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الثالثاء 7  سبتمبر 2010 اإليمان نوافذ 

رمضانية
إعداد: ليلى الشافعي

صقلية واألندلس تعدان تاريخا إقليميا واحدا لتقاربهما سكانا وبيئة، وألنهما االستثناء 
الوحيد لقاعدة تقول: »حيثما بلغ اإلس���الم أرضا اس���تقر بها الى األبد«، وتعود صلة العرب 
بصقلية الى عهد معاوية بن أبي سفيان، فقد أرسل اليها معاوية بن خديج الكندي، فكان أول 
عربي غزاها، ثم لم تزل تغزى حتى فتحها األغالبة. وتوقفت غزوات املس���لمني البحرية بعد 

معاوية، وشغلت الدولة بحروب داخلية 
مدة كبيرة، وملا ه���دأت األحوال فيها لم 
يك���ن غزوها البحري نش���يطا، ثم أعاد 
الع���رب التفكير في فت���ح صقلية، بعد 
مضي 3 قرون عليه���ا، وهي حتت حكم 
الدولة البيزنطية، وكانت س���نني عجافا 
سادها الفقر الفكري، وترتب على سيادة 
اجلهل وجمود األذهان تفرق بني السكان، 
فكان كبار املالك والتجار يتبادلون املكايد 
وينشطون في دس الدسائس وبث أسباب 
العداء، وكان من بني هؤالء الكبار في املال 
والصغار في النفس رجل يدعى ايوفيموس 
وكان مغيظا من حاك���م اجلزيرة، فرأى 
االنتقام منه بان يستعني باألمير األغلبي 
الثالث، وهو زيادة اهلل، في غزو اجلزيرة 
والقضاء على احلكم البيزنطي كله، وتردد 
األمير األغلبي في ب���ادئ األمر في غزو 
بلد مهادن لكن قاضي القضاة أس���د بن 
الفرات شجعه على الفتح، مستدال باآلية 
القرآنية: »فال تهنوا وتدعوا الى الس���لم 
وأنتم األعلون« ف���واله ابن األغل���ب قيادة 

جيش الفتح.
وكان ابن الف���رات فقيها مالكيا طالت 
رحلته وتنقالته في الشرق وكان أيضا 
محاربا ش���جاعا، ويظهر ان إخالصه في 
اجله���اد أضفى على اجلي���ش كله روح 
التضحية وحب االستشهاد، ووصل اجلمع 
ال���ى ميناء مزارا التي في جنوب جزيرة 
صقلية فألقى ابن الفرات خطبة في جنوده، 
حثهم فيها على التقوى وحتصيل العلوم، 
في شهر رمضان املبارك سنة 212 هجرية/ 
ديسمبر 827م، ولم يكن فتح هذه اجلزيرة 
هينا وال س���ريعا، م���ع ان احلملة كانت 
فيها س���بعون سفينة عليها عشرة آالف 
مقاتل، وسبعمائة فرس، ولكنها اعتمدت 
على احلصار، وشقت طريقها الى باليرمو 
فاتخذتها عاصمة، وقاعدة حربية توجه 
منها احلمالت، وأخذت اجلزيرة تس���قط 
تدريجيا في أيديهم، ثم نهض املسلمون 
على نشر دين اهلل وبناء املساجد الوفيرة، 
والعمران واملع���ارف فازدهرت اجلزيرة 

واطمأن أهلها.
وظل���ت راية اإلس���الم ومآذنه خفاقة 

في س���ماء صقلية، حتى تربع على عرش���ها حكام الدولة الكلبية فكان عهدهم بداية فوضى 
واضطراب، وتقسمت اجلزيرة الصغيرة الى دويالت وأشتات وقبائل وأحزاب، وعادوا جميعا 
بعد اإلس���الم كفارا يضرب بعضهم رقاب بعض، وكان بني رؤوس���هم رجل يدعى ابن الثمنة 
ففعل فعلة ايوفيميوس وطلب تدخل النورمانديني، فوجدوا اجلزيرة فريسة سهلة، فاستولوا 
عليها وضموها الى جنوب إيطاليا، وبذلك 
انتهى العهد اإلسالمي في هذه اجلزيرة 
بعد قرنني ونصف القرن أو ما يزيد على 

ذلك ببضعة عشر عاما.

