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ــان  ــهر رمض ــررة يف ش ــر املتك ــن الظواه م
املبــارك أّن نســاًء ورجــاالً يقبلــون عــى التعّبــد 
ــات،  ــف الطاع ــاىل بمختل ــّرب إىل اهلل تع والتق
ــي  ــن باق ــر م ــه أكث ــك في ــدون يف التنّس وجيته
ــَم ال يكــون ذلــك يف باقــي أشــهر  الشــهور، فِل

ــنة؟ الس
ــّدد  ــد ح ــاىل ق ــبحانه وتع ــول: إن اهلل س نق
أيامــًا ومناســباٍت وأمكنــًة يتضاعــف فيهــا 
ــك  ــيئات، وذل ــا الس ــى فيه ــنة ومتح ــر احلس أج
ــا،  ــن غريه ــا ع ــا اهلل هب ــد خّصه ــة ق خلصوصي
وقــد ُخــص شــهر رمضــان بذلــك، فهــو 
شــهر عتــق مــن النــار، وربيــع قلــوب املؤمنــن 
ــوه  ــا قّدم ــر ب ــادة النظ ــن، إلع ــاذ التائب وم
خــال عامهــم املــايض، فهــو فرصــة ملــن وّفقــه 
ــدًا  ــه، ومبتع ــى طاعت ــًا ع ــه مقب ــح قلب اهلل وفت
ــه  ــه، لتوفــر أســباب ذلــك ودواعي عــن معصيت
ــا  ــلها وتنقيته ــة وغس ــوس اآلثم ــة النف ملعاجل
ــذي  ــهر ال ــو الش ــة، فه ــادات القبيح ــن الع م
ــِذي ُأْنــِزَل  أنــزل فيــه القــرآن، )َشــْهُر َرَمَضــاَن الَّ

فِيــِه اْلُقــْرآُن ُهــًدى لِلنَّــاِس َوَبيِّنـَـاٍت ِمــَن اْلـُـَدى 
ــه ليلــة القــدر، )... ــاِن(. البقــرة: 185، وفي َواْلُفْرَق

َخــرْيٌ ِمــْن َأْلــِف َشــْهٍر...(. القــدر: 3، وهــو ســبب 
ــي  ــن النب ــاء، فع ــتجابة الدع ــباب إس ــن أس م
ــَردُّ َلُــم َدعــَوٌة، َحّتــى  )O( قــال: )أرَبَعــٌة ال ُت
ــرِش  ــاِء وَتصــرَي إىَل الَع ــَح َلُــم أبــواُب السَّ ُتفَت
ــُه،  ــن َظَلَم ــى َم ــوُم َع ــِدِه، َوامَلظل ــُد لَِوَل : الوالِ
َوامُلعَتِمــُر َحّتــى َيرِجــَع، َوالّصاِئــُم َحّتــى ُيفطـِـَر( 
الــكايف، الكلينــي: ج 2، ص 510، ففــي هــذا الشــهر تفتــح 

أبــواب الرمحــة، وتغلق أبــواب اجلحيــم وحتجم 
 :)O( حركــة الشــياطن، كــا قــال رســول اهلل
ــواُب  ــِه أب ــُح في ــاِر وُتَفتَّ ــواُب النّ ــِه أب ــُق في )ُتَغلَّ

ــي: 4، ص 67. ــيخ الكلين ــكايف، الش ــاِن(. ال اجِلن
ــي  ــى النواح ــوم ع ــد الص ــر فوائ وال تقت
الروحيــة فقــط، بــل هنــاك نــواٍح صحيــة أثبتهــا 
العلــم ككونــه مقدمــة لصحــة البــدن ووقايتــه 
ــة مــن دون  ــة آمن مــن بعــض األمــراض بطريق

آثــار جانبيــة

شهر الطاعة:

قضية ورأي
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َشباُبَك َرْأُس َمالَِك

ليس من السهل أن يستطيع إنسان أن يصوغ وصفًا كامًا لشهر رمضان املبارك، بحيث يستوعب 
حقيقته، وحييط بسعة عطاآته وبركاته، كيف وهو شهر اهلل تعاىل، وهو شهر القرآن، وهو شهر اإلسام، 
بل كيف وقد قال عنه الرسول الكريم )O(: )َماَذا َتْسَتْقبُِلوَن َوَماَذا َيْسَتْقبُِلُكْم؟، َقاَلَا َثاًثا، َفَقاَل ُعَمُر 
ِل َلْيَلٍة ِمْن َرَمَضاَن  ؟ َقاَل: ال، َوَلِكنَّ اهلل َيْغِفُر يِف َأوَّ ْبُن اخْلَطَّاِب: َيا َرُسوَل ااهلل، َوْحٌي َنَزَل، َأْو َعُدوٌّ َحَضَ

لُِكلِّ َأْهِل َهِذِه اْلِقْبَلِة( بحار األنوار، العامة املجليس، ج96، ص347.   
نا  وهذا سيد الساجدين )Q(: إذا دخل شهر رمضان يقول: )احلَمُد هلل الَّذي َحبانا بِدينِِه، َواخَتصَّ
بِِه َعنّا. َواحلَمُد  ِمنّا، وَيرىض  َيَتَقبَُّلُه  بَِمنِِّه إىل ِرضوانِِه ؛ مَحدا  تِِه، وَسبََّلنا يف ُسُبِل إحسانِِه، لِنَسُلَكها  بِِملَّ
ياِم، وَشهَر اإِلساِم، وَشهَر الطَّهوِر، وَشهَر  ُبِل َشهَرُه َرَمضاَن ؛ َشهَر الصِّ هللّ ِِ الَّذي َجَعَل ِمن تِلَك السُّ

التَّمحيِص، وَشهَر الِقياِم( الصحيفة السجادية، الدعاء 44.
ولكن هذا ال يمنع من احلديث عن بعض جوانب الكرامة والرمحة لذا الشهر الكريم، يف ضوء 

.)K( تلك التصوص الكثرية املباركة التي وصلت عن أهل البيت
وال نذكر شيئًا خافيًا حيتاج يف بيانه إىل دقة ونظر وبرهان، بل با هو واضح للناس وجيل، وهو إّن 

شهر رمضان شهر نزول القرآن وانتشار الدى، يعترب موسا تربويا ثقافّيا.
ولياليه  األيام،  أفضل  وأيامه  السنة،  شهور  أفضل  جتعله  مهمة  ميزات  بعدة  رمضان  شهر  يتميز 

أفضل الليايل، وساعاته أفضل الساعات.
من هذه امليزات؛ أنه شهر نزول القرآن وانتشار الدى بن الناس، قال تعاىل: )شهر رمضان الذي 

أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الدى والفرقان..( البقرة/185.
الدينية والثقافية،  النشاطات  بانتشار  الشهور  يتميز عى غريه من  الكريم  الشهر  ولذلك جتد هذا 
ثقايف  موسم  إىل  بأكمله  الكريم  الشهر  يتحول  حتى  الناس،  بن  واإلرشاد  التبليغ  حركة  وانتعاش 

تربوي، ومظهر ديني كبري.

شهر رمضان 

قطاف

رشح دعاء كميل
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قراءة يف كتاب

العظمى  اهلل  آية  هو  كميل(  دعاء  )رشح  الكتاب  هذا  مؤلف 
املوسوي  العيل  عبد  بن  رضا  عيل  بن  األعى  عبد  السيد 
وعلائها  االمامية  فقهاء  كبار  من  وهو   ،)H( السبزواري 
النجف  يف  يقيم  كان  الشيعة.  لدى  واملحبوبن  املشهورين  
يرجعون  وغريه  العراق  يف  الشيعة  من  كثري  وأخذ  األرشف، 
طويًا  يدم  مل  ذلك  إن  إال   ،)H( اخلوئي  السيد  وفاة  بعد  إليه 

لوفاته بعد سنة وشهر. 
ولد السبزواري يف الثامن عرش من شهر ذي احلجة 1329هـ 
بمدينة سبزوار اإليرانية، وتعلم القراءة والكتابة يف سن مبكرة 
ثم درس النحو والرف واملنطق وبعض املتون الفقهية حتى 
إلكال  النجف  مدينة  إىل  هاجر  ثّم  السطوح،  مرحلة  أكمل 
املعروفن  أساتذهتا  دروس  حيض  وأخذ  احلوزوية،  دراسته 
احلسن  وأبو  العراقي،  الدين  وضياء  النائيني،  حسن  حممد 
الفقه  يف  اخلارج  البحث  بتدريس  استقلَّ  ثّم  األصفهاين، 
واألصول يف مسجده الذي كان يقيم فيه صاة اجلاعة بمحلَّة 

احلَُويش 
وتفسري  األحكام،  مهذب  الفقهية  املوسوعة  مؤلفاته  أشهر 
)مواهب الرمحن( وقد انعكس الذوق الفقهي بصورة واضحة 

عى الكتابن.
دعاء كميل دعاء مشهور ورد عن أمري املؤمنن )Q( تستحب 
روحي  بعد  له  رمضان،  شهر  وليال  اجلمعة  ليلة  يف  قراءته 
وعقائدي، لذلك اختاره املؤلف ليفتح منه بابًا واسعًا للتوحيد 
ذكر  إىل  يتطّرق  وأحيانًا  وعا،  جل  للباري  أخرى  وصفات 

معاين الكلات من الناحية اللغوية.

