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صدق الله العظيم
»الكهف- آية 57«

الموت قبل اإلفطار
رؤي أعرابي وهو يأكل فاكهة في نهار رمضان فقيل له: ما هذا ؟ فقال 
األعرابي على الفور: قرأت في كتاب الله "وكلوا من ثمره إذا أثمر " واإلنسان 
ال يضمن عمره وقد خفت أن أموت قبل وقت اإلفطار فأكون قد مت عاصيًا.

***

السقف صائم

كان أحد الفقراء يسكن في بيت قديم، وكان يسمع لسقفه قرقعة مستمرة 
ألية حركة مستمرة فلما جاء صاحب المنزل قال له الساكن، أصلح الله حالك 
فأجابه صاحب المنزل.. ال تخف إن السقف صائم يسبح ربه فقال الساكن: 

أخشى بعد اإلفطار أن يطيل السجود وهو يصلي القيام فال يقوم وال أقوم.
***

 رمضان وأشعب

كان أشعب أشد الناس طمعًا، فدخل على أحد الوالة في أول يوم من رمضان 
يطلب اإلفطار وجاءت المائدة وعليها جدي، فأمعن فيه أشعب حتى ضاق 
الوالي وأراد االنتقام من ذلك الطامع الشره فقال له: اسمع يا أشعب إن أهل 
السجن سألوني أن أرسل إليهم من يصلي بهم في شهر رمضان، فامِض إليهم 
 بهم, واغنم الثواب في هذا الشهر، فقال أشعب وقد فطن إلى غرض 

ّ
وصل

الوالي منه: أيها الوالي لو أعفيتني من هذا نظير أن أحلف لك بالطالق والعتاق 
إني ال أكل لحم الجدي ما عشت أبدًا فضحك الوالي.

***

صيام الحمقى أسهل

دخل أحد الحمقى على أحد الخلفاء في إحدى الليالي الرمضانية وهو يأكل 
فدعاه الخليفة ليأكل فقال، إني صائم يا أمير المؤمنين فسأله هل تصل النهار 
بالليل ؟ فأجابه ال ولكني وجدت صيام الليل أسهل من صيام النهار وحالوة 

الطعام في النهار أفضل من حالوته في الليل.

دعـــاء
اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجالل واإلكرام أسألك باسمك األعظم الطيب 
المبارك، األحب إليك الذي اذا ُدعيت به أجبت، وإذا استرحمت به رحمت، 
وإذا استفرجت به فرجت، أن تجعلنا في هذه الدنيا من المقبولين والى أعلى 

درجاتك سابقين، واغفر لي ذنوبي وخطاياي وجميع المسلمين.

حديث نبوي
عن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: 
)إن في الجنة بابًا يقال له الريان يدخل منه الصائمون يوم القيامة ال يدخل 
غلق فلم يدخل منه أحد(. رواه البخاري ومسلم 

ُ
منه أحد غيرهم فإذا دخلوا أ

والنسائي والترمذي.

أقوال مأثورة
ال رياء في الّصوم، فال يدخله الّرياء في فعله، من صفى فقد صفى له، ومن 
كّدر فقد كّدر عليه، ومن أحسن في ليله كوفئ في نهاره، ومن أحسن في 

نهاره كوفئ في ليله، وإّنما ُيكال للعبد كما كال.

أقدم مواطن على احراق نفسه -عصر امس األحد- في جولة دار 
سلم جنوب صنعاء.

وقالت مصادر اعالمية ان مواطنًا )لم يتم التعرف على هويته( اقدم 
على احراق نفسه في الشارع العام في جولة دار سلم احتجاجًا على 

االوضاع المعيشية المتردية التي وصل اليها.
واضافت: ان المواطنين سارعوا إلخماد الحريق بعد اصابته بجروح 

خطيرة ونقلوه الى المستشفى للعالج.
وكانت امرأة قد أقدمت -االربعاء- في محافظة إب على قتل نفسها 

بعد أن قتلت ابنتيها نتيجة الظروف المأساوية التي تعيشها األسرة، 
ما دفع األم الى اختيار االنتحار بداًل عن المعاناة.

