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 الصیام

-تھذیب للجسد والنفس -  

 موجــد ینظمھ ویشملھ برعایتھ، إتخذتود ـــأن لھذا الوجــي آمنت بــكل الشعوب الت
ً منھا أنھا تقر دینیة ومسالك عمالنیة إعتقــلنفسھا شعائ ّ ن سیـربھا مــادا د ھذا الوجود ـ

أقدم الحضارات ا الى تراث ـھ. وإذا عدنــھ ورضوانــولھا الحصول على رحمتــوتخ
ً للعبادة أبــلوجدن ي وإذا تفحصنا تلك الطقوس ــرزھا الصیام وتقدیم األضاحـا طقوسا

رب الى السحر والشعوذة منھا الى ـرھا أقــدم السحیق لوجدنا أكثــالتي برزت منذ الق
العبادة الحقیقیة. كونھا غیر مترابطة في نسق متكامل وغیر مبررة في منطق العقل. 

ً تحیط قدرتھ بكل ھذا ــاألدیحتى أتت  ً موجودا ً أحدا ان السماویة التي نادت با واحدا
من نجوى ثالثة إال  وره مكان. قریبٌ منا فماـھ زمان وال من نــو منــون. ال یخلــالك
ٌ عنــوبعی ــو رابعھم،وھ ن صفاتنا وأسمائنا وطبیعتنا البشریة. عندئذ ـا ألنھ منزهٌ عــد

ة فیھا تقود الى ــھ سلسلة كل حلقــادة بشكل منتظم متماسك وكأنــبتبلورت مسالك الع
دھا ونتیجة لما قبلھا. ونحن نعتقد بأن اإلسالم الحنیف ـون مقدمة لما بعــاألخرى وتك

ً ھو آخر النبیین. ولذلك كان اإلسالم ھو زبدة  ھو آخر الرساالت السماویة وأن محمدا
طورت مفاھیم التوحید فیھ حتى وصلت الى ان السماویة حیث تـوخالصة جمیع األدی

ي سراب ــاع فــاھیم أو للضیـــال لغموض المفــاك مجــد ھنـــم یعـسدرة منتھاھا. فل
ان أو مكان. ال ــود ال یخلو منھ زمــوھمات. فا في اإلسالم بجمیع مذاھبھ موجــالت

زه لیس كمثلھ شيء ال یحل في ـوره عنا إال سوء أعمالنا ورداءة نوایانا، منــیحجب ن
حبة أو ولد. وال یقاس بمقاییس البشر أو یوصف بصفاتھم. صاجسد وال یتخذ لذاتھ   

ي ــاقض فــل وال تتنــررة تستقیم لمنطق العقــادة أصبحت واضحة مبــر العبــوشعائ
ر مستجدات العلم. ومن أھم تلك الشعائر الصیام في شھر رمضان ــرھا مع آخــجوھ
اللیلة المقدسة التي أنزل فیھا  ،درـوي على لیلة القــو الشھر الذي یحتــارك. وھــالمب

رأ. وعندما قرأ محمد كرس محمد ـل الذي قال لھ إقـي على النبي بواسطة جبریـالوح
ً لألنبیاء.  رسوال وخاتما
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 ال تعالى في كتابھ الكریم: كتب علیكم الصیام كما كتب على الذین من قبلكم. وھذاــق
ى ـال تعالــان اإلبراھیمیة التوحیدیة. وقــدل أن شعیرة الصیام فریضة في كل األدیــی

ً: فم ال النبي الكریم: صوموا لرؤیتھ إفطروا ــر فلیصمھ. وقــن شھد منكم الشھــأیضا
ً غفر لھ ما تقدم من ذنبھ. وقال  لرؤیتھ. ً واحتسابا ً: من صام رمضان إیمانا وقال أیضا

ً: إذاأیض جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وأغلقت أبواب جھنم وسلسلت الشیاطین.  ا
دل أن شھر رمضان شھر مبارك كفة میزان الخیر فیھ راجحة على ـوال تــوھذه األق

د عباده الصالحین المؤمنین بنور یقذفھ في صدورھم ـوأن هللا یؤی یــزان الشرة مــكف
اح الشھوات والرغبات المحرمة.ــور ظلمة الشیاطین وأشبــلیطردوا بذلك الن  

ن الجسم لیجعلھ جمیال معافى وھو یرقق القلوب القاسیة ــل الفضالت مــفالصوم یزی
وع فیتذكر جوع الفقراء ومعاناتھم ـد الجــول الكثیفة. فالغني بالصوم یجــویشفف العق

النفس د الجوع بابا الى ترویض ـر یجــمع لقمة العیش فیسارع الى مساعدتھم. والفقی
 على العفة والترفع عن الشھوات باإلنجذاب الى المروءة والشھامة وعزة النفس. 

ة عند فطره وفرحة عند لقاء ربھ. ــال الصحابي ابن مسعود: للصائم فرحتان فرحــق
ن ریح المسك. ــد هللا مــولخلوف فم الصائم أطیب عن  

والمشرب والنكاح فقط. و اإلمتناع عن المأكل ـن یخطيء من یظن أن الصوم ھــولك
فالصوم في كمالھ ھو إمتناع كل جارحة من جوارح الجسد عن الحرام. فالعین یجب 

ة المغریة بالرذیلة، فال یجوز للصائم أن یجلس ـر الردیئــة المناظــأن تمتنع عن رؤی
ً خالعیة ماجنة ثم یقــأمام التلفاز لی  ول أنا صائم. أو أن یستمع الى النكاتــرى أفالما

ول أنا صائم. فلكل جارحة من جوارح الجسد صیامھا ــن ویقــالفاحشة والكالم الماج
و أن نستعملھا لما وجدت ألجلھ أصال وال نوردھا موارد الشطط.ــالخاص بھا وھ  

ن الكذب وأفئدتنا عن الشرك وعقولنا ـو أن تصوم ألسنتنا عــوم ھــوذروة كمال الص
ل في شؤون دینھ أو أن ـأن یدلس العالم على الجاھو ــل. ورأس الكذب ھــن الجھــع

ً لھ أنھا محلالت أو یجــیغریھ ببعض المحرمات مب ق سوء.ـره الى طریــررا  

ً ھـورأس الك اء بالمساكین ـن واألقویاء واألغنیـو أن یستبد الحكام والمتنفذیــذب أیضا
ور ــل والتطـعلم والعمھم بالـــریاتھم وحقـــولھم وحـــادروا عقــن فیصــوالمستضعفی



3 
 

اء. فالصوم لیكون مكتمال یجب أن یقترن بالعدل والصدق والعطاء والسیرة ــواإلرتق
الحسنة. فال یكفي لإلنسان أن یمتنع عن المأكل والمشرب وھو یعتاش من مال الربى 

م ـاس وعاداتھـــالق النــرة ألخـــوعات المدمـار بالممنـــالنیاحة أو اإلتجأو الزنى أو 
ارة والسمسرة ثم یذھب الى الصالة بعد ــي التجــاس فــادع النــدھم. أو أن یخــوتقالی

 اإلفطار.

 


