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نصائح لرائحة فم 
منعشة خالل الصوم

تشغل صحة الفم واألس��ن��ان في شهر 
رمضان بال كثيرين، لذا فان إن العناية 
بصحة الفم واألسنان مهمة للغاية خالل 
الصوم؛ حيث تؤثر حالة أنسجة وبنية فمك 
على حالتك البدنية العامة، وقدرتك على 
التفكير والمخاطبة، ومظهرك وعالقاتك 

العامة، وخصوصا عندما تكون صائمًا.
ويتعرض الصائم خالل الصوم لجفاف 
الفم، وطعم الفم الرديء ورائحته الكريهة 
نظرًا لتماسك البخار الصاعد من المعدة 

الخاوية مع األسنان واللثة.
إن صحة فمك وأسنانك ولثتك خالل 
الصوم تعتمد كثيرا على عدد المرات التي 
تنظف فيها أسنانك بالفرشاة، والتنظيف 
بين أسنانك بالخيط بعد اإلفطار وخالل 
الليل وبعد تناول وجبة السحور. حيث 
تتجمع أع��داد كبيرة من البكتيريا على 
جهة معينة من األسنان، وتشكل صفائح 
بكتيرية »بالك«.. وهي  عبارة عن غشاء 
لزج من البكتيريا يهاجم األسنان، وتتغذى 
على بقايا الطعام وتتكاثر بسرعة هائلة 
لتنتج حوامض تؤدي الى تسوس األسنان 
والتهابات اللثة ايضا، ما ي��ؤدي لتحلل 
اللثة واألغشية المساندة لها وإصابة اللثة 
ب��األم��راض، لهذا السبب، ف��إن تنظيف 
األسنان واللثة بالفرشاة بعد كل وجبة طعام 

إلزامي.
وتذكر أن جفاف الفم يمثل مالذا للبكتيريا 
المسببة للرائحة الكريهة والتي تنتعش 
وتتكاثر في مثل هذا النوع من البيئة. لذا 
اغسل فمك جيدا واشرب الكثير من الماء 

بعد السحور للتخلص من بقايا الطعام.
وم��ن هنا، ف��إن المحافظة على أسنان 
نظيفة وابتسامة جذابة خالل الصوم ليست 
أمرًا صعبًا اذا ما استخدمت ساعات ما بعد 

اإلفطار للعناية بصحة فمك وأسنانك.

الدكتور معين حداد

دعاء
اللهم اجعلني فيه من المتوكلين عليك، واجعلني من 

الفائزين لديك، واجعلني فيه من المقربين إليك يا غاية 
الطالبين.

عادات الشعوب اإلسالمية في رمضان

1 - تركيا
بعد إع��الن ثبوت الرؤية، تنطلق 
الزغاريد من البيوت، خصوصا التي 
ما تزال تضم األجيال الكبيرة؛ كالجد 
والجدة، فيعبرون عن هذه الفرحة 
التي زف بشائرها إليهم إعالن المفتي 
بظهور الهالل وبدء الصوم في اليوم 

التالي.
 كما تفوح من البيوت روائح المسك 
والعنبر وماء الورد، حيث يجري نثر 
ه��ذه العطور على عتبات األب��واب 
والحدائق المحيطة بالمنازل طيلة 

أيام رمضان الكريم.
2 - إندونيسيا

تمنح إجازة للتالميذ في األسبوع 
األول م��ن شهر رم��ض��ان، وتعقد 
المعاهد والمدارس برنامجا خاصا 
 PESANTREN( في رمضان يسمونه
KILAT (، وه��و عبارة عن أنشطة 
خاصة أثناء رمضان للتالميذ، تتضمن 
إفطار جماعي، وخواطر إيمانية، 
ومحاضرات ودروسا وعبرا من أحداث 
رمضان عبر التاريخ، ودروسا خاصة 

للشباب.
3 - باكستان

يزف الطفل ال��ذي يصوم ألول مرة 
كأنه عريس. ويقام له احتفال خاص 
ي��رت��دي فيه مالبس تشبه مالبس 
العريس البالغ مع غطاء ذهبي يزين 
الرأس. وال تخلو مائدة اإلفطار من أكلة 

