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قضية ورأي

شهادة في محراب العبادة
اجتمع قو ٌم من ُغالة اخلوارج ،وتذاكروا القتىل من رفاقهم وذوهيم يف حرب صفني ،وكانوا بالساحة
القريبة من بيت اهلل ،وعندما دلفوا من بني مرصاعي الباب ،متفرقني ،واحد ًا بعد اآلخر ،آووا إىل بقعة
نائية من املكان ،عمياء خرساء ،ال تيش هبم ،فال ت ّطلع عليهم فيها عني ،وال تسمع منهم أذن ،وال ينقل
عنهم لسان...وجلسوا يتسارون...وظلوا ساعة ،بخلوهتم تلك ،يف حديث موصول ،يلم بالنفس
خمتلف النربات .وأخري ًا التفت أحدهم إىل رفيقيه ،وقال« :لو أننا رشينا أنفسنا هللَّ عز وجل ،فأتينا
وثأرنا إلخواننا الشهداء بالنهروان »...مروج
أئمة الضالل ،وطلبنا غرهتم ،وأرحنا منهم البالد والعبادْ ،
الذهب ،للمسعودي ،2 :ص411

عيل بن أيب طالب ( ،)Tومعاوية بن أيب سفيان ،وعمرو
كانوا يقصدون بـ «أئمة الضالل» اإلمام ّ
عيل بن أيب طالب».
بن العاص ،وقال عبد الرمحن بن ملجم لعنه اهلل لصاحبيه «أنا أكفيكم أمر ّ
خمتصة به ،بحيث ال
ال
يتصور أن الدوافع التي دفعت هذا الشقي الرتكاب هذا الذنب العظيم أهنا ّ
ّ
تعرض عىل غريه من الناس ،وهم يف أمن منها ،هذا تصور خاطئ ،فاهلوى وطلب الدنيا والركون اىل
ولذاهتا كثري ًا ما ّ
زخرفها ّ
وجر الدواهي ،وفعل النفس األمارة بالسوء ،هذا أحد دوافع قتل
زل األقدام ّ
أمري املؤمنني (.)T
الشقي ظ ّن أنه يفعل فع ً
ال حسن ًا ،وال يشتبه
ودافع آخر هو فساد االعتقاد وسوء التشخيص فهذا
ّ
األمر أنه معذور يف ذلك كالذي ال حيرض الدرس مث ً
ال عندما يكون األستاذ مريض ًا أو مسافر ًا ،وحيرض
هذا األستاذ فجأة ،ربام يعذر مثل هذا الغياب عند الطالب ألن تشخيص املوضوع معتمد عىل يشء من
املوضوعية ،أما الذي يعتقد العقائد الفاسدة بتشخيص مقدمات خاطئة وواضحة البطالن فال عذر له
يف السلوك الذي يظهر وفق هذه العقيدة.
نسأل اهلل أن يو ّفقنا ملراضيه ،ويكتب لنا حسن اخلامتة بحسن أعاملنا يف حمبة أهل البيت (.)E
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قطاف

ص ُك ُم اهلل بِ َب ْد ٍر
َو َل َق ْد َن َ َ

يف يوم السابع عرش من شهر رمضان املبارك من السنة الثانية للهجرة فاحت بشارات النرص
اإلسالمي املبني عىل جيش الكفر والرشك يف أول لقاء غري متكافئ من ناحية العدد والعدّ ة ،فقد
سني وسبعني مجالً،
بلغ عد ُد املسلمني يف هذه املعركة ثالثامئة وبضعة عرش رجالً ،وعدّ هتم البالغة َف َر ْ
ٍ
رجل ،وعدّ هتم مائتا فرس ،وهبذا فهم ُيشكلون ثالثة أضعاف عدد
أ ّما عدد املرشكني ف ُيقدّ ر بألف
املسلمني من ُ
حيث العدد وال ُعدَّ ة.
سجل لصالح املرشكني يف احلسابات العسكرية الظاهرية ،فأي قائد ميداين بخربته
هذا الفارق ُي ّ
العسكرية حيكم بالنرص للمرشكني حسب هذه األرقام.
لكن الذي حصل عكس النتيجة وخالف قوانني األرقام فكيف حصل ذلك؟
يسجل لصالح املسلمني لذلك كان النرص ،لكن ليس التكافؤ يف األمور
يف احلقيقة إن عدم التكافؤ ّ
رس االنتصار.
الظاهرية ،إذ ال تكفي العدّ ة والعدد إلحراز النرص ،بل ّ
ثمة أمور أخرى يكمن فيها ّ
منها :اإليامن القوي باهلل تعاىل ،واإليامن باهلدف وهو أن اإلسالم هم األجدر بقيادة األرض واألوىل
بحكم هذا العامل.
ومنها :الصرب الذي تس ّلح به رسول اهلل ( )Fومعه املسلمون ،فصربوا عىل العذاب النفيس
واجلسدي واملضايقات االقتصادية واالجتامعية من تعذيب وهتجري وقتل ،إىل أن جاء النرص العظيم
من اهلل.
ومنها :القيادة الرشيدة احلكيمة املتمثلة بشخص النبي ( )Fففرق بني جيش يقوده نبي وبني
جيش يقوده كافر مرشك.
ومنها :الدعاء والترضع إىل اهلل عز وجل ،فمع األسباب الطبيعية وحسن التنظيم كتب اهلل تعاىل
التوفيق للنرص بربكة دعاء رسول اهلل ( ،)Fفاستجاب له تعاىل( :إِ ْذ ت َْست َِغي ُث َ
اب
است ََج َ
ون َر َّبك ُْم َف ْ
َلكُم َأ ِّين ُمِدُّ كُم بِ َأ ْل ٍ
ِ ِ ِ
ِ
َّرص
ف ِم َن ا َْمل َال ِئك َِة ُم ْر ِدفِ َ
ْ
ْ
رشى َول َت ْط َمئ َّن بِه ُق ُلو ُبك ُْم َو َما الن ْ ُ
ني * َو َما َج َع َل ُه اهلل إ َّال ُب ْ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
إِ َّال م ْن عنْد اهلل إِ َّن اهلل ِ
يم) األنفال.10 - 9:
عز ٌيز َحك ٌ
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قراءة في كتاب

