الليل تزدحم، 

ويف رمضان عىل العموم، يوضع كريس عىل صينية الطعام قبيل الغروب، يف غرفة االتتقبال، بنازل الطبقت� العليا والوتطى، (

واملكرسات، والبلح، والت�  الطبقت� العليا والوتطى، ويوضع عليها صحاف عديدة، تحوي أصنافاً مختلفة من املرطبات

واملكرسات، والبلح، والت� ويجلسون يف انتظار الوافدين عليهم، عىل انتظار وتجهيز الشبكات أيضاً، فقد جرت العادة: أْن 

املنازل التي يكث زوارها بشبكات للتدخ�، فنذا ما أذن للمغرب يرشب رب  الشبكات أيضاً، فقد جرت العادة: أْن تزّود 

اً من املكرسات فنذا ما أذن للمغرب يرشب رب الدار ومن معه كوباً من الرشبات، ثم يقيمون الصالة عادة، ويتناولون شيئ

ملقّرشة، ومن البلح والت�، ويدخنون الشبك، وبعد هذا األكل الخفيف يجلسون لتناول ويتناولون شيئ ا اً من املكرسات 

 ).الخفيف يجلسون لتناول طعام وافر من اللحم وغ�ه

 ).وبعد الفراغ من الطعام ورشاب القهوة، وتدخ� الشبك، يقيمون صالة العشاء(

�ة مفتوحة إىل السحور، أو إىل اإلمساك، ويضاء داخلها وتقفل املساجد الصغ�ة يف أول الليل تقريباً، وتظل الجوامع ( الكب

ملآذن طوال الليل، ويختلف مدى الوقت الذي يصومون  ا أو إىل اإلمساك، ويضاء داخلها ومداخلها ما دامت مفتوحة، وتضاء 

 )تاعة تبعاً لطول الليل أو قرصه 16إىل  12ويختلف مدى الوقت الذي يصومون فيه، ما ب� 

لك �ضون أحياناً، تاعة أو تاعت�، يف منزل ويتناول املسلمون ـ عىل العموم ـ فطورهم باملنزل يف شهر رمضان، وبعد ذ(

أو تاعت�، يف منزل أحد األصدقاء، ويقصد الكث�ون منهم ـ وخاصة متوتطوا الحال ـ إىل املقاهي مساًء، لالتت�ع إىل أحد 

 )املقاهي مساًء، لالتت�ع إىل أحد القاصّ�، الذين يسلّون القوم، يف عدة مقاٍه كل ليلة، من هذا الشهر

 )الشهر



املارة يف( الشوارع وتظل دكاك� املرشوبات واملأكوالت مفتوحة، وهكذا  ويشاهد ـ يف الشطر األكرب من الليل ـ كث� من 

واملأكوالت مفتوحة، وهكذا ينقلب الليل نهاراً، وبخاصة عند األغنياء، الذين ينام أكثهم معظم النهار، وجرت عادة بعُ 

 )النهار، وجرت عادة بعُ عل�ء القاهرة، أْن يقيمون ذكراً يف منازلهم كل ليلة من رمضان

وًال كلمة ثناء أمام كل منزل يستطيع صاحبه أْن يكافئهم، يف تاعة ويف كل ليلة من ليايل رمضان، يجول املسحرون، ليقولوا أ (

صاحبه أْن يكافئهم، يف تاعة متأخرة، ويجولون ليعلنوا وقت السحور، وكل (خط) أو قسم صغ� من القاهرة، مسحر، يبدأ 

القاهرة، مسحر، يبدأ املسحر جوالته بعد الغروب، بساعت� تقريباً، أي بعد صالة العشاء، ممسكاً بش�له طبالً صغ�اً، يسمى 

ا ملسحر) وبيمينه عصاً، ويقف أمام منزل كل مسلم غ� فق�، ويف كل ممسكاً بش�له طبالً صغ�اً، يسمى (بازاً) أو (طبلة 

مسلم غ� فق�، ويف كل مرة يرضب طبلته، ثالث مرات، ثم ينشد قائالً: (محمد الهادي رتول هللا) ثم يعود إىل طبلته، 

املنزل) ثم أوالده، دون النساء والبنات، ويرضب طبلته، بعد كل  يعود إىل طبلته، (وأتعد لياليك يا فالن ـ ويسمي صاحب 

أمام منازل العظ�ء وغ�ه بعد أْن يقول: عز من يقول: ال إله إال هللا، ومحمد ويرضب طبلته، بعد كل تحية، وهو ينشد 

إال هللا، ومحمد الهادي رتول هللا) أنشودة طويل، يف تجع غ� موزون، يبدأ فيها باتتغفار هللا، ويصىل عىل الرتول، ثم يأخذ يف 

املعراج، وغ�ه من قصص املعجزات  ).الرتول، ثم يأخذ يف رواية قصة 

املتوتطي الطبقة، قرش�، أو ثالثة قروش أو أربع، يف العيد الصغ� (مع الهدايا ويتناول املسحر ـ عىل العموم ـ من من( زل 

العيد الصغ� (مع الهدايا من الكعك) ويف بعُ الليايل يطلبون منه قصصاً قص�ة، ويلقون إليه بالنقود من النافذة، ف�وي 

بالنقود من النافذة، ف�وي لهم قصة قص�ة، يف تجع غ� موزون، مثل قصة الرضت�، وهي قصة مشاجرة ب� امرأت�، 

 ).رجل واحدمشاجرة ب� امرأت�، متزوجت� من 

ويقام يف هذا الشهر، أذانان قبيل الفجر، يلقي أوله�، ويسمى (األبرار) قبل منتصف الليل، ويتكون من اآليات الكر�ة: ((إِنَّ (

بُوَن ِمْن كَأٍْس كاَن ِمزاُجها كافُوراً *َعيْناً َيْرشَُب ِبها ِعبادُ هللاِ  ِج�اً * ويتكون من اآليات الكر�ة: ((إِنَّ األَْبراَر يَْرشَ ُرونَها تَْف  يَُفجِّ

ِج�اً * يُو  ُرونَها تَْف ً ِعبادُ ِهللا يَُفجِّ ِِّه ِمْسِكيناً َويَتِي� ِط�اً * َويُطِْعُموَن الطَّعاَم عَىل حُب ُه ُمْستَ َوأَِت�اً فُوَن ِبالنَّْذِر َويَخافُوَن َيْوماً كاَن َرشُّ

ا نُطِْعُمُكْم لَِوْجِه هللاِ ال نُِريُد ِمنُْكْم َجزاًء َوال ُشُكوراً  َّّ ِإ ً َوأَِت�اً *   )).عَىل ُحبِِّه ِمْسِكيناً َويَتِي�

عة من الصالة عىل الرتول، تشبه تلك التي تقرأ قبل صالة الجمعة، ويلقى عىل ويسمى اآلذان الثا� (السالم) وهو مجمو (

 ).الجمعة، ويلقى عىل العموم بعد منتصف الليل، بنصف تاعة

املعتاد، لتنبيه املسلم� إىل التناول السحور( ك�اً من   )ويلقى آذان الصباح، أكث تب

ناداة عليهم، فيقرع الباب، وينادي إىل أْن ويتجول املسحر قبل اإلمساك بساعة ونصف، ليوقظ من النّاس، من أمروه بامل(

 ).الباب، وينادي إىل أْن يجاب، ويفعل مثله بّواب الحارة

وبعُ النّاس يتناول فطوراً خفيفاً، ويجعل السحور، والوجبة الرئيسية، ويفعل آخرون بالعكس، و�يض الكث� من (