الباكورة؛ وهي عبارة عن خليط من 
البطاطا وطحين الحمص مع التوابل 
المقلية، وكذلك الزالبية، فيما تصنع 
سلطة الفواكه في المنزل، ويقدم 
عصير »روح أف��زا« الشعبي بدال من 

الماء.
4 - ماليزيا

تطوف النساء بالمنازل لقراءة القرآن 
بين اإلفطار والسحور. وفي المناطق 
الريفية، يفطر الناس إفطارًا جماعيًا 
يوميًا يتشاركون فيه ما يحضرون من 

طعام.
5 - نيجيريا

تستضيف كل أسرة فقيرًا يوميًا 
لإلفطار. وهناك ما يسمى بظاهرة 
»ق��ارئ ال��ن��ص«، وتتلخص في 
استعانة العالم المفسر للقرآن 
بواحد أو بعدد من األشخاص الذين 
يمتازون بحالوة الصوت وحسن 
األداء لتالوة اآليات التي يفسرها 
على نغم معين، ومن الطريف أن 
البعض يخصص أكثر من ثلث 
وقت ال��دروس لقارئ النصوص 

ال��ق��رآن��ي��ة كخطوة 
م��م��ه��دة وم��ح��اول��ة 
لجذب االنتباه نحوه 

قبل بدء الدرس.
6 - موريتانيا

س  طقو تتضمن 
حلق  نيين  يتا ر للمو ن  م��ض��ا ر
الرؤوس قبل حلول الشهر بأيام 
حتى يتزامن نموه من جديد مع 
أيام الشهر المبارك ويسمى »شعر 
رمضان«. كما تقوم بعض األسر 
بتأجيل زف��اف أبنائها ألي��ام هذا 
الشهر تيمنا به وتفاؤال باستمرار 
المعاشرة الزوجية لهذه األسرة 

الجديدة.
7 - أوغندا

يصومون 12 ساعة يوميًا منذ دخول 
اإلسالم اليها لتساوي الليل والنهار 

هناك لوقوعها على خط االستواء.
8 - المغرب

يضربون النفير سبع مرات للسحور. 
بمجرّد أن يتأّكد دخول الشهر حتى 
تنطلق ألسنة أهل المغرب بالتهنئات 
قائلين: )عواشر مبروكة(، والعبارة 
وتعني  لمغربية،  ا لعامية  با تقال 
)أيام مباركة( مع دخول شهر الصوم 
بعواشره الثالثة: عشر الرحمة، وعشر 

المغفرة، وعشر العتق من النار.

ـــرون، اعــتــادت   منذ ق
الــشــعــوب اإلسالمية 
على ممارسة عــادات خاصة 
ارتبطت برمضان، ومنها ما 
دون  بشعوب  مختصة  هــي 
غيرها وليست مرتبطة بتقاليد 
الدين اإلسالمي، ولكنها عادات 
تعبر عن روح الشهر الكريم 
واالبــتــهــاج بــقــدومــه. وهــذه 
مجموعة من العادات الخاصة 
ببعض الشعوب اإلسالمية في 
العالم، وفق ما ذكره موقع بوابة 

المرأة العربية.

بورما ومآسي إحراق المسلمين

هناك امة مسلمة اسمها الروهينجا تعيش في ميانمار )بورما( 
التي يحكمها العسكر البوذيون وهذه الطائفة المسلمة تمثل 
حوالي 10% من السكان وهي تتعرض لالبادة والتشريد، والمأساة 

هذه ليست جديدة بل هي تاريخية حسب القصة التالية:
في عام 1784م احتُلت أراك��ان من قِبَل الملك البوذي 
)بوداباي( الذي قام بضم اإلقليم إلى ميانمار خوفًا من انتشار 
اإلسالم في المنطقة، واستمر البوذيون البورميون في اضطهاد 
المسلمين ونهب أموالهم وتشجيع البوذيين الماغ )أصل هندي(

