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 ىل آدم...العودة إالصوم: 

 ليلى مزبودي

 

 سالم، الصوم يقع يف دائرة حترمي احلالل.مات يف اإليف الئحة الواجبات واحملر  

، يف الفرديلتحرمي قائمة على مبدأ رفع الضرر بتأثرياته املتنوعة، يف اجلسد والروح، يف االجتماعي و ن فلسفة اا أعلم  
 خروي.الدنيوي واأل

 مبعىن جلب املنفعة.، احلاللوعكسه 

 ا. دوم   حرامهو االلتزام مبا  ىلع  عن احلالل اجلسدي على وجه خاص؛ مأكل ومشرب ونكاح، إضافة إالصيام هو االمتنا 
عمال واأل ،يصلح الصوم مع الصفات الرذيلة ال، (ليهم السالم)ع أحاديث املعصومني يفورد التزام من املفرتض أن يكون أكثر صرامة. 

 ظلم اآلخرين.و  ،مةاحملر  

(، واليت سبقت النزول ليهما السالمع)ىل مرحلة اجلنة لدى آدم وحواء إ مبعىن االمتناع عن احلالل الصوم مفهوم يعيدانقد  
 رض.إىل األ

َجَرَة فَ َتُكوََن ِمَن َوقُ ْلَنا ََي آَدُم اْسُكْن أَْنَت َوَزْوُجَك اْْلَنََّة ﴿ ُتَما َواَل تَ ْقَرََب َهِذِه الشَّ َها َرَغدًا َحْيُث ِشئ ْ وَُكاَل ِمن ْ
 .1﴾الظَّاِلِميَ 

نساين األول بعد واألكل هو النشاط اإل اري منهما يف اجلنة مرتبط ابألكل؛ن املطلب الوحيد الذي طلبه البمن املالحظ أ
 الوالدة.

والتحرمي حمصور  ،؛ والتحليل قبل التحرمي، والتحليل واسعحترميني: إجيايب وسليب. حتليل و على شق  هلي ينطوي هنا األمر اإل
 ق.ضي  و 

 معابلكثرة فهوم الرغد الذي يفيد االستمتاع األوىل انبعة من م مع مستني: ،قبال على األكلاإل عرب يكون جيايباإل الشق  
 رادة. حرية اإلن )حيث شئتما( الذي يفيد الثانية م، و الطيبة

  جباري. هو إ عن حرية اإلرادة، هذا املطلب خارجن ويبدو أن االقرتاب من الشجرة. ععرب االمتناع  فهو السليب الشق ما أ

قبل  مها حير  االمتناع عم  تيان مبا جييزه اخلالق، احلالل و إلنسان مبدأ الطاعة القائم على اتعليم لإلهذه املرحلة  ن: إقائل ب  ر  
 ز التنفيذ يف املرحلة األرضية، وهو مدخل له. دخول التشريع حي  

 ا له. يض  أ هللا جازهاتعليم حلدود احلرية اليت أنه : إايض   من يقول أب  ر  و 
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على غرار منع االقرتاب من النار  عن شيء ال حلاظ واضح للضرر فيه. التحرمي جاء بوارد االمتناع نأ امللفت هنا ألن
 حيث ضرر االحرتاق ال مفر منه. 

ا تؤكل، بلحاظ ما سبقها يف اآلية هنا من األشجار اليت تعطي مثار  ح أيف اجلنة، يرج   منها ل لنا الكثريد شجرة، يتخي  هي جمر  
ُتَما﴿ َها َرَغداً َحْيُث ِشئ ْ  د يشمل عدم األكل منها.  هلي بعدم االقرتاب منها ق﴾. األمر اإلوَُكاَل ِمن ْ

الذي وصفها هلما بشجرة اخللد،  بليس هوإ سباب عدم االقرتاب، بلا أبد  ، ومل توضح أةهنا سام  فد آية قرآنية إىل أمل ت  
امل الفناء؛ أي عكس ما اقرتحه ىل عوإبليس يكذب؛ ألهنما كاان يف عامل اخللود وقد حصل معهما أهنما عندما أكال منها هبطا إ

 عليهما إبليس.

 ا يف اجلنة.ساس  تايل فال يبدو الضرر واضح فيها. أحسب أنه ال ضرر أوابل 

وهو ، املمنوعبني املسموح و يفيد ابملناوبة  هلياألمر اإلن أي إابألكل من غريها؛  هن مسح لبعد أوقد أمره ابالمتناع عنها 
ن احلرام ورمبا أفادان أ فللحالل حدود. افعل احلالل ولكن حبدود، لكن حبدود...و  كل    :وكأنه يقول لإلنسان ،احلدود حييلنا إىل مفهوم

 يطول. البحثاحلقيقي هو خروج احلالل عن حدوده. 

زالة إ تتمنه الشياطني؛ أي إ يوثقفتح أبواب اجلنة و أنه خالل شهر رمضان ت   (ليهم السالم)ع يف أحاديث املعصومنيورد 
 ليها. ن الدخول إالعوائق اليت حتول دو 

 القيام به، االمتناع عن احلالل.حواء يف أن يقوم مبا أخفق آدم و ول رمبا كان الباب األ

  !!خرىأبواب أمن  ال بد  و  

 اجلنة!ىل وأن أيخذان إ ال بد   الصوم عنفالبحث 

  


