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اللهم اجعل لنا يف 

هذا اليوم دعوة ال  ترد.. وهب لنا فيه 
رزقا ال  يعد.. وافتح لنا بابا يف الجنة ال  يسد.. 

واحرشنا يف زمرة سيدنا محمد صىل الله عليه وآله 
وسلم.. اللهم حبب خري خلقك فينا.. ومن حوض 
نبيك اسقنا.. ويف جنتك آونا.. وبرحمتك احتونا.. 

وأمنيتنا أعطنا.. وبفضلك أغننا ولطاعتك 
اهدنا.. ومن عذاب النار احمنا ومن رش كل 

حاسد اكفنا

االربعاء : ٢٨ رمضان ١٤٣٩ه
١٣ يونيو ٢٠١٨م - العدد ١٩٥٦٤

نصائح للصائم

ــر رمضان 9هـ  ــن والعرشين من شه - يف الثام
ــر 631م جاء وفد ثقيف إىل رسول  املوافق 1 يناي
ــم وأعلنوا  ــه وسل ــه عليه وعىل آل ــىل الل الله ص

دخولهم يف اإلسالم.
ــان املُبارك  ــذا اليوم من شهر رمض ــل ه - يف مث
ــوز للعام  ــر تم ــن شه ــرش م ــع ع ــق للتاس املواف
امليالدي 711، وقف القائد العربي العظيم طارق 
بن زياد يّحث املسلمني عىل الصمود يف امليدان، 
ــم خطب فيهم خطبته البليغة املشهورة، التي  ث

بدأها بقوله:
ــن ورائكم  ــر، البحر م ــن املّف ــاس أي ــا الن { أيه
ــدق  ــه إال الص ــم والل ــس لك ــم ولي ــدو أمامك والع
والصرب. واعلموا أنكم يف هذه الجزيرة أضيع من 
ــد استقبلكم عدوكم  ــة اللئام. وق ــام يف مأدب األيت
بجيوشه وأسلحته وأقواته) وبفضل هذا القائد 

فتح العرب املنطقة الجنوبّية من إسبانيا.


כ �� ���א���

ــزكاة (بما يف •  ــع ال ــىل توزي ــؤول ع من املس
ــا وإيصالها إىل  ــك زكاة الفطرة) ورصفه ذل
ــتحقها ال  ــتحقها؟ وإذا كان من يس من يس
ــليمها إىل الدولة  ــال تس ــم يف ح ــل إليه تص
ــوز للمرء  ــا فهل يج ــا ومديرياته ومراكزه
ــتحقها ويخرجها  ــا عىل من يس أن يرصفه
ــتلمها أنها  ــن اس ــا ويخرب م ــده يف وقته بي
ــا جزاكم الله  ــت صدقة؟ أفيدون زكاة وليس

خرياً؟
ــو ويل األمر  ــاة ورصفها ه ــالم الزك ــوىل است ــذي يت - ال
ــادل أو من ينوب منابه من أهل الوالية الذين يعينهم  الع
ــل ظالم  ــر عادل ب ــن بها ويل أم ــم يك ــإن ل ــا، ف الستالمه
ــتهرت بالرشيعة اإلسالمية فال والية له، ويمكن ممن  مس
ــاكني أو  ــه يف الفقراء واملس عليه الزكاة أن يرصفها بنفس
ــدل ليرصفها بدوره يف  ــلمها إىل عالم يعلم منه أنه ع يس

من يراه أهًال لها والله أعلم.
أجاب عليه العالمة: شمس الدين رشف الدين

صرف الزكاة

* ما هي أهم النصائح للصائم بعد إفطاره؟
ــادة او نقصان  ــوزن العادي من دون زي ــة عىل ال ـ املحافظ
ــراط يف تناول  ــوزن، وعدم اإلف ــة وزيادة ال ــة السمن إال يف حال
ــة املقلية،  ــالة، النشويات، األطعم ــر املح ــات، العصائ الحلوي

فطعامنا يف رمضان هو نفسه يف األيام العادية.
ــة بالسمبوسة املعدة بالفرن،  ـ استبدال السمبوسة املقلي
ــدة يف الفرن  ــة باألطعمة املع ــدال األطعمة املقلي ــك استب كذل

بهدف عدم زيادة مستوى الدهون والكوليسرتول يف الدم.
ـ عدم اإلكثار من التوابل والشطة والبهارات واملخلالت.