على ذلك.
 وفي عام )1824م( احتلت بريطانيا ميانمار، وضمّتها إلى 

حكومة الهند البريطانية االستعمارية.
وفي عام )1937م( جعلت بريطانيا ميانمار مع أراكان مستعمرة 
مستقلة عن حكومة الهند البريطانية االستعمارية كباقي 
مستعمراتها في اإلمبراطورية آنذاك، وعُرفت بحكومة ميانمار 

البريطانية.
 واجه المسلمون االستعمار اإلنجليزي بقوة مما جعل بريطانيا 
تخشاهم، فبدأت حملتها للتخّلص من نفوذ المسلمين باعتماد 
ق تَسُد( فعَمَدَتْ على تحريض  سياساتها المعروفة )ف��رِّ
البوذيين ضد المسلمين، وأمدّتهم بالسالح حتى أوقعوا 
بالمسلمين مذبحًة في عام 1942م فتكوا خاللها بحوالي مائة 

ألف مسلم في أراكان !
وفي عام 1948م منحت بريطانيا االستقالل لميانمار شريطة 
أن تمنح لكل العرقيات االستقالل عنها بعد عشر سنوات إذا 
رغبت في ذلك، ولكن ما أن حصلوا على االستقالل حتى نقضوا 
عهودهم، ونكثوا وعودهم، واستمروا في احتالل أراكان بدون 
رغبة سكانها من المسلمين )الروهنجيا( والبوذيين )الماغ( أيضًا، 
وقاموا بأبشع الممارسات ضد المسلمين. ولم تتغير أحوال 
المسلمين، بعد االنتخابات التي جرت في نوفمبر 2010م، حيث 

مازال مخطط إخراج المسلمين من أراكان موجودًا، وقد نجحت 
هذه الممارسات االجرامية البشعة في تهجير 3� 4 مليون مسلم 

حتى اآلن ومئات اآلالف من القتلى.
بورما:

هي إحدى دول شرق آسيا وتقع على امتداد خليج البنغال.تحد 
بورما من الشمال الشرقي الصين، وتحدها الهند وبنغالديش 
من الشمال الغربي ،وتشترك حدود بورما مع كل من الوس 
وتايالند ،أما حدودها الجنوبية فسواحل تطل على خليج 
البنغال والمحيط الهندي ويمتد ذراع من بورما نحو الجنوب 
الشرقي في شبه جزيرة الماليو ،وتنحصر أرضها بين دائرتي 
عشرة شمال االستواء وثمانية وعشرين شماأل ولقد احتلت 
بريطانيا بورما في نهاية القرن التاسع عشر وحتي استقاللها 
في 1948 وتعد يانغون )حاليا رانغون( أكبر مدنها كما كانت 

العاصمة السابقة للبالد.

روسيا تحارب التطرف الديني بإطالق قناة تلفزيونية إسالمية
تستعد روسيا الفتتاح قناة تلفزيونية هي 
األولى من نوعها في البالد، وستحمل القناة 
اسم »ال� - ر ت ف«، وستكون موجهة للمسلمين، 
بهدف تعزيز مشاعر التسامح، بعد أن شهدت 
مدن روسية اشتباكات عدة بين متطرفين 

قوميين ومسلمين روس ذوي أصول قوقازية.
وشهدت موسكو قبل أيام االجتماع التأسيسي 
والتي  لتلفزيونية،  ا ة  للقنا لعام  ا للمجلس 
ظهرت فكرتها بفضل مبادرة من كبار رجال 
الدين اإلسالمي وبدعم من السلطات الروسية 

الفيدرالية.
من المتوقع أن تبدأ القناة بثها في 19 /
أغسطس المقبل، أي في اليوم األول من عيد 

الفطر.
وتهدف القناة بشكل أساسي لنشر القيم 
الحقيقية لإلسالم وبيان الطبيعة السلمية 
للدين اإلسالمي، وستعمل القناة على أساس 
مبدأ التلفزيون االجتماعي، أي أن جميع القرارات 
سيتم اتخاذها بشكل جماعي في اجتماع 

المجلس العام.
ومن أعضاء المجلس التأسيسي للقناة، رئيس 
مجلس مفتي روسيا راوي عين الدين، ومفتي 
جمهورية تتارستان ال��دوز فائزوف، والنائب 
األول لرئيس اإلدارة الدينية لمسلمي روسيا 
ومفتي موسكو والمنطقة المركزية من روسيا 
البير كرغانوف، والمفتي شفيق بشيخاشيف 

مبعوث مركز تنسيق مسلمي شمال القوقاز 
إلى موسكو.

