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طوال تاريخه كان لشهر رمضان في الجامع األزهر طابع خاص، إذ كان األزهر يتألأل في شهر رمضان ويسبح 
باألنوار المبهرة، وفيه كانت تزداد كمية الشموع المضاءة والزيت الالزم إلضاءة القناديل وكان لهذه الزيادة 
حساب في األوقاف الموقوفة في شهر رمضان، وكانت القناديل تتناثر في أرجاء المسجد من وقت اإلفطار 
حتى السحور في مدخل المسجد والصحن ورواق القبلة الذي يجلس فيه الطلبة والمتعبدون يتلون القرآن 
والتواشيح حتى صالة الفجر، وعلى مآذن األزهر كان المؤذن يصعد ويبدأ في تالوة التواشيح والتسابيح حتى 

وقت آذان الفجر باعتباره أثرا إسالميا عظيما، ومنارة للعلم والعبادة.

ذكريات من أيام زمان

المجالس الرمضانية

 جامعًا وجامعة في قلب القاهرة.. 
األزهر.. منارة العلم والعبادة

جعله اهلل نعيما ألهل الجنة وعذابا ألهل النار
الماء.. وجعلنا من الماء كل شيء حي

اهلل  انعم  التي  العظمى  والمنة  الكبرى  النعمة  هو  الماء 
ارزاقهم  وقسم  حياتهم  اقام  فيه  البشر  بني  على  بها 
كل  الماء  من  “وجعلنا  تعالى  يقول  حيث  خلقهم  ومنه 
شيء حي”، ويقول جل شأنه “واهلل خلق كل دابة من ماء”، 
أنزلتموه  أأنتم  الماء الذي تشربون،  “أفرأيتم  ويقول تعالى 
أحد  الماء  اهلل  جعل  كما  المنزلون”،  نحن  أم  المزن  من 
الجنة  “مثل  تعالى  يقول  حيث  الجنة،  ألهل  النعيم  انواع 
التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير أسن وأنهار من 
لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار 
من عسل مصفى”، كما جعل سبحانة وتعالى الماء أحد 
تعالى  يقول  حيث  معصيته،  ألهل  النار  في  العذاب  أنواع 
اقتضت  وقد  أمعاءهم”..  فقطع  حميما  ماء  “وسقوا 
مشيئة الخالق سبحانه وتعالى أن يسكن في األرض كمية 
محدودة من الماء في محيطاتها، وبحارها، وبحيراتها، وأن 
الماء في أنهارها وجداولها، وأن يختزن بعضه  يجري هذا 
وفي  قشرتها،  من  والمنفذة  المسامية  الطبقات  في 
بعض الصخور المتشققة من صخور تلك القشرة األرضية، 
ليخرجه على هيئة العيون والينابيع، وأن يحتبس جزءا آخر 
على هيئة الجليد فوق القطبين وفي قمم الجبال وهذا كله بالقدر المناسب بغير زيادة وال نقصان، وهذا القدر الموزون من الماء ال يزيد عن حجم 

معين “1337 مليون كيلومتر مكعب”، فيغطي كل سطح األرض، وال ينقص عن ذلك فيقصر دون متطلبات الحياة على سطحها....
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أنواع الماء 
منها  لكل  المياه  من  نوعا   23 الكـريـم  القرآن  ذكر 
الذي  وهو  المغيض:  الماء  وهي:  الخاصة  طبيعتها 
نزل في األرض وغاب فيها وغاض الماء، وهناك الماء 
الصديد: وهو شراب أهل جهنم، وهناك ماء المهل: 
مغلي،  زيت  أو  معادن  من  ومذاب  القطران  وهو 
األرض  خلق  مع  خلق  الذي  وهو  األرض:  ماء  وهناك 
وهناك  الساعة،  قيام  حتى  ثابتة  دوره  في  ويظل 
ماء  وهناك  الطيب،  العذب  وهو  الطهور:  الماء 
وهناك  للشراب،  السماء  من  اهلل  انزله  وهو  الشرب: 
الماء األجاج: وهو الماء شديد الملوحة، وهناك الماء 
منى  به  ويقصد  والحقير  الضعيف  وهو  المهين: 
الخارجية،  للعوامل  مكوناته  تحمل  لضعف  الرجل 
المتجدد  الجاري  الماء  وهو  اآلسن:  غير  الماء  وهناك 
وهو  الحميم:  الماء  وهناك  الملوثات،  من  الخالي 
شديد السخونة والغليان، وهناك الماء المبـارك: وهو 
وهناك  وينشـرالخير،  الزرع  وينبت  اآلرض  يحى  الذى 
الماء المنهمر: وهو المتدفق بغزاره ولفترات طويلة 
الماء  وهناك  والحرث،  الزرع  فيهلك  السماء  من 
المسكوب: وهو الملطف لألرض ويعطى اإلحساس 
بالراحة للعين، وهناك الماء الغور: وهو الذي يذهب 
في األرض ويغيب فيها فال ينتفع منه، وهناك الماء 
المعين: وهو الماء الذي يسيل ويسهل الحصول عليه 
الوفير،  الماء  وهو  الغدق:  الماء  وهناك  به،  واالنتفاع 
وهناك  العذوبة،  الشديد  وهو  الفرات:  الماء  وهناك 
الدافق:وهو  الماء  وهناك  السيل،  الثجاج:وهو  الماء 