ــاي والقهوة ألنها  ــن رشب املنبهات كالش ــدم اإلكثار م ـ ع
ــرم الجسم من  ــول، وبالتايل تح ــدرة للب ــدة وهي م ــق املع تره
ــي يحتاجها الجسم أثناء  ــادن واألمالح املفيدة الت بعض املع

النهار.
ــد اإلفطار يف  ــرث تناولها عن ــة التي يك ــن األطعم ــول م ـ الف
ــىل الربوتينات  ــدة يحتوي ع ــادة غذائية مفي ــو م ــان وه رمض

ــد والفيتامينات، لكنه  ــة من الحدي ــة وعىل نسبة عالي النباتي
ــه بكمية كبرية عند  ــم، لذلك ال بد من عدم تناول ــيء الهض بط
اإلفطار، فهضمه سيستغرق حوايل 8 ساعات، وبالتايل يؤدي 

إىل الشعور بالثقل والكسل.
ــاول كميات كبرية من السوائل واملاء لتعويض ما فقده  ـ تن
ــري الدسمة حتى  ــات غ ــاول الشورب ــام وتن ــم يف الصي الجس

نتجنب الجفاف ـ واإلمساك يف رمضان.
ــرضاء والفاكهة واألطعمة  ــار من تناول السلطة الخ ـ اإلكث
ــز األسمر والحبوب  ــن األلياف، كالخب ــة يف محتواها م العالي
ــب  لتجن ــة  الطازج ــة  الفاكه ــر  وعصائ ــان  والشوف ــة  الكامل

اإلمساك.
ـ استبدال العصائر املحالة املصنعة من املرشوبات الغازية 

يف رمضان بالعصائر الطازجة واأللبان والحليب.
ـ عدم النوم مبارشة بعد اإلفطار، ممارسة الرياضة كامليش، 

السباحة، وعدم اإلكثار من النوم يف رمضان.

الشيخ املقرئ علي بن عبد الرحمن الحذيفي

مسجد السلطان قابوس.. أيقونة سلطنة عمان
ــط بوالية  ــب مدينة مسق ــان قابوس يف قل ــد السلط ــع مسج يق
ــورش، يرتبع عىل مساحة تبلغ 416 ألف مرت مربع، وهو عبارة عن  ب
ــة السلطنة عىل مر  ــن مكان ــي وحضاري ينم ع ــز ديني وعلم مرك

تاريخيه اإلسالمي.
ــوس بعدما  ــن السلطان قاب ــة 2001 بأمر م ــح املسجد سن افتت
ــل، ولديه  ــن العمل املتواص ــدة 6 سنوات م ــل عليه م ــر العم استم

خمسة مآذن ترمز ألركان اإلسالم، وترتفع كل مئذنة نحو 45 مرتا.
ــدس املعماري  ــة للمهن ــة املعماري ــذه التحف ــود تصميم ه ويع
ــارة اإلسالمية  ــني العم ــع التصميم ب ــة، ويجم ــح مكي ــد صال محم
ــرصي، مع  ــم الع ــل التصمي ــة ومستقب ــة العاملي ــة والحداث األصيل
ــد من حيث  ــد يف بناء املساج ــي السائ ــدأ الُعمان ــاء عىل املب اإلبق

ارتفاعها عىل بقية املباني.
ــرة الستخدام الحجارة الرملية  يرجع لون املسجد املائل للصف
ــد استخدم  ــالة فق ــات الص ــرم قاع ــا يف ح ــدي، أم ــاء القش البيض
ــاء، بينما تكسو الحجارة األرجوانية الفاتحة  األرابسكاتو يف الكس

