عطاءات الزمن المبارك..

شهر رمضان

الطبعة الأولى
1440هـ ـ 2019م
القطيف ـ المملكة العربية ال�سعودية

ح�سن مو�سى ال�صفار

عطاءات الزمن المبارك..
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مقدمة

في غمرة انشغال الناس باالهتمامات المختلفة في حياتهم ،وفي
ظل ما يحيط بهم من سباق وتنافس إعالمي وإعالني ،يشدّ هم إلى
مختلف االتجاهات والتوجهات ،في السياسة واالقتصاد والمعرفة
والفن والترفيه ..تحتاج المواسم والبرامج الدينية إلى االهتمام بجانب
اإلعالم واإلعالن لتذكير الناس بالبعد الروحي المعنوي والقيمي في
حياتهم ،ولتشجيعهم على التفاعل مع المناسبات والمواسم الدينية،
شرعت
واستثمار برامجها بالشكل األمثل ،لتحقيق األهداف التي ّ
يقوم سلوكه الفردي واالجتماعي،
من أجلها في حياة اإلنسان ،بما ّ
ويصلح دنياه وآخرته.
إن االعتماد على اندفاع الناس الذاتي ألداء واجباتهم الدينية،
وعلى أجواء التقاليد واألعراف التي تحيط بهذه المناسبات ،يهدد
االقبال عليها بالتقلص واالنحسار ،خاصة في أوساط أبناء الجيل
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الجديد ،الذي تتنازعه مختلف االهتمامات واالنشدادات.

بل يجب أن تنظم المؤسسات والجهات الدينية حمالت من
التعبئة واإلعالم لكل برنامج وموسم ديني ،من أجل تذكير الناس
بتلك المناسبة ،وتحفيزهم لالهتمام أكثر باالحتفاء بها ،ونشر
الوعي بأبعاد المناسبة واستهدافاتها ،وتوجيه الناس الستثمارها
واالستفادة منها بأعلى قدر ممكن.

ويأتي في طليعة المناسبات الدينية شهر رمضان المبارك حيث
أوجب الله تعالى فيه الصيام ،كما أنزل فيه القرآن ،وجعل فيه ليلة
القدر التي هي خير من ألف شهر بنص القرآن الكريم.
إن هذا الشهر الكريم مليء بفرص الخير ،وتتوفر فيه أفضل
التحوالت اإليجابية في شخصية الفرد
األجواء والظروف إلنجاز
ّ
وواقع المجتمع.
لكن ذلك رهن بمدى الوعي والتفاعل مع رسالة هذا الشهر
الكريم على الصعيد الفردي واالجتماعي.

سطورا كتبتها في سنوات
وتضم هذه الوريقات المتواضعة
ً
سابقة إللقائها على جمهور المستمعين ،بهدف المساهمة في توجيه
االهتمام بهذا الشهر الكريم ،واقتناص فرص الخير فيه ،واستثمار
أجوائه المباركة في إصالح الذات وتطوير المجتمع.
وإذ أقدم هذه الوريقات بين أيدي القراء األعزاء ألرجو أن تكون
باع ًثا ومح ّف ًزا نحو اهتمام أكبر ،وتفاعل أعمق مع فريضة الصوم

ةمدقم
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العظيمة وأجواء هذا الشهر المبارك.

أسأل الله تعالى أن يبلغنا جمي ًعا ويوفقنا لصيامه وقيامه ،وأن
يتقبل من الصائمين صيامهم وأعمالهم ،وأن يستجيب صالح
دعواتهم.
رب العالمين.
والحمد لله ّ

ح�سن ال�صفار
 19رجب 1440هـ
 26مار�س2019م

ثقافة االستعداد وحالة االسترسال

من معالم الجدّ ية في شخصية اإلنسان استعداده وتهيؤه لما هو
مقبل عليه من األمور والمهام .يأتي هذا النمط من السلوك مقابل
حالة يعاني منها كثير من الناس ،وهي االسترسال والالمباالة .يقوم
البعض بعمل ما وهو سارح الذهن وغير مركز على العمل الذي
يقوم به ،حتى يصبح ذلك سمة في كل أعماله ،بينما اإلنسان الجا ّد
ال يرضى لنفسه حالة االسترسال بل ُيقبل على ّ
صغيرا كان
كل عمل
ً
كبيرا باهتمام وتركيز وتهيؤ واستعداد ،وهذا السلوك يعتبر ّ
مؤش ًرا
أو ً
من ّ
مؤشرات النجاح.

الجدية واالهتمام في التعامل مع النا�س
ّ
حالة االسترسال في إنجاز األعمال ،وعدم التركيز في أدائها،
أخطارا كبيرة ،خاصة فيما يرتبط بقضايا الناس،
حالة خطأ قد تسبب
ً
ومن األمثلة على ذلك:
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مهتما بمرضاه ،تجده يتس ّلم
I Iالطبيب .إذا كان جا ًّدا في عمله ًّ
ملف المريض وي ّطلع عليه بعناية ،حتى يستقبل المريض
وقد تعرف على حالته ،ويبدأ مناقشته واالستفسار عن حالته
المرضية ،ليكون واث ًقا من تشخيصه للمرض .بينما إذا كان
طبي ًبا غير ٍ
مبال بعمله وبمرضاه ،فقد يدخل عليه المريض
وهو مشغول بجواله ،يرسل رسالة أو يستقبل أخرى ،أو
يحادث أحدً ا آخر ،ولربما لم يكلف نفسه اال ّطالع على ملف
تصفحا ،ويكتفي بسؤال المريض مجاملة ،وال
المريض إال
ً
يعنيه أن يسمع كامل التفاصيل منه ،وال يك ّلف نفسه شرح
المرض للمريض.
I Iالموظف .يتس ّلم المعاملة من المراجع ،ولعلها ال تحتاج أكثر
من دقائق إلنجازها ،لكنه بسبب انشغاله بأشياء خارج عمله،
كقراءة جريدة ،أو رسائل جوال ،أو حديث مع شخص آخر،
يطلب من المراجع مراجعة معاملته بعد يومين ،ولربما مدة
أطول!
يحضر الدرس الذي
I Iالمعلم .الذي يحضر الصف دون أن ّ
سوف يشرحه للطالب .سيما اآلن مع تجدّ د المناهج ،وتطور
العلم والتقنية التعليمية ،يحتاج المعلم إلى مواكبة ذلك حتى
يفيد الطالب.
I Iالخطيب .أو عالم الدين الذي سيلقي خطبة أو كلمة على
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صح أبدً ا أن يأتي ويلقي على جمهور أصبح
المستمعين ،ال َي ّ
تحضيرا جيدً ا للكلمة التي سيلقيها
يحضر
واع ًيا مثق ًفا ،دون أن ّ
ً
واضحا لديه ما هي األمور التي يناسب أن
عليهم ،وأن يكون
ً
يطرحها ليفيدهم بها ،ويعالج القضايا التي تالمس واقعهم.

التهاون في هذه األمور ،وعدم المباالة ،يعتبر خيانة لألمانة،
وهو خالف تعاليم الدين الذي يربي اإلنسان على أن يكون جا ًّدا
في حياته وعمله ،وأن ين ّظم أموره ،بعيدً ا عن الفوضى واالسترسال
والالمباالة ،هذا التوجيه الذي نجده في كل برنامج ديني.

فالصالة ً
مثل لها مقدمات واجبة ومستحبة ،قبل البدء بها،
كالوضوء واألذان واإلقامة ،وقراءة بعض األدعية المأثورة ،حتى
يدخل اإلنسان إلى الصالة وهو متهيئ نفس ًّيا.
المائدة كذلك لها آداب ،ال أن يأتي اإلنسان وينقض على الطعام
فورا ،بل يستحب له قبل ذلك :غسل اليدين ،والبسملة ،وقراءة بعض
ً
األدعية المأثورة ،ثم يبدأ بتناول الطعام .وعليه أن يستحضر قيمة
النعم المتوفرة بين يديه ،فوجود الماء نعمة ،وقدرته على الشرب
نعمة ،ثم يذكر اسم الله ويشرب حتى يشكر لله على هذه النعمة.
وحتى لدخول الخالء لقضاء الحاجة ،هناك آداب :كالدعاء قبل
الدخول ،واستحباب تقديم الرجل اليسرى عند الدخول ،واليمنى
عند الخروج.
هذا كله حتى يدربك اإلسالم على إتقان أي عمل تقوم به ،تريد
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أن تحضر اجتما ًعا إدار ًيا ،تهيأ له قبل حضورك ،ماذا ستقول في
هذه االجتماع؟ ماذا يمكن أن تسمع؟ ما هو المطلوب منك؟ بل
حتى وأنت تريد زيارة أحد ،فكر كيف تكون الزيارة ناجحة موفقة،
وتؤدي آثارها المطلوبة .هكذا ينبغي أن يكون اإلنسان.

التهي�ؤ ال�ستقبال �شهر رم�ضان:
في هذا السياق تأتي األحاديث والروايات حول تهيؤ اإلنسان
المؤمن الستقبال شهر رمضان .حيث ورد عن رسول اللهA
أحاديث كثيرة كان يوجه الناس من خاللها قبيل شهر رمضان ،حتى
ُيهيئهم الستقبال هذا الشهر المبارك ،وكذلك وردت خطب عن
علي Eوروايات عن سائر األئمة ،Bك ّلها تصب في هذا السياق،
ّ
ومنها الرواية التي ينقلها عبد السالم الهروي عن اإلمام الرضاE
قال :دخلت على أبي الحسن علي بن موسى الرضا Eفي آخر
جمعة من شهر شعبان فقال لي« :يا أبا الصلتّ ،
إن شعبان قد مضى
أكثره ،وهذا آخر جمعة فيه ،فتدارك فيما بقي تقصيرك فيما مضى
منه ،وعليك باإلقبال على ما يعنيك ،وأكثر من الدعاء واالستغفار
وتالوة القرآن وتب إلى الله من ذنوبك ،ليقبل شهر رمضان إليك
عز ّ
وجل ،وال تَدع َّن أمانة في عنقك إال أ ّديتها،
وأنت مخلص لله ّ
وفي قلبك حقدً ا على مؤمن إال نزعته ،وال ذن ًبا أنت مرتكبه إال
سر أمرك وعالنيتك ،ومن
أقلعت عنهّ ،
واتق الله وتوكّل عليه في ّ
يتوكل على الله فهو حسبه ،وأكثر من أن تقول فيما بقي من هذا
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الشهر ،اللهم إن لم تكن غفرت لنا فيما مضى من شعبان فاغفر
لنا فيما بقي منه ،فإن الله تعالى يعتق في هذا الشهر رقا ًبا من النار؛
لحرمة شهر رمضان»(((.
في مجتمعاتنا نتهيأ ماد ًّيا الستقبال شهر رمضان بتفقد حاجات
البيت حيث تزدحم األسواق لشراء المواد الغذائية ،وكأن شهر
رمضان هو شهر الطعام والشراب! كل التقارير تشير إلى أن
استهالك المواد الغذائية يزيد في شهر رمضان ،فأين استعداداتنا
الروحية واالجتماعية؟
صيام أيام قبل رمضان:

تؤكد بعض النصوص أهم ّية التهيؤ الستقبال شهر رمضان
بصيام أيام من شهر رجب ،أو صيام أيام من شهر شعبان ،وهو
الشهر «الذي كان رسول الله Aيدأب في صيامه وقيامه في لياليه
وأيامه» ،كما ورد في الدعاء المروي عن علي بن الحسين ،((( E
أو ال ّ
أقل صيام األيام األخيرة من شهر شعبان ،حيث ورد عن اإلمام
جعفر الصادق« :Eمن صام ثالثة أيام من آخر شعبان ووصلها
بشهر رمضان كتب الله له صوم شهرين متتابعين»(((.

((( وسائل الشيعة ،ج  ،١٠ص  ،٣٠١حديث.17

((( وسائل الشيعة  ،ج  ، ١٠ص  ،٤٩٢حديث .13930
((( من ال يحضره الفقيه ،ج ،٢ص .٩٤
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طهارة المال:

هل الطعام الذي ستفطر عليه بعد يوم ّ
شاق من الصيام من مال
حالل؟ يأتي التأكيد على هذا األمر في حديث مروي عن رسول الله
« :Aكلوا الحالل يتم لكم صومكم»((( .وروي عنه« :Aالعبادة
مع أكل الحرام كالبناء على الرمل وقيل كالبناء على الماء»((( .لذلك
على اإلنسان قبل شهر رمضان أن يطهر أمواله ،بإخراج حقوق الله
من خمس وزكاة ،وحقوق الناس .ومن كان عليه شيء من تلك
الحقوق فليكن شهر شعبان فرصة له ليحاسب نفسه ،حتى يدخل
عليه الشهر الكريم وماله طاهر نقي من حقوق الله وحقوق الناس.
وهذا ما يشير إليه اإلمام الرضا في قوله« :وال تَدع َّن أمانة في عنقك
إال أ ّديتها».
تصفية النفس:

وذلك بالتوبة وترك الذنوب ،ونزع الضغائن واألحقاد من
القلب ،تجاه ّ
كل أحد قريب أو بعيد ،ال تدع في قلبك ذرة حقد على
أحد ،لتستقبل شهر رمضان بنفس راضية طيبة ،حتى تضمن رضا
الله تعالى وتنال كرامته في هذا الشهر الكريم .كما جاء في الخطبة
الواردة عن رسول الله Aفي استقبال شهر رمضان« :فاسألوا الله
ربكم بنيات صادقة ،وقلوب طاهرة ،أن يوفقكم لصيامه ،وتالوة
((( كنز العمال .ج ،15ص ،844حديث .43356
((( بحار األنوار ،ج ،٨١ص  ،٢٥٨حديث.56
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كتابه ،فإن الشقي من حرم غفران الله في هذا الشهر العظيم»،
وكذلك ما جاء في الرواية عن اإلمام الرضا« :Eوتب إلى الله من
عز ّ
وجل ،وال
ذنوبك ،ليقبل شهر رمضان إليك وأنت مخلص لله ّ
تَدع َّن أمانة في عنقك إال أ ّديتها ،وفي قلبك حقدً ا على مؤمن إال
نزعته».

بشوق وتفاعل
أداء العمل ٍ

يتفاوت الناس في مستويات أدائهم ألعمالهم ،وفي تفاعلهم مع
القيام بوظائفهم التي يلتزمونها على أنحاء:
ٍ
رغبة
1 .1فهناك من يؤ ّدي عمله تحت ضغط اإللزام ،دون
نفسي ،بحيث لو استطاع التخ ّلص منه لما قام به،
واندفا ٍع
ّ
مثلّ :
فنالحظ في بعض األحيان ً
إن تالميذ الصفوف األولى
حينما يحين وقت ذهابهم للمدرسة ،تراهم يبحثون عن
حجج واه ّية ،وأعذار وهم ّية ،من أجل تبرير عدم ذهابهم،
وإن ذهبوا يذهبون متثاقلين على غير رغبة؛ والحال كذلك
عند بعض الموظفين؛ حيث يكونون أشبه بالمكره الذي ال
رغبة لديه في العمل الذي أكره عليه ،بحيث لو تمكّن من
التخ ّلص لما ذهب.
وهذا األمر ال يقتصر على الواجبات الوظيف ّية ،بل يشمل حتّى
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الوظائف العباد ّية الدين ّية ،فنرى من يؤدون عباداتهم من دون رغبة
واندفاع ،على «طريقة مجبر أخاك ال بطل».

