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   بسمه تعاىل
 نعمة تستحق الشكرالصوم 

 الدين  زهرة بدر        
21 /4/2020 

 
ف ، ويتعر  منهم   فيها العديدة خيضع هلا كل املسلمني يف العامل، ويرتب  ة ومعنوي  ل الصوم أكرب مدرسة تربوي  ميث      

 ، والدعاء والتهجد ،والصرب والصالة ،واحملاسبة، والعطاءهلي، واملراقبة إلفيها على العديد من مفاهيم التقوى واحلب ا
  من خالل هذا الشهر الفضيل.والكثري اليت ال ميكن معرفتها إال  

وتوقظه من الغفلة، فكيف لو كان الصوم يف شهر هللا   ،نسان خبالقهإلتربط ا  عترب من أهم العوامل اليتوي  كما  
عة ومن كل الصنوف اليت حتتاجه الروح وال ريب أبن الضيافة متنو   ىل ضيافته، فال شك  إ الذي دعا فيه عباده  ،تعاىل

لغفلة ع عن األان وعن اللذات والشهوات، والرذائل اليت توقعه يف الرتف  على انسان إليساعد ا منها وكل صنفوالنفس، 
 وتبعده عن هللا تعاىل.

 . بعاد الصوم يف شهر هللاأ
واليت تعترب لبُّ العبادة وجوهرها، وهي  ،: ويرتكز على النية اخلالصة هلل تعاىلبعد الروحي واملعنويال. 1

ى هللا رسول هللا صل   قال"قال:   أيب جعفر عليه السالم عن  فقد ورداألساس يف قبول العبادات والطاعات.  
م على فيتحت    ،ه عليه ءالصوم هلل تعاىل وجزا  ومبا أن    .1يل وأان أجزي به"  الصوم :وجل  قال هللا عز   ه:عليه وآل

 ض نفسه على ذلك.ويرو   ،هلل يف هذه العبادةعمله لص العبد أن خي  
  .2"والصيام ابتالء إلخالص اخللق": ىل هذه النكتةإغة اإلمام علي عليه السالم يف هنج البالوكذلك أشار 

  للخلق.وامتحاان  عد  ابتالء  خالص الذي ي  إلا هلذا اا تبع  وختتلف مراتب   ،خالصإلوهبذا تتفاوت الناس يف العبادة ويف ا
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إلخالص والنية اخلالصة ل  االصيام تثبيت  كما يريد هللا تعاىل، جعل    ،وألجل مساعدة العباد يف أتدية هذه العبادة
 وعمال   .3خالص ا لإلتثبيت   الصيام فاطمة الزهراء عليها السالم يف اخلطبة املشهورة هلا: و السيدة قالت كما   ،تعاىل له
 يساعد ذلك على أتكيد وتثبيت النية هلل تعاىل.سصيام شهر كامل، وضمن برانمج خاص ب

تيان ابلطاعة واإل  ،واجتناب معاصيها ووسيلة للحصول على التقوى، اليت هي خمافة هللا تعاىل  طريق    عتربكما وي  
قال هللا   ،م إىل التقوىل  لصيام س  "ا  مام اخلامنئي يف كالم له حول شهر رمضان والصيام:إلىل ذلك اإاخلالصة له. وأشار  

ا ال ِذينا آمان واْ ك ِتبا عالاْيك م  الصِ ياام  كاماا ك ِتبا عالاى ال ِذينا ِمن أي أن  ؛4ق اْبِلك ْم لاعال ك ْم ت ات  ق ونا﴾ احلكيم يف كتابه: ﴿َيا أاي ُّها
الصيام سل م إىل التقوى، ووسيلة لتأمني ذلك يف وجودكم وقلوبكم. والتقوى هي أن يكون اإلنسان يف مجيع أعماله 

هللا واألوامر اإلهلية أو ال. هذه احلالة من املراقبة واالحرتاز  ى لريى هل أن هذا العمل موافق لرض وأفعاله يف حالة مراقبة،
واحلذر الدائم امسها التقوى. وما يقابلها هو الغفلة وعدم اليقظة والعمل دون بصرية. إن  هللا تعاىل ال يرضى بغفلة املؤمن 

