ﻣﻨﺘﺞ وﻃﻨﻲ  %100ﻳﺘﻢ ﺗﺮﺑﻴﺔ دﺟﺎج ﻋﺰﻳﺰا ﺑﺈﺷﺮاف ﺧﺒﺮاء
وﻣﺨﺘﺼﻴﻦ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ وﻓﻲ ﻣﺰارع ﻋﺰﻳﺰا
اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻐﺬى ﻋﻠﻰ أﻋﻼف ﻧﺒﺎﺗﻴﺔ ﺗﻢ
ﺗﺼﻨﻴﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺼﻨﻊ أﻋﻼف ﻋﺰﻳﺰا.
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حذار من المشعوذين والدجالين ..
ِ

بقلم :د .جمال محمد بواطنه
*وزير األوقاف والشؤون الدينية األسبق.
*

تجيب عنها
دار اإلفتاء
الفلسطينية

من الالفت لالنتباه إلى ّ
حد الدهشة كثرة الفضائيات
المتخصصة في الشعوذة ّ
والدجل ،متخفية تحت ستار
الدين ،ومدعية عالج الناس من السحر ومن األمراض
البدنية والنفسية ،وتفسير األحالم والوقاية من الجان.
وما يؤسف له َّأن مجموعة َّ
الدجالين أو المرتزقة الذين
يتكسبون من هذه الدكاكين ،تجارتهم رائجة ،والمتصلون
بهم عددهم كثير ،ما ُيسبب القلق والحزن على أمة إيمانها
ِّ
إلى هذا ِّ
الحد ،ما يوجب التنبيه والتحذير في كل وسائل
ِّ
اإلعالم وفي كل األوقات ،لعل الصيحة تجد صداها وتوقظ
أهل الغفلة والمغفلين من سباتهم العميق.
فالطريق إلى الوقاية وإل��ى العالج من خالل الصالة
والصيام والذكر والقرآن ،والبعد عن المعاصي واآلثام،
واللجوء إلى الله تعالى مفرج الكروب ،ومداوي األبدان
والقلوب.
ّ
وتمثل التربية اإليمانية السبيل الوحيد لتأمين
ّ
الخفية ،كالسحر والعين ووساوس
النفوس من التأثيرات
ّ
الشياطين ،وغيرها من كل ما قد تتعرض له النفوس من
تأثيرات ّ
خفية.
فالمؤمن يتربى على كثرة ذكر الله تعالى ،وقراءة القرآن
واستلهام آياته ،وفي ذلك أعظم وقاية من التأثيرات
ّ
الخفية ،ولعل من أبرز ما يمكن أن يمثل الوقاية فاتحة
الكتاب وآي��ة الكرسي وس��ورة اإلخ�لاص والمعوذتين،
والتعوذ بالمعوذتين هو أفضل السبل للوقاية من
التأثيرات الخفية لمواظبة النبي على التعوذ بهما ،وكذلك
تعويذ الحسن والحسين رضي الله عنهما بهما.
فعن أبي حابس الجهني رضي الله عنه أن رسول الله
قال( :يا أبا حابس أخبرك بأفضل ما تعوذ به المتعوذون؟
قال بلى يا رسول الله ،قال :قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ
برب الناس ،هما المعوذتان) أخرجه ابن سعد والنسائي
والبغوي والبيهقي وفي الترمذي وغيره( :كان رسول الله
صلى الله عليه وسلم يتعوذ من عين الجان ومن عين
اإلنس ،فلما نزلت المعوذتان أخذ بهما وترك ما سوى
ذلك) أخرجه الترمذي وحسنه وابن مردوية والبيهقي،
ّ
وهذا على عكس ما يفعله بعض الجهلة ،فالبعض يعلق
خرزة زرقاء لترد عنه العين بزعمه ،والبعض يعلق حجابًا أو
تميمة ،أو يلبس حلقة أو يربط خيطًا ،لرفع البالء أو دفعه،
ال��س��ؤال :ما حكم استخدام بخاخ الربو من قبل
الصائمين في نهار رمضان ،هل يفطر أم ال؟
الجواب :ال شك أن هذا مما كثر السؤال عنه في هذا الشهر
الفضيل ،ومعلوم أن الحكم على الشيء فرع عن تصوره ،والبخاخ
نوعان :منه ما يشتمل على الهواء وحسب ،ومنه ما يكون دواء
على شكل رذاذ باإلضافة للهواء ،فإن كان البخاخ عبارة عن هواء
وحسب ،فيجوز استخدامه لمن احتاج إليه في نهار رمضان،
وإن كان يشتمل على رذاذات دواء تصل إلى الرئتين فإنه
ِّ
ُيفطر ،فإن اضطر الصائم إلى استخدامه في نهار رمضان ،فإنه
قد فسد صومه ،وال يجب عليه اإلمساك بقية يومه ألنه أفطر
بعذر المرض ،وأن يقضي يومًا آخر مكانه ،والله تعالى أعلم.
***
السؤال :أريد أن أتزوج بعد أسبوع من شهر رمضان
فهل يصح لي أن أفطر في أول أيام زواجي؟
الجوابّ :
فإن الصوم فرض على كل مسلم ومسلمة ،وهناك
أعذار تبيح الفطر منها المرض والسفر .وأما الزواج في رمضان
فليس عذرًا مبيحًا للفطر .ومن أفطر في رمضان بسبب الجماع،
فعليه كفارة وهي عتق رقبة ،أو صيام شهرين متتابعين ،ومن
لم يستطع فعليه إطعام ستين مسكينًا ،وقضاء يوم مكانه،

إلى غير ذلك من الوسائل التي ال تزيد صاحبها إال وهنًا
في عقيدته وفي نفسه ،وهذا الصنف ترك االلتجاء إلى
رب العالمين القادر على كل شيء ،والمسيطر على كل
شيء ،والذي بيده مقادير كل شيء ،والتجأ إلى ما ال ينفع
وال يضر في ذاته ،ألن النافع الضار على الحقيقة هو رب
ّ
العالمين جل في عاله ،وقد خاطب الله عز وجل هذا الصنف
َ
َ
ُ
َ
َّ
ْ
َ
ُ
من الناس بقوله ) :قل أف َرأ ْيت ْم َما ت ْد ُع َ ْ ُ
ون الل ِه ِإ ْن
ون ِم َن د ِ
َ َ َ َ َّ ُ ُ ٍّ َ ْ ُ َّ َ َ ُ ُ َ
ْ
َ
َ
َ
ات ض ِّر ِه أ ْو أ َراد ِني ِبرحم ٍة
اشف
أراد ِني الله ِبضر هل هن ك ِ
َ َّ ُ
َّ َ
ُْ
َه ْل ُه َّن ُم ْمس َك ُ
ات َر ْح َم ِت ِه قل َح ْس ِب َي الل ُه َعل ْي ِه َيت َوكل
ِ
ْال ُم َت َو ِّك ُل َ
ون( (سورة الزمر اآلية  .)38وعن عمران بن حصين
ً
رضي الله عنهّ :أن النبي رأى رجال في يده حلقة من ُصفر،
فقال( :ما هذا؟ قال :من الواهنة “الواهنة :عرق يأخذ في
ّ
المنكب وفي اليد كلها وقيل :هو مرض يأخذ في العضد،
وهي تأخذ الرجال دون النساء” فقال :انزعها ،فإنها ال
تزيدك إال وهنًا ،فإنك لو ّ
مت وهي عليك ما أفلحت أبدًا)
رواه أحمد وابن ماجة وصححه الحاكم ،قال صاحب فتح
المجيد( :نهاه عنها ألنه إنما اتخذها على أنها تعصمه من
األلم وفيه اعتبار المقاصد ،وأمره بنزعها ،والنزع هو الجذب
بشدة وبقوة ،ثم قال له“ :فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت
أبدًا” ،ألنه شرك ،والفالح هو الفوز والسعادة) ،وعن عقبة
بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
أقبل إليه رهط ،فبايع تسعة وأمسك عن واحد ،فقالوا:
يا رسول الله بايعت تسعة وأمسكت عن هذا؟ فقال :إن
عليه تميمة (التميمة واحدة التمائم وهي خرزات كانت
العرب تعلقها على أوالدهم يتقون بها العين في زعمهم
فأبطلها اإلسالم) فأدخل يده فقطعها ،فبايعه وقال( :من
تعلق تميمة فقد أشرك) رواه أحمد والحاكم وصححه.
ومما يؤسف عليه أن هذه المظاهر الشركية قد انتشرت
في زماننا الحاضر انتشارًا واسعًا ،فكثير من األمهات
تعلق على أوالدها مثل هذه الخرزات ،واألعجب من هذا
ً
أن ترى رجال يظن فيه العقل والعلم والوعي يبني البيت
فيذبح عند عتبته ،أو يشتري السيارة فيذبح عند مقدمتها
ويلطخها بالدم ،أو يعلق على مقدمة السيارة فردة حذاء،
ظنًا منه أن هذا الشيء يبعد العين والسوء والمكروه عن
هذه المقتنيات ،وهذا كله من الجاهلية األول��ى التي
أبطلها اإلسالم ،وكان األولى أن يتحصن هؤالء باآليات