جدران األروقة واملرافق األخرى.
ــة املصىل هي أكرب سجادة فارسية  السجادة املوجودة يف أرضي
يف العالم، فقد تم ُصنعها يف مدينة مشهد اإليرانية ويبلغ امتدادها 
70 مرتا طوًال و60 مرتاً عرًضا، وتتكون من 1700 مليون عقدة، بينما 

يبلغ وزنها 21 طنا.
ــن حوايل 20 ألف  ــالة يف مجملها أن تحتض ــن لقاعات الص يمك
ــل، وتعترب املكتبة من بني أهم مرافق املسجد بمجموع أكرث من  مص

20 ألف مجلد يف مختلف العلوم اإلسالمية واإلنسانية.
ــن القاعات  ــددا م ــد ع ــة للمسج ــة الشمالي ــم األروق ــا تض كم
ــة مختلفة  ــذك إىل حقب تراثي ــة تأخ ــرازات معماري ــة بط املصمم
ــن األندلس اىل  ــة واإلسالمية م ــون العربي ــن الفن ــرب ع ــزة ُتع وممي

الصني.

ــق 22  ـــ املواف ــب 1366ه ــد  1 رج ول
ــم  ــرن املستقي ــة الق ــو 1947م بقري ماي
ــوب منطقة  ــة جن ــة الشمالي بالعرضي

مكة املكرمة.
ــيل الحذيفي يف أرسة  ــأ الشيخ ع نش
ــاً وخطيباً يف  ــده إمام ــة، كان وال متدين
ــه  تعليم ــى  تلق ــودي.  السع ــش  الجي
ــرآن  ــم الق ــه، وخت ــاب قريت األويل يف ُكَتّ
ــد الشيخ محمد بن  الكريم نظراً عىل ي
ــظ بعض  ــع حف ــي، م ــم الحذيف إبراهي
ــه، كما حفظ ودرس بعض املتون  أجزائ
ــة املختلفة. ويف عام  ــوم الرشعي يف العل
ــة  ــة السلفي ــق باملدرس ـــ التح 1381 ه
ــريش وتخرج  ــة بـ محافظة بلج األهلي
ــادل املرحلة املتوسطة، ثم  فيها بما يع
ــي يف بلجريش  ــد العلم ــق باملعه التح
عام 1383هـ وتخرج فيه سنة 1388هـ، 

مكمًال للمرحلة الثانوية.
ــة  بكلي ــة  الجامعي ــه  دراست ــل  واص
ــد  محم ــام  اإلم ــة  جامع يف  ــة  الرشيع
ــاض عام  ــة بالري ــود اإلسالمي ــن سع ب
ــام 1392هـ،  ــا ع ــرج فيه ـــ وتخ 1388ه
ــد  ــاً باملعه ــني مدرس ــه ع ــد تخرج وبع
ــام  ــريش وق ــة بلج ــي يف محافظ العلم

ــد والنحو  ــس التفسري والتوحي بتدري
ــا يقوم  ــب م ــط إىل جان ــرصف والخ وال
ــع  ــة يف جام ــة والخطاب ــن اإلمام ــه م ب

محافظة بلجريش األعىل.
ــري من  ــة املاجست ــىل درج حصل ع
ـــ، وحصل  ــر عام 1395ه ــة األزه جامع
ــة نفسهاـ   ــوراه من الجامع ــىل الدكت ع
ــة السياسة الرشعية  ــم الفقه شعب قس
ـ وكان موضوع الرسالة "طرائق الحكم 
املختلفة يف الرشيعة اإلسالمية دراسة 

مقارنة بني املذاهب اإلسالمية".
ــذ  ــة من ــة اإلسالمي ــل يف الجامع عم
ــدرس التوحيد والفقه  ــام 1397 هـ، ف ع
ــة  ــا درَّس يف كلي ــة، كم ــة الرشيع يف كلي
ــة الدعوة وأصول الدين،  الحديث وكلي
ودرس املذاهب بقسم الدراسات العليا، 
ــراءات بكلية القرآن  ــام بتدريس الق وق
ــراءات. ويعد الشيخ  ــم ـ قسم الق الكري
ــد القراءاملتميزين  ــي أح ــيل الحذيف ع
ــي، وله  ــم اإلسالم ــة والعال يف السعودي
تسجيالت إذاعية يف عدد من اإلذاعات 
ــا، وقد أجيز يف  داخل اململكة وخارجه

القراءات من عدد من كبار القراء وهم:
ــز الزيات ـ  ــخ أحمد عبد العزي الشي

إجازة يف القراءات العرش.