إقبال األعمال
كتاب إقبال األعامل  -الذي ألفة السيد ابن طاووس ّ
احليل

املتوىف سنة 664هـ  -من الكتب املهمة واملصادر األوىل يف
األدعية ،وعليه اعتمد علامء الشيعة حتى يف هذه العصور
املتأخرة ،فال جتد كتاب ًا يف جمال األدعية واألعامل واألذكار يف

خصوص األشهر وعىل وجه التحديد أشهر العبادة رجب
وشعبان ورمضان وذو احلجة إالً وهو يستند إليه.
طريقته يف هذا الكتاب:

نص الروايات التي ينقلها
عادة ما يذكر السيد ابن طاووس َّ

ترصف يف متنها ،وأ ّما لو كان الدعاء من غري املأثور فهو يشري إىل ذلك ،ويف
يف اإلقبال بدون أي ّ

هذا الكتاب ذكر السيد ـ مضاف ًا إىل األدعية ـ أعامل كل شهر من شهور السنة القمرية بخصوصه
وما فيه من الصلوات املأثورة ،ويف كثري من املواطن يذكر الدعاء أو الرواية بالسند كامالً ،ويف

بعض املوارد يذكر سنده إىل الكتاب الذي ينقل منه الدعاء أو العمل الذي يذكره.

ذكر السيد يف بعض املواطن مقدمة للقارئ حيتاج إليها ،فعىل سبيل املثال :قبل أن يذكر أعامل
ٍ
مقدمة عظمة شهر رمضان وفلسفة ترشيع الصوم ،وذكر الروايات الدالة عىل
شهر رمضان ّبني يف
وبني أقسام الصائمني ..الخ،
بدء السنة بشهر رمضان ،وأشار إىل اآلراء املختلفة يف املقامّ ،

وذكر السيد ابن طاووس يف األول أعامل شهر رمضان وأدعيتها وكيفية معاملة العبد مع مواله

يف هذا الشهر .وذكر يف الثاين أعامل سائر الشهور ،وهو عىل قسمني :أشار يف القسم األول إىل فوائد

األشهر الثالثة شوال وذي القعدة وذي احلجة وأشار يف القسم الثاين إىل أعامل بقية شهور السنة.
مجلة شهرية تعنى بثقافة الشباب الهادفة
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التنمية البشرية

شهر رمضان انطالقتنا حنو اتلغيري...
خصوصيات كثرية ،ال تكاد
لشهر رمضان
ٌ

ِ
ِ
ب
اإلهلي ،قال تعاىل ( َيا َأ ُّ َهيا ا َّلذي َن َآ َمنُوا كُت َ
ِ
ب َع َىل ا َّل ِذي َن ِم ْن َق ْب ِلك ُْم
الص َيا ُم ك ََام كُت َ
َع َل ْيك ُُم ِّ

مهمة من حمطات اإلنسان ،يكتشف فيه نفسه،

النفس نحو الفضائل هو أعظم اجلهاد عند اهلل

آخر من َأشهر السنة يرقى إليه وال
جتد شهر ًا َ
إىل خصوصياته ،ألن اهلل تعاىل جعله حمطة
ويرجع فيه إىل ربه ،ويعيد حساباته يف إدارته

ملشاريع احلياة ،وينطلق منه انطالقة صحيح ًة

نحو اهلدف احلقيقي من وجودنا يف ساعات
هذه الدنيا.

ون) البقرة ،183:ومن املعلوم َّ
َل َع َّلك ُْم َت َّت ُق َ
إن تغيري

تعاىل ،فمن حقق االنتصار عليها ،واستطاع أن
يغريها إىل األحسن فهو قادر عىل التغيري الشامل
ّ

يف حياته.

الثاين :التحفيز عىل التغيري من خالل التكرار

ولو التفتنا إىل الربنامج اإلهلي الرمضاين

يف األعامل الرمضانية :فإن املختصني يرون أن

تفاصيله -ألدركنا قيمة هذا الشهر املبارك يف

يوم ًا ،كي يعتاد اإلنسان عىل السلوك اجلديد،

الذي أعده اهللُ تعاىل للــــمؤمنني -وبكل

قابلياته وإمكانياته لتطوير اإلنسان ،وألدركْنا

كل تغيري حيتاج إىل مدة ترتاوح من ( )6إىل ()21
وهذا العدد متحقق يف الشهر املبارك وزيادة،

أنه ورشة متكاملة يف جمال تنمية الفرد واملجتمع

فإن االلتزام بالصيام ملدة ( )29أو ( )30يوم ًا
فهو عدد ٍ
كاف يف إحداث برجمة نفسية عالية يف

حيدثها شهر اخلري والربكة ،وهي:

بباقي العبادات كتالوة القران والدعاء والتنفل

نحو التغيري والنجاح.

