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"صوموا تصحوا"


قي  (سو�يا)Dل
بقلم : ��د 

 ،yلتقو
ال شك �	 غاية فرÅ صيا@ �مضا	 هي 
من  لنا  بّد  فال  
لصيا@  سرَّ  نعلم   	� ��>نا  فإ	 
فالتقوy صحيٌح  
لغاية.  أل�ا   yلتقو
 ماهّية  فهم 

لعقُل  مّسها  لو  
ملعا³  لكّنها Ðٌر (
سٌع من  ��ا كلمة (
حد� 
ما  بقد�   dلسلو
 لتغ&  معانيها  من  بعض¡   d�<�  )� (�>�كها، 
للحيا�  فهٍم (
حٍد   ca 	ٍنسا- فيتحوF من  
لعاقل،   
يد�d هذ
 ٍّËفهٍم يقي ca 	ٍنسا- +- ،Æحلر
(حقائقها، معتمٍد على 
لظّن (
متأكٌد من  
ألعماF (هو  فيعمل  
ملستقيم،   è

لصر يس& على 
نتائجها، (ينظر -+ 
ألشيا� (يتفهم ماهيتها ((ظائفها، (يسمع 
ُيعمل حو
ّسه ضمن  
ألصو
2 فيد�d مر
ميها (�لغا�ها. (من 
يرقى.  بعقله؛  
لتفكر (يضبط معطياִדا ) 
لتدبر  
ملنهج من   
هذ
 caما يؤ �(لنتذكر بعض¡ من معا³ 
لتقوy، فالتقوy هي 
جتنا

ملفيد 
لنافع، فالذc يتقي 
لD> يستخد@ 
لنا� (
ملد
فئ  dعد@ تر)


لذc يتقي 
حلر يستخد@ ) ،<Dل
 ya� ل§ تقيه

لسميكة  �
لثيا)
 c<لتفا ×aمنو 

خلفيفة ((سائل 
لتكييف (
لتDيد. (هذ �
لثيا
فعلى  
إل¾ابية   yلقو
 (�ما  
ألشيا�،   � 
لسلبية   yلقو
 
تقا� )

إلنسا	 
لعاقل �	 يقي نفسه من خسا�ִדا بأسلوٍ� معاكٍس ملا 

سبق من 
تقا� 
ألمو� 
لسلبية.

لفقر ضّد
	، لألّ(F مستلزماته (عناصر حليا�ته، ) Êلغ
فمثًال 

لفقر) ) 
ملستلزما2 (
لعناصر يظهر 
آلخر   ªُتفقد هذ (عندما 

لكفر  من  خشيَت   	-) 
إلميا	   �بغيا يظهر  فالكفر  تلقائي¡. 

إلميا	  عناصر  تركت   	-) 
إلميا	،  بعناصر  باإلتيا	  فعليك 

.Rلصد
 �فستحصل على 
لكفر حتم¡، (
لنفاR يظهر بغيا
(لنعد 
آل	 -+ صلب 
ملوضو� �ال (هو 
لصيا@، فإْ	 قصدنا به 
 �
� فنحن نصو@ عن 
لطعا@ (
لشر

لصيا@ عن 
لطعا@ (
لشر
لنا  
لذc خلق  بنا ضر�
، (�نه �بنا  يريد  بأ	 
هللا ال  إل>�
كنا 
 �
نظام¡ جسدي¡ عظيم¡ يريد منا 
المتنا� عن 
لطعا@ (
لشر
�، (تتحّر� 
كي ترتاÕ �جسا>نا من تر
كما2 
لطعا@ (
لشر
�عضاÝنا من ترسبا2ٍ ُسمّيٍة ال فائد� منها كالشحو@ (غ&ها. 
نعا³ (قت  يعانو	 كما  �ناٌ� جياٌ�   dهنا 	بأّ ُيشعَرنا  (كي 
عقولنا كي   � تترسب خDִדا  جتربٍة   �  Fٌخا<- فهو  
لصيا@. 