ــد عثمان ـ إجازة  الشيخ عامر السي
ــه بالسبع ولم  ــة حفص وقرأ علي برواي
ــل سورة البقرة بسبب وفاة الشيخ  يكم

عامر.
ــايض ـ قرأ  ــاح الق ــد الفت ــخ عب الشي

عليه ختمة برواية حفص.
ــث من الشيخ حماد  إجازة يف الحدي

األنصاري.
إىل جانب عمله بالتدريس الجامعي
ــد قباء ـ لفرتات  إمام وخطيب مسج

متفاوتة
إمام وخطيب للمسجد النبوي منذ 
6 (عدد) 6 (عدد) 1399هـ وحتى عام 

.1401
إمام وخطيب املسجد الحرام يف مكة 

املكرمة يف عام 1401هـ.
إمام وخطيب للمسجد النبوي منذ 

عام 1402هـ حتى اآلن.
ــة  ملراجع ــة  العلمي ــة  اللجن ــس  رئي

مصحف املدينة النبوية.
ــن  الرحم ــد  عب ــن  ب ــيل  ع ــخ  الشي
ــراء يف العالم  ــن أشهر الق ــي  م الحذيف

اإلسالمي

الجميع مسؤولون يف نصرة قضايا األمة (٢)
ــه أننا نرى  ــي التنبيه ل ــا ينبغ ومم
اليوم آالف الحفظة لكتاب الله ومئات 
ــرشات اإلذاعات  ــرّاء واملشائخ وع الق
ــة يف حني نرى األمة  والقنوات القرآني
اإلسالمية تعيش ذًال وفرقة وانقساماً 
ــه، والرس  ــل ل ــاً ال مثي ــاً وهوان وترشذم
ــع كتابها  ــة تعاملت م ــك أن األم يف ذل
ــرد كتاب للقراءة  وقرآنها عىل أنَّه مج

ــظ  ــة يف حف ــق الحفظ ــط، ويتساب فق
أجزائه وتنغيم آياته ويعتربون قراءته 
عمًال مقدساً يكتفي به لدخول الجنة 
ة  بمجرد الرتتيل والقراءة؛ وهنا الطامَّ
ــى والداهية  ــربى واملصيبة العظم الك
ــني  املسلم ــاة  دع ــىل  فع ــوى،  القص
ــم  ومرشديه ــم  وفقهائه ــم  وعلمائه
ــوا  يوجه أن  ــم  ومثقفيه ــم  وأدبائه

ــذا الخطأ الفادح الذي  أنظارهم إىل ه
ــا وإباءها  ــة عزتها ومكانته ــد األم أفق
ــوا ناقوس  ــا، عليهم أن يدق وقدسيته
الخطر وأن يبينوا لألمة اإلسالمية أنَّه 
ــا وال رشف لها إالَّ إذا عملت  ال عزة له
ــت إىل تحويله إىل  ــاب الله وسارع بكت
ــار والشنار  ــاة وإالَّ فإن الع ــج حي منه
ــوان سيظل يالحق هذه  والخزي واله

ــوم أن  ــة الي ــاء األم ــىل علم ــة، وع األم
ــروا  ــم وأن يستشع ــذا اله ــوا ه يحمل
املسئولية أمام الله أوًال وأمام التاريخ 
ــة ثالثاً  ــال القادم ــام األجي ــاً وأم ثاني
ــورة الجمعة  ــدق الله القائل يف س وص
ــمَّ َلْم  ــْورَاَة ُث ــوا التَّ ُل ــَن ُحمِّ ــُل الَِّذي «َمَث
َيْحِمُلوَها َكَمَثِل اْلِحَماِر َيْحِمُل أَْسَفارًا 
ــوا ِبآَياِت  ُب ــْوِم الَِّذيَن َكذَّ ِبْئَس َمَثُل اْلَق