ويمكننا وضع اليد عىل أهم التغيريات التي

نفس الصائم ،وهكذا هي النتيجة يف االلتزامات

األول :التقوى واالرتباط الوثيق باهلل َّ
جل

بالصلوات املستحبة وغريها من األعامل الكثرية.

وعالَّ :
فإن أهم ما يف هذا الشهر الكريم هو

املحفز اآلخر
الثالث :تنظيم الوقت :وهذا هو
ُّ

والبعد عن اهلل تعاىل إىل حالة التقوى والقرب

لألسحار واإلفطار وحضور صلوات اجلامعة

حتفيز اإلنسان نحو التغيري من حالة املعصية
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من حمفزات الشهر املبارك ،فالربنامج الوقتي

واملحارضات يعدُّ حمفز ًا كبري ًا عىل

تنظيم الوقـــت وترتيـــبه بالشكل
املطلوب.

الرابع :تنمية اإلرادة وتـطويرها:

تدفع اإلنسان بأن يكون اجتامعي ًا ناجح ًا ،وأن يكون
ذا جاذبية اجتامعية قوية.

لكن ذلك ال يكون فاع ً
ال ما مل تكن شخصيتك

تتحىل بمقومات اجلاذبية االجتامعية ،كام لوكنت مثقف ًا

فالشهر الكريم ُحم ِّفز كبري عىل تقوية

واعي ًا مدرك ًا ،أو كنت صادق ًا بدرجة عالية ،وملتزم ًا

والرشاب يف هنار الشهــر الفضـــيل

رس
ُحم ّياك بوجوه كل من تلقاهم ،ألن تلك الصفات ٌّ
من أرسار اجلاذبية يف الشخصية الناجحة.

اإلرادة وتنميتها ،ألن تــرك الطعام

حيتاج أكيد ًا إىل قوة إرادة ،وهكذا

بمواعيدك ،وكانت االبتسامة اجلميلة مرتسمة عىل

االلتزام بالطاعات وترك املحرمات

فشهررمضاناملباركإذنفرصةكبريةيفطريقاستثامر

وغريها) ،فإهنا حتتاج إىل إرادة جدية،
وتصمي ٍم ٍ
كبري ،وبتكرار ذلك طوال

النجاح ،فهو ورشة متكاملة لتطوير الطاقات البرشية،

كـ (الغيبة والكذب والنظر املحرم

الشهر الكريم نكون قد طورنا إرادتنا

الطاقات وحتفيزها ،ونقطة االنطالقة إىل كل أسباب
وفرصة كربى لتغيري العادات السيئة ،والثورة عليها.

وجعلناها نافذ ًة يف كل األمور.

اخلامس :تنمــــــية العـــالقات

خيتص به هذا الشهر
االجتامعية :وما ُّ

املبارك هو حتفيزه الكبري يف تكوين

وتقوية العالقات االجتامعية ،وفع ً
ال

نجد أن الناس يكثرون من التزاور

بينهم ،ويكـــثرون من اللــــقاءات
واالجتـامعات ،فتقـــوى األوارص،

وتشد ُّد الوشائج.

وما يالحظ يف هذه اللقاءات أهنا
مجلة شهرية تعنى بثقافة الشباب الهادفة
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عقيدتي

إمامة اإلمام
يف اخلامس عرش من شهر رمضان املبارك ولد

األولون ،وال يدركه اآلخرون .لقد
يسبقه ّ

سبطالنبياألكرم()Fاإلماماحلسن()T

كان جياهد مع رسول اهلل ( )Fفيقيه بنفسه.

نوضح أمر ًا يتعلق هبذا اإلمام اهلامم وهو أنه

يمينه ،وميكائيل عن يساره ،فال يرجع حتى

عام  3للهجرة ،وهبذه املناسبة نريد أن
ثاين إمام بايعه الناس عىل اخلالفة ،حتى أن

بعض املؤرخني ينهي فرتة اخلالفة اإلسالمية
بوفاة اإلمام احلسن ( )Tلتبدأ فرتة (امللك

السيايس) الذي ّ
يصيل فيها اخلليفة املزعوم

يوجهه برايته ،فيكتنفه جربئيل عن
ولقد كان ّ

يفتح اهلل عليه .ولقد تُويف يف الليلة التي ُقبض

فيها موسى بن عمران .ورفع هبا عيسى بن

مريم ،وأنزل القرآن .وما خ ّلف صفراء وال

بيضاء اال سبعامئة درهم من عطائه ،أراد أن

صالة اجلمعة يوم األربعاء وغريها من

يبتاع هبا خادم ًا ألهله ....اىل آخر اخلطبة»

فبعد وفاة أمري املؤمنني ( )Tخرج اإلمام

ووقف ابن عمه «عبيد اهلل بن عباس بن

أبيه ،ليؤ ّبنه بعد الفاجعة الكربى يف مقتله

غص املسجد بالعويل ،بعد تأبني
الباكية ،وقد ّ

فقال« :لقد ُقبِض يف هذه الليلة رجل مل

ثم صاح ـ ابن عباس ـ «معارش الناس هذا

األعامل غري املتصلة باإلسالم بوجه.