ا يف مجيع أمور احلياة. إن  هذا النظر يقظ    اا وقلب  ا اثقب  ك نظر  وفقدانه للبصرية يف شؤون احلياة، وجيب على املؤمن أن يتمل  
هان اإلنسان املؤمن إىل ضرورة أن ال تكون األعمال اليت يقوم هبا خمالفة إلرادة هللا، الثاقب، والقلب اليقظ والواعي ينب  

 .5" وطريقة الدين وأحكامه

مام زين وطهارة القلب. وقد أشار اإلول عملية التطهري حتتاج إىل اإلخالص أ: و التزكية والتطهري عد  ب  . 2
وااحلْاْمد  هلِل ال ِذي حابااانا ِبِديِنِه، "ه حني دخول شهر رمضان: ئيف دعاعد ىل هذا الب  إ ليه السالمالعابدين ع

ب  لاناا يف س ب ِل إْحساانِِه، لِناْسل كاهاا مبانِ ِه إىلا ِرْضواانِِه، َحاْدا  ا  ي ات اقاب  ل ه  ِمن ا، واي اْرضاى بِِه عان ا، وااحلْاْمد  وااْختاص ناا مبِل ِتِه، واسا
وِر، واشاْهرا لِلِ  ال ِذي جاعالا ِمْن تِْلكا السُّب ِل شاْهراه  شاْهرا راماضاانا، شاْهرا الصِ يااِم، واشاْهرا اإِلْسالام، واشاْهرا الط ه  

 .6ِه اْلق ْرآن  ه دى  لِلن اِس، واب ايِ ناات ِمنا اهْل دى وااْلف ْرقااِن"الت ْمِحْيِص، واشاْهرا اْلِقيااِم، ال ِذي أ ْنزِلا ِفيْ 
ها تساعد يف ار والصلوات واالستغفار وغريها من أصناف الضيافة الروحية، كل  كستفاد أن األعمال واألذ ي  

خالقية، وذلك بعالقة متبادلة بني ي الروح من األحقاد والرذائل األوتنق   ،الذنوب واملعاصي ري الروح والنفس منهتط
 عمل العبد.ل جزاء  عاىل  توعملية التطهري من هللا ،العبد واملعبود، فالفعل من العبد
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نسان وتنظيم سلوكه بني يدي هللا تعاىل، وذلك ضمن برانمج إلللصوم دور يف أتديب ا  :عد السلوكيالب  .  3
ليهم  د أهل البيت عنسان، وقد أك  إلوذلك مبا يتناسب وتكامل ا ،ه للناسوخطة إهلية من هللا تعاىل أعد  

ليه مام علي عإل هذا الربانمج، فقد ورد عن اعلى ذلك ابلعديد من الرواَيت اليت توضح وتبني   السالم
وجماهدة الصيام يف األَيم املفروضات، تسكينا  ألطرافهم وختشيعا  ألبصارهم وتذليال  لنفوسهم، : "السالم

ب األعضاء كيفية اخلشوع واخلضوع بني يدي هللا ن عبادة الصوم جاءت لتؤد  إإذ  .7" لقلوهبموختفيضا  
 تعاىل.

ا ا يف أعمال شهر رمضان املبارك، وخصوص  عد جلي  يظهر هذا الب   العبادة الفردية واالجتماعية: عد  ب   . 4
ابلفرد، كالصالة، الصوم، الذكر، االستغفار،  يف خطبة استقبال شهر رمضان، فكما جند العبادة اليت ختتص  

ة واألان يف نفس وحىت ال تقوى اإلني   ...السجودو التسبيح،  القيام ابلليل، املناجاة، الدعاء، التوسل،
ويعجب بعمله الفردي وتقوى األاننية لديه، كانت العبادة االجتماعية كجزء أساسي للصائم  ،نسانإلا

 د اجلار، وإفطار املؤمن، وبر الوالدين،وتفق  ن عليه، والتحن   إطعام الفقري واملسكني، واليتيم :واليت تتمثل ب 
ق مفهوم الصوم ا يتحق   مع  كال العبادتنيبو   اخللق، وكظم الغيظ، والعفو والصفح...نيوحتس صلة الرحم،