 ).سجد السيدة زينبو�يض الكث� من الصالح�، األيام العرشة األخ�ة من رمضان، ولياليها، يف مسجد اإلمام الحس�، أو م

 ).سجد السيدة زينبالحس�، أو م

ملؤمن�، وأّن الدعاء ( املالئكة تنزل يف بدأ تلك الليلة، إىل الفجر، لتحمل النعم إىل ا ويحتفلون بليلة القدر، ويعتقدون: أّن 

 )..النعم إىل املؤمن�، وأّن الدعاء يجاب بال ريب، إذ أّن أبواب الس�ء تفتح حينئذٍ 



املتواتر، إنها ويراعي األتقياء، الليايل العرشة األخ�ة من رمضان، بخشوع عظيم، لعدم تح( ققهم من موعد ليلة القدر، ألنَّ 

املتواتر، إنها ليلة   ).29أو  27أو  25أو  23أو  21القدر، ألنَّ 

وكان املسلمون يف مرص، يحتفون بعيد رمضان، أكث من احتفائهم بهالله وكانت الدولة الفاطمية، تبالغ يف االحتفاء بهذا 

يخلعون الحلل عىل الفاطمية، تبالغ يف االحتفاء بهذا العيد العظيم، حتى تمي ـ يف مرص ـ بـ (عيد الُحلل) حيث كان الخلفاء 

يخلعون الحلل عىل الخاصة والعاّمة، والحلل الفاطمية، ثياب قيّمة، من نسج (دور الطراز) يف (تنيس) و (دمياط) كان الخلفاء 

 .الطراز) يف (تنيس) و (دمياط) و (اإلتكندرية) تعد يف خزائن الكسوات، لتوزيعها ليلة العيد

 .العيد

يعها، وإعداد ويف نفس الوقت تكون (دار الفطر) أنجزت الكميات الالزمة، من (الكعك) و (الحلوى) و (كعب الغزال) لتوز

ب�ة يعدونها، ابتداًء من شهر رجب، حتى ليلة العيدالغزال) لتوز  .يعها، وإعداد (ت�ط العيد) وهي كميات ك

 .حتى ليلة العيد

املواد األولية يف أول شهر رجب، كالدقيق والسكر، واللوز، والجوز،  املوتم، ميزانية ضخمة، لرشاء  وكانت ترصد لهذا 

 .ركالدقيق والسكر، واللوز، والجوز، والفستق، والس�ج، والسمسم، والعسل، وماء الورد، واملسك، والكافو 

 .روالكافو 

كل هذا، عدى املناديل، واملفارش الحريرية، إلعداد السمط، والفوط التي يغطى بها (الكعك) ح� توزيعه، فنذا كان التاتع 

ح� توزيعه، فنذا كان التاتع والعرشون من شهر رمضان صدرت األوامر، بضاعفة ما هو مقرر للمقرئ� واملؤذن�، يف كل 

 .للمقرئ� واملؤذن�، يف كل ليلة، برتم السحور، بحكم أنها ليلة ختم الشهر

ب�اً، هـ، 515ويف تنة  كان الخليفة: (اآلمر بأحكام هللا) ووزيره: (املأمون بن البطائحي) يحتفيان بختام رمضان، احتفاء ك

بختام رمضان، احتفاء كب�اً، لتعديل الكث� من تقاليد تلك االحتفاالت، فحظر (املأمون) يف آخر النهار إىل القرص، للفطور مع 

وحرض يف آخر النهار إىل القرص، للفطور مع الخليفة، والحضور عىل األتمطة، وحرض أخوته، وعمومته، وجميع املدعوين، 

املدعوين،  املعد لجلوس الخليفة، وأرتلت وجميع  املقرئون واملؤذنون، وتلّموا عىل عادتهم، وجلسوا تحت الروشن،  وحرض 

املاء، ملفوفة يف شقق الحرير، وضعت إمام املقرئ�، لتشملها بركة ختم  لجلوس الخليفة، وأرتلت تيدات القصور، أوا� 

ات حسنة، املقرئ�، لتشملها بركة ختم القرآن، اتتفتح املقرئون، من تورة (الحمد) إىل خاتة القرآن تالوة وترتيالً، بأصو 

املاء، القرآن تالوة وترتيالً، بأصو  ات حسنة، ثم وقف بعد ذلك من خطب فأتمع، ودعا فأبلغ، ثم رفع الفراشون أوا� 

املؤذنون وهللوا، وأخذوا يف إنشاد أدعية صوفية، إىل أْن نث عليهم  املاء، برتم تيدات القصور، ثم كرب  الفراشون أوا� 

أدعية صوفية، إىل أْن نث عليهم الخليفة من الروشن، دراهم ودنان�، ووزعت عليهم أطباق القطائف مع الحلوى، ووزعت 

 .عىل الخطيب وغ�ه، ك� وزعت األموال عىل املقرئ� واملؤذن� القطائف مع الحلوى، ووزعت خلع العيد،

 .واملؤذن�

ويف نفس الوقت، حملت أنواع الكعك والحلويات، إىل قاعة (الذهب) وجّدد الس�ط يف (قاعة العرش) مع تاثيل الحلوى، ثم 

العرش) مع تاثيل الحلوى، ثم حرض الخليفة مع الوزير إىل اإليوان، واملقرئون، يرتلون آيات من القرآن، يختارونها لتك 

 ناتبة، مثل قوله تعاىل: ((وَهللاُ َجَعَل لَُكْم مِ�َّ َخلََق ِظالالً َوَجَعَل لَُكْم ِمَن الِْجباِل أَكْناناً َوَجَعَل لَُكمْ من القرآن، يختارونها لتك امل

 ))....َعلَيُْكْم لََعلَُّكْم تُْسلُِمونَ الِْجباِل أَكْناناً َوَجَعَل لَُكْم َرساِبيَل تَِقيُكُم الَْحرَّ َوَرساِبيَل تَِقيُكْم بَأَْتُكْم كَذلَِك يُِتمُّ نِْعَمتَُه 

 ))....لََعلَُّكْم تُْسلُِمونَ 



وجلس الخليفة يف اإليوان ثم جلس عىل �ينه الوزير، ثم جلس بعده األمراء ـ بعد أداء التحية ـ كل يف املكان املخصص له، 

 .التحية ـ كل يف املكان املخصص له، وتبعهم الرتل الوافدون من جميع األقاليم، وهم وقوف يف آخر اإليوان

 .آخر اإليوان

املهداة ثم تقدم متويل كل إتطبل من الرّواض، فقبل األرض، واتتعرض الخليفة ومن معه الدواب  بفرتانها، مع مالبسهم 

املهداة لهم، إىل أْن تم عرض الخيل، فعاد املقرئون إىل القراءة، مختارين آيات مناتبة كقوله تعاىل: ((ُزيَِّن لِلنَّاِس   مع مالبسهم 

َطرَِة ِمَن الذَّ  ِطِ� الُْمَقنْ َهواِت ِمَن النِّساِء َوالْبَِنَ� َوالَْقنا ِة َوالَْخيِْل مناتبة كقوله تعاىل: ((ُزيَِّن لِلنَّاِس ُحبُّ الشَّ َهِب َوالِْفضَّ

ِة َوالَْخيِْل الْ  نْيا وَهللاُ ِعنَْدُه ُحْسُن الْ�َِب...)) ثم تلوا قوله تبحاَوالِْفضَّ َمِة َواألَنْعاِم َوالَْحْرِث ذلَِك َمتاُع الَْحياِة الدُّ نه ((قُِل ُمَسوَّ

