
 رمضان ورسالته احلضارية: مثانية مواقع للنظر يف املوضوع
 

 2010أغسطس  21السبت, احلياة: 
 أنيس األبيض

 
من انفلة القول إّن للصيام مكانة عظيمة يف صرح اإلسالم شأنه يف ذلك شأن 

العبادات والواجبات واألركان األخرى. وعلى املسلم أن يتفقه يف الدين تفقهاً واسعاً 
 ذه  املكانة السامية للصيام  ك  يستطيع بعد ذها أن يعبد  هلل ق  ليتعّرف إىل

 عبادته  وقد قيل يف ذها: نوم العامل خري من عبادة اجلاذل.
 

 من ذنا نرى لزاماً أن نعرض ققائ  قضارية من الصيام لتكون واضحة جلية:
 
 العناية ابإلنسان ككائن أساس  يف تكوين احلضارة - 1
 

جلياً وأثراً كبرياً يف العملية احلضارية الكربى  وذها يتمثل يف أّن  إّن للصيام دوراً 
اإلنسان من العناصر األساسية يف تكوين احلضارة  وذها يدل ال حمالة على أّن 

احلياة العامة ال تستقيم أقواهلا وال تصفو أجواؤذا إذا كان قطبها )اإلنسان( فاسداً 
اجبات احلضارية املطلوبة. لها يعىن اإلسالم أو عاجزاً عن القيام بشىت الوظائف والو 

أشد العناية هبها الكائن. فهو يرشد  ويوجهه حنو أقوم سبيل وأفضل صراط واضعاً 
 أمامه معامل احلضارة احلقيقية.
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ويف ذها اإلطار جي ء الصيام ليضرب على ذها الوتر احلساس بغية أن ينشئ إنساانً 
املشاق  وختط  املراقل املّتبعة يف درب  جديداً يقدر على حتمل الصعاب  وجتشم

 التحضر والرق  والتقدم احلقيق .
 
 اخلروج من دائرة الهات إىل دائرة اجملتمع املتكافل - 2
 

ومـــن إحياءات الصــــوم أنّه يدرب األمة اإلسالمية مجعـــــاء على خلقيــــة اجملــاذدة 
ة ورقـــــ  صحي  إذا كانـــت البنيـــة النفسية الهاتية  فال يتصـــور أن تكون هنضــــــة كبري 

 لألمــــة اإلسالمية مشّوذـــة ذّشة  ضعيفة األسس  متضعضعة األركان.
 

ومن املدذش أن يتخّيل كثري مّنا أن الصيام ال يتجاوز دائرة الفرد ليشمل دائرة 
ا أن اجملتمع لها نراذم يف شهر رمضان جيوعون ليأكلوا  ويعطشون ليشربوا. أم

يكسبهم صيامهم ذها شعوراً اجتماعياً فال. أي أن كاًل من ذؤالء ال ذّم له إال 
االنشغـــال بشؤون الهات وقاجاهتا. دون االلتفات إىل الفئات االجتماعية األخرى 

احملتاجة  وما أكثرذا يف ذها العصر. فكيف يلي  بنا يف شهر رمضان وغري  أن 
ثرية اليت أقعدهتا أسباب وعلل كثرية عن الكسب هنمل شأن الفئات االجتماعية الك

 والعمل؟
 
 طري  األخالق احلسنة واآلداب الفاضلة - 3
 

وللصوم دور قضاري جليل يغفل عنه املسلمون  ذها الدور ذو بث دعوة اإلسالم 
 من طري  األخالق احلسنة واآلداب الفاضلة.
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فإذا كان صوم : »وال أبس أن نهكر فقرة من احلديث القدس  الشهري  ونصها
أقدكم فال يرفث وال يصخب فإن سّبه أقد أو قاتله  فليقل: إين صائم إين 

يتض  لنا من ذه  الفقرة أّن صيام الصائم ال يكون كهلك إال بعد أن « صائم..
تتحق  عملية متثل األخالق الفاضلة حتققاً كاماًل. أما أن يصوم البطن وتفطر 

السلوك املنحرف فهها ما يرفضه منط  اإلسالم اجلوارح على الرذائل والفواقش و 
 ومنهجه الرتبوي القومي.

 
 العناية القصوى ابلشباب - 4
 

ومن مقاصد الصوم احلضارية مدى العناية القصوى ابلطاقات البشرية احليوية اليت 
 تتمثل يف فئات الشباب.

 
م أّن عل -انذيك عن األمم األجنبية  -فمن نظر بعم  ومتعن إىل أقوال أمتنا 

الفساد ضرب قلبها وشرايينها  وليس قلبها وشرايينها إال شباهبا الهي احنطت 
 أخالقه وأفلست شخصيته وتضعضعت معنوايته وقيمه.

 
وال داع  ألن نهكر أمثلة عن الفوضى اليت عّمت قياتنا  إذ يكف  أن ندرس 
 الشوارع جوانبها وجماالهتا لنلمس خطورة الفوضى وفداقتها. بل يكف  أن ننزل إىل

ونلج املدارس واإلدارات واملصانع لنعود إىل منازلنا مندذشني مهعورين مما رأينا من 
 فوضى واضطراب واعوجاج.
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من ذنا  فإّن النهضة احلقة لألمة ال تكون إال ابلعناية القصوى بشباهبا من كل 
متكاماًل اجلوانب وشىت النواق   وحنمد  هلل تعاىل على أننا منتلك منهجاً إسالمياً 

 يف  ابحلاجات الرتبوية واملطالب التكوينية الالزمة.
 