دعوة إلى العلم

وهناك أمران جدي���ران مبالحظة كل 
مؤرخ أو باحث في تاريخ صقلية أولهما: ان 
هذه اجلزيرة فتحت باسم الدين اإلسالمي، 
وأول وصية من أول قائد أسد بن الفرات 
كانت تدعو الى العلم وحتصيله، وظل 
حكامها من بعده، برغم اختالفهم وتنازعهم، 
يعملون على التوس���ع في بناء املساجد 
وتشجيع الدعوة اإلسالمية مبعناها الواسع 
الكبير، فلم يكن ثمة عائق للحركة العلمية 
واستمرار اآلداب والفنون في ازدهارها، 
ولم ميلوا اإلقامة في صقلية إال في األيام 
األخيرة، وقبيل الغزو النورماندي، واألمر 
الثاني: ان املسلمني دخلوا هذه اجلزيرة 
وهم في أوج ازدهارهم ورقيهم احلضاري، 
وكان املشارقة قد ترجموا من علوم األمم 
األخرى، ودرسوا وابتكروا شيئا كثيرا، 
الت���ي دخلها  الب���الد األوروبية  فكانت 
املسلمون تتلقى ثمارا ناضجة وعلوما 
قد آتت أكلها في جوانب الفكر واحلضارة، 
ولم تكن صقلية منقطعة عن الشرق، بل 
كانت رح���الت احلج وطلب العلم ولقاء 
العلماء مما يغذي تيارات الثقافة فيها، 
فظل النش���اط الثقافي واحلضاري فيها 

مستمرا متجددا.
النورماندي���ون هذه  وعندم���ا ورث 
احلض���ارة لم يس���عهم إال اخلضوع لها 
واالقتباس منها، وبرز بني حكامهم أنصار 
للثقافة العربية، وكان اإلدريسي صاحب 
كتاب »نزهة املشتاق في اختراق اآلفاق« 
يعيش في بالط اإلمبراطور روجر الثاني، 
ويحظى برعايته وتشجيعه، وقد سمى 
كتابه هذا باسم »الروجري« واإلدريسي 
من أشهر اجلغرافيني والرسامني للخرائط 
وال ينافس���ه أحد في ه���ذا امليدان خالل 
العصور الوسطى كلها، وقد صنع لروجر 
كرة سماوية وخريطة للدنيا على شكل 

كرة، وكلتاهما من الفضة.

دواء األنف
ما احلكم لو كان دواء األنف على شكل بخاخ؟

ال بأس باستعماله.

األذن
هل يبطل غسول األذن الصيام؟

ال يبطل الصيام، بشرط سالمة جتويف األذن.

التحاميل
ما حكم التحاميل للصائم؟

ال تؤثر على الصيام.

فحص الرحم
هل الفحص للرحم يؤثر على الصيام؟

ال يؤثر، س����واء باملنظار املهبل����ي، أو اإلصبع 
للفحص الطبي.

خاٍل من الدين
ه��ل يحس��ب اإلنس��ان مبلغ ال��زكاة بعي��دا عن 

الديون؟
نعم، ويشترط أن يكون النصاب النقدي الذي 
جتب فيه الزكاة فارغا من الدين، بحيث ال يستغرق 

الدين النصاب أو ينقصه.
ما مثال فراغ املال من الدين؟

على اإلنس����ان أن يحس����ب الديون التي عليه، 
مثل قسط البيت، قس����ط السيارة، أقساط السلع 
الكهربائية، ويحسب األقساط التي عليه ملدة سنة 
واحدة، أي مبقدار احل����ول الهجري، ثم يخصمها 
م����ن قيمة املبلغ املزكى، فإذا كانت األقس����اط التي 
عليه ملدة س����نة كاملة تعدل )مثال( 4 آالف دينار، 
ومبلغ الزكاة سبعة آالف، فعليه أن يزكي فقط عن 

3 آالف دينار.

