
1 

 

 استدامة رمضان

 2019مايو  5في جريدة أخبار الخليج بتاريخ نشر 

 بقلم: الدكتور زكريا خنجي
 

سلوكياتنا كثيرًا خالل شهر رمضان، فتهدأ النفوس، ويقل الغضب نغير 
وتسمو األرواح، ويتطلع الجميع إلى مرضاة اهلل سبحانه وتعالى، وحتى 
الذين ال يتجهون إلى المساجد طوال السنة فإن سلوكياتهم تتغير في 
رمضان، فتحسن أخالقهم وتعاملهم مع الناس، وتمتد موائد الرحمن 

في معظم المساجد والجوامع، وأمور وأجواء مبهجة في  إلفطار الصائم
شهر رمضان تجعل من عالقاتنا البشرية تسمو على الخالفات واألحقاد، 

 فتمتد األيدي ويتم الصفح.

كل ذلك من أجل رمضان وطلب رضا اهلل سبحانه وتعالى وفي المقابل فإنه 
عَنْهُ قال: قَالَ َرُسوُل اللَّهِ عز وجل يقول كما روي عن أَبي هُرَيْرََة رَضِيَ اللَُّه 

قَالَ اللَّهُ: كُلُّ َعمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِال الصِّيَامَ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا »صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ َوَسلَّمَ: 
 رواه البخاري ومسلم، فتأمل هذا الحديث.« أَجْزِي بِهِ...

السمو األخالقي  لماذا خص اهلل سبحانه الصيام له ليجزي به، ألن هذا
والروحاني ال يمكن لبشر أن يجزي به فهو أكبر من جزاء البشر، لذلك تركه 
سبحانه وتعالى لنفسه خالق البشر، فهو الذي يستطيع أن يقيمه ويجزي 
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به، وهذا هو السمو الذي نخرج به في رمضان، أو من المفروض أن نخرج به 
 من رمضان.

آذن بقراءة القرآن خالل صالة في رمضان تمتلئ المساجد، وتصدع الم
التراويح أو قيام الليل، وتنسكب الدموع وتجري، وكأن اإلنسان يبكي 
ليغسل فؤاده من جراء ما حمل طوال العام من أخالقيات وأمور يشعر 
صاحبها أنه ما ينبغي له أن يحملها، لذلك عندما يقف بين يدي الرحمن 

 سبحانه.يبكي بكل خشوع ورغبة في أن ينال رضا اهلل 

، نعم الصوم وما يلحق بالصوم من «إِال الصِّيَامَ فَإِنَّهُ ِلي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ »
مشاعر وسمو في األخالقيات والروحانيات، والصوم هي العبادة الوحيدة 
التي تكون خالية من الرياء فال يعرف أحد ممن يعيش حولك أنك صائم إال 

 مهما –ء المناسب، فال يعرف أحد اهلل لذلك هو الذي يتكفل بمنحك الجزا
صائم إال اهلل سبحانه، فربما تدعي الصيام ولكنك  أنك –كان قريبًا منك 

عندما تدخل الحمام لقضاء حاجة يمكنك أن تشرب، أو عندما يغفل عنك 
الناس يمكنك أن تأكل، ولكن اهلل سبحانه معك أينما ذهبت ودخلت، فهو 

أن »شفافية التي طالبنا اإلسالم بها يراك، وهذا هو اإلحسان وهذه هي ال
 «.تعبد اهلل كأنك تراه، وإن لم تكن تراه فهو يراك

وحتى في المؤسسات واألعمال، يتعامل معك الموظف بأجمل أخالقيات، 
ويساعدك، وفي بعض األحيان من غير أن تسأل، فالجميع في حالة من 

 بذيئة.الصيام، وبالتحديد صيام الجوارح عن الكالم واألقوال ال
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هذه األخالقيات وهذا السمو نريده أن يستمر ويستدام حتى بعد شهر 
رمضان، وهذا معنى عنوان هذا المقال )استدامة رمضان(، إذ إنه من المالحظ 
أن ما إن ينتهي رمضان تتغير األحوال، وتعود األمور إلى ما كانت عليه، 

نريد أن يحدث ذلك، فتخلو المساجد من مريديها، وُيهجر القرآن، وإن كنا ال 
إال أن األمور تصبح أسوأ من ذلك بكثير، فالتغير يمس حتى أخالقيات البشر 
لتعود الكلمات واألخالقيات السيئة لتنتشر بين الناس، ويعود الخصام 

؟ كل الذي حدث  ؟ ما الذي حدث والهجر بين اإلخوة واألخوات واألهل، لماذا
بية لمدة شهر كان من المفترض أن رمضان غادر، ولكننا كنا في دورة تدري

أن نتعلم ونتدرب من رمضان ونحمل معنا كل ما تعلمناه لتستمر معنا كل 
 تلك المنافع إلى ما بعد رمضان.