رشح دعاء كميل
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التنمية البشرية

ـــل  ـــم املراح ـــباب أه ـــة الش ـــرب مرحل تعت
ــز  ــا تتميـ ــان؛ كوهنـ ــد اإلنسـ ــة عنـ العمريـ
ـــة،  ـــة احلياتي ـــتويات الطاق ـــى مس ـــود أع بوج

التـــي تتمثـــل يف اجلوانـــب اآلتيـــة:
ــرة  ــز فـ ــدين: تتمّيـ ــاط البـ أوال: النشـ
احليوّيـــة  درجـــات  بأقـــى  الشـــباب 
ـــع،  ـــة يف الواق ـــزة إجيابّي ـــي مي ـــاط، وه والنش
ـــذا  ـــة وه ـــذه احليوّي ـــاط ه ـــع انضب ـــن م ولك
ـــل  ـــاع العق ـــح واتب ـــر الصحي ـــاط بالفك النش
ــح  ــة تصبـ ــذه احلالـ ــي يف هـ ــح، فهـ الراجـ
ـــاب  ـــول الش ـــاج، ويتح ـــاء وإنت ـــدر عط مص
حتـــت ضوئهـــا إىل شـــعلة مـــن النـــور 
والعطـــاء، أمـــا إذا خالـــط ذلـــك إيانـــًا 
ـــلوك  ـــتقيم الس ـــه يس ـــاىل، فإن ـــًا هلل تع وإخاص
وحيصـــل  اإلجيـــايب،  الســـلوك  ويركـــز 
ـــل  ـــى أه ـــا ريض ع ـــاىل، ك ـــن اهلل تع ـــا م الرض
ـــوا  ـــم كان ـــع أهن ـــة( م ـــاهم )فتي ـــف وس الكه
ـــمل  ـــدح  يش ـــو م ـــوان ه ـــذا العن ـــوالً، وه كه
كّل تقـــّي مؤمـــن صـــادق يف إيانـــه، فقـــد روي 
عـــن اإلمـــام الصـــادق )ع( قـــال لســـليان بـــن 
جعفـــر الـــذيل ؛ ياســـليان، مـــن الفتـــى ؟ 

ـــا  ـــى عندن ـــداك، الفت ـــت ف ـــت: جعل ـــال: قل ق
ـــاب  ـــت أّن أصح ـــا علم ـــال يل: أم ـــاب، ق الش
ـــاهم اهلل  ـــوال فس ـــم كه ـــوا كّله ـــف كان الكه
ـــاهلل  ـــن ب ـــن آم ـــليان، م ـــم، ياس ـــة بإياهن فتي
ــوار،  ــار األنـ ــى ". بحـ ــو الفتـ ــى فهـ واتقـ

العامـــة املجلـــيس(: ج14، ص428.     
ــت  ــس وافرقـ ــل العكـ ــا إذا حصـ أمـ
ـــوى،  ـــان والتق ـــن اإلي ـــاط ع ـــة والنش احليوي
ـــاط،  ـــدم االنضب ـــة ع ـــاب حال ـــت للش حصل
ـــي  ـــا النب ـــرب عنه ـــلوك، ع ـــوائية يف الس والعش
األكـــرم )ص( بحالـــة اجلنـــون فيـــا نقـــل 
ـــَباُب ُشـــْعَبٌة ِمـــَن اجْلُنُـــوِن(  عنـــه: )الشَّ
ــيس:  ــى املجلـ ــد تقـ ــن، حممـ ــه املتقـ روضـ

ص5.  ج13، 
ـــان  ـــن دون اإلي ـــح فم ـــر واض ـــذا أم وه
يعيـــش الشـــاب أجـــواء اللهـــو والـــوى، 
ـــاط  ـــى االنضب ـــاعدان ع ـــران ال يس ـــا أم ومه
يف الفكـــر والســـلوك، حيـــث جتعـــل مـــن 

الشـــاب كتلـــة مـــن املشـــاعر املتناقضـــة.
الرغبـــات  إلشـــباع  امليـــل  ثانيـــًا:  
ــن  ــج مـ ــو ناتـ ــة، وهـ ــاليب املختلفـ باألسـ

الشباب 
ثروة املجتمع
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ـــا  ـــاعده م ـــباب، يس ـــة للش ـــة األولي الطبيع
ــاط  ــة والنشـ ــل احليويـ ــن عامـ ــدم مـ تقـ
يمكـــن  ولكـــن  والبـــدين،  الفكـــري 
الشـــاب  لـــدى  ثانيـــة  طبيعـــة  زرع 
متثـــل التعفـــف الفكـــري والســـلوكي، 
ـــو  ـــات، وه ـــض الرغب ـــى بع ـــيطرة ع والس
مـــع صعوبتـــه يف ظـــل وســـائل اإلعـــام 
ـــلبية، إال  ـــة الس ـــج الربوي ـــة، والربام احلالي
أّنـــه يمكـــن حتصيلـــه باالهتـــام بالربيـــة 
الصاحلـــة، وقـــد مدحـــت النصـــوص 
التائـــب،  املتعفـــف  الدينيـــة  الشـــاب 
فقـــد روي عـــن النبـــي )ص(: )مـــا ِمـــن 
نيـــا وَلَوهـــا وأهـــَرَم  شـــابٍّ َيـــَدُع هللِِّ الدُّ
َشـــباَبُه يف طاَعـــِة اهللّ ِ إالَّ أعطـــاُه اهلّل ُ أجـــَر 
ـــوار،  ـــار األن ـــًا( بح ـــبعَن ِصّديق ـــِن وَس اثنَ

ص86.  ج77،  املجلـــيس:  العامـــة 
ــا  ــه )ص(: )مـ ــا روي عنـ ــك مـ كذلـ
ـــابٍّ  ـــن ش ـــاىل ِم ـــبَّ إىَل اهلّل ِ َتع ـــن َشٍء أَح ِم
ـــربيس: ج1،  ـــوار، الط ـــكاة األن ـــٍب( مش تاِئ

ص201.    
ـــة واالســـتعداد لتحصيـــل  ـــًا: القابلّي ثالث
وال  والعملّيـــة،  العلمّيـــة  الكـــاالت 
ـــودة  ـــة املوج ـــذه الصف ـــان يف ه ـــف اثن خيتل
ـــر  ـــو جدي ـــذي ه ـــن ال ـــباب، لك ـــد الش عن
ــذه  ــغيل هـ ــل وتشـ ــو تفعيـ ــام هـ باالهتـ
القابليـــة ونقلهـــا إىل املرحلـــة العليـــة 
الفعليـــة ويف االجتـــاه املناســـب، واســـتثار 
هـــذا املخـــزون مـــن الطاقـــة يف جوانـــب 

احليـــاة بصـــورة صحيحـــة.