فمن خاف على نفسه الوقوع في محظورات الصيام بسبب
الزواج فينصح بتأجيل زواجه لما بعد رمضان ،والله تعالى أعلم.
***

السؤال  :ما حكم صيام من فكر في الشهوة في نهار
رمضان فأنزل؟ أو كرر النظر فأنزل؟
ّ
الجواب :فمن فكر بالشهوة في نهار رمضان فــــأنزل،
َّ
ّ
معفي عنه ،لقوله (ص)ِ“ :إ َّن الل َه
فـصيامه صحيح ،ألن التفكر
َ َ َ َ َ ْ ُ َّ َ َ َّ َ ْ َ ْ ُ َ َ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ َ َّ
ْ
تجاوز عن أم ِتي ما حدثت ِب ِه أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم”،
وكذلك الحال مع من كرر النظر إلى ما يثير الشهوة فأنزل ،فال
يفسد صومه؛ ألنه أنزل من غير مباشرة ،أشبه اإلنزال بالفكر.
والله أعلم.
***
السؤال :ما حكم من داعب زوجته ولم يجامع وأنزل
المني؟
الجواب :فمن داعب زوجته وأنزل المني ولم يجامع ،فقد بطل
صومه ،ويجب عليه القضاء ،وال تجب عليه الكفارة ،ومن خشي
على نفسه اإلنزال فال يباشر زوجته لقول عائشة  -رضي الله
َ َ َ َ ََ ُ
ان أ ْملكك ْملإِِ ْر ِب ِه” .والكفارة تجب فقط في الجماع
عنها “ -وك
أنزل أو لم ينزل .والله أعلم.

واألحاديث الصحيحة والذكر المشروع بعيدًا عن الشرك
بالله وعن الخزعبالت.
لعل فيما مضى أوضح داللة على أن األمن من التأثيرات
الخفية يكمن في الرجوع إلى اآليات القرآنية واألحاديث
النبوية ،بعيدًا عن الخرافات والخزعبالت واألحجبة التي
يرفضها الدين كما يرفضها العلم ،وفي هذا حماية
للمسلم من أن يقع في دوائ��ر أهل الكذب واالحتيال
الذين ال هم لهم إال االبتزاز والنهب من جيوب المغفلين
من الناس.
ولعل ما يطلق عليه زورًا وبهتانًا العيادات القرآنية يعد
نوعًا جديدًا من أنواع الدجل والكذب على البسطاء من
الناس بهدف استنزاف ما في جيوبهم ،فمن المعلوم
أن العالج بالقرآن ال يحتاج إلى عيادات ،وإنما يحتاج
إلى أي مؤمن يقرأ الفاتحة والمعوذات ،أو ما تيسر من
ُ َ ِّ ُ
القرآن  ،فالقرآن كله شفاء ورحمة قال تعالى)َ :وننزل ِم َن
ٌ ْ ْ
َ َ َ ُ َّ
َ
الظالم َ
َُْْ
ين
ان َما ُه َو ِشف ٌاء َو َر ْح َمة ِلل ُمؤ ِم ِنين وال ي ِزيد
ِِ
القرَء ِ
ً
َ
ِإال خسارا( (اإلسراء اآلية  ،)82ولن يتم تخليص المجتمع
من هذه النوعيات الطفيلية والمجرمة إال بنشر الوعي
الديني والثقافي ،وتعاون أهل الخير واإلصالح من أجل
استئصال هذه الشرذمة ،أو على األقل تجفيف الينابيع
الفياضة التي ّ
تدر عليها.
وال يفوتنا في هذا المقام أن نحذر من مجموعة من
الدجالين ممن يزعمون معرفتهم بدخول الجن وبكيفية
إخراجهم ،وبعضهم يزعم أنه يكلمهم بالهاتف المتنقل
(بلفون أو جوال) وهؤالء قوم في غالبيتهم يستغلون
سذاجة بعض الناس ويستقطبون البلهاء من المسلمين
بغرض استنزاف مقدراتهم وتحقيق رغباتهم الدنيئة.
ومما يحز في النفس أن الذين يقعون فريسة سهلة
ّ
للمشعوذين والدجالين من السمرة وغيرهم ُجلهم من
المنتسبين لإلسالم علمًا بأنهم لو فهموا حقيقة اإلسالم
لكانوا في حصانة تامة من الوقوع بين براثن هؤالء
المجرمين.
فاحذر أيها المسلم من الدجالين ومن العرافين خوفًا
على دينك وفرارًا من الشرك والكفر وحرصًا على صالتك
من أال تقبل وعلى مالك الذي أنت أحوج إليه منهم.
وبالله التوفيق ،وصلى الله على محمد وآله وصحبه.

***
السؤال :امرأة هجرها زوجها في بيت الزوجية مدة
عشر سنوات ،هل تعد طالقة بذلك؟
الجواب :الهجر وسيلة تأديبية لإلصالح ،وليس وسيلة
لتدمير األسرة ،والقطيعة ،ولهذا ال يطيل الزوج هجر امرأته،
ففي ذلك ضرر فادح بها ،وقد نعى القرآن الكريم على أولئك
َ َ ُ
الذين يذرون زوجاتهم بال قرار ،فقال تعالى{ :فال ت ِميلوا
ُ َّ ْ َ ْ َ َ َ ُ َ َ ْ َّ َ
وها كال ُم َعلق ِة} (النساء ،)129 :وقال تعالى:
كل المي ِل فتذر
ُ
َْ َ
َ
ُ
{ف َأ ْمس ُك ُ
ْ
َّ
وه َّن ب َم ْ
ُ
ُ
َ
وف} (الطالق،)2 :
ر
ع
م
ب
ن
وه
ق
ار
ف
و
أ
وف
ر
ع
ِ
ٍ
ٍ
ِ
ِ
ِ
والهجر يكون في المضجع ،لقوله تعالى{َ :و ْاه ُج ُر ُ
وه َّن ِفي
َْ َ
اج ِع} (النساء ،)34 :ومجرد الهجر ال يقع به الطالق
المض ِ
تلقائيًا ،إنما يكون إذا رفعت المرأة المهجورة أمرها إلى القضاء،
فيطلقها القاضي بسبب الهجر إذا ما اكتملت شروطه قضائيًا،
وأجاز قانون األحوال الشخصية إيقاع الطالق في حالة غياب
الزوج كما نصت المادة (« )125إذا كان الزوج غائبًا في مكان
معلوم ،وال يمكن وصول الرسائل إليه ،أو كان مجهول اإلقامة
وأثبتت المرأة دعواها بالبينة ،وحلفت اليمين وفق الدعوى،
طلق القاضي عليه بال إعذار وضرب أجل ،وفي حالة عجزها عن
اإلثبات ،أو نكولها عن اليمين ترد الدعوى».