وقد تحدّ ث القرآن الكريم عن فريق من الذين يتلبسون بهذه
الصفة ،في موقفهم تجاه فريضة الجهاد ،حينما دعاهم الرسول
األكرم Aفي معركة بدر حيث يقول تعالى{ :كَما َأ ْخ َر َج َك َر ُّب َك
ون؛ ي ِ
ِم ْن َب ْيتِ َك بِا ْل َح ِّق َوإِ َّن َف ِريق ًا ِم َن ا ْل ُم ْؤ ِمنِي َن َل ِ
جاد ُلون ََك فِي
كار ُه َ ُ
ون إِ َلى ا ْلمو ِ
ت َو ُه ْم َينْ ُ
ا ْل َح ِّق َب ْعدَ ما َت َب َّي َن ك ََأنَّما ُيسا ُق َ
ظ ُرون}[سورة
َْ
األنفال ،اآليات.]6-5 :
وفي آية أخرى يقول تعالى{ :يا َأ ُّي َها ا َّل ِذي َن آ َمنُوا ما َلك ُْم إِذا ِق َيل
يل ال َّل ِه ا َّثا َق ْلت ُْم إِ َلى ْالَ ْر ِ
َلك ُُم ان ِْف ُروا فِي َسبِ ِ
ض...}[سورة التوبة ،اآلية.]38:

وال تقتصر المسألة على موضوعة الجهاد فقط ،حيث ربما
يكون الخروج إلىه محفو ًفا بالمخاطر ،لكنا نجد ّ
أن البعض ممن ال
يوسع دائرة تر ّدده وتقاعسه إلى عموم
يكون اإليمان عمي ًقا في نفسهّ ،
العبادات األخرى ،فقد تحدّ ث القرآن الكريم عن حالة البعض ممن
يقيم فريضة الصالة ،وممارسة اإلنفاق بكسل وتثاقل ،يقول تعالى:
ون إِ َّل َو ُه ْم ِ
ى َوال ُين ِْف ُق َ
{وال َي ْأت َ
كار ُهون}
الصال َة إِ َّل َو ُه ْم كُسال 
ُون َّ
َ
[سورة التوبة ،اآلية.]54 :
2 .2وهناك من يؤ ّدي عمله لكن في حدوده الدنيا ،بحيث يصدق
عليه أنّه مارس وظيفته الحيات ّية أو اليوم ّية ،فحينما يريد
أن يمتثل لفريضة الصوم ً
مثل ،يأخذ حدّ ها األدنى ،الذي

لملا ءادأ
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يصدق من خالله عليها وصف الصوم ،وهو :االجتناب عن
المفطرات ،وقد وصف رسول الله Aمثل هذه الحالة كما
الص ِائ ِم فِي ِص َي ِام ِه
ورد عنه« :إِ َّن َأ ْي َس َر َما ا ْفت ََر َض ال َّل ُه َع َلى َّ
الش َر ِ
ت َْر ُك ال َّط َعا ِم َو َّ
اب»(((.

أيضا؛ فترى
ونالحظ هذا المستوى من األداء في فريضة الصالة ً
بعض المك ّلفين يبحثون عن الحدّ األدنى من الواجب فيها.
3 .3وهناك من يؤ ّدي عمله من حيث الشكل بإتقان ،لكن ال
يصحبه تفاعل نفسي ،وال تفكير في استثمار العمل.
4 .4أ ّما الحالة األفضل ،والمستوى الطموح الذي ينبغي أن
يتط ّلع إليه اإلنسان في ّ
كل عمل من أعماله ،أن يؤ ّديه برغبة
وتفاعل وتفكير في استثماره ،فصرف الوقت والجهد يقتضي
االهتمام بالعمل وترقيته إلى أعلى مستوى.

ا�ستثمار فر�صة العمل
فالطالب حينما يحصل على بعثة دراس ّية ّ
فإن الفرص التي
أمامه كثيرة جدًّ ا؛ لكن البعض يكتفي بالحدّ األدنى من الدرجات
االمتحان ّية ،بحيث يضع نفسه في دائرة المستحقين للمكافأة التي
تدفعها الملحق ّية الثقاف ّية ،وفي إطار ضوابطها ،لكن البعض من
المبتعثين يمتلك عش ًقا واهتما ًما باستثمار تواجده في المنطقة التي
ابتعث فيها؛ فما دام يتواجد في دولة متقدّ مة علم ًّيا وحضار ًّيا ،فلماذا
(((   وسائل الشيعة ،ج ،10ص.164
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ال يستثمر وقته ،ويصرف همته ،في االهتمام األكبر بدراسته وتنمية
قدراته المختلفة.
وحينما يأتي اإلنسان إلى صالة الجماعة ويصرف وقت ًا من أجلها،
فعليه أن يفكّر في كيفية استثمار وقته الذي صرفه في هذا المجال،
واالجتماعي،...
على المستوى النفسي ،والروحي ،والمعرفي
ّ
وهكذا في مختلف المجاالت كالسفر ً
مثل؛ فبعض الناس يصرف
ً
أموال طائلة للسفر والسياحة ،لكنه يقتصر في سفره على النوم
واألكل فقط ،من دون أن يستفيد من سفره بأن يكسب أشياء جديدة،
وأصدقاء جد ًدا.

ينبغي أن تكون عند اإلنسان هذه الروح ّية في ّ
كل عمل من
األعمال التي يؤ ّديها ،أن يتفاعل نفس ًّيا مع العمل وأن يستثمره بأعلى
حدٍّ ممكن.

وفي رحاب فريضة الصيام علينا أن نالحظ كيف ّية التوجيه الذي
تقدّ مه التعاليم الدين ّية حول هذه الفريضة ،فعندما يصوم اإلنسان،
ويصرف جهدً ا ،ويمتنع عن األكل والشرب والرغبات ،فال ُبدّ من
تمر دون فائدة مناسبة ،ومن هنا جاءت
استثمار ذلك ،وعدم جعلها ّ
النصوص التي وصفت ّ
حظ بعض الصائمين بالجوع والعطش،
من دون تفاعل نفسي مع الفعل الذي يقوم به ،ومن دون استثمار
للمصلي الذي يؤ ّدي العبادة
يمر بها ،وهكذا بالنسبة
ّ
للفرصة التي ّ
ٍ
كشكل دون أن يرافقها تم ّعن ومضمون.

لملا ءادأ
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�أرقى درجات ال�صيام
ّ
إن التوجيهات الدينية تدفع اإلنسان ألداء فريضة الصوم ـ
وغيرها من الفرائض األخرى ـ بأفضل وجه ،وتوضح اآلل ّية لذلك؛
حيث تحدّ ثت النصوص عن آداب الصيام واآلفاق التي يمكن
أن يستثمرها المك ّلف من خالل هذه الفريضة ،فقد ورد عن أبي
عبدالله Eأنّه قالّ :
الص ْو ُم لِيَ ،و َأنَا
«إن الله تبارك وتعالى يقولَّ :
َأ ْج ِزي َع َل ْي ِه»(((.

وبذلك يخرج الصوم من دائرة الرياء حيث إنّه التزام ذاتي بين
«الص ْو ُم
المك ّلف وبين خالقه ،وقد ورد عن أمير المؤمنين:E
َّ
وخالِ ِق ِه ،الَ َي َّط ِل ُع َع َل ْي َها َغ ْير ُهَ ،وك ََذلِ َك الَ ُي ِ
ِع َبا َد ٌة َب ْي َن ال َع ْب ِد َ
جازي
َعن َْها َغ ْير ُه»(((.
الص ِائ َم ِمنْك ُْم َل َي ْرت َُع فِي ِر َي ِ
اض
وورد عن اإلمام الصادق« :Eإِ َّن َّ
ا ْل َجن َِّة تَدْ ُعو َل ُه ا ْل َم َل ِئ َك ُة َح ّتى ُي ْفطِ َر»(((.

وما دام اإلنسان يعيش هذه الحالة فال ُبدّ أن يستثمرها ويستفيد
منها ،وقد ورد عن سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء Eأنّها
الص ِائ ُم بِ ِص َي ِام ِه إِ َذا َل ْم َي ُص ْن لِ َسا َن ُه َو َس ْم َع ُه َو َب َص َر ُه
قالتَ « :ما َي ْصن َُع َّ
َو َج َو ِار َحه»(((.
(((   الكافي ،ج ،4ص.63

(((   ابن أبي الحديد ،شرح نهج البالغة ،ج ،20ص.296
(((   الكافي ،ج ،15ص.806

(((   دعائم اإلسالم ،ج ،1ص.268
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توجهنا النصوص إلى انعكاس هذه الفريضة
وفي مستوى متقدّ م ّ
على فكر اإلنسان ومشاعره وأحاسيسه ،وهو المستوى األرقى
واألكمل ،وقد ورد عن اإلمام أمير المؤمنين Eأنّه قالِ :
«ص َيا ُم
ا ْل َق ْل ِ
ب َع ِن ا ْل ِفك ِْر فِي ْال َثا ِم َأ ْف َض ُل ِم ْن ِص َيا ِم ا ْل َب ْط ِن َع ِن ال َّط َعا ِم»(((.

فعلى اإلنسان أن يبعد قلبه عن التفكير في الذنوب والمعاصي،
مهمة ،إذ يطلق اإلنسان في بعض األحيان لفكره
وهذه ناحية ّ
يحرم هذا التفكير
العنان في التفكير ببعض المعاصي ،والشرع ال ّ
بمجرده ،لكن من الواضح ّ
أن ذلك قد يفضي إلى والدة نفس ّية سلب ّية
ّ
عند اإلنسان ،حيث تنخفض عنده درجة المناعة ،ويصبح أقرب
للوقوع في شبك المعصية ،من هنا ورد ضرورة االبتعاد عن التفكير
مثل؛ ّ
بالذنوب ،كأن يفكّر في ممارسة موبقة معينة ً
فإن أصل التفكير
علي Eفيما
بهذه الموبقة عمل ينبغي االبتعاد عنه ،وذلك لما قاله ّ
روي عنه« :من َك ُثر فِكْره فِي ا ْلمع ِ
اصي َد َع ْت ُه إِ َل ْي َها»(((.
َ َ
َ ْ َ ُُ
وفي كلمة أخرى« :من َك ُثر فِكْره فِي ال َّل َّذ ِ
ات َغ َل َب ْت َع َل ْي ِه»(((.
َ ْ َ ُُ
وهذه كلمات رائعة ،تم ّثل خالصة للحقائق والتجارب اإلنسان ّية،
وعلى اإلنسان أن ينصاع لها ،وير ّبي نفسه عليه.

وفي هذا الشهر الكريم علينا أن نمارس ال صوم الطعام

(((   غرر الحكم ودرر الكلم ،ص ،241حكمة .78

(((  غرر الحكم ودرر الكلم ،ص ،359حكمة .1270

((( غرر الحكم ودرر الكلم ،ص ،359حكمة .1269
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المحرمات كالغيبة
والشراب فقط ،وإنما صوم الجوارح عن بق ّية
ّ
والنميمة واالستماع إلى ما يحرم ،والمستوى األرقى من الصوم هو
علي:E
صوم القلب عن التفكير في اآلثام والمعاصي .ورد عن ّ
ان و ِصيام ال ِّلس ِ
ِ
ِ ِ
«ص ْو ُم ا ْل َق ْل ِ
ان َخ ْي ٌر ِم ْن ِص َيا ِم
َ
ب َخ ْي ٌر م ْن ص َيا ِم ال ِّل َس َ َ ُ َ
ا ْل َب ْطن»(((.

(((   غرر الحكم ودرر الكلم ،ص ،240حكمة .74

المفاهيم األخالقيّة قيم مشتركة بين الديانات

قاسما مشتركًا بين جميع
يم ّثل االهتمام بالفضائل واألخالق
ً
الديانات على اختالفها ،حيث يصنّف مؤرخو األديان الديانات إلى
أربع منظومات هي:
1 .1الديانات السماوية المعروفة :اليهودية ،المسيحية ،اإلسالم.
2 .2ديانات الحضارات القديمة :نظير ديانة المصريين القدامى.
3 .3األديان الهندية :كالهندوسية والبوذية.

4 .4أديان الشرق األقصى :كالطاوية والكونفوشيوسية في
الصين ،والشنتوية في اليابان.

فليس هناك من ديانة ّإل وهي تدعو أتباعها إلى القيم األخالق ّية
على اختالف في التفاصيل والتطبيقات سع ًة وضي ًقا ،فال توجد ديانة
تبيح قتل النفس المحترمة ،وال توجد ديانة تبيح الكذب والخيانة،
إن ّ
كما ال توجد ديانة تسمح بالظلم والجورّ ،
كل الديانات بغض
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ّ
وتحذر
تمجد القيم األخالق ّية،
صحتها وبطالنهاّ ،
النظر عن أصل ّ
من القبائح والعدوان ،وتشيد بالفضائل والقيم األخالق ّية بشكل
عام ،وهذا ّ
يدل على ّ
أن هناك منب ًعا مشتركًا لهذه الديانات ،رغم
سماوي مباشر،
لحوق التحريف لبعضها ،أو عدم إتيانها من مصدر
ٍّ
وإنما قد تكون جاءت من بقايا ديانة سماو ّية سابقة ،إن المنبع
الواحد الهتمام كل الديانات بالفضائل األخالقية ،هو ما أودعه
اإللهي؛
الله من فطرة ووجدان في عمق اإلنسان ،إلى جانب الوحي
ّ
حيث لم يشأ الله سبحانه وتعالى لخلقه أن يعيشوا الضالل والتيه
والضياع ،لذلك بعث إليهم األنبياء والرسل.

الوحي لتعزيز القيم الأخالقية
ّ
أيدي األنبياء والرسل ،لكن
إن معظم هذه الديانات جاءت على ّ
الوحي
لحق بها تشويه وتحريف ،وبعض الديانات هي من بقايا آثار
ّ
ّ
وألن المنبع مشترك نالحظ االهتمام
والرساالت السماو ّية السابقة؛
بالفضائل والقيم األخالق ّية.
مؤرخي األخالق العالقة واالرتباط بين
لقد أنكر البعض من ّ
القيم األخالق ّية والوحي ،وأبرزهم الفرنسي (جيمس هنري برستيد)
مصدرا
نص في كتابه «فجر الضمير» على إنكار كون الوحي
فقد ّ
ً
ًّ
مستدل على ذلك بما يوجد في الديانات المصر ّية
للقيم األخالق ّية،
القديمة ً
مثل من تعاليم أخالق ّية ،مع أنّها سابقة لنزول التوراة بألفي
سنة ،وسابقة لميالد السيد المسيح بأربعة آالف سنة ،وبالتالي سابقة

رتم ميق ةّيقالخألا ميهافملا
نايدلا نيب ةك ش
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لنزول اإلنجيل(((.

لكن هذا االستدالل ليس دقي ًقا؛ ّ
ألن الديانات لم تبدأ من التوراة
واالنجيل ،بل الصحيح حسب اعتقادنا ّ
أن ّأول البشر ـ وهو آدمE
ـ كان نب ًّياّ ،
وأن األنبياء توالوا في المجتمعات البشر ّية كما يقول
ِ
{و َل َقدْ َب َع ْثنا فِي ك ُِّل ُأ َّم ٍة َر ُس ً
اجتَنِ ُبوا
ول منهم َأن ا ْع ُبدُ وا ال َّل َه َو ْ
تعالىَ :
إن ِم ْن ا َّم ٍة االَّ
{و ْ
ال َّطا ُغ َ
وت[}...سورة النحل ،اآلية ،]36 :وقال تعالىَ :
َخال فيها نَذير}[سورة فاطر ،اآلية.]24 :

فاألنبياء والرسل كانوا في األمم القديمة ،غاية ما هناك عدم ذكر
جميع األنبياء في القرآن أو في الكتب السماو ّية كما يقول تعالى:
{و َل َقدْ َأ ْر َس ْلنَا ُر ُس ًل ِّمن َق ْب ِل َك ِمن ُْهم َّمن َق َص ْصنَا َع َل ْي َك َو ِمن ُْهم َّمن َّل ْم
َ
ص َع َل ْي َك}[سورة فاطر ،اآليةّ ،]78 :
ولعل بعض من تنتسب إليهم
َن ْق ُص ْ
بعض األديان هم أنبياء في واقع األمر ربما ،أو ّ
لعل دياناتهم كانت
من بقايا تراث األنبياء في أممهم ،وما هذه المشتركات بين األديان
دليل على ّ
ّإل ً
أن هناك منابع مشتركة ،ومن هنا أشار القرآن الكريم
إلى مشتركات األديان بقوله تعالىَّ :
{إن ا َّل ِذي َن آ َمنُوا َوا َّل ِذي َن َها ُدوا
الصابِ ِئي َن َم ْن آ َم َن بِال َّل ِه َوا ْل َي ْو ِم ْال ِخ ِر َو َع ِم َل َصالِح ًا
َوالن ََّص َارى َو َّ
ف َع َل ْي ِه ْم َوالَ ُه ْم َي ْح َزن َ
ُون}[سورة
َف َل ُه ْم َأ ْج ُر ُه ْم ِعنْدَ َر ِّب ِه ْم َوالَ َخ ْو ٌ
البقرة ،اآلية.]62 :

(((   جيمس هنري برستيد ،فجر الضمير ،ترجمة :د .سليم حسن ،الهيئة العا ّمة المصر ّية
للكتاب ،ص.13
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وقال تعالىُ { :ق ْل َيا َأ ْه َل ا ْل ِكت ِ
َاب َت َعا َل ْوا إِ َلى ك َِل َم ٍة َس َو ٍاء َب ْينَنَا
وبينَكُم َأالَّ َنعبدَ إِالَّ ال َّله والَ ن ُْش ِر َك بِ ِه َشيئ ًا والَ يت ِ
َّخ َذ َب ْع ُضنَا َب ْعض ًا
ْ َ َ
َ َ
ُْ
ََْ ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
َأ ْر َباب ًا م ْن ُدون ال َّله َفإِ ْن ت ََو َّل ْوا َف ُقو ُلوا ْاش َهدُ وا بِ َأنَّا ُم ْسل ُم َ
ون}[سورة آل
عمران ،اآلية.]64 :
هذه الحقيقة يجب أن تكون داف ًعا ألتباع الديانات للبحث عن
المشتركات فيما بينها ،والتعاون فيها ،والتمحور حولها ،بدل أن
يدخلوا فيما بينهم حرو ًبا وصراعات ونزاعات.