مدين:  ماء  وهناك  دفقات،  في  يخرج  الرجل  منى 
وهو الذى جاء فى قوله تعالى “ولما ورد ماء مدين”، 
وهناك الماء السراب: وهو ما تراه العين نصف النهار 
كأنه ماء، وهناك الماء السلسبيل:وهو ماء في غاية 
شده  من  الحلق  في  المرور  وسهولة  السالسة  من 

العذوبة وينبع في الجنة.

العالج بالماء
وسلم  عليه  اهلل  صلى  اهلل  رسول  عن  ورد  وقد 
وانها  له  شربت  لما  وانها  زمزم  ماء  بشرب  الترغيب 
طعام طعم و شفاء سقم، ويستعمل الماء لعالج 
أو  القيء  بسبب  السوائل  فقد  عن  الناتج  الجفاف 
الرطبة  الحارة  الكمادات  تستعمل  كما  االسهال، 
يستعمل  كذلك  والعضالت،  المفاصل  آالم  لعالج 
العالج بالماء لتخفيف اآلالم وإعادة التأهيل للمرضى 
المصابين بآالم شديدة وتيبس في المفاصل، أو بعد 
االصابة بالجلطات العصبية ، ويستعمل الماء لتنقية 
البديل،  الطب  الشوائب والسموم في  الجسم من 
عليها  والحفاظ  البشرة  تنقية  في  الماء  يفيد  كما 
الوزن،  الماء يستعمل لتخفيف  أن  إلى  شابة، إضافة 
ببخار  الهواء  لترطيب  الهواء  مرطبات  وتستعمل 
والعينين  الجلد  في  الجفاف  من  للتخفيف  الماء 
الجلوس  حمامات  وتستعمل  المخاطية،  واألغشية 
البواسير  مثل  الحوض  منطقة  في  الجروح  لعالج 
في  الجراحية  العمليات  وبعد  الشرجي  والناسور 
البارد  الماء  ويستعمل  الوالدة،  وبعد  الشرج  منطقة 

لتخفيف أعراض الحساسية الجلدية. 

وردت كلمة ماء في القرآن الكريم ثالثا وستين مرة، وهي لفظة تدل على المفرد والجمع 
معا، هذا عدا خمس مرات وردت فيها لفظة ماء بمعني النطفة، أو ماء التناسل، والماء 
بدونه، وهكذا  توجد  أن  لها  اليمكن  التي  أصولها  وأصل من  الحياة،  أسرار  هو سر من 
قدر الخالق العظيم، فجعل األرض أغنى الكواكب المعروفة لنا ثراء بالماء، فأنشأه من 
عناصره وأخرجه من داخلها، ليتكثف ويعود إليها مطرا، وبردا، وثلجا، يفتت صخورها، 
ويشق الفجاج والسبل فيها، ويكون تربتها، وصخورها الرسوبية، ويركز أعدادا من الثروات 
جارية  وجداول  متدفقة،  وأنهارا  جارفة،  سيوال  سطحها  على  ويجري  فيها،  المعدنية 
كما  والمحيطات،  والبحار  البحيرات  مكونا  األرض  منخفضات  إلى  المطاف  به  لينتهي 
يتسرب إلى ما دون قشرة األرض ليكون عددا من الخزانات المائية تحت سطح األرض، 
أو يرطب كال من تربتها واألجزاء الدنيا من غالفها الغازي، أو يتجمع على هيئة سمك 

متفاوت من الجليد على قطبي األرض وفوق قمم الجبال الشاهقة.... 

