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قضية ورأي

شهر الطاعة:
مــن الظواهــر املتكــررة يف شــهر رمضــان

املبــارك ّ
أن نســا ًء ورجــاالً يقبلــون عــى التع ّبــد

والتقــرب إىل اهلل تعــاىل بمختلــف الطاعــات،
ّ

التنســك فيــه أكثــر مــن باقــي
وجيتهــدون يف ّ
ِ
ـم ال يكــون ذلــك يف باقــي أشــهر
الشــهور ،فلـ َ
الســنة؟

ـاس وبينَـ ٍ
ِ
فِيـ ِ
ـه ا ْل ُقـ ْـر ُ
ـات ِمـ َن ْالُــدَ ى
آن ُهــدً ى للنَّـ ِ َ َ ِّ
وا ْل ُفر َقـ ِ
ـان) .البقــرة ،185 :وفيــه ليلــة القــدر...( ،
َ ْ
ِ
َخـ ِ
ـه ٍر .)...القــدر ،3 :وهــو ســبب
ـر مـ ْن َأ ْلــف َشـ ْ
ٌْ

مــن أســباب إســتجابة الدعــاء ،فعــن النبــي

نقــول :إن اهلل ســبحانه وتعــاىل قــد حــدّ د
ٍ
ومناســبات وأمكنــ ًة يتضاعــف فيهــا
أيامــ ًا

ـوةٌَ ،ح ّتــى
( )Oقــال( :أر َب َع ـ ٌة ال ُتـ َـر ُّد َلُــم َدعـ َ
ِ
ـر َإل ال َعـ ِ
ـرش
تُف َتـ َ
ـح َلُــم أبـ ُ
ـواب َّ
الســاء وتَصـ َ
 :الوالِــدُ لِو َل ِ
ــد ِهَ ،وا َملظلــو ُم َعــى َمــن َظ َل َمــ ُه،
َ
ِ
َوا ُملعت َِمــر َح ّتــى َي ِ
ـم َح ّتــى ُيفطِـ َـر)
ـعَ ،و ّ
رجـ َ
الصائـ ُ
ُ

خصهــا اهلل هبــا عــن غريهــا،
خلصوصيــة قــد ّ

أبــواب الرمحــة ،وتغلق أبــواب اجلحيــم وحتجم

أجــر احلســنة ومتحــى فيهــا الســيئات ،وذلــك
وقــد ُخــص شــهر رمضــان بذلــك ،فهــو

الــكايف ،الكلينــي :ج  ،2ص  ،510ففــي هــذا الشــهر تفتــح

شــهر عتــق مــن النــار ،وربيــع قلــوب املؤمنــن

حركــة الشــياطني ،كــا قــال رســول اهلل (:)O
ِ
ِ
ـواب النّـ ِ
ـواب
( ُت َغ َّلـ ُ
ـح فيــه أبـ ُ
ـار و ُت َف َّتـ ُ
ـق فيــه أبـ ُ
ِ ِ
اجلنــان) .الــكايف ،الشــيخ الكلينــي ،4 :ص .67

اهلل وفتــح قلبــه مقبــ ً
ا عــى طاعتــه ،ومبتعــد ًا

الروحيــة فقــط ،بــل هنــاك نـ ٍ
ـواح صحيــة أثبتهــا

ومــاذ التائبــن ،إلعــادة النظــر بــا قدّ مــوه
خــال عامهــم املــايض ،فهــو فرصــة ملــن و ّفقــه

عــن معصيتــه ،لتوفــر أســباب ذلــك ودواعيــه
ملعاجلــة النفــوس اآلثمــة وغســلها وتنقيتهــا

مــن العــادات القبيحــة ،فهــو الشــهر الــذي
ـان ا َّلـ ِ
ـذي ُأ ْنـ ِ
ـه ُر َر َم َضـ َ
أنــزل فيــه القــرآنَ ،
ـز َل
(شـ ْ

وال تقتــر فوائــد الصــوم عــى النواحــي

العلــم ككونــه مقدمــة لصحــة البــدن ووقايتــه
مــن بعــض األمــراض بطريقــة آمنــة مــن دون

آثــار جانبيــة
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قطاف

شهر رمضان
ليس من السهل أن يستطيع إنسان أن يصوغ وصف ًا كام ً
ال لشهر رمضان املبارك ،بحيث يستوعب
حقيقته ،وحييط بسعة عطاآته وبركاته ،كيف وهو شهر اهلل تعاىل ،وهو شهر القرآن ،وهو شهر اإلسالم،
بل كيف وقد قال عنه الرسول الكريم (َ ( :)Oما َذا ت َْس َت ْقبِ ُل َ
ون َو َما َذا َي ْس َت ْقبِ ُلك ُْم؟َ ،ق َ
الَا َثال ًثاَ ،ف َق َال ُع َم ُر
الَ َّط ِ
ابَ :يا َر ُس َ
ْب ُن ْ
ض؟ َق َال :الَ ،و َل ِك َّن اهلل َي ْغ ِف ُر ِف َأ َّو ِل َل ْي َل ٍة ِم ْن َر َم َض َ
ان
ول ااهللَ ،و ْح ٌي ن ََز َلَ ،أ ْو عَدُ ٌّو َح َ َ
لِك ُِّل َأه ِ ِ ِ ِ ِ
ل َهذه ا ْلق ْب َلة) بحار األنوار ،العالمة املجليس ،ج ،96ص.347
ْ
ِ
ِ
وهذا سيد الساجدين ( :)Qإذا دخل شهر رمضان يقول( :احلَمدُ هلل ا َّلذي َحبانا بِدينهَ ،واخت ََّصنا
ِ
ِ
ِِ
ِ
ِِ ِ
ِ ِِ
حلمدُ
وس َّب َلنا يف ُس ُب ِل إحسانه ،لنَس ُلكَها بِ َمنِّه إىل ِرضوانه ؛ َحدا َي َت َق َّب ُل ُه منّا ،و َيرىض بِه َعنّاَ .وا َ
بِم َّلتهَ ،
هر ال َّط ِ
هر ِ
هر ُه َر َم َ
لل ِ ا َّلذي َج َع َل ِمن تِ َ
هورَ ،
اإلسال ِمَ ،
الصيا ِمَ ،
هر
ّ
هر ِّ
وش َ
وش َ
وش َ
ضان ؛ َش َ
الس ُب ِل َش َ
لك ُّ
ِ
ِ
َّمحيصَ ،
هر القيا ِم) الصحيفة السجادية ،الدعاء .44
الت
وش َ
ولكن هذا ال يمنع من احلديث عن بعض جوانب الكرامة والرمحة هلذا الشهر الكريم ،يف ضوء
تلك التصوص الكثرية املباركة التي وصلت عن أهل البيت (.)K
وال نذكر شيئ ًا خافي ًا حيتاج يف بيانه إىل دقة ونظر وبرهان ،بل بام هو واضح للناس وجيل ،وهو ّ
إن
شهر رمضان شهر نزول القرآن وانتشار اهلدى ،يعترب موسام تربويا ثقاف ّيا.
يتميز شهر رمضان بعدة ميزات مهمة جتعله أفضل شهور السنة ،وأيامه أفضل األيام ،ولياليه
أفضل الليايل ،وساعاته أفضل الساعات.
من هذه امليزات؛ أنه شهر نزول القرآن وانتشار اهلدى بني الناس ،قال تعاىل( :شهر رمضان الذي
أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من اهلدى والفرقان )..البقرة.185/
ولذلك جتد هذا الشهر الكريم يتميز عىل غريه من الشهور بانتشار النشاطات الدينية والثقافية،
وانتعاش حركة التبليغ واإلرشاد بني الناس ،حتى يتحول الشهر الكريم بأكمله إىل موسم ثقايف
تربوي ،ومظهر ديني كبري.
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قراءة يف كتاب

