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 2021.. ورمضان عام  حلظات صفاء
 2021بريل إ 11خبار الخليج بتاريخ أجريدة  في رشن

 بقلم: الدكتور زكريا خنجي

 

سويعات قليلة تفصلنا عن الشهر الكريم، شهر رمضان، وقد استعدت كل 
محطات التلفزيون لتبث برامجها ومسلسالتها وأفالمها، وسوف تخرج من 
جعبتها كل ما غث وربما ما طاب، ولكن كل ما غث عادة ما يكون أكثر ثقالً 

 ؟ما نشاهده كل عام، فهل سيتغير شيء هذا العامووزنًا من السمين، وهذا 

لن يختلف كثيرًا عن رمضان العام  (2021)اليوم نعرف أن رمضان هذا العام 
أمر يشكر عليه  وهذا –، وعلى الرغم من التوجيهات الملكية (2020)الماضي 

المساجد في رمضان ألداء صالة التراويح  بفتح – جاللة الملك المفدى
المنازل، وذلك  في – األقل على –الكثيرون يفضلون أداء التراويح والجمع فإن 

لضيق مساحة المساجد وخاصة في ظل االحترازات الصحية، وهذا من 
 حقهم، فالموضوع مازال لم يفرج عنه كله تمامًا.

ونحن هنا ال نتذمر من ذلك، فهذا من مصلحة الجميع والمجتمع، فإزالة 
اسيات الفكر اإلنساني وتوجهات الجائحة والتخلص منها هما من أس

الحكومة اليوم، وهذا يتفق مع القاعدة الشرعية التي تقول )درء المفاسد 
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مقدم على جلب المصالح(، ولكن يبقى السؤال: حسنٌ، ماذا يمكننا أن نفعل 
 ؟ طوال اليوم

عند هذه المرحلة نرى أنه يجب أن نعيد تعريف بعض المصطلحات التي 
ر فقط، فكلنا نعرف أن رمضان شهر العبادة، فهو نعرفها، لمجرد التذكي

شهر الصيام والقيام والصالة وقراءة القرآن، وهذا تعريف ال نختلف عليه، 
وإنما نريد أن نعيد إلى األذهان تعريف العبادة؛ إذ إننا نعرف أن العبادة هي 
العبادات مثل الصالة والصيام وما إلى ذلك، ولكننا عندما نفكر خارج 

نجد أننا نسينا أن تعريف العبادة يمكن أن يشمل كل حياتنا،  الصندوق
فشرب الماء عبادة عندما نريد أن نحافظ من خالله على حياتنا أو أعضائنا 

ا عن الداخلية، والحديث مع اآلخرين عبادة إن كان حديثنا ذا منافع وبعيدً
ننوي أن إن كنا  عبادة – ما كانت أيًا –إثارة المشاكل والمنازعات، والقراءة 

نستوضح وأن نفهم وأن نزيد ثقافة في موضوع ذي فائدة، وعلى هذا 
المفهوم تصبح مشاهدة التلفزيون عبادة إن كنا نشاهد البرامج المفيدة 
بعيدًا عن المسلسالت الهابطة والبرامج المفتعلة التي ال تثري العقل وال 

الق ومبادئ تجلب المنافع، وإنما تحاول أن تثير الشكوك في القيم واألخ
 المجتمع.

 ؟ ماذا يعني ذلك

يعني بكل بساطة أنه يمكن أن نحول حياتنا كلها في رمضان إلى عبادة إن 
كنا نريد، فبكل بساطة يجب علينا أن تكون نياتنا أن كل ما نفعله في 
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رمضان عبارة عن عبادة، هكذا بكل بساطة، لذلك فإن بقاءنا في المنزل من 
الليل في المساجد يمكن أن يكون عبادة إن كانت  غير صالة تراويح وال قيام

نوايانا أن يكون ذلك من أجل المحافظة على المجتمع من انتشار الجائحة 
وزيادة عدد المرضى، ولكن هذا ال يمنع من إقامة صالة التراويح وقيام الليل 
في المنازل، بمعنى أن يقوم األب أو أحد األبناء بإتمام الصالة مع بقية أفراد 
األسرة كلها، وهذا أمر جيد إذ إن األسرة كلها تجتمع في إحدى الغرف 