وقالت مصادر محلية: إن الفقر والجوع الذي لحق بالمرأة وطفلتيها 
دفعها لالنتحار بشكل جماعي مع طفلتيها إيمان »12 سنة« وأريج 

»9 سنوات«.
وبحسب المصادر فإن المرأة كانت تعيش في عزلة " جبل حجاج" 
الواقعة في مديرية السدة بالمحافظة، مع طفلتيها، وقد تناولت مادة 

سامة وقاتلة تسببت في وفاتهما فورًا.

تزداد ليالي شهر رمضان المبارك في العاصمة 
صنعاء حزنًا بصمت مساجدها عن ذكر الله، وانتشار 
لناس  مسلحين ف��ي بعض المساجد لترهيب ا
ومضايقتهم ومنع صالة التراويح، نزواًل عند رغبة 
مجموعة من األشخاص الذين يسعون الحتكار 

الدين والسلطة والثروة والمنابر بدون حق.
تذمر كبير واستياء واسع من استمرار اإلصرار 
على زج بيوت الله وتسخيرها لخدمة أشخاص 
أو جماعة بأساليب القوة واستعراض األسلحة أو 

تكفير اآلخرين أو اتهامهم بالدواعش.. 
خالل االسبوع األول من شهر رمضان المبارك 
شهدت وتشهد معظم المساجد والجوامع في 
أمانة العاصمة خالفات توجب على العقالء التدخل.. 
ألن هناك من يؤجج االحقاد بهدف تفجير فتنة 
مذهبية في البالد وتمزيق وحدة الصف الوطني في 
هذا الوقت الحرج.. بالتأكيد يتحمل مسئولو مكتب 
األوقاف في أمانة العاصمة مسئولية ذلك كونهم 
هم من عمموا بشأن صالة التراويح في الوقت الذي 
ال نسمع لهم صوتًا عمن يرددون شعار »الصرخة« 
جهرًا ما يوحي أن هناك من يسعى الشعال نيران 
فتنة مذهبية ستأكل نيرانها الجميع، ونسأل الله 

أن يجنب بالدنا هذه الفتنة.
عدد من العلماء والمشائخ في العاصمة وغيرها 
تحركوا ب��وازع ديني ووطني لمنع االن��ج��رار وراء 
هذه الممارسات المستوردة والغربية على بالدنا 
والمذهب الزيدي والشافعي، ونجحوا في المحافظة 
على دماء اليمنيين وعدم السماح بنقل الصراعات 

الى داخل المساجد كما يسعى لذلك أعداء اليمن.
ق��راب��ة 400 بيت م��ن بيوت الله ف��ي العاصمة 
صنعاء منعت بتعميم من مكتب األوقاف أداء صالة 
التراويح عبر المكرفونات، واألسوأ أن هناك إصرارًا 

على تحويل بيوت الله الى مقرات حزبية واستغاللها 
إلقامة ندوات واطالق هتافات وشعارات حزبية، 
في محاولة لتحويل المساجد من منابر إلشاعة 
الحب والسالم ونشر قيم االخاء والمحبة والتسامح 
وتعزيز وحدة الصف وجمع الكلمة وحشد جميع 
المسلمين لمواجهة أعداء األمة وتحويلها أوكار 

حزبية.
م��ا ح��دث األي���ام الماضية ف��ي جامع سابحة من 
اعتقال لعدد من المصلين شيء مخيف وجرس انذار 
يجب على المجلس السياسي والحكومة التحرك 
لوقف هذه الممارسات المرفوضة السيما وهناك 
معلومات تفيد أن مجموعة مسلحة حضرت الى 

المسجد وقت صالة التراويح وأراد أحد المسلحين أن 
يلقي محاضرة بالقوة، ما دفع المصلين الى مغادرة 
بيت الله حرصًا على وحدة الصف، ولعل بقاء ذلك 
المسلح وحيدًا داخل المسجد عدا جماعته يظهر 
خطورة االحتقان ال��ذي وصلت اليه األوض��اع في 

المساجد بالعاصمة صنعاء تحديدًا.