  مبعناه الصحيح.
ر الفقراء واحملرومني الذين الشهر الكرمي حمط ة يتحس س املسلم فيها آالم اآلخرين، فهو جبوعه يتذك  ف ،إذن  
ة وسبب آخر للصيام أن يتذكر غريه من الفقراء ويواسيهم يف فقرهم وجوعهم،  وهي عل   .ا ويعطشونجيوعون دائم  

 ر أن هناك جائع وفقري وحمتاج.مضى الشهر الكرمي، فيتذك   احىت إذ ،آالمهمس ويتحس  
أم ا العل ة يف الصيام ليستوي به الغين والفقري، وذلك ألن  الغين  مل يكن "اإلمام الصادق عليه السالم:    ورد عن 

ز  وجل أن يسو ي بني خلقه وأن يذيق ليجد مس  اجلوع، فريحم الفقري، ألن  الغين  كل ما أراد شيئا  قدر عليه فأراد هللا ع
 .8"الغين  مس  اجلوع واألمل لريق  على الضعيف، ويرحم اجلائع

ا بني يدي  هللا تعاىل ويف شهره، كان الناس سواء  يف هذه العبادة، وهلذا كان للصوم مجيع الناس ضيوف    ومبا أن   
عندما   احلسني عليه السالم ليها اإلمامإه، وقد أشار ن عليفلسفة خاصة اجتماعية، وليشعر الغين جبوع الفقري فيتحن  
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ليجد الغين  مس  اجلوع، فيعود ابلفضل على ": ملا افرتض هللا عز وجل على عبده الصوم؟ فقال عليه السالم: س ئل
  .9" املسكني

وزرع روح الثقة   ،ومداراهتمفراد اجملتمع  أكيفية التعامل بني    فيه اإلنسانم  تعل  يفهذا الشهر مدرسة  تربوية،    ،إذن
ا راد شيئ  أذا  إن الغين  أاجلوع فريحم الفقري، ومبا    ن الغين مل يكن ليجد مس  ألوذلك    ؛ليستوي به الغين والفقري  ،فيما بينهم

على الضعيف ويرحم  ق  مل، لريا اجلوع واأل ذيق الغين مس  ن ي  أي بني خلقه، و ن يسو  أراد هللا سبحانه وتعاىل أقدر عليه، ف
 اجلائع.

 .انكسار الشهوات واهلوى .5
نسان األساس، وهبذا لإل اويراد من كسر الشهوات، هو جعلها حتت إمرة الشرع والعقل، حبيث ال تكون ه  

 هللا تعاىل. وه حنميكنه التوج  
مينعك من   يقطع شهوتك، وال تصم صياما    نه قال: قال لقمان البنه: َي بين صم صياما  أيب احلسن  أروي عن  

وجيعلها حتت إمرة الشرع والعقل،   ،نسان وينظم شهواتهإلاي ريب  الصيام  ف.  10عظم عند هللا من الصومأن الصالة  إالصالة ف
تعاىل، واالبتعاد ه حنو هللا التوج  هو نسان اإلهم  عندها ح صبيفىل الكماالت، إهه عن الشهوات احليوانية لريتقي به وينز  

ف بحث للتعر  لمن ا  هذه احلالة ال بد  تتأت   ، وكيتعاىل إليهه ب والتوج  مام لذة التقر  أرتخص الشهوات ف ،عن الشهوات
الصيام   وإمنافهو ال يقصد أي صيام،    ،"صم  صياما  يقطع شهوتك":  ليه السالممام عإلأسرار الصوم، ولذلك عرب  ا  لىع

 سرار الباطنية هلذه العبادة.ىل معرفة ودرك لألبعاد واألإز بقطع الشهوات، وهذا ما حيتاج اخلاص الذي يتمي  
الشياطني، وي قبل هللا تعاىل على أيدي فيه  ى فيه كل الرَحة اإلهلية، وتغلُّ ا: إن الصوم فرصة إهلية تتجل  ختام  و 

ا للتوبة والرجوع إليه تعاىل واالستغفار، وتطهري القلوب من دعائهم، وهي منحة إهلية أيض  عباده ابلرَحة، ويستجيب فيه  
 األحقاد وغريها، وتكراره كل سنة دليل الرَحة اإلهلية الواسعة على عباده. وهذه نعمة تستحق الشكر. 
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