رشح دعاء كميل
مؤلف هذا الكتاب (رشح دعاء كميل) هو آية اهلل العظمى
السيد عبد األعىل بن عيل رضا بن عبد العيل املوسوي
السبزواري ( ،)Hوهو من كبار فقهاء االمامية وعلامئها
املشهورين واملحبوبني لدى الشيعة .كان يقيم يف النجف
األرشف ،وأخذ كثري من الشيعة يف العراق وغريه يرجعون
إليه بعد وفاة السيد اخلوئي ( ،)Hإال إن ذلك مل يدم طوي ً
ال
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 والرصف واملنطق وبعض املتون الفقهية حتى
ثم هاجر إىل مدينة النجف إلكامل
أكمل مرحلة السطوحّ ،
دراسته احلوزوية ،وأخذ حيرض دروس أساتذهتا املعروفني
حممد حسني النائيني ،وضياء الدين العراقي ،وأبو احلسن
َّ
استقل بتدريس البحث اخلارج يف الفقه
ثم
األصفهاينّ ،
واألصول يف مسجده الذي كان يقيم فيه صالة اجلامعة بمح َّلة
احلُ َويش
أشهر مؤلفاته املوسوعة الفقهية مهذب األحكام ،وتفسري
(مواهب الرمحن) وقد انعكس الذوق الفقهي بصورة واضحة
عىل الكتابني.
دعاء كميل دعاء مشهور ورد عن أمري املؤمنني ( )Qتستحب
قراءته يف ليلة اجلمعة وليال شهر رمضان ،له بعد روحي
وعقائدي ،لذلك اختاره املؤلف ليفتح منه باب ًا واسع ًا للتوحيد
يتطرق إىل ذكر
وصفات أخرى للباري جل وعال ،وأحيان ًا ّ
معاين الكلامت من الناحية اللغوية.
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التنمية البشرية

الشباب
ثروة املجتمع
تعت ــر مرحل ــة الش ــباب أه ــم املراح ــل
العمريـــة عنـــد اإلنســـان؛ كوهنـــا تتميـــز
بوج ــود أع ــى مس ــتويات الطاق ــة احلياتي ــة،
التـــي تتمثـــل يف اجلوانـــب اآلتيـــة:
أوال :النشـــاط البـــدين :تتم ّيـــز فـــرة
الشـــباب بأقـــى درجـــات احليو ّيـــة
والنش ــاط ،وه ــي مي ــزة إجياب ّي ــة يف الواق ــع،
ولك ــن م ــع انضب ــاط ه ــذه احليو ّي ــة وه ــذا
النشـــاط بالفكـــر الصحيـــح واتبـــاع العقـــل
الراجـــح ،فهـــي يف هـــذه احلالـــة تصبـــح
مصـــدر عطـــاء وإنتـــاج ،ويتحـــول الشـــاب
حتـــت ضوئهـــا إىل شـــعلة مـــن النـــور
والعطـــاء ،أمـــا إذا خالـــط ذلـــك إيامنـــ ًا
وإخالص ـ ًا هلل تع ــاىل ،فإن ــه يس ــتقيم الس ــلوك
ويرتكـــز الســـلوك اإلجيـــايب ،وحيصـــل
الرض ــا م ــن اهلل تع ــاىل ،ك ــا ريض ع ــى أه ــل
الكه ــف وس ــاهم (فتي ــة) م ــع أهن ــم كان ــوا
كه ــوالً ،وه ــذا العن ــوان ه ــو م ــدح يش ــمل
ّ
ـي مؤمــن صــادق يف إيامنــه ،فقــد روي
كل تقـ ّ
عــن اإلمــام الصــادق (ع) قــال لســليامن بــن
جعفـــر اهلـــذيل ؛ ياســـليامن ،مـــن الفتـــى ؟
6
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ق ــال :قل ــت :جعل ــت ف ــداك ،الفت ــى عندن ــا
الش ــاب ،ق ــال يل :أم ــا علم ــت ّ
أن أصح ــاب
الكه ــف كان ــوا ك ّله ــم كه ــوال فس ــاهم اهلل
فتيـــة بإيامهنـــم ،ياســـليامن ،مـــن آمـــن بـــاهلل
واتقـــى فهـــو الفتـــى " .بحـــار األنـــوار،
العالمـــة املجلـــي) :ج ،14ص.428
أمـــا إذا حصـــل العكـــس وافرتقـــت
احليوي ــة والنش ــاط ع ــن اإلي ــان والتق ــوى،
حصل ــت للش ــاب حال ــة ع ــدم االنضب ــاط،
والعش ــوائية يف الس ــلوك ،ع ــر عنه ــا النب ــي
األكـــرم (ص) بحالـــة اجلنـــون فيـــا نقـــل
ِ
ِ
عنـــهَّ :
ُـــون)
الن
(الشـــ َب ُ
اب ُشـــ ْع َب ٌة مـــ َن ْ ُ
روضـــه املتقـــن ،حممـــد تقـــى املجلـــي:
ج ،13ص.5
وه ــذا أم ــر واض ــح فم ــن دون اإلي ــان
يعيـــش الشـــاب أجـــواء اللهـــو واهلـــوى،
ومه ــا أم ــران ال يس ــاعدان ع ــى االنضب ــاط
يف الفكـــر والســـلوك ،حيـــث جتعـــل مـــن
الشـــاب كتلـــة مـــن املشـــاعر املتناقضـــة.
ثانيـــ ًا :امليـــل إلشـــباع الرغبـــات
باألســـاليب املختلفـــة ،وهـــو ناتـــج مـــن

الطبيعـــة األوليـــة للشـــباب ،يســـاعده مـــا
تقـــدم مـــن عامـــل احليويـــة والنشـــاط
الفكـــري والبـــدين ،ولكـــن يمكـــن
زرع طبيعـــة ثانيـــة لـــدى الشـــاب
متثـــل التعفـــف الفكـــري والســـلوكي،
والس ــيطرة ع ــى بع ــض الرغب ــات ،وه ــو
مـــع صعوبتـــه يف ظـــل وســـائل اإلعـــام
احلالي ــة ،والربام ــج الرتبوي ــة الس ــلبية ،إال
أنّـــه يمكـــن حتصيلـــه باالهتـــام بالرتبيـــة
الصاحلـــة ،وقـــد مدحـــت النصـــوص
الدينيـــة الشـــاب املتعفـــف التائـــب،
فقـــد روي عـــن النبـــي (ص)( :مـــا ِمـــن
ل الدُّ نيـــا َ
وأهـــر َم
ول َوهـــا
شـــاب َيـــدَ ُع ِّ
ٍّ
َ
ِ
أجـــر
لل ُ
لل ِ إالَّ أعطـــا ُه ا ّ
َشـــبا َب ُه يف طا َعـــة ا ّ
َ
اثنَ ـ ِ
ـبعني ِصدّ يقــ ًا) بح ــار األن ــوار،
وس ـ َ
ـن َ
العالمـــة املجلـــي :ج ،77ص.86
كذلـــك مـــا روي عنـــه (ص)( :مـــا
ٍ
ِ
ِ
ـاب
ـب َإل ا ّ
لل ِ تَع ــاىل م ــن ش ـ ٍّ
أح ـ َّ
م ــن َشء َ
ِ
تائ ـ ٍ
ـب) مش ــكاة األن ــوار ،الط ــريس :ج،1
ص.201
ثالث ـ ًا :القابل ّيــة واالســتعداد لتحصيــل
الكـــاالت العلم ّيـــة والعمل ّيـــة ،وال
خيتل ــف اثن ــان يف ه ــذه الصف ــة املوج ــودة
عن ــد الش ــباب ،لك ــن ال ــذي ه ــو جدي ــر
باالهتـــام هـــو تفعيـــل وتشـــغيل هـــذه
القابليـــة ونقلهـــا إىل املرحلـــة العليـــة
الفعليـــة ويف االجتـــاه املناســـب ،واســـتثامر
هـــذا املخـــزون مـــن الطاقـــة يف جوانـــب
احليـــاة بصـــورة صحيحـــة.

