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اللهَمّ ماِلَك املُْلِك 

تؤتي املُلَك َمن تشاُء وتنِزُع املُْلَك 
ن تشاُء وُتِعُزّ َمن تشاُء وُتِذُلّ َمن تشاُء  مَمّ

بيِدك الخُري إَنّك عىل كِلّ يشٍء قديٌر توِلُج الَلّيَل يف 
الَنّهاِر وتوِلُج الَنّهاَر يف الَلّيِل وُتْخِرُج الحَيّ ِمَن املَيِّت 

وُتْخِرُج املَيَّت ِمَن الحِيّ وترُزُق َمن تشاُء بغِري حساٍب 
نيا واآلخرِة ورحيُمهما ُتعطي منهما  رحمُن الُدّ

َمن تشاُء وتمَنُع َمن تشاُء, ارَحْمني رحمًة 
ُتْغنيني بها عن رحمِة َمن ِسواك.

يف ليلة السابع والعرشين من شهر رمضان املُبارك، 
ليلة القدر، وأكرث العلماء عىل أنها يف مثل هذه الليلة، 
ــي الليايل،  ــا عىل باق ــة القدر} لرشفه ــمّيت {ليل وُس
ــوح املحفوظ إىل  ــرآن الكريم من الل ــا أُنزل الق إذ فيه
ــزّة، ثم نزل  ــه يف بيت الع ــا، وجعله الل ــماء الدني الس
ــول األمني  ــالم} عىل قلب الرس به جربيل {عليه الس
ــّلم) منجماً  ــىل آله وس ــىل الله عليه وع ــد {ص ُمَحّم
عىل حسب الوقائع ومناسبات األحوال، وقد ُسمّيت 
ــاء من  ــة القدر} ألن الله تعاىل يقّدر فيها ما يش {ليل
ــنة التالية، وليلُة القدر  ــبحانه وتعاىل إىل الس أمره س
ُيكرث فيها الثواب يضاَعف، وهي خٌري من ألف شهر. 
- يف مثل هذا اليوم من شهر رمضان املُبارك ُفرضت 
ــر يف املدينة املّنورة، زكاة الفطر، ويقال لها  زكاة الفط
ــىل فرضيتها  ــر}، ومن الدليل ع ــاً {صدقة الفط أيض
َى}}. وما ُروي عن ابن  قوله تعاىل: {{َقْد أَْفَلَح َمْن َتزَكَّ
ُعمر {ريض الله عنهما} أن رسول الله {عليه الصالة 
ــالم وعى آله} َفرَض زكاة الِفطر صاعاً من تمر،  والس
ــعري عىل كل ُحٍر أْو َعْبٍد، ذكر أو أنثى  أو صاعاً من ش
ــة الِفطر تزكيٌة  ــرا أو كبريا، وصدق ــلمني صغ من املس

لنفس الصائم وُطهرٌَة لصومه.
- يف مثل هذا اليوم من شهر رمضان املُبارك تجدد 
ــة املرشََّفة  ــام، وكانت الكعب ــة من كل ع ــَوَة الكعب كْس
ان  ــن عفَّ ــد عثمان ب ــام عىل عه ــني يف الع ــَىس مرت ُتك
ِْوية، وهو  ــوم الرتَّ ــه عنه}، األوىل بالديباج ي {ريض الل
ــرية يوم  ــهر ذي الحجة، واألخ ــن ش ــوم الثامن م الي
السابع والعرشين من شهر رمضان املُبارك، وال يزال 

الحال مستمراً يف العهود اإلسالمية التي َتَلْت.