احلسن ( )Tاىل الناس ،ووقف عىل منرب

صلوات اهلل وسالمه عليه.
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تأريخ اليعقويب ،2 :ص .190

عبد املطلب» بحذاء املنرب ينتظر هدوء ا ُمل َهج
االمام احلسن ألبيه (.)h

احلســــن Q

«هي ِدي بِ ِه
ابن نبيكم،
وويص إمامكم فبايعوه» َ ْ
ّ
الس َال ِم َو ُخي ِْر ُج ُه ْم
اهللَُّ َم ِن ا َّت َب َع ِر ْض َوا َن ُه ُس ُب َل َّ

ِمن ال ُّظ ُلام ِ
ت إِ َىل الن ِ
ُّور بِإِ ْذنِ ِه َو َ ْهي ِدهيِ ْم إِ َىل
َ
َ
ِرص ٍ
اط ُم ْست َِقي ٍم» املائدة.16:
َ

الرشعي لرسول اهلل ص بايعه الناس أو مل

يبايعوه ،ورد عن النبي ( )Fقال يف احلسن

واحلسني صلوات اهلل عليهام( :ابناي هذان

إمامان قاما أو قعدا) اإلرشاد للشيخ املفيد :ج ،2ص.30

وكان يف الناس كثري من سمع نص

كذلك عن سليم بن قيس قال( :شهدت

فقالوا« :ما أح ّبه الينا وأوجب حقه علينا

إىل ابنه احلسن ( )Tوأشهد عىل وص ّيته

رسول اهلل ( ،)Fعىل إمامته بعد أبيه.

وصية أمري املؤمنني ( )Tحني أوىص

وأحقه باخلالفة» .وبادروا اىل بيعته راغبني.

احلسني ( )Tوحممدا ومجيع ولده ورؤساء

رمضان ،يوم وفاة أبيه ( ،)Tسنة أربعني

والسالح وقال البنه احلسن ( :)Tيا بني

وكان ذلك يوم الواحد والعرشين من شهر

للهجرة) رشح هنج البالغة ،ابن أيب احلديد :ج  ،4ص .11

ومن اجلدير بالذكر إن اخلالفة الناجتة عن

بيعة الناس هي غري اإلمامة التي نعتقد هبا

لإلمام احلسن ( )Tالثابتة بالنص الرشعي
عن النبي واألئمة ع فاإلمام هو اخلليفة

شيعته وأهل بيته ،ثم دفع إليه الكتاب
أمرين رسول اهلل ( )Fأن أويص إليك وأن
أدفع إليك كتبي وسالحي كام أوىص إ ّيل

رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله ودفع إ ّيل كتبه

وسالحه) الكايف ،للكليني :ج ،1ص .297
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نحن نقص عليك

صوم العذراء مريم (عليها السالم)
ِ

ِ

وقال تعاىلُ َ( :ق ِ
ن ُأ َك ِّل َم ا ْل َي ْو َم إِنْس ًّيا) مريم26 :
ويل إِ ِّين ن ََذ ْر ُت ل َّلر ْ َ
مح ِن َص ْو ًما َف َل ْ

وردت كلمـة الصـوم يف هـذه اآليـة الكريمـة بشـكل رصيـح ،ويعنـي بالصـوم هنـا الصمت والسـكوت
ـو َم إِن ِْسـ ًّيا) ،وجـاء يف تفسـري األمثل :ج9
ـم ا ْل َي ْ
كـام تـدل عـىل ذلـك القرينـة بنفس اآليـة املباركـة ( َف َلـ ْن ُأ َك ِّل َ

ص :432يـدل ظاهـر اآليـات أعاله عـىل ّ
أن مريم كانت مأمورة بالسـكوت ملصلحـة ،وأن متتنع عن الكالم

بأمـر اهلل يف هـذه املـدّ ة املعينـة ،حيـت تتحرك شـفتا وليدها عيسـى بالـكالم ويدافع عـن عفتها ،وهـذا أكثر
تأثـري ًا مـن كل اجلهات.

ويظهـر مـن تعبـري اآليـة أن نـذر السـكوت كان أمـر ًا معروفـ ًا يف ذلـك املجتمع ،وهلـذا مل يعرتضـوا عليها

عـىل هـذا العمل).

غـري ّ
أن هـذا النـوع مـن الصـوم غـري جائـز يف رشيعتنـا ،كـام ورد عـن االمـام عـيل بـن احلسـني ()T

يف حديث« :صوم السكوت حرام» .وسائل الشيعة ،للحر العاميل :ج ،7ص .360

ومـع ذلـك نجـد يف آدابنـا اإلسـالمية أمهيـة السـكوت والصمـت وحفظ اللسـان مـن املعـايص والكالم

الفاحـش والبـذيء الـذي يعكس شـخصية االنسـان وباطنـه ومدى تفكـريه فـان الكلمة ترتجم االنسـان،

وكـام ورد عـن أمري املؤمنـني (( :)Tتكلموا تعرفوا) ميـزان احلكمة ،للريشـهري :ج ،4ص ،15فكـام للكالم دالالت

فكذلـك للسـكوت دالالت أخـرى لـذا قيـل( :إذا كان الـكالم مـن فضـة فالسـكوت مـن ذهـب) كذلـك

السـكوت يلعـب دورا كبـريا يف تربية االنسـان وهتذيبـه وصقل شـخصيته وباألخص عند ترك مـا ال يعنيه :

(من حسن إسالم املرء تركه ما ال يعنيه) الوسائل ج ،12ص.181
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نافذة على العالم