وهـــذه مســـؤولية موزعـــة بـــن 
املنـــزل واخلـــارج، وجهـــد وتعـــاون 
ـــري  ـــا تأث ـــي ل ـــرى الت ـــات األخ ـــن اجله م
عـــى حيـــاة الشـــاب ومســـتقبله. نعـــم 
ـــة  ـــي إرادة واعي ـــة وه ـــاج أرض صاحل حتت
ـــه.  ـــاب نفس ـــن الش ـــام م ـــعور باالهت وش
ويف هـــذا الّســـياق نجـــد اإلســـام 
ــة، ويدعـــوا  يؤكـــد عـــى هـــذه احلقيقـ
ـــد  ـــه، فق ـــن وج ـــى أحس ـــتثارها ع إىل اس
روي عـــن اإلمـــام الصـــادق )عليـــه 
أَرى  أن  ُاِحـــبُّ  )َلســـُت  الســـام(: 
ــِن:  ــًا يف حاَلـ ــم إالّ غاِديـ ــابَّ ِمنُكـ الّشـ
ــل  ــإِن مَل َيفَعـ ــًا، َفـ ــًا أو ُمَتَعلِّـ ــا عاملِـ إّمـ
َط َضيَّـــَع، وإن َضيَّـــَع  َط، َفـــإِن َفـــرَّ َفـــرَّ
ـــذي  ــاَر والَّ ــَم َســـَكَن النّـ ــَم، وإن أثِـ أثِـ
ــه  ــه وآلـ ــى اهلل عليـ ــدا صـ ـ ــَث حُمَمَّ َبَعـ
ــويس: ص 303 ــايل، الطـ ( األمـ ــقِّ بِاحلَـ
ـــخصية  ـــات يف ش ـــذه املقوم ـــكل ه ف
البـــدين  النشـــاط  مـــن  الشـــباب 
للتعلـــم  واالســـتعداد  والفكـــري، 
والعمـــل، وإشـــباع احلاجـــات بالطـــرق 
ذلـــك  الصحيحـــة، كل  واألســـاليب 
يضمـــن حيـــاة ســـعيدة ومتوازنـــة، 
وتبنـــي شـــخصية قـــادرة عـــى حتمـــل 

مســـؤوليتها يف بنـــاء املجتمـــع.
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ـــَهاَدِة َفُينَبُِّئُكـــْم  وَن إىَِلٰ َعـــامِلِ اْلَغْيـــِب َوالشَّ ُتـــَردُّ
ــة: 8. ــوَن﴾ اجلمعـ ــْم َتْعَمُلـ ــَا ُكنُْتـ بِـ

ـــت  ـــا و طال ـــامل الدني ـــنا يف ع ـــا عش ـــن مه فنح
ــوت،  و  ــا اىل املـ ــإن مصرينـ ــار فـ ــا األعـ بنـ

ينتظرنـــا القـــرب ذلـــك البيـــت املظلـــم.
 عذاب القرب:

ـــة  ـــق القرآني ـــن احلقائ ـــرب م ـــذاب الق ـــرب ع  يعت
ـــل  ـــلان، وإن حص ـــا مس ـــف عليه ـــي ال خيتل الت
االختـــاف يف كيفيتـــه وبعـــض أحوالـــه، 
ــز  ــول اهلل عـ ــو قـ ــة هـ ــذه احلقيقـ ــل هـ ودليـ
ــوُء  ــْوَن ُسـ ــآِل فِْرَعـ ــاَق بِـ ــل: )... َوَحـ و جـ
ا  ــُدوًّ ــا ُغـ ــوَن َعَلْيَهـ ــاُر ُيْعَرُضـ ــَذاِب * النَـّ اْلَعـ
ــوا آَل  ــاَعُة َأْدِخُلـ ـ ــوُم السَّ ــْوَم َتُقـ ــيًّا َوَيـ َوَعِشـ

ــَذاِب( ــدَّ اْلَعـ ــْوَن َأَشـ فِْرَعـ
فهـــذه اآليـــة تـــدل عـــى نـــوع مـــن العـــذاب 
ـــّيًا(،  ـــُدّوًا َوَعِش ـــار )ُغ ـــى الن ـــرض ع ـــو الع وه
ـــة  ـــوم القيام ـــل ي ـــون قب ـــل، يك ـــار و اللي أي النه

ـــرة. ـــامل اآلخ وع
كـــا ورد أن رجـــًا ســـأل االمـــام جعفـــر 
ـــْوِل اهللَِّ  ـــوُل يِف َق ـــا َتُق ـــًا: َم ـــادق )Q( قائ الص
ـــُدّوًا  ـــا ُغ ـــوَن َعَلْيَه ـــاُر ُيْعَرُض : ﴿ النَّ ـــلَّ ـــزَّ َو َج َع

ــّيًا... ﴾  َوَعِشـ

حقيقة عذاب القبر 

عقيدتي

جعـــل اهلل تعـــاىل املـــوت حـــق عـــى كل 
إنســـان، وال يســـتطيع أي أحـــد أن ينكـــره أو 
ـــى  ـــل حت ـــرة، ب ـــوك اجلباب ـــه، املل ـــص من يتخل
ـــه  ـــلَّ جال ـــال ج ـــم، ق ـــام اهلل عليه ـــاء س األنبي
ـــَك  ـــد )O(: )إِنَّ ـــم حمم ـــوله الكري ـــًا رس خماطب

ُـــْم َميُِّتـــوَن( َميِّـــٌت َوإهِنَّ
ــْوَت  ــْل إِنَّ امْلَـ ــل: ﴿ُقـ ــن قائـ ــزَّ ِمـ ــال عـ و قـ
ــمَّ  ــْم ُثـ ــُه ُمَاِقيُكـ ـ ــُه َفإِنَّ وَن ِمنْـ ــرُّ ــِذي َتِفـ ـ الَّ
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ـــاُس  ـــوُل النَّ ـــا َتُق ـــِد اهللَِّ )Q(: َم ـــو َعْب ـــاَل َأُب  َفَق
ـــا ؟ فِيَه

ـــْم  ـــِد - َو ُه ـــاِر اخْلُْل ـــا يِف َن َ ـــوَن: إهِنَّ ـــاَل َيُقوُل َفَق
ـــَك -. ـــْنَ َذلِ ـــَا َب ـــوَن فِي ُب اَل ُيَعذَّ

َعَداِء( ؟ َفَقاَل Q: )َفُهْم ِمَن السُّ
َفِقيَل َلُه: ُجِعْلُت فَِداَك، َفَكْيَف َهَذا ؟

ـــا يِف َنـــاِر  ْنَيـــا، َو َأمَّ ـــَا َهـــَذا يِف الدُّ َفَقـــاَل: إِنَّ
ـــاَعُة  اخْلُْلـــِد َفُهـــَو َقْوُلـــُه : ﴿... َوَيـــْوَم َتُقـــوُم السَّ
ـــَذاِب ﴾ 6 7. ـــدَّ اْلَع ـــْوَن َأَش ـــوا آَل فِْرَع  َأْدِخُل
فيظهـــر مـــن كامـــه )Q( أن هنـــاك عذابـــًا 

يســـبق عـــذاب نـــار جهنـــم.
ـــود  ـــرب وج ـــذاب الق ـــذا أن ع ـــن ه ـــم م إذًا نفه
حقيقـــي وليـــس جمازيـــًا، ألن الـــربزخ عـــامل 
ـــايل  ـــا وبالت ـــامل الدني ـــن ع ـــف م ـــي ألط حقيق
ــه  ــي ولكنـ ــه حقيقـ ــذاب فيـ ــم والعـ فالتنعـ

مناســـب لطبيعـــة ذلـــك العـــامل.
ــة  ــة األئمـ ــض أدعيـ ــك يف بعـ ــا ورد ذلـ كـ

 )K (
 :Q ــادق ــام الصـ ــن اإلمـ ــا ورد عـ ــا مـ منهـ
َكاَن َأيِب Qُ َيُقـــوُل  إَِذا َأْصَبـــَح:)... اللَُّهـــمَّ 
ـــْن  ، َو ِم ـــرْبِ ـــَذاِب   اْلَق ـــْن َع ـــَك ِم ـــوُذ بِ إيِنِّ َأُع
ـــاح  ...(مصب ـــة اْلَقرْبِ ـــْن َضْغَط ، َو ِم ـــرْبِ ـــِق ِ اْلَق ِضي

املتهجد،الشـــيخ الطـــويس: ج1، ص94.    