وهـــذه مســـؤولية موزعـــة بـــن
املنـــزل واخلـــارج ،وجهـــد وتعـــاون
م ــن اجله ــات األخ ــرى الت ــي هل ــا تأث ــر
عـــى حيـــاة الشـــاب ومســـتقبله .نعـــم
حتت ــاج أرض صاحل ــة وه ــي إرادة واعي ــة
وش ــعور باالهت ــام م ــن الش ــاب نفس ــه.
الســـياق نجـــد اإلســـام
ويف هـــذا ّ
يؤكـــد عـــى هـــذه احلقيقـــة ،ويدعـــوا
إىل اس ــتثامرها ع ــى أحس ــن وج ــه ،فق ــد
روي عـــن اإلمـــام الصـــادق (عليـــه
ُ ِ
ـــب أن َأرى
الســـام)َ ( :ل
ســـت ُاح ُّ
الشـــاب ِمنكُـــم إالّ ِ
غاديـــ ًا يف حا َل ِ
ّ
ـــن:
َّ
إ ّمـــا عالِـــ ًا أو ُم َت َع ِّلـــ ًاَ ،فـــإِن َل َيف َعـــل
ـــع
ـــع ،وإن َض َّي َ
ـــر َط َض َّي َ
ـــر َطَ ،فـــإِن َف َّ
َف َّ
ِ
ِ
ّـــار وا َّلـــذي
ـــم َســـ َك َن الن َ
ـــم ،وإن أث َ
أث َ
َب َع َ
ـــث ُم َ َّمـــدا صـــى اهلل عليـــه وآلـــه
ـــق) األمـــايل ،الطـــويس :ص 303
حل ِّ
بِا َ
ف ــكل ه ــذه املقوم ــات يف ش ــخصية
الشـــباب مـــن النشـــاط البـــدين
والفكـــري ،واالســـتعداد للتعلـــم
والعمـــل ،وإشـــباع احلاجـــات بالطـــرق
واألســـاليب الصحيحـــة ،كل ذلـــك
يضمـــن حيـــاة ســـعيدة ومتوازنـــة،
وتبنـــي شـــخصية قـــادرة عـــى حتمـــل
مســـؤوليتها يف بنـــاء املجتمـــع.
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عقيدتي

حقيقة عذاب القبر
ِ
ون إِ َل َع ِ
ـــالِ ا ْل َغ ْي ِ
ـــب َو َّ
ُـــم
الش َ
ـــها َدة َف ُينَ ِّب ُئك ْ
ُـــر ُّد َ ٰ
ت َ
ُـــم َت ْع َم ُل َ
ـــون﴾ اجلمعـــة.8 :
ـــا ُكنْت ْ
بِ َ
فنحـــن مهـــا عشـــنا يف عـــامل الدنيـــا و طالـــت

بنـــا األعـــار فـــإن مصرينـــا اىل املـــوت ،و
ينتظرنـــا القـــر ذلـــك البيـــت املظلـــم.
عذاب القرب:

يعتـــر عـــذاب القـــر مـــن احلقائـــق القرآنيـــة

الت ــي ال خيتل ــف عليه ــا مس ــلامن ،وإن حص ــل
االختـــاف يف كيفيتـــه وبعـــض أحوالـــه،

ودليـــل هـــذه احلقيقـــة هـــو قـــول اهلل عـــز
ـــاق بِ ِ ِ
و جـــلَ ...( :و َح َ
ـــو َن ُســـو ُء
ـــآل ف ْر َع ْ

ـــذ ِ
ا ْل َع َ
َّـــار ُي ْع َر ُض َ
ـــون َع َل ْي َهـــا ُغـــدُ ًّوا
اب * الن ُ
ِ
الســـا َع ُة َأ ْد ِخ ُلـــوا َآل
َو َعشـــ ًّيا َو َي ْ
ـــو َم َت ُقـــو ُم َّ
ِ
ـــذ ِ
ـــو َن َأ َشـــدَّ ا ْل َع َ
اب)
ف ْر َع ْ
جعـــل اهلل تعـــاىل املـــوت حـــق عـــى كل فهـــذه اآليـــة تـــدل عـــى نـــوع مـــن العـــذاب
إنســـان ،وال يســـتطيع أي أحـــد أن ينكـــره أو وه ــو الع ــرض ع ــى الن ــار ( ُغ ــدُ ّو ًا َو َع ِشــ ّي ًا)،
يتخلـــص منـــه ،امللـــوك اجلبابـــرة ،بـــل حتـــى أي النه ــار و اللي ــل ،يك ــون قب ــل ي ــوم القيام ــة
األنبي ــاء س ــام اهلل عليه ــم ،ق ــال ج ـ َّـل جالل ــه وع ــامل اآلخ ــرة.
ـك كـــا ورد أن رجـــ ً
ا ســـأل االمـــام جعفـــر
خماطبــ ًا رس ــوله الكري ــم حمم ــد (( :)Oإِ َّن ـ َ
الصـــادق ( )Qقائـــاًَ :مـــا َت ُق ُ
لل
ـــو ِل ا َِّ
ـــول ِف َق ْ
ـــم َم ِّيت َ
ُـــون)
َم ِّي ٌ
ـــت َوإِ َّنُ ْ
ـار ُي ْع َر ُض ـ َ
ـون َع َل ْي َه ــا ُغ ــدُ ّو ًا
ـــو َت َع ـ َّـز َو َج ـ َّـل ﴿ :النَّ ـ ُ
عـــز ِمـــن قائـــلُ ﴿ :ق ْ
و قـــال َّ
ـــل إِ َّن ا َْل ْ
ِ
ِ
ـــذي ت َِفـــر َ ِ
ا َّل ِ
ـــم َو َعشـــ ّي ًا﴾ ...
ُـــم ُث َّ
ون منْـــ ُه َفإِنَّـــ ُه ُم َلقيك ْ
ُّ
8
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ـــك ِمـــن ســـ َطو ِ
يـــق ا ْل َق ْ ِ
ِض ِ
ـــر َو َأ ُعـــو ُذ بِ َ
ات
َ
ـال َأب ــو َعب ـ ِ
ْ َ
ـد اللَِّ (َ :)Qم ــا َت ُق ـ ُ
ـاس
ـول النَّ ـ ُ
ْ
َف َق ـ َ ُ
ِ
ال َّل ْي ِ
ـــل َو الن ََّهـــار )...حتفـــة األوليـــاء ،حممـــد عـــي األردکاين:
فِ َيه ــا ؟
ج ،4ص.424
ـار ْ ِ
ـون :إِ َّن ــا ِف َن ـ ِ
َف َق ـ َ
ـم
الُ ْل ــد َ -و ُه ـ ْ
ـال َي ُقو ُل ـ َ َ
إذ ًا نفهـــم مـــن هـــذا أن عـــذاب القـــر وجـــود
َل ُي َع َّذ ُب ـ َ
ـن َذلِ ـ َ
ـك .-
ـون فِي ـ َـا َب ـ ْ َ
حقيقـــي وليـــس جمازيـــ ًا ،ألن الـــرزخ عـــامل
ِ
الس َعدَ ِاء) ؟
َف َق َال َ ( :Qف ُه ْم م َن ُّ
حقيقـــي الطـــف مـــن عـــامل الدنيـــا وبالتـــايل
َف ِق َيل َل ُهُ :ج ِع ْل ُت فِدَ َ
ف َه َذا ؟
اكَ ،ف َك ْي َ
ِ فالتنعـــم والعـــذاب فيـــه حقيقـــي ولكنـــه
َف َق َ
َّـــا َه َ
ـــذا ِف الدُّ ْن َيـــاَ ،و َأ َّمـــا ِف نَـــار
ـــال :إِن َ
مناســـب لطبيعـــة ذلـــك العـــامل.
ْ ِ
الســا َع ُة
ـو َق ْو ُلـ ُه َ ...﴿ :و َيـ ْ
الُ ْلــد َف ُهـ َ
ـو َم َت ُقــو ُم َّ
خيتـــص عـــذاب القـــر باملســـلمني أم
هـــل
ّ
ِ
ِ
ـــذ ِ
ـــو َن َأ َشـــدَّ ا ْل َع َ
اب ﴾ .7 6
َأ ْدخ ُلـــوا َآل ف ْر َع ْ
يشـــمل غـــر املســـلمني؟
فيظهـــر مـــن كالمـــه ( )Qأن هنـــاك عذابـــ ًا
عـــذاب القـــر يشـــمل املســـلم وغـــر املســـلم
يســـبق عـــذاب نـــار جهنـــم.
وليـــس مقتـــر ًا فقـــط عـــى املســـلم ،ودليلـــه
إذ ًا نفه ــم م ــن ه ــذا أن ع ــذاب الق ــر وج ــود
مـــن القـــرآن الكريـــم حيـــث ورد يف عـــذاب
حقيقـــي وليـــس جمازيـــ ًا ،ألن الـــرزخ عـــامل
ِ
ِ
ـــاق بِـــآل فر َع َ
(و َح َ
ـــون
حقيقـــي ألطـــف مـــن عـــامل الدنيـــا وبالتـــايل فرعـــون قولـــه تعـــاىلَ :
ـــذ ِ
َ
ُســـو ُء ال َع َ
ـــون َع َل َيهـــا
عر ُض
َّـــار ُي َ
اب * الن ُ
فالتنعـــم والعـــذاب فيـــه حقيقـــي ولكنـــه
ُغـــدُ وا و َع ِشـــيا ويـــوم َت ُقـــوم الســـا َع ُة َأ ِ
دخ ُلـــوا
ًّ َ
ُ َّ
ًّ َ َ َ
مناســـب لطبيعـــة ذلـــك العـــامل.
ـذ ِ
ـون َأ َش ــدَّ ال َع ـ َ
َآل فِر َع ـ َ
اب) غاف ــر ،46-45:فهات ــان
كـــا ورد ذلـــك يف بعـــض أدعيـــة األئمـــة
اآليتـــان الكريمتـــان تصفـــان عـــذاب آل
( )K
فرعـــون يف الـــرزخ وتصفـــان عذاهبـــم كذلـــك
منهـــا مـــا ورد عـــن اإلمـــام الصـــادق :Q
يف اآلخـــرة الـــذي يكـــون أشـــد ،فذكـــر النـــار
ك َ
َان َأ ِب َُ Qي ُق ُ 
ـــم
ـــول إِ َذا َأ ْص َب َ
ـــح ...(:ال َّل ُه َّ
التـــي يعرضـــون عليهـــا غـــدوا وعشـــيا وهـــي
اب ا ْل َق ْ ِ
ـــذ ِ
ـــك ِمـــ ْن َع َ
إِ ِّن َأ ُعـــو ُذ بِ َ
ـــرَ ،و ِمـــ ْن
نـــار الـــرزخ ،وهـــذا مـــا أوضحـــه اإلمـــام
ـرَ ،و ِمــ ْن َض ْغ َط ــة ا ْل َق ْ ِ
ـق ِ ا ْل َق ـ ْ ِ
ِضي ـ ِ
ب)...مصب ــاح
الصـــادق عليـــه الســـام بقولـــه(( :إن هـــذا يف
املتهجد،الشـــيخ الطـــويس :ج ،1ص.94