الوالدة المباركة
ُولـد اإلمـام احلسـن ( )Tمنتصـف شـهر رمضـان املبارك سـنة ثـالث للهجـرة ،يف بيـت النبـوة ومهبط

الوحـي ،فـكان بِـرشا ورمحـة للعاملـني من بعـد أبيـه اإلمام عـيل ( ،)Tوعـىل يديـه حقنت دماء املسـلمني
وو ِئـدت الفتـن ،فـكان نعمـ ًة وخـري ًا بـني صفـوف املسـلمني ،وهـو رابـع املعصومـني من بعـد َجـدّ ه وأبيه
ُ

صلـوات اهلل عليهـم أمجعـني ،وبيـوم والدته حيتفل املسـلمون يف كثـري من البلدان  -ال سـيام الشـيعة منهم -

حلديـث أمـري املؤمنـني (( : )Tإن اهلل تبارك وتعاىل ا ّطلـع إىل األرض فاختارنا ،واختار لنا شـيعة ينرصوننا

ويفرحـون لفرحنـا ،و حيزنون حلزننا ،ويبذلون أمواهلم وأنفسـهم فينا ،أولئك منا وإلينا) العـوامل للبحراين ص ،525

ففـي مدينـة (ماملـو) السـويدية مثـال يتـم إحيـاء ذكـرى والدتـه ( )Tيف احلسـينيات واجلوامـع ،مـن

قبـل اجلاليـات املسـلمة ،مثلـام حيتفلـون يف ذكـرى مولـده الرشيـف ،وتتّسـم مراسـم االحتفـال بربامـج

وفعاليـات فيبتـدؤون بتقديـم أسـمى آيـات التهـاين والتربيـكات إىل مقـام إمامنـا الثـاين عـرش صاحـب

يتيـر مـن آيـات القـرآن الكريـم،
العـرص والزمـان املهـدي املنتظـر ( ،)Àوبعدهـا يع ّطـرون احلفـل بـام ّ
ثـم يلقـي اخلطبـاء والشـعراء والرواديـد كلامهتم حـول اإلمـام احلسـن ( ،)Tويتك ّلمون عـن علمه
ومـن ّ

الـذي ورثـه عـن فائـض علـم جـده ( )Fومناقبـه ومنزلتـه عنـد اهلل ،وذكـر أحاديثـه ووصايـاه الرتبويـة
فتعـم أجـواء البهجـة والـرور ،ويقدمـون ما لـذ وطاب
واإلرشـادية وارتشـاف حماسـن األخـالق منهـا،
ّ

مـن مـأكل ومـرشب للحضـور الكريـم ،وخيتتـم احلفـل بتـرضع احلضـور بالدعـاء إىل اهلل تعـاىل للمـرىض
بالشـفاء وللمحتاجـني واملكروبـني بقضـاء حوائجهـم وتنفيـس كرهبـم ،فتكـون مناسـبة للتآلـف والتآخي

بـني املغرتبـني ،فهنـاك رابـط مشـرتك بينهـم أال وهـو حـب حممـد وآل حممـد صلـوات اهلل عليهم وسـالمه.
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عناقيد

سعيد وأحكام الصوم
عندمـا عـاد سـعيد الـى رشـده بعـد الحـادث كان قـد فقـد بصـره وكان ينتظـر ابنة عمـه التـي تعمل في
المستشـفى الـذي يرقـد فيـه ليتحـدث إليهـا ،وعندمـا وصلـت قـال لها :إنـي أحتـاج إلى الحديـث معك
فلـم أسـتطع النـوم جيد ًا بسـبب التفكيـر في تقصيـري أمام اللـه تعالى ،وكنـت قلق ًا من أال أسـمع صوتك
مـرة أخرى.
خديجـة :ال تخـف مـن كل هـذا فحاشـا للـه أن يترك رغبة شـاب الئذ بـه تذهـب أدراج الريـاح ،بل هو

عنـد حسـن ظـن عبده بـه كمـا ع ّلمنا أهـل بيـت العصمـة والطهـارة ( )Eبعد أن أحسـنت فعـل الصالة
وااللتـزام بها جـاء دور العبـادة المهمـة الثانية وهـي الصوم.
كنـت أصـوم في سـنوات سـابقة فـي حيـاة أبـي ،لكنني لـم أكن أتجنـب األكل والشـرب
سـعيد :نعـم،
ُ

بصـورة كاملـة ،بـل ك ّلما سـنحت لـي الفرصـة كنت أشـرب أو أتنـاول بعـض المأكوالت خلسـة.
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خديجـة :فـي ذلك الوقت لـم تكن مكلف ًا أصـالً ،وبالتالي ال مشـكلة من هذه الناحيـة ولكن أنت

اليـوم مضـى علـى تكليفك ما يعـادل نصف عمـرك ويجب عليـك قضـاء كل ذلك ما دمـت قادر ًا.
علي الصوم؟
سعيد :فمتى إذ ًا يجب ّ

خديجـة :الصـوم كغيـره مـن العبـادات يجـب عنـد بلوغ سـن التكليف وهو خمسـة عشـر سـنة
هالليـة للذكَـر إذا لـم تظهـر عالمـات البلـوغ قبـل ذلـك ،وفـي المرأة تسـع سـنين هاللية.

فـإذا بلـغ وجـب عليـه الصـوم بشـرط أن يكـون عاقـ ً
ال واعيـ ًا ولـم يكـن مريضـ ًا بحيـث يضر به

الصـوم ،وأن تكـون المـرأة طاهـرة مـن الحيـض والنفـاس ،وأال يكـون اإلنسـان قـد سـافر سـفر ًا

تكـون صالتـه فيـه قصـر ًا مـع علمـه بذلك.

