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ما نالحُظه يف اإلجازات وأوقات الفراغ ال سيما التعطيل الصيفي للمدارس والكليات واملعاهد هو تصاعد األفكار 
وتوالي االقرتاحات لدى الشباب يف كيفية قضائها، واستغالهلا على وجه تعم الفائدة الدنيوية واآلخروية هلم، 
ويف هذه السنني سنني العلم املقرتن بتحّسن احلالة املعاشية عند الكثري، برز التفكري يف السفر ألماكن ُتقرتح 
الكتشاف علوم وثقافات وعادات وتقاليد يف دول وقارات، وابتداًء هذا حق مشروع ال ضري فيه، بل هو طريق 
للمعرفة والثقافة العامة، ولكن عندما يتدخل التجار وشركات السفر والسياحة قد يؤثر اهلدف الرحبي املادي 
على هكذا مشروع، فتؤّثر تلك الشركات على اختيار الشاب ألماكن السفر والسياحة، فتأتي القرارات خاطئة 
ومنافية للعرف والعادات اإلجتماعية،  ورمبا للشرع والدين، ويقع اإلختيار يف أغلب األحيان على سفٍر لبالد ال 
يأمن فيها  الشاب على دينه وأخالقه، - وهذا األمر ظاهر يف إعالنات تلك الشركات - بدعوى الرتويح والرتفيه 
وجند  الظلمات،  حنو  مبحرًا  نفسه  جيد  فجأًة  الشاب،  هذا  حيتضن  واجتماعي  نفسي  جّو   ويف  النفس،  عن 
جمموعات من الشباب ُملقني بأنفسهم يف أحضان اجلهالة والرذيلة والفساد، فيفعلون ما تنفر منه األخالق 
السوّية املسلمة، وتهدر الكرامة وتضّيع حدود اهلل تعاىل، ويتجرعون أدران الفسق والفجور  حتت عنوان احلرية 

والتقدم يف تلك البلدان، ويرتكبون ما ُيعّد من رذائل األفعال يف جمتمعنا اإلسالمي وديننا احلنيف.
الرذيلة  أبنائهم من مستنقع  املواقف إلنقاذ  النصح واإلرشاد، يف هذه  أولياء األمور  أخذ موقعهم يف  فعلى 
شبابنا  تثقيف  يف  دورها  تفعيل  املدني  اجملتمع  ومؤسسات  واإلعالمية  اخلريية  املؤسسات  وعلى  واالحندار، 
:n  وحّثهم للرجوع يف كل صغرية وكبرية لتعاليم الدين اإلسالمي احلنيف واإللتزام به،  جاء عن النيب 

السفر    ومكاتب  السياحة  شركات  أن  خصوصُا  ص38،  ج72  األنوار  حبار  رعيته..(  عن  مسؤول  وكلكم  راع  )كلكم 
الفساد  فيها  يكثر  لبالد  بالسفر  الشباب  يرّغبون   - قلنا  كما   - املال  حتصيل  بدافع  علم  بغري  أو  بعلم 
األسعار  من  الصرحية  اإلغراءات  ويعرضون  وضوح  بكل  ودعاياتهم  بإعالناتهم  لذلك  ويرّوجون  واالحنطاط 
وُتناغي  الشباب  مشاعر  تلهب  مثرية  ومناظر  حمرضة  صور  عرض  املقام،  وطيب  التكاليف،  وقلة  الرخيصة، 
خاٍف  اخلطري  اهلدف  يكون  ورمبا  أمواهلم  فُتسلب  الغرب،  بالد  يف  والسياحة  السفر  على  حلّثهم  شهواتهم، 
َأْنُفِسِهْم( البقرة:109  اًرا َحَسًدا ِمْن ِعْنِد  َبْعِد ِإمَياِنُكْم ُكفَّ َلْو َيُردُّوَنُكْم ِمْن  َأْهِل اْلِكَتاِب   عن األذهان )َودَّ َكِثرٌي ِمْن 
إضافًة إىل ما لذلك السفر من تأثري على أخالق املسلم، من حماباة  الكافر، والتقّرب إليه، والتشّبه به وحب 
عاداته واملرء حيشر مع من حيب، كما قال حممد ابن احلنفّية: أّن اإلمام علي  قال: )والذي نفسي بيده 
لوان رجال َعبَد اهلل بني الركن واملقام حتى تلتقي ترقوتاه حلشره اهلل مع من حيب( حبار األنوار للمجلسي  ج24 ص366.
واخلالصة ليست حالة السفر - وإن كثر الرتويج هلا - هي دائمًا داعمة لشخصية اإلنسان دعمًا إجيابيًا، 
البلدان فهو خاسر  أن من مل يسافر لتلك  إدراكها، حتى ال يقعون يف وهم  وهذه حقيقة البد للشباب من 
لنصف عمره كما حصل لبعض  املخدوعني من املسلمني ، دون تفكري يف العواقب والنتائج واألخطار اليت تهدد 

دينه وأخالقه ومبادئه. 

قضية ورأي
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مجلة شهرية تعنى بثقافة الشباب الملتزمة
العدد )7( لشهر رمضان المبارك سنة 1437هـ 4

شهر رمضان هو أحد أهّم امِلَنن اإلهلية اليت تفّضَل اهلل بها على عباده كّل عام فهو حمفوف بآثار الصيام 
وبركاته اليت يزداد معها ارتباط العبد برّبه، ملا يؤّديه هذا العمل من سيطرة على النزعات احليوانية يف 
رمضان-  و  وشعبان  الثالثة-رجب  األشهر  يقضون  املعرفة كانوا  أهل  من  العظماء  أن  لذا جند  النفس، 
صائمني، كما أن امللموس بفعل التجربة أيضا أَن هذه الظروف هي اليت تِعّد اإلنسان وتهّيُؤه لتلّقي النفحات 
القدسية هلذا الشهر الكريم، فِمن املشهود امللموس بوضوح ما يرافق أوقات اجلوع والصيام من اجتناب 
للمعاصي واالبتعاد عّما يسخط اهلل ومن جترد للنفس عن الشهوات  و الغفالت  وعلى السالكني إىل اهلل  
أن يلتفتوا إىل قيمة هذه األشهر الثالثة وخصوصا شهر رمضان املبارك ويبالغوا يف االهتمام مبراقبة األفعال 
واألقوال  واألفكار، فاملراقبة األشّد توجب اإلنتباه واحلذر من السقوط يف الرذائل، ما يعين قربًا اكثر 
واستفاضًة أكرب من أنوار البهاء اإلهلي كما قال رسول اهلل n: )إن اهلل عز وجل اختار من األيام اجلمعة، 
ومن الشهور شهر رمضان، ومن الليالي ليلة القدر، واختارني على مجيع األنبياء، واختار مين عليا وفضله 
على مجيع األوصياء، واختار من احلسن واحلسني، واختار من احلسني األوصياء من ولده( حبار األنوار ج 32 
التفكري يف ما خيالف مرضاة اهلل، و  العظماء يوصون تالمذتهم وأنفسهم باحلذر من  ص256. وقد كان 
يعّدون ذلك موجبًا لكدورة النفس واحلرمان من تلقي الفيوضات اخلاصة. فلهو احلديث ولغوه وحشو الذهن 
باألخبار والصور والتخمة من الطعام وقيت أإلفطار والسحر ومعاشرة أهل الدنيا توجب حرمان اإلنسان من 