 ؟ ويقومون جميعًا بأداء صالة التراويح، ما المانع من ذلك

وإلى هؤالء الذين يريدون أن يقيموا الصالة في المساجد وهؤالء الذين 
يفضلون الصالة في المنازل في ظل هذه الجائحة نقدم بعض المقترحات 

 نستفيد منها خالل شهر رمضان ولياليه المباركة، مثل: حتى يمكن أن

أي أفراد األسرة يختم  ؛عمل مسابقة بسيطة بين أفراد األسرة في .1
القرآن أكثر، وأيهم يحفظ من آيات القرآن أكثر، مع عمل اختبار بسيط 

 في الحفظ.
قراءة جماعية للقرآن، وذلك بأن يقوم أحد أفراد األسرة األفضل في  .2

ة القرآن من حيث حركاته وسكناته، لمتابعة بقية األفراد في قراءة قراء
 القرآن وتحسين قراءتها، ويمكن أن يتم ذلك بعد صالة التراويح.

بعد القراءة الجماعية للقرآن الكريم يمكن تناول واحد من كتب  .3
التفاسير وقراءة تفاسير اآليات التي تمت قراءتها ومناقشتها، 
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لمثل هذا الموضوع، وكذلك يمكن دراسة التعبير والتحضير المسبق 
  القرآني لآليات التي تمت قراءتها.

قراءة السيرة النبوية، وحفظ بعض األحاديث النبوية، مثل األحاديث  .4
 األربعين النووية أو غيرها من األحاديث الصحيحة، وهي كثيرة.

فمثل  قراءة سير الصحابة والصحابيات رضوان اهلل عليهم جميعًا، .5
هذه الكتب كثيرة وهي متوافرة في جميع المكتبات وكذلك على 

 الشبكة العنكبوتية.
عمل مسابقة ثقافية عامة بين أفراد األسرة يمكن أن يكون عبر  .6

الواتساب أو غيره من وسائل التواصل االجتماعي، مع تخصيص 
 مكافأة أو جوائز حتى وإن كانت بسيطة، فهذا أمر محفز.

قة لتنمية هوايات أفراد األسرة، فمن لديه هواية الرسم عمل مساب .7
يمكن أن نقيم له معرضا في نهاية الشهر، ومن لديه هواية لجمع 
الطوابع أو النقود أو أي شيء يمكن إقامة معرض عام في المنزل 
وتمنح جوائز ألفضل معرض أو يمكن أن يعطي لكل أفراد األسرة 

 جوائز.
ب ثقافي عام لجميع أفراد األسرة، بمعنى قراءة قصص عامة، أو كتا .8

ا من من يكلف من أفراد األسرة فيقرأ جزءً أو – مثالً –أن يجتمع األب 
الكتاب للجميع ويشرح لهم تلك الجزئية، وكأنه درس أو محاضرة 

 بسيطة، وفي النهاية يفتح المجال للنقاش والحوار.
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التي يمكن أن  في األسواق اليوم أنواع عديدة من األلعاب الجماعية .9
يمارسها أفراد األسرة كلها، وربما بعض األلعاب تحمل الطابع 
التراثي من الكيرم والدامة وما إلى ذلك، وكذلك توجد اليوم أنواع أخرى 

 جديدة الطراز يمكن أن نتعلمها ويمكن أن تلعب في المنزل.
وكذلك يمكن ممارسة عدد من األلعاب من أجل تنمية ذكاء أفراد  .10

 سرة.األ
يمكن االتفاق على أن تكون الليلة الفالنية لمشاهدة فيلم أو  .11

مادة فيلمية تلفزيونية، على أن يتم اختيارها وفقًا لمبادئ رمضان، 
فالكثير مما يبث من خالل التلفزيون والفضائيات ليس له عالقة 

