
 الطموس الدٌنٌة فً زمن الكورونا

 

 لن تتحمك السعادة من خالل تلبٌة الرغبات، ولكن بالتضحٌة من أجل هدف نبٌل.

إذا لمنا بوضع هذه الممولة أمام أعٌننا فً الولت الحالً ستساعدنا بشكل كبٌر فً تجاوز مرحلة 

الكورونا، بحٌث ال ٌوجد هدف أهم من المساهمة فً التخلص من هذا الوباء، أو المساهمة بعدم نشره. 

 وهذا ما ٌدفع غالبٌة أفراد المجتمع االلتزام فً البٌوت والتعلٌمات حتى وإن كانت رغبتهم عكس ذلن.

 استثنائٌة، مع تفشً وباء كوروناهذا العام فً ظروف ٌأتون وشهر رمضان الفضٌل  المجٌد أعٌاد الفصح

 لغاءإفتم وذلن استجابة لتوصٌات منظمة الصحة العالمٌة،  العالم، دولفً جمٌع وفرض العزل المنزلً 

 غالق المساجد والكنائس.إجماعٌة والدٌنٌة ال االحتفاالت

تبادل الزٌارات و لمدادٌس فً الكنائسلالمشاركة الجماعٌة  على المجٌدح الفص عٌدعتاد الناس فً ا

لكن هذا كله لم ٌعد  ،العائلة واألصدلاءالجماعٌة أو حتى السفر فً إجازة مع العزائم والزٌارات وإلامة 

ً بسبب إجراءات الحج بالناس  روس كورونا، األمر الذي دفعاٌر الصحً ومنع السفر للولاٌة من فممكنا

وسائل التواصل على  ، من خالل بث الصلواتحلول إبداعٌة للتغلب على هذا الوالعلوالكنٌسة إلى اللجوء 

 وصولها للمنازلب ات ولائٌة خاصةترتٌبضاءة البٌوت من خالل وإ كنٌسة المٌامة نورتوزٌع واالجتماعً، 

ً أ على المنازل لألطفالتوزٌع شوكوالتة العٌد، وحلوٌات وتم ، مباشرة من  باألعٌادتبادل التهنئة و ، ٌضا

صناعة حلوٌات العٌد وتلوٌن البٌض واالحتفال  إلى  ةباإلضاف ،خالل الهاتف ووسائل التواصل االجتماعً

الطموس ذهان الناس بعٌداً عن فً أ ها، مما ترن هذا العٌد ذكرى مختلفةبالعٌد على مستوى العائلة نفس

  .الجماعٌة

 

 

بٌنما ٌأتً رمضان هذا العام بشكل استثنائً، حٌث المنازل خالٌة من "اللمة" والتجمعات، وموائد سحورنا 

ال تعرف الزحام، فمد اتخذت وزارة األولاف لرارات لتعلٌك كافة األنشطة الجماعٌة خالل شهر رمضان 

فال أسواق مزدحمة، وال مساجد تكتظ بالمصلٌن فً صلوات التراوٌح، التً تعد المعل  م الروحانً األبرز 

 للشهر الفضٌل.

هذا  والتكافل اإلنسانً بٌن الناس، وبمً الودزاد نما إستطٌع تغٌر المبادئ الدٌنٌة، ولم ٌلكن كورونا 

، مثل العاداتبعض فً  رغٌ  الوباء لد لكن ، االجتماعٌة واإلنسانٌة ٌاةحالبهجة والتعبد والب عجالشهر ٌ

أن تمتصر و ،التعبد الفردي مع األسرة الصغٌرة داخل البٌت، إلامة صالتً التراوٌح والعٌد فً البٌوت

لزكاة واتم صلة الرحم عن طرٌك وسائل التواصل االجتماعً، بٌنما توالئم اإلفطار على أهل البٌت نفسه، 

 للفمراء بدل إلامة موائد الرحمن.



وسٌمتصر األمر على التعبد الفردي مع ، ورغم أن الشهر سٌفمد أبرز ما ٌمٌزه من طموس جماعٌة خاصة

شهر  أنها تجربة جٌدة أن ٌعٌش الفرد  إال ،التعبد الجماعً األسرة الصغٌرة داخل البٌت بدال من مظاهر

األشكال الطموسٌة والمظهرٌة التً تخرجه فً كثٌر من األحٌان عن  بعض بعٌدا عنرمضان 

أجلها، لذا ستكون التً شرع من  ةمماصده وأهدافه الحمٌمٌة بل أحٌانا تؤدي إلى عكس الِحكم

لهذا الشهر، ومع كل األمنٌات تجربة خاصة ومفٌدة مع ما سنفتمده من عادات أخرى جمٌلة ممٌزة 

 .وكل عام وأنتم بألف خٌر، رمضان كرٌم، نممكالوباء فً أسرع ولت  تهًبأن ٌن وتكثٌف الصلوات
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