التزّود من الفيوضات اإلهلية والنفحات الربانية النازلة يف هذا الشهر.
 واملستفاد من اآليات والروايات الشريفة للمعصومني  أّن أحد ممّيزات شهر رمضان املبارك وما يزيده قيمًة 
وشأنًا هو وجود ليلة القدر فيه، فهذه الليلة زادت شهر رمضان رفعًة وفضاًل على الشهور. فاهلل عظم أمَر ليلة القدر 
فقال )َوَما َأْدَراَك َما َلْيَلُة اْلَقْدِر( أي أن لليلة القدر شأًنا عظيًما، وبني أنها خري من ألف شهر فقال : )َلْيَلُة اْلَقْدِر 
ْن َأْلِف َشْهٍر( أي أن العمل الصاحل فيها يكون ذا قدر عند اهلل خرًيا من العمل يف ألف شهر، ومن اجتهد يف  َخرْيٌ مِّ
:n القيام والطاعة وصادف تلك الليلة نال من عظيم بركاتها وفضل ثواب العبادة تلك الليلة، قال رسول اهلل 

م من ذنبه( حبار األنوار - اجمللسي - ج 96 ص 366. )من قاَم ليلة القدر إمياًنا واحتساًبا غفر له ما تقدَّ
كما قال اهلل تعاىل: )َسالٌم ِهَي َحتَّى َمْطَلِع اْلَفْجِر( فليلُة القدر سالٌم وخرٌي على أولياء اهلل وأهل طاعته من 

املؤمنني، وال يستطيع الشيطان أن يعمل فيها سوًءا أو أذى، وتدوم تلك السالمة حتى مطلع  الفجر.

قطاف
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 ، نعرض لك عزيزي القارئ يف هذا العدد، ونّلوح بكتاب قل نظريه، يف جمّلد َوصف قصص وأحوال األنبياء
كتاب  وهو  نبي،  لكل  والتارخيي  الزماين  التسلل  مراعيًا  فيها،  ُذكر  بآيات  مستشهدًا  قصة،  نبي  لكل  الكاتب  فأورد 
عليه  وحقق  أعّده  امليزان،  تفسري  صاحب   ،   الطباطبائي  حسني  حممد  السيد  الكبري  للعالمة  األنبياء(،  )قصص 
الشيخ قاسم اهلاشمي، ومل يكن هدف املؤلف رسد القصة فقط، بل أراد من وراء ذلك ِعدة أبعاٍد ونواٍح منها البعد 
 ، األئمة  طريق  عن  بالروايات  عليها  وعّقب  خصوصًا،  الكريم  القرآن  من  ورسدها  للقصة،  واملعنوي  العبادي 
وبام ورد منها يف التوراة، فكان الكتاب حاويًا ألخبار األنبياء وُأممهم، وجامعًا ملواقفهم وأفعاهلم، فهو حقا حتفة فنّية، 
ودرًة مضيئًة هبّيًة، فقد ذكر العالمة فيه عىل سبيل املثال قصة نبي اهلل آدم وحواء ، وروايات أهل البيت  عنها، 
واإلشارة اىل األمر اإلهلي فيهام، وقصة السجود آلدم  ونسيان آدم للعهد اإلهلي، ووصف جنته التي عاش فيها، 
وهل كانت من جنان الدنيا أم اآلخرة، وما ُذكر عن تلك القصة يف التوراة كذلك، وذكر املؤلف أيضًا قصة إدريس 
 والروايات الواردة فيها، وقصة نوٍح  وبعثه وإرساله، واجتهاده يف دعوته، ومدة لبثه يف قومه، وصنعه للفلك، 
ونزول العذاب وجميء الطوفان، وقصة ابن نوٍح الغريق، وكذلك قصة هود  فقد كان من قوم عاد وثاين األنبياء 
يف هنوضه دفاعًا عن احلق ودحض الوثنية، وأشار العالمة إىل قصة صالح  وبعثته وهو ثالث األنبياء املذكورين 
يف القرآن الكريم، والروايات املشهورة فيه، وقصة إبراهيم  أيضا، وأثره املبارك يف املجتمع البرشي، وما تقّصه 
التوراة فيه، والروايات الواردة من طرق الشيعة عليه، وكذلك قصة البرشى والتي سامها اهلل تعاىل بحديث ضيف 
إبراهيم  والتي وقعت يف مخس سور  مكّية وهي سورة هود واحلجر والعنكبوت والصافات والذاريات، وفصل 
مللخص تاريخ الكعبة أيضًا، وقصة لوط وإسامعيل ، وذي القرنني وسبب تسميته بذلك، وقصة النبي يعقوب 
والنبي يوسف  بتفصيلها املطنب، وقصص موسى وهارون ، وقصة موسى واخلرض  والنظرة التأرخيية 
هلا، وقصة إلياس وداود وسليامن وزكريا وحييى ويونس وعيسى وُأّمه ، وأصحاب الكهف ولقامن ، وقصة 
أصحاب الرس، وأصحاب األخدود، ففي الكتاب كمٌّ هائل من املعلومات القّيمة، فاطلْع عليها بتأّن وسالسة، حتى 

ال يزلف عنك يشء منها، ودمتم.

قراءة في كتاب
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اْلُقْرآُن  ِفيِه  ُأنِزَل  الَِّذَي  َرَمَضاَن  )َشْهُر  تعاىل:  قال 
َن اهْلَُدى َواْلُفْرَقان( البقرة 185 ُهًدى لِّلنَّاِس َوَبيَِّناٍت مِّ

رمضان  شهر  الستقبال  هلفة  يف  املسلمني  مجيع 
صالح  شهر  وهو  واخلري،  العطاء  شهر  فهو  الكريم، 
برنامٍج  إنشاء  قابلية  وبه  للتغيري،  منطلقًا  يكون  أن 
ميزات  ومن  اإلجتامعي،  التغيري  مفردة  خيص  عميّل 
الصالحية  هذه  منشأ  هو  كونه  الشهر  هذا  صفات  و 

والقابلية وسنوضح بعضها يف هذه السطور:
الصفة األوىل: الربجمة النفسية: 

أمر  نحو  وانتقال  تغيري  أي  أن  النفس،  علامء  يرى 
الفرتة  جديد جيب أن يكرر من 6 إىل 21 مرة، وهي 
الالزمة إلحداث تغيرٍي حقيقًي يف صفة معينة  فالبد 

أن تكرر نجاحاته 6 إىل 21 مرة.
إىل   29 رمضان  شهر  عىل  القاعدة  هذه  طبقنا  ولو 
30 يومًا ، هذا يعني استمرار النجاح يف هذه العبادة 
عملية  فتتكّرر   - مرة   30 أي   - يوًما   30 العظيمة 
وال  ترشب  فال  املغرب،  وإىل  الصباح  من  اإلمساك 
تأكل وال تسب وال تفسق، وهذا يمثل برجمة ناجحة 
يف  عظيمة  صفة  وهذه  التغيري،  مرشوع  يف  ومنتظمة 
شهر رمضان، فصيام ثالثني يومًا بأكملها من رمضان 
نفسًيا  أفضل  وهو  باالستمرارية،  يتصف  برنامج 
وبرجمًيا من صيام متقطع غري مؤقت 60 يوًما أو حتى 

600 يوم هذا ال يقلل من شأن الصيام املتقطع، فصيام 
أي يوم له فوائد كثرية، لكن نحن نتحدث عن فضائله 
يف  البالغ  وأثرها  واالستمرارية  النفسية،  الربجمة  يف 
الربجمة و هلذا السبب جتد أن اإلسالم هنى عن اإلفطار 
طيلة أيام رمضان ملن ليس له عذر وأن الشخص الذي 
أفطر ال يعوض ذلك اليوم ولو صام الدهر كله، فأي 

انقطاع ربام يفصل بني فقرات برنامج التغيري.
الصفة الثانية: اختاذ القرار: 