 ؟ ماذا يعلمنا رمضان

 أجود كان وسلم عليه اهلل صلى يمكننا أن نقول إننا تعلمنا أن رسول اهلل
كما ورد في الحديث عن  رمضان شهر في وكرمًا جودًا يزداد ولكنه الناس،

كان النبيُّ صلَّى اهللُ عليه وسلَّم أْجوََد »ابن عباس رضي اهلل عنهما قال: 
الناسِ، وكان أجَْودُ ما يكونُ في رَمَضانَ، حين يَلْقاُه جِبريلُ، وكان جِبريُل 
 عليهِ السالُم يَلْقاُه في كُلِّ ليلٍة ِمن رمضانَ فيُدارِسُه القُرآنَ، فلَرسولُ اهللِ

 «.صلى اهللُ عليهِ وسلم أجْوَُد بالخيْرِ ِمن الرِّيحِ المُرَسلَةِ 

ماذا نعني بالجود، إنه الكرم الال محدود، إنه الكرم بالفطرة، إن عطاء ما 
ينبغي لمن ينبغي من غير حدود، هكذا كان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 



4 

 

الصدقة فحسب  سواء في رمضان أو بعد رمضان، إال أن الجود هنا ال يعني
  بل كل ما يعطى للبشر وحتى االبتسامة والكلمة الطيبة فهي من الجود.

 ؟ ولكن لماذا الريح المرسلة

يقول العلماء تشبيه جود الرسول صلى اهلل عليه وسم بالريح المرسلة، بل 
هو أجود بالخير منها: فيه داللة على أمرين عظيمين: )السرعة(؛ كالريح، فهو 

ده من دون تلكؤ أو توانٍ. وصف الريح )بالمرسلة( إشارة سريع في بذل جو
إلى أنها ريح خير تهبّ بالرحمة، وإشارة أيضًا إلى عموم النفع بجوده كما 

  تعم الريح المرسلة جميع من تهبّ عليه من البالد.

ففي رمضان نبذل الكثير، ندفع مبالغ بل ونتسابق في دفع مبالغ إلفطار 
كلمة الجميلة والحسنة، ولكن ما إن ينتهي صائم، والتصدق، وبذل ال
 ؟ رمضان كل هذا يتبخر، لماذا

في رمضان نتعلم أن نحفظ صيامنا من قول الزور والكالم البذيء بكل 
من لم يدع قول »أنواعه، فقد صح عن النبي صلى اهلل عليه وسلم أنه قال: 

رواه  ،«الزور والعمل به والجهل فليس هلل حاجة في أن يدع طعامه وشرابه
الصيام جُنة، وإذا كان أحدكم »البخاري، وكذلك قال عليه الصالة والسالم: 

، «صائًما فال يرفث وال يجهل، وإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل: إني صائم
ليس الصيام عن الطعام والشراب »أخرجه النسائي، وجاء عنه أيضًا أنه قال: 

البيهقي، وقال جابر عبداهلل ، رواه الحاكم و«وإنما الصيام من اللغو والرفث
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إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن »األنصاري رضي اهلل عنه: 
الكذب والمحارم ودع أذى الجار وليكن عليك وقار وسكينة وال تجعل يوم 

 ، أخرجه البيهقي.«صومك ويوم فطرك سواء

هذا يعني ببساطة أن الصيام ال يعني أبدًا التخلي عن الطعام والشراب 
ب، بل إن ما يجب أن نتعلمه من رمضان أن هناك سلوكيات راقية فحس

وأخالقيات رائعة يجب أن نتحلى بها طوال الشهر الكريم، يجب أن نعرف 
أننا خالل شهر رمضان نكون في دورة تدريبية يستحسن أن ننجح حتى 
نتسلم الشهادة باليمين، دورة تدريبية في فن إدارة السلوك اإلنساني، 

ية في إدارة الغضب، دورة تدريبية في اتيكيت وفن التعامل مع دورة تدريب
األنواع المختلفة من البشر، دورة تدريبية في فن االبتسامة، دورة تدريبية 
في فن الحوار والمحادثات، دورة تدريبية في القراءة وتحسين اللغة العربية 