شروط الزكاة
ما الش��روط الواجب توافرها في اإلنسان ليتعني 

عليه إخراج زكاة ماله؟
اإلسالم، احلرية، بلوغ النصاب، متام امللك، خلو 
املال من الدي����ون، مرور حول هجري، الزيادة عن 

احلاجة األصلية.

المجنون
هل على املجنون تكليف بالصيام؟

ال يلزمه الصيام، ألنه فقد مناط التكليف وهو 
العقل، وحلديث: »ُرفع القلم عن ثالثة: عن النائم 
حتى يس����تيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن 

املجنون حتى يعقل« رواه أبو داود.
لو كان هناك من يذهب عقله جزءا من النهار، فهل 

يلزم بالصيام؟
إذا مضى عليه يوم كامل، أو أكثر من يوم دون 
ان يع����ود إليه عقله فال تكلي����ف عليه وال صوم، 
وبالتال����ي فال قضاء عليه لذل����ك اليوم، وال لأليام 

التي أمضاها مجنونا.

الغسول المهبلي
هل يؤدي الغسول املهبلي )دوش مهبلي( الى افطار 

الصائمة؟
ال يؤدي الى الفطر، إذ ال منفذ بني اجلهاز التناسلي 

للمرأة وبني املعدة.

الحقنة الشرجية
ما حكم احلقنة الشرجية بالنسبة للصائم؟

ال بأس بها، ألنها ليس����ت في حكم املطعومات، 
بل هي للعالج.

حبة تحت اللسان
احتاج صائم الى تناول حبة القلب حتت اللس��ان.. 

هل يفسد صيامه؟
ال يفسد صومه، ألن هذه احلبوب إمنا هي لعالج 
بعض األزمات القلبية، وهي متتص مباشرة بعد 
وضعها بوقت قصير، ويحمله����ا الدم الى القلب، 
فتوقف أزماته املفاجئة، وال يدخل الى اجلوف شيء 

من هذه األقراص، لذا ال عالقة لها بالتغذية.

سواك النعناع

هل االستحباب في السواك يشمل النوع الذي فيه 
مواد مضافة، كالنعناع وغيره؟

ال يشمله االستحباب، لكن على الصائم جتنب 
السواك إذا أضيف اليه طعم خارج عنه، كالليمون 

والنعناع.

فتوحات 
إسالمية

املسيح الدجال احدى عالمات الساعة الكبرى، وقد جاء ذكره في 
األحاديث الصحيحة، ففي صحيح البخاري انه ژ كان يستعيذ 

من عذاب القبر وعذاب النار.. ومن فتنة املسيح الدجال.
وقد حذر األنبياء جميعهم من فتنة املسيح الدجال، وان كان 
ال يتوقع خروجه في زمانهم حذرا عليهم وشفقة ورحمة بهم.

صفة الدجال

املسيح الدجال له صفات معينة، فهو جعد قطط، أعور العني 
اليمنى كأن عينه عنبة طافية، مكتوب بني عينيه كافر.

قال رسول اهلل ژ: »الدجال ممسوح العني مكتوب بني عينيه 
كافر« ثم تهجاها: ك ف ر »يقرؤه كل مسلم« رواه مسلم.

مخرجه

قال رس���ول اهلل ژ: »ان الدجال يخرج من أرض باملشرق 
يقال لها: خراسان، يتبعه أقوام كأن وجوههم املجان املطرقة« 

صحيح: رواه أحمد.
وقال رسول اهلل ژ: »تقاتلون جزيرة العرب، فيفتحها اهلل 
لك���م، ثم تقاتلون فارس، فيفتحها اهلل لكم، ثم تقاتلون الروم، 
فيفتحه���ا اهلل لكم، ثم تقاتلون الدجال، فيفتحه اهلل لكم، قال: 
فقال جابر: ال يخرج الدجال حتى يفتتح الروم« صحيح: رواه 

أحمد.