املسلم  يعّلم  أّنه  الفضيل  الشهر  هذا  ميزات  من 
اختاذ القرار، وهي مشكلة يواجهها الكثري من الناس 
فقداهنا،  نتيجة  السلوك  يف  االضطراب  ويعانون 
بعيدًا  قرار،  صاحَب  إنسانًا  يكون  القوي  واإلنسان 
ال  واخلوف  فالرتدد  احلكم،  يف  والرتدد  التلكؤ  عن 
ُينِشئ نفوًسا ضعيفة فحْسب بل يأيت بأمراض نفسية 
خطواته  تبدأ  القرار  يف  والرتدد  أيضًا،  وجسامنية 
يصبح  يكرب حتى  ثم  صغرية  قرارات  اختاذ  األوىل يف 
ملكة وعادة، وأغلب أمور حياتنا تعتمد عىل قرارات 
بسيطة و صغرية فكل ثانية متر يف حياتنا فيها جمموعة 
قرارات النظرات وحركات اليد والرجل وغري ذلك 
اليوم، كل  التي حتتوهيا ساعات  من املواقف املختلفة 
يف  وعي  بغري  أو  بوعي  العقل  يتخذها  قرارات  ذلك 
الدقيقة بل والثانية الواحدة، تصور تردد يف مثل هذه 
 القرارات، إن ذلك يعني مشاكل كثرية صحية ونفسية.

التنمية البشرية
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وشهر رمضان يعّود عىل اختاذ القرار فاإلنسان عندما 
بنّية الصيام وهكذا  القرار  فإّنه يتخذ  يريد أن يصوم، 
القرار باإلمساك وقت اإلمساك وكذلك يتخذ  يتخذ 
تعّود  فإذا  ذلك،  وغري  الفطور  وقت  بالفطور  القرار 
فإنه  رمضان  شهر  فرتة  طيلة  القرار  اختاذ  اإلنسان 
سوف يتربمج عىل اختاذ القرار مما جيعل اإلنسان أكثر 

قّوة وإرادة. 
الصفة الثالثة: اإلنجاز:

التغيري  أو حيل  احللول  تأيت  أو  التغيري  كيف حيصل 
أو يتغري احلال؟

خارجه  من  وليس  اإلنسان  داخل  من  يبدأ  التغيري 
كام نرى ثقافة بعض الشعوب ترجع يف حل مشكالهتا 
وتغيري واقعها اىل مشعوذ أو كاهن أو معالج روحي أو 
حتى اىل عطار.. التغيري أوالً وقبل كل يشء من عند 
اهلل، واهلل وضعه يف داخل اإلنسان، قال تعاىل: )ِإنَّ اهلل 

ُوا َما ِبَأْنُفِسِهْم( الرعد 11. ُ َما ِبَقْوٍم َحتَّى ُيَغريِّ ال ُيَغريِّ
شهر رمضان يعّلم اإلنسان اإلنجاز يف فرتة تدريبية 
هناره  املسلم  يصوم  متصلة  يومًا  ثالثني  مدة  عملية 
ويقوم ليله فيشعر يف هناية الشهر أنه حّقق ربحًا كبريًا 
متحّمسة  تبدأ  الناس  وطبائع  عظياًم،  عماًل  وأنجزت 
فيعّلم  رمضان  شهر  أما  األيام،  مع  احلامسة  فتخف 
اإلنسان كيف ينجز أمرًا عبادّيًا بإرادة قوية ثم تصبح 
أقوى بعد أيام، فإذا طالت املّدة تقّوت اإلرادة أكثر عىل 

غري عادة الكساىل فيقيض املسلم ليله يف التعّبد وهناره 
عمله  من  زيد  النهاية  قربت  فإذا  والذكر،  التالوة  يف 
اإلنجاز  يكون  وهكذا  بركة  األكثر  الليايل  يف  فدخل 
قربت من  إذا  ثم  أكثر  ثم كّثف  ابدأ عماًل  الصحيح، 

اإلنجاز فشّد أكثر حتى تتم العمل كله بإتقان ومتام. 
الصفة الرابعة: اخلروج عن املألوف: 

يكاد جُيمع العارفون والباحثون يف موضوع اإلبداع 
أحوج  وما  املألوف،  عن  خروج  اإلبداع  أن  عىل 
إىل  الزمان  هذا  يف  وبالذات  زمان  كل  يف  اإلنسان 
اإلبداع والتجديد، كام أن كرس الروتني واخلروج عن 
القلق  عىل  للتغلب  الرضورية  األعامل  أحد  املألوف 
يف  نقوم  أن  عىل  معتادون   نا   وكلُّ احلياة،  وضغوط 
الدراسة  أو  العمل  إىل  ونذهب  وقت  يف  وننام  وقت 
ونعود ونأكل ونرشب ونتسّوق إىل غري ذلك من أمور 
علينا  يأيت  وعندما  الغالب،  يف  حمّدد  وقت  يف  الدنيا 
األمور ونخرج عن  علينا  تتغري  املبارك  شهر رمضان 

املألوف والروتني املستمر وتتجدد علينا احلياة.
التجديد والتغيري البد أن يكون يف جدولك اليومي 

واألسبوعي والشهري والسنوي. 
بل  الشهر  هذا  سامت  من  سمة  والتجديد  التغيري 
ومن سامت هذا الدين العظيم، حتى ال متل النفوس 

وحتى تتجدد فتنطلق من جديد.             
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»الَبَداء« يف اللغة هو الظهور و اإلبانة بعد اخلفاء.
القرآن:  مفردات  كتابه  يف  االصفهاين  الراغب  قال 
بّينًا«، و من  »بدا اليشء بدوًا و بداًء : أي ظهر ظهورا 
قيل  لو  و   ، اخلفاء  بعد  يكون  إنام  الظهور  أن  الواضح 

»بدا لزيٍد« فمعناه أنه علم باليشء بعد اجلهل به.
و لقد جاء ذكر الَبَداء هبذا املعنى يف القرآن الكريم يف 

مواضع منها:
1- قال اهلل سبحانه و تعاىل يف القرآن الكريم: 

َتِسُبوَن ﴾الزمر 47. ﴿... َوَبَدا هَلُم ِمَن اهلل َما مَلْ َيُكوُنوا حَيْ
ا َكاُنوْا خُيُْفوَن ِمن  2- و قال سبحانه : ﴿ َبْل َبَدا هَلُم مَّ

َقْبُل ...﴾ األنعام 28.
َما  َسيَِّئاُت  هَلُْم  ﴿َوَبَدا  أيضا:  تعاىل  قال  و   -3
.48 الزمر  َيْسَتْهِزُئون﴾  بِِه  َكاُنوا  ا  مَّ هِبِم  َوَحاَق   َكَسُبوا 

و قد يطلق الَبَداء و يراد منه تغيري اإلرادة و تبّدل العزم 
ن َبْعِد َما  تبعا لتغرّي العلم ، كقوله تعاىل: ﴿ ُثمَّ َبَدا هَلُم مِّ

َرَأُوْا اآلَياِت َلَيْسُجنُنَُّه َحتَّى ِحنٍي﴾ يوسف 35. 
بمعنى  الَبَداء  بأن  اإلمامية  الشيعة  اتفقت  لقد  و 
به،  اجلهل  بعد  باليشء  والعلم  اخلفاء،  بعد  الظهور 
اهلل  عىل  إطالُقه  يستحيل  والعزم  اإلرادة  تغرّي  وبمعنى 
سبحانه و تعاىل، ومل يُقْل به أحد من الشيعة بتاتًا، ألنه كام 
هو واضح مستلزٌم حلدوث علمه و تغرّيه وتبّدل إرادته 
وعدم إحاطته بام كان و ما هو كائن و ما سيكون، و ال 
العقل  أحكام  و  السنة  و  بالكتاب  عارٍف  بمسلم  ُيظن 
أن ُيطِلق الَبَداء هبذا املعنى عىل اهلل سبحانه  وتعاىل عن 

ذلك علوًا كبريًا.
قال:  حازم  بن  منصور  عن  احلديث  يف  جاء  ولقد 
سألت أبا عبد اهلل )الصادق(  هل يكون اليوم يشء 

مل يكن يف علم اهلل باألمس؟
قال: )ال، من قال هذا فأخزاه اهلل(. 