ــاء  ــاح و اإلمسـ ــة اإلصبـ ــا ورد يف أدعيـ و مـ
قـــول: )... اللَُّهـــمَّ إيِنِّ َأُعـــوُذ بِـــَك ِمـــْن 
ـــْن  ـــرْبِ َو ِم ـــِة اْلَق ـــْن َضْغَط ـــرْبِ َو ِم ـــَذاِب  اْلَق َع

ــَطَواِت  ــْن َسـ ــَك ِمـ ــوُذ بِـ ــرْبِ َو َأُعـ ــِق اْلَقـ ِضيـ
ـــيل األردكاين:  ـــد ع ـــاء، حمم ـــة األولي ـــاِر...( حتف ـــِل َو النََّه ْي اللَّ

ص424.       ج4، 

إذًا نفهـــم مـــن هـــذا أن عـــذاب القـــرب وجـــود 
ــامل  ــربزخ عـ ــًا، ألن الـ ــس جمازيـ ــي وليـ حقيقـ
ــايل  ــا وبالتـ ــامل الدنيـ ــن عـ ــف مـ ــي الطـ حقيقـ

ــه  ــي ولكنـ ــه حقيقـ ــذاب فيـ ــم والعـ فالتنعـ
ــامل. ــك العـ ــة ذلـ ــب لطبيعـ مناسـ

هـــل خيتـــّص عـــذاب القـــرب باملســـلمن أم 
يشـــمل غـــري املســـلمن؟

عـــذاب القـــرب يشـــمل املســـلم وغـــري املســـلم 
وليـــس مقتـــرًا فقـــط عـــى املســـلم، ودليلـــه 
ــذاب  ــث ورد يف عـ ــم حيـ ــرآن الكريـ ــن القـ مـ
فرعـــون قولـــه تعـــاىل: )َوَحـــاَق بِـــآِل فِرَعـــوَن 
ــاُر ُيعَرُضـــوَن َعَليَهـــا  ُســـوُء الَعـــَذاِب * النَـّ
ـــاَعُة َأدِخُلـــوا  ا َوَعِشـــيًّا َوَيـــوَم َتُقـــوُم السَّ ُغـــُدوًّ
ـــان  ـــر:45-46، فهات ـــَذاِب( غاف ـــدَّ الَع ـــوَن َأَش آَل فِرَع
آل  عـــذاب  تصفـــان  الكريمتـــان  اآليتـــان 
ـــك  ـــم كذل ـــان عذاهب ـــربزخ وتصف ـــون يف ال فرع
يف اآلخـــرة الـــذي يكـــون أشـــد، فذكـــر النـــار 
التـــي يعرضـــون عليهـــا غـــدوا وعشـــيا وهـــي 
ــام  ــه اإلمـ ــا أوضحـ ــذا مـ ــربزخ، وهـ ــار الـ نـ
الصـــادق عليـــه الســـام بقولـــه: ))إن هـــذا يف 
ـــدو وال  ـــة إذ ال غ ـــوم القيام ـــل ي ـــربزخ قب ـــار ال ن

ــث.  ــة...(( احلديـ ــي يف القيامـ عـ
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)َوإىَِل َمْدَيَن َأَخاُهْم ُشـَعْيبًا َقاَل َيـا َقْوِم اْعُبُدوا 
ُه َوال َتنُْقُصـوا امْلِْكَيـاَل  اهللَ َمـا َلُكـْم ِمـْن إَِلـٍه َغـرْيُ
َعَلْيُكـْم  َأَخـاُف  َوإيِنِّ  بَِخـرْيٍ  َأَراُكـْم  إيِنِّ  َوامْلِيـَزاَن 

يـٍط( األعـراف 84. َعـَذاَب َيـْوٍم حُمِ
أهـل مديـن مـن األعـراب سـكنوا أطـراف 
الشـام، وكانـوا مرشكـن يعبـدون األيكـة، وهي 
الشـجر  وقيـل  والـزرع  بالشـجر  مملـوءة  واحـة 
امللتـف، وكانوا ينقصـون املكيـال، ويتاعبون يف 
امليـزان، وال يعطون النـاس حقوقهـم كاملة، وملا 
 )Q( كثر الفسـاد عندهم، بعـث اهلل إليهم شـعبيًا
نبيـًا بعـد أن ميـزه اهلل بحسـن احلديـث، وباغـة 
املنطـق، فدعـا شـعيب )Q(  قومـه إىل التوحيـد 
العـدل، وأال يغشـوا يف  الوثنيـة، وإقامـة  وتـرك 
السـلع، وال يتاعبوا يف املوازيـن، وأخذ يذكرهم 
بفضـل اهلل، ونعمـه عليهـم، وهناهم عن سـوء ما 
يفعلون قائـًا: ال تنقصوا املوازيـن، وطلب منهم 
ولكنهـم  بالعـدل،  حقوقهـم  النـاس  يعطـوا  أن 
سـخروا منـه وقالـوا لـه : )َأَصَاُتـَك َتْأُمـُرَك َأن 
ْفَعـَل يِف َأْمَوالِنَـا َمـا  َك َمـا َيْعُبـُد آَباُؤَنـا َأْو َأن نَّ نَّـْرُ
ِشـيُد( هـود: 87، وقد  َنَشـاُء  إِنَّـَك أَلَنـَت احْلَِليـُم الرَّ

أرّصوا عـى عنادهـم، وعـى افعالـم القبيحـة.
 واستمر شـعيب )Q( حياورهم بلطف ولن، 
ويعرفهـم أنـه إنـا يريـد إصاحهـم وهدايتهـم، 
وحـاول حتذيرهـم مـن مغبـة الـرشك بـاهلل تعاىل، 

ويبـّن لم هناية ارتـكاب املعـايص، ويدعوهم اىل 
التوبة.

 حتمـل النبي شـعيب )Q( كثـريًا، وصرب عى 
دعـوة قومـه إىل اإليـان، فآمـن به بعـض الناس، 
ولكـن هـذا األمـر جعـل اآلخريـن خيافـون مـن 
اشـتداد قوتـه، إذا ازداد عدد املؤمنـن به، ولذلك 
أخـذوا يتوّعـدون مـن آمـن بـه بإخراجهـم مـن 
قريتهـم إذا مل يعـودوا اىل دينهـم وديـن آبائهـم، 
ولكـن شـعيبًا )Q( وقـف لـم باملرصاد، فـازداد 
القـوم كفـرًا وعصيانـًا، وصـاروا يتهمـون نبـي 
اهلل شـعيبًا )Q( بالسـحر والشـعوذة، ويتحّدونـه 
ينـزل  أو  السـاء،  مـن  نـارًا  عليهـم  يسـقط  أن 
 )Q( شـعيبًا  النبـي  جيـد  ومل  العـذاب،  عليهـم 
نفعـًا مع هـؤالء القـوم الكافريـن فدعا ربـه قائًا 
نَـا اْفَتـْح َبْينَنَـا َوَبـْنَ َقْوِمنَـا بِاحْلَقِّ َوَأنـَت َخرْيُ  :)َربَّ
اْلَفاحِتَِن(، فاسـتجاب اهلل لدعائه، ونره عليهم، 
وفـّروا هاربن تاركـن ديارهم، والتجـأوا اىل ظل 
سـحابة كبرية فـآووا حتتها جمتمعـن، وهم يأملون 
أْن جيـدوا يف ظلهـا النجـاة، ولكن مـا كاد عددهم 
مجيعـًا أن يكتمل حتت السـحابة حتـى بدأت تلك 
الغامـة تنـزل عليهم الـرشر واللهـب، وتصيبهم 
بصـورة مبارشة، فـإذا جلودهم تتفّسـخ من وهج 
يف  هـم  وإذا  السـاء،  مـن  عليهـم  النازلـة  النـار 

حلظـات قصـرية صـاروا مجيعـًا مـن الالكن. 

نحن نقص عليك
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رمضان في اليونان

تعترب املسيحية هي الديانة الرسمية يف اليونان، واملسلمون أقلية بدأوا يف السنوات األخرية حيصلون 
عى بعض االمتيازات الرمضانية التي مل تكن متاحة لم من قبل، ففي العام 2015 يف شهر رمضان املبارك 

ُأقيم أول مسجد رسمي يف العاصمة أثينا.
فحالًيا يتم الساح لرابطة املسلمن يف اليونان بالصعود إىل جبل بينديل والتمكن من دخول مركز 
األرصاد هناك الستطاع هال شهر رمضان الكريم، وذلك خاًفا ملا كان معتادًا قبل ذلك، حيث كان 
يتم اتباع دار اإلفتاء يف شال الباد التابعة لدار اإلفتاء يف تركيا، أو اتباع ما يتم اإلعان عنه من دور اإلفتاء 

يف الدول العربية واإلسامية، وهو ما كان يتسبب يف اختافات كثرية.
تتزاحم املحال التجارية التي تبيع مستلزمات رمضان يف وسط العاصمة أثينا، من قبل األرُس املسلمة، 
وأيًضا من قبل القائمن عى اإلعداد ملوائد اإلفطار التي عادة ما تكون يف الزوايا واملصليات املتناثرة يف 

أحياء العاصمة اليونانية.
كا جتمع زكاة الفطر يف مساجد أثينا وتوّزع عى فقراء املسلمن يف املدينة أو ترسل إىل باد أخرى.

