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 شهر رمضان يف دعاء مكارم األخالق
 أم حيىي

 
يبدو شهر رمضان املبارك هذا العام فرصة مثالية إلعادة وضع كثري من األمور يف مكاهنا املطلوب، لقد 

 املالية.  أجربان الوابء على إعادة ترتيب أولوايتنا احلياتية واملعيشية، وكذلك
أو التسويف بشأهنا، أجربان على مناقشة قضااي  ،أتجيلهاايت ال ميكن حتد   أمام  اعنا مجيع  ض  لقد و  

، أجربان ورمبا بني األوطان   ،والعالقات املشرتكة بني األفراد  ،العمل واألسرة  ختص  لة على الدوام كانت مؤج  حيوية  
 ق ابلتكافلإىل اجرتاح حلول تتعل    ،احتم    ،وقادان  ،عضوي يف اجملتمع   حقيقيعلى النظر إىل الفقراء واحملرومني كجزء  
 فني كنا حنسبهم أغنياء.والتعاون والنظر بعني الرمحة ألفراد متعف  

ر يف والتفك  حياتنا بشكل عام،  طبعتي عن الكثري من الكماليات اليت التخل   على الوابءلقد أجربان 
 .ماء  ا، وقد كنا حنسبه  لما اقرتبنا منه مل جند منه شيئ  ك  من املظاهر  خادع أننا نلهث وراء سراب

لوال الوابء كنا مظاهر اللطف اإلهلي أبهبى وأمجل مظاهر اللطف، إذ  مظهر منمن هذا كله  شك   ال
 تباعد عن كل هذا اخلري اآليت.ال نزال يف غفلة ال

جمموعة من   ،على املستوى الفردي  ،حياتناشهر رمضان هذا العام ميكن أن يضيف إىل   فإن    ،وابلفعل
 للعروج يف طريق هللا. امسار  وجعلها بل    -ن فيها وحسبليس التمع   –والروحية اليت ميكن  األهداف القيمية  

ن مثل يتضم    )ع(دعاء مكارم األخالق لإلمام زين العابدين  أقسام  من  ابعض  ويف هذا اإلطار يبدو أن  
على حممد وآله وحل ين حبلية الصاحلني وألبسين   صل   ، إذ يقول عليه السالم: اللهم  األهداف القيمّية الراقيةهذه  

 زينة املتقني يف:
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 .والقول ابحلق وإن عز    -17  .واإلفضال على غري املستحق  -16

  .واستكثار الشر وإن قل من قويل وفعلي  ،واستقالل اخلري وإن كثر من قويل وفعلي  -18

  .وبلزوم اجلماعة    -20   .وأكمل ذلك يل بدوام الطاعة  -19

 ورفض أهل البدع ومستعملي الرأي املخرتع.  -21
ها كل    ي فرتض السعي لتحقيقها  اعشرين هدف  واحد و د حنو  هذا القسم من الدعاء قد حد  من الواضح أن  

 وجمتمعه.ونفسه  ل جمموعة مسارات تكاملية يف عالقة الفرد بربه ت شك  ذاهتا    أو أغلبها، وهي حبد  

 .سار التكاملي يف العالقة مع هللااملالقيم يف  :  أوًل 
 ،الذي هو أصل من أصول الدين، فبالعدل قامت السماوات واألرض  بسط العدلها وأبرزها هو  وأه  

وألجل العدل حنن يف انتظار  ،وينتفي الظلموابلعدل والقسط تسري األرض واجلبال  ،ي قضى بني الناسوابلعدل 
 .)عج(  مهدينا

هل نذكر أن  إذ -كٌل حبسبه  -تاح للجميع، لكنه ابلتأكيد م  ا سهال  على أن بسط العدل ليس أمر  
ها إحقاق حق؟ هل نذكر أن ألحدهم موقع أو ملناظرة في ،أو لشهادة حق ،لقول حقهلل هناك من استنصران 

هل نذكر مظلوم؟  حق أو غضضنا البصر عن نصرة ،وقد استعمله يف غري بسط العدل ووافقناه الرأي وظيفي ما
كان صاحب هل نذكر أننا يف موقف    ي حق هللا يف "بسط العدل"؟ظ لم حبضرتنا ومل نؤد    افرد  أو    اا أو مسن  أن يتيم  
 ما؟ اون فيه وخذلناه ألننا أغمضنا حق  دان أن نكيير )عج(    الزمان