نْ   تَشاُء َوتُِعزُّ َمْن تَشاُء َوتُِذلُّ  الْ�َِب...)) ثم تلوا قوله تبحانه ((قُِل اللُهمَّ مالَِك الُْملِْك تُْؤِت الُْملَْك َمْن تَشاُء َوتَنِْزُع الُْملَْك ِممَّ

ْن تَشاُء َوتُِعزُّ َمْن تَشاُء َوتُِذلُّ  َخْ�ُ ِإنََّك عَىل كُلِّ َيشْ  ِممَّ ٍء قَِديٌر)). وبعد اتتعراض الخليفة الوحوش، باجلة  َمْن تَشاُء ِبيَِدَك الْ

الخليفة الوحوش، باجلة الديباج، والدبيقي، بقباب الذهب، واملناطق، واألهلة، وبعدها اتتعراض النجب، والنجات، وبقية 

املزركشة ، ثم اتتعرض السالح اتتعراض النجب، والنجات، وبقية أنواع الحيوانات املوجودة يف حديقة الحيوان، باملالبس 

املزركشة  .، ثم اتتعرض السالح وآالت املوكب جميعهاً باملالبس 

يف ح� أّن الخليفة، كان جالساً، ب� (باب الذهب) و (باب البحر) من القصور الفاطمية، وبعد أن حمل إىل الخليفة، فطوره 

وبعد أن حمل إىل الخليفة، فطوره الخاص، املعطر باملسك، والعود، والكافور، والزعفران، مع أنواع البلح امللّونة، التي 

بالطيب، يف أطباق الذهب، امللكة بالجوهر، فاتتعرض الوزير (ت�ط أنواع البلح امللّونة، التي يستخرج نواها، وتُحىش 

 ).بالجوهر، فاتتعرض الوزير (ت�ط العيد) بـ (قاعة الذهب

ويف نفس الوقت، اعتىل الخليفة رسير ملكه، وقدم إليه فطوره، فجلس عن �ينه الوزير بعد تأدية التحية والسالم ثم أمر 

املمّيزين والقا ، والداعي، والضيوف، والرتل، و  كشف الغطاء عن فطور تأدية التحية والسالم ثم أمر بنحضار األمراء 

كشف الغطاء عن فطور الخليفة، فتناول ثرة، أفطر بها، وناول مثلها للوزير، فأظهر الفطر عليها، وتناول الخليفة والرتل، و 

م له، وناول وزيره منه، وكل� قدم الخليفة للوزير شيئاً، قبله وقبّله، ثم جعله يف  الفطر عليها، وتناول الخليفة من جميع ما قُدِّ

املدعوين، وكل� قدم الخليفة شيئاً  ، بيده، قبلوه وجعلوه يف للوزير شيئاً، قبله وقبّله، ثم جعله يف كّمه، وهكذا صنع مع بقية 

 .، بيده، قبلوه وجعلوه يف أك�مهمشيئاً 

ثم أذن الوزير ـ بناًء عىل أمر الخليفة ـ بافتتاح الس�ط، والس�ح للحارضين باألكل منه، وأخذ ما يشتهون معهم، وال حرج من 

وأخذ ما يشتهون معهم، وال حرج من ذلك، بل له به الرشف وامليزة، وافتتح الس�ط، ثم أذن للناس بالدخول، وأخذ ما عىل 

 .بالدخول، وأخذ ما عىل الس�ط

داره ت�طاً مثل هذا الس�ط، ال ينقصه إالّ الفطور الخاص بالخليفة، وبعد انرصافه من القرص، أذن  وكذلك أعد الوزير يف

 .وبعد انرصافه من القرص، أذن بافتتاح الس�ط للخاصة، ثم أباحته للعامة

* * * * * 

وكانت صالة العيد، تؤدي يف (مصّىل العيد) خارج (باب القرص) وهي مصىل كب�ة، قائة عىل ربوة من األرض، وجميعها مبني 

ب�ة بها محراب، واملنرب إىل جانب ربوة من األرض، وجميعها مبني ب الحجر، ومحاطة بسور، وعىل بابها قلعة، ويف صدرها قبة ك

بها محراب، واملنرب إىل جانب القبة وتط املصىل، مكشوفاً تحت الس�ء، ارتفاعه ثالثون درجة، وعرضه ثالثة أذرع، ويف أعاله 

 .درجة، وعرضه ثالثة أذرع، ويف أعاله مرتفع عليه جلسة الخطيب



وملا كمل رمضان، وكان أول يوم من شوال، صار صاحب بيت املال إىل املصىل، خارج باب القرص، ففرش السجاد بحراب 

أل�ن، تورة الفاتحة، وتورة تبح اتم ربك  القرص، ففرش السجاد بحراب املصىل، وعلق ترتين �نه ويرسة، مرقوم يف ا

يف جانبي الفاتحة، وتورة تبح اتم ربك األعىل، ومكتوب يف األيرس تورة الفاتحة، وتورة هل أتاك حديث الغاشية، وركز 

يف جانبي املحراب، لواءان، مشدودان عىل رمح�، ملبس� بأنابيب الفضة، وه� منشوران مرخيان. ووضع عىل الغاشية، وركز 

املنرب، بحرير مثبت فيه املنرب، طراحة من حرير ديبقي، ك� فرش درج   .وه� منشوران مرخيان. ووضع عىل ذروة 

 .بحرير مثبت فيه

، وركب الخليفة بهيئة وتار الوزير من منزله، ومعه كبار املوظف�، وأوالده وإخوته، يف مالبسهم الجديدة إىل باب القرص

، وركب الخليفة بهيئة املواكب العظيمة ـ مثل موكب رؤيا هالل رمضان، وأول العام ـ غ� أنَّ مالبسه كانت يف هذا القرص

أنَّ مالبسه كانت يف هذا اليوم بيضاء موشحة، وهي أجمل مالبسه، ومظلته بيضاء موشحة، وخرج من (باب العيد) عىل عادته 

ملواكب، إالّ أّن العساكر يف هذا اليوم، من األمراء واأل  لركبان واملشاة كانت أكث، (باب العيد) عىل عادته يف ركوب ا جناد وا

لركبان واملشاة كانت أكث، وانتظم الجند له يف صف�، من باب القرص إىل املصىل، فركب الخليفة إىل املصّىل، ودخل من رشقيها،  وا

فركب الخليفة إىل املصّىل، ودخل من رشقيها، إىل مكان يسرتيح فيه فرتة، ثم خرج محفوفاً بحاشيته، قاصداً املحراب، والوزير 

ما هو مكتوب يف السرت عىل  بحاشيته، قاصداً املحراب، والوزير والقا  من ورائه، فصىل صالة العيد، وقرأ يف الركعة األوىل،

 .ما هو مكتوب يف السرت عىل �ينه، ويف الثانية، ما هو مكتوب يف السرت الذي عىل يساره األوىل،

املنرب لخطبة العيد، وقف أتفل املنرب، والوزير، وقا  القضاة، وكبار املوظف�، واألقارب،  وملا انتهت الصالة، صعد 

، ك� خرج منه، توافد وكبار املوظف�، واألقارب، ونقيب األرشاف الطالبي�، وعندما ألقى الخليفة خطابه وعاد إىل القرص

 .، ك� خرج منه، توافد النّاس إليه، فوزع عليهم الكعك والحلوىالقرص

 :ثم صدر األمر بنذاعة تجل (عيد الفطر) ونصه

املؤمن� ع�د اإل�ان، وثبت قواعده، وأعز بخالفته معتقده، وأذل بهابته معانده، ( أما بعد، فالحمد ل الذي رفع بأم� 