4

الثالثاء  30رمضان  ١٤٣7هـ المـوافـق  ٢٠١6/7/5م

لطائف
قرآنية

وما أنزل إلينا..وما أنزل علينا
في القرآن الكريم ع��دد غير قليل من اآلي��ات المتشابهة
األلفاظَ ،ب ْي َد أنها اختلفت في اليسير منها ،لمعنى قد يظهر
ً
لنا وق��د يخفى ،وق��د يخفى ماضيًا ،ويظهر مستقبال  ،وقد
يستبين للبعض ،ويخفى عن آخرين ،ولله األمر من قبل ومن بعد.
ومن هذا القبيل آيتان وردتا في القرآن الكريم:
أوالهما :قوله سبحانه{ :قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى
إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب واألسباط وما أوتي موسى
وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم ال نفرق بين أحد منهم ونحن
له مسلمون} (البقرة.)136:
ثانيهما :قوله تعالى{ :قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل
على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب واألسباط وما أوتي
موسى وعيسى والنبيون من ربهم ال نفرق بين أحد منهم ونحن له
مسلمون} (آل عمران.)84:
هاتان اآليتان الكريمتان اتفقتا في معظم ألفاظهما ،واختلفتا
في لفظين ،وإن شئت قل :في موضعين:
األول :أن اآلية األولى ُع ِّدي الفعل {أنزل} بحرف الجر (إلى) =
{..أنزل إلينا وما أنزل إلى ،}..في حين أن اآلية الثانية ُع ِّدي الفعل
{أنزل} بحرف الجر (على) = { ..وما أنزل علينا وما أنزل على.}..
الثاني :أن الفعل {أوتي} تكرر في آية سورة البقرة ،ولم يتكرر
في آية سورة آل عمران.
ويتحصل من اختالف األلفاظ في هذين الموضعين في اآليتين
سؤاالن:
 هل الختيار (إلى) مع قوله{ :أنزل} في سورة البقرة ،واختيارٌّ
(على) مع {أنزل} في سورة آل عمران فائدة توجب اختصاص كل
منهما ما ُع ِّدي به من حرف الجر؟
 ِل َم تكرر الفعل {أوتي} في سورة البقرة ،ولم يتكرر في سورةآل عمران؟
والجواب على هذين السؤالين وفق اآلتي:
ً
أوال :أن أول آية سورة آل عمران التي تعدى الفعل فيها بحرف
الجر (على) هو قوله تعالى{ :قل آمنا بالله} ،بينما أول آية سورة
البقرة التي تعدى الفعل فيها بحرف الجر (إلى) هو قوله تعالى:
{قولوا آمنا بالله} ،وبيان ذلك :أن حرف الجر (على) موضوع لكون
الشيء فوق الشيء ،ومجيئه من ٍّ
علو ،فهو مختص من الجهات الست
بجهة واحدة ،هي جهة ِّ
العلو .بينما حرف الجر (إلى) موضوع في
األصل لبيان الغاية واالنتهاء إلى الشيء ،ويكون المنتهى إليه من
الجهات الست كلها.
ٌ
وإن توجه نحو الشيء شيء عن يمينه أو عن شماله ،أو من أمامه
أو من خلفه ،أو من فوقه أو من تحته ،فإنه إذا بلغه يقال فيه :انتهى
إليه ،فال يتخصص حرف الجر (إلى) بجهة واحدة ،كما يتخصص
حرف الجر (على) بجهة الفوقية والعلو.
ففي قوله تعالى{ :قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى
َّ ٌ
مصدرة
إبراهيم ،}..تعدى الفعل {أنزل} بحرف الجر (إلى)؛ ألن اآلية
بخطاب المسلمين ،فوجب أن ُيختار لها حرف الجر (إلى) .فالمؤمنون
لم ينزل الوحي في الحقيقة عليهم من السماء ،وإنما أنزل على
ً
األنبياء أوال ،ثم انتهى من عندهم إليهم .فلما كان قوله{ :قولوا}
خطابًا لغير األنبياء ،وكان ألممهم ،كان اختيار (إلى) أولى من اختيار
(على) .ثم ُجعل ما ُعطف عليه على لفظه؛ لحق االتباع ،وإن صح فيه
معنى االنتهاء.

ولما ُص ِّدرت اآلية في سورة آل عمران بما هو خطاب للنبي صلى الله
عليه وسلم ،وهوقوله سبحانه{ :قل آمنابالله وماأنزل عليناوماأنزل على
إبراهيم ،}..كان حرف الجر (على) أحق بهذاالمكان؛ ألن الوحي أنزل عليه.
ثم إن في لفظة {أنزل} َداللة انفصال الشيء من فوق إلى أسفل،
وأن يقرن إليه ما يشاكله فيما يستحقه من المعنى أولى ،وإن كان
القرآن قد نطق بجميع ذلك في األنبياء صلوات الله عليهم وفي
غيرهم ،كقوله سبحانه{ :نزل عليك الكتاب بالحق} (آل عمران،)3:
وقال بعده{ :هو الذي أنزل عليك الكتاب} (آل عمران ،)7:وقال في
موضع آخر{ :وأنزلنا إليك الكتاب بالحق} (المائدة.)48:
َُْ
َْ
فالمنزل على األنبياء صلوات الله عليهم ُمنت ٍه إليهم؛ فلذلك
صح تعدية الفعل {أنزل} بحرف الجر (إلى) ،إال أن حرف الجر (على)
َ ُ
ََ
أصلها ،إذا كان القصد بيان من نزل الوحي عليه ،وش ِركة األمة في
اللفظة له مجاز ال حقيقة .والتعدية بحرف الجر (إلى) في ذكر
(اإلنزال) المتعلق بأمم األنبياء أشبه بحقيقة معناها من (على)؛
فلذلك خصتا في الموضعين باللفظين المختلفين ،وجعل ما بعدها
يجري مجراها كما يجب في االتباع.
هذا ما ذكره الخطيب اإلسكافي بخصوص السبب في تعدية
الفعل {أنزل} في آية سورة البقرة بحرف (إلى) ،وتعديته في آية
سورة آل عمران بحرف الجر (على).
وذكر ابن عاشور شيئًا قريبًا مما ذكره اإلسكافي ،وحاصل ما
ذكره ،أن الفرق بين اآليتين أن المخاطب في آية سورة آل عمران
هو النبي صلى الله عليه وسلم؛ ليقول ذلك بمسمع من الناس:
مسلمهم ،وكافرهم؛ ولذلك قال{ :وما أنزل علينا} ،أي :أنزل علي؛
لتبليغكم ،فجعل إنزاله على الرسول واألم��ة؛ الشتراكهم في
وجوب العمل بما أنزل ،وعدي الفعل {أنزل} بحرف (على) باعتبار
َ
أن (اإلنزال) يقتضي علوًا ،فوصول الشيء المنزل وصول استعالء،
وع��دي الفعل في آي��ة س��ورة البقرة بحرف الجر (إل��ى) باعتبار
أن (اإلن��زال) يتضمن الوصول ،وهو يتعدى بحرف الجر (إلى)  .
وق��د َّ
ضعف الرازي ما ذكره اإلسكافي ،ووص��ف ما ذه��ب إليه
بالتعسف ،وارتأى أن المرجع في هذا االختالف إلى وجود المعنيين
جميعًا في كال الحرفين (إلى) و(على)؛ ألن الوحي ينزل من فوق،
وينتهي إلى الرسل ،فجاء تارة بأحدالمعنيين وتارة أخرى باآلخر             .
ثانيًا :فيما يتعلق بتكرار الفعل {أوتي} في آية سورة البقرة ،وعدم
تكراره في آية سورة آل عمران ،يقال :إنما اختصر في آية سورة آل
عمران؛ ألن اآلية ُص ِّدرت بآية قبلها ،هي قوله سبحانه{ :وإذ أخذ الله
ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة} (آل عمرانَّ ،)81:
فقدم
ذكر (إيتاء) الكتاب ،واكتفى به عن التكرار في الموضع الذي كرر
فيه في آية سورة البقرة على سبيل التأكيد ،وبيان ذلك :أن اآليتين
في سورة البقرة وسورة آل عمران مبنيتان على ذكر عهد الله إلى
األنبياء صلوات الله عليهم وسالمه ،وما أخذ عليهم من المواثيق
في تبيين ما أنزله إليهم للناس ،وقوله سبحانه في سورة البقرة:
{وما أوتي النبيون} ،هو قوله تعالى في سورة آل عمران{ :وإذ أخذ
الله ميثاق النبيين }..من حيث المعنى ،فلما َّ
تقدم هذا في آية
سورة آل عمران ،وجاء ُ
بعد{ :وما أوتي موسى وعيسى} اكتفى عن
إعادة{ :وما أوتي النبيون} بالذكر المتقدم ،ولما لم يتقدم في آية
سورة البقرة ذكر (إيتاء) النبيين ما أوتوا من الكتب ،لم يكن فيه ما
يغني عن التأكيد بإعادة اللفظ ،هذا الفرق بين الموضعين .والله
الهادي إلى الصواب  .