ورد في القرآن الكريم 63 مرة في 23 نوعا
الماء.. “أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون”

أحوال الماء 
الماء،  أحوال  من  كثيرا  الكريم  القرآن  عرض  وقد 
يكون  وقد  راكدا،  أو  يجري،  ظاهرا  يكون  قد  حيث 
أرأيتم  “قل  تعالى  قال  طلبه،  عن  الناس  يعجز  غورا 
إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين”، وقد 
يكون عذبا فراتا، كمياه الينابيع واألمطار واألنهار، أو 
آية  في  ذكرها  ورد  وقد  البحر،  كماء  أجاجا  ملحا 
البحرين  مرج  الذي  “وهو  تعالى  قوله  هي  واحدة، 

هذا عذب فرات، وهذا ملح أجاج”. 

غيث ورحمة
المياه  أسماء  من  عددا  الكريم  القرآن  ذكر  وقد 
في كثير من اآليات، وفي مقدمة ذلك:المطر، وقد 
“رحمة”، حيث قال تعالى “فانظر  أسماه اهلل تعالى 
موتها،  بعد  األرض  يحيي  كيف  ربك  رحمة  آثار  إلى 
وقال “ويرسل الرياح بشرى بين يدي رحمته”، وأسماه 
والعباد،  والنبات  الحيوان  به  يغاث  ألنه  غيثا،  تعالى 
قال تعالى “وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا 
تعالى  وأسماه  الحميد”،  الولي  وهو  رحمته  وينشر 
كذلك ودقا، وهو الصبيب المنهمر، وذلك في قوله 
تعالى “ألم تر أن اهلل يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم 
يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خالله”، وأسماه 
تقول  كانت  العرب  أن  وذلك  رجعا،  وجل  عز  أيضا 
إلى  يرجعه  ثم  البحر  من  الماء  يحمل  السحاب  أن 
األرض، كما أسمى اهلل تعالى المطر خبئا، وهذا لفظ 
عام، يطلق على كل ما خّبأه اهلل تعالى من غيوبه، 
أو تخبؤه انت لغيرك، وداللته على المطر تتضح في 
قوله تعالى “أال يسجدوا هلل الذي يخرج الخبء في 
السموات واألرض”، وأسماه رزقا، ألنه مصدر وسبيله، 

قال تعالى: “وينزل لكم من السماء رزقا”.

مصادر المياه
القرآن  في  ذكرها  ورد  التي  المياه  مصادر  ومن 
الجارية، وذلك في قوله  العيون  المطر  الكريم غير 
اضرب  فقلنا  لقومه  موسى  استسقى  “وإذ  تعالى 
عينا”،  عشرة  اثنتا  منه  فانفجرت  الحجر،  بعصاك 
من  تنفجر  كالعيون  وهي  الينابيع،  أيضا  وهناك 
لن  “قالوا  تعالى  قوله  ذلك  ومن  الصخر،  أو  األرض 
وهناك  ينبوعا”،  األرض  من  لنا  تفجر  حتى  لك  نؤمن 
للجنة،  مصاحبة  مجموعة  ورد  ما  وأكثر  األنهار، 
تجري فيها، في تركيب يكاد يكون واحدا هو قوله 
تعالى: “جنات تجري من تحتها األنهار”، وهناك أيضا 
الثالث؛ اإلفراد والتثنية  البحار، وقد وردت في الصيغ 
سبيله  “فاتخذ  تعالى  قوله  المفرد  فمن  والجمع، 
أرجع  “ال  تعالى  قوله  المثنى  ومن  سربا”،  البحر  في 
ومن  حقبا”،  امضي  أو  البحرين  مجمع  أبلغ  حتى 
الجمع قوله تعالى “وإذا البحار سّجرت”، وهناك اآلبار 
وهى جمع بئر، وقد ذكرها فيه مرة واحدة مفردة، 
حيث قوله تعالى “وبئر معّطلة وقصر مشيد”، كما 
الجب”،  غيابت  في  “ألقوه  تعالى  قال  “الجب”  ذكر 
كذلك هناك السيول، قال تعالى “وأنزل من السماء 
ماء فسالت أودية بقدرها، فاحتمل السيل زبدا رابيا”، 
وهناك السرى وهو النهير والجدول، قال تعالى: “قد 