ال يدخل الدجال مكة وال المدينة

قال رس���ول اهلل ژ: »ليس من بلد إال س���يطؤه الدجال، إال 
مكة واملدينة، وليس نقب م���ن أنقابها إال عليه املالئكة صافني 
حترسها، فينزل بالسبخة، فترجف املدينة ثالث رجفات، يخرج 

اليه منها كل كافر ومنافق«.

فتنة الدجال
قال رسول اهلل ژ: »ألنا أعلم مبا مع الدجال منه، معه نهران 
يجري���ان، أحدهما رأي العني ماء أبيض، واآلخر رأي العني، نار 
تأجج، فإما أدركنَّ أحد فليأت النهر الذي يراه نارا وليغمض، ثم 
ليطأطئ رأسه فيشرب منه، فإنه ماء بارد، وإن الدجال ممسوح 
العني، عليها ظفرة غليظة، مكتوب بني عينيه كافر، يقرؤه كل 

مؤمن، كاتب وغير كاتب« رواه مسلم.

العصمة من الدجال

قال النبي ژ: »من حفظ عش���ر آيات من أول سورة الكهف 
عصم من الدجال«. وفي رواية: »من آخر س���ورة الكهف« رواه 

مسلم، أشد الناس على الدجال.

أزواج وبنات النبي ژ المسيح الدجال

الخوارزمي أ ول من أطلق »الجبر«

قال تعالى: )يأيها النبي قل ألزواجك 
وبناتك ونساء املؤمنني يدنني عليهن من 
جالبيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فال يؤذين 
وكان اهلل غفورا رحيما � األحزاب: 59(.

يتحدث الق���رآن الكرمي هنا عن بنات 
النبي ژ وأزواجه وجميع نساء املسلمني 
املؤمنني ويخص بناته كما خص ازواجه 
م���ن قبل، وبنات النبي ژ س���نتعرض 
لكل واحدة منه���ن باختصار وهن على 

التوالي:
1 - زينب أمه���ا خديجة تزوجها ابن 
خالها ابوالعاص ب���ن الربيع، وكانت أم 
العاص بن الربيع هي هالة بنت خويلد 

اخت خديجة.
وكان���ت أكبر بنات رس���ول اهلل ژ 
وتوفيت سنة ثمان من الهجرة نزل رسول 

اهلل في قبرها.
2 - فاطمة الزهراء بنت خديجة، ولدتها 

وقريش تبني البيت قبل النبوة بخمس 
سنني، وهي اصغر بناته، وتزوجها علي 
رضي اهلل عنهما في الس���نة الثانية من 
الهجرة في رمضان، وبنى بها وقيل تزوجها 
في رجب، وتوفيت بعد رس���ول اهلل ژ 
بيسير، وهي اول من حلقه من اهل بيته 

رضي اهلل عنها.
ويتحدث القرآن الكرمي هنا آمرا نبيه 
مبا يجب ان تفعله زوجاته وبناته ونساء 
املؤمنني ألنهن حرائر � ولسن اماء فاحلرة 

غير االمة.
يقول القرطبي في تفسيره لالمة : ملا 
كانت عادة العربيات التبذل، وكن يكشفن 
وجوههن كما تفعل االماء، وكان ذلك داعيا 
الى نظر الرجال اليهن، وتشعب الفتنة 
منه���ن امر اهلل رس���وله ژ ان يأمرهن 
بإرخاء اجلالبيب عليهن اذا اردن اخلروج 
الى حوائجه���ن فيقع الفرق بينهن وبني 