اِلِمني». اللِه َواللُه َال َيْهِدي اْلَقْوَم الظَّ
ــة أن يقف  ــّل عالم وداعي ــىل ك إنَّ ع
ــًال  سائ ًة  ــادَّ ج ــة  وقف ــريه  ضم ــام  أم
ــُت لدين الله ولكتاب  نفسه: ماذا َقّدم
ــل قمُت  ــُت لهما؟ وه ــه وهل نصح الل

بواجبي نحو أمتي؟
وعليه أن يجعل قوله تعاىل يف سورة 
َها الَِّذيَن آََمُنوا ِلَم َتُقوُلوَن  الصف «َيا أَيُّ
َما َال َتْفَعُلون» ُنْصَب َعْيَنْيِه فاإلسالم 
ــارات براقة  ــرد شع ــرآن ليس مج والق
ابة يكتفي العالم والداعية  وأقوال جذَّ
بإلقائها فقط ثم يكون أول املتملِِّصني 
ــه الرشعي يف  ــني عن واجب واملتقاعس
تطبيق أوامر هذا الدين ونواهيه وكأنه 
ــف الرشعي  ــرة التكلي ــن دائ خارج ع
ــت لآلخرين،  ــه مزيًة ليس ــرى لنفس ي
وليت هذا أو أمثاله يقرأون قوله تعاىل 

ــا التَّْورَاَة  ــا أَنزَْلَن ــورة املائدة: «إِنَّ يف س
ــا النَِّبيُّوَن  ــوٌر َيْحُكُم ِبَه ــا ُهًدى وَُن ِفيَه
بَّاِنيُّوَن  الَِّذيَن أَْسَلُمواْ ِللَِّذيَن َهاُدواْ َوالرَّ
ــن ِكَتاِب  ــا اْسُتْحِفُظواْ ِم ــاُر ِبَم َواألَْحَب
ــَداء َفَال َتْخَشُواْ  ــِه َوَكاُنواْ َعَلْيِه ُشَه الل
ــَرتُواْ ِبآَياِتي  ــْوِن وََال َتْش ــاَس َواْخَش النَّ
َثَمًنا َقِليًال َوَمن لَّْم َيْحُكم ِبَما أَنَزَل اللُه 

َفأُْوَلـِئَك ُهُم اْلَكاِفُرون».
ــة املباركة توضح  فهذه اآلية الكريم
ــك املسؤولية  ــاًال للش ــا ال يدع مج بم
ــربى امللقاة عىل عاتق العلماء إزاء  الك
ــع يف مجتمعاتهم من انحرافات  ما يق
ــك  تل ــام  أم ــوا  يقف أن  ــم  عليه وأنَّ 
ــة غري آبهني  ــات بقوة وصالب االنحراف
بأحٍد من البرش ألن العلماء الصادقني 
ــون إال  ــه وال يرهب ــون إال الل ال يخش
ــم يف الحقيقة مؤتمنون عىل  الله ألنه
ــم أن  ــه فعليه ــىل دين ــه وع ــاب الل كت
ــر الله سبحانه  ــؤدوا واجبهم كما أم ي
ــردد، وصدق  ــة أو ت ــاىل دون موارب وتع
ــه العظيم  ــل يف محكم كتاب ــه القائ الل
ــوَن  ــَن ُيَبلُِّغ ــزاب «الَِّذي ــورة األح يف س
ــُه وََال َيْخَشْوَن  ــاالَِت اللِه َوَيْخَشوَْن رَِس

أََحًدا إِالَّ اللَه َوَكَفى ِباللِه َحِسيًبا».

عبدالصمد الخوالين


