
ها ر�سول اهلل - �سلى اهلل عليه و�سلم - لهذه الأمة يف  ¿ من ال�سنن التي �سنَّ
�سهر رم�سان ، �سالة الرتاويح ، التي اتفق اأهل العلم على اأنها �سنة موؤكدة يف 

هذا ال�سهر الكرمي ، و�سعرية عظيمة من �سعائر الإ�سالم ؛ وقد ثبت يف اأحاديث 

ب يف قيام رم�سان،  كثرية اأن ر�سول اهلل - �سلى اهلل عليه و�سلم- كان يرغِّ

من غري اأن ياأمرهم فيه بعزمية ، منها قوله عليه ال�سالة وال�سالم : ) من قام 

رم�سان اإمياناً واحت�ساباً غفر له ما تقدم من ذنبه ( متفق عليه.

وقد �سالها ر�سول اهلل - �سلى اهلل عليه و�سلم - يف جماعة ثم ترك الجتماع 

عليها؛ خمافة اأن تفر�ض على اأمته، كما ذكرت ذلك عنه اأم املوؤمنني عائ�سة 

ر�سي اهلل عنها.

ثم ا�ستمر امل�سلمون ، بعد ذلك ي�سلون �سالة الرتاويح كما �سالها ر�سول اهلل 

- �سلى اهلل عليه و�سلم ، وكانوا ي�سلونها كيفما اتفق لهم ، فهذا ي�سلي بجمع، 

وذاك ي�سلي مبفرده، حتى جمعهم عمر ر�سي اهلل عنه على اإمام واحد ي�سلي 

بهم الرتاويح، وكان ذلك اأول اجتماع النا�ض على قارئ واحد يف رم�سان.

روى البخاري يف »�سحيحه« عن عبد الرحمن بن عبد القاري ، قال: خرجت 

مع عمر بن اخلطاب ر�سي اهلل عنه يف رم�سان اإىل امل�سجد ، فاإذا النا�ض اأوزاع - 

اأي جماعات متفرقة - ي�سلي الرجل لنف�سه، وي�سلي الرجل في�سلي ب�سالته 

الرهط - اجلماعة من الرجال - فقال عمر : اإين اأرى لو جمعت هوؤلء على 

قارئ واحٍد لكان اأمثل، ثم عزم فجمعهم على اأُبيِّ بن كعب . ثم خرجُت معه 

ليلة اأخرى، والنا�ض ي�سلون ب�سالة قارئهم، قال عمر : ِنْعم البدعة هذه، والتي 

ينامون عنها، اأف�سل من التي يقومون، يريد اآخر الليل، وكان النا�ض يقومون 

اأوله.

اأما عن عدد ركعاتها ، فلم يثبت يف حتديده �سيء عن النبي - �سلى اهلل عليه 

و�سلم - ، اإل اأنه ثبت من فعله عليه ال�سالة وال�سالم اأنه �سالها اإحدى ع�سرة 

ركعة كما بينت ذلك اأم املوؤمنني عائ�سة ر�سي اهلل عنها حني �ُسئلت عن كيفية 

�سالة ر�سول اهلل - �سلى اهلل عليه و�سلم- يف رم�سان، فقالت: » ما كان ر�سول 

اهلل - �سلى اهلل عليه و�سلم - يزيد يف رم�سان ول يف غريه على اإحدى ع�سرة 

ركعة ، ي�سلي اأربًعا، فال ت�ساأل عن ح�سنهن وطولهن، ثم ي�سلي اأربًعا، فال 

ت�ساأل عن ح�سنهن وطولهن، ثم ي�سلي ثالثاً » متفق عليه ، ولكن هذا الفعل 

منه - �سلى اهلل عليه و�سلم - ل يدل على وجوب هذا العدد ، فتجوز الزيادة 

عليه ، واإن كان املحافظة على العدد الذي جاءت به ال�سنة مع التاأين والتطويل 

الذي ل ي�سق على النا�ض اأف�سل واأكمل.