الكلمة
واخواتها

خيال – سراب – سحر – خداع
هذه منظومة األوهام في القرآن الكريم وباالضافة الى كلمات هذه المنظومة هناك كلمة
خرافة لكنها لم ترد في القرآن الكريم فلن نتناولها في هذه المنظومة ،وهي كلمة «وهم».
األوهام جمع وهم والوهم أو الواهمة هي المغاالة في تصور الشيء .يحدثك أحدهم عن
ً
شجاعة زيد مثال فتبدأ تتخيل وتسرف في الحقيقة بحسب خيالك وتصورك .كل حقيقة
تزيد عليها بخيالك يقال لها وهم؟ وكل تصور ليس حقيقة يجسد حقيقة فهو الوهم
حتى لو أخطأت في العد يقال وهم في الحساب ويقال وهم في الصالة أحيانًا يصلي
االنسان وال يدري كم ركعة صلى ،فيصلي ثالثًا وهو يعتقد أنه صلى صالة كاملة .والوهم هو
التهمة ،أن تتهم أحدهم بالباطل هو نوع من الوهم .والوهم منظومة في كتاب الله تعالى.
الخيال :هو الصورة المجردة عن أصلها يذكر أحدهم لك شيئًا فتتخيل صورته في
دماغك .كل واحد منا يتخيل الرسول (ص) من وصفه وكل حسب خياله ويختلف عن خيال
َ َ ْ َْ ُ َ َ
َ ُ َ
ُ
اآلخر وتصوره .قال تعالى (قال َبل ألقوا ف ِإذا ِح َبال ُه ْم َو ِع ِص ُّي ُه ْم ُيخ َّيل ِإل ْي ِه ِم ْن ِس ْح ِر ِه ْم
َ َّ َ
أن َها ت ْس َعى ( )66طه) لم يكن هناك أفعى ولكن صورة من صور األفاعي .كما في المنام
يرى أحدهم حلمًا ليس هذا هو األصل ولكنه صورته المجردة عنه .من الخيال اشتقت
الخيل والخيالء .الخيل :ما من فارس ُيحسن ركوب الخيل حتى يصبح فارسًا إال ويتخيل
أنه في غاية المروءة والشهامة ينقذ كل مستغيث والخيل من طبيعتها الخير «الخيل
معقود بنواصيها الخير» ومن خيرها أن الذي ُيحسن ركوبها يترقى انسانيًا وأخالقيًا
ويقال أخالق الفارس .والخيال يؤدي الى الحقيقة وكل ابتكارات العصر الحالي بدأت
ً
خياال وترقت حتى صارت حقيقة ،فالمركبات الفضائية والطيران واالستنسال كلها بدأت
ً
خياال واصبحت اآلن حقيقة.
السراب :إذا كان الخيال لعين يسمى سرابًا أما الخيال فهو بالقلب والعقل والسراب
َّ َ
َّ
َ
ين َك َف ُروا َأ ْع َم ُال ُه ْم َك َس َراب بق َ
بالعين َ(و َّالذ َ
يع ٍة َي ْح َس ُب ُه الظ ْمآ َُن َم ًاء َحتى ِإذا َج َاء ُه ل ْم َي ِج ْد ُه
ٍ ِِ
ِ
َّ
َ
َ ُ ِّ َ ْ َ ُ
ْ
َّ
ْ
َ ْ ً َ َ َ َ َّ َ َ ُ َ ُ َ َ ُ َ ُ َ ُ
َ
اب (( )39النور) (وسير ِت ال ِجبال
َش َيئا ووجد الله ِعنده فوفاه ِحسابه والله س ِريع ال ِحس ِ
َ
فكان ْت َس َر ًابا (( )20النبأ) والسراب خداع النظر كما أن الخيال خداع العقل .والخيال والسراب
كالهما أوهام.
السحر :هو التخيالت التي ال حقيقة لها وتكوين عناصر معينة تجعلك موهومًا .فالذي
يشرب الخمر يرى أشياء بغير رؤيتها والذي يكون مريضًا يختلف مذاق كل شيء في فمه
ً
كذلك هناك عناصر يعرفها السحرة .حبة الدواء مثال مكونة من مجموعة من العناصر
التي إذا اجتمعت تشفي المريض بإذن الله تعالى .والسحر هو أن يؤتى بأشياء مجموعة
َ َّ َ ُ َ َ ْ ُ َّ
ين َع َلى ُم ْلك ُس َل ْي َم َ
الش َياط ُ
ان
لكنها ال تؤثر في أحد إال إذا شاء الله تعالى (واتبعوا ما تتلو
ِ
ِ
َ َ َ َ ُ َ َ َّ َّ
ِّ ْ َ َ َ ُ ْ َ َ َ ْ َ َ َ ْ َ َ
َ َ َ ُ ُ َ ِّ ُ َ َّ
الن َ
اس السحر وما أن ِزل على الملكي ِن ِبب ِابل
اطين كفروا يعلمون
و َما كف َر ُسل ْي َمان ول ِكن الش َي ِ
َ
ْ َ َ َّ َ ُ لاَ َّ َ َ ْ ُ ْ َ ٌ َ لاَ َ ْ ُ ْ َ َ َ َ َّ ُ َ ْ
َه ُار َ َ َ ُ َ َ َ ُ َ ِّ َ
ون ِمن ُه َما
ان ِمن أح ٍد حتى يقو ِإنما نحن ِفتنة ف تكفر فيتعلم
وت وماروت وم ْا يعلم َ ِ
َ
ْ
َّ
َّ
لاَّ
ُ
َ
َ
َ ْ َ ُ
ين به م ْن أ َحد إ بإذن الله َو َيت َعل ُم َ
َ
َ
َ ُ َ
ون َما َيض ُّر ُه ْم
ٍ ِ ِِ ِ ِ
َما ُيف ِّرقون ِب ِه َب ْين ال َم ْر ِء وزو ِج ِه و َما ه ْم ِبض ِّار ِ ِ ِ
َ
َ
َ ْ
ََ
ُْ
َ لاَ
َ
َ
لاَ ْ َ
ْ َ
َو َينف ُع ُه ْم َولق ْد َع ِل ُموا ل َم ِن اشت َر ُاه َما ل ُه ِفي الآْ َِخ َر ِة ِم ْن خ ٍق َول ِبئ َس َما ش َر ْوا ِب ِه أنف َس ُه ْم
َ
َل ْو َك ُانوا َي ْعل ُم َ
ون ( )102البقرة) ألن الله تعالى جعل في العناصر إذا اجتمعت تؤدي الى
السحر .ولذلك حرم الله تعالى السحر والهمز ألنها تؤدي الى الوهم الذي يصيب المسحور
والمخمور .وهذا كله في منظومة الوهم .والسحر يختلف عن الكلمات التي سبقت في
المنظومة بأنه ال أصل له مطلقًا كالتمثل والتشبه والتخيل لكن السحر ال أصل له وال وجود
له وإنما وهم مطلق والسحر أنواع كالشعوذة والتخريف والسحر واألوهام.
َّ لاَ َ
َ َ
َ
ُ َ
َ
َ ُ َ ُ َ َّ
ْ َ
الص ِة ق ُاموا ك َسالى
ون الل َه َو ُه َو خ ِاد ُع ُه ْم َو ِإذا ق ُاموا ِإلى
الخداع( :إ َّن ال ُمن ِاف ِقين يخ ِادع
ُ
ُ َ ُ َ َّ ِ َ َ لاَ َ ْ ُ ُ َ َّ َ لاَّ َ لاً
يراء ون الناس و يذكرون الله ِإ ق ِلي (( )142النساء) الخداع هو أن أبطن لك غير ما أظهر
وأزين لك الباطل بأنه حق ومن الخدع المعروفة األلعاب الخفية.
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(رويترز)

افطار في القاهرة.