 برمضان.
 ومن األمور الجميلة إن تم تنفيذها أن يقوم بعض أفراد األسرة .12

في بعض الليالي بطبخ السحور مثالً بدالً من ربة المنزل، فهذا يخفف 
العبء عن ربة األسرة وكذلك يحدث نوع من التنوع في األطعمة، 
ويساعد أيضًا في تنمية الروح الجماعية في المنزل، ويمكن عمل 

 مسابقة ألفضل وجبة سحور تقدم ألفراد األسرة، مثالً.
ببعض الزيارات  القيام – أيضًا –رمضان ومن األمور المحببة في  .13

الفردية المصغرة جدًا مثل زيارة الوالدين أو زيارة األخت أو األخ، وإن 
صعب ذلك وخاصة في ظل هذا الوضع الذي نحن فيه، يمكن االتفاق 
على ليلة أسبوعيًا للقيام بمكالمة عبر االتصال المرئي بالفيديو 
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قل يخفف من وطأة الوضع والكاميرا المفتوحة، فإن ذلك على األ
  االحترازي.

ويجب أال ننسى التفرغ للنفس في بعض اللحظات، ففي رمضان  .14
من الجميل أن يعيد اإلنسان ترتيب نفسه، وذلك بأن يجالس نفسه 
لحظات أو دقائق، يمكن من خاللها أن يقرأ القرآن بنفسه، ويمكن أن 

ياته، وهذه يعيد ترتيب حياته، ويفكر في أهدافه ومستقبله وح
لحظات صفاء وهدوء يحتاج إليها كل فرد من أفراد األسرة، يمكن أن 
يتم االتفاق على وقت محدد، أو يمكن أن يختار كل فرد الوقت الذي 

 يناسبه، وهذا بحسب االتفاق.

هذه بعض المقترحات، ومن الطبيعي أن هناك الكثير من المقترحات األخرى 
ون بها، ونعتقد أنه لو أن كل رب أسرة أو ربة التي نتركها ألفراد األسرة يفكر

أسرة فكرا في الترويح عن أسرهم بطريقة أو بأخرى بعيدًا عن مشاهدة 
المسلسالت والبرامج التلفزيونية التي ليس لها هدف إال الطعن في كل 

 قيمنا ومُثلنا وقدواتنا، ألصبحت أسرتنا وعالقاتنا األسرية رائعة وجميلة.

كثيرون في هذا الطرح وقد يتفق آخرون، إال أننا نؤمن بأن وقد يختلف معي ال
شهر رمضان فرصة سنوية لنعيد حساباتنا وتقييمنا ألنفسنا، وخاصة 
فيما يتعلق باالحتياجات البشرية في اإلسالم؛ فمن الناحية الروحانية ترى 

؟ أين نحن من رسول اهلل صلى اهلل عليه  أين موقعنا من اهلل سبحانه وتعالى
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؟ كيف هي صالتنا وصيامنا وبقية  وتوجيهاته وحياته وسيرته وسلم
  ؟ ؟ هل تقارب الفكر والعقيدة اإلسالمية عباداتنا وأخالقياتنا

؟ كم قمنا بتنمية ذواتنا من الناحية  ثم كم قمنا بتنمية عقولنا وأفكارنا
؟ كيف نحن مع  ؟ ما عالقتنا بأسرنا وأهلنا الجسدية والنفسية والعقلية

؟ هل نحن فعاًل نتقي اهلل سبحانه وتعالى في كل ما تحت  وأوالدنازوجاتنا 
؟ ماذا فعلنا لنؤمن لهم المستقبل  ؟ هل نفكر في مستقبل أوالدنا أيدينا
؟ وربما أسئلة كثيرة تنبع من حاجات الناس وتوقعاتهم، ولكن المهم  الجيد

ة دائمًا أن يكون هذا الشهر فرصة لمراجعة النفس والحياة، فرصة لمراجع
حياتنا التي نقضيها في الجري على مصالحنا وحياتنا، فرصة إلعادة التفكير 
وألخذ إجازة نتوقف فيها مع النفس ولنعاود التفكير في حياتنا وطريقة 
عيشنا في كل صغيرة وكبيرة، هذا الشهر فرصة مناسبة حتى إلعادة تنظيم 

 حياتنا وفكرنا وعقولنا.

 

   

 

 

 

 