ــورة •  ــزكاة يف ص ــة ال ــراج قيم ــم إخ ــا حك  م
منتجات ومواد غذائية؟

ــا إخراج جزء من الزكاة عىل هيئة بعض  - يجوز رشًع
املنتجات التي تناسب احتياج الفقراء واملساكني بحيث 
ــث معاذ بن  ــهم مبارشة؛ لحدي ــتفيدون منها ألنفس يس
ــل أنه قال ألهل اليمن يف جمع الزكاة منهم: "ائتوني  جب
بعرض ثياب خميص أو لبيس يف الصدقة مكان الشعري 
ــاب النبي صىل الله  ــَوُن عليكم، وخٌري ألصح ــذرة؛ أه وال
ــني  ــه األمري الحس ــة" أخرج ــلم باملدين ــه وس ــه وآل علي
ــعر  ــفاء، وتعطى لهم حينئٍذ بالس ــن بدرالدين يف الش ب

التجاري.
ــوز؛ ألنه ليس  ــرض أن يبيعوها فال يج ــا إن كان الغ أم
ــتطاع ربما ال  ــتطيع البيع أو يتقنه، ولو اس كل أحد يس

يحصل عىل ما يرضيه من ثمنها.
والله سبحانه وتعاىل أعلم.

الزكاة يف صورة منتجات

الثالثاء : ٢٧ رمضان ١٤٣٩ه
١٢ يونيو ٢٠١٨م - العدد ١٩٥٦٣

الشيخ املقرئ علي الَرباق يتحدى اإلعاقة
ــن املقرئني  ــد م ــس العدي ــت تون أنجب
الذين تكوّنوا عىل أيدي شيوخ الزيتونة 
ــيني تعّودوا منذ  ــا، لكن التونس وعلمائه
ستينيات القرن املايض عىل سماع تالوة 
وترتيل القرآن الكريم عىل أمواج اإلذاعة 
ــيخ املقرئ عيل  ــوت الش ــية بص التونس

الربّاق القريواني أول مقرئ يف تونس. 
ــربّاق إعجاب  ــيخ عيل ال وقد حاز الش
ــني، الذين  ــج امليام ــن والحجي املعتمري
استمعوا إليه وهو يرّتل آيات من القرآن 
ــني  ــني الرشيف ــاب الحرم ــم يف رح الكري
ــه  ــنة 1950 وحجت ــه األوىل س يف حجت

الثانية عام 1963. 
ــة  بمدين ــربّاق  ال ــيل  ع ــيخ  الش ــد  ول
 4 ــوم  ي ــويف  وت  1891 ــام  الع ــريوان  الق
ــو يعّد  ــمرب/كانون األول 1981، وه ديس
ــرز أركان الثقافة العربية األصيلة  من أب
ــة منزلته  ــريوان باعتبار رفع بمدينة الق
ــداً وترتيًال  ــرئ للقرآن الكريم تجوي كمق
ــو املقرئ واملؤذن  ــبع، وه بالقراءات الس

ــع بالحلفاوين،  ــب الطاب ــع صاح بجام
أحد أحياء تونس العاصمة. 

تحّدى اإلعاقة 
ــرباق إعاقته،  ــيل ال ــيخ ع تحدى الش
ــن مناهل  ــاً، بأن نهل م ــث ولد كفيف حي

العلم واملعرفة من خالل ارتياده للروضة 
ــريوان حتى  ــاب بالق ــة، أي الكـّت القرآني
ــرآن الكريم  ــى يف ختم تالوة الق ــغ املُن بل

تجويداً وترتيًال بالقراءات السبع. . 
إىل  ــربَاق  ال ــيل  ع ــيخ  الش ــل  انتق

ــن مدينة  ــة، 160 كلم ع ــس العاصم تون
ــن  ــات م ــع الثالثيني ــريوان، يف مطل الق
ــم  ــجيالته ل ــن تس ــن لك ــرن العرشي الق
ــجلة  ــق منها يشء، ألنها لم تكن مس يب
ــيس  املغناطي ــط  الرشي أّن  إىل  ــاراً  اعتب
ــع الثالثينات  ــداوًال يف مطل ــن مت ــم يك ل
ــاءت  ــد ش ــينات. وق الخمس ــة  إىل غاي
ــيل الربّاق  ــيخ ع ــدار أن يعارص الش األق
ــية، ما  ــاث التلفزة الوطنية التونس انبع
ــتقالل تونس، يف 1966، وسجل  بعد اس