يوم  إىل  كائن  هو  ما  أرأيت  كان،  ما  أرأيت  قلت: 
القيامة، أ ليس يف علم اهلل؟

قال: )بىل قبل أن خيلق اهلل اخللق( توحيد الصدوق: 334.
اإلنسان  عند  يكون  تارة  فنقول:  املعنى  هذا  ونبنّي 
له  تظهر  بعدما  رأيه  يغري  ثم  ما  مسألة  يف  معني  رأي 
يعلم  ال  وكان  عنه  خافية  كانت  التي  املتعلقات  بعض 
هبا فيقال بدا لفالن كذا أي ظهر له رأي مل يكن يعلمه 
وهذا البداء حيصل لإلنسان، وهو هبذا املعنى يستحيل 
حمال  وذلك  والنقص  اجلهل  من  ألنه  تعاىل؛  اهلل  عىل 
 : الصادق  قال  اإلمامية،  به  تقول  وال  تعاىل   عليه 

فهو  ندامة  بداء  شئ  يف  له  بدا  تعاىل  اهلل  أن  زعم  )من 
ص41. الصدوق:  اعتقادات  العظيم(  باهلل  كافر   عندنا 

وقال أيضا: )من زعم أن اهلل بدا له يف شئ ومل يعلمه   

أمس فأبرأ منه( أصول الكايف: ج 1 ص 148 غري أنه وردت 
بصحة  القول  توهم  روايات   األطهار أئمتنا  عن 
البداء باملعنى املتقدم،  لكنه بالتأمل يتضح بطالن ذلك 
كام  سبحانه،  وقدرته  علمه  يسلب   ال  البداء  هذا  وإن 
له  بدا  كام  شئ  يف  هلل  بدا  )ما   : الصادق  عن  ورد 
زمن  يف  الناس  ص148فإن  ج1  الكايف  إبني(  إسامعيل  يف 

عقيدتنا في البداء
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 ظهر هلم أن إسامعيل )وهو اإلبن األكرب  الصادق 
لإلمام الصادق ( هو اإلمام من بعده وليس الكاظم  
 فأظهر اهلل هلم ما مل يكونوا يعلموه، وهو أن إسامعيل 
 . ليس بإمام، وذلك ألن اهلل توفاه قبل أبيه الصادق
فكان  التفاصيل  هذه  كل  يعلم  كان  وعال  جل  واهلل 
يعلم أن الناس سوف يتومهون وأنه تعاىل سوف يبطل 

تومههم اخلاطيء بموت إسامعيل قبل موعد اإلمامة.
 عندما أمره اهلل بذبح  كذلك قصة النبي إبراهيم 
يمتثل  أنه سوف  يعلم  تعاىل  اهلل  فإن    إسامعيل  ابنه 
ألمره وسيفديه بذبح عظيم ولكنهام مل يعلام ذلك فأظهر 
هلام اهلل تعاىل أنه سيغرّي أمر الذبح من إسامعيل  إىل 
الكبش لكن ذلك عن علم مسبق بكل هذه التفاصيل، 
وكام قلنا ال يمكن أن يكون تغيري احلكم بالذبح بمعنى 

أن اهلل غري احلكم وال يعلم أنه سيتغري، لكنه عندما رأى 
جهل  عن  ال  احلكم  فغري  نبيه  يكايفء  أن  أراد  الطاعة 

باألمر ألن ذلك من الكفر العظيم. 
ولعدم فهم هذا املوضوع من قبل بعض أتباع الفرق 
األخرى نسبوا إىل الطائفة اإلمامية القول بالبداء بمعنى 
 ، اجلهل هلل تعاىل طعنا يف املذهب وطريق آل البيت

وجعلوا ذلك من مجلة التشنيعات عىل الشيعة.
والصحيح كام بّينّا أنه تعاىل قد يظهر شيئا عىل لسان 
ذلك  تقتيض  ملصلحة  احلال  ظاهر  يف  أو  وليه  أو  نبيه 
مع  أوال،  ظهر  قد  ما  غري  فيكون  يمحوه  ثم  اإلظهار، 

سبق علمه تعاىل بذلك.
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نحن نقص عليك

حتّدثت بعض آيات القرآن الكريم عن قصة البقرة التي سميت السورة باسمها، فكانت معجزة اهلل عىل يد رسوله 
موسى  لبني إرسائيل ففي قوله تعاىل: )َوإِْذ َقاَل ُموَسى لَِقْوِمِه إِنَّ اهلل َيْأُمُرُكْم َأْن َتْذَبُحوا َبَقَرًة َقاُلوا َأَتتَِّخُذَنا ُهُزًوا 
أسباهبا  معرفة  من  البد  وتفاصيلها  املعجزة  عىل  اإلطاّلع  وملحاولة   ،67 البقرة  اجْلَاِهِلنَي(  ِمَن  َأُكوَن  َأْن  بِاهلل  َأُعوُذ  َقاَل 
ومسبباهتا فُينقل أنه قد وقعت جريمة قتل يف بني إرسائيل وكان القاتل جمهوالً فصار كل شخص من بني إرسائيل 
اَرْأُتْم فِيَها َواهلل ُمِْرٌج َما ُكنُْتْم َتْكُتُموَن( البقرة 72، إىل أن قرروا رفع  َمْعرضًا للُتهمة يف ذلك القتل: )َوإِْذ َقَتْلُتْم َنْفًسا َفادَّ
ُيلهمه الصواب يف  أن   ربه  القاتل، فسأل موسى  فيها، ومعرفة واكتشاف   للقضاء  نبي اهلل موسى  األمر إىل 
 هيزُأ هبم ويسخر منهم،  إليه ربه أن يأمرهم بذبح بقرة غري معينة، فظن بنو إرسائيل أن موسى  احلكم، فأوحى 
أهنم سألوا  تشددهم  ذلك، وكان من مظاهر  بتشددهم يف  عليهم  اهلل  فشّدد  األمر،  بنو إرسائيل وشّددوا يف  فتعنّت 
ْ َلنَا َما ِهَي  موسى  عن عمر البقرة فأجاهبم بأهنا متوسطة يف العمر ليست بصغرية أو كبرية )َقاُلوا اْدُع َلنَا َربََّك ُيَبنيِّ
َا َبَقَرٌة اَل َفاِرٌض َواَل بِْكٌر َعَواٌن َبنْيَ َذلَِك َفاْفَعُلوا َما ُتْؤَمُروَن( البقرة: 68، ثم سألوه عن لوهنا فأجاهبم  ُه َيُقوُل إهِنَّ َقاَل إِنَّ
َلْوهُنَا  َفاِقٌع  َصْفَراُء  َبَقَرٌة  َا  إهِنَّ َيُقوُل  ُه  إِنَّ َقاَل  َلْوهُنَا  َما  َلنَا   ْ ُيَبنيِّ َربََّك  َلنَا  اْدُع  )َقاُلوا  إليها  ينظر  ترّس من  بقرة صفراء  بأهّنا 
َترُسُّ النَّاظِِريَن( البقرة: 69، وسألوه بعد ذلك عن عملها، فأجاهبم بأهنا بقرة فريدة ال تعمل بالسقي أو املزارع سليمة 
،70 البقرة  فِيَها(  ِشَيَة  اَل  َمٌة  ُمَسلَّ احْلَْرَث  َتْسِقي  َواَل  اأْلَْرَض  ُتثرُِي  َذُلوٌل  اَل  َبَقَرٌة  َا  إهِنَّ َيُقوُل  ُه  إِنَّ )َقاَل  العيوب  من   خالية 