وللصيام دور جل  يف حتصني شباب األمة اإلسالمية ومحايته وقفظه من شىت 
املفاسد وكل أتثريات املناذج اجلاذلية. ويتمثل ذها الدور يف قمع الشهوات وكب  

ح الغرائز  بغية توجيه القوى والطاقات احليوية حنو جماالت اخلري وميادين مجا 
 الصالح.

 
 قفظ األماانت وأداؤذا أداء ققيقياً  - 5
 

وللصوم دور قضاري كبري آخر  أال وذو محل أمـــة اإلسالم على قفظ األماانت 
ـــل شأانً عن وأدائها أداء ققيقياً. فمن املعلوم أّن الصوم ذاته أمانة دينية  ال تق

أماانت اإلسالم األخرى. ولها فالتق  يـــؤدي ذــــه  األمانة الرابنيـــة  لينجو يوم 
 القيامة من احلساب العسري الهي ال يرقم مضيع  األماانت.

 
أمانة عظمى قد أمران ربنا حبسن أدائها  -بواجباته وقيمه  -بل إّن اإلسالم كله 

إان عرضنا األمانة على السموات واألرض واجلبال : »وضرورة رعايتها  قال  هلل تعاىل
)األقزاب / « فأبني أن حيملنها وأشفقن منها ومحلها اإلنسان إنه كان ظلوماً جهوالً 

72.) 
 

وبديه  أّن املسلم العاقل يتدرب يف جو صيامه على خلفية قفظ أماانت الدين 
سرذا  فأمامها أماانت وأماانت الناس معاً. وذها احلكم ينطب  كهلك على األمة أب
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كثرية ال تكاد حتصى: الفقراء واملساكني  األرامل  البناء االجتماع   حماربة 
 الفساد  نشر الدعوة اإلسالمية  الدفاع عن األوطان اإلسالمية...

 
 التحهير من اإلسراف والتبهير - 6
 

يف ذها من حيّهر من التبهير واإلسراف ملا  -عموماً  -إّن الشرع اإلسالم  احلكيم 
مساوئ وأضرار وسلبيات ال تعّد وال حتصى. والصائم احلقيق  يتعلم من صيامه  

كيفية استغالل ما ميتلك  ألنّه يتدرب على األكل القليل والضروري فال تبهير وال 
 إسراف.

 
ومما نعجب له يف وقتنا الراذن أن جند علة اإلسراف والتبهير قد عّمت األسر 

ونرى أكواماً من اخلبز والغهاء تشو  شوارعنا وقدائقنا واجلماعات واجملتمعات 
وأقياءان. كما نرى تبهيراً للمواد واألدوات ووسائل العمل يف كل مؤسسة نزورذا. 

 مع مقاصد الصيام تنافياً اتماً. -بطبيعة احلال  -ذها يتناىف 
 
 توّلد عادة االقتصاد يف كل ش ء - 7
 

عادة االقتصاد يف كل ش ء:  -صورة طبيعية ب -لهلك فإن صيام التق  يتوّلد عنه 
االقتصاد يف الطعام والشراب  اقتصاد يف العمل )فال مييل املرء إىل أعمال ذامشية 
ال طائل حتتها(  اقتصاد يف احلركة والنشاط )أي صرف اجلهود يف اجملاالت احليوية 

ة الوقت  جند يف ال جماالت الرتفيه( واقتصاد يف الوقت أو الزمن  ويف ما يتعل  مبسأل
مدرسة الصوم درساً جلياًل ينفع الصائم يف تنظيم وقته واستغالل أايمه يف كل ما 
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خيدم مستقبله. )فال يعقل أن يصرف التق  الصائم أكثر أوقاته يف األمور التافهة بل 
 ال يعقل أن يصرف يف عمل أكثر مما يستح  من زمن(.

 
 رسالة اإلسالم و النظام - 8
 

روس التــــ  تقدمها مدرسة الصيام درس قـــد جنيد فهمه على املستوى ومــــن الد
النظري فقط  أال وذــــو درس النظام. فمــــن املعلوم أّن رسالة اإلسالم بعامة توص  
دوماً أبن يلتزم العقالء قواعد النظام يف كل شؤون قياهتم. وأّن ذها االلتزام أقد 

 ائجه وامتداداته.مستلزمات النظام اإلسالم  وأقد نت
 

وال يستأثر الصيام وقد  هبها الدرس  بل إّن قواعد اإلسالم وفرائضه وواجباته 
تتعاون يف ذها املضمار فتحمل املسلمني محاًل الزماً على تنظيم قياهتم وتسيري 

 شؤوهنم وقضاايذم وقاجاهتم تسيرياً قسناً  فيه من الدقة الش ء الكثري.
 

مس ينجم عنه يف شكل قتم  تعّود املسلم التق  ترتيب فاحلفاظ على الصلوات اخل
 قياته اليومية ترتيباً ال يسم  إبضاعة أي من واجباته أو أعماله وقضااي .

 
 -والقيام مبناسك احلج قياماً صحيحاً )مع مراعاة ترتيبها( يفرض على املسلمني 

ونه ضرورايً يف أن يدركوا أمهية النظام ولزومه وك -على املستوى الشعوري والنفس  
 جمال السري احلضاري والرق  الشامل.

 
يغرس يف نفوس املسلمني  -يف كل جوانبه وأبعاد   -وذكها يتبنّي لنا أّن اإلسالم 

العقالء روح النظام وطبيعة االنضباط وعادة ضبط األشياء والقضااي واحلاجات 

This file was downloaded from QuranicThought.com



على تربية  - بوسائله اخلاصة -املختلفة. ومن ذها املنظور  جند الصيام يعمل 
 قواعد النظام. -يف مجلة ما تعتمد  -الناس الفطنني تربية متكاملة  تعتمد 
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