جعل ربك تحتك سرّيا”.
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كان يعرف قديما بجامع القاهرة 

األزهـــر.. مسجــد له تـــاريخ

قبل أكثر من ألف عام أنشأه القائد جوهر الصقلي بأمر من المعزلدين اهلل، الخليفة الفاطمي، ليؤدى دوره كمنارة للعلم للتعليم والبحث 
في علوم الدين والدنيا، ويعد الجامع األزهر رابع جامع أنشئ في مصر وأول جامع أقيم بمدينة القاهرة التي أسسها جوهر الصقلي لتكون 
عاصمة للدولة الفاطمية، وقد بدأ جوهر في إنشاءه في 24 من جمادى األولى 359 هـ، ولما تم بناؤه افتتح للصالة في 7 من رمضان 361 هـ، 
ولم يكن ُيعرف عند إنشاءه بالجامع األزهر، وإنما أطلق عليه اسم جامع القاهرة، وظلت هذه التسمية غالبة عليه معظم سنوات الحكم 
الفاطمي، ثم توارى هذا االسم واستأثر اسم األزهر بالمسجد فأصبح يعرف بالجامع األزهر، وظلت هذه التسمية إلى وقتنا الحاضر، وغدا 
من أشهر المؤسسات اإلسالمية على وجه األرض، ويردد المؤرخون أسبابا مختلفة إلطالق اسم األزهر على جامع الفاطميين األول في مصر، 
ولعل أقواها وأقربها إلى الصواب أن لفظة األزهر مشتقة من الزهراء لقب السيدة فاطمة بنت رسول اهلل )صلى اهلل عليه وسلم( التي كان 

قادة الدولة الفاطمية ينتسبون إليها، ومن ثم أطلق على جامع القاهرة اسم األزهر؛ تيمنًا باسم السيدة فاطمة الزهراء.

األزهر فى رمضان
األنشطة  من  الكثير  يشهد  األزهر  كان  رمضان  وفى 
طالب  على  كبيرة  مبالغ  فيه  تصرف  وكانت  واالحتفاليات، 
تعم  البهجة  أيام  وكانت  “الجراية”،  باسم  عرفت  العلم، 
وكان  “الكساوى”،  لطالبه  يصرف  كان  فقد  كله،  الشهر 
من  “حذاء  وقبقاب  وطاقية  وجّبة  قميص  للطفل  يصرف 
الخيرات  من  يستزاد  كان  األوقاف  بعض  وفي  الخشب”، 
الطالب  أيضا ألسرة  الكريم، وكان يصرف  الشهر  في ذلك 
كميات  كانت  اإلفطار  وقت  وفي  والكساوى،  األطعمة 
»الثريد«  كمية  وتزداد  اتقانا،  أكثر  بشكل  تزداد  الطعام 
يشبه  ما  للطلبة  يصرف  كان  الشهر  نهاية  وفي  والحلوى، 

كعك العيد والمكسرات والتمر.

صحن تحّفه ثالثة أروقة
تحّفه  صحن  من  يتألف  إنشاءه  وقت  األزهر  تصميم  وكان 
الرواقان  الجانبين  وعلى  القبلة،  رواق  أكبرها  أروقة،  ثالثة 
نصف  من  تقترب  إنشائه  وقت  مساحته  وكانت  اآلخران، 
مسطحه الحالي، ثم ما لبث أن أضيفت مجموعة من األبنية 
شملت أروقة جديدة، ومدارس ومحاريب ومآذن، غيرت من 
معالمه األولى، وأصبح معرًضا لفن العمارة اإلسالمية منذ 
بداية العصر الفاطمي. ولعل أول عمارة أدخلت على األزهر 
اهلل،  لدين  الحافظ  الفاطمي  الخليفة  بها  قام  التي  هي 
بالنقوش  األروقة؛ وأقام قبة حافلة  زاد في مساحة  حيث 
العصر  وفي  اليوم.  حتى  قائمة  تزال  ال  البارزة  الجّصية 
الذي  اإلهمال  بعد  باألزهر  السالطين  اعتنى  المملوكي 
أول  أيدمر  الدين  عز  األمير  وكان  األيوبي،  العصر  في  لحقه 
من اهتم باألزهر، فقام بتجديد األجزاء التي تصدعت منه، 
التي  التبرعات  وجمع  ساحته،  من  األهالي  اغتصبه  ما  ورد 
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فيه  ودبت  وبهاؤه  رونقه  لألزهر  فعاد  تجديده،  على  تعينه 
الجمعة  صالة  بإقامة  الناس  واحتفل  انقطاع،  بعد  الحياة 
فيه في يوم 18 من ربيع األول سنة 665 هـ، ثم قام األمير 
عالء الدين طيبرس نقيب الجيوش في عهد الناصر محمد 
709 هـ، وألحقها  الطيبرسية سنة  المدرسة  بإنشاء  قالوون 
بالجامع األزهر، وقرر بها دروًسا للعلم، وقد عني هذا األمير 