و مـــا ورد يف أدعيـــة اإلصبـــاح و اإلمســـاء
ـــم إِ ِّن َأ ُعـــو ُذ بِ َ
ـــك ِمـــ ْن
قـــول ...( :ال َّل ُه َّ
ـــر و ِمـــن َض ْغ َط ِ
ـــة ا ْل َق ْ ِ
ـــذ ِ
َع َ
ـــر َو ِمـــ ْن
ْ
اب ا ْل َق ْ ِ َ

ن ــار ال ــرزخ قب ــل ي ــوم القيام ــة إذ ال غ ــدو وال

عـــي يف القيامـــة ))...احلديـــث.
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نحن نقص عليك

اه ْم ُشـ َع ْيب ًا َق َال َيـا َق ْو ِم ا ْع ُبدُ وا
(وإِ َل َمدْ َي َن َأ َخ ُ
َ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ير ُه َوال َتنْ ُق ُصـوا ا ْل ْك َي َ
ـال
اهللَ َمـا َلك ْ
ُـم مـ ْن إ َلـه َغ ْ ُ
ُـم بِ َخ ْ ٍ
يـز َ
ُـم
ير َوإِ ِّن َأ َخ ُ
َوا ْلِ َ
ـاف َع َل ْيك ْ
ان إِ ِّن َأ َراك ْ
ـذاب يـو ٍم ُ ِ ٍ
ميـط) األعـراف .84
َع َ َ َ ْ
أهـل مديـن مـن األعـراب سـكنوا أطـراف
الشـام ،وكانـوا مرشكين يعبـدون األيكـة ،وهي
واحـة مملـوءة بالشـجر والـزرع وقيـل الشـجر
امللتـف ،وكانوا ينقصـون املكيـال ،ويتالعبون يف
امليـزان ،وال يعطون النـاس حقوقهـم كاملة ،وملا
كثر الفسـاد عندهم ،بعـث اهلل إليهم شـعبي ًا ()Q
نبيـ ًا بعـد أن ميـزه اهلل بحسـن احلديـث ،وبالغـة
املنطـق ،فدعـا شـعيب ( )Qقومـه إىل التوحيـد
وتـرك الوثنيـة ،وإقامـة العـدل ،وأال يغشـوا يف
السـلع ،وال يتالعبوا يف املوازيـن ،وأخذ يذكرهم
بفضـل اهلل ،ونعمـه عليهـم ،وهناهم عن سـوء ما
يفعلون قائلاً :ال تنقصوا املوازيـن ،وطلب منهم
أن يعطـوا النـاس حقوقهـم بالعـدل ،ولكنهـم
سـخروا منـه وقالـوا لـه َ ( :أ َص َلت َ
ُـك ت َْأ ُم ُـر َك َأن
َّتر َك َمـا َي ْع ُبـدُ آ َب ُاؤنَـا َأ ْو َأن َّن ْف َع َـل ِف َأ ْم َوالِنَـا َمـا
ن ُْ
ِ
نـت ْ ِ
ن ََشـا ُء إِن َ
الرشـيدُ ) هـود ،87 :وقد
َّـك َلَ َ
يـم َّ
الَل ُ
أرصوا على عنادهـم ،وعلى افعاهلـم القبيحـة.
ّ
واستمر شـعيب ( )Qحياورهم بلطف ولني،
ويعرفهـم أنـه إنما يريـد إصالحهـم وهدايتهـم،
وحـاول حتذيرهـم مـن مغبـة الشرك بـاهلل تعاىل،
10
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ويبين هلم هناية ارتـكاب املعـايص ،ويدعوهم اىل
ّ
التوبة.
حتمـل النبي شـعيب ( )Qكثير ًا ،وصرب عىل
دعـوة قومـه إىل اإليمان ،فآمـن به بعـض الناس،
ولكـن هـذا األمـر جعـل اآلخريـن خيافـون مـن
اشـتداد قوتـه ،إذا ازداد عدد املؤمنين به ،ولذلك
أخـذوا يتو ّعـدون مـن آمـن بـه بإخراجهـم مـن
قريتهـم إذا مل يعـودوا اىل دينهـم وديـن آبائهـم،
ولكـن شـعيب ًا ( )Qوقـف هلـم باملرصاد ،فـازداد
القـوم كفـر ًا وعصيانـ ًا ،وصـاروا يتهمـون نبـي
اهلل شـعيب ًا ( )Qبالسـحر والشـعوذة ،ويتحدّ ونـه
أن يسـقط عليهـم نـار ًا مـن السماء ،أو ينـزل
عليهـم العـذاب ،ومل جيـد النبـي شـعيب ًا ()Q
نفعـ ًا مع هـؤالء القـوم الكافريـن فدعا ربـه قائ ً
ال
(:ربنَـا ا ْفتَـح بينَنَـا وب َ ِ
نـت َخ ْ ُي
ال ِّق َو َأ َ
َ َّ
ين َق ْومنَـا بِ ْ َ
ْ َْ ََ ْ
ِ
ِ
ني) ،فاسـتجاب اهلل لدعائه ،ونرصه عليهم،
ا ْل َفات َ
وفـروا هاربني تاركين ديارهم ،والتجـأوا اىل ظل
ّ
سـحابة كبرية فـآووا حتتها جمتمعين ،وهم يأملون
ْ
أن جيـدوا يف ظلهـا النجـاة ،ولكن مـا كاد عددهم
مجيعـ ًا أن يكتمل حتت السـحابة حتـى بدأت تلك
الغاممـة تنـزل عليهم الشرر واللهـب ،وتصيبهم
تتفسـخ من وهج
بصـورة مبارشة ،فـإذا جلودهم ّ
النـار النازلـة عليهـم مـن السماء ،وإذا هـم يف
حلظـات قصيرة صـاروا مجيعـ ًا مـن اهلالكني.

