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  شهر الصيام والقيام
نبيا ورسوال  صلي هللا عليه وسلمفيا من رضيتم با ربا وباإلسالم دينا وبسيدنا محمد 

وا أن هللا قد أنزل في محكم التنزيل بعد أعوذ با من الشيطان الرجيم بسم هللا اعلم
  الرحمـن الرحيم :

يَاُم َكَما ُكتَِب َعلَى الَِّذيَن ِمْن قَْبِلُكْم لَعَلَُّكْم تَتَّقُو َن * يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا ُكتَِب َعلَْيُكُم الّصِ
اَن ِمْنُكْم َمِريضاً أَْو َعلَى َسفٍَر فَِعدَّةٌ ِمْن أَيَّاٍم أَُخَر َوَعلَى الَِّذيَن يُِطيقُونَهُ أَيَّاماً َمْعُدوَداٍت فََمْن كَ 

َع َخْيراً فَُهَو َخْيٌر لَهُ َوأَْن تَُصوُموا َخْيٌر لَُكْم ِإْن ُكْنتُْم تَْعلَُمو َن * ِفْديَةٌ َطعَاُم ِمْسِكيٍن فََمْن تََطوَّ
ي أُْنِزَل ِفيِه اْلقُْرآُن ُهدًى ِللنَّاِس َوبَيِّنَاٍت ِمَن اْلُهَدى َواْلفُْرقَاِن فََمْن َشِهَد َشْهُر َرَمَضاَن الَّذِ 

ُ بُِكمُ  َّ اْليُْسَر  ِمْنُكُم الشَّْهَر فَْليَُصْمهُ َوَمْن َكاَن َمِريضاً أَْو َعلَى َسفٍَر فَِعدَّةٌ ِمْن أَيَّاٍم أَُخَر يُِريُد 
َ َعلَى َما َهَداُكْم َولَعَلَُّكْم تَْشُكُروَن) (البقرة: َوال يُِريُد ِبُكُم  َّ اْلعُْسَر َوِلتُْكِملُوا اْلِعدَّةَ َوِلتَُكبُِّروا 

183 -185(. 

ً معدودات بل ساعات محصيات، فرمضان إما سبعمائة  هي كما قال رب العزة أياما
ثمن . والسلف  وعشرون ساعة وإما ستمائة وستة وتسعون ساعة، وكل دقيقة منه لها

رضوان هللا عليهم والصحابة كانوا ينتظرون هذه األيام من العام إلى العام وقد جاء في 
األثر أن الصحابة كانوا يقولون إذا أقبل رجب : "اللهم أعنا على رجب وشعبان وبلغنا 

  رمضان".

  أثر العبادة البدنية والمالية على النفس البشرية
غسيل الروحي والنفسي والبدني، وآثاره في الروح وفي ألن رمضان المحطة السنوية لل

النفس البشرية ليست قليلة، والعبادات ؛ عبادة الروح مختلفة، وبقدر ما ينال الجسد من 
آالم في أثناء العبادة بقدر ما يكون انعكاس النور على الروح، ولذا كان الجهاد ذروة سنام 

وكان أجره أعظم، وأثره في النفس البشرية اإلسالم ألنه أكثر العبادات مشقة وأحزمها، 
  أعمق، ونتيجته في بناء الروح وفي تعميق التوحيد في النفس البشرية عظيم.

ولذا فهنالك عبادات مالية، ولكن أثرها على النفس أحيانا يقل عن العبادة البدنية، 
  فالزكاة لها أثر عميق على الروح أنها تطهرها من الشح..

 َّنَْفِسِه فَأُولَئَِك ُهُم اْلُمْفِلُحونَ َوَمْن يُوَق ُشح   :9(الحشر( .  

لكنك ال تستطيع أن تشارك الفقير وتحس بآالمه إال إذا عشت كما عاش وجعت كما 
جاع، فإذا جعت تشعر بأثر التلوي والفاقة على جسدك، وعندها تنبسط نفسك بالبذل، 

بالمال ال يطهر الروح كما وتتطهر نفسك تدريجيا من الشح، وكذلك الجهاد، فالجهاد 
يطهرها الجهاد بالنفس، ومن هنا لم يعف اإلسالم أحداً من الصحابة من الجهاد بالنفس 

 رضي هللا عنهمهما كان ماله، ومهما علت منزلته ومهما كثرت ثروته، فكان عثمان 
 1يقول : (من يجهز جيش العسرة وله الجنة) صلي هللا عليه وسلميسمع رسول هللا 

جيش العسرة ولكنه يكون في مقدمة الركب، ألن النفس البشرية عندما تتعرض  فيجهز
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