صوتاً وصورة يف تراتيل مختلفة. 
ــرشف  ــربَاق ب ــيل ال ــيخ ع ــي الش حظ
تدشني البث اإلذاعي التونيس الرسمي 
يف 15 أكتوبر/ترشين األول 1938، فيما 
بدأت تالوات الشيخ الرباق برواية قالون 
ــية  ــي يف اإلذاعة التونس ــن نافع املدن ع
ــجيالت اإلذاعة  ــك. وال تزال تس بعد ذل
ــرباق  ــيل ال ــيخ ع ــوت الش ــة لص الوطني
ــرات اإلذاعة الوطنية، وخاصة  تؤثث فق
ــهر  ــاً ش ــة وأساس ــبات الديني يف املناس

رمضان املبارك. 
ــربَاق رشف أداء  ــيل ال ــيخ ع ونال الش
فريضة الحّج مرتني، األوىل العام 1950، 

ــنة، وكانت  ــة بعد ثالث عرشة س والثاني
ــن والحجيج  ــمع املعتمري فرصة أن يس
ــل آيات  ــه الجميل، برتتي ــني صوت امليام
ــاب الحرمني  ــم يف رح ــرآن الكري من الق

الرشيفني. 
طه حسني والشيخ الرباق 

ــد  بع ــس،  تون إىل  ــه  زيارت ــالل  خ
ــب طه  ــّرب األدي ــارشة، ع ــتقاللها مب اس
ــيخ  ــه بصوت الش ــن إعجاب ــني ع حس
ــه يعيدنا  ــًال: "إّن صوت ــرباق، قائ عيل ال
ــدء  ــرآن وب ــزول الق ــن األول لن إىل الزم

الحضارة العربية". 
ال تزال العديد من اإلذاعات والقنوات 
ــتغّل  تس ــية  التونس ــة  التلفزيوني
ــواء  ــيل الرباق س ــيخ ع ــجيالت الش تس

لرتتيل القرآن الكريم، أو ألداء اآلذان. 
ــيل الرباق  ــيخ ع ــل إحياء الش وتواص
ــيخ  الش ــة  رفق ــة  الديني ــاالت  لالحتف
ــيس  والتون ــنني،  حس ــني  أم ــرصي  امل
ــًال عن  ــود، فض ــن محم ــز ب ــد العزي عب
تسجيالته الرثية يف اإلذاعة والتلفزيون 
إىل أن تويف يف الرابع من شهر ديسمرب/

كانون األول 1981.

عبدالصمد الخوالين

ميانيون في موكب الرسول

ِمْن أعالم أقيال اليمن الرؤساء يف الجاهلية 
ــد كتائب همدان  ــالم هو قائ وعند ظهور اإلس
ــي الهمداني  ــران الناعط ــري ذي م ــل عم القي
ــىل الله عليه  ــول الله ص ــب إليه رس الذي كت
ــم الله  ــتهله قائًال: "بس ــلم كتاباً اس ــه وس وآل
ــول الله إىل  ــن محمد رس ــن الرحيم. م الرحم
ــن همدان:  ــلم م ــران وإىل من أس ــري ذي م عم
ــْلٌم أنتم. فإني أحمد الله إليكم الذي ال إله  ِس

إال هو".
ــال وقادة  ــران من أقي ــري ذو م ــد كان عم وق
ــد  ــل همدان بن زيد جميعها -وهي حاش قبائ
ــام يف الجاهلية  ــل- وقائدها الحربي الع وبكي
ــة ناعط  ــالم، وكانت مدين ــور اإلس ــد ظه وعن
ــران منذ عصور  ــز قيالة وزعامة آل ذي م مرك

دولة سبأ وِحمَري.
ــرش يف قبائل  ــالم ينت ــن اإلس ــذ دي ــد أخ وق

ــد اثنني من  ــل) عىل ي ــد وبكي همدان (حاش
ــالم هما: قيس  ــابقني إىل اإلس الصحابة الس
ــيل الهمداني ومالك  بن مالك األرحبي البكي
ــيل الهمداني الذي  ــي البكي ــط األرحب بن نم
ــة قبائل همدان  ــار وفد يمثل كاف ــته س برئاس
ــورة يف رجب 9هـ  ــه باملدينة املن ــول الل إىل رس