معه الظالم، ونسخ به ما تقدمه من امللل، فقال: معتقده، وأذل بهابته معانده، وأظهر من نوره ما انبسط يف اآلفاق، وزال 

املعتصم بحبله مفضالً عىل من يفاخره ويباهيه، وأوجب  به ما تقدمه من امللل، فقال: (إن الدين عند هللا اإلتالم) وجعل 

يفاخره ويباهيه، وأوجب دخول الجنّة وخلودها ملن عمل بأوامره وانتهى عن نواهيه، وصىل هللا عىل تيدنا محمد نبيّه الذي 

بعدين، وأيده يف اإلرشاد، حتى صار العاص مطيعاً، ودخل تيدنا محمد نبيّه الذي أصطفى له الدين، وبعثه إىل األقرب� واأل 

حتى صار العاص مطيعاً، ودخل النّاس يف التوحيد فراداً وجميعاً، وغدوا بعروته الوثقى متمسك�، وأنزل عليه: ((قُْل إِنَّنِي 

ْبراِهيَم َحِنيفاً َوما  ً ِملََّة إِ ُمْرشِِك�َ متمسك�، وأنزل عليه: ((قُْل إِنَّنِي َهداِ� َربِّ إِىل ِرصاٍط ُمْستَِقيٍم ِديناً قِيَ�  ))كاَن ِمَن الْ

ُمْرشِِك�َ   ))َوما كاَن ِمَن الْ

ملؤمن�، عيل بن أب طالب، إمام األئة وكاشف الغم، وأوجه الشفعاء لشيعته يوم العرض،  ا وعىل أخيه وابن عمه، أبينا أم� 

 .الشفعاء لشيعته يوم العرض، ومن اإلخالص يف والئه، قيام بحق، أداء بفرض

ملرضية، وتلّم وكرّم ا  (...وّرشف وعظم وعىل األئة من ذريته�، تادة الربية، والعادل� يف القضية، والعامل� بالس�ة 

 (...وّرشف وعظم وتلّم وكرّم

املختلفة  .ثم جرت يف تاحة القرص، مباريات، وأع�ل بهلوانية، ورضوب من األلعاب 



 إحياء رمضان يف سوريا

وكان املسلمون يف تورية، يحتفون بشهر رمضان، كاحتفاء إخوانهم يف مرص، فكانت تجري مواكب (هالل رمضان) وتكث 

 ...يع الليايل بالقراءمواكب (هالل رمضان) وتكث ألوان الحلويات، وتبقى املساجد مكتظة يف جم

 ...بالقراء

وقد وصفهم رحالة يف مستهل القرن الحادي الهجري، بأنهم يحيون ليايل رمضان املعظم بنقامة الصالة، وتالوة القرآن، أحسن 

 .الصالة، وتالوة القرآن، أحسن أداء يورث النشاط، وأنَّ املكربين، يلّونون يف التكب� باألصوات الحسنة

 .الحسنة

 ).(صالة الرغائب ويف أخريات الشهر، يصلون اثنتي عرش ركعة، يزعمون إنّها

 .ويف هذا الشهر، يضاء (باب الربيد): أحد أبواب الجامع األموي، ويزين أجمل زينة

ويف مدينة (حلب) إذا بلغ الطفل تن املراهقة، صام رمضان، فيعمل له يف أول يوم صامه، مائدة حافلة، مملوءة من أنواع 

 .حافلة، مملوءة من أنواع الحلوى، يفطر عليها

مضحك: (مسخرة) يلبس قلنسوة طويلة، ويف أعالها ذنب ثعلب، ويف يده دف يدق وكان يخرج قبل العيدين بيوم�، رجل 

امللّونة، فيدور عىل هذه الهيئة،  امللّونة، والودع، معصب الرأس باملناديل  ويف يده دف يدق عليه، وأمامه ح�ر مزين بالخرز 

 ).امللّونة، فيدور عىل هذه الهيئة، باألزقة والشوارع مستجدياً، عارضاً ألعابه، ويسمونه: (جحش العيد

 ).(جحش العيد

 إحياء رمضان يف تونس

املبارك، ك� شاركتها يف بعُ عوائده وتقاليده، وهم وش اركت بالد املغرب، بقية األقطار اإلتالمية، يف الحفاوة بهذا الشهر 

شاركتها يف بعُ عوائده وتقاليده، وهم يحتفلون بهذا الشهر غاية االحتفال، ويتفرغون فيه للعبادة، ويحيونه بالّرب 

 .للعبادة، ويحيونه بالّرب والصدقات

املسانيد الصحيحة عندهمويف تونس الخرضاء، يختمون يف غالب املساجد، القرآن الكريم، ك� أ   .نّهم يختمون 

 .الصحيحة عندهم

 إحياء رمضان يف تركيا

وحيث كانت تركيا ـ عدة قرون ـ مقر الخالفة، حتى انهارت عىل يد الدكتاتور العميل، مصطفى ك�ل، فكان االحتفاء برمضان 

 .ك�ل، فكان االحتفاء برمضان فيها أكث من كل قطر آخر

الرشيف يف شهر رمضان، بحضور الخليفة، فيحرض يف ومن أجّل العادات ـ يف بيت الخالفة وقتئٍذ ـ: قراءة تفس� القرآن 

املدرت�، ومعهم جملة من الطلبة قبيل العرص، وبعد  بحضور الخليفة، فيحرض يف القرص السلطا�، عرشة من مشاه� 

الطلبة قبيل العرص، وبعد صالة العرص، يجلس كل واحد منهم يف مجلسه الخاص، ويجلس الجميع عىل شكل هالل، به أريكة 

لعرشة، فيقرأ التفس�، ويسأله الطلبة عىل شكل هالل، به أريكة الخليفة، فيرشع الذي عليه الدور يف الدرس من هؤالء ا

 .التفس�، ويسأله الطلبة الحارضون، ع� يعنُّ لهم، من األتئلة، يف اآلية التي يفرسها، وهو يجيب

 .يجيب



ثم يتبعه يف اليوم التايل، أو الذي بعده، عىل ما تقتضيه إرادة الخليفة، أتتاذ آخر من العرشة، حتى تتم عدة شهر رمضان، يف 

 .العرشة، حتى تتم عدة شهر رمضان، يف ت�ع تلك الدروس

ة يف (األتتانة) أن يتخذوا صحن مسجد (با يزيد) يف شهر رمضان، توقاً تعرض فيه البضائع يف اختالفها، ومن العوائد القد�

تعرض فيه البضائع يف اختالفها، ويبدؤوا بنعداد هذا السوق منذ منتصف شهر شعبان، فال يأت شهر رمضان، إالّ والصحن 

 .يأت شهر رمضان، إالّ والصحن معرض عظيم يحرم عىل النساء ارتياده

املنائر، ومن العادات، ترتيب اإلضاءة يف بعُ املساجد، بشكل  املتعددة  املنائر، يف املساجد  ألفاظ وعبارات، وكذا ب� 

املنائر، حيث يقرأ: (مرحباً برمضان املتعددة   ).يف املساجد 

 .ومن العادات، أْن ينزل الخليفة ـ يف نصف رمضان ـ لزيارة الحزقة املباركة فيحتفل النّاس بزيارة الخليفة

 .بزيارة الخليفة

اإلفطار عىل املوائد السلطانية، وكذلك أفراد الجند مع ومن التقاليد السائدة يف األتتانة: أْن يتناول كبار رجل الدولة، 

