ُفرص الخير
«انتهزوا فر�ص الخير ف�إنها تم ُّر م ّر ال�سحاب» (�أمير الم�ؤمنين علي  )0ما �أج ّلها من ِن َعم ،وما �أعظمها من فر�ص ثمينة يمنّ بها الباري �سبحانه على عباده ال�صادقين
في �إيمانهم ،الم�سرعين �إلى �إرادته والطامحين لنيل درجات ال ُقرب منه ج ّل �ش�أنه� ..إنها فر�ص مفتوحة للخير و ِن َعم �إلهية حقيقية ،ال يدرك �أهميتها وخطورتها �سوا ًء في تحقيق
يدي اهلل تعالى في الحياة الأخرى� ،إ ّال َمن وعى
�س ��مو الإن�س ��ان ورق ّيه الحقيقي في الحياة الدنيا� ،أو في تقرير م�ص ��يره مع ال�س ��عادة الأبدية ،يوم يقف �شاخ�ص� � ًا للح�س ��اب بين ّ
غ�صة».
معانيها وعرف �آثارها وته ّي�أ لنيل جوائزها وفوا�ضلها الكبرى التي �أعدّها الباري  8للمبادرين �إلى اغتنامها وعدم تفويتها .وقال علي « :0بادر الفر�صة قبل �أن تكون ّ
وفر� ��ص الخي ��ر ب ��كل وجوه ��ه ومجاالته ،و�إن كانت متاحة في كل وق ��ت لمن يرغب في التز ّود منه� ،إال �أنَّ اهلل تعالى لرحمته الوا�سع ��ة وحكمته البالغة ،كما م ّيز من بين النا�س
�أ�شخا�ص� � ًا بعينه ��م و�أمرن ��ا باالنقياد لهم واتباعهم ب�صدق و�إخال�ص ،وه ��م �أنبيا�ؤه و�أوليا�ؤه ال�صالحون ،وفي مقدمهم نبي الرحمة محم ��د  والأئمة الهداة من �أهل بيته .1
وكما ّ
الجمع والأعياد
خ�ص �أوقات ًا مع ّينة ك�أيام ُ
عظم �أمكنة محدّدة ودعانا لعمارتها والت�ش ّرف بزيارتها كبيته الحرام وم�سجد نب ِّيه الأعظم  ومراقد الأئمة الأطهار  ،1ف�إنه ّ
و�شهور ًا ب�أكملها وهي رجب و�شعبان و�شهر رم�ضان ،فقدّمها على ما �سواها من ال�شهور والأيام بالف�ضل والمرتبة ّ
ورغبنا في �إحياء لياليها و�أيامها ب�أعمال الخير المختلفة وبالطاعات
المق ّرب ��ة �إلي ��ه �سبحان ��ه ،وجعلن ��ا فيها �ضيوف ًا مك ّرمين على �ساحة رحمته ور�ضوان ��ه ،و�ضاعف �أجر العاملين فيها �أ�ضعاف ًا كثيرة ..ولقد ق� �دّم الر�سول محمد  و�أهل بيته 1
النم ��اذج العملي ��ة الوا�ضح ��ة النا�صعة والتي يج ��ب �أن تحتذى ،في كيفية اال�ستفادة الق�صوى من ليالي هذه ال�شهور و�أيامها و�ساعاتها وم ��ن المنا�سبات الإ�سالمية والإيمانية المميزة
ّ
المعظمة مدعوون �إلى بذل الجهد كي نتب ّين هذه النماذج للأعمال المنجية ولن�ستر�شدها ونتّبع خطواتها
والفائقة الأهمية التي تت�ضمنها والتي تزيدها �شرف ًا .ونحن في هذه ال�شهور
في �سيرنا التكاملي نحو بلوغ ر�ضوان اهلل تعالى ،وفي تهذيب نفو�سنا و�إ�صالحها وللتخ ّفف ما �أمكن من عالئق الدنيا و�آفاتها المهلكة .قال تعالى } :ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ

ﭭ{ [البقرة ]197 :وعن الإمام الح�سن  0قال« :ف�إن الم�ؤمن يتز ّود والكافر يتم ّتع.»..
و�إذا كنا بحاجة دائم ًا �إلى ركن وثيق من اهلل �سبحانه نلج�أ �إليه ون�ستعين به كي نكون على قد ٍر من �صفاء النف�س والعقل ومن الحكمة وال�صبر ،ف�إننا �أحوج ما نكون �إليه في
هذه الظروف ال�صعبة ،حيث ما زالت تغ�شى فيها بالدنا و�أُمتنا �صنوف االبتالءات والمحن ،وتتقاذفها رياح الفتن العمياء التي تُحدث �أينما ح ّلت مزيد ًا من الخراب والفظائع
والم�آ�سي المر ّوعة ،وكل هذا لم ُي�شبع بع ُد نهم النزعة الإجرامية لدى �أ�صحاب الفكر التكفيري المنحرف.
وال ي�سعن ��ا �إزاء ه ��ذا الواق ��ع الألي ��م �إ ّال �أن نث ِّم ��ن ونبارك المواقف والتوجيه ��ات الحكيمة وال�شجاعة التي تتخذه ��ا المرجعيات الدينية الر�شيدة لمعالج ��ة ما �أمكن من هذه
التحديات ال�صعبة والتي ي�ستجيب لها ب�أريحية واندفاع �أ�صحاب الإرادات الخ ّيرة والنفو�س الم�ؤمنة.
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