أما عى الصعيد األرسي، فقد اعتادت األرس العربية املسلمة املقيمة يف العاصمة اإلفطار اجلاعي مع 
أرس أخرى صديقة، بحيث جيلس الكبار والصغار مًعا عى مائدة واحدة.

ومن أكثر العادات التي يمتاز هبا املسلمون يف اليونان، هي حرص اآلباء عى مكافأة أبنائهم الصغار 
عى الصيام ببعض الدايا التشجيعية.

أما مسلمو مدينة )كريت( وأغلبهم من اجلالية العربية، فيقيمون إفطارًا مجاعيًا بشكل يومي يف املسجد، 
حيث تبدأ الدروس يوميًا من بعد صاة العر إىل املغرب، ثم تتابع بعد ذلك إىل موعد صاة الراويح، 

وتتنوع الدروس اليومية بن قراءة القرآن والتفسري ورشح األحاديث النبوية الرشيفة. 

نافذة على العالم
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فـــي أثنـــاء دعـــوة عشـــاء بمناســـبة والدة 
 ،)Q( ـــة ـــام الحج ـــه اإلم ـــي أرض ـــه ف ـــة الل بقي
والـــذي يصـــادف الخامـــس عشـــر مـــن شـــعبان 
ـــول  ـــن ح ـــن المدعوي ـــض المؤمني ـــش بع تناق
كيفيـــة اســـتطاع هـــال شـــهر رمضـــان 
المبـــارك لتقـــارب أيامـــه لمعرفـــة أول ليلـــة 

ـــه. من
ـــتطاع  ـــع الس ـــل موق ـــم: أفض ـــال بعضه فق
ورصـــد هـــال أول شـــهر رمضـــان هـــو 
المنبســـطة، والمرتفعـــة عـــن  األراضـــي 
ســـطح البحـــر، وغيـــر المحاطـــة بالجبـــال 
أو البنايـــات العاليـــة التـــي تحجـــب الرؤيـــا، 
عالـــي  المـــكان  يكـــون  ال  أن  ويفضـــل 
ـــدًا  ـــون بعي ـــار، وأن يك ـــف الغب ـــة أو كثي الرطوب
ـــال  ـــرى اله ـــى ن ـــي حت ـــوث الضوئ ـــن التل ع

ونشـــرع بالصـــوم فـــي اليـــوم التالـــي.
ـــادات  ـــن العب ـــوم م ـــم فالص ـــر: نع ـــال آخ وق
التـــي شـــرعها اللـــه ســـبحانه وتعالـــى فقـــد 
ـــَن  ِذي ـــا الَّ َه ـــا َأيُّ ـــم: )َي ـــه الكري ـــي كتاب ـــر ف ذك

ـــى  ـــَب َعَل ـــا ُكتِ ـــاُم َكَم َي ـــُم الصِّ ـــَب َعَلْيُك ـــوا ُكتِ َآَمنُ
ـــرة:183. ـــوَن(. البق ـــْم َتتَُّق ُك ـــْم َلَعلَّ ـــْن َقْبِلُك ـــَن ِم ِذي الَّ

ـــن  ـــي ولك ـــا أخ ـــك ي ـــم ذل ـــر: نعل ـــال آخ فق
ــة اســـتعام دخـــول  ســـؤالنا هـــو عـــن كيفيـ

الشـــهر الكريـــم؟
قـــال األول: بثبـــوت الهـــال فـــي أول 
الشـــهر المبـــارك لقولـــه تعالـــى: )َيْســـَأُلوَنَك 
ــاِس  ــُت لِلنَـّ ــَي َمَواِقيـ ــْل ِهـ ــِة ُقـ ـ ــِن اأْلَِهلَّ َعـ

.189 البقـــرة:   .).. َواْلَحـــجِّ
ــتطلع  ــف نسـ ــم، وكيـ ــي: نعـ ــال الثانـ فقـ

ــا؟ ــا لنـ ــون ميقاتـ ــال ليكـ الهـ
قال األول: بعدة طرق.

فقال الثاني: وما هي؟
ـــم  ـــال بالعل ـــت اله ـــا يثب ـــال األول: أوله ق
ـــات،  ـــم العام ـــا أه ـــة ألنه ـــن الرؤي ـــل م الحاص
لرؤيتـــه  )صومـــوا   :)O( النبـــي  لقـــول 
ــي:  ــار للمجلسـ ــه...........(. البحـ ــروا لرؤيتـ وأفطـ
ج55، ص356. أو بالتواتـــر، وباالطمئنـــان الحاصـــل 

مـــن الشـــياع أو غيـــره.
ـــدة  ـــمى بوح ـــا يس ـــمع م ـــي: أس ـــال الثان فق
األفـــق أو مشـــاركة األفـــق بيـــن البلـــدان، وأن 
ـــا؟ ـــا معناه ـــهر، فم ـــات أول الش ـــة بإثب ـــه عاق ل

ـــال  ـــة ه ـــت رؤي ـــا أن تثب ـــال األول: معناه ق
ــاد  ــي البـ ــدك أو فـ ــي بلـ ــان فـ ــهر رمضـ شـ
ـــى  ـــق بمعن ـــي األف ـــاركه ف ـــي تش ـــه الت ـــة من القريب
أن تكـــون الرؤيـــة الفعليـــة للهـــال فيهـــا مازمـــة 

هالل شهر رمضان:

عناقيد
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ـــحاب  ـــن س ـــع م ـــوال المان ـــدك ل ـــي بل ـــه ف لرؤيت
ـــك. ـــو ذل ـــل أو نح ـــم أو جب أو غي

فقـــال الثانـــي: وإن لـــم يســـتعلم بمـــا 
قدمـــت أو أبهـــم علينـــا؟

ـــن  ـــًا م ـــن يوم ـــي ثاثي ـــال األول: أن يمض ق
ـــان،  ـــهر رمض ـــال ش ـــت ه ـــعبان فيثب ـــال ش ه
ـــت  ـــان فيثب ـــهر رمض ـــن ش ـــا م ـــن يوم أو ثاثي
ـــإِْن  ـــي )O(: ).... َف هـــال شـــوال، لقـــول النب
ـــي:  ـــار للمجلس ـــَن(. البح وا َثاثِي ـــدُّ ـــْم َفُع ـــمَّ َعَلْيُك ُغ
ـــه إن  ـــن في ـــهادة العدلي ـــذ بش ج55، ص356. ويؤخ

ـــهادتهما  ـــذ ش ـــًا، وال تؤخ ـــه أيض ـــهدا برؤيت ش
ـــه  ـــد الل ـــي عب ـــن أب ـــة، فع ـــهدا بالرؤي ـــم يش إن ل
ـــز  ـــول: ال أجي ـــي )Q( يق ـــال: )كان عل )Q( ق
فـــي الهـــال إال شـــهادة رجليـــن عدليـــن(. 

الكافـــي للكلينـــي: ج4، ص76.