وأش��ار عين الدين إلى أن برامج التوعية، 
الموجهة في المقام األول إلى جيل الشباب، 
ستشكل محور عمل القناة. معتبرا أن هذه القناة 
ستسمح بخفض مستوى التخوف من اإلسالم 

في المجتمع.

وقالت وسائل إعالم حكومية روسية إن القناة 
التلفزيونية ستنطلق على أمل تعزيز مشاعر 
التسامح، بعد أن شهدت العاصمة بعضًا من أسوأ 
االشتباكات بين متطرفين قوميين، وممثلي 
الديانة اإلسالمية، الذين يبلغ عددهم في 
روسيا أكثر من 20 مليون مسلم أو ما يعادل 

سبع إجمالي عدد السكان.

من هم السفرة الكرام 
البررة؟

السفرة هم المالئكة .. الذين جعلهم اهلل سفراء بينه 
وبين رسله .. بمعنى سفير او واسطة، او هم المالئكة 
الذين ينسخون، ويكتبون هذه االيات ب� امر اهلل تعالى 

..
جمع سافر ب� معنى كاتب

وصفة هؤالء المالئكة انهم كرام:
» اي مكرمون ومعظمون عند اهلل تعالى ..

 وانهم بررة :
» اي اتقياء مطيعون هلل كل الطاعة ومفردها بر 

، وهو من كان كثير الطاعة والخشوع
وقد جاء ذكرهم في القرآن الكريم فى سورة 

)عبس االيات 11: 16(
حِيِم حْمَِن الرَّ ِبسِْم اهللِهّ الرَّ

َها َتْذِكَرٌة )11( َفَمْن َشاَء َذَكَرُه )12( ِفي ُصُحٍف  َكَلّ ِإَنّ
َم����ٍة )13( َم���ْرُف���وَع���ٍة  ُم����َك����َرّ

َرٍة )14( ِبَأْيِدي  ُمَطَهّ
َس����������َف����������َرٍة )15( 
ِكَراٍم َبَرَرٍة )16(

وق���ال رس��ول 
اهلل ص��ل��ى اهلل 

عليه وسلم :
» الماهر فى قراءة 

ال���ق���رآن م��ع السفرة 
الكرام البررة .

إذا غضب اإلنسان وشتم 
فهل يبطل صيامه ؟

ال يبطل ذل��ك صومه، 
ولكنه ينقص أجره، فعلى 
المسلم أن يضبط نفسه، 
ويحفظ لسانه من السبب 

والشتم والغيبة والنميمة، 
ونحو ذل��ك، مما ح��رم اهلل في 
الصيام وغيره، وفي الصيام 
أشد وآكد محافظة على كمال 
صيامه، وبعدًا عما يؤذي 
ال��ن��اس، وي��ك��ون 

س��ب��ب��ًا في 
ال��ف��ت��ن��ة 
ء  لبغضا وا
وال��ف��رق��ة؛ 

اهلل  صلى  لقوله 
عليه وسلم: )فإذا كان يوم صوم أحدكم فال يرفث 
يومئذ، وال يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني 

امرؤ صائم( متفق عليه.

من هم الحواريون ولماذا سموا 
بهذا االسم وكم عددهم؟

يقال ان الحواريين هم صفوة المحيطين 

باألنبياء الذين قد أخلصوا لهم، ولهذا سمي 

أصحاب عيسى ابن مريم عليه السالم )13 

حواريًا( ألنهم كانوا المخلصين له واألكثر 

ايمانا به.. وحواريين ألنهم كانوا أنصاره من 

دون الناس، ثم قيل لناصر نبيه حواري إذا 

بالغ في نصرته تشبيهًا بأولئك.