 .السلطانية، وكذلك أفراد الجند مع أمرائهم، وتوزيع الهبات عليهم بعد اإلفطار

أما يف ليلة القدر، فيحتفلون بها احتفاالً خاصاً، يحرضه الخليفة يف (املسجد املحمدي) ويصيل فيه، وتضاء املدينة كلها، ويكث 

املدينة كلها، ويكث الفرح واالبتهاج ويف (جامع أيا صوفيا) يجتمع  النّاس يف تلك الليلة بصورة هائلة، ويصيل فيه، وتضاء 

 .النّاس يف تلك الليلة بصورة هائلة، ويقرؤون القرآن، ويقام بفناء الجامع توق حافلة

* * * * * 

وأكث م� تجلنا يف مكة ومرص وتوريا وتونس وتركيا، وكانت احتفاالت رمضان، يف كل بلد من البالد اإلتالمية، وأكث م� 

 .الشعبية البالد اإلتالمية، وأكث م� كانت تدور يف املستويات الرتمية، كانت تجري يف املستويات

 .الشعبية

ول يكن الهدف من إيراد هذه الن�ذج ـ التي قد تبدو باهتة ـ إثباتها كأنها كل ما يف أحفال رمضان، فننَّ مجالس الدعاء، التي 

املأثورة عن أهل البيت (عليهم السالم)، أحفل وأعمق من  أحفال رمضان، فننَّ مجالس الدعاء، التي تقرأ فيها األدعية 

ا نهدف من هذه الن�ذج أمرين ّّ إ  :السالم)، أحفل وأعمق من جميع ما ذكرنا و

امللك يقيم  ـ اشرتاك1 السلطات الحاكمة، يف إحياء شهر رمضان مبارشة، والنّاس ـ أبداً ـ عىل دين ملوكهم، فنذا وجدوا شخص 

امللك يقيم رمضان، فننّهم ـ بطبيعة التقليد ـ يقيمون احتفاله بأوتع مقدار ممكن. وهذا واقع ألغاُه  فنذا وجدوا شخص 

 .د البائسةمقدار ممكن. وهذا واقع ألغاُه الحّكام يف البالد اإلتالمية، فانحرست مظاهر رمضان، إالّ من بعُ املساج

 .د البائسةاملساج

ـ إنَّ إحياء شهر رمضان، ليس بجرد األدعية والرتاتيل. ال بنقامة معنوياته فحسب، فنّن شهر رمضان، شهر يحاول تطوير 2

املعنويات، حتى يتأثروا بها،  شهر رمضان، شهر يحاول تطوير حياة املسلم� جميعهم، وجميع املسلم� ليسوا يف مستوى 

إّا هم يف مستوى املظاهر، ويكون تأثرهم بوكب الهالل.  أكث من تأثرهم بألف دعاء املعنويات، حتى يتأثروا بها، و

من تأثرهم بألف دعاء وتالوة، فال بد من إقامة شهر رمضان، بكافة قشوره ولبابه، وشكلياته ومعنوياته، حتى يطّور حياة 

ومعنوياته، حتى يطّور حياة الفقيه والسفيه، والشيخ والطفل، عىل نسق واحد، باإلضافة إىل أّن اللباب ال يعيش بال قشور. أو 

 ).اللباب ال يعيش بال قشور. أو ليس يف الحديث: (ذل قوم ليس فيهم تفيه



  



 العيد

العادة ـ منذ أْن كانت الخليقة ـ أن يحتفل اإلنسان بـ (عيد) يكرس فيه فرحته وابتهاجه، وفر يف أن ينسب هذا جرت 

وابتهاجه، وفر يف أن ينسب هذا (العيد) إىل أحفل موتم من مواتم الجذل والبهجة، فأختار (عيد الربيع) و (عيد الشتاء) 

 (عيد الربيع) و (عيد الشتاء) وكان (عيد املهرجان) و (عيد الن�وز).

رة الطبيعة، فيبتهج كل� ابتهجت األرض، ويكتئب إذا أكتئبت األرض، فجعل ينحت ثم وجد أنّه أفضل من أْن يتواضع ملشاط

إذا أكتئبت األرض، فجعل ينحت من أت�ء اآللهة املزعومة أعياده، فكان (عيد أدونيس) و (عيد باخوس): عيد لهذا اإلله، 

 .باخوس): عيد لهذا اإلله، وعيد لتك اآللهة

ر، فنشط (عيد امليالد) و (عيد وجاءت األديان، فسحقت العبادات الوثنية، وانهارت األعياد الوثنية مها، أنشأت أعياداً أخ

 ر، فنشط (عيد امليالد) و (عيد الفصح) و (عيد جميع القديس�) و (عيد العنرصة) و (خميس الجسد).أخ

 الجسد).

وكرت السن�.. وأنفلت النّاس من األديان، ولكن غريزة حب العيد، ظلت تنبش يف قلوبهم عن مرفأ وحيث إنَّ النّاس قد 

سهم أعياداً، فظهر هناك (عيد العّ�ل) و وحيث إنَّ النّاس قد رجعوا عن عبادة اآللة واألوثان إىل عبادة أنفسهم، كرتوا ألنف

فظهر هناك (عيد العّ�ل) و (عيد املوت) ثم فكروا يف أوطانهم، فأقاموا (عيد العرش) أو (عيد الجمهورية) و (عيد االتتقالل) 

 الجمهورية) و (عيد االتتقالل) و (عيد الهدنة).

) و (يوم الطفل).  ثم فكروا يف أطفالهم وأمهاتهم، فأبدعوا (يوم األمِّ

املريخ) و (يوم القمر) و (يوم الزهرة) و (يوم وقد ال تطول األيام، حتى يعيد النّاس (عيد الف ضاء) فيحتفلون بـ (يوم 

 و (يوم الزهرة) و (يوم زحل).

ويف كل قطر نجد أعياداً خاصة به وبشعبه، ناتجة عن أفكار واتجاهات شعبه، ولكننا نستطيع أْن نلخص األعياد لجميع 

 :نستطيع أْن نلخص األعياد لجميع األمم الحيّة والغابرة والطالعة يف خط�

 .كـ (عيد الحرية) و (عيد النّرص) وأعياد وطنية، وأعياد قومية ـ أعياد مادية تحيي ذكريات انتصاراتها،1

 .وطنية، وأعياد قومية

ـ أعياد فكرية، تنسب إىل أمور جديرة باالهت�م، لتشجيعها وإلفات النظر إليها، كـ (عيد الطفل) و (عيد األم) وأعياد األبطال، 2

 .الطفل) و (عيد األم) وأعياد األبطال، واملناتبات، غ� العسكرية

 ف� هي أعياد اإلسالم؟

عظيم، ويقّدس كل انتصار ينطلق من خطوطه العريضة، إالّ أنّه ديني عاملي خالد، فهو فوق  إّن اإلتالم وإْن كان يحمد كل

 .عاملي خالد، فهو فوق أْن يجرد أعياده من أفراد أو مناتبات، عسكرية أو غ� عسكرية

اد ألنَّ األعياد الوطنية أو القومية، �كن أْن تنتزع من أفراد خدموا ذاك الوطن، أو أولئك القوم، أو مناتبات تعم كافة أفر 

اد الشعب، الذي يبتهج بها بحيث يشرتك كل من أبناء ذلك الوطن، أو أولئك القوم، يف االبتهاج مناتبات تعم كافة أفر 