الديانات وتروي�ض ال�شهوات
ّ
قاسما مشتركًا بين الديانات،
إن الفضائل والقيم األخالق ّية تم ّثل
ً
لكن التزام اإلنسان القيم األخالق ّية غال ًبا ما يصطدم بأهوائه
ومتجاوزا لها؛
متمر ًدا ساح ًقا لهذه القيم األخالق ّية
ً
وشهواته ،فيكون ِّ
ألنه ينطوي على رغبات وشهوات تدفعه لتجاوز التزام الفضائل
للتمرد عليها ،وليس ذاك ناب ًعا
والقيم ،وهذا هو المنشأ األساس
ّ
في الغالب من عدم معرفته بها؛ بل ّ
إن وجدانه وضميره يهديه إليها،
فال يوجد من يجهل قبح الظلم والكذب ،وحسن العدل والصدق،
جميع الناس يعرفون ذلك بفطرتهم ووجدانهم ،وإنما المشكلة في
تشخيص التطبيقات والتفاصيل ،وفي وجود الموانع الشهوان ّية،
التي تحول دون التزام القيم األخالق ّية.
من هنا جــاءت الديانات لالهتمام بالبرامج «الترويض ّية
مسيطرا على
تطوع رغبات اإلنسان ،بحيث يكون
والتهذيب ّية» التي ّ
ً
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رغباته وشهواته ،وال تكون الرغبات والشهوات مسيطرة عليه؛ ّ
ألن
خضوعه لذلك يعني الدفع به لتجاوز القيم واألخالق.

ومن الوسائل المت ّبعة في مختلف الديانات لترويض اإلنسان
للسيطرة على رغباته وشهواته هي« :الصوم» ،فهو برنامج تدريبي
ترويضي للشهوات والرغبات ،إذ يمتنع اإلنسان ـ أثناء الصوم
ّ
اختيارا عن األشياء التي يرغب فيها ويميل إليها ،بل ويحتاجها
ـ
ً
كالطعام والشراب.
ِ
ِ
ب
الصيا ُم كَما كُت َ
ب َع َل ْيك ُُم ِّ
لذلك أشارت اآلية الكريمة{ :كُت َ
َع َلى ا َّل ِذي َن ِم ْن َق ْب ِلك ُْم َل َع َّلك ُْم َت َّت ُقون} إلى أن الصوم ليست فريضة
خاصة بالمسلمين ،بل يشمل أصلها جميع الديانات السابقة ،ونشير
ّ
هنا إلى أن الدين السماوي في األصل واحد ،وإنّما الشرائع تختلف
نبي إلى آخر ،ومن باب المجاز نع ّبر بالديانات ،قال تعالى{ :إِ َّن
من ٍّ
الدِّ ي َن ِعنْدَ ال ّٰل ِه ْ ِ
ال ْس ٰل ُم[}...سورة آل عمران ،اآلية]19 :؛ وقال تعالى:
{لِك ٍُّل َج َع ْلنَا ِمنْك ُْم ِش ْر َع ًة َو ِمن َْهاج ًا}؛[سورة المائدة ،اآلية .]48 :نعم
يستفاد من بعض النصوص المروية ّ
أن تخصيص شهر رمضان بهذه
الفريضة هو من خصوص ّيات األ ّمة اإلسالم ّية ،كما روى حفص
بن غياث النخعي عن أبي عبدالله جعفر الصادق Eأنه قال« :إنما
فرض الله صيام شهر رمضان على األنبياء دون األمم ،ففضل الله
فرضا على رسول Aوعلى أمته(((».
به هذه األمة ،وجعل صيامه ً
(((   من ال يحضره الفقيه .ج ،2ص.62
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والترويض النفسي عبر الصوم ال ينحصر في الديانات السماو ّية
فقط ،بل حتى الديانات األخرى نظير الهند ّية والصين ّية تجد فيها
تشجع معتنقيها على ممارسته.
حضورا لبرنامج الصوم؛ حيث ّ
ً

قد تختلف أوقات الصوم وتشريعاته بين الدياناتّ ،إل ّ
أن أصل
اختيارا عن الرغبات لزمن مع ّين ،مشترك
الموضوع وهو االمتناع
ً
التدرب والترويض للسيطرة
بين الديانات عمو ًما ،والهدف منه هو
ّ
على الرغبات والشهوات.

ال�صوم تدريب وتروي�ض
في الصوم يكون امتناع اإلنسان عن األكل والشرب والجنس
والمفطرات األخرى ،اختيار ًّيا رغم صعوبته في بعض األحيان،
ّ
العمال المسلمين ً
الحر والصيف،
مثل ،وصومهم في أيام ِّ
فنالحظ ّ
ترويضا حقيق ًيا للنفس ،وهيمنة على الرغبات،
يشكّل بالفعل
ً
أو نالحظ صوم المسلمين في البلدان التي يطول فيها النهار،
وصبرا على الصوم.
فيحتاجون مقاومة شديدة للرغبات
ً

وقد أوضحت الحسابات الفلك ّية في عام 2014مّ ،
مسلمي
أن
ّ
أوروبا هم األعلى في عدد ساعات الصيام ،حيث تصل إلى واحد
وعشرين ساعة في بعض مناطقهم ،وبذلك يكون الليل ثالث
ساعات فقط هي التي يجوز لإلنسان المسلم أن يتناول فيها
اإلفطار ،بينما ّ
أقل عدد ساعات للنهار يكون في األرجنتين ،حيث
تقدّ ر ساعات الصوم بتسع ساعات ونصف فقط ،أ ّما في مناطقنا
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فالصوم يتراوح بين األربع عشرة إلى خمس عشرة ساعة.

المفطرة
فاإلنسان الذي يحبس نفسه عن جميع اللذائذ الشهوان ّية
ّ
طيلة إحدى وعشرين ساعة ،وفي تلك البلدان ،التي ربما ال تساعد
أجواؤها على الصوم ،كما هو الحال في بلداننا؛ حيث ال يعيش
القوة واالستمرار ّية من
الصائم هناك في إطار مجتمع صائم ،يمنحه ّ
خالل األجواء المشجعة ،أقول :من يصوم طيلة هذه الفترة ال ّ
شك
عز ّ
ّ
وجل ،وفي مثل هذه األجواء
أجرا وثوا ًبا
عظيما عند الله ّ
ً
بأن له ً
يتمظهر الغرض األساس من الصوم ،وهو السيطرة على الرغبات
والشهواتّ ،
وأن اإلنسان ال يكون مندف ًعا مع رغباته وشهواته.
لذلك ورد في خطبة فاطمة الزهراء Fعن حكمة الصيام ،بأن
فرضهَ « :ت ْثبِيت ًا لِ ْ ِ
ل ْخ َل ِ
ص»(((.
الص َيا َم ا ْبتِ َل ًء ِ ِ
ل ْخ َل ِ
ص ا ْل َخ ْل ِق»(((.
«و ِّ
عليَ :E
وعن ٍّ
ينمي في
ومن هنا جاءت النصوص في فضل الصوم؛ لكونه ّ
اإلنسان هذه الملكة واإلرادة.

وأشارت اآلية الكريمة بقوله تعالىَ { :ل َع َّلك ُْم َت َّت ُقون} إلى هذا
السامي؛ حيث جعلت التقوى مقصدً ا ومالكًاّ ،
لعل اإلنسان
الهدف ّ
من خالل الصوم وحبس نفسه عن الملذات وترويضها يتوفر على
تلك الملكة والقدرة.
(((   بحار األنوار .ج ،6ص.108
(((   نهج البالغة .حكمة .252

نفحات شهر رمضان

في هذا الشهر الكريم الــذي جــاءت اآليــات واألحاديث
والروايات في تبيان فضله وعظمته ،بما يفوق تصور اإلنسان ،علينا
االهتمام باستثمار فرص الخير والرحمة والمغفرة فيه.

فقد ورد عن رسول الله Aأنه قال ألصحابه لما حضر شهر
رمضان« :سبحان الله ماذا تستقبلون وماذا يستقبلكم»((( ،كما ورد
في حديث آخر عنه« :Aلو يعلم العبد ما في رمضان لو ّد أن يكون
رمضان السنة»((( ،وفي حديث آخر عنه« :Aشهر رمضان سيد
الشهور»((( ،وعنه« :Aهو شهر أوله رحمة ووسطه مغفرة وآخره
إجابة والعتق من النار»(((.
(((   مستدرك الوسائل ج  7ص  425ح .8589
(((   بحار األنوار ج  93ص  346ح.12

(((  بحار األنوار .ج  ،40ص  ،54حديث .89
((( من ال يحضره الفقيه ،ج ،2ص.95
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وهذا اإلمام الصادق Eيوصي ولده إذا دخل شهر رمضان
ً
قائل« :فأجهدوا أنفسكم ،فإن فيه تقسم األرزاق وتكتب اآلجال،
ُ
العمل فيها خير من
وفيه يكتب وفد الله الذين يفدون إليه ،وفيه ليل ٌة
العمل في ألف شهر»(((.
مميزا لهذا الشهر المميز ،حتى
على اإلنسان أن يضع له
برنامجا ً
ً
اليكون كغيره من الشهور ،فليحرص اإلنسان المؤمن بأن يكون له
فيه برنامجان :على المستوى الفردي ،وعلى المستوى العائلي،
فعلى المستوى الفردي في هذا البرنامج:
ً
أول:تالوة القرآن الكريم والدعاء واالستغفار ،يقول علي:E
«عليكم في شهر رمضان بكثرة االستغفار والدعاء ،فأما
الدعاء فيدفع به عنكم البالء ،وأما االستغفار فيمحي
ذنوبكم»(((.
وبحمد الله لدينا كنوز روحية من الدعاء ،وردت عن
أهل بيت النبوة ،وجدهم رسول الله Aكدعاء السحر،
فكل لحظة من لحظات هذا الشهرّ ،
وأدعية األيامّ .
وكل
ساعة من ساعاته ،هناك دعاء من األدعية يقرأ فيها ،فعلى
اإلنسان االستفادة من هذه األدعية المأثورة.

ثانيا :المواظبة على صالة الجماعة.
ً

(((   وسائل الشيعة .ج  ،10ص  ،305حديث .13481
(((   الكافي .ج  ،4ص  ،88حديث .7
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ثالثًا:صالة الليل والنوافل المستحبة ،فإذا كان اإلنسان طوال
السنة لديه مختلف األشغال واألعمال ،فعليه في شهر
برنامجا ألداء النوافل
رمضان المبارك أن يجعل له
ً
المستحبة ،وأن يسعى بالمقدار الممكن لتعويد نفسه على
هذه النوافل.
رابعا:الصدقة« ،فقد سئل رسول الله ،Aأي الصدقة أفضل؟،
ً
(((
قال :صدقة في رمضان»  .فعلى اإلنسان بذل ما يستطيع
في هذا الشهر الكريم ،لمختلف األعمال الخيرية ،من
مساعدة للفقراء ،ودعم للنشاطات االجتماعية.

خامسا:صلة األرحام والتواصل االجتماعي ،بأن يكون لإلنسان
ً
برنامج يومي لزيارة أرحامه ،وتفقد أحوالهم.
سادسا:حضور مجالس الذكر والمعرفة ،ففيها من الفوائد
ً
الروحية واالجتماعية والثقافية الشيء الكثير.

وهناك برنامج على الصعيد العائلي :بإشعار العائلة بميزة هذا
الشهر على سائر الشهور ،ليس بالجوانب المادية فقط ،ولكن
األهم .وذلك بتدريب األوالد على
بالجوانب الروحية ،وهي
ّ
الصالة والصيام والقراءة الجماعية للقرآن والدعاء .والزيارات
العائلية واالجتماعية ،بأن تشارك العائلة ك ّلها في الزيارة لألرحام،
ولسائر أبناء المجتمع.
(((   سنن البيهقي .ج  ،4باب الجود واإلفضال في شهر رمضان ،ص .305

أخالق التعامل في األسرة والمجتمع

التوجه إلى إحيائه
من عادات المؤمنين في هذا الشهر الكريم
ّ
بالعبادات ،كاإلقبال على تالوة القرآن الكريم ،وقراءة األدعية،
وأداء العمرة ،والنوافل .وثواب هذه األعمال العبادية أكبر في هذا
الشهر من سائر الشهور.

العالقة مع الآخر في دائرة التوجيه النبوي
في الخطبة التي وجهها رسول الله Aللمسلمين عند دخول
خصص عد ًدا من فقراتها للتأكيد على حسن عالقة
شهر رمضانّ ،
حسن
الصائم مع محيطه االجتماعي ،فقال« :Aأيها الناس ،من ّ
الصراط يوم ُّ
تزل فيه
منكم في هذا الشهر ُخلقه ،كان له جواز ًا على ّ
عما ملكت يمينه ،خ ّفف الله
األقدام .ومن خ ّفف في هذا الشهر ّ
كف الله عنه غضبه يوم يلقاه .ومن
شرهَّ ،
عليه حسابه .ومن َّ
كف فيه َّ
وصل فيه َر ِح َمه ،وصله الله برحمته يوم يلقاه .ومن قطع فيه َر ِح َمه،
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قطع الله عنه رحمته يوم يلقاه»(((.

يالحظ في هذا الجزء من خطبة الرسول Aزيادة االهتمام
بتفعيل العالقات بين الناس ،التي ينبغي أن يكون لها نصيب من
التقرب إلى
اهتماماتنا
ّ
وتوجهاتنا خالل هذا الشهر الكريم ،من باب ّ
الله سبحانه وتعالى بحسن األخالق ،وليس فقط بأداء العبادات.

إن أخالق اإلنسان هي سجاياه وطبائعه ،التي يدير بها حياته،
ويتعامل من خاللها مع الناس.

والكثير من األفراد يقعون تحت وطأة االستسالم للسلوكيات
التي ألفوا السير عليها ،وال يقبلون المناقشة ،معللين ذلك بأن هذه
طريقتهم وطبيعتهم.
وعلى ضوء ذلك نسأل:

I Iهل إن سلوكيات اإلنسان وطرق تعامله مع اآلخر ثابتة حتمية
ال يمكن تغييرها؟
I Iهل طريقته في التعامل مع اآلخرين هي مثالية بحيث ال شيء
أفضل منها؟
I Iهل يطرح الفرد على صفحة نفسه ليسألها عن كيفية عالقته
مع والديه ،وزوجته ،وأبنائه ،وسائر أرحامه ،فيسعى بعد ذلك
لتصحيحها أو تطوير القاصر منها؟
(((  وسائل الشيعة .ج ،10ص ،314حديث .13494
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ال شك أن اإلنسان لديه القدرة على تغيير سلوكياته وأنماط
صح معاقبته
قادرا على ذلك لما ّ
معاشرته للناس ،وإال لو لم يكن ً
ومحاسبته ،وأصبح ال جدوى من وضع المناهج لتعديل السلوك
اإلنساني.
وتحسين الخلق ،ليس فقط باالنتقال من السلوك السيئ إلى
أيضا رفع لدرجة األخالق إلى مستوى أفضل.
الحسن ،بل هو ً

تح�سين الأخالق في �شهر رم�ضان
تطوع فيه بخصلة
ورد عن النبي محمد Aأنه قال« :جعل لمن ّ
عز
من خصال الخير والبر كأجر من أ ّدى فريضة من فرائض الله ّ
ّ
وجل ،ومن أ ّدى فيه فريضة من فرائض الله ،كان كمن أ ّدى سبعين
فريضة من فرائض الله فيما سواه من الشهور»(((.