ﻃﺤﻴﻦ أﻣﻴﺮ
ﻃﺤﻴﻦ زﻳﺮو أﺑﻴﺾ ..ﻧﺨﺐ أول
ﻟﺠﻤﻴﻊ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ،،ﺧﺒﺰ  ،،ﻛﻌﻚ  ،،ﺣﻠﻮﻳﺎت
ﻣﺘﻮاﺟﺪ ﻟﺪى اﻟﺴﻮﺑﺮﻣﺎرﻛﺖ وﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺒﻴﻊ
إﻧﺘﺎج ﺷﺮﻛﺔ ﺣﻠﻮل ﻟﻠﻤﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﻪ

-

ﺷﺮﻛﺔ ﺣﻠﻮل ﻟﻠﻤﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﻪ رام ا

 -ﺷﺎرع اﻻرﺳﺎل  -ﻋﻤﺎره اﻟﺰﻳﺘﻮﻧﺔ ط 1

ﺗﻠﻔﺎﻛﺲ  2959829ﺟﻮال 0599803300
Email znafie@hotmail.com

حلويات في هولندا مع اقتراب عيد الفطر.

(ا.ب.ا)
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ﺃﻟﻮ ﺭﻳﺸﻪ

ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﻞ
 7ﺷﻴﻜﻞ

ﺍﺣﻨﺎ ﻣﺶ ﺳﻴﺎﺭﻩ  ...ﺇﺣﻨﺎ ﺃﺳﺮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﻴﺎﺭﻩ
ﻣﻦ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ  9ﺻﺒﺎﺣﺎ ﻭﺣﺘﻰ ﺍﻟﺴﺤﻮﺭ ﺷﻐﺎﻟﻴﻦ
ﻧﺎﺑﻠﺲ  -ﺭﻓﻴﺪﻳﺎ ﺑﺈﺩﺍﺭﺓ ﺍﺣﻤﺪ ﺍﻟﺮﻳﺸﻪ ﺟﻮﺍﻝ  0599069638ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ 0569447386

ﻳﻘﺪم ﻣﻄﻌﻢ وﻛﻮﻓﻲ ﺷﻮب ﺟﻴﻔﺎرا
أﻗﻮى اﻟﻌﺮوض اﻟﺮﻣﻀﺎﻧﻴﺔ
ﻋﻠﻰ وﺟﺒﺎت اﻓﻄﺎر ﺑﺠﻤﻴﻊ أﻧﻮاﻋﻬﺎ.

ﻭﺍﻧﺘﻈﺮﻭﻧﺎ ﻓﻲ ﺛﺎﻧﻲ ﺃﻳﺎﻡ
ﻋﻴﺪ ﺍﻟﻔﻄﺮ ﺍﻟﺴﻌﻴﺪ
ﻣﻊ ﺍﻟﻤﻄﺮﺏ

ﻳﺮﺟﻰ ﺍﻟﺤﺠﺰ ﻣﺴﺒﻘﴼ
ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺭﻗﺎﻡ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:

0597014097
022989722

ﻃﻮﻧﻲ ﻗﻄﺎﻥ
ﻓﻲ ﻓﻨﺪﻕ
ﺍﻟﺠﺮﺍﻧﺪ ﺑﺎﺭﻙ
ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ

ﻣﻄﻌﻢ ﻭﻛﻮﻓﻲ ﺷﻮﺏ

ﺟﻴﻔﺎﺭﺍ
ﻟﻼﺳﺘﻔﺴﺎﺭ :ﺍﻟﺮﺟﺎﺀ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﻣﺴﺒﻘﴼ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
 0597014097ـ 022989722
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ملوية سامراء ..من إبداعات العمارة اإلسالمية
ُ
تعد المئذنة الملوية في مدينة سامراء العراقية واحدة من أهم المعالم
المعمارية األثرية التي تمثل إبداع العمارة اإلسالمية العربية في العراق،
واكتسبت أهميتها التاريخية بفضل أسلوبها المعماري الفريد الذي لم يسبق
أن ُبني مثله في أي مكان في العالم.
وتم بناء المئذنة على شكل أسطواني حلزوني من الطابوق الفخاري الذي
يمتاز به العراق ،لتكون مئذنة ألكبر المساجد في العالم اإلسالمي في ذلك
الوقت ،وقد أمر الخليفة العباسي المتوكل على الله ،في العام  237للهجرة،
ببناء مسجد يكون األكبر واألجمل في العالم اإلسالمي.
يبلغ ارتفاع المئذنة الحلزونية  52مترا ،وهي مقامة على قاعدة مربعة مكونة
من مربعين اثنين؛ األول بارتفاع  3أمتار ،والمربع الثاني بارتفاع  120سم ،وطول
الضلع الواحد من أضالع المربع األول  33مترا ،أما أضالع المربع الثاني فهي أصغر
ً
قليال ،ويعلو فوق المربعين بناء أسطواني مكون من  5طبقات تتناقص سعتها
تدريجيا بارتفاع البناء ،يحيط بطبقاتها الخمس درج حلزوني بعرض مترين يلتف
حول بدن المئذنة بعكس اتجاه عقارب الساعة وكأنها على عناد ٍّ
وتحد مع الزمن.
ويبلغ عدد درجات السلم  399درجة ،وعند أعلى قمة المئذنة بنيت طبقة
على شكل دائري لها  7نوافذ يطلق عليها أهل مدينة سامراء «الجاون» ،وهو
المكان الذي يرتقيه المؤذن ويرفع منه األذان للصالة .ويتحدث أجدادنا أنهم
رأوا بقايا أعمدة من الخشب على قمة الملوية المسماة بالجاون ،ويقال إنها
سقيفة يستظل بها المؤذن ،وإن هناك أيضا سلمًا من الخشب يمسك به
الصاعد ،ومن الجدير بالذكر أن الناس كانوا يعتمدون حين ذاك على رؤية
المؤذن على قمة الملوية نهارا ،وعلى فانوسه الذي يحمله معه عند الصعود
ً
لقمة المئذنة ليال ،لتحديد أوقات الصالة .حيث يتعذر وصول الصوت إلى
مسافات بعيدة في المدينة.
وراعى البناؤون في ذلك الوقت اتجاه المسجد نحو القبلة بشكل دقيق
ومذهل ،ما يعكس صورة مشرقة عن التقدم العلمي الذي كان عليه المسلمون
آنذاك.
وبسبب جمالية هذه المئذنة التي ال يوجد شبيه لها في أي مكان في العالم،
وجمالية بناء المسجد األكبر في العالم اإلسالمي أطلق على المدينة اسم ُ
«س َّر
ُ
من رأى» اختصر فيما بعد إلى سامراء بعد أن كان اسمها “المعسكر”!
لم تدم سامراء التي بناها الخليفة العباسي المعتصم بالله العام 836
للميالد كحاضرة عباسية أكثر من  150عاما حكم بها  8خلفاء من العباسيين،
وهم «المعتصم بالله ،والمنتصر بالله ،والواثق بالله ،والمتوكل على الله،
والمستعين بالله ،والمعتز بالله ،والمهتدي بالله ،والمعتمد» .واألخير هجرها،
َ
فهي مدينة كانت عاصمة للدولة العباسية ،بنيت ون َمت بسرعة ..وانتهت
سريعا أيضا .من أهم ما وصل إلينا من سامراء اليوم المنارة الملوية ..فكانت
أبرز شواهد سامراء المعمارية ،بل أحد أهم إبداعات العمارة العراقية التاريخية.
صممت ملوية سامراء وكأنها تدور من األسفل إلى األعلى ،عكس اتجاه
عقارب الساعة .وتفصح عن سر حفظها من الفناءَ .
فم ْن يرتقي طريقها
الشاهق ،ويدقق في أحجارها وهيئتها يجدها خارج الزمن بالفعل ،وكأنها
شيدت باألمس القريب.
وعرفت «سامراء» ،التي تقع شرق نهر دجلة ضمن الحدود اإلدارية لمحافظة
صالح الدين ،بجوها المعتدل ،فال عجب أن تكون واحدة من األهداف السياحية
للبغداديين وغيرهم من أبناء المدن العراقية ،حيث كان يصل إليها اآلالف من
الزوار والرحالت المدرسية والجامعية.
وحظيت منارة الملوية ومدينة سامراء باهتمام جميع الحكومات المتعاقبة
في الدولة العراقية ،حتى أصبحت مسجلة ضمن المدن والشواخص األثرية في
منظمة “اليونيسكو” العالمية ،وكانت مقصدا للزائرين من كل بقاع العالم إلى
حين ما أصابها من إهمال وتخريب بعد الغزو األميركي للعراق ،حيث أصبحت
منطقة نزاع بين القوات األميركية المحتلة التي اتخذت من المنارة والمسجد
األثري قاعدة عسكرية ،ونتيجة المعارك المستمرة تعرضت ّ
القبة العليا للمئذنة
للتفجير ،ما ألحق أضرارا بجزئها العلوي.
وبعد انسحاب القوات األميركية من العراق ،لم تأخذ المنارة التاريخية
فرصتها من االهتمام واإلعمار ،بعد ذلك تعرضت المنطقة إلى تهديد آخر

