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 استثمار الطاعات 

 
ورب  ال اجلوع والعطش،إ رب صائم ليس له من صيامه" :ليه وسلميقول النيب صلى اهلل ع يف حديث نبوي شريف
  "ال السهرإقائم ليس له من قيامه 

تركه الطعام والشراب  الناس وهو يؤدي فريضة الصيام، يأخذ حدها األدىن املتمثل يفهناك من  ! أيها االخوة
إن أيسر ما " :قوله صلى اهلل عليه وسلممصداقا ل، افرتضه اهلل عزو جل على الصائم وهذا أيسر شيء  واملباشرة،
 1"ترك الطعام والشراب يف صيامه اهلل على الصائم  افرتضه 
داء تلك أ وهو األدىن فيها، يبحثون عن احلد بعض املكلفنيفرتى  ،يضا حىت مع شعرية الصالةأمر يتكرر وهذا األ

  1الطقوس واحلركات قياما وركوعا وسجودا
 
برغبة  ن يؤديهأ من طاعاته، يف كل طاعة ن يتطلع اليه االنسانأن أفضل حال، وأجل مستوى ينبغي إ
رقى أىل إوترقيتها  ،االهتمام بتلك الطاعة يقتضي والوقت صرف اجلهد نأذلك  يف استثماره؛ وتفكري  وتفاعل 

 جلها،أ ، ويصرف وقتا منو نافلةأت فرضا اجلماعة، سواء أكان ىل صالةإنسان فحني يأيت اإل1 وأعلى مستوى
 واملعريف والروحي  النفسي املستوى يف هذا اجملال، على صرفه وقته الذي استثمار يف كيفية ن يفكرأفعليه 

فجعلها اهلل قياما  كله، ن هذه الصالة اليت يؤديها إمنا هي نشاط لقوى اجلسدأن يعلم أوعليه 1 واالجتماعي،،،،
 1وجعلها سجودا حتقيقا لنشاط الروح العقل، لنشاط وتدبرا حتقيقا  قيقا لنشاط اجلسد، وجعلها قراءةوركوعا حت

 
ن الذي ال يستحضر إ1 صالة جوفاء مر، ويستثمرها تبقىحيقق فيها هذا األن أ نسانن كل صالة ال حياول اإلإ

ولعل هذا هو السر يف   هذه الشعرية، يسمع، يكون بعيدا كل البعد عن حقيقة وأ يقرأ  ويتأمل ما فكره وذهنه،
ما  ، وال يفقهال يعلم ما يقول واإلنسان سكرانا، لكونه  مر عن قرب الصالةاأل كون اهلل تعاىل هنى يف بداية

وهلذا السبب رفعت الصالة  وواجب،ضروري مر أالتكليف مناط الذي هو  ن استحضار العقلإف وعليه 1 يسمع
 1ه حىت يفيقغاب عقل عن الغائب الذي

 
فعندما 1 هذه الفريضة ن نالحظ كيفية التوجيه الذي تقدمه التعاليم الدينية حولأعلينا  ويف رحاب فريضة الصيام،

استثمار هذا اجلهد، وعدم  فالبد له من والرغبة عن األكل والشرب ويصرف جهدا، وميتنع  نسان،يصوم اإل 
وحظ  اليت وصفت حظ بعض الصائمني باجلوع والعطش، صالنصو  ؛ ومن هنا جاءتجعلها متر دون فائدة 

 1العقلي والوجداين مع هذه الشعائر القيام بالسهر، وذلك لغياب التفاعل



النصوص  وتوضح  بأفضل وجه، -وغريها من الفرائض- نسان ألداء فريضة الصومتدفع اإل ن التوجيهات الدينية،إ
حىت يكون حبق صائما يستحق فعال الثواب  ورغبته،وشرابه  رك طعامهتبه الصائم، الذي  ن يقومأ ما جيب النبوية 

 1"ه املالئكة حىت يفطرلن الصائم يرتفع يف رياض اجلنة تدعو أ" من هذا الثواب ما ورد1 العظيم الذي أعده اهلل له
ن إ ،الصيام عن الطعام ن الصيام عن اآلثام أفضل منإترك املباح،  احلرام كما والصائم ال يكون صائما حىت يرتك

 1ينصاع للفضائل، ال الذي خيضع للرذائل ذاك الذي الصائم احلق،
  
يف  والتفكر والتدبر يف معانيه، قراءة القرآنيف  وصون فرجه، جوع بطنه، وظمأ جوفه، ن الذي يستثمرإ

هو ذاك  بالنهار، والتكافل والتعاون والقيام بالليلعلى املختار،  والصالةوالتسبيح  واالستغفار،والذكر  ،ألفاظه
فإذا كانت النافلة تعدل 1 وتزكيتها وفالحها والسمو هبا، وحاول الرقي بنفسه وصدقا من هذه العبادة، استفاد حقا

بني شهره  ىومن سو   ،من فرطهل افاجل ما سواه،  فريضة يف سبعني تعدل والفريضة الفريضة فيما سوى رمضان،
 وما هني الشارع عن املباح يف عظم الطاعات ترك احملرمات،أن إو  !فهو خاسر مغبون ،رالشهو  هذا وغريه من 

 1ال لرتك ما هو أوىل يف رمضان وغريهإرمضان  هنار