التطوع بأداء الصالة ودفع الصدقة فقط ،بل منه أن يتبع
ليس
ّ
اإلنسان سلوكًا حسنًا جديدً ا في سيرته وتعامله ،وبالتالي يكون كمن
طور اإلنسان في أسلوب
أ ّدى سبعين فريضة من فرائض الله .فإذا ّ
عالقاته مع اآلخرين ،في رحاب هذا الشهر الكريم ،وواظب عليها
فيما بعد ،فإنه سيخرج من هذه المدرسة الروحية التربوية بثمرة
تعود عليها ،وقد يجد في بداية األمر
وحال جديدة ،لم يكن قد ّ
صعوبة في األلفة معها ،لكن ستصبح فيما بعد مألوف ًة عادي ًة.
(((   الكافي .ج ،4ص.66
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مبادرات ي�سيرة ذات قيمة عالية
تعودت حينما تدخل بيتك أن تلقي السالم على عائلتك؟
I Iهل ّ
فعود نفسك بالسالم على أهلك ،حينما
متعو ًداّ ،
I Iإن لم تكن ّ
تدخل بيتك .فليس إلقاء السالم على األجانب فقط.
عودت نفسك شكر عائلتك وأبنائك على ما يقدّ مونه من
I Iهل ّ
خدمات منزلية؟
أي
توجه شكرك لزوجتك إذا قدمت لك طعا ًما أو ّ
I Iلماذا ال ّ
خدمة أخرى؟ فله األثر الطيب على قلبها ونفسها.

I Iوكذلك الزوجة في المنزل ،إذا جلب زوجها حاجيات العائلة
ومستلزماتها ،مع أن هذا من واجباته ،لكن أن تشكره وتدعو
له بطول العمر والسعة في الرزق ،فإن هذا اإلسلوب له تأثير
كبير على الطرفين ،وعلى األبناء ،الذين سيجنون ثمرة هذه
أهمها االعتياد على
العالقات الطيبة بين الوالدين ،التي من ّ
شكر من أحسن إليهم .وكذلك اإلحسان إلى والديهم .هذه
العادات والتجارب اليسيرة ،على اإلنسان أن يواظب عليها؛
ألنها من الخير ،وكما قال أمير المؤمنين« :Eالخير عادة»(((.

ت�صحيح لمفهوم خط�أ
يبرر اإلنسان لنفسه قوله :إن هذا من طبيعتي،
ليس
ً
صحيحا أن ّ
(((  غرر الحكم ودرر الكلم.
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فماذا أصنع؟

اإلمام علي Eيقول« :ال تسرع ّن إلى الغضب فيتس ّلط عليك
أسيرا لتلك العادة.
بالعادة»((( ،فإذا ّ
عودت نفسك تصبح ً
كل ٍ
وورد عنه« :Eتخ ّير لنفسك من ّ
خلق أحسنه ،فإن الخير
عادة ،وتجنب من ّ
كل خلق أسوأه وجاهد نفسك على تجنبه»(((،
«عودوا أنفسكم الحلم»(((.
وعنهّ :E

حليما فتح ّلم»(((.
وورد عن اإلمام الصادق Eقوله « :إذا لم تكن ً
حاول أن تعود نفسك على الحلم بالسيطرة على أعصابك ،وال
تنفعل حينما يكون هناك ما يسيء إليك ويزعجك.

فعن أمير المؤمنين علي Eأنه قال« :عود لسانك لين الكالم
وبذل السالم»(((.

بين المجتمع ال�شرقي والغربي
برنامجا تلفزيون ًّيا يطلق عليه
ذات مرة أعدّ ت إحدى الفضائيات
ً
بتصرف استفزازي،
«الكاميرا الخفية» حيث يواجهون فيه اإلنسان
ّ
ليروا ردة الفعل الصادرة عنه .فقاموا بإجراء تجربة ّ
رش الماء،
(((   المصدر نفسه.
(((   المصدر نفسه.

(((   تحف العقول .ص.224
(((   الكافي .ج ،2ص.112

(((  غرر الحكم ودرر الكلم.
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وبشكل فجائي ،على مجموعة من األشخاص ،الذين ينتمون ألحد
المجتمعات الغربية ،وإلى مجموعة أخرى تنتمي ألحد المجتمعات
الشرقية ،وقاموا بمقارنة ردود الفعل بين المجموعتين ،فبدا الفارق
واضحا .ففي المجتمعات الغربية كانوا يبتسمون ويضحكون،
ً
وير ّددون عبارات فيها نوع من المزاح واالبتهاج؛ ألنه بالتأكيد
حينما يواجه اإلنسان هذا التصرف فإنه ينزعج في بداية األمر ،ثم ما
يلبث أن يفكر لماذا هذا التصرف؟ فهناك من يدرك أن هذا التصرف
ال ُبدّ وأن يكون له باعث مع ّين ،فلماذا االنفعال واالنزعاج؟

أما في المجتمع الشرقي ،فكانت ر ّدة الفعل أن انطلق اللسان
بالسباب ّ
والشتائم ،وبعضهم كاد أن يستخدم
كالبارود ،إذ ينفجر ّ
والتعود.
عضالته وقوته غض ًبا ،المسألة إ ًذا ترتبط بالحالة النفسية
ّ

ح�سن اال�ستماع
اهتم اإلسالم بها حسن االستماع ،فعن
ومن العادات التي
ّ
«عود أذنك حسن االستماع» ،فالمشكلة
اإلمام علي Eأنه قالّ :
التي تتكرر في الكثير من المجالس ،هي قطع السامع كالم المتكلم،
وإدخال حديث آخر على كالمه ،وهي عادة غير جيدة ،وال تلتقي
مع ما تنشده تعاليم ديننا الحنيف.

�أف�ضل زمن لتنمية العادات الطيبة
من أهم معالم حسن الخلق في هذا الشهر الكريم صلة الرحم
كما قال( :Aمن وصل فيه رحمه وصله الله برحمته يوم يلقاه ومن

تجملاو ةرسألا يف لماعتلا قالخأ
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قطع رحمه قطع الله عنه رحمته يوم يلقاه).

وأول درجة من درجات صلة الرحم :منع اإلساءة للزوجة أو
والعمال.
الزوج ،والوالدين ،واألوالد ،والموظفين
ّ

والدرجة الثانية :اإلحسان ،فحسن التعامل ،والعطاء لهم،
والتواصل معهم ،نَدَ َب إليه الدين اإلسالمي ،فرسول الله Aيقول:
عما ملكت يمينه ،خ ّفف الله عليه
«ومن خ ّفف في هذا الشهر ّ
كالعمال ،والخدم الذين
حسابه» ،فمن كانت لك السيطرة عليهم،
ّ
يكونون تحت إشراف اإلنسان ،حيث يخ ّفف الضغط عليهم في
وخاصة
أسلوب التعامل معهم ،وتشير بعض التقارير إلى أن الخدم
ّ
في المنازل يتضاعف عليهم العناء في هذا الشهر ،حيث زيادة
الطبخ ،وإعداد الطعام ،والنشاط البيتي الذي يكثر ويزداد.

التد ّين والنزعة اإلنسانيّة

يفترض باإلنسان حين يكون متد ِّينًا ،أن تفيض مشاعره بالمح ّبة
واالحترام لمن حوله من الناس ،وأن تظهر على سلوكه وممارساته
نزعة اللطف واللين ،في عالقاته مع المحيطين به؛ ذلك ّ
ألن التد ّين
يعني استهداف رضا الله سبحانه وتعالى ،فالمتد ّين هو من يريد
عز اسمه .وقد د ّلت النصوص الدين ّية الواردة
الحصول على رضاه ّ
عن الله سبحانه وتعالى ،عن طريق الوحي واألنبياء وأوصيائهم،
على ّ
عز اسمه يرضى بحسن التعامل مع الناس ،ويسخطه
أن الله ّ
سوء التعامل معهم ،فمن كان يريد الحصول على مرضاة الله
ّ
وألن المؤمن يفترض فيه أن يستهدف
فعليه أن يسلك هذا الطريق،
الوصول إلى مرضاة الله ،فهذا يعني أن يكون ملتز ًما سلوك طريق
المح ّبة واالحترام ،لمن حوله من الناس.
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جفاف �أخالق بع�ض المتدينين
الخارجي ،يحكي شي ًئا مخال ًفا في كثير
لكن ما نراه في الواقع
ّ
من األحيان ،لهذه التعاليم الدين ّية؛ فبعض المتدينين غال ًبا ما يكونوا
عابسي الوجوه ،ومنقبضين في أخالقهم ،وقاسين في تعاملهم
ّ
مهتما بتفاصيل مسائل العقيدة ،أو
مع من حولهم ،ترى بعضهم
ً
حريصا على رعاية مشاعر
بجزئ ّيات األعمال العباد ّية ،لكنّه ليس
ً
اآلخرين ،واحترام حقوقهم ،يجتنب عن بعض الخدوش في عباداته
حريصا على اجتنابها في العالقة مع
حتى ال يسخط ربه ،لكنه ليس
ً
اآلخرين ،مع ّ
كبيرا من قبل الله تبارك وتعالى،
أن ذلك يسبب سخ ًطا ً
وما هذا ّإل انفصا ًما وازدواج ّي ًة في الشخص ّية.

طالعت قبل مدّ ة ـ في إحدى الصحف المحل ّية ـ ً
مقال لكاتب
يتحدّ ث عن انطباعات أحد أصدقائه وزمالئه عن والده ،حيث
يقول وهو يستذكر والدهّ :
إن والده وخاصة في شهر رمضان كان
حريصا على صالة الجماعة ،وقراءة القرآن ،واألوراد واألذكار
ً
والمستحبات ،لكنّه يضيف الشيء الذي لم يستطع فهمه ،حينما
يقارن بين تد ّينه والقسوة التي يلحظها من أبيه تجاه أ ّمه؛ فطالما رآه ـ
يجرها من شعرها ويضربها!!
وهو طفل ـ ّ
وال ندري :كيف يو ّفق هذا اإلنسان بين مواظبته على صالة
الجماعة ،وصيامه ،وتالوته للقرآن ،وبين هذه المعاملة القاسية
عماله والخدم الذين
مع زوجته ،وبعضهم مع أبنائه ،وبعضهم مع ّ

ّيناسنإلا ةعزنلاو نّيدتلا

49

جارا ال يس ّلم على جاره
يعملون لديه ،أو مع جيرانه ،حيث نرى ً
المسلم المختلف معه مذهب ًّيا ،أو جاره الذي يتفق معه في المذهب
والتوجهات ،في الوقت
والعقيدة ويختلف معه في بعض اآلراء
ّ
الذي نراه مواظ ًبا على صالة الجماعة وشعائر الدين ،وال ندري
نفسر هذه االزدواج ّية؟!!
كيف ّ

وبغية فهم خطورة هذا األمر ،نالحظ التركيز الذي أولته النصوص
الدين ّية على الترابط والتالزم بين العبادات ،وبين حسن التعامل مع
الناس؛ فاإلنسان المؤمن الذي يهتم بأداء العبادات ،ويريد أن تكون
صحيحة مقبولة ،عليه أن يهتم بحسن التعامل مع من حوله ،وحيث
إنّا نعيش في رحاب فريضة عظيمة ،وهي صوم شهر رمضان ،نجد
التركيز على االرتباط بين أداء هذه الفريضة ،وبين مراعاة مشاعر
اآلخرين ،واالهتمام بحقوقهم ،وهذا ما نستطيع أن نلمسه في موارد
عديدة ،تؤكّده النصوص واألحكام الشرع ّية؛ ّ
فإن من جوانب حكمة
فريضة الصوم ،هو ألجل إشعار الصائم بمعاناة اآلخرين من الفقراء
والمحتاجين ،كما تشير إلى ذلك نصوص عديدة:
«س ِئ َل ا ْل ُح َس ْي ُن بن َع ِلي :Eلِ َم ا ْفت ََر َض ال َّل ُه َع َّز َو َج َّل
ومنهاُ :
ِ ِ
الص ْو َم؟
َع َلى َعبِيده َّ
َق َال :لِي ِجدَ ا ْل َغنِي مس ا ْلجو ِع َفيعود بِا ْل َف ْض ِل َع َلى ا ْلمس ِ
اكين»(((.
َُ َ
ُّ َ َّ ُ
َ
َ َ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
الص َيا ِم؟
و« َع ْن ه َشا ِم ْب ِن ا ْل َح َك ِم َأ َّن ُه َس َأ َل َأ َبا َع ْبد ال َّلهَ Eع ْن ع َّلة ِّ

(((   ابن شهر آشوب ،مناقب آل أبي طالب ،ج ،4ص.68
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الص َيا َم لِ َي ْست َِو َي بِ ِه ا ْل َغنِ ُّي َوا ْل َف ِق ُير؛ َو َذلِ َك َأ َّن
َف َق َال :إِن ََّما َف َر َض ال َّل ُه ِّ
ا ْل َغنِ َّي َل ْم َي ُك ْن لِ َي ِجدَ َم َّس ا ْل ُجو ِع َف َي ْر َح َم ا ْل َف ِق َير؛ ِلَ َّن ا ْل َغنِ َّي ُك َّل َما َأ َرا َد
َش ْيئ ًا َقدَ َر َع َل ْي ِهَ ،ف َأ َرا َد ال َّل ُه َت َعا َلى َأ ْن ُي َس ِّو َي َب ْي َن َخ ْل ِق ِهَ ،و َأ ْن ُي ِذ َيق ا ْل َغنِ َّي
الض ِع ِ
يفَ ،و َي ْر َح َم ا ْل َج ِائ َع»(((.
َم َّس ا ْل ُجو ِع َو ْالَ َل ِم ،لِ َي ِر َّق َع َلى َّ

فهذه الفريضة فرضت من قبل الله تعالى حسب هذه النصوص،
من أجل إشعار اإلنسان بآالم اآلخرين ،واإلحساس بمعاناتهم؛ ّ
ألن
الله يريد أن يربي اإلنسان على االهتمام بأوضاع اآلخرين وآالمهم.

�أحكام ال�صوم قرينة على �أخالق ّيته

وحينما نريد أن ّ
نطل على حقيقة هذه الفريضة وطبيعة مدّ ياتها،
نالحظ ً
مثل آخر يؤكّد هذه الحكمة التي أشرنا إليها آن ًفا ،وهو أنه
يجوز للحامل المقرب ،التي تخاف من الصوم على نفسها ،أو
جنينها ،اإلفطار والقضاء بعد ذلك ،وكذا األمر فيما إذا كانت تُرضع
ولدً ا ،وكان الصوم يؤ ّثر على لبنهاّ ،
كل هذا يؤكّد ّ
أن هذه الفريضة
مأخوذ باالعتبار فيها ،مراعاة حقوق اآلخرين ،كما ب ّينت ذلك
تفاصيل مختلفة من أحكامها الشرع ّية.

�أولوية حقوق الآخرين وم�شاعرهم على الم�ستحبات
وفي سياق الشواهد التي تُظهر النزعة اإلنسان ّية في عبادة الصوم،
نالحظ مراعاة مشاعر اآلخرين وحقوقهم ،حينما تتزاحم مع أمر
(((   من ال يحضره الفقيه ،ج ،2ص.73
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عبادي آخر ،هو :استحباب تقديم صالة المغرب على اإلفطار؛
فقد د ّلت النصوص على أن هذا االستحباب ،إنما هو في حالة عدم
وجود من ينتظر اإلنسان على اإلفطار ،أ ّما في حالة وجود صائمين
جالسين على مأدبة اإلفطار ،فال استحباب في البين ،وعلى اإلنسان
أن يراعي مشاعرهم ،فقد وردَ « :ع ْن َأبِي َج ْع َف ٍرَ Eأ َّن ُه َق َالُ :ت َقدِّ ُم
ال ْف َط ِ
ال ْف َط ِ
ون بِ ْ ِ
الص َل َة َع َلى ْ ِ
ُون َم َع َق ْو ٍم َي ْبت َِد ُء َ
ار ،إِ َّل َأ ْن َتك َ
ارَ ،ف َل
َّ
ِ
ت َ
الص َل ِةَ ،فإِن ََّها َأ ْف َض ُل ِم َن
ُخالِ ْ
ف َع َل ْي ِه ْمَ ،و َأ ْفط ْر َم َع ُه ْمَ ،وإِ َّل َفا ْبدَ ْأ بِ َّ
ِ
ال ْف َط ِ
ِْ
َب َص َلت َ
ب إِ َل َّي»(((.
ُك َو َأن َ
ْت َصائ ٌم َأ َح ُّ
ارَ ،و ُت ْكت ُ
ال ْف َط ِ
«و َع ْن َأبِي َع ْب ِد ال َّل ِهَ Eق َالُ :س ِئ َل َع ِن ْ ِ
الص َل ِة َأ ْو
ار َق ْب َل َّ
َب ْعدَ َها؟ َق َال :إِ ْن ك َ
َان َم َع ُه َق ْو ٌم َي ْخ َشى َأ ْن َي ْحبِ َس ُه ْم َع ْن َع َش ِائ ِه ْم
َف ْل ُي ْفطِ ْر َم َع ُه ْمَ ،وإِ ْن ك َ
َان َغ ْي ُر َذلِ َك َف ْل ُي َص ِّل َو ْل ُي ْفطِ ْر»(((.
وإذا صام اإلنسان في غير شهر رمضان صو ًما مستح ًبا ،وأثناء
النهار وجهت إليه دعوة من قبل أحد أبناء مجتمعه لتناول الطعام،
فإن األفضل له إجابة الدعوة واإلفطار ،وثوابه أكثر من ثواب الصيام.
روى نجم بن حطيم ،عن أبي جعفر Eقال :من نوى الصوم ثم
دخل على أخيه فسأله أن يفطر عنده فليفطر وليدخل عليه السرور
فإنه يحتسب له بذلك اليوم عشرة أيام وهو قول الله عز وجلَ { :من

(((   المفيد ،المقنعة ،ص.318

(((   الكافي ،ج ،7ص.474
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َجا َء بِا ْل َح َسن َِة َف َل ُه َع ْش ُر َأ ْم َثالِ َها}(((.