والتقوا برسول الله عليه الصالة والسالم.
ــال الذين  ــري ذو مران من األقي ــا كان عم كم
ــلم  ــول الله صىل الله عليه وس كتب إليهم رس

من أجل قتال األسود العنيس.
ــة أبو  ــوىل الخالف ــول الله وت ــويف رس ــا ت ومل
ــان  بكر الصديق تنادى أقيال ورجاالت وفرس
ــة  ــري يف مدين ــاع كب ــدان إىل اجتم ــل هم قبائ

ناعط، وأكدوا ثباتهم عىل اإلسالم.
وملا انتهت والية معاذ بن جبل لليمن وعاد 
ــر الصديق إىل  ــورة كتب أبو بك ــة املن إىل املدين
ــمعوا من الوايل  ــاء بأن يس ــادة اليمن الزعم ق
ــوه، وكان عمري ذو  ــر ويعين ــذي  واله أبو بك ال
ــخصية األوىل يف ذلك الكتاب، وهذا  مران الش
ــري ذي مران  ــة عم ــتمرار مكان ــىل اس ــدل ع ي

ــدان، كقائد  ــة يف قبائل هم ــة والقيادي القيالي
ــعيد بن العاقب ذي زود،  حربي عام، ومعه س
ــعيد بن  ــر ووالية أبان بن س ــة أبي بك يف خالف
ـــ ولم يزل  ــنة 12-11ه ــايص عىل اليمن س الع
ــط وقبيلة  ــداً يف ناع ــران قيًال قائ ــري ذي م عم

ــة ناعط، يف خالفة  ــدان، إىل أن تويف بمدين هم
عمر، وقد بلغ من الكرب عتياً. 

*من كتاب يمانيون يف موكب الرسول
للباحث محمد حسني الفرح 

ان الناعطي.. قائد كتائب همدان ُعَمري ذو َمرَّ
عرض/ هاشم السريحي

jshashem@gmail.com

مكسرات العيد
من يوميات رمضانمن يوميات رمضان

ــرص اليمنيون  ــارك ويح ــر املب ــرتب عيد الفط يق
ــعبية  ــواق الش ــىل التواجد عند األس ــه ع ــع اقرتاب م
ــرسات العيد التي تعد  ــارات للحصول عل مك والبه
ــد اليمنيني  رضورة عيدية ال غنى أو تنازل عنها  عن
والذي إن دل عىل يشء فإنما يدل عىل كرم اليمنيني 

وجودهم وابتهاجهم بعيد الفطر وتمسكهم بعادات 
ــلمني يف  ــد العيد الذي يحتفي به جميع املس وتقالي
ــباباً  ــاء وش العالم فلذلك تجد املواطنني رجاال ونس
ــهر املبارك  يتواجدون يف العرش األواخر من هذا الش
ــرسات يف صنعاء  ــواق املك ــالت البهارات وأس يف مح
ــول عىل "  ــن للحص ــاب اليم ــعوب وب ــة وش القديم
جعالة العيد " كل حسب حاجته ومقدرته والبعض 

ــرتي جعالة العيد  ــمح يش ــه املادي ال يس ألن وضع
ــه وزائريه  ــزة ولضيوف ــل يجعلها مي ــا ب وال يطعمه
ــرص املواطنون  ــي يح ــرسات الت ــم هذه املك ومن أه
ــتق "  ــىل رشائها هي " الزبيب " و"اللوز" و" الفس ع
ــكاليت " وغريها  ــب العزيز " و"الش و"القرع" و" ح

من املكرسات متعددة األنواع.

