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التقوى

�لديانا� ، طقو	  من  طقس  �لصو� 
�جه   �� �إلسال�  به  �تقى � �لسابقة 
بالنظا�  �ثيقا  �تباطا � �بطه � �لكما' 
فالصائم  �فعالياته.  شر�طه  نطا1  ��سع  �لقمر3 
�حلر��  �عن   � هللا  حبا  �حلال'  بعض  عن  ينقطع 
خوًفا منه �. �هكذ� ينقطع عن �ملنكر�� �يعكف 

على فعل �خل��A قوال �فعال. 
�L �حلالة �لباهتة �لJ �صل �ليها �لشا�F �إلسالمي 
�ليو� N فهم �لشعائر �لدينية جعلت من هذ� �لطقس 
�ملفيد عبًئا ثقيال على �لكثAين. �ها بالشهر �لفضيل 
�حلر��T حيث   Uعا �لسنة N شهر   Vهذ علينا  يطل 
تر�V شر\ة كبY TAنه Yشغا' شاقة. �هكذ� WXY هذ� 
�الستهتا� N منا` ��حي جا_ �� ִדميش قدسية 
.Lمنذ عشر�� �لقر� Lسها �إلنسا�شعTA سامية ما

 N aخلو�� �لدين  بقشر  �لعامة  متسك  ساهم  كما 
�لصيا�   dصوe لبديهية� �لفقهية  ��ملسائل  �لفتا�3 
�� gياTX �لطني بلة. فو�جبنا �f�g خY Aمة Yخرجت 
للنا	 هو توجيه عامة �ملسلمني �� لبِّ �لدين، Yال 
�هو �إلمياL �ليقيk بوجوX �هللا �لذ3 تساهم �لطقو	 
�لدينية N تقويته �mلك من خال' �لد��سة �ملستفيضة 
�ملنقطعة  �ملتينة  �لعالقة   LY �لكرمي. �ال شك   Loللقر
�لنظA بني �لشهر �لفضيل ��لقرLo �لكرمي �ل�Yُ Jحيت 
o '�Yياته فيه �� جانب مر�جعة �لر�r �ألمني خالله 
لكتاs �هللا كل سنة مع �لرسو' �لكرمي عليه Yفضل 

صلو�� �هللا لدليل قاطع على Yفضلية هذ� �لشهر.
 Loللقر Tلعالقة �ملميز� Vتنكشف علينا بركا� هذ�
�لكرمي برمضاL حينما ند�	 Yحكامه بكل تر�ٍّ �حترٍّ، 

حيث هيأ �هللا سبحانه �تعا� N هذ� �لشهر �لفضيل 
 y 3لذ� sعما1 �لكتاY N dلظر�_ �ملثالية للغو�
يترz صغ�Y TA كبTA �ال Yحصاها. �N ��قع �ألمر 
�L �المتناF عن �ألكل خال' ساعا� �لصيا� يساهم 
 �� 3Xمما يؤ rلر�� fجو�Y تزكية �لنفس �تصفية N
تزكية �لقوW �لكشفية. فكما تؤثر كثرT �ألكل على 
 sمن كل حد a3 �تزحف عليه �ألمر�Xجلسم �ملا�
 Wmتتأ  Jل�  rللر� بالنسبة  �حلا'  كذلك   .sصو�
هي �ألخرW من كثرT �ألكل �لJ ~نقها �متنعها من 
مبدئيا  يد�بنا  فالصيا�  �لر�حانية.   fفضا  N لتحليق�
له يوميا   TXلساعا� �ملحد� على عد� �ألكل خال' 
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�لنظA خال' ليلة هي خA من Yلف شهر، تتغA فيها 
 yعا fين �يترسخ فيها �ليقني. �هكذ� يدخل �ملرgملو��
 sحيث ُيصقل حسه �لر�حي �ُتستجا fقبو' �لدعا

XYعيته بصفة �عجاgية. 
XYعية   sُتستجا ال   �mملا �لعجب..  كل  ��لعجب 
�ملاليني من �لصائمني حيث يزX�X حا' بلد��م كل 
 Lمن �هللا �ال يقتربو Lيبتعد�� ،fبعد سو �fسنة سو
نائمني  �ا�هم  منهم   TAكب شر\ة  تقضي  حيث 
 Lيتمسكو تبقى منهم  �لياليهم الهني. �معظم من 
بالقشو� �يتجاXلوY N Lمو� ال ُتسمن �ال تغk من 
جوN� .F ظل هذV �لظر�_ تزX�X نسب جر�ئمهم 
�موبقاִדم فال جتدهم مبالني �ال منتهني. فال شك 
Yنه لو حتققت مقاصد �لصيا� لتنعمت بلد��م باألمن 
��لسال�. �أللَّف �هللا بني قلوֲדم ��gY' كل مظاهر 
فتجدهم   .Lلعصيا�� ��لفسو1  ��لكر�هية  �حلقد 
 TXقا تسوسهم   Lبأ  Lلمو\�  Lيهيمو  X�� كل   N
صاحلني متناسني قاعدgY Tلية �Yم لو كانو� صاجلني 

ألصلح �هللا �م قاXִדم. 
�لقا�� نكوL قد المسنا من خال'  هكذ� عزيز3 
 LY إلسالمي �لذ3 ُيوقن� F�هذV �لسطو� نبض �لشا
 Loلعمل بتعاليم  �لقر� N كله rلرقي ��لنجا� rمفتا
 .���لكرمي �مع mلك ال يوليه 3Y �هتما� ��~ذV مهجو
�ال يسعنا N هذ� �ملقا� �ال LY ندعوLY � V يرحم 
 �� �يهديها  �ملصطفى  �مد  �مطاعنا  سيدنا  Yمة 
ينبوF فيوa �لدين �حلنيف �لJ تقو� عليها N هذ� 
�لعصر �جلماعة �إلسالمية �أل�دية �ملبا�كة. �صلى 

�للهم على سيدنا �مد �oله �صحبه �Yعني.

 �شهو باقي   N �Yقاته  �تنظيم  منه  �لتقليل  على   �
�لسنة.

�لقد قّلد �هللا طقس �لصيا� بتا� جوهر �لدين حيث 
به  �ملختلفة �يقو�  ير�عي جو�نبه  � كل من  �عد 
سيحظى   3Y  Vfَجز�  Lيكو �هللا   LY ��حتسابا  �ميانا 
�لقدسي  �حلديث  mلك  على   'X كما  �هللا،  بوصا' 
 Xهبية تتجدm به". ��ا فرصة WجَزY ناY� U لصيا��"
كل سنة Yما� �ملسلمني كي \ققو� Yعلى مر�تب �ليقني. 
فالصيا� بعبا�Y TخرW هو خط ساخن للوصا' باهللا 
�فتح حسابا  �لفرصة  �نتهز  �لذ3  mلك  � �سعيد 
�ذ� �خلط �لذ3 \ظى بعض منخرطيه �ائزT منقطعة 

فالصيـام بعبـارة أخـرى هو خط 
ساخن للوصال باهللا �. وسعيد ذلك 
الذي انتهز الفرصة وفتح حسابا !ذا 
اخلط الـذي 4ظى بعض منخرطيه 
;ائـزة منقطعـة النظـ7 خـالل 
ليلة هـي خ7 من ألف شـهر، تتغ7 
فيهـا املوازين ويEسـخ فيها اليقني.