وعن جميل بن دراج قال :قال أبو عبد الله :Eمن دخل على
أخيه وهو صائم فأفطر عنده ولم يعلمه بصومه فيمن عليه كتب الله
له صوم سنة(((.
وعن داود الرقي قال :سمعت أبا عبد الله Eيقول :الفطارك
في منزل أخيك المسلم أفضل من صيامك سبعين ضعفا أو تسعين
ضعفا(((.

�إفطار ال�صائم ثواب جزيل
ومن النماذج األخرى التي تظهر النزعة اإلنسان ّية في عبادة
الصوم هي« :إفطار الصائم»؛ بأن يقدّ م اإلنسان وجبات اإلفطار
للصائمين ،أو يدعوهم لتناولها في ضيافتهّ ،
فإن االهتمام باآلخرين،
ومراعاة مشاعرهم ،ال ّ
يقل ثوا ًبا عن نفس فريضة الصوم ،وقد
أشارت النصوص الدين ّية لذلك:
ِ
َعن رس ُ ِ
وس َّل َمَ « :م ْن َف َّط َر َص ِائ ًما ك َ
َان
ول ال َّله َص َّلى ال َّل ُه َع َل ْيه َوآله َ
ْ َ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
(((
الصائ ِم َش ْي ًئا» .
ص م ْن َأ ْج ِر َّ
َل ُه م ْث ُل َأ ْج ِرهَ ،غ ْي َر َأ َّن ُه َل َينْ ُق ُ
وَ :عنْ ُه َص َّلى ال َّل ُه َع َل ْي ِه َوآله « َف ْط ُر َك ِلَ ِخ َ
يك ا ْل ُم ْس ِل ِم َوإِ ْد َخا ُل َك
((( الكافي ،ج ،4ص ،150حديث.1
((( الكافي ،ج ،4ص ،150حديث.2
((( الكافي ،ج ،4ص ،150حديث.6
(((   الترمذي ،السنن ،ج ،2ص.162

ّيناسنإلا ةعزنلاو نّيدتلا
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ور َع َل ْي ِه َأ ْع َظ ُم َأ ْجر ًا ِم ْن ِص َي ِامك»(((.
الس ُر َ
ُّ

ُح�سن الخلق جواز على ال�صراط
ومن شواهد النزعة اإلنسانية في آداب الصوم ،التأكيد على
يحس بالجوع
حسن الخلق حين أداء هذه الفريضة؛ فالصائم لكونه ّ
مبر ًرا لعدم
والعطش ،وبتغيير في برنامجه ،ربما يكون هذا األمر ّ
االهتمام بمشاعر اآلخرين وأحاسيسهم بسبب اختالف مزاجه،
لكن النصوص ركّزت وأكدّ ت على أن يلتفت اإلنسان إلى ضرورة
تفادي خطورة هذا األمر ،من هنا نالحظ ما جاء في خطبة النبي،A
نصت على ّ
أن من َح َّس َن ُخلقه في هذا الشهر الكريم ،كان له
حيث ّ
جوازا على الصراط يوم ّ
تزل األقدام فيه .وقد تحدث Aفي هذه
ً
الخطبة عن موارد تطبيقية على هذا الصعيد فقال« :أيها الناس ،من
جوازا على الصراط يوم تزل
حسن منكم في هذا الشهر خلقه كان له
ً
فيه األقدام ،ومن خ ّفف في هذا الشهر عما ملكت يمينه ،خ ّفف الله
عليه حسابه ،ومن كف فيه شره ،كف الله عنه غضبه يوم يلقاه ،ومن
يتيما ،أكرمه الله يوم يلقاه ،ومن وصل فيه رحمه ،وصله
أكرم فيه ً
الله برحمته يوم يلقاه»(((.
ما قدّ مناه ع ّينات ونماذج نالحظ مثلها في الصالة؛ فلو تابعنا
أحكام الصالة وآدابها ،لوجدنا النصوص الكثيرة ،التي ّ
تدل على
(((   ابن األشعث ،الجعفر ّيات ،ص.60

(((   ابن بابويه ،عيون أخبار الرضا ،Eج ،1ص .296
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الترابط بين أداء هذه الفريضة وبين احترام مشاعر اآلخرين،
واالهتمام بحقوقهمّ ،
كل هذا يؤكّد أن التد ّين ينبغي أن يكون داف ًعا
لحسن ُ
الخلق والتعامل ،والمتد ّين الذي يسيء التعامل مع الناس،
عليه أن يعرف أنّه يسلك الطريق الخطأ ،ويبتعد عن الفهم السليم
للتد ّينّ ،
يتحصل بهذا األسلوب
وأن ما يريده من رضا الله وثوابه ال
ّ
وبهذه الطريقة.

تشويه سمعة اآلخرين خلل في التد ّين

شهر رمضان دورة تأهيل ّية تدريب ّية لاللتزام بالقيم وضبط الرغبات
واألهواء؛ وذلك ّ
يعوق اإلنسان عن التزام القيم والمبادئ هو
ألن ما ّ
خضوعه لشهواته وألهوائه ،وفي هذا الشهر الكريم يلتحق اإلنسان
يتعود ضبط رغباته ومخالفة
بهذه الدورة التأهيل ّية التدريب ّية ،بغية أن ّ
أهوائه ،بما يتوافق مع التزام القيم والمبادئ.

احترام الآخرين قيمة �أخالق ّية دين ّية
ومن القيم التي تركّز النصوص على مراعاتها في هذا الشهر
الكريم« :قيمة احترام اآلخرين وعدم التجاوز على حريم حقوقهم
الماد ّية والمعنو ّية» ،وهي قيمة مهمة أكّدتها النصوص؛ أ ّما الحقوق
الماد ّية ـ كإصابة جسم إنسان أو سرقة ماله ً
مثل ـ فال يتو ّغل فيها
ّإل عدد محدود من الناس؛ لتسالم الجميع على قبح هذا اللون من
االعتداء ،ولوجود روادع قانون ّية؛ لكن االعتداء المعنوي ـ ونعني
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منه إسقاط شخص ّية اإلنسان وتشويه سمعته ـ فهذا ما يمارسه كثير
من الناس؛ ّ
ألن البعض منهم ال يلتفت إلى قبح هذا العمل ،أو ألنه
تعود التساهل فيه؛ لعدم االكتراث بسلب ّيته من قبل المجتمع ،فال
ّ
قبيحا مستهجنًا.
أمرا ً
يبدو في نظره ً
وقد ألفتت النصوص نظر اإلنسان إلى ّ
أن االعتداء على كيان
المعنوي ،ليس ّ
قبحا وسو ًءا من االعتداء على كيانه
اإلنسان
أقل ً
ّ
المادي؛ بل هو أشدّ وأخطر.
ّ

الغيبة نموذج للعدوان
الغيبة هي نموذج بارز لهذا النوع من االعتداء؛ فذكر اإلنسان
عيب أحد في حالة عدم وجوده ،من أجل تشويه سمعته ،واالنتقاص
قبيحا مستهجنًا ،شرع ًا وأخال ًقا ،حتى ولو كان ذلك
أمرا ً
منهُ ،يعدُّ ً
ً
يسوغ استغابته للناس،
العيب
حاصل في واقع األمر؛ إذ نرى البعض ّ
خفي على
وذكر معايبهم ،بأن ما ذكره موجود فيمن استغابه ،ولكن َ
مسو ًغا لنشره
مجرد ثبوت هذا العيب في اإلنسان ال يكون ّ
هؤالء أن ّ
يشوه سمعة هذا
محرمة ،ما دام ذكره ّ
وفضحه ،بل تبقى المسألة غيبة ّ
ّ
ويحط من كرامته.
اإلنسان

وقد م ّثل الله سبحانه وتعالى للغيبة بأبرز األمثلة الصارخة
َب َب ْع ُضك ُْم
{وال َي ْغت ْ
المستقبحة عند بني البشر حيث قال تعالىَ :
بعض ًا؛ َأ ي ِحب َأحدُ كُم َأ ْن ي ْأك َُل َلحم َأ ِ
خيه َم ْيت ًا َفك َِر ْهت ُُمو ُهَ ،وا َّت ُقوا ال َّل َه
ُ ُّ َ ْ َ
َْ
ْ َ
اب َرحيم}[سورة الحجرات ،اآلية.]12 :
إِ َّن ال َّل َه ت ََّو ٌ

ا ةعمس هيوت
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فاإلنسان يكره أن يأكل من لحم أخيه الم ّيت ،ويستقبح أكل
لحوم البشر عمو ًما ،وحينما يتحدّ ث العقالء عن شخص يمارس
هذا الفعل فسيموضعونه في دائرة الشذوذ واالنحراف ،وهذا ما
ّنوهت إليه اآلية المتقدّ مة؛ ّ
فإن من ينهش كيان اإلنسان المعنوي
وسمعته ،فهو يمارس ً
المادي.
عمل أقبح من أكل لحمه
ّ
واألحاديث في هذا الباب كثيرة؛ حيث ّ
حذرت من الغيبة،
ٌ
حديث
وشدّ دت النكير على ممارستها ،فقد ورد عن رسول اللهA

كثيرا ،من أجل معرفة قبح هذه الظاهرة:
ينبغي التأ ّمل فيه ً
« َيا َأ َبا َذ ٍّر ،إِ َّي َ
الزنَاُ .ق ْل ُتَ :يا َر ُس َ
ول
اك َوا ْل ِغي َب َةَ ،فإِ َّن ا ْل ِغي َب َة َأ َشدُّ ِم َن ِّ
ال َّل ِهَ ،ما ا ْل ِغي َب ُة؟ َق َالِ :ذك ُْر َك َأ َخ َ
اك بِ َما َيك َْر ُه ُهُ .ق ْل ُتَ :يا َر ُس َ
ول ال َّل ِه،
َان فِ ِيه َذ َ
َفإِ ْن ك َ
اك ا َّل ِذي ُي ْذك َُر بِ ِهَ .ق َال :ا ْع َل ْم إِ َذا َذك َْر َت ُه بِ َما ُه َو فِ ِيه َف َق ِد
ا ْغ َت ْب َت ُهَ ،وإِ َذا َذك َْر َت ُه بِ َما َل ْي َس فِ ِيه َف َقدْ َب َه َّت ُه»(((.

وقد يعجب البعض مما ذكره الحديث ّ
أن الغيبة أشدّ من الزنا،
لكن من يعرف المعايير والموازين الدينية ،يدرك ّ
أن الزنا جرأة على
حق الله تعالى ،بينما الغيبة عدوان على حقوق الناس ،وعفو الله
ِّ
عن الذنوب التي ترتبط بحقوقه تعالى أقرب من عفوه عن ظلم
اآلخرين والعدوان على حقوقهم المادية أو المعنوية ،كما تصرح
بذلك عدد من النصوص الدينية ،دون أن يعني ذلك االستهانة بتلك
الزن َٰى
{و َل َت ْق َر ُبوا ِّ
الذنوب كالزنا ،والذي وصفه الله تعالى بقولهَ :
األمالي.537 ،
(((   الطوسي،
ّ
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َان َف ِ
إِ َّن ُه ك َ
اح َش ًة َو َسا َء َسبِ ًيل}[سورة اإلسراء ،اآلية.]32:

شك ّ
وال ّ
أن السبب الذي حدا بالشريعة لتشديد النكير على
حرمة الغيبة ،إنما هو:
السلبي على كرامة اإلنسان ،واالنتقاص منه،
أوالً:أثرها
ّ
وتسقيط شخص ّيته ،وتشويه سمعته.
ألن الغيبة تنشر الفاحشة والسوء في المجتمعّ ،
ثانياّ :
فإن تداول
ً
وتحولها إلى حالة عا ّمة بينهم ،هو سحق
الغيبة بين الناس،
ّ
للقيم واألخالق ،األمر الذي يفضي إلى التشجيع على
فعل ّ
التجاوز ،فحينما يرى اإلنسان اآلخرين يفعلون ً
فإن
ذلك باعث على إسقاط هيبة ذلك الفعل في نفسه.

ثالثًا:تس ّبب الغيبة ر ّدة فعل من قبل المغتاب؛ فربما ينزعج
طبيعي ،ألجل جميع هذه األمور
أمر
ّ
وينتقم لنفسه ،وهو ٌ
جاء التشديد على قبح الغيبة والتحذير منها.

غيبة الآخرين تمنع قبول العبادة
وفي شهر رمضان بالذات ركّزت النصوص أكثر على حرمة
الغيبة وقبحها ،بغية تدريب اإلنسان على ضبط نفسه ولسانه من
ممارسة هذه الرذيلة األخالق ّية ،فقد ورد عن رسول الله Aأنّه قال:
ِ ِ ِ
«الص ِائم فِي ِعباد ٍة وإِ ْن ك َ ِ
َب ُم ْس ِلم ًا»(((.
َان نَائم ًا َع َلى ف َراشه َما َل ْم َي ْغت ْ
َ َ َ
َّ ُ
(((   الكافي ،ج ،7ص.374
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أي ّ
إن قبول العبادة يتو ّقف على عدم االغتياب؛ فقد يكون
سليما ،حينما يط ّبق اإلنسان شروطه الفقه ّية،
الصوم كعبادة ظاهر ّية
ً
لكنه من حيث أهل ّيته للقبول عند الله سبحانه وتعالى ،قد ال يكون
كذلك ،إذا أفسد الصائم جوهره بمثل هذه الرذائل األخالق ّية ،ومن
الواضح ّ
الصحة وشرائط القبول.
يفرقون بين شرائط
ّ
أن العلماء ّ
ّ
المروي عن رسول
ولعل االلتفات إلى مضمون هذا الحديث
ّ
اللهُ ،Aيسهم في االبتعاد عن ممارسة هذه الرذيلة ،في هذا الشهر
نبي الرحمة نفس
الفضيل ،وغيره من الشهور ،حيث استخدم فيه ّ
التعبير القرآني فقالَ « :Aما َصا َم َم ْن َظ َّل َي ْأك ُُل ُل ُحو َم النَّاس»(((.

وفي حديث آخر روي عن الرسول األكرم Aقال فيهَ « :م ِن
َاب ُم ْس ِلم ًا َأ ْو ُم ْس ِل َم ًة َل ْم َي ْق َب ِل ال َّل ُه َت َعا َلى َص َل َت ُه َو َل ِص َيا َم ُه َأ ْر َب ِعي َن
ا ْغت َ
يوم ًا إِ َّل َأ ْن ي ْغ ِفر َله ص ِ
اح ُبه»(((.
َ َ ُ َ
َْ

هذه عينة من النصوص الدين ّية التي جاء فيها تأكيد رعاية حرمات
اآلخرين ،لكننا نعيش اليوم في عصر أصبحت فيه ظاهرة انتهاك
الحقوق المعنو ّية لآلخرين ،وتشويه شخصياتهم ،من أكثر الظواهر
ّ
وظهورا ،وخاصة في أوساط المتدينين ،مع األسف الشديد؛
تفش ًيا
ً
فالمتد ّينون الذي يتعاطون ويتداولون هذه النصوص الشريفة الذا ّمة
لهذه الرذيلة والمتل ّبس بها ،نراهم يمارسونها دون هوادة ،وال أدري
(((   مستدرك الوسائل ،ج ،7ص.370
(((   بحار األنوار .ج ،72ص.258
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بعضا،
لِ َم هذا التساهل في أوساطهم في تشويه شخصيات بعضهم ً
السر الذي جعل
مع هذه النصوص الماثلة أمامهم؟ وال أدري ً
أيضا ّ
خطرا أكبر وأظهر في عصرنا الراهن؟
من هذه المشكلة ً

حدين
حرية التعبير �سالح ذو ّ
إننا نعيش في عصر أصبح من السهل التعبير فيه عن الرأي؛
خاصة من
حكرا على طبقة
فاالهتمام بالرأي والمعرفة لم يعد
ّ
ً
المجتمع ،قد تمتنع أحيانًا من الكشف عنه والتصريح به ،بل أصبح
مع اتّساع رقعة التعليم والمعرفة شرعة لكل وارد ،ومع وجود فرصة
التعبير عن الرأي فستحصل ال محالة آراء متعدّ دة ،ومع تعدّ د اآلراء
يحصل االختالف والتباين بينها ،وفي خضم هذه المعمعة يصبح
سالحا في معركة اختالف
تسقيط الشخصيات وتشويه سمعتها
ً
اآلراء واألفكار في األوساط الدين ّيةّ ،
إن التعبير عن اآلراء واألفكار
يتحول هذا األمر إلى
شيء معقول وسليم جدًّ ا ،لكن خيبتنا أن
ّ
سالح فتّاك ،التّهام اآلخرين في الدين والعرض وغير ذلك ،من
أنواع االتهامات الجاهزة.