احمد السعيدي
عادات غذائية خاطئة
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ــة يف  التغذي ــة يف  الخاطئ ــادات  الع ــض  ــاك بع هن
ــحور  رمضان وهي رشب املاء بكميات كبرية وقت الس
ــالل النهار  ــض العطش املتوقع خ ــاس تعوي عىل أس
ــوب وتأثريه مؤقت واألفضل  ولكن ذلك لن يفي باملطل
ــة ذات املحتوى  ــرضوات الطازجة الورقي ــاول الخ تن

العايل من املاء.
ــف قد  ــة املقلية والتي لألس ــظ كرثة األغذي ــ يالح
ــتخدام  ــاكل صحية وباملقابل يمكن اس تؤدي إىل مش
ــدون االعتماد عىل  ــخ ب ــات الطب ــرق أخرى لعملي ط
ــار يف إعداد  ــرن أو البخ ــتخدام الف ــل اس ــوت مث الزي
ــي يمكن أن  ــك والت ــل السمبوس ــات مث ــض الوجب بع
ــها يف  ــرن بعد غمس ــتخدام الف ــن طريق اس ــج ع تنت

الحليب ثم إدخالها الفرن بهذه الطريقة الجيدة.
ــا بدون  ــة فيه ــارص الغذائي ــم بالعن ــد الجس ـــ تم ـ

قليها يف الزيوت الخطرية.
ــ يالحظ إهمال كثري من الناس استهالك الخضار 
ــا يف وجبات  ــلطات الطازجة وعدم توفريه ــل الس مث
ــلطات إلمداد  ــك ينصح دائماً بتوفري الس رمضان لذل
ــاف الغذائية  ــادن واأللي ــات واملع ــم بالفيتامين الجس
ــات  ــر الفيتامين ــتطيع ان نوف ــة نس ــذه الطريق وبه
ــار رمضان وبالتايل الحد  واملعادن املفقودة خالل نه

من سوء التغذية ونقص هذه العنارص الحيوية.
ــة غذائية كبرية مثل  ــ يالحظ االعتماد عىل وجب
ــخص تناول ثالث وجبات  ــتطاع الش اإلفطار ولو اس
ــتوى  ــع مس ــاهم يف رف ــوف يس ــك س ــل ذل ــالل اللي خ
ــة إفطار  ــان وجب ــون هناك وجبت ــث تك ــة حي الصح
ــح ووجبة خفيفة  ــة ووجبة بعد صالة الرتاوي خفيف

بعد السحور.
ــظ من األخطاء الغذائية عند بعض الناس  ــ يالح
ــكريات مثل  ــة الس ــاول األغذية عالي ــن تن ــار م اإلكث
ــكل مكثف طوال  ــات واملعجنات بش ــىل والحلوي الح
ــف أن ذلك يؤدي إىل عدة مشاكل  فرتة اإلفطار ولألس
ــعور  ــالل نهار رمضان والش ــل اإلرهاق والتعب خ مث
ــمنة  ــؤدي إىل تراكم الدهون والس ــش وكذلك ي بالعط

وارتفاع سكر الدم.
ــ ومن بعض العادات الغذائية الخاطئة يف رمضان 
ــار من ملح الطعام يف جميع الوجبات وذلك من  اإلكث
ــوء  ــدم وقد تؤدي إىل س ــط ال ــد يف ضغ ــن أن يزي املمك
توزيع للسوائل داخل وخارج الخاليا مما يؤدي إىل 

إرهاق يف بعض األعضاء مثل القلب والكىل.
ــض الناس  ــاد خاطئ عند بع ــاك اعتق ــك هن وكذل
ــكل واضح  ــديد خالل رمضان بش ــو التجويع الش وه
ــوزن ولكن  ــة إلنقاص ال ــاس أن رمضان فرص ــىل أس ع
ــم وقد  ــل يف توزيع مكونات الجس ــك يؤدي إىل خل ذل
ــص يف  ــي ونق ــاز الهضم ــاكل يف الجه ــؤدي إىل مش ي
بعض العنارص األساسية التي قد تؤدي إىل فقر الدم 
ــىل الغذاء املتوازن أمر  ــة والتعب فالحرص ع والدوخ

مطلوب. 
ــتطيع أن يحقق  ــح أن الصائم يس ــبق يتض ــا س مم
ــان وذلك  ــة خالل صيام رمض ــض الفوائد الصحي بع
ــة الصحية  ــادات الغذائي ــىل تطبيق الع ــرص ع بالح
ــيئة وبذلك  ــض األخطاء والعادات الس ــد من بع والح
يستطيع تغيري نمط الحياة الغذائية لديه وسيجني 

الفوائد الصحية من ذلك وبمجهود بسيط.