نافذة على العالم

رمضان في اليونان
تعترب املسيحية هي الديانة الرسمية يف اليونان ،واملسلمون أقلية بدأوا يف السنوات األخرية حيصلون

عىل بعض االمتيازات الرمضانية التي مل تكن متاحة هلم من قبل ،ففي العام  2015يف شهر رمضان املبارك
ُأقيم أول مسجد رسمي يف العاصمة أثينا.
فحال ًيا يتم السامح لرابطة املسلمني يف اليونان بالصعود إىل جبل بينديل والتمكن من دخول مركز

األرصاد هناك الستطالع هالل شهر رمضان الكريم ،وذلك خال ًفا ملا كان معتاد ًا قبل ذلك ،حيث كان
يتم اتباع دار اإلفتاء يف شامل البالد التابعة لدار اإلفتاء يف تركيا ،أو اتباع ما يتم اإلعالن عنه من دور اإلفتاء
يف الدول العربية واإلسالمية ،وهو ما كان يتسبب يف اختالفات كثرية.

تتزاحم املحال التجارية التي تبيع مستلزمات رمضان يف وسط العاصمة أثينا ،من قبل األُرس املسلمة،

وأيضا من قبل القائمني عىل اإلعداد ملوائد اإلفطار التي عادة ما تكون يف الزوايا واملصليات املتناثرة يف
ً
أحياء العاصمة اليونانية.

وتوزع عىل فقراء املسلمني يف املدينة أو ترسل إىل بالد أخرى.
كام جتمع زكاة الفطر يف مساجد أثينا ّ

أما عىل الصعيد األرسي ،فقد اعتادت األرس العربية املسلمة املقيمة يف العاصمة اإلفطار اجلامعي مع

أرس أخرى صديقة ،بحيث جيلس الكبار والصغار م ًعا عىل مائدة واحدة.

ومن أكثر العادات التي يمتاز هبا املسلمون يف اليونان ،هي حرص اآلباء عىل مكافأة أبنائهم الصغار

عىل الصيام ببعض اهلدايا التشجيعية.

أما مسلمو مدينة (كريت) وأغلبهم من اجلالية العربية ،فيقيمون إفطار ًا مجاعي ًا بشكل يومي يف املسجد،

حيث تبدأ الدروس يومي ًا من بعد صالة العرص إىل املغرب ،ثم تتابع بعد ذلك إىل موعد صالة الرتاويح،
وتتنوع الدروس اليومية بني قراءة القرآن والتفسري ورشح األحاديث النبوية الرشيفة.
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عناقيد

ِ
ِ
ـب َع َل ــى
الص َي ــا ُم ك ََم ــا كُت ـ َ
ـم ِّ
َآ َمنُ ــوا كُت ـ َ
ـب َع َل ْي ُك ـ ُ
ِ
ِ
ِ
ـم َت َّت ُق ـ َ
ـون) .البق ــرة.183:
ـم َل َع َّل ُك ـ ْ
ا َّلذيــ َن مــ ْن َق ْبل ُك ـ ْ

فق ــال آخ ــر :نعل ــم ذل ــك ي ــا أخ ــي ولك ــن

ســـؤالنا هـــو عـــن كيفيـــة اســـتعالم دخـــول

الشـــهر الكريـــم؟

هالل شهر رمضان:
فـــي أثنـــاء دعـــوة عشـــاء بمناســـبة والدة

بقي ــة الل ــه ف ــي أرض ــه اإلم ــام الحج ــة (،)Q
والــذي يصــادف الخامــس عشــر مــن شــعبان

تناقـــش بعـــض المؤمنيـــن المدعويـــن حـــول
كيفيـــة اســـتطالع هـــال شـــهر رمضـــان
المبـــارك لتقـــارب أيامـــه لمعرفـــة أول ليلـــة

منـــه.

قـــال األول :بثبـــوت الهـــال فـــي أول
الشـــهر المبـــارك لقولـــه تعالـــىَ ( :ي ْس َ
ـــأ ُلون ََك
ـــن ْالَ ِه َّل ِ
ـــة ُق ْ ِ
َع ِ
ِ
َّـــاس
يـــت لِلن
ـــي َم َو ِاق ُ
ـــل ه َ

ـــج.)..
َوا ْل َح ِّ

البقـــرة.189 :

فقـــال الثانـــي :نعـــم ،وكيـــف نســـتطلع

الهـــال ليكـــون ميقاتـــا لنـــا؟
قال األول :بعدة طرق.

فقال الثاني :وما هي؟

قـــال األول :أولهـــا يثبـــت الهـــال بالعلـــم

الحاص ــل م ــن الرؤي ــة ألنه ــا أه ــم العالم ــات،

فق ــال بعضه ــم :أفض ــل موق ــع الس ــتطالع

لقـــول النبـــي (( :)Oصومـــوا لرؤيتـــه

األراضـــي المنبســـطة ،والمرتفعـــة عـــن

ج ،55ص .356أو بالتواتــر ،وباالطمئنــان الحاصــل

ورصـــد هـــال أول شـــهر رمضـــان هـــو
ســـطح البحـــر ،وغيـــر المحاطـــة بالجبـــال

أو البنايـــات العاليـــة التـــي تحجـــب الرؤيـــا،

وأفطـــروا لرؤيتـــه .)...........البحـــار للمجلســـي:

مـــن الشـــياع أو غيـــره.

فقـــال الثانـــي :أســـمع مـــا يســـمى بوحـــدة

ويفضـــل أن ال يكـــون المـــكان عالـــي
الرطوب ــة أو كثي ــف الغب ــار ،وأن يك ــون بعي ــد ًا

ل ــه عالق ــة بإثب ــات أول الش ــهر ،فم ــا معناه ــا؟

ونشـــرع بالصـــوم فـــي اليـــوم التالـــي.

شـــهر رمضـــان فـــي بلـــدك أو فـــي البـــاد

ع ــن التل ــوث الضوئ ــي حت ــى ن ــرى اله ــال
وق ــال آخ ــر :نع ــم فالص ــوم م ــن العب ــادات

التـــي شـــرعها اللـــه ســـبحانه وتعالـــى فقـــد
ذكـــر فـــي كتابـــه الكريـــمَ ( :يـــا َأ ُّي َهـــا ا َّل ِذيـــ َن
12
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األفـــق أو مشـــاركة األفـــق بيـــن البلـــدان ،وأن
ق ــال األول :معناه ــا أن تثب ــت رؤي ــة ه ــال

القريب ــة من ــه الت ــي تش ــاركه ف ــي األف ــق بمعن ــى
أن تكــون الرؤيــة الفعليــة للهــال فيهــا مالزمــة

لرؤيت ــه ف ــي بل ــدك ل ــوال المان ــع م ــن س ــحاب

بحكـــم الـــذي ال يعلـــم خطـــأه وال خطـــأ

فقـــال الثانـــي :وإن لـــم يســـتعلم بمـــا

الثب ــوت عن ــده االطمئن ــان بالرؤي ــة ف ــي البل ــد

ق ــال األول :أن يمض ــي ثالثي ــن يومــ ًا م ــن

ش ــهر رمض ــان المب ــارك ليصوم ــه المكل ــف.

أو ثالثيـــن يومـــا مـــن شـــهر رمضـــان فيثبـــت
ه ــال ش ــوال ،لق ــول النب ــي (َ ....( :)Oف ــإِ ْن
ِ
ن) .البح ــار للمجلس ــي:
ـم َف ُع ــدُّ وا َثالثيــ َ
ـم َع َل ْي ُك ـ ْ
ُغ ـ َّ
ج ،55ص .356ويؤخ ــذ بش ــهادة العدلي ــن في ــه إن
شـــهدا برؤيتـــه أيضـــ ًا ،وال تؤخـــذ شـــهادتهما

وج ــب علي ــه ص ــوم الش ــهر الكري ــم ،لق ــول
اللـــه تعالـــىَ ( :فمـــن َش ِ ِ
ُـــم َّ
ـــه َر
الش ْ
َ ْ
ـــهدَ منْك ُ
ذلـــك؟

( )Qقـــال( :كان علـــي ( )Qيقـــول :ال أجيـــز

الصيـــام واإلفطـــار.