واأما وقتها فيمتد من بعد �سالة الع�ساء اإىل قبيل الفجر والوتر منها ، وله 

اأن يوتر يف اأول الليل ويف اآخره ، والأف�سل اأن يجعله اآخر �سالته لقوله عليه 

ال�سالة وال�سالم : )اجعلوا اآخر �سالتكم بالليل وتًرا( متفق عليه ، فاإن اأوتر 

يف اأوله ثم تي�سر له القيام اآخر الليل ، فال يعيد الوتر مرة اأخرى ، لقوله - �سلى 

اهلل عليه و�سلم:)ل وتران يف ليلة( رواه الرتمذي وغريه .

نَّة املباركة ، واأدائها مع  فاحر�ض اأخي ال�سائم على املحافظة على هذه ال�سُّ

اجلماعة ، ول تن�سرف منها حتى ي�سلم الإمام ليكتب لك اأجر قيام ليلة  .۹

أحمد مهدي سالم

¿ رم�سان �سهر ال�سيام والقيام 
وامل��غ��ف��رة، �سهر ال��ق��راآن والتكافل 

وال�����س��دق��ات وال��رتاح��م واملحبة، 

وو�سل ما انقطع وتذويب اخلالفات 

وع�سرها يف ك��وؤو���ض ال���ورد لتفوح 

ب��اأري��ج امل���ودة واأ���س��ذاء الت�سامح 

ة  ال�سادق اىل ف�ساءات النفو�ض اخلريرّ

الب�سيطة.

رم�سان.. اأف�سل ال�سهور، وفيه ليلة 

خري من األف �سهر، تتنزل فيها املالئكة 

يتقدمهم جربيل عليه ال�سالم، ومن 

تدركه هذه الليلة ل تكاد ت�سعه الدنيا 

من الفرحة لأنها تقلرّبه يف نعيمها كما 

يريد وي�ستهي وحتفظ له يف الآخرة 

منزلته امل�ستحقة الأكرث ت�سامياً.

لكن هل تركونا يف حالنا، واأجلوا 

ماألوف م�ساكلهم واأزماتهم اىل ما بعد 

ال�سهر الكرمي؟

الإج��اب��ة: ل.. بالطبع املنغ�سات 

كثرية: ارتفاع مذهل لالأ�سعار بقرار 

وبدون قرار حتى يف املدينة الواحدة.. 

كل بقالة لها �سعر، ول يحكم �ساحبها 

حاكم �سوى مزاجه.

الأ�سعار ق�سمت ظهورنا، واأذلرّ��ت 

روؤو����س���اً ك��ان��ت ���س��اخم��ة، واأوق��ف��ت 

ن��ف��اق جمعيات  اأوخف�ست �سخاء اإ

كثرية وحم�سنني عديدين على الأ�سر 

الفقرية وامل�ساجد واملحتاجني الذي 

ان�سم اليهم عدد كبري من املوظفني 

املعذبني يف الأر�ض، وزاد الطني بلرّة، 

والع�سيد م��اًء الخ��ت��اللت المنية 

ودوي الر�ضا�ص و�ضقوط ال�ضحايا 

ه��ن��ا وه���ن���اك يف ب��ع�����ض الأح���ي���ان، 

وح�����س��ول امل���ط���اردات املخيفة يف 

ال�سوارع، واإط��الق العرية النارية 

ل الزحام ال�سديد اىل �سوارع  التي حتورّ

خالية وطرقات مقفرة يف دقائق مع 

ع��دد م��ن الإ���س��اب��ات اخل��ط��اأ- اأب��ني 

م��ث��اًل- وا�ستمرار اغتيالت رج��ال 

الأمن بالدراجات النارية كما ح�سل 

يف زجنبار وهات يا جتميع لها، وفتح 

حتقيقات مل تك�سف بعد عن القب�ض 

عن القتلة، ويرى البع�ض اأن اأ�سحاب 

الأمن فيهم الالمبالة واإل ملا اأ�سبحوا 

اأه��داف��اً �سهلة لر�سا�ض امل�سلحني 

الرهابيني الذين ي�سطادونهم بكل 

�سهولة كما ي�سطاد الطفال ع�سافري 

احلديقة.

