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 من األسرة نبدأ
 د. ليلى صاحل

 
أو  ،أو )املوسم( ،شهر رمضان يف القرآن متعدِّدُة اآلفاق والفصول، ويصحُّ أن نقول أبّن )املناسبة(قصة 

ف، وهو وقت االنعطاف والتغيري، والشحن واإلعداد الروحّي، هو مدرسُة الزمن اإلسالمي املكث  )الفصل( الرمضايّن 
ومن  ،ىل فرصة للتغيريإل هذا الشهر الكرمي عي، فكيف حنوّ والتهذيب، وبناء أو ترميم جسور التواصل االجتماوالرتبية 

 ين ننطلق يف التغيري؟ أ
عثة النبوية قامت ، والبعليهما السالم  وحواء وهي أسرة النيب آدم  ،هللا سبحانه وتعاىل بدأ خلق البشرية أبسرة

، (ع)وسيف علي  (،  ع)  ومال السيدة خدجية  (،ص)فالدين قام على دعوة النيب حممد    ،ةديّ سرة احملمّ هي األ  ؛على أسرة
، والثورة الكربالئية قامت على األسرة الكربالئية، والظروف (بناءان..أتعالوا ندعو )واملباهلة قامت على أسرة املباهلة 

نعتها  على سرة يف مِّ ىل األإزيل، مؤشر للعودة  ضته من حجٍر مناالستثنائية اليت نعيشها اليوم بفعل جائحة كوروان وما فر 
ل يف نسان التغيري والتحوّ ، فيها يصنع اإل على وجه األرضفهي مرتكز خالفة هللاايت العاملية، صعب التحدّ أجتاوز 

ذا كانت إسرة ما قبل كوروان، فكيف لعامل ما بعد كوروان ختتلف عن األسرة على مستوى اذا كانت األإاجملتمعات، و 
 والرمحة اإلهلية الرمضانية اخلاصة.   اإلهلي،  ابللطفسرة اليوم مشمولة  هذه األ

 ءهبا الستقبال الوافدين، فكيف هنيع أبوافها هي الرمحة اإلهلية تشرّ . ىل ضيافة هللا..إيتم فيه عهو شهر دُ   
 وبعد كل حتدٍّ  ،ايتلذات، ولطاملا جتاوزان الكثري من األزمات والتحدّ أنفسنا وأهلينا للضيافة اإلهلية يف هذه الظروف اب

وبظروف أصعب بكل أبعاده السياسية واالقتصادية واملعيشية اليت أيخدها،   ،اجتماعي بلوٍن جديد   خنرج أقوى لنواجه حتدٍّ 
فها هو شهر الدعاء  ،الذي هو الدعاءان الصغرية أبضعف اإلميان رِّ س  م أن نواجه هذا الوابء العاملي أبُ ر لنا اليو دّ وقد قُ 
 د قد أقبل.والتعبّ 

 ىل فرصة بكل ما للكلمة من معىن؟ إي فكيف حنول هذا التحدّ 
 اا وطوع  وبدوران أقبلنا عليها كره   ،ية أبمزجة احلداثةهي فرصة حقيقية لتغيري أمنطة معيشتنا اليت أغرقتها املادّ 

ة والرمحة والسكن، فلنعيد املودّ  املبنية على سرة القرآنيةىل حضن األإر، هي فرصة للعودة ن والتحضّ حتت مطرقة التمدّ 
 متعتنا الدنيوية مبا يغنينا يف زاد اآلخرة، ونبدأ من األسرة.أحزم 
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ية قبل  نوجنمع قلوبنا على املائدة الرمضاهي فرصة إلعادة تنظيم وقتنا ملا فيه رضا هللا لنكون قدوة ألبنائنا،    
 سرة نبدأ.ا من األفواهنا فُتحل كل مشاكلنا، ودائم  ن جتتمع أأ