رها، وخاصة عندما تقرأ القرآن الكريم، ودورات كثيرة ومنوعة يصعب ذك
باإلضافة إلى العديد من الدورات في االرتقاء الروحاني والسمو الفكري من 
خالل الصيام والصالة والتراويح وقيام الليل واالعتكاف وقراءة القرآن 
الكريم، فنخرج من شهر رمضان ونحن في أبهى صورة، وأعلى الدرجات، 

ونحن هنا  والعديد من الشهادات التي يبحث عنها البشر بأغلى األثمان،
تسلمنا شهاداتنا مجانًا بعد أن نجحنا في كل االختبارات التي جرت، نخرج 

 فرحين وابتساماتنا تتطاير فرحًا.
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ولكن عندما نصل إلى باب القاعة ونخرج من باب شهر رمضان نرمي بكل 
تلك الشهادات في سلة المهمالت، ونعود إلى الكذب والسرقة والغش 

والغيبة وفحش الكالم والغلظة، والعديد من والخداع، والكالم البذيء 
السلوكيات التي كنا نحاول أن نتجنبها في رمضان، نعود إلى الضحك على 
الذقون، نعود إلى الخيانات، نعود إلى السجائر، نعود إلى الشيشة، نعود إلى 
الشراهة وحب المال واألكل، وربما نعود إلى الرذيلة وجميع الرذائل التي 

ا وبالفعل كنا نتجنبها أيام رمضان، ويعود الموظف إلى التلكؤ نهى اهلل عنه
والتسويف والتسيب وعدم الرغبة في العمل، ويعود الموظفون إلى 
الخناقات في العمل بسبب أسباب تافه، وتعود المشاكل في الشوارع وبين 

 الجيران وفي األحياء، ويعود كل شيء إلى ما كان عليه قبل رمضان.

تحول هذا التحول الحاد من كوننا مالئكة في شهر رمضان إلى ؟ لماذا ن لماذا
 ؟ ؟ أال يمكن استدامة رمضان في قلوبنا ووجداننا شياطين خارج رمضان

؟ كيف يمكن أن  ماذا يحدث لو استمرت سلوكياتنا وأخالقياتنا طوال العام
 ؟ ؟ هل تتصورون ذلك يتحول المجتمع

ننا نسأل لماذا ال نتحلى نحن هنا ال ندعو إلى مجتمع من المالئكة، ولك
بأخالقيات رمضان طوال العام، نحن هنا ال نتحدث عن الصيام والصالة 

ا، ولكن نتحدث عن الخيانة والكذب والظلم طوال العام، وإن كان هذا مشروعً
والغش والفساد بأنواعه المختلفة، نحن هنا نتحدث عن استدامة وطن 

دث عن سعادة وطن واستدامة خدمات مهنية وخدمات للعمالء، نتح
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وسعادة مواطن، كل ذلك يأتي من استدامة روح رمضان وأخالقياته 
 وروحانياته.

لماذا نترك رمضان وما يحويه خلفنا عندما نغادر شهر رمضان، نحن هنا 
 أمام أحد أمرين:

إننا ال نؤمن برمضان وال بأخالقياته وال بروحانياته، وإنما نحن أمام  أولهما:
اسمها رمضان، لذلك نجامل الناس والمجتمع، ألننا ظاهرة اجتماعية 

نعيش في هذا المجتمع، فنصوم أمام الناس، ونصلى أمام الناس في 
المساجد، ونتبرع ببضعة دنانير للمحتاجين، وهكذا وال نصدق أن يغادر 

 رمضان حتى نخلع كل ما لبسناه ونعود إلى ما كنا عليه.

مضان، ولكننا ضعفاء أمام مغريات إننا فعالً نؤمن بكل ما في ر ثانيهما:
؟ والجميع  الحياة، ولسان حالنا يقول: الجميع يسرق فلماذا ال نسرق نحن

؟ ظواهر المجتمع أقوى منا فلماذا نقاوم التيار،  يكذب فلماذا ال نكذب نحن
 ؟ ربما هكذا نفكر وهكذا نعيش. فالتيار أقوى منا فلماذا ال نسايره

يستدام في نفوسنا، وكلنا نتغير بعدما  لذلك ال يؤثر فينا رمضان، وال
يغادر رمضان ونعود إلى أحضان المجتمع، ثم نسأل ونتساءل لماذا نحن 

  في مؤخرة الحضارات والدول، عجبي.

 

 