من قبل مسلحي «داعش» ،الذين سيطروا على أجزاء واسعة من مدن صالح
الدين وبعض المناطق القريبة من الملوية ،لتشهد المنطقة مرة أخرى نزاعات
مسلحة .وبلغ السجال ّ
أشده بين مؤيدين لرفع رايات الحشد الشعبي في أعلى
قمة ملوية سامراء وتأزير المئذنة بقماش أسود يمتد من أسفلها إلى أعالها،
ومعارضين لهذا المشروع باعتباره سلوكا «طائفيا» ،وإهانة ألهل «السنة» على
حد قولهم ،وكان أفراد من فصائل الحشد الشعبي ،رفعوا الراية فوق المئذنة
الملوية ،بعد معارك خاضوها مع مسلحي تنظيم “داعش”.
وكيل وزير السياحة واآلثار لشؤون اآلثار والتراث ،قيس حسين رشيد ،قال
إن «األعمال العسكرية المتمثلة باالحتالل األميركي ووجود قواتهم سابقا في
محيط وداخل منطقة الملوية كانت سببا رئيسيا في عدم التمكن من صيانة
هذا الصرح بشكل مستمر ،وبعد خروج األميركيين لم تهدأ المنطقة على
اإلطالق ،خصوصا بعد الهجمات الشرسة لمسلحي (داعش) على المحافظات
العراقية ،ومنها محافظة صالح الدين وقضاء سامراء”.

وأضاف رشيد« :أما بخصوص أعمال الصيانة ،فهناك مشروع ضخم جدا
نعمل به بالتعاون مع محافظة صالح الدين ومنظمة (اليونيسكو) ،حيث
ستقوم شركات عالمية مختصة بإعمار الملوية والمسجد ،وقد شكلت لجنة
برئاسة وإش��راف محافظ صالح الدين وعضوية هيئة من الوقف السني
ولجنة مختصة من هيئة اآلثار والتراث من أجل إتمام وإنجاز هذا المشروع،
ُ
وقد خصصت مبالغ هائلة له ،ستضاف إلى المبالغ التي جمعتها الحكومة
العراقية من المواطنين منذ سنين ،حيث شرعت الحكومة العراقية باستيفاء
مبالغ جباية يدفعها المواطن بوصل في كل الدوائر الحكومية التي يقصدها
إلنجاز معاملة ما ،في حملة جمع أموال أطلق عليها (إعمار الملوية) وقد بدأت
هذه الحملة في ثمانينيات القرن الماضي بعهد حكومة صدام حسين وإلى
وقتنا الحاضر ،ووصلت المبالغ إلى أرقام كبيرة ،وسنباشر بالمشروع الكبير إلعمار
الملوية والمسجد بوقت قريب جدا لتكون معلما سياحيا مهما ،إضافة لكونه
معلما تاريخيا وإرثا نفتخر به».
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طبق اليوم
ّ
بالشعيرية مع الطماطم والكوسا
شوربة الدجاج

دجاج باألعشاب الطازجة
المكونات
دجاج ( 2 /1الى  1كيلو)
قطع خضراوات لحشو الدجاج
(كرفس ،جزر ،بصل)
 1ورق غار (الورا)
 1عود قرفة صغير
 3فص ثوم مفروم
  1كوب زيت زيتون
 3/2كوب أعشاب عطرية طازجة
(بقدونس ،كزبرة خضراء ،ريحان ،زعتر طازج وأوريجانو)
ماء  ،ملح وفلفل

المكونات
ّ
 1حبة متوسطة الحجم من الطماطم مقشرة ومفرومة
ّ
 1حبة متوسطة الحجم من الكوسا مقطعة
إلى ّ
مكعبات صغيرة
 1مغلف الشوربة الجاهزة
 5أكواب من الماء
 1ملعقة طعام من البقدونس الطازج المفروم

طريقة التحضير
 ُيغسل الدجاج جيدًا ُويجفف.ُ
ُ
 ُيحشى بقطع الخضراوات ،ورق الغار والقرفة ،ثم يقفل الدجاج بعود (خلة) أسنان للحفاظ على الحشو داخله وتربطأرجل الدجاج بخيط لحام يتحمل الحرارة.
ُ
 تخلط األعشاب مع الثوم في وعاء عميق. ُيدعك الدجاج جيدًا بنصف كوب من زيت الزيتون ثم خليط األعشاب ُويتبل بالملح والفلفل. ُيسخن باقي كمية الزيت في إناء على نار متوسطةُ ،يضاف الدجاج ُويحمر من جميع الجهات حتى يصير لونه ذهبيًا. ُيضاف حوالي  2كوب من الماءُ ،يترك حتى يبدأ في الغليانُ ،يغطى اإلناء ُويترك على نار متوسطة لحوالي 45ُ
دقيقة أو حتى تمام نضج الدجاج (مع إضافة المزيد من الماء كلما تطلب األمر).
 -يوضع الدجاج في طبق التقديمُ ،ويقدم مع الخبز.

طريقة التحضير
ُ
ّ
بالشعيرية والماء في قدر كبيرة.
 تمزج الطماطم مع الكوسا وشوربة الدجاج ُيغلى المزيج مع االستمرار في التحريك ثم ُيترك على نار هادئة ّلمدة  10دقائق.
ُ
وت ّ
قدم الشوربة.
ُ -يضاف البقدونس

الغريبة
طريقة التحضير

كونات

الم

وسطة)

قادير:
الم
لو دقي
كي اب زبد
 3أكو
ر بودرة
ب سك
 1كو
بيضة
بياض
فانيليا
ملح
تجميل
ذرة ف لوز لل
أنصا
ق(  8أك

واب مت

الطريقة:
 ينخل الدقيق ويخفق الزبد مع السكر بالمضرب الكهربائي حتي ينعم الخليطويصير مثل الكريمة.
 يخفق بياض البيضة مع الفانيليا بالشوكة ويضاف للخليط السابق معق.
االستمرار في الخف 
 -يضاف الدقيق بالتدريج ويعجن المقدار حتي تتكون عجينة ناعمة ال تلتصق
باليد وقد ال تأخذ كل مقدار الدقيق.