وبعد كل هذا ذبح بنو إرسائيل تلك البقرة )َقاُلوا اآْلََن ِجْئَت بِاحْلَقِّ َفَذَبُحوَها َوَما َكاُدوا َيْفَعُلوَن( البقرة: 71، فأمرهم 
ُبوُه بَِبْعِضَها َكَذلَِك حُيِْيي اهلل امْلَْوَتى َوُيِريُكْم  موسى  بعد ذلك برضب القتيل بجزء من البقرة املذبوحة )َفُقْلنَا اْضِ
ُكْم َتْعِقُلوَن( البقرة 73، و ما إن فعلوا ذلك حتى أحيا اهلل ذلك القتيل وأخربه اهلل عن قاتله بقدرة من اهلل، و عاد  َآَياتِِه َلَعلَّ
بعد ذلك ميتًا، ورغم تلك احلادثة والدليل الدامغ بقيت قلوب بني إرسائيل قاسية كاحلجارة )ُثمَّ َقَسْت ُقُلوُبُكْم ِمْن 

َجاَرِة َأْو َأَشدُّ َقْسَوًة( البقرة 74، و مل تؤثر هبم تلك املعجزة و احلادثة العجيبة. َبْعِد َذلَِك َفِهَي َكاحْلِ
 واحلكمة واملوعظة من هذه القصة كلها هو اإللتزام بكالم النبي  تعبدًا ألنه مرسل من قبل اهلل تعاىل خللقه فيلزم 

عدم اخلوض واجلدال يف أوامره وإال كانت عاقبة مالفته العرس واإلثم فهو أعلم بمصلحة العباد.  

 بقرة بين إسرائيل
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نافذة على العالم

ولكنها  العامل،  يف  تقدمًا  الدول  أكثر  يف  تعيش  َمْن  هي  الراهن  وقتنا  يف  املعارصة  الدينية  اجلامعات  أغرب  من  إّن 
حتيا وكأهنا يف عصور غابرة مضت،  إهنا مجاعة )اآلميش Amish(، والتي تنترش يف مخس وعرشين والية أمريكية، 
وُيقّدر عددها بنحو ربع مليون نسمة، وقد وفدت هذه الطائفة من مناطق أوربا الغربية، وعىل العموم هي حركة دينية 
ظهرت يف القرون الوسطى، سّموا أنفسهم )النصارى اجلدد(، ويستلهمون حياهتم من اإلنجيل، ونالت احلركة يف 
بداياهتا التكفري واالضطهاد والقتل من قبل الطوائف األخرى؛ فهاجر الكثري من أفرادها إىل أمريكا خوفًا عىل حياهتم 
ومعتقدهم، وأما ثقافتهم فهي حافلة بالكثري من التقاليد املخالفة للعقيدة النرصانية، فإيامهنم بتعميد الشخص وتطهريه 
روحيًا  يتم يف مرحلة رشده وليس يف طفولته كام هو الدارج يف مجيع الطوائف املسيحية، فهو يعطي الفرد يف نظرهم 
حرية االختيار من خالل طقوس يسموهنا، )رومزبرنَكا rumspringa( وتعني العيش يف املحيط اخلارجي للطائفة، 
له  الطبيعية األمريكية، أي حيق  أْن جيّرب احلياة  السادسة عرشة من عمره  بلغ  لو  فيام  وبناًء عليها فللشخص احلرية 
استخدام الكهرباء، ومشاهدة التلفزيون، وسامع املوسيقى، وكذلك لألسف تكوين العالقات الغري الرشعية، ورشب 
الكحول، وهذه الطقوس يمكن أن تدوم أسبوعًا واحدا، كنوع من املساحة الشخصية للفرد، ويمكن أن تدوم أكثر 
من ذلك تبعا لقرار الشخص، والعودة بعد ذلك ملتزما بتعاليم اآلميش التقشفية، وعند عدم رغبة الشخص يف العودة 
هلم عليه ترك الطائفة وإرسته لغري رجعة، ففي معتقدهم أن روحه قد ضاعت لألبد،  ومن سامت هذه الطائفة، أن هلم 
جملسًا شورى يسمى )أولد أوردر old order( وهم جمموعة من كبار السن، يبّتون يف أي طارىء يواجه جمتمعهم، 
وهم ضد استخدام املنتجات واألجهزة املعارصة؛ فال يستخدمون الكهرباء، وال السيارات، وال اهلاتف، فضاًل عن 
اإلنرتنت، والقنوات الفضائية، نعم يمكن استخدامها عند الرضورة القصوى يف حالة املرض واحلريق ونحوه، وبعيدا 
عن ترف احلياة يستعملون األواين الفخارية لتربيد املاء، ويركبون العربات التي جترها اخليول، ويستخدمون احليوانات 
يف حراثة األرض، وفضالهتا كسامد للرتبة، وهلم فضائل ِعّدة مشاهبة لتعاليم اإلسالم كتحريم املوسيقى، واخلمور، 
والزنا، وسفور املرأة، ومعاقبة الزوجة باهلجر، ولبس املرأة ثوبا ساترًا فضفاضًا، وتقاليد أخرى كتغطية شعر رأس 
املرأة بوشاح أبيض إن هي متزوجة، ووشاح أسود إن كانت عزباء، وللبنت حٌق يف الدراسِة إإلبتدائيِة فقط، والشاب 
عندهم إذا تزوج أطلق حليته، وحُيرم إلتقاط الصور والتأمني عىل احلياة واملمتلكات والتكافل اإلجتامعي ُيغني عن ذلك، 
لِِعَباِدِه﴾)األعراف 32(، وإباحة  َأْخَرَج  تِي  الَّ ِزينََة اهلل  َم  َمْن َحرَّ وسامت سلبية كتحريم وسائل الرفاهية املعارصة، ﴿ُقْل 
 عاّمة املحرمات يف فرتة )الرومزبرنَكا(، وكذا العيش يف عزلة متقوقعني ومبتعدين عن الناس وعن الطوائف األخرى.

مجاعة اآلميش
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عناقيد

أبـوه منـه  يريـده  مـا  يفعـل  كان احمـد يحـب أن 
حتـى وإن كان ذلـك متِعبـًا لـه؛ لذلـك كان يتخّفـى 
عندمـا يريـد أن يخالـف األب خـاًل مـن العتـاب.

وخـالل سـنواته السـابقة كان األُب حريصـًا على 
تعليمـه كلَّ مـا يحتاجـه في وظيفته الشـرعية؛ ولهذا 
حـرص علـى تعليمـه قبـل األوان، لكـّن أحمـد كان 
راغبـًا فـي أْن يسـاَل عـن مخالفاتـه التـي لـم يعـرف 

بهـا أحد.
وفـي لحظـة مـن اللحظـات شـعر بأهميـة البـوح 
فأخـذ  مباشـر،  غيـر  طريـق  ولوعـن  األمـور  بهـذه 

بالحقيقـة. يخبـره  يمّهـد ألبيـه حتـى 
فقـال ألبيـه: إننـي منذ مدة كنت ارغـب أن اعرف 
حكـم بعـض المخالفـات التـي يقـع فيهـا اإلنسـان 

أحيانـًا فـي صغره.
فانتبـَه األب لـكالم ابنـه وهو يشـعر بالقلق من أن 
يكـوَن قـد وقعـْت منـه مخالفـات فـي أعمالـه وهـو 
ال يعلـم بذلـك، ومـع شـعوره بالقلـق لكنّـه طالـب 