أو غيـــم أو جبـــل أو نحـــو ذلـــك.
قدمـــت أو أبهـــم علينـــا؟

ه ــال ش ــعبان فيثب ــت ه ــال ش ــهر رمض ــان،

إن ل ــم يش ــهدا بالرؤي ــة ،فع ــن أب ــي عب ــد الل ــه

فـــي الهـــال إال شـــهادة رجليـــن عدليـــن).
الكافـــي للكلينـــي :ج ،4ص.76

مســـتنده اشـــكال ،نعـــم إذا أفـــاد حكمـــه أو
أو فيم ــا بحكم ــه اعتم ــد علي ــه ،عنده ــا يثب ــت
وعمومـــا مـــن رأى الهـــال منفـــردا

ص ْمـــ ُه) .البقـــرة.185 :
َف ْل َي ُ

فقـــال الثانـــي :وإن لـــم يحـــرز المكلـــف

قـــال األول :عليـــه بمقلـــده ليتبعـــه فـــي
فقـــال الثانـــي :وإذا لـــم تتعيـــن إحـــدى

تلـــك العالمـــات؟

فقـــال الثانـــي :وهـــل تؤخـــذ شـــهادة

ق ــال األول :يص ــوم المكل ــف ي ــوم الش ــك
بنيـــة شـــعبان ندبـــ ًا أو قضـــا ًء أو نـــذر ًا فهـــو

فقال الثاني :وشهادة الرجل الواحد؟

أن ــه م ــن رمض ــان قب ــل ال ــزوال أو بع ــده ج ــدّ د

النســـاء؟

قال األول :ال يثبت بشهادة النساء.

ـزئ ع ــن ش ــهر رمض ــان إن كان ،وإذا تب ّي ــن
ُيج ـ ُ

قـــال األول :ال يؤخـــذ بشـــهادة العـــدل

الن ّي ــة ،وإن صام ــه بن ّي ــة رمض ــان بط ــل ،وأم ــا

المنجميـــن فيـــه ،وال بغيبوبـــة الهـــال بعـــد

إمـــا الوجوبـــي أو الندبـــي فالظاهـــر الصحـــة،

الواحـــد ولـــو مـــع اليميـــن ،وال بقـــول
الش ــفق لي ــدل عل ــى أن ــه لليل ــة الس ــابقة ،وال
برؤيتـــه قبـــل الـــزوال ،ليكـــون يـــوم الرؤيـــة

بتطـــوق الهـــال،
مـــن الشـــهر الالحـــق ،وال
ّ

لي ــدل عل ــى أن ــه لليل ــة الس ــابقة ،وف ــي ثبوت ــه

إن صام ــه بني ــة األم ــر الواقع ــي المتوج ــه إلي ــه

وإن صام ــه عل ــى أن ــه إن كان م ــن ش ــعبان كان
ندبــ ًا ،وإن كان م ــن رمض ــان كان وجوبــ ًا ف ــا

تبعـــد الصحـــة أيضـــ ًا.
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أي بني

شهر الضيافة

ينتظـــر املســـلمون يف مجيـــع بقـــاع العـــامل
وعـــى اختـــاف مذاهبهـــم شـــهر رمضـــان
املب ــارك ،فه ــو الب ــاب الواس ــع للعت ــق م ــن
النـــار ،وغفـــران الذنـــوب ،لذلـــك هـــو
شـــهر الرمحـــة والغفـــران.
تتزي ــن أي ــام ه ــذا الش ــهر بمجموع ــة م ــن
املناس ــبات اإلس ــامية املهم ــة الت ــي تصل ــح
أن تك ــون منبع ـ ًا للعط ــاء يف حي ــاة املس ــلمني،
منطلقـــ ًا للتغيـــر واالرتقـــاء يف مراحـــل
اإلي ــان والتق ــوى ،منه ــا ليل ــة الق ــدر الت ــي
هـــي خـــر مـــن ألـــف شـــهر (يعنـــي خـــر
فإن ــا فرص ــة اس ــتثنائية
م ــن ســتّني عامــ ًا)ّ ،
إلعـــادة احلســـاب وترتيـــب األمـــور يف
االجتـــاه الصحيـــح.
ومنهـــا شـــهادة أمـــر املؤمنـــن ()Q
صـــوت العدالـــة اإلنســـانية الـــذي بـــذل
كل جه ــوده يف خدم ــة اإلس ــام واملس ــلمني
مـــدى العصـــور.
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وفيهـــا مناســـبات أخـــرى كمعركـــة
بـــدر ووالدة اإلمـــام احلســـن املجتبـــى ()Q
وغريهـــا ممـــا يتعلـــق بالعقيـــدة والصـــر
واألخـــاق ،يســـتطيع الشـــباب واســـتثامر
الذك ــرى فيه ــا واس ــتلهام ال ــدروس والع ــر
يف جم ــاالت احلي ــاة املختلف ــة ،خصوصــ ًا م ــع
الفرصـــة الســـانحة يف هـــذا الشـــهر الكريـــم
للرج ــوع إىل اهلل تع ــاىل ،واالس ــتنارة بالوع ــي
الدينـــي مـــن خـــال التواجـــد والتواصـــل
مـــع األنشـــطة الدينيـــة والثقافيـــة يف أيامـــه
املباركـــة.
شهر ضيافة اهلل
ّ
إن التعبـــر عـــن شـــهر رمضـــان بأنّـــه
ش ــهر ضياف ــة اهلل ،تعب ــر دقي ــق ع ــن البع ــد
املعن ــوي هل ــذا الش ــهر الكري ــم ،فه ــو حيك ــي
عـــن اقـــرب مراتـــب عالقـــة العبـــد مـــع
مـــواله ،وأعـــى حـــاالت اللطـــف مـــن
املـــوىل عـــى عبـــده.

فعـــن أمـــر املؤمنـــن ( )Qقـــالّ :
(إن
رس ــول اهلل ( )Oخطبن ــا ذات ي ــوم ،فق ــال:
ّأي ــا الن ــاس ....،ه ــو ش ــهر دعيت ــم في ــه إىل
ضياف ــة اهلل ،وجعلت ــم في ــه م ــن أه ــل كرام ــة
اهلل ،أنفاســـكم فيـــه تســـبيح ،ونومكـــم فيـــه
عب ــادة ،وعملك ــم في ــه مس ــتجاب ..ال ــخ).
فالنبـــي ( )Oيصـــف أجـــواء الضيافـــة
اإلهل ّي ــة بالنس ــبة للضي ــف واملض ّي ــف ،حي ــث
تقتـــي أن يكـــون الضيـــف يف غايـــة األدب
يف حـــرة املض ّيـــف ،وتقتـــي كذلـــك
كـــون املض ّيـــف لطيـــف العنايـــة لضيفـــه،
واالهتـــام بشـــؤونه وراحتـــه وســـعادته.
فهـــذه فرصـــة ثمينـــة لإلنســـان لطلـــب
رمحـــات اخلالـــق الـــرؤوف ،كيـــف وهـــو
أرحـــم الرامحـــن يف موضـــع العفـــو
والرمحـــة ،وهـــذا الشـــهر العظيـــم أحـــد
مواض ــع العف ــو والرمح ــة والعناي ــة اإلهل ّي ــة،
فـــإن املض ّيـــف ال يـــرد ضيفـــه وال يمنعـــه
ِقـــراه وعطـــاءه ،وقـــد ورد يف احلديـــث
الرشيـــف عـــن النبـــي األكـــرم (( :)Oإِ َّن
الش ـ ِ
الش ـ ِ
ـقي َمــ ْن َخ ـ َـر َج ِمنْــ ُه َه ـ َ
ـق َّ
َّ
ـذا
ـقي َح ـ َ
َّ
ـــر ُذنُو ُبـــ ُه) األمـــايل ،لشـــيخ
الش ْ
ـــه ُر َو َل ْ ُی ْغ َف ْ
الصـــدوق :ص .54
الصائمون وشهر رمضان
يم ّثـــل هـــذا الشـــهر مركـــز ًا إســـامي ًا
كبـــر ًا لرعايـــة اإلنســـان وضـــان احليـــاة
الدين ّيـــة الكريمـــة ،والســـر بـــه يف مـــدارج
الكـــال الروحـــي ،ولكـــن أحيانـــ ًا حيصـــل