ملحتاجني  مبا منَّ 
هللا علينا به من نعم. ) �
نتوجه للفقر

البتعا> عن 
لتعاطي  c� ؛cملعنو
�ّما -ْ	 قصدنا 
لصيا@ 
لر(حي 
(تر>يًّا  شر(��  فينا  ُيظهر   cلذ
)  Rألخال
 
ئر� <  �  Àلسل

بشكٍل صحيح،  
لد
خلية  
لنفسية  قو
نا  ُنعمل   ¿  	- 
لقيم   �
(تظهر  
حللم، )  Dبالص نتحلى  ال  عندما  
لغضب  علينا  فيبد( 

لغ&ّية، (يظهر فينا 
ألنا عندما تعمى  dألنانية عندما نتر
فينا 

�بصا�نا عن �Ýية 
لعظيم خالقنا.
خ&�  -ّال  بنا   <
�� ما  �بنا  بأّ	  
ليقني  علم  نعلم   
هذ (من   
فجر  منذ  (بر
�ִדم  بفطرִדم  
لعبا>  �بسط  �>�كه  َلِعلٌم   
(هذ
 

إلسال@ عندما ®عو
 كال@ 
هللا عز (جّل: ﴿َيا �َيَُّها 
لَِّذيَن �َمُنو
َياُ@ َكَما ُكِتَب َعَلى 
لَِّذيَن ِمْن َقْبِلُكْم َلَعلَُّكْم  ُكِتَب َعَلْيُكْم 
لصِّ
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هللا ال يريد uم 
جلو� (
لعطش  	ّ- ،y﴾. (بعبا�� �خر	َتتَُّقوَ

لعنا�، بل يريد �	 ¾هزهم 
لصيا@ للسفر 
لر(حي ﴿..ُيِريُد )


هللاَُّ ِبُكم 
ْلُيْسَر َ(ال ُيِريُد ِبُكم 
ْلُعْسَر..﴾.
 cلبشر
(بعد تطّو� 
لبشرية � µاال2ٍ كث&�، (نضو× 
لعقل 

كه كث&� من سنن 
هللا تعا+ (قو
نينه، (صل 
إلنسا	 -+ �<-)
 Fحلّج (كل ما ُ�ِمر به هو إليصا

ليقني بأّ	 
لصو@ (
لزكا� (

لبشرية (جعلها جسد� (
حد� متآلف¡، �غم كّل 
الختالفا2 

لفكرية (
لنفسية (-+ �خرª.. -+ هدٍ� (
حٍد �ال (هو عبا>ُ� 
(حبُّ -لٍه (
حٍد قّد� uم (لذ�ّياִדم كّل خ&،  (حّذ�هم مما 

هللا   Fسو� Fفيقو بعدهم،  نسلهم من  عليهم (على  هو شرٌّ 

جلسدية  حتم¡  
لكاملة  
لصحة  هي   "
تصحو  
"صومو  :�


لنفسية.)
(�مبا يكو	 بعض 
ملسلمني، قد فهمو
 منذ 
لبد
ية �ّ	 
لصيا@ 
(غ&ª من 
ألحكا@ (
جٌب عليهم (فرÅ يؤ>(نه -+ 
هللا تعا+ 
بأّ	 
إلسال@ ما جا� -ال باخل&   
ملصلحتهم، ففهمو
 (�>�كو

.Åعباَ� ُتفر�) òئَب ُتج
للبشرية، (¿ يأ2 بضر

إلميا	،  (��كا	  
إلسال@  ��كا	   +- 
إلخو�  �يها  فلنعد 
(لند�سها جيد� (نتفّكر ֲדا يوم¡ بعد يو@، عسى 
هللا �	 يفتح 
علينا �فاR علومها (
ل§ توحدنا، فنصبح كجسٍد (
حد يس& 

Ùو هدٍ� (
حد، �ال (هو طاعة �بنا.