فقـــال الثانـــي: وهـــل تؤخـــذ شـــهادة 
النســـاء؟

قال األول: ال يثبت بشهادة النساء.
فقال الثاني: وشهادة الرجل الواحد؟

ــدل  ــهادة العـ ــذ بشـ ــال األول: ال يؤخـ قـ
الواحـــد ولـــو مـــع اليميـــن، وال بقـــول 
المنجميـــن فيـــه، وال بغيبوبـــة الهـــال بعـــد 
ـــابقة، وال  ـــة الس ـــه لليل ـــى أن ـــدل عل ـــفق لي الش
برؤيتـــه قبـــل الـــزوال، ليكـــون يـــوم الرؤيـــة 
مـــن الشـــهر الاحـــق، وال بتطـــّوق الهـــال، 
ـــه  ـــي ثبوت ـــابقة، وف ـــة الس ـــه لليل ـــى أن ـــدل عل لي

ــأ  ــأه وال خطـ ــم خطـ ــذي ال يعلـ ــم الـ بحكـ
مســـتنده اشـــكال، نعـــم إذا أفـــاد حكمـــه أو 
ـــد  ـــي البل ـــة ف ـــان بالرؤي ـــده االطمئن ـــوت عن الثب
ـــت  ـــا يثب ـــه، عنده ـــد علي ـــه اعتم ـــا بحكم أو فيم
ـــف. ـــه المكل ـــارك ليصوم ـــان المب ـــهر رمض ش

منفـــردا  الهـــال  رأى  مـــن  وعمومـــا 
ـــول  ـــم، لق ـــهر الكري ـــوم الش ـــه ص ـــب علي وج
ـــْهَر  اللـــه تعالـــى: )َفَمـــْن َشـــِهَد ِمنُْكـــُم الشَّ

َفْلَيُصْمـــُه(. البقـــرة: 185.
فقـــال الثانـــي: وإن لـــم يحـــرز المكلـــف 

ذلـــك؟
ــي  ــه فـ ــده ليتبعـ ــه بمقلـ ــال األول: عليـ قـ

ــار. ــام واإلفطـ الصيـ
ــدى  ــن إحـ ــم تتعيـ ــي: وإذا لـ ــال الثانـ فقـ

ــات؟ ــك العامـ تلـ
ـــك  ـــوم الش ـــف ي ـــوم المكل ـــال األول: يص ق
بنيـــة شـــعبان ندبـــًا أو قضـــاًء أو نـــذرًا فهـــو 
ـــن  ـــان إن كان، وإذا تبّي ـــهر رمض ـــن ش ـــزُئ ع ُيج
ـــّدد  ـــده ج ـــزوال أو بع ـــل ال ـــان قب ـــن رمض ـــه م أن
ـــا  ـــل، وأم ـــان بط ـــة رمض ـــه بنّي ـــة، وإن صام النّي
ـــه  ـــه إلي ـــي المتوج ـــر الواقع ـــة األم ـــه بني إن صام
ـــة،  ـــر الصح ـــي فالظاه ـــي أو الندب ـــا الوجوب إم
ـــعبان كان  ـــن ش ـــه إن كان م ـــى أن ـــه عل وإن صام
ـــا  ـــًا ف ـــان كان وجوب ـــن رمض ـــًا، وإن كان م ندب

ـــًا. ـــة أيض ـــد الصح تبع
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ينتظـــر املســـلمون يف مجيـــع بقـــاع العـــامل 
وعـــى اختـــاف مذاهبهـــم شـــهر رمضـــان 
ـــن  ـــق م ـــع للعت ـــاب الواس ـــو الب ـــارك، فه املب
ــو  ــك هـ ــوب، لذلـ ــران الذنـ ــار، وغفـ النـ

شـــهر الرمحـــة والغفـــران.
ـــام هـــذا الشـــهر بمجموعـــة مـــن  ـــن أي تتزي
ـــح  ـــي تصل ـــة الت ـــامية املهم ـــبات اإلس املناس
ـــاة املســـلمن،  ـــًا للعطـــاء يف حي أن تكـــون منبع
منطلقـــًا للتغيـــري واالرتقـــاء يف مراحـــل 
ـــي  ـــدر الت ـــة الق ـــا ليل ـــوى، منه ـــان والتق اإلي
ـــري  ـــي خ ـــهر )يعن ـــف ش ـــن أل ـــري م ـــي خ ه
ـــتثنائية  ـــة اس ـــا فرص ـــًا(، فإهّن ـــّتن عام ـــن س م
إلعـــادة احلســـاب وترتيـــب األمـــور يف 

االجتـــاه الصحيـــح.
 )Q( ومنهـــا شـــهادة أمـــري املؤمنـــن
ــذل  ــذي بـ ــانية الـ ــة اإلنسـ ــوت العدالـ صـ
ـــلمن  ـــام واملس ـــة اإلس ـــوده يف خدم كل جه

ــور. ــدى العصـ مـ

شهر الضيافة

أي بني

وفيهـــا مناســـبات أخـــرى كمعركـــة 
 )Q( ـــى ـــن املجتب ـــام احلس ـــدر ووالدة اإلم ب
ــرب  ــدة والصـ ــق بالعقيـ ــا يتعلـ ــا ممـ وغريهـ
ــتثار  ــباب واسـ ــتطيع الشـ ــاق، يسـ واألخـ
ـــرب  ـــدروس والع ـــتلهام ال ـــا واس ـــرى فيه الذك
ـــع  ـــًا م ـــة، خصوص ـــاة املختلف ـــاالت احلي يف جم
ـــم  ـــهر الكري ـــذا الش ـــانحة يف ه ـــة الس الفرص
ـــي  ـــتنارة بالوع ـــاىل، واالس ـــوع إىل اهلل تع للرج
الدينـــي مـــن خـــال التواجـــد والتواصـــل 
مـــع األنشـــطة الدينيـــة والثقافيـــة يف أيامـــه 

املباركـــة.
شهر ضيافة اهلل 

ــه  ــان بأّنـ ــهر رمضـ ــن شـ ــري عـ إّن التعبـ
ـــد  ـــن البع ـــق ع ـــري دقي ـــة اهلل، تعب ـــهر ضياف ش
ـــي  ـــو حيك ـــم، فه ـــهر الكري ـــذا الش ـــوي ل املعن
عـــن اقـــرب مراتـــب عاقـــة العبـــد مـــع 
ــن  ــف مـ ـــى حـــاالت اللطـ ــواله، وأع مـ

املـــوىل عـــى عبـــده.
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ــال: )إّن  ــن )Q( قـ ــن أمـــري املؤمنـ فعـ
ـــال:  ـــوم، فق ـــا ذات ي ـــول اهلل )O( خطبن رس
ـــه إىل  ـــم في ـــهر دعيت ـــو ش ـــاس،.... ه ـــا الن أّي
ـــة  ـــل كرام ـــن أه ـــه م ـــم في ـــة اهلل، وجعلت ضياف
ـــه  ـــم في ـــبيح، ونومك ـــه تس ـــكم في اهلل، أنفاس
ـــخ(. ـــتجاب.. ال ـــه مس ـــم في ـــادة، وعملك عب

فالنبـــي )O( يصـــف أجـــواء الضيافـــة 
ـــث  ـــف، حي ـــف واملضّي ـــبة للضي ـــة بالنس اإللّي
ـــة األدب  ـــف يف غاي ـــون الضي ـــي أن يك تقت
يف حـــضة املضّيـــف، وتقتـــي كذلـــك 
ــه،  ــة لضيفـ ــون املضّيـــف لطيـــف العنايـ كـ

واالهتـــام بشـــؤونه وراحتـــه وســـعادته.
فهـــذه فرصـــة ثمينـــة لإلنســـان لطلـــب 
ــو  ــف وهـ ــرؤوف، كيـ ــق الـ ــات اخلالـ رمحـ
العفـــو  موضـــع  يف  الرامحـــن  أرحـــم 
ــد  ــم أحـ ــهر العظيـ ــذا الشـ ــة، وهـ والرمحـ
ـــة،  ـــة اإللّي ـــة والعناي ـــو والرمح ـــع العف مواض
فـــإن املضّيـــف ال يـــرد ضيفـــه وال يمنعـــه 
ِقـــراه وعطـــاءه، وقـــد ورد يف احلديـــث 
الرشيـــف عـــن النبـــي األكـــرم )O(: )إِنَّ 
ـــَذا  ـــُه َه ـــَرَج ِمنْ ـــْن َخ ـــِقي َم ـــَق الشَّ ـــِقي َح الشَّ
ـــْهُر َومَلْ ُيْغَفـــْر ُذُنوُبـــُه( األمـــايل، لشـــيخ  الشَّ

الصـــدوق: ص 54.
الصائمون وشهر رمضان

ــاميًا  ــزًا إسـ ــهر مركـ ــذا الشـ ــل هـ يمّثـ
ــاة  ــان احليـ ــان وضـ ــة اإلنسـ ــريًا لرعايـ كبـ
الدينّيـــة الكريمـــة، والســـري بـــه يف مـــدارج 
الكـــال الروحـــي، ولكـــن أحيانـــًا حيصـــل 