مساجد صنعاء حزينة في ليالي رمضان

نصائح طبّية لمرضى السكري

عدم قدرة مريض السكري من النوع األول على الصيام نهائّيًا؛ بسبب 
عرضته لإلصابة بالنقص الحاّد في مستوى السكر بالدم، واحتمالّية الدخول 
في غيبوبة. أخذ أقراص السكري عن طريق الفم لمرضى السكري من النوع 
الثاني، مع مراعاة تنظيم وجبات اإلفطار والسحور.. استشارة الطبيب في 
حاالت سكري الحمل الذي ُيقرر قدرة المرأة على الصيام من عدمها، فهناك 
بعض النساء اللواتي يشعرن بالدوخة، وزيادة خفقان القلب عند الصيام، 

فُينصحن باإلفطار فورًا. 

نصائح طبّية لمرضى القلب

 استشارة الطبيب قبل الصيام، فهو الذي يقرر صيام المريض من عدمه.. 
االلتزام بشرب كمّيات ال��دواء في األوق��ات المحددة خالل فترة اإلفطار 
والسحور، والتي يحددها الطبيب بعد أن يسمح للمريض بالصيام.. تناول 
األطعمة الصحّية، واالبتعاد عن األطعمة التي كان يتجنبها مريض القلب 

قبل شهر رمضان المبارك.

طرائف رمضانية

نصائح للحفاظ على الصحة في رمضان

 أحمد الزبيري

َمة رسالة المسجد 
َ
َعظ

وخطر انحرافها السياسي

المسجد بيت ال��ل��ه وم��ك��ان اج��ت��م��اع ع��ب��اده المؤمنين 
المسلمين لتأدية فريضة الصالة التي هي الركن الثاني 
من أركان االسالم الخمسة.. كما أن المسجد المكان الذي 
فيه يلتقون ويتعلمون ويتفقهون ويناقشون أمور وقضايا دينهم 
ودنياهم بصورة عقائدية إيمانية صحيحة تجسد حقيقة أن االسالم 
دين رحمة وتعايش وتسامح ووئ��ام ليس بين أبناء المجتمع أو 
األمة االسالمية فحسب، بل ومع معتنقي الديانات األخرى من األمم 

األخرى.
وهنا ينبغي فهم المعاني التي حملتها رسالة االسالم السماوية 
ليس فقط لمعتنقيها وإنما للبشرية جمعاء، وفي هذا يخاطب الله 
سبحانه وتعالى نبيه ورسوله »وما أرسلناك إاّل رحمة للعالمين«.. كما 
ن في القرآن الكريم أن المسلمين أمة وسط شاهد على بقية  أن الله بيَّ
األمم، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر بدالالته ومعانيه الربانية 
العظيمة العميقة والواسعة، المجسد لمبادئ وقيم رسالة االسالم 
التي يستمد منها المسجد رسالته التي ينبغي وعيها واستيعابها 
وتأديتها في صورتها االيمانية الصادقة الخالصة لله في يمن االيمان 
والحكمة وعلى نحو يبعدها عن رغبات االهواء والمصالح الدنيوية 
المشبوهة لتلك األحزاب والجماعات التي اثبتت في الماضي وتثبت 
اليوم انها تستخدم الدين وتوظفه باتجاهات تخدم غايات مآربها 
السياسية والثقافية واالقتصادية بمبدأ وسائل واساليب متعددة 
ومن أهمها رسالة المسجد التي يتوجب أن تعود الى سياقها االسالمي 