إعالمي �سبب �آخر
التط ّور ال
ّ

ّ
سبب آخر
تطور وسائل اإلعالم ومواقع التواصل
االجتماعي ٌ
إن ّ
ّ
يسر أمر هذا السلوك القبيح ،أعني الغيبة وتشويه السمعة؛ حيث تجد
ّ
البعض يس ّقطون الناس تحت مظ ّلة اسم مستعار بإسفاف وجهل،
لكنهم غفلوا ّ
أن صاحب هذا االسم المستعار قد يخفى على الناس،
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لكنّه ال يخفى على خالقهم العليم الخبير ّ
بكل شيء.

تكون جهات تحترف إسقاط شخصيات
واألنكى واألتعس ّ
الناس ،من خالل تجهيز وسائل إعالم ّية يكون شغلها الشاغل
متطرفة ،يعتبرونها هي
تسقيط سمعة المؤمنين؛ فلديهم آراء مع ّينة
ّ
ّ
وضال ومبتدع
الحق الصراح ،ومن خالفهم في ذلك فهو كافر
ّ
وناقص العقيدة وهادم لإلسالم ...إلى غير ذلك من األوصاف التي
يفرقوا بين متقدّ م ومتأخر ،ولم يسلم من إيذائهم
يكيلونها دون أن ّ
وسوئهم أحد من األولين واآلخرين ،من مراجع وعلماء وفقهاء
ومفكّرين.

تتحول الغيبة وإسقاط
وهذا األمر أخطر من الخطير؛ فحينما
ّ
مؤسساتي ،فهذه هي
سمعة اآلخرين ،من عمل
ّ
فردي إلى عمل ّ
الكارثة؛ إذ نجد مؤسسات من ّظمة شغلها الشاغل إسقاط اآلخرين
التقرب إلى
وتشويه سمعتهم ،مرتكزين في ذلك على عنوان
ّ
الله تعالى ،خدمة للدين والمذهب ،مع ّ
أن هذا العمل من أشدّ
المحرمات التي تح ّقق أهداف األعداء المتربصين إلضعاف مجتمع
المؤمنين ،وال وسيلة أفضل من هذه الوسيلة الناجعة في تفكيك
اللحمة ،واإلجهاز على ثقة الناس بالدين وعلمائه؛ فإذا فرضنا ّ
أن
كبيرا في خدمة الدين
دورا ً
هذا المرجع أو هذا الخطيب الذي أ ّدى ً
والمنبر ،يوصف بهذه المواصفات البذيئة ،فال يبقى للدين ورموزه
باقية ،وهذا األمر ُي َعدّ من أخطر وأقبح األعمال السيئة التي ّ
تفشت
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في مجتمعات المؤمنين في هذا العصر.

وعلى المؤمنين أن يكون لهم دور في تحصين المجتمع من
تأثيراتها ،وينبغي ّأل يصغي الناس لهؤالء ،حتى ال يتر ّبى جيل
والتوجه ،كما نلحظ في واقعنا الحاضر
مجتمعي على هذا المنحى
ّ
ّ
متحمسين لدينهم ،يلهجون بلعن هذا واتّهام
شبا ًبا في مقتبل العمر
ّ
ذاك.

إننا ونحن نعيش في رحاب هذا الشهر الكريم ،ومع هذه
النصوص الدين ّية الوافرة التي ّ
حذرت من انتهاك سمعة اآلخرين
وتشويه شخصياتهم ،ينبغي أن نستثمر هذا الشهر الفضيل ،في ّ
بث
ثقافة التحصين لمجتمعنا من مثل هذه التوجهات السيئة السلب ّية،
نسأل الله تعالى أن يبعدنا وإ ّياكم عن مساوئ األخالق.

سماسرة الضغائن واألحقاد

استقبال شهر رمضان المبارك ينبغي أن يشيع في نفس اإلنسان
َ
َ
ٍ
بروح تغمرها البهج ُة
والتفاؤل؛ فيستقبل هذا الشهر
األمل
المؤمن
ٍ
ٍ
ٍ
عظيمة من المكاسب ،يمكنه
هائلة
فرص
والسرور؛ ألنّه مقبل على
ُ
تحصيلها وحيازتها ،مكاسب معنو ّية روح ّية كبيرة ،حيث ضيافة
الله ،وسعة عطائه ،ومواهب رحمته ولطفه ،فاإلنسان في هذه الفترة
مقبل على شهر عظيم ،يمكّن اإلنسان من القرب نحو خالقه أكثر
وأكثر ،ويمكّنه من الحصول على أكبر ٍ
قدر من الثواب ونيل مغفرة
الله سبحانه وتعالى.

ا�صالح النف�س مهمة رم�ضان ّية
هي فرصة عظيمة تمكّن اإلنسان من إصالح نفسه وتغييرها إلى
األفضل واألحسن ،لذلك كان رسول الله Aقبيل شهر رمضان
يلتفت إلى الناس قائ ً
ال لهم« :سبحان الله!! أتدرون ما يستقبلكم
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مرات ثالث؛ ّ
إن شهر رمضان
وماذا تستقبلون» ويكّرر هذه الكلمة ّ
ليس وقتًا عاد ًّيا ،وينبغي أن يعرف اإلنسان المسلم تم ّيز هذا الشهر
العظيم.

فقد ورد عن رسول الله Aإنّه قالَ ...« :ل َيكُو َن َّن َش ْه ُر َر َم َض َ
ان
الش ُه ِ
ِعنْدَ ك ُْم َك َغ ْي ِر ِه ِم َن ُّ
ور؛ َفإِ َّن َل ُه ِعنْدَ ال َّل ِه ُح ْر َم ًةَ ،و َف ْض ًل َع َلى َس ِائ ِر
الش ُهور(((»...؛ وعلى هذا األساس ّ
ُّ
فإن على اإلنسان أن ُيقبل على
الشهر الكريم بتفاؤل ،ولكننا نجد ـ ومع األسف الشديد ـ ّ
أن بعض
الناس يكون شهر رمضان بالنسبة لهم عب ًئا ،إ ّما تهر ًّبا من الصيام أو
تثاقل منه ،وكما قال ذلك األعرابي حينما ّ
ً
هل هالل شهر رمضان
عليه وكان الوقت قائ ًظا فقال« :أقبلت إلينا في الصيف ،والله
ألق َّطعنك باألسفار» ،ذلك ألن السفر جائز في شهر رمضان ولو
يفوته اإلنسان على نفسه
من أجل األخذ بفسحة اإلفطار ،لكن ما ّ
ّ
علما ّ
أن قيمة شهر رمضان ال ترتبط
من فرصة عظيمة أكبر
وأجلً ،
بالصوم فقط؛ حيث يمكن للمسافر أن يعيش بركات هذا الشهر
أيضا.
الكريم ً

�شهر فاعلية ون�شاط
وهذا االستقبال كما يكون بالتفاؤل ،ينبغي من جهة أخرى أن
يح ّفز اإلنسان للمزيد من الفاعل ّية والنشاط في عمل الخير؛ فشهر
رمضان ليس شهر راحة ،وإنما شهر كفاح وجدّ ونشاط؛ فالنبيA
((( بحار األنوار .ج ،93ص.340
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كان يستعدّ لهذا الشهر ،ويقضيه بالمزيد من أعمال الطاعة والخير،
بما في ذلك معارك الجهاد التي حصل بعضها في شهر رمضان
المبارك.

من هنا نجد ّ
أن النصوص تدعو اإلنسان لإلكثار من عمل الخير
في شهر رمضان ،فإن المواظبة على صالة النافلة في شهر رمضان،
االجتماعي
واإلكثار منها ،وتالوة القرآن ،وعمل الخير ،والنشاط
ّ
والمعرفي ،ك ّلها أعمال يستحسن باإلنسان أن يمارسها وير ّبي نفسه
عليها في هذا الشهر الفضيل ،وإن لم يكن ملتز ًما بها في غيره من
تعوده بعض الناس من كون هذا الشهر شهر راحة
الشهور ،وما ّ
وكسل وتقاعس ،ما هو ّإل غفلة عن حقيقة هذا الشهر الكريم ،الذي
هو شهر نشاط وفاعل ّية واجتهاد في عمل الخير.
يض ًة ِم ْن
وقد جاء عن رسول الله Aإنّه قالَ « :م ْن َأ ّد 
ى فِ ِيه َف ِر َ
يض ًة ِمن َفر ِائ ِ ِ ِ
َف َر ِائ ِ
ض ال َّل ِه ،ك َ
يما
َان ك ََم ْن َأ ّد 
ى َس ْب ِعي َن َف ِر َ
ض ال َّله ف َ
ْ َ
ِس َوا ُه ِم َن ُّ
الش ُهور»((( ،فعلى اإلنسان أن يفتّش فيما عنده من أرشيف
األعم من كونها مال ّية أو عباد ّية ـ التي لم
عن الفرائض اإلله ّية ـ
ّ
يؤ ّدها ،وبقيت عالقة في ذ ّمته ،فعليه المسارعة إلى تأديتها في هذا
الشهر الفضيل؛ فإن أداء الفرائض في هذا الشهر أفضل وأكثر ثوا ًبا؛
فالصدقة والبذل في هذا الشهر الكريم ً
مثل أفضل منها في باقي
«ق َيل :يا رس َ ِ
الشهور؛ فقد سئل رسول اللهِ :A
الصدَ َق ِة
ول ال َّلهَ ،أ ُّي َّ
َ َ ُ
(((   الكافي .ج ،4ص.67
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َأ ْف َض ُل؟ َق َالَ :صدَ َق ٌة فِي َر َم َض َ
ان»(((.

ول ِ
«و َع ِن ا ْب ِن َع َّب ٍ
اللهَ Aأ ْج َو َد الن ِ
َان َر ُس ُ
اسَ ،ق َال :ك َ
َّاسَ ،وك َ
َان
ُون فِي َر َم َض َ
َأ ْج َو َد َما َيك ُ
ان»(((.

فهو شهر بذل وعطاء أكثر ،وهكذا على مستوى جميع البرامج
حيث ينبغي أن تُك ّثف ،وعن اإلمام الرضاَ « :Eأكْثِ ْر فِي َه َذا َّ
الش ْه ِر
ِ ِ ِ ِ
ِ
الص َل ِة َع َلى رس ِ
ول ال َّل ِهَ ،Aو َك ْث َر ِة
ا ْل ُم َب َارك م ْن ق َرا َءة ا ْل ُق ْرآنَ ،و َّ
َ ُ
الصدَ َق ِة ،و ِذك ِْر ال َّل ِه فِي آن ِ
َاء ال َّل ْي ِل َوالن ََّه ِ
ارَ ،وبِ ِّر ْ ِ
ال ْخ َوان.(((»...
َ
َّ

التوا�صل االجتماعي �أمر مطلوب
والبر وصلة
ينبغي أن تزداد وتيرة البرامج االجتماع ّية والتواصل ّ
الرحم في شهر رمضان ،أكثر من غيره من الشهور ،لهذا جاءت
األحاديث حول إفطار الصائم ً
مثل ،حيث عُدّ هذا األمر نو ًعا من
النشاط والتفاعل االجتماعي ،فقد جاء الحديث عن رسول الله
ِ
« :Aفِ ْط ُر َك ِلَ ِخ َ
ور َع َل ْي ِه َأ ْع َظ ُم َأ ْجر ًا ِم ْن
الس ُر َ
يك ا ْل ُم ْسل ِم َوإِ ْد َخا ُل َك ُّ
ِص َي ِامك»(((.
وفي رواية عن أبي عبد الله الصادقَ « :Eم ْن َف َّط َر َص ِائم ًاَ ،ف َل ُه
(((   كنز العمال .ج ،8ص.591

(((   البخاري .ج ،1ص .7حديث .6
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ِم ْث ُل َأ ْج ِر ِه»(((.

�شرطان لح�صول التوفيق
السؤال الذي ينبغي اإلجابة عنه هنا ،هو :كيف يتو ّفق اإلنسان
الستثمار شهر رمضان ،ولالستزادة من بركاته وخيراته؟ هذا
ما أشارت له فقرة من كالم رسول الله Aفي خطبته حيث قال:
ات ص ِ
« َفاس َأ ُلوا ال َّله ربكُم بِنِي ٍ
وب َط ِ
اد َق ٍةَ ،و ُق ُل ٍ
اه َر ٍةَ ،أ ْن ُي َو ِّف َقك ُْم
َ
َ َ َّ ْ َّ
ْ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ ِ (((
لِ ِص َيامهَ ،وت َل َوة كتَابه» ؛ إن الشرط األول هو النية الصادقة ،وتعني
العزم والقصد ،بأن يقرر اإلنسان التفاعل مع الشهر الكريم ،واستثمار
أجواءه المباركة في أعمال الخير ،ومن ثم يسأل الله التوفيق لنجاح
توجهه وقراره ،والتوفيق ليس حالة نفسية تُفرض على اإلنسان من
خارجه ،بل هي دعم وتأييد إلرادته وعزمه وقراره الداخلي.
أ ّما الشرط الثاني فهو« :طهارة القلب»؛ فعلى اإلنسان أن ين ّظف
والحساس ّيات على العباد ،وهذا
ما في قلبه من األحقاد والضغائن
ّ
يعي ج ِّيد ًا
األمر يه ّيؤه الستثمار شهر رمضان ،على اإلنسان أن َ
ّأل وجود لعائق يعيقه من داخله عن عمل الخير ،كما هي اإلعاقة
الحاصلة من األحقاد والضغائنّ ،
فإن وجودها يعيق عن أعمال
الخير ،وعن االنفتاح على الله سبحانه وتعالى ،لهذا ينبغي لإلنسان
أن يهتم بنظافة داخله وقلبه من جميع األحقاد ،كما يمارس تنظيف
(((   وسائل الشيعة .ج ،10ص.141
(((   وسائل الشيعة .ج ،10ص.314
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بيته ومنزله حينما يستقبل الضيوف ،كيف والقادم هو شهر رمضان،
ان ال َّل ِهَ ،ما َذا ت َْس َت ْقبِ ُل َ
«س ْب َح َ
ون َو َما َذا َي ْس َت ْقبِ ُل ُكم»(((.
ُ