سعيد :ماذا لو كنت أستطيع الصوم في السفر فهل يحق لي الصوم؟

خديجة :كال ،الصوم ال يصح مع السفر.

قـال سـعيد :حسـن ًا ،أحيانـ ًا يكـون اإلنسـان مسـافر ًا لكن لم يكـن حكم صالتـه هو القصـر مث ً
ال

ي

ك

ك

و

الة

ب

ٍ
حينئذ؟
كان ناويـ ًا للبقـاء فـي مـكان أكثـر من عشـرة أيـام فهل يحق لـه الصـوم

خديجـة :نسـتطيع القـول إجمـاالً إنّـه كلمـا وجـب قصـر الصالة لـم يصـح الصوم ،فـال يجتمع

الصـوم مـع قصـر الصالة.
سعيد :ماذا عن المريض هل يجب عليه الصوم؟

خديجـة :المريـض إذا كان صومـه يضـره بشـكل ال يتحمل عادة سـواء كان من خـالل طول فترة
المـرض أو شـدته أو شـدة األلـم الذي ينتـج عنه فال يصـح منه الصـوم ،والمدار في ذلـك الخوف
مـن الصـوم بسـبب وجود المـرض أو خاف حـدوث المرض أصالً ،وأمـا غيره ممـن ال يخاف من

الصـوم أو يكـون الصـوم نافع ًا له مـع مرضه فكل هـؤالء يجب عليهـم أن يصوموا.
سعيد :ماذا لو كان اإلنسان قد وضع له المغذي فهل يمكنه الصوم حينئذ؟

خديجة :نعم ال بأس للصائم أن يستعمل المغذي بالوريد أو العضلة وال يضر ذلك بصومه.
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أي بني

مـدرسـة الـصـيـام
قــدّ ر اللــه تعالــى أن تكــون لإلنســان دروس وعبــر فــي حياتــه تشــحذ أفــكاره وأعمالــه وتوجهاتــه نحــو

أتــم هــذه الــدروس تلــك الحالــة الروحانيــة التــي اقترنــت بشــهر
الخيــر فــي الدنيــا واآلخــرة ،ومــن ّ

رمضــان المبــارك ،فالصيــام مدرســة ربانيــة تدعــو المســلمين إلــى أجــواء التقــوى واإلخــالص والقــرب

مــن اللــه تعالــى ،وتحصيــل مراتــب الفضــل والكرامــة ،وهــو شــهر التربيــة الســامية ،التــي تطهــر النفوس،
وتســعد القلــوب.

المجانــي الــذي
ـم معطيــات الصيــام أنــه يكبــح جمــاح شــهوة اإلنســان فهــو العــالج الروحــي ّ
مــن أهـ ّ

يحــد مــن شــدّ تها ،ويضعــف مــن ســيطرتها ذلــك إن جمــاح الشــهوات والتفريــط فــي إشــباعها فــي

الزمــان والمــكان مــن فعــل الشــيطان ،والصيــام هــي حالــة اتصــال وقربــة وضيافــة عنــد اللــه تعالــى وقــد
ـمي شــهر رمضــان (شــهر اللــه) فمــن البعيــد أن يميــل قلــب المســلم الــى إغــواء الشــيطان مقابــل
ُسـ ّ

ضيافــة اللــه تعالــى ،وهــذا مــن أعظــم دروس الصيــام ،فالصيــام فــي شــهر رمضــان ليــس معنــاه االمتنــاع
عــن تنــاول الطعــام والشــراب والشــهوات فقــط ،بــل يضــاف إليــه أن يتعلــم اإلنســان الصائــم التحكــم

برغباتــه ،ولهــذا أشــار الرســول الكريــم ( :)Fفــي وصيتــه للشــباب المؤمــن بقولــه( :يــا معشــر الشــبان
مــن اســتطاع منكــم البــاه فليتــزوج ومــن لــم يقــدر فعليــه بالصــوم فإنــه لــه ِوجــاء) مســتدرك الوســائل ،حســين
النــوري :ج،7ص .507فالصــوم وقايــة مــن االنقيــاد مــع الوســاوس الشــيطانية ،وبالتالــي البعــد عــن منافــذ
الفســاد التــي أعدهــا إبليــس ليغــوي بهــا العبــاد.

والــدرس اآلخــر مــن الصيــام أنــه يحــث ويحفــز اإلنســان علــى مــكارم االخــالق ،ومجامــع الفضائــل،
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ومــن أفضــل أدوات هــذا المشــروع هــو البعــد االجتماعــي فاإلنســان عــادة ال يحــب أن يخالــف التوجــه

االجتماعــي فــي محيطــه الخــاص باألســرة أو العــام فــي المجتمــع وهــي وســيلة فعالــة لترويــض النفــس
علــى مدرســة رمضــان ،وصــوالُ الــى مراتــب التقــوى واإلخــالص وتهذيــب الســلوك ،خصوصـ ًا أن روح
الشــباب تبحــث عــن المعانــي الخلقيــة الجليلــة والصفــات الســلوكية الحســنة.

ودرس آخــر مــن دروس الصــوم هــو أن الصائــم يشــعر بالمســؤولية تجــاه رســالة إلهيــة لتأســيس حيــاة

اجتماعيــة فاضلــة مقاومــة ألشــكال االنحــراف ،وأن هنــاك غايــة نبيلــة جعلهــا اللــه للحيــاة.