وتتعدد الجابات وتتنوع التربيرات 

ن خائفاً،  التي ل ت�سفي غلياًل، ول توؤمرّ

كاً يف غمو�ض ما يح�سل  ول تقنع م�سكرّ

اأمامه.

�سهر رم�سان لهذا العام خمتلف كلرّ 

الختالف عن �سابقيه من ال�سهور من 

حيث و�سع املواطن بني �سندان الغالء 

ومطرقة املخربني والرهابيني، بل 

قنابلهم وقذائفهم، وج�سع التجار 

امل��راب��ني ال��ذي��ن ي��خ��ادع��ون النا�ض 

مبظاهر رفع القراآن والت�سبيح.. اأي 

تقوى وورع وال�سعار ترتفع دون 

اأْن يكون هناك ارتفاع عاملي للدولر؟!

والرئي�ض علي ع��ب��داهلل �سالح - 

انا  حفظه اهلل - يدعو احلكومة واإيرّ

اإىل التق�سف، بينما قطاعات كبرية 

من �سعبنا قد ج��اوزت حد التق�سف 

وما ناق�ض ال نفر�ض »ك�سابدنا« على 

اأبواب امل�ساجد، وح�سنة قليلة متنع 

بالوي كثرية.. لكن لتزال يف النف�ض 

بقية من روح متوثبة وت�سميم واثق 

على ال��ت��ج��اوز، وم��واج��ه��ة اأ�سعب 

الظروف وحر�ض اأكيد على اقتنا�ض 

حلظات من قب�ض الفرح من جعبة 

ال��زم��ان ال��غ��ادر، وبط�ض الأ�سعار 

القاهر، وعنجهية امل�سوؤول الفاجر، 

ف��ًة  متمنني اأن تنجلي تلك الغمة راأ

بهذه الأمة.. والعيد جانا ما هب له.. 

ما في�ض دجاجة تلعب له.

)قبل الختام(
هل �ستتوقف األ�سنة احلاقدين عن 

اإ���س��اع��ة ال��ك��ذب اللعني بعد اإج��راء 

قرعة خليجي ع�سرين يف عدن الع�سق 

واحل�سارة واحل��ب ال��دف��ني؟! .. ل 

اأعتقد. 

)آخر الكالم(
فال ف�سيلٌة اإل اأنت لب�ُسها

ول رعيَّة اإلرّ اأن��ت راعيها

عصافري
 الحديقة

- لقد مت ح�سر بع�ض ممتلكات الأوقاف 

قبل فتنة التمرد، وتوقفت عملية احل�سر 

عن البقية ب�سبب تلك الفتنة التي كان اأولها 

يف عام 2004 واىل الآن ل يوجد ح�سر كامل 

لها ب�سبب ذلك.

۹ ماذا عن الأ�ضضرار التي حلقت مبمتلكات 
الأوقاف جراء فتنة التمرد؟

- احلقيقة ان الأ�سرار كبرية يف ممتلكات 

الأوق��اف فقد مت نهبها يف جميع مديريات 

املحافظة م��ن قبل املتمردين واأخ���ذوا 

عائداتها من املواطنني بالقوة ودم��رت 

الكثري من امل�ساجد من قبل املتمردين 

اي�ساً.