عنـــد البعـــض فهـــ ًا ســـطحي ًا لشـــهر
رمض ــان ،حي ــث يتص ــوره موســ ًا للرتفي ــه،
فتحصـــل التجمعـــات يف الليـــل لغـــرض
اللعـــب والضحـــك وقضـــاء الوقـــت
خـــارج عـــامل الصيـــام يف متابعـــة الربامـــج
التـــي تعـــرض يف آخـــر الليـــل ،واألفـــام
واملسلســـات غـــر اهلادفـــة.
ك ــا أن البع ــض جيع ــل م ــن ه ــذا الش ــهر
الكريـــم موســـ ًا للتنـــوع يف األكالت،
واإلفـــراط يف األكل ،واالهنـــاك يف اللـــذات
والشـــهوات ،ويعتـــر ليـــايل الشـــهر وقتـــ ًا
لتعويـــض مـــا فـــات يف النهـــار منهـــا،
والضح ّيـــة املتوقعـــة هلـــذا الفهـــم اخلاطـــئ
فإنـــم إذا حرمـــوا أنفســـهم
هـــم الشـــبابّ ،
هـــذه الفرصـــة يف التعـــرض لعطـــاءات
يعرضـــون أنفســـهم حلبائـــل
هـــذا الشـــهر ّ
الشـــيطان ومكائـــده ،وربـــا البعـــد عـــن اهلل
تعـــاىل يف أيـــام ضيافتـــه ،وهـــو خطـــر عـــى
حياهتـــم األخـــرى.
إذ ًا يبقـــى الشـــاب هـــو صاحـــب
املوق ــف ،فه ــو ال ــذي خيت ــار ويق ــرر كي ــف
يكـــون فكـــره وســـلوكه وهـــو يف ضيافـــة
الرمحـــن ،،ويســـتفيد مـــن العطـــاءات
املعنو ّي ــة والثقافي ــة للش ــهر الكري ــم ،ويأم ــل
املجتمـــع مـــن شـــبابه أمـــ ً
ا كبـــر ًا أن
يم ّثل ــوا الوع ــي واإلرادة القو ّي ــة أم ــام مجي ــع
مغري ــات الدني ــا ،فيعط ــوا ح ــق الضياف ــة يف
شـــهر اهلل املبـــارك.
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القوارير

نصائح رمضانية للفتيات
اعلمـي أن شـهر رمضـان فرصة متكـررة ومهلة
سـنوية يهبهـا الله للعبـاد رحمة منه وعطفـ ًا 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
وذهـن المـرأة أكثـر مـن الرجـل ،رأينـا توجيـه
مجموعـة أمـور تخـص حـال المـرأة فـي شـهر
رمضـان المبـارك ،كـي ال تفوت هـذه الفرصة دون
أن تكسـب منهـا مـا يصلـح حـال دنياهـا ويضمـن
لهـا ذخـر اآلخـرة.
ِ
َ
شـهر
فضائـل
أوالً :اقرئـي واسـمعي وتابعـي
ِ
وفضائـل ِص ِ
َ
يامـه وقيامـه واألعمـال
رمضـان
المذكـورة فيـه؛ ّ
فـإن معرفـة ذلـك هـي الخطـوة
األولـى فـي التعامل مع هذا الشـهر لكريـم ،إضافة
إلـى ضـرورة تع ّلـم األحـكام المتع ّلقـة بالشـهر،
ِ
ِ
بقـراءة
لشـدَّ ة الحاجـة إليهـا؛ ويكـون التعلـم إمـا
الك ِ
ُتـب التـي توضـح مـا يخص ّ
الشـهر ِمـن أحكا ٍم
وآداب ،أو االسـتماع إلـى الـدُّ روس الصوتيـة ،أو
المباحثـة مـع اآلخريـن.
ثانيـ ًا :المبـادرة بالتّوبـة ،فا ْعزمـي َع ْز ًمـا صادقـ ًا
علـى الرجـو ِع إلـى ِ
اللـه والنّـد ِم علـى التقصيـر،
ّ
وليكـن هـذا ّ
الشـهر المبـارك ميلادك الجديـد
لاح واالسـتقامة والفلاح ،واعلمـي ّ
الص ِ
أن
إلـى ّ
اللـ َه -سـبحانَه وتعالـى -يريـد منـك هـذه التوبـة.
اد َق ٍ
یـة ص ِ
َفاسـألي ال َّلـه تعالـى بِنِ ٍ
قلـب َط ِ
اه ٍ
ٍ
ـر
ـة َو
َ
َ
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التوفيـق للتوبـة.
واألجـر العظيم،
الخير الكثير
ثالثـ ًا :استشـعري
َ
َ
ّ
وجـل -للصائميـن؛ كمـا
عـزالـذي أعـده اللـه
ّ
فيه إلـي ِضيا َفةِ
(شـهر دعيتُـم ِ
وصفـه النبـي (ص)ُ ٌ َ :
ِ
ِ
اللـه ،و ج ِعلتُـم ِ
ِ
فيه ِمـن ِ
أنفاسـكُم
ُ
أهل كَرا َمـة اللهُ ،
فيـه تَسـبيح ،و نَومكُـم ِ
ِ
فيه ِعبـا َدةٌ)......
ٌ
ُ
رابعـ ًا :تذكّـري ّ
أهـم مكسـب مـن الصيـام
أن
ّ
هـو التّقـوى ،قـال اللـ ُه -تعالـىَ ( :-يـا َأ ّي َهـا ا ّل ِذي َن
ِ
ِ
ب َع َلـى ا ّل ِذي َن
الص َيـا ُم ك ََمـا كُت َ
ُـم ّ
آ َمنُـوا كُت َ
ـب َع َل ْيك ُ
ِ
ِ
ُـم َت ّت ُق َ
ـون) البقـرة ،183:فلا بـدّ مـن
ُـم َل َع ّلك ْ
مـن َق ْبلك ْ
العمـل الجاد للحصـول على هذا ّ
الشـرف العظيم،
والدخـول فـي دائـرة المتّقين عن طريق هذا ّ
الشـهر
ا لعظيم .
خامسـ ًا :اإلكثـار مـن قـراءة القـرآن الكريـم؛
ِ
ِ
ٍ
الكثيـر ِمن
الفضـل العظيـم علـى
للقـرآن ِمـن
فـإن
األعمـال -تلاو ًة وحفظـ ًا وتد ّبـر ًا وعمل ً
ا بـه-
ِ
ويكفيـك في ذلـك قو ُلـه تعالـى( :إِ ّن ا ّل ِذيـ َن َي ْت ُل َ
ون
ِ
ِ
ِ
الصل َ
َاه ْم
ا َة َو َأ ْن َف ُقـوا م ّمـا َر َز ْقن ُ
َـاب اللـه َو َأ َقا ُموا ّ
كت َ
ِسـر ًا و َعالَنِيـ ًة يرج َ ِ
ـور * لِ ُي َو ّف َي ُه ْم
َ َْ ُ
ّ َ
ـار ًة لـ ْن َت ُب َ
ـون ت َج َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُور)
ور َشـك ٌ
ـم َو َيزيدَ ُهـم مـن َف ْضلـه ،إ ّن ُه َغ ُف ٌ
ور ُه ْ
ُأ ُج َ
فاطـر.30 :

ِ
االجتهـاد فـي الدّ ِ
ِ
وااللتجـاء
عـاء،
سادسـ ًا:
ِ
ِ
إلـى اللـه -سـبحانه -وسـؤاله مـن خ ْي َـري الدُّ نيـا
(و َق َ
ُــم ا ْد ُعونِـي
واآلخـرة ،قـال تعالـىَ :
ـال َر ُّبك ْ
ِ
ِ
َأسـت ِ
ُـم ،إِ َّن ا ّل ِذيـ َن َي ْسـ َتكْبِ ُر َ
ون َعـ ْن ع َبا َدتي
َج ْ
ب َلك ْ
ْ
ِ
ِ
َسـ َيدْ ُخ ُل َ
ن) غافـر60 :
ّـم َداخريـ َ
ون َج َهن َ