االبـن بإكمـال حديثه.
رغـب االبـن أن يبتعـَد قليـال فـي الـكالم؛ حّتـى 
يمّهـد بطريقـة مقبولـة لقبـول كالمـه مـن قبـل األب 
فقـال: إننـي منذ الصغـر تعلمت منك يا أبـي أّن الله 

تعالـى ال يحاسـب اإلنسـان الـذي يقـوده جهله إلى 
الخطـأ ألنـه غيـر متعمـد ومعـذور أليـس كذلك؟

يوجـد  لكـْن  سـليم  كالم  هـذا  نعـم  األب:  فـردَّ 
تفصيـل فـي جهـل اإلنسـان فليـس كل جهـل يعـذر 
فيـه اإلنسـان، كمـا أن الجهل ليس مانعـًا من تحّمل 
مسـؤولية العمـل مـن ناحية األثـر في الخـارج، وما 

ذكرتـه يتعلـق بجانـب التكليـف.
الـكالم  هـذا  أقصـد  إننـي  قائـاًل:  االبـن  فعـاد 
تعنـي  مـاذا  لكـن  آخـر،  شـيئًا  وليـس  بالضبـط 

الخـارج؟ فـي  بالمسـؤولية 
قـال األب: إن عمـل اإلنسـان الـذي يتجـاوز فيـه 
الحـد له جانـب تكليفي وجانب وضعـي، والجهل 
قـد يكـون عـذرًا للجانـب األول لكنّـه ليـس عـذرًا 

الثاني. للجانـب 
عـاد أحمـد مـّرة أخـرى ليسـأل عـن موقفـه مـن 
تلـك الحـاالت التي مـّر بها دون أن يشـعر والده أنه 
قـد وقـع في ذلـك فعاًل  فقال : وهل يكون اإلنسـان 

مسـؤوال وهـو جاهـل فـي عمله ؟
فـرّد األب: إن المسـؤولية ليـس لهـا معنـى واحد 
وإنما تفسـر بتفسـيرين األول ينفيـه الجهل، والثاني 
مـن  والبـد  خارجـي،  أثـر  ألّنـه  الجهـل؛  ينفيـه  ال 
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وجـود جهـة مسـؤولة عنه؛ ولهـذا ال يعذر اإلنسـان 
المتعّلقـة  األعمـال  وهـي  صغيـرا  كان  وان  حتـى 

بالتجـاوز علـى أمـوال اآلخريـن.
فقال أحمد : هذا يعني أّن اإلنسـان الذي يرتكب 
الخطـأ مثـال فـي بعـض األحيـان ال يكـون معـذورا 
عـن تـدارك الخلـل الـذي أحدثـه، وإن كان معذورًا 
عـن تحمـل مسـؤولية ذنـب هـذا العمـل األخـروي 

وال يمكـن قيـاس أحـد األمريـن علـى اآلخر.
قـال األب: كأّنـك تريـد أن تعتـرف بقضيـة قْمـَت 
عـن  بعيـدًا  تذهـب  فلمـاذا  سـابق،  وقـت  فـي  بهـا 
وجهتـك، أفِصـح عمـا يدور فـي ذهنـك، فاألمر لن 

يتغيـر سـواء ذكرتـه أّوالً أم ذكرتـه آخـرًا.
قـال أحمـد: كنت أريـد أْن أعـرَف حكـم أعمالي 
قبـل أن أبّيـن لـك مـا صـدر منّـي، فقـد كنـُت احتاُل 
مـن  قليـل  شـرب  خـالل  مـن  نفسـي  علـى  أحيانـًا 
المـاء عندمـا كنـت أشـعر بالعطـش، وكنـت أتنـاول 

المـاء يوميـًا طـوال فتـرة صيـام رمضـان.
فـي هـذه اللحظـة وضـع األب يـده علـى وجهـه 
خجـال ممـا سـمعه مـن ابنـه، وأخـذ يقّلـب تفكيـره 

يسـتطيع  طريقـًا  يجـد  أن  ويحـاول  وشـماالً  يمينـًا 
مـن خاللـه إنقاَذ وَلـده من هـذه الورطـة، وبعد فترة 
مـن الصمـت عاد متسـائاًل عـن تاريخ حصـول هذه 

المخالفـات.
فقـال االبـن: إّنني كنـت أفعل ذلك في السـنوات 
األولـى التـي كنـت فيهـا أشـعر بعـدم قدرتـي علـى 
العاشـرة مـن  المقاومـة للعطـش؛ ألنـي كنـت فـي 
ثالثـة  لمـدة  الوضـع  هـذا  علـى  وبقيـت  عمـري، 
سـنوات، وعندمـا بلغـت الرابعة عشـر ترْكـُت ذلك 
فقـد اشـتّد عـودي وأصبحُت متعـّودًا علـى الصيام.
مـا وقـع منـك كان  للـه أن  الحمـد  فقـال األب: 
فـي فترة سـابقة علـى تكليفـك الشـرعي، وقد كنت 
خائفـًا مـن أن تكـون قد مارسـت هذا العمـل وأنت 
مكلـف؛ ألنـك فـي هـذه الحالة سـتتعرض لعواقب 
وخيمـة، ولعـل الله سـبحانه أراد لـك الخير؛ ألنك 
بـدأت الصيـام فـي وقـت مبكـر، فلـو أنـك بـدأت 
الصيـام فـي وقـت قريـب مـن عمـر التكليـف ربمـا 
أيضـّا،   وبالكفـارة  بالصيـام،  مطالبـا  اآلن  كنـت 

ونحمـد اللـه أن الصيـام كان فـي الصغـر.  
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أي بني

عن سلمة بن كهيل عن حبة العرين قال سمعت أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب  يقول:)إين أخشى عليكم اثنتني 
طول األمل و اتباع اهلوى فأما طول األمل فينيس اآلخرة و أما اتباع اهلوى فيصد عن احلق( األمايل، الشيخ املفيد: ص56

وعن أمري املؤمنني :)إياك وطول األمل فكم من مغرور افتتن بطول أمله و أفسد عمله و قطع أجله فال أمله 
أدرك و ال ما فاته استدرك( غرر احلكم: ج1،ص318

طول األمل: هو أن يعتقد الشخص من حيث الوجود أنه باٍق إىل مدة طويلة متطاولة، مع رغبته وشغفه يف مجيع 
ناجتة عن  والدار واألصدقاء وغري ذلك، وهو صفة مذمومة  املال واألهل  منها  والتي  والبقاء،  الوجود  ذلك  لوازم 
الشهوة عندما تغرر العقل بلذائذ اجلهل، فاالعتقاد املذكور بطول البقاء راجع إىل سيطرة وحتكم جانب اجلهل، أّما 
حّب صاحب األمل جلميع لوازم البقاء وميله إليه فهومن ُشَعب حب الدنيا، وثباته يف القلب راجع إىل تعويله واعتامده 
إّما عىل شبابه، فيستبعد قرب املوت مع الشباب، وال يتفكر املسكني يف أحوال من حوله من أقاربه وأصدقائه، وينسى 
أسباب وفياهتم التي حرض بنفسه تشييع جثامينهم اىل حتت الرتاب، فهذا قتله املرض، وذاك دهسته سيارة، وأغلبهم 
اَعِة  السَّ ِعْلُم  ِعنَْدُه   كام قال اهلل تعاىل:﴿إِنَّ اهلل  البيت  الكريم ونصائح أهل  القرآن  بال مقدمات وإنذارات سوى 
ُل اْلَغْيَث َوَيْعَلُم َما يِف اأْلَْرَحاِم َوَما َتْدِري َنْفٌس َماَذا َتْكِسُب َغًدا َوَما َتْدِري َنْفٌس بَِأيِّ َأْرٍض مَتُوُت إِنَّ اهلل َعِليٌم  َوُينَزِّ
يتأمل  الدنيا عليه، وال  بإقبال  املوت فجأة إلغرتاره  يعتمد عىل صحته وقوته، ويستبعد جميء  أو  آية 34،  لقامن  َخبرٌِي﴾ 