فهــذه العبــادة الســنوية فــي واقعهــا مشــروع جماعــي يهــدف الــى التنميــة الروحيــة عنــد المســلمين،

وتنميــة الشــعور باالنتمــاء وتحمــل مســؤولية هــذا االنتمــاء.

التجمعــات البشــرية التــي يقيمهــا المســلمون ســنوي ًا ويشــعرون بهــا
وإن كان الحــج يعــد مــن أكبــر
ّ

بواقــع العبــادة الجماعيــة .فــإن الصيــام ال يقــل عنــه إشــعار ًا بهــذه الــروح الجماعيــة والشــكل الواضــح

مــن أشــكال االنتمــاء للجماعــة.

ومــن أســرار الصيــام أنــه عبــادة جماعيــة رغــم عــدم وجــود تجمعــات خاصــة ،ففــي الحــج مثــ ً
ال

تتضــح مســألة االجتمــاع فــي شــروط الزمــان والمــكان للمناســك واألعمــال فالســعي فــي مــكان واحــد
والوقــوف فــي زمــان واحــد وهكــذا ،أمــا فــي الصيــام فليــس فيــه مــكان خــاص وليــس هنــاك دعــوة

للتجمــع بهيئــة معينــة مــع ذلــك يكــون الشــعور باالنتمــاء واضحـ ًا حتــى الــذي ال يصــوم بعــذر شــرعي
يتجنّــب الجهــر واإلعــالن عــن إفطــاره كــي ال يفقــد الشــعور باالنتمــاء.
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القوارير

بناتنا في األَعيا ِد
تعتبر المناسـبات السـعيدة لدى عامـة الناس وفتياتنـا بالخصوص من أسـعد لحظـات أعمارهم ،ومن
المحطـات التـي ينتظرهـا الجميع مـن وقت آلخـر ،لما لها مـن التأثيـر الترويحي على النفـس من هموم
الدنيا وأتعابها.
تفريـغ لشـحنات البيـت والدراسـة والعمـل ،ألنها تغ ّيـر النمـط الحياتي لمن ٌَّ
مـل رتابة
وهـي -أيض ًا
الحيـاة والدراسـة والعمـل ،وبالتالـي فهي عامل مسـاعد في تحسـين َأجواء المـزاج والصحـة كما يقول
أهـل االختصاص.
أي حـالَّ ،
فـإن الفتيـات كغيره َّن مـن الناس فـي حاجتهن إلى زيـارة َأماكـن الترفيـه واألَلعاب،
وعلـى ِّ
وقضـاء َأحلـى األَوقات السـعيدة فـي المتنزهـات ،والتمتع بأيـام العيد علـى أكمل المتعة واالسـتئناس.
لكـن ووفقـ ًا السـتقراء أكثـر فتياتنا فإنهـ َّن منزعجات إلى حـدٍّ كبير من الجـو المختلط مع الشـباب ،ال
سـيما َّ
وإن الكثيـر من شـباب اليوم بتصرفاتهم وتحرشـاتهم التي تصـدر منهم في تلـك األماكن َيحرمون
تلـك الفتيات من لـذة المتعة والسـعادة في تلـك األيام واألماكن السـعيدة.
فاألنسـب أن تقـوم الفتيـات بمرافقـة ِ
عوائلهـ َّن إلى المرافق السـياحية العائليـة التي تكون َّ
أقـل وجود ًا
للشـباب من األماكن األخرى ،وهذا ما يوفر له َّن المناخ المناسـب للمتعة والسـعادة من دون أية مشـاكل.
أو أن تقـوم الجهـات الحكوميـة أو القطاعات الخاصة بإنشـاء َأماكن ترفيهية خاصة بهـ َّن ،وعزله َّن من
صديقاتهـن و َأ ِ
ِ
َ
هله َن في
يأخذن كامـل حريتهـن ،ويمرح َن مـع
أجـواء االختـالط التـي يتأذيـ َن منها ،كـي
َأمتع األَوقات و َأسـعدها.

وهـذا الطلـب ليـس بعزيز على مثـل تلك الجهـات ،وال يتعارض مع حريـة وديمقراطيـة البلد ،بكونه
متنزهـات وأماكن
تقييـد ًا للحريـات الشـخصية كما ربما يتشـدق بها البعـض ،وإنما المطلوب هو إنشـاء ّ
ٍ
مكان تشـاء.
أي
خاصـة بالنسـاء ،علـى غرار األماكـن المختلطة ،ويبقـى األمر أمام الفتـاة تختار َّ
وبهذا نكون قد عملنا بشيء مما يرضاه الله تعالى ،ويلبي رغبات بناتنا ثاني ًا.
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يجب على المرأة الحامل اتباع نظام غذائي صحي ،واالبتعاد