طب وتكنولوجيا

العين الكهربائية
السيارة الطائرة

تعاونــت رشكــة صناعــة الســيارت الكوريــة اجلنوبيــة
هيونــداي مــع رشكــة خدمــات النقــل التشــاركي
األمريكيــة أوبــر مــن أجــل تطويــر ســيارات أجــرة
كهربائيــة طائــرة ،وانضمتــا إىل الســباق العاملــي
لتصنيــع ســيارات صغــرة ذاتيــة الطــران مــن أجــل
ختفيــف االزدحــام احلــري.
وكشــفت رشكات عامليــة مثــل ديملــر األملانيــة
وجيــي أوتوموبيــل الصينيــة وتويوتــا اليابانيــة عــن
اســتثامرات يف رشكات ناشــئة هتــدف إىل إطــاق
ســيارات كهربائيــة طائــرة قــادرة عــى اإلقــاع
واهلبــوط ،لكــن العقبــات التكنولوجيــة والتنظيميــة
كبــرة أمــام هــذه اخلطــط.
وأعطــت هيونــداي وأوبــر جــداول زمنيــة
خمتلفــة عــى نطــاق واســع للتســويق ،ممــا يؤكــد
هــذه التحديــات ،وقــال إريــك أليســون Eric
 ،Allisonرئيــس  ،Uber Elevateيف معــرض
اإللكرتونيــات االســتهالكية  ))2020 CESيف
الس فيجــاس :لقــد حققنــا تقد ًمــا ثاب ًتــا نحــو هــدف
إطــاق خدمــة أوبــر للتاكــي اجلــوي Uber Air
بحلــول عــام .2023

متكــن العلــاء يف جامعــة ســان دييغــو مــن تســخري
اإلشــارة الكهربائيــة الطبيعيــة للتحكــم بالعدســات.
وحتقــق هلــم ذلــك مــن خــال قيــاس اإلمكانيــات
والقــدرات الكهربائيــة للعــن ،التــي تعــرف باســم
إشــارة العــن الكهربائيــة ،ثــم قامــوا بصناعــة تلــك
العدســات بطريقــة يمكنهــا االســتجابة لذلــك
النشــاط.
وقــال قائــد فريــق البحــث يف اجلامعــة (شــينغك يانــغ
كاي) ملجلــة نيــو ساينتســت إنــه حتــى إذا كانــت
العــن ال تســتطيع رؤيــة أي يشء ،فــا يــزال كثــر مــن
النــاس يســتطيعون حتريــك مقــات عيوهنــم وتوليــد
إشــارة العــن كهربائيــة.
وصنعــت العدســة الالصقــة الروبوتيــة مــن
البوليمــرات التــي تتوســع عندمــا يتــم توصيلهــا بتيار
كهربائــي ،وفقــا ملــا ذكرتــه صحيفــة االندبندنــت
الربيطانيــة.
ووفقــا للعلــاء ،فإنــه يتــم التحكــم بالعدســة
الروبوتيــة الالصقــة بواســطة  5أقطــاب حتيــط بالعني
والتــي تعمــل مثــل العضــات ،وعندمــا يصبــح
البوليمــر حمدبــا أكثــر ،تقــوم العدســة بالتكبــر أو
التقريــب بفاعليــة.
ويأمــل العلــاء ،يف يومــا مــن األيــام ،أن يســاعد هــذا
عــى تصنيــع عــن صناعيــة بديلــة أو كامــرا يمكــن
التحكــم هبــا بواســطة العــن وحدهــا.
وكتــب الباحثــون يف الدراســة التــي نــرت
يف جملــة أدفانســد فانكشــينال ماتريلــز (املــواد
الوظيفيــة املتقدمــة) إن النظــام الــذي تــم تطويــره يف
الدراســة احلاليــة يتمتــع بالقــدرة أو اإلمكانيــة عــى
اســتخدامه يف صناعــة األطــراف الصناعيــة البرصيــة،
والروبوتــات البرصيــات التــي يتــم تشــغيلها عــن
بعــد يف املســتقبل.
مجلة شهرية تعنى بثقافة الشباب الهادفة
العدد ( )49لشهر رمضان املبارك سنة 1441هـ
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مساحة ود

ُ ّ ٌ
سميات عربية
م
ُســـمى الـــكأس كأســـ ًا إال إذا كان فيهـــا مـــا
ال ت
َّ
ُيشـــربّ ،
وإل فهـــي القـــدح.
ُســـمى المائـــد ُة مائـــد ًة حتـــى يكـــون الطعـــام
ال ت َّ
ُســـمى الخـــوان.
فوقهـــا ،وإال فت
َّ
ُســـمى الحديقـــة بالحديقـــة إال مـــع وجـــود
ال ت
َّ
الســـورّ ،
وإل فتُســـمى بســـتان ًا.
ُّ
الفرقة أق ُّلها ثالثة.
الطائفة أق ُّلها أربعة.
الرهط من الخمسة إلى العشرة.
َّ
العصابة من العشرة إلى األربعين.
ال ُعصبة من العشرة إلى التسعين.
البضع من الثالثة إلى التسع.
المارة.
الفوج الجماعة َّ
صيام النيابة عن القرية
ُحكـــي أن رجـــا دخـــل بلـــدة فـــي نهـــار رمضـــان
فوجـــد أهلهـــا يأكلـــون ويشـــربون علـــى المـــأ،
فســـأل متعجبـــ ًا :أال تصومـــون رمضـــان؟ ،قالـــوا:
إن زعيـــم القريـــة يصـــوم عنـــا بالنيابـــة .فـــازدادت
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دهش ــة الرج ــل وذه ــب إل ــى بي ــت ذل ــك الزعي ــم
ليســـتوضح منـــه حقيقـــة األمـــر ،لكنـــه وجـــد
الزعي ــم جالســ ًا وأمام ــه مائ ــدة عام ــرة باألطعم ــة
ويلته ــم منه ــا التهام ــا .فتعج ــب الرج ــل وس ــأل
الزعيـــم :كيـــف بـــك جالـــس تـــأكل فـــي نهـــار
رمضـــان ،وقـــد قيـــل لـــي إنـــك تصـــوم بالنيابـــة
ع ــن أه ــل البل ــدة؟ ،فق ــال الزعي ــم :ي ــا جاه ــل،
ال ــذي يص ــوم ع ــن أه ــل بل ــدة كامل ــةَ ،أالَ ينبغ ــي
يتســـحر مـــرة كل نصـــف ســـاعة ليقـــوى
لـــه أن
َّ
علـــى مواصلـــة ذلـــك العـــبء الثقيـــل؟
صوموا لـ (رؤيته) ال لـ (رؤيتي)
كان الـــوالة فـــي مـــا مضـــى يمنحـــون جائـــزة
ماليـــة ألول شـــخص يأتـــى ببشـــرى اســـتطالع
هـــال شـــهر رمضـــان ،فجـــاء رجـــل متنطـــع
إلـــى الفقيـــه والقاضـــي فقـــال لـــه« :يـــا فضيلـــة
القاضـــي ...ال داعـــي الســـتطالع رؤيـــة الهـــال،
فلقـــد رأيـــت النبـــي فـــي منامـــي آنفـــا وقـــال
لـــي :إن هـــذه الليلـــة هـــي ليلـــة أول يـــوم فـــي
رمضـــان» .فقـــال لـــه القاضـــي الحصيـــف :يـــا
ه ــذا ،إن النب ــي محم ــد ًا ال ــذي تزع ــم أن ــك رأيت ــه
ف ــي منام ــك ق ــد رآه صحابت ــه ف ــي اليقظ ــة ،وم ــع
ذل ــك فإن ــه ق ــال له ــم صوم ــوا لرؤيت ــه وأفط ــروا
لرؤيتـــه (أي الهـــال) ،أفيـــزورك فـــي منامـــك
ليقـــول لـــك صومـــوا لرؤيتـــي وأفطـــروا لرؤيتـــي
فـــي المنـــام؟
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