االيماني الحقيقي الذي من أجلها عمرت مساجد الله.
هذا هو السياق االسالمي االيماني الذي يجب أن يكون المسجد مكانًا 
لجميع المسلمين وتكون رسالته توحيد كلمتهم على الخير والبر 
والتقوى.. ال أن يكون المسجد مكانًا لالختالف والصراعات التي تمزق 
جمع األمة وتضعفها وتجعلها هدفًا لمشاريع اآلخرين، لتصبح 
رسالة المسجد بهذا المضمون والداللة مشوهة ومسيئة لالسالم 
والمسلمين، ألنها انحرفت عن مسارها الصحيح وهو انحراف أريد 
منه النيل من عظمة الدين االسالمي ومن المسلمين جميعًا، وكان 
ألولئك العلماء والمرشدين المتمذهبين المتعصبين دور في جّر 
المسلمين الى التشدد والتطرف الذي تحول الى خالفات مذهبية 
وطائفية اتخذت اتجاهًا عنفيًا إرهابيًا استخدمه أعداء األمة الذين 
يخشون من قوة الدين االسالمي الروحية والقيمة اإلنسانية من 
اتحاد المسلمين في مواجهة من يعتقدون أن هذه الوحدة خطر 
عليهم وطمعًا في أرضهم وثرواتهم، وهكذا تحول المسلمون أعداء 
لبعضهم البعض يقتلون أنفسهم ويدمرون أوطانهم بأيديهم 
وأيدي اعدائهم.. وفي كل هذا كان االنحراف برسالة المسجد أحد 
األسباب التي قادت المسلمين الى هذا المآل العنفي اإلرهابي العبثي 

المدمر لألمة أوطانًا وشعوبًا.
لهذا نقول إن رسالة المسجد تلعب دورًا إيجابيًا تطوريًا أو دورًا 
سلبيًا تدميريًا في حياة األمة وحاضرها ومستقبلها.. وعلى علماء 
األمة الحقيقيين أن يخرجوا من صمتهم ويتجاوزوا خوفهم ويقوموا 
بدورهم كما يأمرهم الله ورسوله، وأن يتصدروا جبهة الدفاع 
عن اإلسالم الحق الذي يجمع بين المسلمين.. ما يجعلهم يمثلون 
االسالم الذي رسالته رسالة خير وعدل وتسامح ووئام.. وعلى علماء 
اليمن أن يكونوا القدوة التي تعيد الحكمة الى عقولهم والرحمة 
الى قلوبهم كما كانوا في صدارة المؤمنين برسالة االسالم وانصار 
نبيه والمنتصرين لمبادئ وقيم الرسالة التي حملها للبشرية كلها.

وبهذا يعاد لرسالة المسجد أهميتها ودوره��ا العظيم الذي 
يسهم العلماء والمرشدون َعْبره في توحيد صفوف الشعب اليمني 
وجهودهم باتجاه الدفاع عن وطنهم، ويعاد لنسيجهم االجتماعي 
تماسكه بعيدًا عن كل ما يفرقهم من الدعوات المناطقية والجهوية 
والطائفية والمذهبية المقيتة، حتى يكون اليمنيون ق��دوة في 
اإليمان والحكمة والتصالح والتسامح كما كان أجدادهم األوائ��ل 
الذين نصروا رسول الله ونشروا نور هذا الدين الذي أضاء العالم 

بالخير والعدالة والرحمة.

شخصيات لها تاريخ
محمد بن موسى الخوارزمي

أبو عبد الله محمد بن موسى الخوارزمي عالم عربي مسلم من أهل بغداد 
عاصمة الخالفة، أصله من خوارزم )حاليًا 
في أوزبكستان( ويكنى باسم الخوارزمي 

وقيل توفي سنة 236ه� ،
ع��م��ل ف��ي دار الحكمة ف��أس��س علم 
الجبر وب��رع في الفلك والجغرافيا وألف 
العديد من الكتب ويعتبر من أوائل علماء 
ال��ري��اض��ي��ات المسلمين حيث ساهمت 
أعماله بدور كبير في تقدم الرياضيات 

في عصره. 
ُي���َع���دُّ ال��خ��وارزم��ي م��ن أك��ب��ر العلماء 
المسلمين، ومن العلماء العالميين الذين 
كان لهم تأثير كبير على العلوم الرياضية 

والفلكية. 