عــن كل مــا يضــر بجنينهــا مــن اليــوم األول للحمــل ،وهــو بعــض األمــور بحســب موقــع (هيلــث اليــن)
المتخصــص:
 -1األطعمــة النيئــة :علــى المــرأة الحامــل تجنــب األطعمــة التــي تحتــوي علــى اللحــوم الن ّيئــة والمحــار،
أو الســمك المحتــوي علــى كميــات عاليــة مــن الزئبــق ،واألســماك والمأكــوالت البحريــة المدخنــة ،والبيــض
النــيء ،واأللبــان غيــر المبســترة.
 -2الكافيين :يعتبر الكافيين مدرا للبول ،واستهالكه يزيد في ضغط الدم ومعدل ضربات القلب.
 -3األدوية :ينبغي عدم استعمال أي دواء دون إشارة طبيب.
 -4الكعب العالي :يفضل ترك ارتداء الكعب العالي في فترة الحمل ألنه يغير مركز ثقل الجسم.
 -5الحمام الساخن :االسترخاء في حمام مرتفع الحرارة قد يؤدي إلى مشاكل في نمو الجنين.
 -6التدخيــن الســلبي :طبع ـ ًا التدخيــن ضــار للحامــل وطفلهــا ،وحتــى التدخيــن الســلبي بالتواجــد قــرب
المدخنيــن ســيئ جــد ًا ،ويحمــل الكثيــر مــن المــواد الكيمائيــة التــي قــد تؤثــر علــى ســلوكيات الطفــل أو
انخفــاض الــوزن عنــد الــوالدة ،وربمــا تــؤدي الــى اإلجهــاض.
 -7الجلــوس أو الوقــوف لفتــرات طويلــة :يجــب علــى المــرأة الحامــل تجنــب الوقــوف أو الجلــوس
لفتــرات طويلــة ،حتــى ال يتســبب لهــا ذلــك باالنتفاخــات فــي الكاحليــن أو المشــاكل فــي األوردة ،ويفضــل
التحــرك علــى فتــرات.

تكنولوجيا

هــل تعلــم :أن كلفــة إنتــاج ميغــاواط واحــد مــن الكهربــاء مــن

مــزارع الريــاح ( )22دوالر ًا ،ومــن الطاقــة الشمســية ( )40دوالر ًا،

ومــن الغــاز الطبيعــي ( )52دوالر ًا ،ومــن الفحــم ( )65دوالر ًا؟

وهــل تعلــم :أن مجموعــة مــن الباحثيــن االســترال ّيين

التعــرق ومســتوى المــواد
كميــة
ّ
ّ
طــوروا لصقــ ًة ذكيــة تراقــب مؤشــرات الرياض ّييــن الحيويــة مــن خــالل ّ

فيــه؟ وتقيــس هــذه اللصقــة مؤشــرات الجســم الحيويــة انطالقــا مــن كميــة العــرق الــذي يطرحــه الجلــد.
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مساحة ود

رَأيتُ ه َ
ِالل شَهْ ِر رَمَضَان..
اجتمـع النـاس السـتهالل شـهر رمضـان المبـارك،

فكانـوا ُيحدِّ قـون فـي األُفـق وال يـرون شـيئ ًا ،فصـاح

ٌ
ـب
رجـل مـن بينهـم لقـد رأيتُـ ُه! لقـد رأيتُـ ُه!
فتعج َ
ّ
ِ
إبصـاره ،وهتفـوا :كيـف َأمكنـك أن
قـوة
النـاس مـن ّ
ُ
ِ
الر ُ
ـاح :وهذا
تـراه دونَنـا؟!
وص َ
جل لهـذا ال َّثناء َ
َ
فطـرب َّ
ِه ٌ
َ
الحاضـرون منـه.
آخـر بجـواره! فضحـك
ـالل ٌ

َعض َ
الف َقراءِ..
حَا ُل ب ِ

ِ
ب
وقـال أشـعب (مولى عبـد الله بن الزبيـر)ُ :وه َ
فجئت إلـى أ ّمـي بحمار موقـور من كل
لـي غـال ٌم،
ُ
شـيء والغـالم ،فقالـت أمـي :مـا هـذا الغـالم؟

فأشـفقت عليهـا مـن أن أقـولُ :وهب لـي ،فتموت
فرحـ ًا ،فقلت :وهـب لي َغ ْيـن ،فقالت :ومـا َغين ُ؟

قلـت :ألـف ،قالت:
قلـت :الم ،قالـت :ومـا الم؟ ُ

ٌ
ْلوط
..ت َْفسريٌ مَغ
ابي وهو يأكل فاكه ًة في نهار شهر رمضان ،فقيل
ُر َ
ؤي اعر ٌّ
كتاب الل ِه
ابي على الفَـور :قرأتُ في ِ
لـه :مـا هذا؟ فقال االعر ُّ
(كُلُـوا ْ ِمـن ث َ َمـر ِِه إِذَا أَث ْ َم َر) ،واإلنسـا ُن ال يَضْ َمـ ُن ُعم َرهُ  ،وق ْد
قبل ِ
وقـت ا ِإلفطارِ ،فأكو ُن قَـ ْد ِم ُّت َعاصياً!
فـت أَن أَمـوتَ َ
ِخ ُ
18

مجلة شهرية تعنى بثقافة الشباب الهادفة
العدد ( )18لشهر رمضان المبارك سنة 1438هـ

ومـا ألـف؟ قلـت :ميـم ،قالـت :ومـا ميـم؟ قلت:
وهـب لـي غـالم ،فغشـى عليهـا َف َرحـ ًا ،ولـو لـم

أقطـع الحـروف لماتت.

بُخَال ُء الصَّائمني

حرا فقال إنـــي صائِ ُم
َأ ُ
تيت َع ْم ًرا َس ً
فقلت إني قاعـــدٌ فقال إنــــي قائِ ُم
ُ
فقلت آتيك َغـــدً ا فقال صومي دائِ ُم
ُ

 13رجب والدة أمري املؤمنني ()Q
سنة  23قبل اهلجرة