 -يسخن الفرن ثم تشكل العجينة علي هيئة كرات صغيرة بحجم البندقة الكبيرة
ويغرز فيها أنصاف اللوز وال يضغط عليها بالي د.
 تخبز في فرن متوسط الحرارة حتي يتم نضجها مع مراعاة عدم تغيير لونها.ص.
 -ترفع من الصاجات فور خروجها من الفرن بحر 
 -تترك حتي تبرد تماما ثم ترص في علب التقدي م.
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أمثال إسبانية

كذلك نفعل بالمجرمين
ّ
َْ
ّ
الصف ّ
األول ،وكان ُ
اسم األعرابي «مجرمًا»،
صلى بعض األعراب خلف بعض األئمة في
ّ
فقرأ اإلمام :والمرسالت..إلى قوله“ :ألم نهلك األولين” فتأخر البدوي إلى الصف
األخير ،فقالّ :
“ثم نتبعهم اآلخرين” فرجع إلى الصف األوسط  ،فقال“ :كذلك نفعل
ّ
بالمجرمين” فولى هاربًا وهو يقول :ما أرى المطلوب غيري.
َ
ّ
ّ
ُ
بعضهم :رأيت مؤذنًا يؤذن ّ
ثم ركض ،فقلت :إلى أين؟ ،فقالّ :
أحب أن أعرف إلى
قال
ُ
أين يبلغ مدى صوتي!
فإن َ
الله واسعُ
عممت بدعائك ّ
ّ
اللهم اغفر لي وحدي ،فقيل له :لو ّ
كان أعرابي يقول:
َ
المغفرة ،فقال :أكره أن أثقل على ربي!

•من كان له امرأة كان له عدو أيضًا

•يبدل العالم رأيه أما الغبي فيعاند

•الصمت زينة للجاهل في جمعية العقالء

•عين على القدر وعين على الهر

•يمكن للحكيم الجلوس على عرش النمل ولكن ال
يجلس على عرش النمل إال الحمقى

•يكون الخطأ كبيرا بقدر ما يكون صاحبه كبيرا

•الشاب يشفى بالنوم والعجوز ينتهي بالنوم
•فاقد الشرف أسوأ من الرجل الميت
•ليس في عربة نصعد إلى السماء

هل تعلم
•أن شرب الشاي بعد الطعام مباشرة يعد خطأ كبيرًا حيث يحول دون
امتصاص الجسم لعنصر الحديد ،ولذا ينصح األطباء بشرب الشاي
بعد ساعتين على األقل من األكل؟
•أن الصندوق األسود ،والذي كثيرًا ما نسمع عن بدء البحث عنه عقب
اإلعالن عن وقوع كارثة جوية إلحدى الطائرات لمعرفة أسباب الحادث،
هذا الصندوق األسود ليس أسود اللون كما يظن البعض ،ولكن لونه
الحقيقي برتقالي حتى يسهل العثور عليه وسط حطام الطائرة أو
في أعماق المحيطات ،والسبب في تسميته بالصندوق األسود يرجع
الرتباطه دائمًا بالكوارث والمصائب الجوية؟
•أن هناك فرقا بين كلمة (اقعد) و (اجلس) ،فكلمة اقعد تقال للواقف،
وكلمة اجلس تقال للنائم؟

•أنفخ صدرك بالهواء تلد ريحا
•من يخش البلل ال يصطاد السمك
• من يمتط حصانا خلف فارسه ال يبق دوما فوق
السرج
•لم يصنع العسل لتأكله الحمير
•االنسحاب ليس هروبا
•عضة النعجة ال تتعدى الجلد
•من يخدم سيدين يكذب على أحدهما
•المعركة كاللوحة جمالها من بعد
•ال تظهر الحقيقة عارية بل ألبسها قميصا
•إذا لم يكن الشيء أسود فال تستنتج أنه أبيض

لون

حرف

عزيزي الطفل ،لون الصورة

لون الحرف

•ال تبن كوخك قرب قصر
• العطاء شرف و األخذ ألم
•الوردة التي يشمها الكثيرون تفقد عبيرها
•من يجعل نفسه عسال يلحسه الذباب
•القلب منجم يخرز الحقيقة دوما
•ال تطلبه منة ما ال تستطيع الحصول عليه بالقوة
•الكلب الكسول تأكله البراغيث
•دموع المرأة تساوي كثيرا و تكلفها قليال
•ينسى الحسون التغريد وال تنسى المرأة الكالم

11

الثالثاء  30رمضان  ١٤٣7هـ المـوافـق  ٢٠١6/7/5م

30
تخصص «األيام» ثالثًا من الجوائز المقدمة لمسابقة األيام
الرمضانية للمشاركين عبر موقع األيام االلكتروني:
www.al-ayyam.ps
كل إجابة صحيحة لكل يوم من أيام الشهر تؤهلك للدخول
في السحب على احدى الجوائز القيمة فكلما شاركت اكثر
زادت فرصك بالفوز .يمكن المشاركة في المسابقة بنسختيها
الورقية وااللكترونية كالمعتاد .
الترتيب
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

اسم الشركة
شركة اكرم سبيتاني وأوالده
داماس هوليديز
شركة التامين الوطنية
صالوني
شركة التامين الوطنية
شركة التامين الوطنية
هيئة االعمال الخيرية اإلماراتية
المؤسسة الفلسطينية لالقراض و التنمية  -فاتن
شركة مروانكو التجارية
شركة مسلماني جروب
شركة مسلماني جروب
شركة مسلماني جروب
شركة مسلماني جروب
شركة مسلماني جروب
شركة عابدين
شركة عابدين
رواج كيدز
شركة عليوة لألجهزة الكهربائية
مكتب حكم عبادي
فندق الياسمين
نت زون
مطعم الريحان
مطعم الريحان
مطعم الريحان
شركة ايكا التجارية

تهنئ «االيام» قراءها الكرام بحلول شهر رمضان المبارك
ويسرها أن تقدم لهم مسابقة رمضان لهذا العام،
والمطلوب من القارئ أن يضع دائرة حول الخيار الصحيح.
يرجى من القارئ االحتفاظ بكوبونات المسابقة وكتابة
اإلجابة الصحيحة عليها ،ومن ّ
ثم إرسالها دفعة واحدة
قبل تاريخ  2016/8/6إلى جريدة األيام  -رام الله  -ص.ب:
 1987أو إلى مكاتب «األيـــــام» في المدن المختلفة.

القيمة
ثالجة نوع ( ) LG Top Mount Refrigerator GR-M769HSWبقيمة  5,250شيقل
رحلة لمدة  5أيام  4ليالي لشخصين الى شرم الشيخ تشمل تذكرة سفر  ،االقامة في فندق  5نجوم مع جميع الوجبات
جائزة نقدية بقيمة  400دوالر
مشتريات بقيمة  1500شيقل
جائزة نقدية بقيمة  300دوالر
جائزة نقدية بقيمة  300دوالر
جائزة نقدية بقيمة  $300مقدمة من حملة بذور الخير الرمضانية
رحلة عمرة
جهاز فلتر مياه امريكي بقيمة $ 400
جهاز تلفاز  LCDبوصة 32
جهاز تلفاز  LCDبوصة 32
جهاز تلفاز  LCDبوصة 32
جهاز تلفاز  LCDبوصة 32
جهاز تلفاز  LCDبوصة 32
مشتريات أدوات منزلية بقيمة  1,000شيقل
مشتريات أدوات منزلية بقيمة  1,000شيقل
مشتريات بقيمة  1,000شيقل
جهاز تلفاز  LCDبوصة  32بقيمة الف شيقل
بدلة خطوبة بقيمة  1,000شيقل
إقامة لشخصين لمدة يومين في جناح السلطان مع وجبة إفطار
WD TV Live - Network Media Player
وجبة غداء او عشاء لخمسة اشخاص
وجبة غداء او عشاء لخمسة اشخاص
وجبة غداء او عشاء لخمسة اشخاص
جهاز تلفاز  LCDبوصة 32