االماء فتعرف احلرائر بسترهن، فيكف عن 
معارضتهن من كان عزبا او شابا، وكانت 
املرأة من نساء املؤمنني قبل نزول هذه اآلية 
تخرج للحاجة فيتعرض لها بعض الفجار 
يظن انها امة، فتصيح به فيذهب، فشكوا 
ذلك الى النبي ژ ونزل بسبب ذلك قوله 
تعالى: )يأيها النبي قل ألزواجك وبناتك 
ونساء املؤمنني يدنني عليهن من جالبيبهن 
ذلك أدنى أن يعرفن فال يؤذين وكان اهلل 

غفورا رحيما � األحزاب: 59(.
وفي قوله تعالى: )ذلك أدنى أن يعرفن( 
قال القرطبي: »اي احلرائر، حتى ال يختلطن 
باالماء، ف���إذا عرفن لم يقابلن بأدنى من 
املعارضة مراقبة لرتبة احلرية، فتنقطع 
االطم���اع عنهن، وليس املعنى ان تعرف 
 ÿ املرأة حتى تعلم من هي«، وكان عمر
اذا رأى ام���ة قد تقنع���ت ضربها بالدرة، 

محافظة على زي احلرائر.

أنزل فيهن قرآن

األوائل

السعيرهم في 

صقلية..
أيقظت أوروبا في عصورها الوسطى من سبات عميق

لعب العلماء املس���لمون دورا كبيرا في املس���اهمة في بناء 
احلضارة االنس���انية وتقدمها، ومن هؤالء محمد بن موس���ى 
اخلوارزمي، اول من اطلق كلمة »اجلبر« على هذا العلم املعروف 
بهذه التسمية حتى اآلن، وعن ذلك يقول قدري حافظ طوقان في 
كتابه »اخلالدون العرب«: »ظهر اخلوارزمي في عصر املأمون، 
وكان ذا مقام كبير عنده، فأحاطه بضروب من الرعاية والعناية 
وواله منص���ب بيت احلكمة، كما جعله على رأس بعثة علمية 

الى االفغان بقصد البحث والتنقيب.
اصله من خوارزم، واقام في بغداد حيث اشتهر وذاع صيته 
وانتش���ر اسمه بني الناس، وبرز في الرياضيات والفلك، وكان 
له اكبر االثر في تقدمهما وارتقائهما، فهو اول من استعمل علم 
اجلبر بشكل مستقل عن احلساب وفي قالب منطقي علمي، كما 
انه اول من استعمل كلمة »اجلبر« للعلم املعروف بهذا االسم، 
وم���ن هنا أخذ االف���رجن هذه الكلمة واس���تعملوها في لغاتهم 
algebra، وكفاه فخرا انه اول من ألف كتابا في اجلبر هو »اجلبر 

واملقابل���ة« وهو علم يعد من اعظم اوضاع العقل البش���ري ملا 
يتطلب من دق���ة واحكام في القياس«، ويضيف قدري: »ولهذا 
الكت���اب قيمة تاريخية وعلمية، فعليه اعتمد علماء العرب في 
دراس���اتهم عن اجلبر، ومنه عرف الغربيون هذا العلم، وكذلك 
لهذا الكتاب شأن عظيم في عالم الفكر واالرتقاء الرياضي، وال 
عجب فهو االس���اس الذي شيد عليه تقدم اجلبر وال يخفى ما 

لهذا الفرع اجلليل من اثر في احلضارة من ناحية االكتشاف 
واالختراع اللذين يعتمدان الى حد كبير على املعادالت 

والنظريات الرياضية«.
ويؤكد قدري، ان الفضل يرجع للخوارزمي 

في تعريف الناس باالرقام الهندية وفي وضع 
بحوث احلس���اب بشكل علمي لم يسبق 
اليه »بحيث يصبح القول ان اخلوارزمي 
وضع علم اجلبر وعلمه وعلم احلساب 

للناس اجمعني«.

الداعية راشد العليمي