املناتبات  .أولئك القوم، يف االبتهاج بأولئك األفراد، وتلك 



وأما أعياد اإلتالم، فال بد أْن تكون عاملية خالدة، يشرتك يف االبتهاج بها، كل من يوجد يف أي مكان من العال، يف أي جيل 

 .مكان من العال، يف أي جيل من البرش

 .أعياد اإلسالم، إجن؟في� هي 

هل هي، ذكرى انتصار املسلم� يف (بدر) ويف (الخندق) ويف (فتح مكة)؟ ال شك أعياد انحدرت هي إلينا، وانحدرت 

انحدرت هي إلينا، وانحدرت انتصاراتها إلينا، وعلينا أْن نبتهج بها، فلوالها ملا كنّا مسلم�، ولكنها ـ رغم كل ذاك ـ أعياد 

أحرزوها، ولكل أّمة من هذه األعياد  مسلم�، ولكنها ـ رغم كل ذاك ـ أعياد مرحلية، ابتهج بها املسلمون األوائل، أيام

ث�ة، ولو  ث�ة، ولو شاءت إحياؤها، ولكان جميع أيامها أعياداً، ولكان كل يوم أعياداً، ك� أنَّ لها مآٍس ك أّمة من هذه األعياد ك

ث�ة، ولو شاءت إحياؤها، لكان جميع أيامها مآس، ولكان كل يوم مأتاة، ولكنها تراث وتاريخ، تعتز به�  ك� أنَّ لها مآٍس ك

 .، ولكنَّها ال تقرر حياتها ومص�هاتراث وتاريخ، تعتز به� األمم، وتؤثر عىل قيمتها ومستواها

ث�ة، واألبطال يف اإلتالم أكث، لو وزعناها عىل أيام السنة، لكان نصيب كل يوم مئات منها  فاأليام الفاصلة يف اإلتالم، ك

نصيب كل يوم مئات منها ومنهم، ولكنَّ املسلم� ـ اليوم ـ ال يعيشون تلك األيام، وال ينعمون بأولئك األبطال، وال يتحرك 

 .إالّ بالتجارب مع األيام التي يعيشها، واألبطال الذين ينعم بهماألبطال، وال يتحرك شعور اإلنسان، 

 .ينعم بهم

 ف� هي أعياد اإلسالم؟ وماجا يعيشه املسلمون من مناسبات اإلسالم؟

ا هي االنتصارات الحية الخالدة،  ّّ إ إّن أعياد اإلتالم، هي انتصاراته، ولكن ليست تلك االنتصارات الرتاثية والتاريخية، و

ا هي االنتصارات الحية الخالدة، التي يعيشها املس ّّ إ  .لمون اليوم وحتى األبد، ك� عاشها املسلمون يف أيام الرتولو

 .املسلمون يف أيام الرتول

َ  اإلتالم يرى أنَّ اإلنسان وجد عىل وجه األرض، ليؤدي دور املصارعة مع الشيطان، مدته منذ بلوغه الرشعي حتى موته،  ألنَّ

املعركة أو خسارتها  .بلوغه الرشعي حتى موته، لينطوي إىل اآلخرة التتيفاء مكافأته عىل فوز 

هو الشيطان ـ وأما ما تواه فشبيه العدو ـ ورصاع اإلنسان مع الشيطان، طويل يدوم طول حياته  فالعدو الوحيد لمنسان

الشيطان، طويل يدوم طول حياته الواعية، ومستمر يظهر يف كل نأمة وكلمة فاالنتصار عىل هذا العدو، انتصار يستحق أْن 

م با العدو، انتصار يستحق أْن يبتهج به املسلم ـ يف رأي اإلتالم ـ وأما االنتصارات األُخر، فننّها تافهة، ال يقدرها اإلتال 

م با يساوي الحزن والفرح، ألنَّ اإلنسان أغىل من املادة، ول يخلق لهذه الحياة، حتى يعيشها فننّها تافهة، ال يقدرها اإلتال 

 تسوى أْن لهذه الحياة، حتى يعيشها باألفراح واألحزان (لَِكيْال تَأَْتْوا عَىل ما فاتَُكْم َوال تَْفَرُحوا ِبا آتاُكْم) فمباهج الحياة، ال

ا يجدر باإلنسان أْن يفر  ّّ ح إذا ربح املعركة يف رصاعه آتاُكْم) فمباهج الحياة، ال تسوى أْن يفرح بها اإلنسان، أو يحزن، وإ

املعركة يف رصاعه مع الشيطان. (قُْل ِبَفْضِل ِهللا َوِبَرْحَمِتِه يفر  املعركة يف رصاعه مع الشيطان ويحزن إذا خرس  ح إذا ربح 

ْفَرُحوا ُهَو َخْ�ٌ مِ�َّ يَْجَمُعونَ   .(الشيطان. (قُْل ِبَفْضِل هللاِ َوِبَرْحَمِتِه فَِبذلَِك فَلْيَ

* * * * * 

 :ويبدوا انتصار اإلنسان عىل الشيطان يف ثالثة أيام، هي

 عيد الفطر -1

 حىعيد األض -2

 عيد الجمعة -3



* * * * * 

املقاومة للشيطان، منذ اتتهالل رمضان، فأغلق عىل نفسه  ففي (عيد الفطر) يجدر باإلنسان أْن يفرح، ألنَّ اإلنسان قد أعلن 

اتتهالل رمضان، فأغلق عىل نفسه نوافذ الشيطان، وتخلّص ل تبحانه، فلم يستطيع الشيطان إغرائه ورصفه عن هللا، فثبت 

نتصار عىل الشيطان شهراً كامالً، يستطيع التغلب عليه إغرائه ورصفه عن هللا، فثبت انتصاره وانهزام الشيطان، ومن اتتطاع اال 

 .شهراً كامالً، يستطيع التغلب عليه أبداً 

ء ألنَّ الشيطان ال يتسلل إىل اإلنسان، إالّ عن النوافذ الثالثة، وهي: البطن، الفرج، واملال، ف� اتتزل الشيطان إنساناً، إالّ بنغرا

هذه اتتزل الشيطان إنساناً، إالّ بنغراء أحد هذه األتباب، والصائم، يف رمضان، يعلن حربه عىل الشيطان باإلرضاب عن 

هذه الوتائل، وكأنّه يقول للشيطان: إذا كنت تغري النّاس إىل الضالل بهذه الوتائل، فن� قد تركتها الشيطان باإلرضاب عن 

بهذه الوتائل، فن� قد تركتها جميعاً، فيكفَّ بطنه وفرجه، عن الحالل، ألنَّ هللا شاء له أْن يرتكه ثالث� يوماً، ثم ال ينقيض 

االتتعداد للتخيل عن املال،  ثالث� يوماً، ثم ال ينقيض الشهر إالّ ويدفع زكاة الفطرة، بكمية رمزية من املال، ليعلن أنّه عىل أتمِّ 

االتتعداد للتخيل عن املال، إذا أمر هللا بالتخيل عنه، ومن حّصن بطنه وفرجه، وتصدق باله يف تبيل هللا، فقد أكد انتصاره عىل  أتمِّ 

 باله يف تبيل هللا، فقد أكد انتصاره عىل الشيطان، فحق له أْن يفرح بهذا االنتصار العظيم، فهو يف (عيد): (عيد السنة).

 العظيم، فهو يف (عيد): (عيد السنة).