ليدرك أن ذلك غري بعيد بل حيجزه جهله عن أوضح البدهييات.
ًا َواَل َنْفًعا   إن املوت ال يتقّيد بزمان وال مكان ﴿َأْيناََم َتُكوُنوا ُيْدِرُكُكُم امْلَْوُت﴾ النساء:  78 ، ﴿ُقْل اَل َأْمِلُك لِنَْفيِس َضّ

ٍة َأَجٌل إَِذا َجاَء َأَجُلُهْم َفاَل َيْسَتْأِخُروَن َساَعًة َواَل َيْسَتْقِدُموَن﴾ يونس: 49. إاِلَّ َما َشاَء اهلل لُِكلِّ ُأمَّ
 ولو َسِلم بعده فاملرض فجأة غري بعيد فإن املرض كاملوت يف عروضه وطرّوه عىل اإلنسان عىل حني غفلة، إذ كل 
مرض إنام يقع فجأة، وإذا مِرض مل يكن املوت بعيدًا، فكم من مرض كان مرساالً للموت ومقدمة لوداع اإلنسان دنياه. 
ولو تفّكر اإلنسان الغافل، وعمل بام يعتقد من أّن املوت ليس له وقت مصوص وال مكان معلوم ، وهو شامل جلميع 
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أفراد النوع من أطفال وشباب وِشيب وكهول، ومن شتاء وخريف وصيف وربيع، وليل وهنار، وحرض وسفر، لكان 
دائاًم مستشعرًا له غري غائب وال غافل عنه، ولَعُظَم اشتغاُله باالستعداد له، لكن اجلهل هبذه األمور وحب الدنيا بعثاه 
عىل الغفلة وطول األمل، فهو يف الوقت الذي يظّن أن املوت مدرُكه وأنه يسعى بني يديه، ال يقّدر نزوله ووقوعه فيه، 
ويف الوقت الذي يشّيع فيه جنائز أحبائه، ينسى أن سيكون هو صاحب النعش يومًا ما، ألّن هذه املواقف قد تكّررت 
عليه، وصارت مألوفًة لديه، وأما موت نفسه، فلم يألفه ألنه مل يقع، وإذا وقع ال يقع دفعة أخرى بعده، فهو األول 

وهو اآلخر. 
وأّما حّبه لتوابع البقاء: من املال والدار واملراكب والضياع والعقار، فراجع إىل االلتذاذ هبا يف مدة طويلة، فيثُقل عىل 
قلبه مفارقتها، فيمتنع قلبه عن التفّكر يف املوت الذي هو سبب مفارقتها، إذ كل من كره شيئًا دفعه عن نفسه، واإلنسان 
ملا كان مشغوفًا باألماين الباطلة، وبالدنيا وشهواهتا ولذاهتا وعالئقها، فتتمنى نفسه أبدًا ما يوافق مراده، ومراده البقاء 
يف الدنيا، فال يزال يتومّهه ويقّرره يف نفسه، ويقّدر توابع البقاء من أسباب الدنيا، فيصري قلبه عاكفًا عىل هذا الفكر 
موقوفًا عليه، فيلهو عن ذكر املوت وال يقّدر قربه، فإن خطر له يف بعض األحيان أمر املوت واحلاجة إىل االستعداد 
له، سّوف ذلك ووعد نفسه إىل أن يكرب فيتوب، وإذا َكرُب َأّخر التوبة إىل أن يصري شيخًا، وإذا صار شيخًا يؤخرها إىل 
أن يفرغ من عامرة هذه الضيعة أو يرجع من سفر كذا أو يفرغ من تدبري هذا الولد وجهازه وتدبري مسكن له. وال يزال 
يسّوف ويؤّخر إىل أن خيطفه املوت يف وقت ال حيتسبه، فتعظم عند ذلك بلّيته وتطول حرسته، فهو يتناسى أهل النار 
وصياحهم من تسويفهم، واملسّوف املسكني ال يدري إن الذي يدعوه إىل التسويف اليوم هو معه غدًا،  وإّنام يزداد 
بطول املدة قوة ورسوخًا، إذ اخلائض يف الدنيا ال يتصور له الفراغ منها قط، إذ ما قىض من أخذ منها لبانته، وإّنام فرغ 

منها من تركها.



القوارير

هِر الَكريم َظواِهٌر ُتراِفُق الَقواريَر في الشَّ

مجلة شهرية تعنى بثقافة الشباب الملتزمة
العدد )7( لشهر رمضان المبارك سنة 1437هـ 16

هر الكريم من خالل بيانات مكاتب المراجع )أيدهم الله( في اإلعالم والمساجد   ما أن ُيعلن عن ُبزوغ ِهالل الشَّ
حتى تأخذ الناس باالستعداد الستقبال هذا الضيف الجديد الذي يطرقنا في كلِّ سنٍة وفي كلِّ عام، فتقوم المساجد 
والحسينيات واألُسر المسلمة بأخذ االستعداد التام لتغطية هذا الشهر الكريم بما يحتاجه الناس من الزاد المعنوي 

والمادي.
  لكننا لو أدرنا العين لبعض الزوايا فإننا سنجد بعض السلبيات التي تصدر من الفتيات أو العوائل المسؤولة عن 

رعاية بناتها دون أيِّ فقاهٍة أو التزام، ودون أن َنجد َعزمًا واضحًا لمعالجتِها.
  يمكننا أن نجمل تلك السلبيات في ثالث نقاط هي:

1- انسالخ الكثير العادات اإليمانية من الفتيات بمجرد انتهاء الشهر الفضيل وانقضاء أيامه المباركة، فيرجعن 
إلى ما ُكنَّ عليه قبل الشهر الكريم، فُتضّيُع الصلواُت وُيهجر القران وُيحيى التبرج واالبتذال.

  وهذه الحالة السيئة ربما ال تختص بفتياتنا فحسب، بل هي مشكلة تكاد أن تكون عامًة، فما أن يعلن عن هالل 
شهر شوال فسرعان ما تزول أكثر العادات والممارسات الرمضانية الطيبة، التي دأبنا على المواظبة عليها خالل 

الشهر الكريم، ومنها تضييع صالة الفجر، وهجران الكتاب الكريم، وترك األدعية وصالة الليل وغيرها.
النفوس، ولم يكن بالمستوى الذي    وهذا إن دلَّ على شيء فإنما يدل على عدم أخذ شهر رمضان دوره في 
جعل تلك العبادات الشريفة مختومًة في صدورنا ومطبوعة على جوارحنا، كي نواظب عليها فيما بعد من األشهر 

واأليام.
2- اإلفطار المتعمد من قبل طالباتنا في المدارس والكليات من دون تروٍّ وتعّلٍم للحكم الصحيح، ال سيما طلبة 
المراحل المنتهية التي تتزامن امتحاناتهم مع أيام الصيام المباركة، وهذه مشكلة لم ُتعالج بصورة صحيحة ال من 

قبل الوزارة وال من قبل عوائل تلك الطالبات.
 ، 3- عدم معرفة السن الشرعي للتكليف لدى الفتيات، فيبلغَن شرعًا دون معرفة ذلك من قبل أنفسهنَّ أو أوليائهنَّ
وهذا من األخطاء الشائعة والمتفشية في الوسط المسلم إال من رحم الله تعالى، مما يتسبب ذلك الجهل بالتكليف 

تحمل البنت قضاء الصالة والصيام لسنين عديدة مع األسف.
  وربما ال تتحمل البنت هذا الخطأ، ألنه يستبعد منها -بحسب طبيعة عمِرها وإدراِكها- االلتفاُت إلى التكليف 

واإللتزام به من دون مساعدة أهلِها أو من يقوم مقامهم كمعلماتها في المدرسة أو زميالتها المتدينات.