هكذا استقبل اليمنيون رمضان

مواطن يحرق نفسه وسط الشارع في صنعاء وامرأة تنتحر هي وبناتها

أصدرت محكمة الناحية بوالية بنزرت شمال شرقي تونس، 
الخميس، حكمًا بسجن أربعة تونسيين ألنهم أكلوا ودخنوا 

جهارًا في شهر رمضان بحديقة عامة، بحسب )أ.ف.ب(.
وأفادت الوكالة الفرنسية أن ذلك الحكم أعاد الجدل مجددًا في 
تونس بشأن اإلفطار علنًا في شهر رمضان بالنسبة للمواطنين 

التونسيين.
وق��ال الناطق الرسمي باسم النيابة العامة في ب��ن��زرت: إن 
المفطرين األربعة "اعتدوا على اآلداب العامة" بعدما "أكلوا 
ودخنوا في حديقة عمومية في حركة استفزازية خالل شهر 
رمضان…في دولة ينص دستورها )في فصله األول( على أن 

_اإلسالم دينها-".
وحسب موقع "فرانس 24" أث��ار الحكم ج��داًل على مواقع 

التواصل االجتماعي .

السجن ينتظر 4 تونسيين 
أفطروا في رمضان

55 دقيقة.. أرقام "غريبة" ألطول وأقصر 
ساعات الصيام في العالم

أن يصوموا 23 ساعة و5 دقائق، من 
حيث المبدأ.

ويصوم مسلمو الدول اإلسكندنافية 
أطول الفترات، إذ تصل مدة الصيام في 
النرويج مثاًل إلى 19.48 ساعة، بينما 

يصوم مسلمو إيسلندا 21 ساعة.
وي�����ق�����ول م���ح���م���د ف�����ي ت���ص���ري���ح 
ل�"اإلندبندنت": إن أقاربه في بنجالديش 
يستغربون حين يخبرهم بصيامه أكثر 

من عشرين ساعة في اليوم الواحد.
ل��ك��ن مسلمي دول أخ����رى م��ج��اورة 
يتبعون مواعيد اإلفطار في دول الشرق 
األوسط، أو أقرب بلد مسلم إليهم، مثل 
تركيا، بالنظر إلى طول فترة النهار، أو 

عدم غروب الشمس بالمرة.

الجواز والمنع بين )التراويح( و )الصرخة(

حذيفة اليماني
أنا جائع يا الله، الجوع ينخر صدري ويترك قلبي كسجاد رمٍل نقشها القطر..

أنا مفرغ الجسد يا رب، أنا تائه يتعرق في رمضاء الحياة، باحث عن واحة تستظل 
أحداقها برحمتك، السراب يعصب عينيَّ بالشهوات واألمل البعيد يارب..

يا إلهي أخاف أن أزيغ ويتالشى النور، فزٌع أن يكتب عليَّ التيه..
متلهف إليك يا إلهي، كطفل أضاع أمه ثم أعمته الدموع، كأعرابي جف البئر 

فظل بقدميه يفرش الصحراء.
راغب يا رب بأن يحفني رضاك، سبيلي يا رحيم كله منك وإليك، بدون قبس منك 

أنا متخبط في زوايا الحياة..
أنا محتاج لك يا الله، أنا ذبابة ضعيفة تتقشر وتتحلل بدون رحمتك ورضاك، أنا 

قطعة قماش تأكلها النار..
ُجْد عليَّ يا كريم وتمنن وأشبع حاجتي إليك..

تغريدة إلى الرب 