* * * * * 

غ�ه الُحّجاج أْن يشاطروا إخوانهم الحّجاج يف ويف (عيد األضحى) يحق للحاج أن يفرح بانتصاره عىل ا لشيطان، ويحق ل

يشاطروا إخوانهم الحّجاج يف فرحتهم الكربى، وليؤكدوا ـ جميعاً ـ أنّهم عىل خط واحد يف محاربة الشيطان، تواٌء منهم، من 

لركن  محاربة الشيطان، تواٌء منهم، من خرج إىل (منى) ليأتر مع إخواٌن له من كل فج عميق، تجّمعوا عىل صعيد واحد، ألداء ا

لركن الثالث من أركان اإلتالم، و  ليعلنوا تظاهرهم عىل الشيطان، ومن ل يستطع أن يشخص إىل (منى) صعيد واحد، ألداء ا

يستطع أن يشخص إىل (منى) فظل يف بلده، ليتوجه بقلبه إىل املؤتر العاملي السنوي العظيم، ول�دد من بعيد ما يردده 

املقدتة  .ول�دد من بعيد ما يردده الحّجاج يف تلك املشاعر 

ال يعلم: هل هو يعود إىل أهله أم تغتاله ألّن الحاجَّ عندما يشخص من أهله، يجرد نفسه من كل ما لديه مهاجراً إىل هللا، وهو 

إىل أهله أم تغتاله األقدار، فيسلم إىل تراب الفيايف النائية، بعيداً عن أهله ووطنه؟؟. ولكنَّه يخرج ـ هازئاً باملخاوف واألهوال 

ولكنَّه يخرج ـ هازئاً باملخاوف واألهوال ـ مهاجراً إىل هللا، حتى إذا بلغ الحرم، تجرّد حتى من ثيابه واغتسل رمزا إىل تطّهره 

ة البسيطة، التي تشبه األكفان، ليشعر نفسه أنه قد تجرد ثيابه واغتسل رمزا إىل تطّهره من الذنوب، ولبس قطعاً من األقمش

ليشعر نفسه أنه قد تجرد من الدنيا، ودخل باباً من أبواب اآلخرة، وتخلع من األنساب واأللقاب، وحرش مع األلوف من 

واأللقاب، وحرش مع األلوف من أمثاله، يف عرصات تشبه عرصات القيامة، باغتارابها، وحرارتها، وجدب أراضيها الواتعة 

املتجهمة، التي ال زرع فيها وال رضع، وال  :مفاتن وال منازه، وهو يردد مع األلوف وحرارتها، وجدب أراضيها الواتعة 

 :وهو يردد مع األلوف

 (لبيك، اللهم لبيك لبيك، ال رشيك لك لبيك، إنَّ الحمد والنعمة لك وامللك، ال رشيك لك لبيك).

ثم يدخل املسجد العظيم، الذي عاش تاريخ اإلنسان، فحمل ـ عرب القرون ـ ذكريات أكث األنبياء، ثم ضم ب� الركن واملقام، 

لركن واملقام، أبدان أكث من ت بع� نبياً، وطاف بالبيت ـ الذي �ثل مركز القداتة اإللهية ـ وهو يرمز األنبياء، ثم ضم ب� ا

مركز القداتة اإللهية ـ وهو يرمز إىل أنه قد وهب نفسه ضحية مخلصة ل، وقبّل الحجر األتود ـ الذي ال إغراء فيه وال ج�ل، 

الذي ال إغراء فيه وال ج�ل، حتى ال يقبله شهوة وعاطفة، بل تقديساً وتذلالً ـ وقد�اً قبله العظيم، كأنه شاء أن يطبع قبالته 



 ذلك الثابت ـ الذي ال يزحزحه الدهر ـ ليتبادلها مع مسلمي األرض، حتى تقوم كأنه شاء أن يطبع قبالته الطاهرة، عىل

أّا يتلمس موضع شفتي رتول هللا، لتكون قبلًة  مسلمي األرض، حتى تقوم القيامة فيضع املسلم شفتيه عىل الحجر، وك

 .هللا، لتكون قبلًة وبيعةً 

جيال، عىل مرسح القصة ثم يأت مقام إبراهيم وزمزم، ليعب من الذكريات العظيمة الخالدة، التي تقدمها هذه املشاهد إىل األ 

جيال، عىل مرسح القصة الخالدة: قصة الطاعة واإل�ان والتسليم: طاعة العبد لربه، وطاعة االبن لربه وأبيه، املشاهد إىل األ 

إ�ان الرجل واملرأة والغالم، قصة الصرب والتسليم  .العبد لربه، وطاعة االبن لربه وأبيه، وطاعة الزوجة لربها وزوجها، قصة 

 .واملرأة والغالم، قصة الصرب والتسليم

ديم، ولطاملا أريقت الدماء اإلنسانية الزكية، قصة القضاء عىل خرافة تقديم اإلنسان قرباناً لللهة، وقد كانت متبعة من عهد ق

ولطاملا أريقت الدماء اإلنسانية الزكية، عىل أقدام األوثان الجامدة اتتجابة لهذه العقيدة، فأراد هللا القضاء عليها عىل يد خليله 

العقيدة، فأراد هللا القضاء عليها عىل يد خليله إبراهيم (عليه السالم)، وقصها قرآناً عىل حبيبه محمد (صىل هللا عليه وآله وتلم): 

ْعَي قاَل يا بُنَيَّ  ِإ�ِّ أَرى ِيف الَْمناِم َأ�ِّ أَْذبَُحَك فَانْظُْر ما ذا تَرى قاَل يا أَبَِت  محمد (صىل هللا عليه وآله وتلم): ((فَلَ�َّ بَلََغ َمَعُه السَّ

اِبِريَن * فَلَ�َّ أَتْلَ� وَ  ْبراِهيُم فَانْظُْر ما ذا تَرى قاَل يا أَبَِت افَْعْل ما تُْؤَمُر َتتَِجُدِ� ِإْن شاءَ هللاُ ِمَن الصَّ تَلَُّه لِلَْجِبِ� * َوناَديْناُه أَْن يا إِ

قَْت الرُّْؤيا إِنَّ  ْبراِهيُم * قَْد َصدَّ ا َكذلَِك نَْجِزي الُْمْحِسِنَ� * إِنَّ هذا لَُهَو الْبَالُء الُْمِبُ� * َوفََديْناُه َوتَلَُّه لِلَْجِبِ� * َوناَديْناُه أَْن يا إِ

5Fلَُهَو الَْبالُء الُْمِبُ� * َوفََديْناُه ِبِذبٍْح َعِظيٍم)) [ 

vi [ 

ثم يذبح الحاج ضحيته، وهو يرمز إىل اتتعداده للفداء متى شاء هللا، وكيف� شاء، ويش� إىل دم اإلنسان يُفدى بدم الحيوان، 

ه، وعهداً يربمه بينه وب� هللا، وكأنّه يريد أْن يقول: (إْن كان دم اإلنسان يُفدى بدم الحيوان، فيذبح الضحية، تطهراً لنفس

وكأنّه يريد أْن يقول: (إْن كان إبراهيم (عليه السالم) أطاع ربه فاقدم عىل ذبح عواطفه وشهواته يف ذبح ولده، فقد أطعت 

يف ذبح ولده، فقد أطعت رب يف ذبح أهوائ وشهوات ممثلة يف ذبح كبش أخرجته من حر مايل).. وتخليداً لذلك الحدث 

بياً يف صيغة األديان ولّونها بهالة السالم بعدما كانت ملطخة مايل).. وتخليداً لذلك الحدث الحاتم، الذي أحدث تطوراً تل

بهالة السالم بعدما كانت ملطخة بدماء األطفال األبرياء، وأوجد انقالباً فكرياً وعاطفياً وتاريخياً، اشرتكت يف أدائه الس�وات 

 .وعاطفياً وتاريخياً، اشرتكت يف أدائه الس�وات واألرض

ضؤوله قدر وينتهي املطاف برمي (الجمرات) الثالث ـ التي تثل أشباح الشياط� املشوهة ـ بصغار األحجار، رمزاً إىل 

 .ضؤوله قدر الشيطان، أْن يرمي باألحجار الكباراألحجار، رمزاً إىل 

املادية، وقدم حياته الخاصة، لقمة تائغة لألخطار، وعاش  وعندئٍذ فقد أنترص عىل الشيطان، فلقد تخىل عن جميع املغريات 

الخاصة، لقمة تائغة لألخطار، وعاش ذكريات النبي�، ثم رضب الشيطان باألحجار، ف� كان من الشيطان إالّ أْن تقهقر 

 ا االنتصار العظيم، فهو يف (عيد): (عيد النرص) و (عيد التحرر).من الشيطان إالّ أْن تقهقر وانهزم، وما دام قد ربح هذ

 النرص) و (عيد التحرر).