الدولة ولي شرعي
۹ ما هي خطة املكتب خالل �ضهر رم�ضان 

املبارك؟

- لقد مت اإع���داد خطة ت�سمنت القيام 

ب��ح��م��ل��ة اإر����س���ادي���ة ت�����س��م��ل امل�����س��اج��د 

واملع�سكرات وال���دواوي���ن ب��ه��دف حث 

املواطنني على دفع الزكاة للدولة كونها 

الويل ال�سرعي، ولها احلق يف جبايتها، لأن 

الدولة يقع عليها اأعباء كبرية يف تنفيذ 

امل�ساريع اخلدمية واخلريية وال�سمان 

الجتماعي.. والزكاة تعترب اأحد مواردها 

املالية.

۹ مضضا دور مكتب الأوقضضضضضاف جتضضضاه املضضراكضضز 
ال�ضيفية؟

- تقيم وزارة الأوق��اف �سنوياً مراكز 

�سيفية ويتم التفاق عليها من قبلها.. ما 

عدا هذا العام نظرًا ل�سحة الإيرادات، وقد 

اقت�سرنا على قيامنا بال�سراف على املراكز 

الهلية وغريها.

۹ ما هي ال�ضعوبات التي يواجهها املكتب؟
- هناك �سعوبات كثرية يواجهها 

املكتب نظرًا للخ�سو�سية التي متر بها 

املحافظة من اأحداث التمرد الذي اأدى اىل 

�سحة اليرادات بال�سافة اىل عدم وجود 

ميزانية لت�سيري العمل الر�سادي، وعدم 

وجود و�سائل موا�سالت لتنفيذها خا�سة 

واأن جغرافية املحافظة كما تعلمون 

وعرة ومرتامية الط��راف.. الأه��م من 

ذلك املكتب يفتقر اىل كادر اإداري موؤهل 

ق�سارى  نبذل  ومتخ�س�ض.. ونحن 

جهودنا يف �سبيل اإزالة هذه ال�سعوبات 

مع اجلهات املعنية التي ناأمل منها �سرعة 

تذليلها وتوفريها لتحقيق اأعلى درجات 

النجاح.۹

السرية النبوية.. ألول مرة باللغة الروسيةمدير مكتب األوقاف بصعدة لـ»امليثاق«:

¿خرجت اإىل النور عن اإحدى دور الن�سر 
الرو�سية �سرية ذاتية معمقة عن حياة 

الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم. وهذا العمل 

، اأثار �سجًة حقيقيًة يف رو�سيا، م�ستقطباً 

الدينية  وال�سخ�سيات  العلماء  اهتمام 

والب�سطاء، لي�ض فقط من امل�سلمني بل ومن 

معتنقي الديانات الأخرى. وُيَعدرّ هذا الكتاب 

بحد ذاته اأول ن�سخة غري مرتجمة ت�سدر 

يف رو�سيا عن ال�سرية النبوية، لوا�سَعيه 

الرو�سينَي الربوفي�سور توفيق اإبراهيم 

وناتاليا يفرميوفا.. والربوفي�سور توفيق 

ينحدر م��ن اأ���س��ول �سورية، وه��و اليوم 

اخت�سا�سي ب��ارز يف معهد ال�ست�سراق، 

ورئي�ض اجلمعية الرو�سية للباحثني يف 

الإ�سالميات. اأما زوجته ناتاليا يفرميوفا، 

التي ت�ساركه الإع��داد، فهي بروفي�سور يف 

معهد الفل�سفة التابع لأكادميية العلوم 

الرو�سية.