وسا
وفي رواية جميلة عن رسول الله Aعن أنس قالُ « :كنَّا ُج ُل ً
ِ
مع رس ِ ِ
وس َّل َم َف َق َالَ :ي ْط ُل ُع َع َل ْيك ُُم
ول الله َص َّلى الل ُه َع َل ْيه َ
[وآله] َ
َ َ َ ُ
ْال َن َر ُج ٌل ِم ْن َأ ْه ِل ا ْل َجن َِّةَ ،ف َط َل َع َر ُج ٌل ِم َن ْالَن َْص ِ
ف لِ ْح َي ُت ُه
ارَ ،تنْطِ ُ
ِ ِ ِ ِ
ِِ
ِ
الشم ِ
الَ ،ف َل َّما ك َ
َان ا ْل َغدُ َ ،ق َال
م ْن ُو ُضوئهَ ،قدْ َت َع َّل َق َن ْع َل ْيه في َيده ِّ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
الر ُج ُل
النَّبِ ُّي َص َّلى الل ُه َع َل ْيه َ
وس َّل َم ،م ْث َل َذل َكَ ،ف َط َل َع َذل َك َّ
[وآله] َ
ِم ْث َل ا ْل َم َّر ِة ْالُو َلىَ .ف َل َّما ك َ
َان ا ْل َي ْو ُم ال َّثالِ ُثَ ،ق َال النَّبِ ُّي َص َّلى الل ُه
ِ
ِِ
ِ
ِ
الر ُج ُل َع َلى ِم ْث ِل
َع َل ْيه َ
وس َّل َم ،م ْث َل َم َقا َلته َأ ْي ًضاَ ،ف َط َل َع َذل َك َّ
[وآله] َ
ِ
ِِ
وس َّل َم تَبِ َع ُه أحد
َحاله ْالُو َلىَ ،ف َل َّما َقا َم النَّبِ ُّي َص َّلى الل ُه َع َل ْيه َ
[وآله] َ
ب ِمنْ ُه َأ ْن َي ِ
األص ِ
أو ِي ِه إِ َل ْي ِه؟ َق َالَ :ن َع ْمَ ،وك َ
الص َحابِ ِّي
َان َه َذا َّ
حاب َو َط َل َ
ْ
ات َم َع ُه تِ ْل َك ال َّل َيالِي ال َّث َل َ
ُي َحدِّ ُ
ثَ ،ف َل ْم َي َر ُه َي ُقو ُم ِم َن ال َّل ْي ِل
ث َأ َّن ُه َب َ
َشي ًئاَ ،غير َأ َّنه إِ َذا َ َت َق َّلب َع َلى فِر ِ
اش ِه َذك ََر الل َه َع َّز َو َج َّل َو َك َّب َرَ ،حتَّى
َ
َْ ُ
ْ
َ
ِ
ِ
َي ُقو َم ل َص َلة ا ْل َف ْج ِر ،و َل ْم َي ْس َم ْع ُه َي ُق ُ
ول إِ َّل َخ ْي ًرا.
ال وكاد َأ ْن يح ِقر َعم َلهْ ،ق َال َله :يا َعبدَ ِ
َف َلما م َض ِ
ت ال َّث َل ُ
الله
ُ َ ْ
ث َل َي ٍ َ َ َ ْ َ َ ُ
َّ َ
ِ
ِ
وس َّل َم َي ُق ُ
إِنِّي َس ِم ْع ُت َر ُس َ
ول َث َل َ
ث
ول الله َص َّلى الل ُه َع َل ْيه َ
[وآله] َ
ْتَ ،ف َأ َر ْد ُت
ِم َر ٍارَ :ي ْط ُل ُع َع َل ْيك ُُم ْال َن َر ُج ٌل ِم ْن َأ ْه ِل ا ْل َجن َِّةَ ،ف َط َل ْع َت َأن َ
َأ ْن ِ
آو َي إِ َل ْي َك ِلَ ْن ُظ َر َما َع َم ُل َكَ ،ف َأ ْقت َِد َي بِ ِهَ ،ف َل ْم َأ َر َك َت ْع َم ُل كَثِ َير َع َم ٍل،
ِ
َفما ا َّل ِذي ب َل َغ بِ َك ما َق َال رس ُ ِ
وس َّل َم،
ول الله َص َّلى الل ُه َع َل ْيه َ
َ
[وآله] َ
َ ُ
َ
َ
(((   مستدرك الوسائل .ج ،7ص.425
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َف َق َالَ :ما ُه َو إِ َّل َما َر َأ ْي َت.

َق َالَ :ف َل َّما َو َّل ْي ُت َد َعانِيَ ،ف َق َالَ :ما ُه َو إِ َّل َما َر َأ ْي َتَ ،غ ْي َر َأنِّي َل
َأ ِجدُ فِي َن ْف ِسي ِلَ َح ٍد ِم َن ا ْل ُم ْس ِل ِمي َن ِغ ًّشاَ ،و َل َأ ْح ُسدُ َأ َحدً ا َع َلى َخ ْي ٍر
َأ ْع َطا ُه الل ُه إِ َّيا ُه.(((»...

تلويث القلوب بالأ�ضغان
هذا الحديث يكشف عن حقيقة ينبغي للمتد ّينين العمل بها
تصرفاتهمّ ،
فإن اإلكثار من الصالة والصيام
ووضعها كأساس في ّ
وباقي العبادات ال فائدة منه ما لم ينعكس على أخالق اإلنسان
وتعامله مع نفسه ومع غيره ،تجد اإلنسان في بعض األحيان يشفق
على بعض المتدينين ممن يبالغ في الشعائر والفرائض ،وهو في
نفس الوقت يحمل بق ًعا سوداء داخل قلبه على عباد الله ،فيكره
هذا ،ويحقد على ذاك ،وهو يظ ّن بأنّه من أتباع العقيدة الصحيحة
والمذهب السليم؟! ّ
إن أهل البيت Bال يريدون قلو ًبا سوداء،
وإنما يطلبون قلو ًبا طاهرة من األحقاد واألغالل.
هناك من يكرهون الناس ويبغضونهم على ّ
أقل اختالفّ ،
فإن
خاصة ،وقد يكون
جراء مشكلة ّ
البغض قد ينشأ في بعض األحيان ّ
ألن المبغوض من أتباع الديانات أو المذاهب األخرى ،وربما
يكون من داخل نفس المذهب ّإل أنّه له رأي آخر في بعض المسائل
والقضايا ،وال ندري كيف جاءت الوصاية لهذا اإلنسان على بني
(((   مسند أحمد بن حنبل .ج ،4ص  ،129-128حديث.12727
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البشر؟! ولماذا تلويث القلب باألحقاد والضغائن التي من أسوأها:
الحقد على األرحام واألقرباء بسبب خالفات على قضايا فكرية ،أو
تضارب مصالح.

�سما�سرة الأحقاد وتجارها
تعاني األ ّمة في الوقت الحاضر من األحقاد االجتماع ّية بين
الطوائف واألديان والمذاهب والشعوب ،التي يدير ك ّفتها تجار
وسماسرة أحقاد ،هؤالء السماسرة والتجار ينتظرون حد ًثا يحصل
خصوصا
ليؤججوا الخالف واألحقاد والضغينة،
من هنا وهناك،
ً
ّ
تحول ترافقها أحداث
واأل ّمة تعيش في الوقت الحالي مرحلة ّ
وإسالمي ،فيستغل هؤالء هذا
وصراعات في أكثر من بلد عربي
ّ
ليفجروا مخازن األحقاد والسموم ،فيبثونها وينشرونها،
الوضع،
ّ
وعلى الفرد المسلم أن يحذر مثل هؤالء ،وأن يواجه هذه الحالة،
بنشر ثقافة التسامح والصفح والتجاوز ،مهم أن ننشر ثقافة العبادة
والدعاء ،شرط أن ترافقها دعوة للتسامح والمح ّبة ،ورفض التعبئة
والتعبئة المضادة ،هذا هو ما تحتاجه األ ّمة في هذا العصر.
يطهر قلوبنا من األحقاد واألغالل
نسأل الله سبحانه وتعالى أن ّ
والضغائن ،وأن يمنحنا الن ّية الصادقة ،والعزيمة الراسخة ،على
استثمار هذا الشهر الكريم.

والسخاء
شهر العطاء ّ

أي شهر
لشهر رمضان المبارك منزلة عظيمة ،ال يوازيه فيها ّ
من شهور السنة ،وقد تحدث رسول الله Aعن منزلة هذا الشهر
وعظمته وبركته فقالَ « :أيها النَّاس ،إِ َّنه َقدْ َأ ْقب َل إِ َليكُم َشهر ِ
الله
َ
ُ
ُ
ُّ َ
ْ ْ ُْ
بِا ْلبرك َِة والرحم ِة وا ْلم ْغ ِفر ِةَ ،شهر هو ِعنْدَ ِ
الش ُه ِ
الله َأ ْف َض ُل ُّ
ورَ ،و َأ َّيا ُم ُه
ٌْ ُ َ
َ َ َ َّ ْ َ َ َ َ
َأ ْف َض ُل األيا ِم ،و َليالِ ِيه َأ ْف َض ُل ال َّليالِي ،وسا َعا ُته َأ ْف َض ُل السا َع ِ
ات،
ُ
َ
َ َ
َّ
َّ
َ َ
الله ،وج ِع ْلتُم فِ ِيه ِمن َأه ِل كَرامةِ
هو َشهر د ِعيتُم فِ ِيه إِ َلى ِضيا َف ِة ِ
ْ ْ
َ
َ َ
َ ُ ْ
ُ َ ٌْ ُ ْ
ِ ِ
ِ
يحَ ،ون َْو ُمك ُْم فِ ِيه ِع َبا َدةٌَ ،و َع َم ُلك ُْم فِ ِيه َم ْق ُب ٌ
ول،
اسك ُْم فيه ت َْسبِ ٌ
اللهَ ،أ ْن َف ُ
ود َع ُ ِ ِ
اب»(((.
اؤك ُْم فيه ُم ْست ََج ٌ
َ ُ

االرتقاء الروحي
ولكي يستفيد اإلنسان المؤمن من بركات هذا الشهر العظيم،
ال ُبدّ له من االستعداد والتهيؤ الستثماره ،ليكسب منه أعلى قدر
الحر العاملي :وسائل الشيعة ،ج ،7ص.227
(((   ّ
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يفرط
من الخيرات والبركات ،فهي فرصة عظيمة ،على اإلنسان ّأل ّ
فيها ،ومن أفضل برامج االستثمار في هذا الشهر الكريم هو التوجه
لالرتقاء الروحي.
يمارس اإلنسان برامج مختلفة من أجل حماية صحته ،أو من
أجل رشاقة جسمه ،أو تجاوز بعض المشكالت الصحية لديه ،ومن
أيضا أن يسعى لتحقيق رشاقته الروحية ،واالرتقاء بصفاته
المهم ً
المعنوية ،وشهر رمضان هو خير فرصة لتحقيق هذا األمر.

والصوم في حدّ ذاته وسيلة من وسائل االرتقاء الروحي ،كما
ّ
أن األجواء الخاصة التي منحها الله لهذا الشهر الكريم ،تمثل فرصة
ليس لها مثيل في سائر الشهور.

ّ
إن إقبال اإلنسان على الله ،عبر تالوة القرآن الكريم ،وقراءة
األدعية ،والتدبر في آيات القرآن المجيد ،وصالة النوافل ،تجعل
اإلنسان مهي ًئا أكثر لالرتقاء الروحي المعنوي ،لكن هذا االرتقاء
مجرد مشاعر في النفس ،أو تصورات في الذهن ،وإنّما هو
ليس ّ
رؤية إيمانية للوجود والحياة ،تنعكس على سلوك اإلنسان وأخالقه
فتكون معرفته لهدف وجوده في هذه الحياة ،وتط ّلعه
وتصرفاته،
ِّ
ألداء دوره المطلوب منه ،وبالتالي تنعكس على سلوكه وتصرفاته.
في شهر رمضان يتجه اإلنسان إلى مراجعة ذاته ،والتفكير في
دوره وغايته في هذه الحياة ،ويفترض أن يعيد السؤال على نفسه:
لماذا أنا موجود في هذه الحياة؟
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من الذي أوجدني؟ وماذا يريد مني؟

ماذا أريد من الله؟ وماذا أريد من وجودي؟

ينبغي لإلنسان أن يجدد طرح هذه األسئلة على نفسه في شهر
رمضان ،ونتائج هذه المراجعة وهذه التساؤالت يجب أن تنعكس
على سلوكه وتعامله مع حياته ومحيطه.

عالقة الإن�سان بالمال
يتأمل اإلنسان في جوانب كثيرة من حياته ،ويسعى لتطويرها
واستثمارها ،فيما يعود عليه بالنفع لدنياه وآخرته ،ومما ينبغي التفكير
فيه عالقته بالمال والثروةّ ،
فكل إنسان لديه إمكانات وممتلكات،
مع تفاوت المستويات بين الناس في ثرواتهم وقدراتهم المالية.
أول سؤال على اإلنسان أن يطرحه على نفسه :هل المال الذي
أعطاني الله إ ّياه هو لي فقط ،أم يشاركني فيه غيري؟
في الحالة الذاتية المتعارفة يكون الجواب :المال لي ،فقد بذلت
جهدً ا في كسبه ،وجمعته من سعيي وتعبي!

نعم ..لك ّن اإلنسان يعلم من خالل تالوة القرآن ،وقراءة األدعية،
ومالحظته للحياةّ ،
أن هذا عطاء ورزق من الله ،فهو سبحانه الذي
وهب اإلنسان الحياة ،ومنحه مختلف القوى والنعم ،كما يقول
{و َما بِك ُْم ِم ْن نِ ْع َم ٍة َف ِم َن ال َّل ِه}[سورة النحل ،اآلية.]53 :
تعالى َ
يقرر ّ
أن ما لديك ـ أيها اإلنسان ـ من مال ليس لك
وهو سبحانه ّ
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وحدك ،قسم من هذا المال ينبغي أن يصل للفقراء والمحتاجين،
ًّ
{وا َّل ِذي َن فِي َأ ْم َوالِ ِه ْم
وهذا ليس
تفضل منك ،يقول سبحانه وتعالىَ :
ِ
لس ِائ ِل َوا ْل َم ْح ُرو ِم}[سورة المعارج،اآليتان ،]25-24 :وفي
َح ٌّق َم ْع ُلو ٌم * ل َّ
ِ
ِ
ِ
لس ِائ ِل َوا ْل َم ْح ُرو ِم}
آية أخرى يقول تعالىَ :
{وفي َأ ْم َوال ِه ْم َح ٌّق ل َّ
[سورة الذاريات ،اآلية.]19:
ويقول أمير المؤمنين علي Eفيما ورد عنه« :إِ َّن الل َه ُس ْب َحانَه،
ِ
ِ
َفر َض فِي َأم َو ِ
اع َف ِق ٌير إِ َّل بِ َما ُمت َِّع بِه
ال األَ ْغنِ َياء َأ ْق َو َ
ات ا ْل ُف َق َراءَ ،ف َما َج َ
ْ
َ
ِ
ِ
ِ
َغن ٌّي ،والل ُه َت َعا َلى َسائ ُل ُه ْم َع ْن َذل َك»(((.

التالوة ..ت�أمل وتفاعل
جاء التأكيد على استحباب تالوة القرآن الكريم وخاصة في
ِ ِ ِ
ِ
الو ِة
شهر رمضان المبارك ،فعن رسول اللهَ « :Aأكث ُروا فيه من ت َ
رآن»((( ،وعن اإلمام الباقر« :Eلِك ُِّل َشي ٍء ربِيع ،وربِيع ا ْل ُقر ِ
ال ُق ِ
آن
ْ َ ٌ ََ ُ ْ
َش ْه ُر َر َم َض َ
ان»(((.
وينبغي أن يرتقي اإلنسان المؤمن بتالوته إلى التأمل والتفاعل
مع آيات الذكر الحكيم ،فهناك مئات اآليات التي تعالج موضوع
التعامل مع المال ،وتقدّ م لإلنسان رؤية واضحة متكاملة ،تقول له:
إن هذه الثروة التي لديك ليست لك خاصةّ ،
ّ
وأن عليك أن تفكّر
(((   نهج البالغة :الحكمة .328

(((   العالمة المجلسي ،بحار األنوار ،ج  ،96ص .340
(((   الشيخ الكليني :الكافي ،ج ،4ص ،664ح.10
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الر ْز َق لِ َم ْن َي َشا ُء ِم ْن
في اآلخرين ،يقول تعالىُ { :ق ْل إِ َّن َر ِّبي َي ْب ُس ُط ِّ
ٍ
ِ
ِ ِِ ِ
ِ
الر ِاز ِقي َن}
ع َباده َو َي ْقد ُر َل ُه َو َما َأن َف ْقت ُْم م ْن َش ْيء َف ُه َو ُي ْخل ُف ُه َو ُه َو َخ ْي ُر َّ
[سورة سبأ ،اآلية.]39:

ّ
تحذره من التسويف في اإلنفاق،
وتمر على اإلنسان آيات
ّ
{و َأن ِْف ُقوا ِم ْن َما َر َز ْقنَاك ُْم ِم ْن َق ْب ِل َأ ْن َي ْأتِ َي َأ َحدَ ك ُْم
كقوله تعالىَ :
ول َر ِّب َل ْوال َأ َّخ ْرتَنِي إِ َلى َأ َج ٍل َق ِر ٍ
ا ْل َم ْو ُت َف َي ُق َ
يب َف َأ َّصدَّ َق َو َأ ُك ْن
ِ
الصالِ ِحي َن * َو َل ْن ُي َؤ ِّخ َر ال َّل ُه َن ْفس ًا إِ َذا َجا َء َأ َج ُل َها َوال َّل ُه َخبِ ٌير بِ َما
م ْن َّ

َت ْع َم ُل َ
ون}[سورة المنافقين ،اآليتان.]11-10 :