عنـــد البعـــض فهـــًا ســـطحيًا  لشـــهر 
ـــه،  ـــًا للرفي ـــوره  موس ـــث يتص ـــان، حي رمض
ــرض  ــل لغـ ــات يف الليـ ــل التجمعـ فتحصـ
الوقـــت  وقضـــاء  والضحـــك  اللعـــب 
خـــارج عـــامل الصيـــام  يف متابعـــة الربامـــج 
التـــي تعـــرض يف آخـــر الليـــل، واألفـــام 

ــة. ــري الادفـ ــات غـ واملسلسـ
ـــهر  ـــذا الش ـــن ه ـــل م ـــض جيع ـــا أن البع ك
األكات،  يف  للتنـــوع  موســـًا  الكريـــم 
واإلفـــراط يف األكل، واالهنـــاك يف اللـــذات 
والشـــهوات، ويعتـــرب ليـــايل الشـــهر وقتـــًا 
لتعويـــض مـــا فـــات يف النهـــار منهـــا، 
والضحّيـــة املتوقعـــة لـــذا الفهـــم اخلاطـــئ 
هـــم الشـــباب، فإهّنـــم إذا حرمـــوا أنفســـهم 
هـــذه الفرصـــة يف التعـــرض لعطـــاءات 
هـــذا الشـــهر يعّرضـــون أنفســـهم حلبائـــل 
ـــن اهلل  ـــد ع ـــا البع ـــده، ورب ـــيطان ومكائ الش
ـــى  ـــر ع ـــو خط ـــه، وه ـــام ضيافت ـــاىل يف أي تع

ــرى. ــم األخـ حياهتـ
صاحـــب  هـــو  الشـــاب  يبقـــى  إذًا 
ـــف  ـــرر كي ـــار ويق ـــذي خيت ـــو ال ـــف، فه املوق
ــة  ــو يف ضيافـ ــلوكه وهـ ــره وسـ ــون فكـ يكـ
العطـــاءات  مـــن  ويســـتفيد  الرمحـــن،، 
ـــل  ـــم، ويأم ـــهر الكري ـــة للش ـــة والثقافي املعنوّي
املجتمـــع مـــن شـــبابه أمـــًا كبـــريًا أن 
ـــع  ـــام مجي ـــة أم ـــي واإلرادة القوّي ـــوا الوع يمّثل
ـــة يف  ـــق الضياف ـــوا ح ـــا، فيعط ـــات الدني مغري

ــارك.  ــهر اهلل املبـ شـ
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اعلمـي أن شـهر رمضـان فرصة متكـررة ومهلة 
سـنوية يهبهـا الله للعبـاد رحمة منه وعطفـًا عليهم، 
لتـدارك تقصيرهم وغفلتهم وجهلهـم، وال يتخطى 
هـذا المغنـم الثميـن عاقـل، وال يفوته مؤمـن، وال 

يخـرج عنه بغيـر رضا اللـه تعالى إال شـقي.
ونتيجـة للمشـاغل الحياتيـة التـي تشـغل وقت 
توجيـه  رأينـا  الرجـل،  مـن  أكثـر  المـرأة  وذهـن 
شـهر  فـي  المـرأة  حـال  تخـص  أمـور  مجموعـة 
رمضـان المبـارك، كـي ال تفوت هـذه الفرصة دون 
أن تكسـب منهـا مـا يصلـح حـال دنياهـا ويضمـن 

لهـا ذخـر اآلخـرة. 
فضائـَل شـهِر  وتابعـي  واسـمعي  اقرئـي  أوالً: 
واألعمـال  وقياِمـه  ِصياِمـه  وفضائـَل  رمضـان 
الخطـوة  هـي  ذلـك  معرفـة  فـإّن  فيـه؛  المذكـورة 
األولـى فـي التعامل مع هذا الشـهر لكريـم، إضافة 
بالشـهر،  المتعّلقـة  األحـكام  تعّلـم  ضـرورة  إلـى 
ة الحاجـة إليهـا؛ ويكـون التعلـم إمـا بقـراءِة  لِشـدَّ
الُكتـِب التـي توضـح مـا يخص الّشـهر ِمـن أحكاٍم 
روس الصوتيـة، أو  وآداب، أو االسـتماع إلـى الـدُّ

اآلخريـن.     مـع  المباحثـة 
ثانيـًا: المبـادرة بالّتوبـة، فاْعزمـي َعْزًمـا صادقـًا 
التقصيـر،  والنّـدِم علـى  اللـِه  إلـى  الّرجـوِع  علـى 
الجديـد  ميـادك  المبـارك  الّشـهر  هـذا  وليكـن 
إلـى الّصـاِح واالسـتقامة والفـاح، واعلمـي أّن 
اللـَه -سـبحاَنه وتعالـى- يريـد منـك هـذه التوبـة. 
َطاِهـٍر  قلـٍب  َو  َصاِدَقـٍة  بِنِيـٍة  تعالـى  اللَّـَه  َفاسـألي 

للتوبـة. التوفيـق 
ثالثـًا: استشـعري الخيَر الكثير واألجـَر العظيم، 
الـذي أعـده اللـه -عـّز وجـّل- للصائميـن؛ كمـا 
وصفـه النبـي )ص(: )َشـهٌر ُدعيُتـم فيِه إلـي ِضياَفِة 
اللـِه، و ُجِعلُتـم فيِه ِمـن أهِل َكراَمـِة اللِه، أنفاُسـُكم 

فيـِه َتسـبيٌح، و َنوُمُكـم فيِه ِعبـاَدٌة......(
الصيـام  أّن أهـّم مكسـب مـن  رابعـًا: تذّكـري 
هـو الّتقـوى، قـال اللـُه -تعالـى-: )َيـا َأّيَهـا اّلِذيَن 
آَمنُـوا ُكتِـَب َعَلْيُكـُم الّصَيـاُم َكَمـا ُكتَِب َعَلـى اّلِذيَن 
ِمـن َقْبِلُكـْم َلَعّلُكـْم َتّتُقـوَن( البقـرة:183، فـا بـّد مـن 
العمـل الجاد للحصـول على هذا الّشـرف العظيم، 
والدخـول فـي دائـرة المّتقين عن طريق هذا الّشـهر 

. لعظيم ا
الكريـم؛  القـرآن  قـراءة  مـن  اإلكثـار  خامسـًا: 
فـإن للقـرآِن ِمـن الفضـٍل العظيـم علـى الكثيـِر ِمن 
بـه-  وعمـًا  وتدّبـرًا  وحفظـًا  -تـاوًة  األعمـال 
ويكفيـِك في ذلـك قوُلـه تعالـى: )إِّن اّلِذيـَن َيْتُلوَن 
ِكَتـاَب اللـِه َوَأَقاُموا الّصـَاَة َوَأْنَفُقـوا ِمّمـا َرَزْقنَاُهْم 
ِسـّرًا َوَعَانَِيـًة َيْرُجـوَن تَِجـاَرًة لـْن َتُبـوَر * لُِيَوّفَيُهْم 
ُأُجوَرُهـْم َوَيِزيَدُهـم ِمـن َفْضِلـِه، إِّنُه َغُفوٌر َشـُكوٌر( 

فاطـر: 30.