 الكتاب هو ثاين عمل م�سرتك بينهما �سمن 

م�سروع لو�سع ثالثية معمقة ل�«التاريخ 

الإ�سالمي يعمالن على اإجنازها على مدى 

الأع���وام اخلم�سة ع�سر الأخ���رية. جعل 

هما الأ�سا�ض، ح�سبما جاء يف  املوؤلفان همرّ

املقدمة ، تقدمي �سرية الر�سول �سلى اهلل 

عليه و�سلم ، فاعتمدا اأ�سا�سا لذلك ال�سرية 

الذاتية الكال�سيكية ، التي كتبها ابن ه�سام، 

ودعماها ب�سور من القراآن الكرمي وتعليقات 

عليها، وكذلك باحلديث النبوي ال�سريف 

واملوؤلفات التاريخية، وجتاهال باملقابل، ، 

تقدمي اأية نظرة اأجنبية، قد تكون �سطحية 

نحو الإ���س��الم، وق��د تتابعت الأح���داث يف 

الكتاب ح�سب ال�سرية النبوية، ب��دءًا من 

حلظة ولدته �سلى اهلل عليه و�سلم وانتهاًء 

بوفاته، مرورًا بتفا�سيل واأحداث حياته.  قد 

يكون ظهور هذا الكتاب يف البلدان العربية 

اأم��رًا غري لفت، كون فيها الآلف من مثل 

هذه املوؤلفات، لكن ظهوره يف رو�سيا حتديدًا 

يحمل وقعاً خمتلفاً، خا�سة اأن الفكر الديني 

الإ�سالمي يف هذا البلد تعر�ض على مدى 

70 عاماً اإىل تدمري منهجي نتيجة �سيطرة 

اأيديولوجية غري دينية، كما ُدم��رت اآلف 

امل�ساجد واملدار�ض الدينية واملكتبات اإىل 

جانب ال�سخ�سيات الدينية. ، كما يحتوي 

الكتاب على معلومات متنوعة عن الدين 

الإ�سالمي و�سعائره و�سخ�سياته. وجاء 

الكتاب يف جملدين اأنيقني ُو�سعا يف حمفظة 

واح��دة. ي�سم املجلد الثاين اأكرث من 300 

�سورة من القرنني التا�سع ع�سر والع�سرين 

املنورة  املكرمة واملدينة  ملدينتي مكة 

واملناطق املحيطة بهما، ومعظم هذه ال�سور 

ُتن�سر يف رو�سيا للمرة الأوىل. وُتعر�ض يف هذا 

املجلد اأي�سا ن�سخ ملخطوطات فريدة من 

القراآن الكرمي، وخرائط للمملكة العربية 

ال�سعودية. و�سدر اإىل جانب الكتاب قر�ض 

بانورامياً  ليزري ي�سم خم�سني منظرًا 

للمقد�سات الإ�سالمية.۹
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¿ اأبواب امل�سجد احلرام ي�سل عددها اإىل )176( بابا 
توؤدي كلها اإىل امل�سجد احلرام و�سطحه وقبوه ، يقف 

عليها اأكرث من ) 695 ( موظفاً ر�سميا ومو�سميا خلدمة 

زوار بيت اهلل احلرام ، فتفتح جميع الأبواب خالل �سهر 

رم�سان املبارك ،ويعمل على الأبواب املخ�س�سة للن�ساء 

) 120 ( مراقبة.

وزودت اأبواب امل�سجد احلرام بلوحات رقمية اإر�سادية 

ت�سيء باللون الأخ�سر حال وج��ود اإمكانية لدخول 

امل�سلني وت�سيء باللون الأحمر حال اكتمال الطاقة 

ال�ستيعابية للم�سجد احلرام .

كما اإن عدد ال�سالمل الكهربائية ي�سل اإىل اأحد ع�سر �سلماً 

خ�س�ض لها اأربعة وثالثون باباً توؤدي اإىل امل�سجد احلرام 

وتعمل على ان�سيابية الدخول واخلروج«.

وللتي�سري على املعتمرين والزائرين للحرم ال�سريف 

وخ�سو�ساً من ذوي الحتياجات اخلا�سة فقد خ�س�ض 

ع�سرون بابا لهم . ۹

  176 بابًا  للمسجد الحرام

صـــالة الرتاويـــح

أوقـاف املحافظـة مغتصبـة مــــــــن قـِبـَل املتمردين