وآيات تكشف لإلنسان حقيقة البخل ،وما يؤدي إليه ،يقول
{وال َي ْح َس َب َّن ا َّل ِذي َن َي ْب َخ ُل َ
َاه ْم ال َّل ُه ِم ْن َف ْض ِل ِه ُه َو
ون بِ َما آت ُ
تعالىَ :
ِ ِ
ِ
ِ
َخ ْير ًا َل ُه ْم َب ْل ُه َو َش ٌّر َل ُه ْم َس ُي َط َّو ُق َ
ون َما َبخ ُلوا بِه َي ْو َم ا ْلق َيا َمة}[سورة آل
عمران،اآلية ،]180 :فمن يظ ّن أنه إذا لم ينفق يحفظ مالهّ ،
وأن ذلك خير
له فهو واهمّ ،
فكل ما يقدّ مه اإلنسان يعود بالنفع عليه نفسه ،يقول
ألن ُف ِسكُم وما ت ِ
تعالى{ :وما ت ِ
ُنف ُقوا ِم ْن َخ ْي ٍر َف َ
ُنف ُق َ
ون إِالَّ ا ْبتِ َغا َء َو ْج ِه
ْ َ َ
َ َ
ال َّل ِه وما ت ِ
ف إِ َل ْيك ُْم َو َأ ْنت ُْم ال ُت ْظ َل ُم َ
ون}[سورة البقرة،
ُنف ُقوا ِم ْن َخ ْي ٍر ُي َو َّ
َ َ
اآلية.]272:

حينما يقرأ اإلنسان هذه اآليات في شهر رمضان ،عليه أن
مجرد كلمات يقرؤها ،لينال الثواب
يعلم أنّها موجهة إليه ،وليس ّ
بتالوتها ،فيختم القرآن الكريم ً
كامل ،ويعود إلى ختمه ثانية!
إنها رسائل مباشرة ،وتوجيه يعنيك ،عليك أن تقف عنده ،لذلك
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ّ
فإن من يستثمر شهر رمضان ويتفهم حقيقته يصبح بالنسبة له شهر
عطاء وسخاء.
الصدَ َق ِة َأ ْف َضل؟ ،يقول:A
عندما ُيسأل رسول اللهَ « :Aأ ُّي َّ
«صدَ َق ٌة فِي َر َم َض َ
ان»((( ،فالثواب فيه مضاعف.
َ
َان النَّبِ ُّيَ Aأ ْج َو َد الن ِ
وعن ابن عباس« :ك َ
َّاس بِا ْل َخ ْي ِر َو َأ ْج َو ُد َما
َ (((
َيك ُ
ُون فِي َش ْه ِر َر َم َضان»

ول ِ
َان َر ُس ُ
وفِي حديث آخر« :ك َ
الله Aإِ َذا َد َخ َل َش ْه ُر َر َم َض َ
ان
َأ ْط َل َق ك َُّل َأ ِس ٍيرَ .و َأ ْع َطى ك َُّل َس ِائ ٍل»(((.
وفِي رواية عن اإلمام الصادقَ « :Eم ْن ت ََصدَّ َق فِي َش ِ
هر َر َم َض َ
ان
بعين نَوعا ِمن الب ِ
ِ
الء»(((.
بِ َصدَ َق ٍة َص َر َ
ف الل ُه َعنْ ُه َس َ ً َ َ
في شهر رمضان أنت تنفتح على الله وهو المعطي الرازق
المثيب ،وهو الذي يدعوك إلى اإلنفاق والتصدق والعطاء ،فإذا
متفاعل مع شهر رمضان ّ
ً
فإن ذلك ينعكس
متفكرا،
كنت واع ًيا
ً
توجها للعطاء والسخاء.
عليك
ً

(((   جامع الترمذي ،أبواب الزكاة ،باب ما جاء في فضل الصدقة ،حديث رقم .654

(((   صحيح البخاري ،كتاب فضائل القرآن ،باب كان جبريل يعرض القرآن على النبي،A
حديث رقم .4731
(((   الشيخ الصدوق :من ال يحضره الفقيه ،ج ،2ص.99
(((   الشيخ الصدوق :ثواب األعمال :ص  ،171ح .19
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العطاء في المجتمعات المادية
نحن نقرأ عن أشخاص في المجتمعات األخرى التي نعتبرها
(مادية) ،وهم ال يؤمنون بالقرآن الكريم ،وال يقرؤون مثل هذه
اآليات ،لكن وجدانهم وفطرتهم ووعيهم االجتماعي يدفعهم إلى
البذل والعطاء.

قبل بضع سنوات في أمريكا نظم اثنان من أكبر أثرياء العالم،
هما :وارن بافيت (رجل األعمال الشهير) وبيل جيتس (مؤسس
ميكروسوفت) ،ن ّظما حملة خيرية لتبرع األثرياء بنصف ثرواتهم،
(مليارديرا) من بينهم مؤسس موقع فيسبوك
فانضم إلى الحملة 17
ً
(مليارديرا).
مارك زوكربرج ،ثم تبعهم 57
ً
البعض يظ ّن ّ
أن من لديه ثروات كثيرة يسهل عليه التبرع،
والحقيقة ّ
أن اإلنسان ك ّلما زادت ثروته زاد تعلقه بالمال.

هؤالء األثرياء تبرعوا بنصف ثروتهم لألعمال الخيرية واإلنسانية
على مستوى العالم ،وليس فقط في بالدهم أو في مجتمعهم.
ما بالنا ونحن نقرأ آيات القرآن الكريم ،ونصلي ،ونقرأ سيرة
أنبيائنا وأئمتنا ،أين تأثير هذه الثقافة على حياتنا وسلوكنا؟!

بعض الجمعيات تشكو من قلة المشتركين ،أو ضعف
المساهمات!
نحن نقرأ في حياة اإلمام الحسن Eأنهَ :E
(خ َر َج ِم ْن َمالِ ِه
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َث مر ٍ
ات)(((.
اس َم الل َه َما َل ُه َثال َ َ َّ
َم َّر َت ْي ِنَ ،و َق َ

بلى ..هناك من يوفقهم الله تعالى ألعمال الخير ،ال نستطيع
أن نتنكر ألهل الخير الباذلين في بالدنا ،على مستوى الوطن ،وفي
مختلف المناطق ،لكن نريد أن تكون هذه الحالة عامة ،وليست
محدودة بأفراد معدودين.
بالطبع نحن نقدر التبرعات والمساهمات المختلفةّ ،
فكل
شخص حسب إمكاناته وقدرته ،لكن في بلدنا ـ ولله الحمد ـ هناك
كثير من أهل الخير والثروة ،والمجتمع يريد أن يرى آثار خيرهم
وعطائهم.

الحاجة �إلى الم�ؤ�س�سات الخيرية
مجتمعنا يحتاج إلى عدد من المراكز والمؤسسات الخيرية،
لذوي االحتياجات الخاصة ،ولرعاية السجناء وأسرهم ،فعلى
مستوى المملكة هناك جمعية (تراحم) لمساعدة السجناء ،وسداد
ديون من كانت عليه ديون ،وتفقد أوضاع أسرهم ،بل تفقد أوضاع
السجناء داخل السجن.

في شهر رمضان ينبغي أن نتجه إلى االهتمام بأوضاع مجتمعنا،
وأن نر ّبي أنفسنا من خالل تالوتنا آليات القرآن الكريم ،وقراءتنا
وتحمل المسؤولية االجتماعية.
لألدعية ،على العطاء والسخاء،
ّ
(((   الذهبي :سير اعالم النبالء ،ج ،3ص .267
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كم من األسر تئ ّن تحت وطأة دفع إيجارات المساكن؟!

بإمكان أهل الخير أن يقوموا بدفع إيجارات هذه المساكن،
ّ
كل حسب استطاعته .بعض الجمعيات لديها اآلن مشروع لترميم
المساكن ،ومنها جمعية األوجام الخيرية أطلعوني على صور بعض
البيوت في منطقتهم ،ال تصلح لحياة البشر ،حينما رأيت الصور
تعجبت ّ
أناسا يعيشون في مثل هذه األماكن؟!
أن في بالدنا ً
قالوا :بلى ،وأكثر!!

يقصروا ،فهذه فرصة شهر رمضان ،وعلينا
على أهل الخير ّأل ّ
أن نحسن االستفادة مما أنعم الله به علينا ،وأن نفكر في حاجات
اآلخرين.
نسأل الله أن يوفقنا لنكون من أهل العطاء والسخاء ،فأفضل
الصدقات هي الصدقة التي تكون في شهر رمضان ،وفق الله
الجميع للخير واإلحسان إنه ولي التوفيق.

في وداع شهر رمضان

حينما يصحب اإلنسان إنسانًا يح ّبه ويأنس له ،فإنه يستوحش
عزيزا عليه يشعر
عند مفارقته ،ولذلك حينما يودع اإلنسان
مسافرا ً
ً
بالحزن والكآبة عند فراقه ،خاصة إذا كان ال يدري هل سيلتقيه فيما
بعد أم ال .فإذا كان يعيش في بلد يواجه حالة حرب ـ مث ً
ال ـ ،وابنه
جندي يذهب إلى معارك القتال ،فإنه يو ّدعه وهو ال يدري أيعود
إليه أم ال ،عندها ستكون ساعة الوداع ولحظاته بالنسبة إليه حزينة
ومليئة بعاطفة الفقد والحرمان.
إننا ونحن نودع شهر رمضان إذا كنا نعرف قدره وقيمته ،وإذا
كنا قد أنسنا به ،فإننا سنشعر بالحسرة لفراقه .إن المؤمنين يأنسون
ّ
ولحط
بهذا الشهر؛ ألنه يمثل أفضل فرصة لهم للقاء الله ولمناجاته،
الذنوب ،ولتجاوز العيوب ،وللقرب من الله سبحانه وتعالى،
وللفوز برضاه وجنته.
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شهر رمضان بالنسبة للمؤمنين يعتبر ربي ًعا ،فهو زمن األنس
المعنوي ،والعشق الروحي ،واالرتياح النفسي والقلبي ،لذلك
يشعرون بمضاضة وكآبة وهم يو ّدعون هذا الشهر الكريم ،فاألدعية
الواردة في توديع شهر رمضان ـ كدعاء اإلمام زين العابدين Eـ
توجه اإلنسان المؤمن وتوقظ هذا الشعور في نفسه ..أيها المؤمن
ّ
إنك تفارق زمنًا هو أعظم وأفضل األزمنة ،وال يدري اإلنسان هل
شهر رمضان أم ال؟ إن اآلجال واألعمار بيد الله.
سيلتقي مرة أخرى َ

لهذا ينبغي أن نشعر من أعماق قلوبنا ونفوسنا بوحشة فراق هذا
الشهر العظيم ،يقول اإلمام زين العابدين Eفي دعائه الطويل الذي
«و َقدْ َأ َقا َم فِينَا َه َذا َّ
الش ْه ُر ُم َقا َم َح ْم ٍد،
يو ّدع به شهر رمضان المباركَ :
َو َص ِح َبنَا ُص ْح َب َة َم ْب ُر ٍ
ورَ ،و َأ ْر َب َحنَا َأ ْف َض َل َأ ْر َب ِ
اح ا ْل َعا َل ِمي َنُ ،ث َّم َقدْ َف َار َقنَا
ِ
ِِ
ِِ
ِ
ِِ
ِ
اع
عنْدَ ت ََما ِم َو ْقتهَ ،وانْق َطا ِع ُمدَّ تهَ ،و َو َفاء عَدَ دهَ .فن َْح ُن ُم َو ِّد ُعو ُه ِو َد َ
َم ْن َع َّز فِ َرا ُق ُه َع َل ْينَاَ ،و َغ َّمنَا َو َأ ْو َح َشنَا ان ِْص َرا ُف ُه َعنَّاَ ،و َل ِز َمنَا َل ُه ِّ
الذ َما ُم
وظَ ،وا ْل ُح ْر َم ُة ا ْل َم ْر ِع َّي ُةَ ،وا ْل َح ُّق ا ْل َم ْق ِض ُّيَ ،فن َْح ُن َق ِائ ُل َ
ا ْل َم ْح ُف ُ
ون
ِ ِِ
ِ
ِ
الس َل ُم َع َل ْي َك َيا
الس َل ُم َع َل ْي َك َيا َش ْه َر ال َّله ْالَ ْك َب َرَ ،و َيا عيدَ َأ ْول َيائهَّ .
َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
َأك َْر َم َم ْص ُح ٍ
السا َعات.
وب م َن ْالَ ْو َقاتَ ،و َيا َخ ْي َر َش ْه ٍر في ْالَ َّيا ِم َو َّ
ُ (((
الس َل ُم َع َل ْي َك ِم ْن َش ْه ٍر َق ُر َب ْت فِ ِيه ْال َم ُالَ ،ون ُِش َر ْت فِ ِيه ْالَ ْع َمال»
َّ
يفوت المؤمن قراءته.
إلى آخر الدعاء الذي ال ينبغي أن ِّ
وفيما بقي من شهر رمضان ونحن نودعه ،ال يزال أمامنا متسع

(((   الصحيفة السجادية ،دعاء رقم .45

ناضمر رهش عادو يف

83

يصف حساباته مع الله ،ومن كان يشعر بأنه لم يؤ ِّد ما عليه
لمن لم
ِّ
حق تجاه الله ،عليه فيما بقي من شهر رمضان أال يسمح بخروج
من ّ
هذا الشهر وله ِق َب َل الله ذنب أو تبعة ،عليه أن يتخ ّلص من الذنوب
ويقرر التوبة ،وترك ما يقوم به من أخطاء ،وأن
والتبعات ،بأن يتوبّ ،
يخرج من حقوق الله التي عليه .ومن حقوق الناس ،وأن يحسن إلى
الناس ،فها هو اإلمام زين العابدين Eكما روي عنه في آخر ليلة
ويقررهم بأخطائهم
من ليالي شهر رمضان ،يجمع خدمه وغلمانه ّ
يتوجه إلى الله ويقول« :ربنا إنك أمرتنا أن نعفو عمن
وذنوبهم ،ثم ّ
عمن ظلمنا ـ كما أمرت ـ فاعف عنا فإنك أولى
ظلمنا ،وقد عفونا ّ
بذلك منّا ومن المأمورين» .ويقبل عليهم بوجهه الشريف وقد تب ّلل
من دموع عينيه ً
قائل لهم بعطف وحنان« :قد عفوت عنكم ،فهل
عفوتم عني؟ ومما كان مني من سوء ملكة ،فإني مليك سوء لئيم
متفضل»(((.
ظالم ،مملوك لمليك كريم ،جواد ،عادل ،محسنّ ،

العفو عن النا�س لنيل عفو اهلل
على اإلنسان إذا أراد عفو الله سبحانه وتعالى ،أن يسعى إلى
عفوه بالعفو عن الناس ،قد يشعر بأن هناك من أساء إليه ،من قريبين
وخاصة من األرحام واألقرباء ،أو الجيران والزمالء،
أو بعيدين،
ّ
هؤالء الذين قد يكونون أساؤوا إليك ،وأنت في قلبك عليهم أو
(((   باقر شريف القرشي .حياة اإلمام زين العابدين ،ج ،1الطبعة األولى 1409ﻫ( ،بيروت:
دار األضواء) ،ص.210
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على أحدهم موجدة ،بادر للعفو عنهم.

هناك من الناس حينما تقول له« :اصفح عن أخيك»« ،اغفر
لزميلك» ،يقول« :ال تدري أنت ماذا عمل»؟ ،ولكنك ماذا عملت
أيضا تجاه الله! إنك تريد من الله أن يغفر لك ذنوبك مهما
أنت ً
كانت كبيرة وعظيمة ،وما قدر هذه الذنوب التي تتعلق بقضايا الحياة
أمام الذنوب التي تريد عفو الله تعالى عنها؟
يقول الله تعالى{ :و ْليع ُفوا و ْليص َفحوا َأال ت ِ
ُح ُّب َ
ون َأ ْن َي ْغ ِف َر
َ َ ْ ُ
َ َْ
يحب ويريد مغفرة الله
ال َّل ُه َلك ُْم﴾[سورة النور ،اآلية ،]22:فمن كان
ّ
عمن أساء إليه مهما كانت
وعفوه ،فأفضل طريق لذلك هو العفو ّ
تقرب إلى الله تعالى بالعفو عمن أساء إليك ،وبالصفح عن
إساءتهّ ،
إساءته ،وخاصة إذا كان من األرحام واألقرباء ،فهذا أفضل الطرق.
والمبالغة في الدعاء وحدها ال تكفي ،فاإلمام زين العابدين Eمع
أدعيته في طلب العفو والمغفرة يأتي بخدمه ويغفر لهم ،ويصفح
عنهم ،ويحسن إليهم ،طل ًبا لعفو الله تعالى ورضوانه.
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