، بل لعله الفرصة هو الفرصة األنسب إلعادة إحياء "بسط العدل"  املبارك  رمضانمن  شهر  هذا ال  لعل  
 مات يف قلوبنا جتاه هللا.األنسب إلعادة إحياء ما  

 .ار التكاملي يف العالقة مع النفساملسالقيم يف  :  ااثنيً 
 : كظم الغيظ، ح سن السرية،وهي ،أو خصال خاصة امتحاانت عشرة وأهها كما ورد يف الدعاء

،  لني العريكة، سكون الريح، ن إواستكثار الشر و  ،ن كثر من قويل وفعليإواستقالل اخلري و القول ابحلق وإن عز 
 ورفض أهل البدع ومستعملي الرأي املخرتع.وأكمل ذلك يل بدوام الطاعة وبلزوم اجلماعة،    ،قل من قويل وفعلي

ونسأل ،  نية عن كظم الغيظ والناس صائميف سؤال التهذيب الفردي اخلاص بشهر رمضان نسأل بشد  
الذي هو قرار فردي قبل أن يكون ذي مصداق ة عن أعمال اخلري املكتومة، بل ونسأل عن لزوم اجلماعة بشد  

املتخذة؟ إبحياء الشعائر املباركة مبا يتناسب مع املرحلة؟ هل نعيد  ابحلجر؟ ابلقرارات الرمسية هل نلتزم ،مجاعي
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وبعقائدان االجتماعية والثقافية مبا جيعلنا من رافضي "أهل البدع ومستعملي   ،الدينيةبعقائدان  ق  حساابتنا فيما يتعل  
 .الرأي املخرتع؟"

ر يف عملية العروج اليت هذا الشهر من رمضان املبارك هو الفرصة األنسب إلعادة التفك    لعل    اوهنا أيض  
منوذج لبث    ابل أيض    ،املستوى الشخصيعلى  ،  طهو الفرصة األنسب ليس للتوبة فقبل  ،  ينبغي أن يقوم هبا الفرد

 إجيايب يف التعامل مع الذات.

 .املسار التكاملي يف العالقة مع الناس  القيم يف  :ااثلثً 
 اومرور   ،"بسط العدل"من  اوذلك انطالق   ،الوصول ابجملتمع إىل مساره اإلهلي املطلوبوهتدف إىل 

 ميكن تبويبها إىل قسمني:، ويندرج حتتها جمموعة من العناوين  ابلتزكية الذاتية لألفراد

أو األعمال اليت هلا أتثري احلد من تفاقم املشاكل يف اجملتمع  ،وهي اخلصال :القسم األول
وسرت العائبة وترك  ،وإصالح ذات البني ،وضم أهل الفرقة ،: إطفاء النائرة )الشرور بني الناس(وأهها
 .التعيري

وهي اخلصال اليت من شأهنا أن تبعث روح األمل واإلجيابية يف هذا اجملتمع  :القسم الثاين
ل واإلفضال على السبق إىل الفضيلة وإيثار التفض  خفض اجلناح، طيب املخالقة،    ،إفشاء العارفةوأهها:  

 .غري املستحق
إن إذ  ؛األصعب يف االمتحان  وكون هيوالواقع أن املسار التكاملي يف العالقة مع الناس وبينهم قد 

، ملننه وعطاايه  اجربوته، مقد ر  يف    اانظر    ،بقدرة هللا  اـ  ا، عاملا زاهد  ـ  ين السابقني جيعل من الفرد عاملالتكامل يف املسار 
. لكن كيف الوصول إىل جمتمع التمهيد احلقيقي؟ وكيف الوصول إىل جمتمع النصرة يف ملكوته اا سائح  عابد  

إطفاء النائرة وترك التعيري؟ أو من يقدر على اإلفضال  إذ من يقدر على ،اإلجابة هنا قد تكون صعبةالفعلي؟ 
 ؟ على غري املستحق؟ بل من يقدر على أن تكون هذه اخلصال هي مسرية حياته الفعلية

، خاصة وأن رمبا هذا الشهر من رمضان املبارك هو الفرصة األنسب إلعادة بناء الذات والروح واجملتمع 
مع االعتقاد ابلتوبة والرجوع إىل هللا،  احيتاج إىل تفك ر وتدب ر وقرار  بل  ،ا تعجيزاي  ليس أمر  النظر يف هذه األهداف 

كما حيب   السري بنا من بداية الشهر إىل هنايتهقادر على  )ع( ل توبة السحرة أايم موسىب  الذي ق   أن الكامل 
 ويرضى.
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