طب وتكنولوجيا

في عصر االختراعات المذهلة والمتسارعة  ينبغي على الشاب المؤمن أْن يستثمر نعمة هذا النوع من العلم في 
العبادة والدعاء واإلستفادة  ينابيع  الدينية واألخالقية من حياته، ويحاول ربط معطيات العلم الحديث مع  الناحية 
منها ما لم يترتب محذور، وهذا ما يوفره لنا تطبيق حقيبة المؤمن ــ التطيبق اإلسالمي المتكامل من تصميم وبرمجة 

وإعداد شعبة اإلنترنيت في العتبة العباسية المقدسة.
يضم تطبيق حقيبة المؤمن: 

ـ  القرآن الكريم بصوت أفضل القراء 
ـ أدعية األيام 

ـ الزيارات )مقروء ومسموع (.
ـ المناجاة )مقروء ومسموع (.

ـاألدعية العامة )مقروء ومسموع (.
ـ الصلوات على الحجج الطاهرين.

ـ الصالة اليومية.
ـ المسبحة.

ـ تعقيبات الصالة.
ـ المناسبات الدينية.

ـ أوقات الصالة.
يمكنكم التواصل على العنوان التالي: 

www.facebook.com/haqibatalmome

طب وعلوم 
السكتة  2015وحدة  لسنة  الطبية  اإلنجازات  أهّم 
اإلسعاف  سيارات  تستطيع  المتحركة  الدماغية 
الطوارئ  قسم  جلَب  فائقة  بتكنولوجيا  المزودة 
الدماغية  السكتة  بأعراض  المريض  إلى  مباشرة 
بالتواصل عن طريق بّث الفيديو،  ويستطيع أطباء قسم 
المخ واألعصاب في المستشفى بتشخيص أعراض 
يسّمى  ما  وهو  اإلسعاف..  سيارة  داخل  المصاب 
التطبيب عن بعد، بينما يقوم المسعفون داخل سيارة 
الفائقة وأخصائيو  العناية  اإلسعاف وممّرضو وحدة 
بمنشط  المريض  وحقن  عصبي  تقييم  بعمل  األشعة 
أعراض  من  التأّكد  بعد  النسيجي  )بالسمينوجين( 

السكتة ومن ثم تقديم عالج أسرع وأكثر فعالية.

17 مجلة شهرية تعنى بثقافة الشباب الملتزمة

تطبيق حقيبة المؤمن 
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مساحة ود

تخّيل أنك تمشي في طريقك فإذا بلوحة مكتوب عليها: ممنوع التقدم )حقل ألغام(! لن تجد في نفسك 
حقدًا على من وضع هذه اللوحة ألنه قال لك: ممنوع، بل ستشكره عليها ولن تفكر أن هذه اللوحة قد 

حّدت من حريتك بل ستفهمها أنها ضمان لسالمتك.
هناك فرق كبير بين من يفهم حدود الشرع على أنها تحد من حريته وبين من يفهمها على أنها ضمان 

لسالمته قال تعالى: ﴿َوَمن َيَتَعدَّ ُحُدوَد اهللَِّ َفَقْد َظَلم َنْفَسُه﴾ الطالق:1

تستطيع  ال  ماٍض  بين  وعشَت  تعرفها..  لست  بلحظة  وستنتهي  تذكُرها...  لسَت  بلحظٍة  حياَتك  بدأَت 
تغييَره.. ومستقبٍل ال تستطيُع صنعه.. فال تغفْل عن استشعاِر ضعفك، وإظهار فقرك إلى ربك.

سأَل مسكيٌن اعرابيًا َأن يعطَيه حاجًة، فقال: ليس عندي ما َأعطيِه للغير، فالذي عندي َأنا َأحقُّ الناس به، 
: ذهبوا مع الذيَن ال َيسألوَن النَّاس إِلحافًا... فقاَل السائُل: أيَن الذيَن ُيؤثرون على َأنفِسهم؟ فقاَل األَعرابيُّ

إذا أنت رافقت الرجال فكن فتًى        كــــأنك مملوك لكـــل رفــــيق
ى لكل صديق وكن مثل طعم الماء عذبًا وباردًا        على الكبد الحرَّ

ِهاَلُل  َطَلَع  إَِذا  النَّاِس  َمْعَشَر  َيا  َفَيُقوُل:  النَّاِس  إَِلى  بَِوْجِهه  ُيْقبُِل   n الله  َرُسوُل  َكاَن  َقاَل:  َجْعَفٍر  َأبِي  َعْن 
َقْت َأْبَواُب  ْحَمِة، وُغلِّ َماِء وَأْبَواُب اْلِجنَاِن وَأْبَواُب الرَّ َياطِيِن، وُفتَِحْت َأْبَواُب السَّ َشْهِر َرَمَضاَن ُغلَّْت َمَرَدُة الشَّ
َعاُء، وَكاَن لِلَّه فِيه ِعنَْد ُكلِّ فِْطٍر ُعَتَقاُء ُيْعتُِقُهُم اللَّه ِمَن النَّاِر، وُينَاِدي ُمنَاٍد ُكلَّ َلْيَلٍة َهْل ِمْن  النَّاِر، واْسُتِجيَب الدُّ
اٍل ُنوِدَي  َساِئٍل؟ َهْل ِمْن ُمْسَتْغِفٍر؟ اللَُّهمَّ َأْعِط ُكلَّ ُمنِْفٍق َخَلفًا، وَأْعِط ُكلَّ ُمْمِسٍك َتَلفًا َحتَّى إَِذا َطَلَع ِهاَلُل َشوَّ
ِهَي  َما  بَِيِده  َنْفِسي  ِذي  َأَما والَّ  ، َجْعَفٍر  َأُبو  َقاَل  ُثمَّ  اْلَجاِئَزِة،  َيْوُم  َفُهَو  َجَواِئِزُكْم،  إَِلى  اْغُدوا  َأِن  اْلُمْؤِمنُوَن 

َراِهِم(. الكافي: ج4، ص67 َنانِيِر واَل الدَّ بَِجاِئَزِة الدَّ

 وَعْن ِهَشاِم ْبِن َسالٍِم َعْن َسْعٍد َعْن َأبِي َجْعَفٍر  َقاَل: ُكنَّا ِعنَْده َثَمانَِيَة ِرَجاٍل، َفَذَكْرَنا َرَمَضاَن، َفَقاَل: )اَل 
(، اَل  َتُقوُلوا َهَذا َرَمَضاُن واَل َذَهَب َرَمَضاُن، واَل َجاَء َرَمَضاُن، َفإِنَّ َرَمَضاَن اْسٌم ِمْن َأْسَماِء الله  )َعزَّ وَجلَّ
ْهَر ُمَضاٌف إَِلى ااِلْسِم،  اِئُل، وَلِكْن ُقوُلوا َشْهُر َرَمَضاَن، َفإِنَّ الشَّ َما َيِجيُء وَيْذَهُب الزَّ َيِجيُء واَل َيْذَهُب، وإِنَّ

ِذي ُأْنِزَل فِيه اْلُقْرآُن، َجَعَله َمَثاًل وِعيدًا(. الكافي: ج4، ص70 ْهُر الَّ وااِلْسُم اْسُم الله )َعزَّ ِذْكُرُه(، وُهَو الشَّ

فلسفُة األحكام

حياتك في سطرين!

َأسكتُه..

داقِة َأَدُب الصَّ

أحاديٌث رمضانية



15 شهر رمضان املبارك سنة 3 هـ



www.imamali-a.com
tableegh@imamali.net

07700554186