من أشهر الروائيين العرب في
العصر الحديثُ ،ول��د في العام
1933م في بريدة في اليمن.
حصل على الشهادة الثانوية من األردن ،ثم
انتقل إلى بغداد والتحق بكلية الحقوق ،ثم انتقل
الى القاهرة إلكمال دراسته ،ثم سافر الى بلغراد
لنيل درجة الدكتوراة في اقتصاديات النفط.
من أشهر أعماله «م��دن الملح» و«ش��رق
المتوسط» ،وقد ُعرف بعدائه لألنظمة العربية،
وعانى جراء ذلك الكثير.
وافته المنية في دمشق في العام 2004م..
فمن هو؟
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أ -عبد الله سالم باوزير
ب-عبد الرحمن منيف
ج-بسام شمس الدين

ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺨﻴﺮﻳﺔ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺗﻴﺔ/ﺣﻤﻠﺔ ﺑﺬﻭﺭ ﺍﻟﺨﻴﺮ ﺍﻟﺮﻣﻀﺎﻧﻴﺔ/
ﻣﻌﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺨﻴﺮ

ﺣﻠــــــﻢ ﺍﻟﻌـــﺮﻭﺱ

ﺍﻟﻌﻨﻮﺍﻥ  :ﺟﻨﻴﻦ  -ﻣﺠﻤﻊ ﺍﻟﻨﻔﺎﻉ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﺗﺤﺘﺎﻟﻤﺠﻨﻊ ﺍﻟﻄﺒﻲ
ﻫﺎﺗﻒ  - 042437032ﺟﻮﺍﻝ 0599437032

ﺗﻤﻮﻳﻼﺗﻨﺎ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ  ....ﻟﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﻭﻟﻤﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ
ﻳﺴﺮﻧﺎ ﺍﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﻣﻜﺎﻟﻤﺎﺗﻜﻢ ﻣﻦ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻗﻢ ﺍﻟﻤﺠﺎﻧﻲ 1800999555

ﺃﻛﺒﺮ ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻨﺰﻟﻲ ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ  3000ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ  20000ﺻﻨﻒ
ﻓﺮﻭﻋﻨﺎ  -ﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻛﻔﺮﻋﻘﺐ  -ﺍﻟﻘﺪﺱ ﺷﺎﺭﻉ ﺻﻼﺡ ﺍﻟﺪﻳﻦ

02-2988323
02- 2408777
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أوموجا ..قرية كينية للنساء فقط !
أوموجا ،وتعني «الوحدة» باللغة السواحلية في كينيا ،هي ملجأ
للنساء ال يسمح فيه بدخول الرجال .القرية ،التي تأسست قبل 25
عاما على يد ريبيكا لولوسولي ،باتت مالذا آمنا للنساء والفتيات
الالتي اتخذن قرار الهروب من حياة العنف التي يعشنها في قبيلة
سامبورو ،شمال كينيا.
ريبيكا ،وهي مؤسسة وعضوفي قبيلة سامبورو ،تشغل إلى يومناهذا
منصب الرئيسة الحاكمة لقرية النساء “أوموجا أوسو” فبعد العنف
الذي واجهته خالل مرحلة طفولتها اكتشفت بأن بعض الممارسات
التقليدية التي يتبعها أهالي قبيلة سامبورو مسيئة للنساء.
فبدأت محاربة هذه الممارسات علنا بهدف حماية األرامل واأليتام،
وضحايا االغتصاب ،كما دعت إلى منع ختان اإلناث ،والزواج القسري.
موقف ريبيكا الصريح استهجنه رجال القرية المتشددون ،وأصبحت
األمور أكثر حساسية عندما تحدثت علنا للنساء اللواتي تعرضن
لالغتصاب من قبل الجنود البريطانيين الذين كانوا يتدربون
في مكان قريب من مقر إقامتهن .إذ تعرضت ريبيكا للضرب
المبرح والشتم على يد رجال القرية ولم يكلف زوجها نفسه عناء
مساعدتها أوحمايتها.
وبعدما شعرت بأن حياتها مهددة بالخطر ،قادت ريبيكا في العام
 1990قافلة الهجرة النسائية ودشنت قريتها الجديدة.
ونقلت مجلة “ساتيا” عن ريبيكا قولها إن الجنود البريطانيين
تدربوا في المنطقة على مدى أكثر من  50عاما ،وعندما كانت
النساء يعملن على جمع الحطب كان الجنود يقومون باغتصابهن.

وبعد تعرضهن لالغتصاب تصبح تلك النسوة مرفوضات من
قبل أزواجهن فيطردن من منزلهن .وإلعالة أطفالهن تضطر تلك
النسوة للعمل في بيع “التشانغا” وهو مشروب يعد بيعه أمرًا
غير قانوني ،فينتهي األمر بهن في السجون فيما يبقى أطفالهن
بال معين حتى أن بعضهم ماتوا بعدما نهشتهم الضباع.
رحلت ريبيكا برفقة  16من الناجين من حوادث العنف ،واستقرت
في حقل مهجور تحول بعد فترة قصيرة إلى قرية “أوموجا” ،وقد
تطورت اآلن وأصبحت قرية مكتفية ذاتيا ،إذ احترفت النسوة صناعة
المجوهرات وغيرها من الحرف اليدوية ،كما افتتحن القرية كمنطقة
جذب سياحي .كما دشنن مركزا صحيا ومدرسة لتعليم أطفالهن.
وهجرت النسوة مهام تربية المواشي بسبب جفاف المنطقة
واهتممن بتربية الدواجن لتوفير البروتين للسكان.
وتقول ريبيكا إن الرجال ممنوعون من العيش في القرية،
ولكن يمكنهم زيارتها بشرط التزامهم بالقواعد التي تفرضها
“النسوة” .وتوضح بأن “أهدافنا هي تحسين سبل العيش للنساء
بسبب تفشي الفقر وإعالة النساء اللواتي تخلت عنهن أسرهن،
فضال عن إنقاذ وإعادة تأهيل الفتيات الالتي هربن أو طردن من
منازلهن بسبب الحمل أو الزواج المبكر.
على الرغم من أن النساء في “أوموجا” يبلين بالء حسنا ،إال أن األمر
لم يكن دائما سهال .إذ أوضحت ريبيكا أنها بدأت افتتاح محالت
صغيرة متنقلة لبيع الدقيق والذرة والسكر ،ولكن الفكرة لم تفلح.
وبعد عامين من الفشل ،قررت محاولة بيع التحف التقليدية للسياح.

غرائب
وع
جائب

وإدراكا لجهودهن ،اخذ مركز “خدمات الحياة البرية الكينية” النساء
في جولة تعليمية إلى محمية ماساي مارا الوطنية للتعرف على
أنواع المنتجات السياحية التي يتم بيعها هناك.
وفور عودتهن ،شرعت النساء في تنفيذ مشروع طموح يشهد
نجاحا كبيرًا إلى يومنا هذا ،تمثل في إنشاء مخيم سياحي يتم
فيه بيع المنتجات اليدوية وتسويق القرية كمنطقة جذب سياحي
وبمجرد أن بدأت األموال تدخل القرية ،بدأت النساء في مواجهة

اضطهاد الرجال مرة أخرى ،إذ عمل رجال حسودون على إقامة قرية
قريبة لقطع الطريق أمام السياح ومنعهم من دخول قرية “النساء”،
كما حاولوا تشويه سمعة القرية بعدما دخل  30رجال وبدؤوا ضرب
النسوة أمام أعين السياح ،فقررت النسوة شراء األرض لمنع الرجال
من طردهن منها ،ورغم محاولة الرجال وقف الصفقة ،نجحت النسوة
بعد ادخار المال لعدة أشهر من تحقيق هدفهن ودفعن  200ألف
شلن للحصول على ملكية القرية.