وااللتجـاِء  الّدعـاِء،  فـي  االجتهـاِد  سادسـًا:   
نيـا  إلـى اللـه -سـبحانه- وسـؤالِه ِمـن خْيـَري الدُّ
اْدُعونِـي  ُكــْم  َربُّ )َوَقـاَل  تعالـى:  قـال  واآلخـرة، 
َأْسـَتِجْب َلُكـْم، إِنَّ اّلِذيـَن َيْسـَتْكبُِروَن َعـْن ِعَباَدتِي 

60 غافـر:  َداِخِريـَن(  َجَهنّـَم  َسـَيْدُخُلوَن 

القوارير

نصائح رمضانية للفتيات
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تعاونــت رشكــة صناعــة الســيارت الكوريــة اجلنوبيــة 
ــاركي  ــل التش ــات النق ــة خدم ــع رشك ــداي م هيون
ــرة  ــيارات أج ــر س ــل تطوي ــن أج ــر م ــة أوب األمريكي
العاملــي  الســباق  إىل  كهربائيــة طائــرة، وانضمتــا 
لتصنيــع ســيارات صغــرية ذاتيــة الطــريان مــن أجــل 

ــضي. ــام احل ــف االزدح ختفي
األملانيــة  ديملــر  مثــل  عامليــة  رشكات  وكشــفت 
ــن  ــة ع ــا الياباني ــة وتويوت ــل الصيني ــيل أوتوموبي وجي
اســتثارات يف رشكات ناشــئة هتــدف إىل إطــاق 
ســيارات كهربائيــة طائــرة قــادرة عــى اإلقــاع 
ــة  ــة والتنظيمي ــات التكنولوجي ــن العقب ــوط، لك والب

ــط. ــذه اخلط ــام ه ــرية أم كب
زمنيــة  جــداول  وأوبــر  هيونــداي  وأعطــت 
ــد  ــا يؤك ــويق، مم ــع للتس ــاق واس ــى نط ــة ع خمتلف
 Eric أليســون  إريــك  وقــال  التحديــات،  هــذه 
Allison، رئيــس Uber Elevate، يف معــرض 
يف   ))2020  CES االســتهاكية  اإللكرونيــات 
الس فيجــاس: لقــد حققنــا تقدًمــا ثابًتــا نحــو هــدف 
 Uber Air ــوي ــيس اجل ــر للتاك ــة أوب ــاق خدم إط

ــام 2023. ــول ع بحل

ــخري  ــن تس ــو م ــان دييغ ــة س ــاء يف جامع ــن العل متك
اإلشــارة الكهربائيــة الطبيعيــة للتحكــم بالعدســات.

ــات  ــاس اإلمكاني ــال قي ــن خ ــك م ــم ذل ــق ل وحتق
ــم  ــرف باس ــي تع ــن، الت ــة للع ــدرات الكهربائي والق
إشــارة العــن الكهربائيــة، ثــم قامــوا بصناعــة تلــك 
لذلــك  االســتجابة  يمكنهــا  بطريقــة  العدســات 

ــاط. النش
وقــال قائــد فريــق البحــث يف اجلامعــة )شــينغك يانــغ 
ــت  ــى إذا كان ــه حت ــت إن ــو ساينتس ــة ني كاي( ملجل
العــن ال تســتطيع رؤيــة أي شء، فــا يــزال كثــري مــن 
النــاس يســتطيعون حتريــك مقــات عيوهنــم وتوليــد 

إشــارة العــن كهربائيــة.
مــن  الروبوتيــة  الاصقــة  العدســة  وصنعــت 
البوليمــرات التــي تتوســع عندمــا يتــم توصيلهــا بتيار 
ــت  ــة االندبندن ــه صحيف ــا ذكرت ــا مل ــي، وفق كهربائ

الربيطانيــة.
بالعدســة  التحكــم  يتــم  فإنــه  للعلــاء،  ووفقــا 
الروبوتيــة الاصقــة بواســطة 5 أقطــاب حتيــط بالعن 
ــح  ــا يصب ــات، وعندم ــل العض ــل مث ــي تعم والت
ــري أو  ــة بالتكب ــوم العدس ــر، تق ــا أكث ــر حمدب البوليم

ــة. ــب بفاعلي التقري
ويأمــل العلــاء، يف يومــا مــن األيــام، أن يســاعد هــذا 
عــى تصنيــع عــن صناعيــة بديلــة أو كامــريا يمكــن 

التحكــم هبــا بواســطة العــن وحدهــا.
نــرشت  التــي  الدراســة  يف  الباحثــون  وكتــب 
)املــواد  ماتريلــز  فانكشــينال  أدفانســد  جملــة  يف 
الوظيفيــة املتقدمــة( إن النظــام الــذي تــم تطويــره يف 
ــى  ــة ع ــدرة أو اإلمكاني ــع بالق ــة يتمت ــة احلالي الدراس
اســتخدامه يف صناعــة األطــراف الصناعيــة البريــة، 
ــن  ــغيلها ع ــم تش ــي يت ــات الت ــات البري والروبوت

ــتقبل. ــد يف املس بع

السيارة الطائرة
العين الكهربائية

طب وتكنولوجيا
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ى الـــكأس كأســـًا إال إذا كان فيهـــا مـــا  ال ُتســـمَّ
ُيشـــرب، وإاّل فهـــي القـــدح.

ى المائـــدُة مائـــدًة حتـــى يكـــون الطعـــام   ال ُتســـمَّ
ــوان. ى الخـ ــمَّ ــا، وإال فُتسـ فوقهـ

ى الحديقـــة بالحديقـــة إال مـــع وجـــود   ال ُتســـمَّ
ـــور، وإاّل فُتســـمى بســـتانًا. السُّ

الفرقة أقلُّها ثالثة. 
الطائفة أقلُّها أربعة. 

هط من الخمسة إلى العشرة.  الرَّ
العصابة من العشرة إلى األربعين. 

الُعصبة من العشرة إلى التسعين.
 البضع من الثالثة إلى التسع. 

ة. الفوج الجماعة المارَّ
صيام النيابة عن القرية

ُحكـــي أن رجـــال دخـــل بلـــدة فـــي نهـــار رمضـــان 
فوجـــد أهلهـــا يأكلـــون ويشـــربون علـــى المـــأ، 
فســـأل متعجبـــًا: أال تصومـــون رمضـــان؟، قالـــوا: 
إن زعيـــم القريـــة يصـــوم عنـــا بالنيابـــة. فـــازدادت 

مساحة ود

ـــم  ـــك الزعي ـــت ذل ـــى بي ـــب إل ـــل وذه ـــة الرج دهش
ــد  ــه وجـ ــر، لكنـ ــة األمـ ــه حقيقـ ــتوضح منـ ليسـ
ـــة  ـــرة باألطعم ـــدة عام ـــه مائ ـــًا وأمام ـــم جالس الزعي
ـــأل  ـــل وس ـــب الرج ـــا. فتعج ـــا التهام ـــم منه ويلته
الزعيـــم: كيـــف بـــك جالـــس تـــأكل فـــي نهـــار 
رمضـــان، وقـــد قيـــل لـــي إنـــك تصـــوم بالنيابـــة 
ـــل،  ـــا جاه ـــم: ي ـــال الزعي ـــدة؟، فق ـــل البل ـــن أه ع
ـــي  ـــة، َأالَ ينبغ ـــدة كامل ـــل بل ـــن أه ـــوم ع ـــذي يص ال
ر مـــرة كل نصـــف ســـاعة ليقـــوى  لـــه أن يتســـحَّ

علـــى مواصلـــة ذلـــك العـــبء الثقيـــل؟
صوموا لـ )رؤيته( ال لـ )رؤيتي( 

ــزة  ــون جائـ ــى يمنحـ ــا مضـ ــي مـ ــوالة فـ كان الـ
ــتطالع  ــرى اسـ ــى ببشـ ــخص يأتـ ــة ألول شـ ماليـ
ــع  ــل متنطـ ــاء رجـ ــان، فجـ ــهر رمضـ ــالل شـ هـ
إلـــى الفقيـــه والقاضـــي فقـــال لـــه: »يـــا فضيلـــة 
ـــالل،  ـــة اله ـــتطالع رؤي ـــي الس ـــي... ال داع القاض
ــال  ــا وقـ ــي آنفـ ــي منامـ ــي فـ ــت النبـ ــد رأيـ فلقـ
لـــي: إن هـــذه الليلـــة هـــي ليلـــة أول يـــوم فـــي 
رمضـــان«. فقـــال لـــه القاضـــي الحصيـــف: يـــا 
ـــه  ـــك رأيت ـــم أن ـــذي تزع ـــدًا ال ـــي محم ـــذا، إن النب ه
ـــع  ـــة، وم ـــي اليقظ ـــه ف ـــد رآه صحابت ـــك ق ـــي منام ف
ـــروا  ـــه وأفط ـــوا لرؤيت ـــم صوم ـــال له ـــه ق ـــك فإن ذل
ــك  ــي منامـ ــزورك فـ ــالل(، أفيـ ــه )أي الهـ لرؤيتـ
ـــي  ـــروا لرؤيت ـــي وأفط ـــوا لرؤيت ـــك صوم ـــول ل ليق

فـــي المنـــام؟

ُمسّمياٌت عربية 
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