* * * * * 

ويف (عيد الجمعة) يحق للمسلم أن يهنأ ويستبرش، فاملسلم الذي عاش أتبوعاً كامالً، يف طاعة هللا، وتّرد عىل الشيطان، فلم 

الرحم، ودعا وتّرد عىل الشيطان، فلم ينخدع بتسويالته ومغرياته، وختم أتبوعه بيوم الجمعة، فقدم الصدقة، ووصل 

 الرحم، ودعا باملأثور، فقد انترص عىل الشيطان، فهو يف عيد: (عيد األتبوع).الصدقة، ووصل 

 األتبوع).



* * * * * 

فهذه األعياد الثالثة، أعياد اإلتالم، ألنّها أعياد النرص البرشي، التي يعيشها كل مسلم يف أي مكان ومن أي جيل كان، منذ 

، دوّا تييز أو اختالف، فهي مكان ومن أي جيل كان، منذ عهد الرتول الكريم (صىل هللا عليه وآله وتلم) إىل يوم القيامة

تييز أو اختالف، فهي الجديرة بأْن يتبناها اإلتالم أعياداً، ألنّها أعياد تنسجم مع طبيعة اإلتالم، فهي أعياد عاملية خالدة، ك� 

 .اإلتالم، فهي أعياد عاملية خالدة، ك� أنَّ اإلتالم دين عاملي خالد

  



 خاتة

امل سلمون بوحي هذا الشهر لقد قرأنا عن رمضان، وعرفنا بعُ أرسار الصوم، وتذكرنا االنتصارات الجبارة، التي أحرزها 

سلمون بوحي هذا الشهر الكريم، وغمرنا موتم تجارة املتق�، فجاء شهٌر أول صفحة منه التوبة والصالح، أحرزها امل

منه التوبة والصالح، وآخر صفحة منه االبتهاج بـ (عيد النرص) عىل الهوى والشيطان، ومارتنا (الصوم) الذي له اتصال عميق 

لركائز الدفينة، التي تتجدد وتتطو  ر، تبعاً لتجدد (الصوم) الذي له اتصال عميق بجميع الفضائل والقيم العليا، ويحرك ا

ر، تبعاً لتجدد البرش، وتطّور العقل البرشي، ثم انقىض شهر رمضان، ذلك الشهر الطاهر، الذي إْن ل التي تتجدد وتتطو 

 .الشهر الطاهر، الذي إْن ل تخرج منه ملكياً ربانياً. فال أقل من أن تكتسب فيه قدرة عىل مغالبة الشهوات ومكافحة األهواء

 .مغالبة الشهوات ومكافحة األهواء

 ف�ذا كان نصيبنا من هذا الشهر املانح الوّهاب؟

 .أموال النّاس بالباطل، ويستحلون حرمات هللا أن يفطموا أنفسهم عن الظلم واالتتئثار فهل أّن لهؤالء الذين يأكلون

 .واالتتئثار

وهل أنَّ ألولئك الجبناء، الذي يخضعون للشهرة والشهوة، ويعبدون املناصب والرواتب أن يستمدوا من هذا الشهر إرادة 

املزالق، وعقالً �نعهم من االنحدار يف الهفوات  ؟من هذا الشهر إرادة تعصمهم عن االنسياق يف 

وهل أنَّ للعبيد، الذين يسلبون حريات النّاس، يدفعونهم بالحديد والنّار إىل الخطيئة والجر�ة أن يرفعوا العسف 

 والجر�ة أن يرفعوا العسف واالتتبداد، ويرتكوا النّاس لسنة هللا وإرادة اإلتالم؟

وت والدمار أْن وهل أّن للحضارة الغربية، التي أطفأت الروح وطمست معال الحق، ثم قبعت يف كل ثغر، لتهدد العال بامل

 وت والدمار أْن ترتاجع عن عل�نيتها الحاقدة، وتلتزم بتوجيه اإلتالم؟العال بامل

 .يا حبذا لو اشرتك الفن واألوضاع والتقاليد ـ معناً ـ يف الصيام

 .فصام الفن عن إثارة ما كمن يف الطبيعة من ضعف وميل ورغبة، واإلغراء بالخروج عىل املبادئ والخلق العظيم

 .والخلق العظيم

ملرض، والجر�ة والهاء األفراد والج�عات باملناورات، واألحزاب،  وصامت األوضاع، عن توجيه املجتمع إىل الكفر والجهل وا

 .والج�عات باملناورات، واألحزاب، واألحقاد، واملهاترات

 .وصامت التقاليد، عن الضحكات الرقيقة واللهو الخليع، واالرتاء يف املتاهات والغوايات

إل�ان إننا نأمل أن تردنا التكاليف اإلتالمية،  .إىل الطريق املستقيم، وأن تجعلنا ـ أبداً ـ عند منطق العقل وا

إل�ان  .منطق العقل وا

نا با قسمت  اللهم فوفقنا لصيامه وقيامه، وتالوة كتابك، وحبب إلينا العدل واإل�ان، وكره إلينا الفسوق والعصيان، ورضِّ

نا با قسمت لنا، ووفقنا ملا تحب وجنبنا ما تركه، إنَّك تميع مجيب الدعاء  .والعصيان، ورضِّ

 كربالء املقدسة

 هـ28/9/1382



 حسن

                                                           
i   لان رسول هللا (صلى هللا عليه وآله وسلم)، إذا نظر إلى هالل شهر رمضان، استقبل القبلة بوجهه ثم قاك: ... 

ii   185ـ184ـ183 البقرة سورة. 
iii    187سورة البقرة 
iv    25سورة األحزاب 
v  .كراع الغميم: موضع على ثالثة أميال من عسفان 
vi   ًفداء تجربة على أقدم أن على خيراً، البشرية عن خليله هللا وجزى هللا، إلى تقرباً  اإلنسان ذبح في البشرية مأساة أنهى أنْ  على ل شكرا 

 بن موسى أيام حتى رواسبها ظلت قديمة، عادة كانت العبادات، في البشرية الضحايا تقديم أن على األسفار دلت فقد بالحيوان، اإلنسان
 أبكار يعطوا أن إسرائيل، بني على حرم حيث: (... الخروج سفر في والعشرين الثاني اإلصحاح في ورد حيث ،)السالم عليه( عمران
 .للرب قربانا ابنة يعطي لمن الرجم، عقوبة على الالوّيين، سفر من العشرين اإلصحاح ونص...) هللا إلى قرباناً  أبنائهم
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