لغرÅ من  
لصائم   d�<� لو  فيما  َغَرَضُه   c<يؤ فالصيا@   �a-


لصيا@ (�>�d $و�يه 
لرئيسيني �ال (Íا:
.�

إلقال� عن 
لطعا@ (
لشر :c<ملا

ملحو�  .١


البتعا> عن 
لفحش (
لرفث  :cملعنو

ملحو� 
لر(حي () .٢
(كّل 
لسيئا2.

 ªهللا تعا+ (يؤجر عند
(ֲדذ
 تقو@ قائمة 
لصيا@ (يصح عند 
بأ	 يعطيه 
لنتائج 
لطيبة لعمله 
لطيب (هو جز
ªÝ، (هنا ينطبق 

لقدسي: "كل  
حلديث  تعا+ �  
هللا   Fقو 
لصائم   
هذ على 

عمل 
بن �>@ له -ال 
لصو@ فإنه � (�نا �جزc به".


لتوقف عن 
لطعا@ ) F)أل
�ما -	 
قتصر صيامه على 
ملحو� 

ملحو� 
لثا³ فاحلاصل هو ما يلي: d
�<- 	)< (�

لشر)

 Fسو� Fهللا عنهما قا
�(ًال: عن 
بن عمر عن �º هرير� �ضي 

هللا �:  "�� قائم حظه من قيامه 
لسهر (�� صائم حظه 

(٧٤٩١ Fلعما
من صيامه 
جلو� (
لعطش". (كنـز 

هللا "-ياكم (
لبطنة من  Fسو� Fبن عبا� قو
(حديث: عن 

لطعا@، فإ	 
لعبد لن يهلك ح¶ يؤثر شهوته على �خرته".  

(٦٣٠٩  Fلعما
(كنـز 
ففي   �

لشر) 
لطعا@  عن  
لشكلي  
لصو@   
هذ �غم  ثاني¡: 


حلقيقة �صل 
لعكس متام¡:
فبدF �	 ينحل 
جلسد � �مضا	، نرy �غلب 
لصائمني قد 
 �

> (��م فيه، (نذهل عندما نالحظ 
لتفنن بألو
	 (�نو<�


لشهر (
إلسر
� فيه، ح¶ �ّ	 
ُألَسر حتسب  

لطعا@ � هذ
 F)لد

حلكوما2 �  	ّ�) ،

لشهر حساب¡ موفو� 
لقد(@ هذ
 ،R

إلسالمية تر�Õ حتت عب� تقدمي 
خلدما2 (تغطية 
ألسو
(تستو�> ما لّذ (طا� لتأمني 
حلاجيا2 
ملتز
يد� فيه، بدًال من 

�	 يكو	 مصد� �مٍن (توفٍ& غذ
ئيني.
معا³  من  �مامنا  قائم¡  متجسد�  معًنـى   dند� هنا  ثالث¡: 

هللا �: "سيأÈ على 
لنا� �ما	 ما يبقى من  Fحديث �سو

لقر�	 -ال �®ه (ال من 
إلسال@ -ال 
®ه، يتسمو	 به (هم 
 ،yدu
 � من 
منه، مساجدهم عامر� (هي خر 
لنا�  �بعد 
فقها� aلك 
لزما	 شر فقها� حتت ظل 
لسما�، منهم خرجت 

(Fلعما

لفتنة، (-ليهم تعو>." (كنـز 
سيدنا  �تبـا�  ((فق  $مٍد  سيدنا  �ّمة   Fحا �صلح  
للهم 

ملفاهـيم  -عـا>�   
يستـطيعو كي  خـطاهم  (سّد>  ��د 

ملسلمني كاّفة، (-+  �
لصحـيحة لإلسال@ -+ صد(� (قلو
-ظها� 7اF (عقـالنية >ين 
إلسـال@ 
لذc �جـالª بيـا	 
 

ملسيح 
ملوعـو> (م&�) cملهد
-ما@ 
لزمـا	 حضر� 
إلما@ 

غال@ ��د 
لقا>يا³) �.