بمدرسته فجاءت غاية في الروعة واإلبداع المعماري.

أجمل مآذن القاهرة
ولم تتوقف العمارة في الجامع األزهر في عهد المماليك 
سنة  المحمودي  قايتباي  السلطان  قام  حيث  الجراكسة، 
الغربية  الشمالية  الجهة  في  الواقع  الباب  بهدم  هـ   873
وأقام  اآلن،  عليه  هو  ما  على  جديد  من  وشيده  للجامع، 
على يمينه مئذنة رشيقة من أجمل مآذن القاهرة، ثم قام 
السلطان قانصوه الغوري ببناء المئذنة ذات الرأسين، وهي 
أعلى مآذن األزهر، وهي طراز فريد من المآذن يندر وجوده 
للجامع  أجريت  عمارة  أكبر  أن  غير  اإلسالمي،  العالم  في 
األزهر هي التي قام بها عبد الرحمن بن كتخدا سنة 1167 
القبلة  رواق  إلى  فأضاف  والتشييد،  بالبناء  مولعًا  وكان  هـ، 
المقصورة  وبين  بينها  تفصل  للصالة  جديدة  مقصورة 
الحجر، وترتفع عنها ثالث درجات، وبها  األصلية دعائم من 
المطلة  الغربية  الشمالية  الناحية  من  وأنشأ  محاريب،  ثالثة 
حالًيا على ميدان األزهر باًبا كبيًرا، يتكون من بابين متجاورين، 
بابًا جديدًا يسمى  المزينين؛ كما استحدث  باب  باسم  ُعرف 
باب الصعايدة وأنشأ بجواره مئذنة ال تزال قائمة حتى اآلن، 
األزهر،  أروقة  الصعايدة..أشهر  رواق  إلى  الباب  هذا  ويؤدي 
حلمي  عباس  الخديوي  عني  علي  محمد  أسرة  عهد  وفي 
باًبا  لها  وأنشأ  الطيبرسية،  المدرسة  فجدد  باألزهر،  الثاني 
الرواق  رواًقا جديًدا هو  األزهر  أروقة  إلى  الخارج، وأضاف  من 
العباسي -نسبة إليه- وهو أحدث األروقة وأكبرها، وافتتح 

في شوال 1315 هـ .

األزهر جامعة 
بنائه  من  االنتهاء  عقب  التعليمية  بوظيفته  األزهر  وقام 
علمي،  درس  أول  هـ   365 صفر  في  فشهد  قليلة،  بسنوات 
حين جلس قاضي القضاة أبو الحسن علي بن النعمان وقرأ 
في وسط حشد من الناس مختصر أبيه في فقه آل البيت، 
فكانت هذه أول حلقة علمية بالجامع األزهر، ثم قام الوزير 
الفقهاء  من  جماعة  بتعيين  الفاطمي  كلس  بن  يعقوب 
لهم  وأنشأ  مجزية،  رواتب  لهم  وجعل  باألزهر،  للتدريس 
األزهر  اكتسب  وبهذا  المسجد،  من  بالقرب  للسكنى  دورًا 
ألول مرة صفته العلمية باعتباره معهًدا للدراسة المنظمة، 
غير أن األزهر شهد انتكاسة في العصر األيوبي، وفقد بريقه 
يعملون  األيوبيون  وكان  الفاطميين،  عهد  في  الزمه  الذي 
السني  المذهب  وتقوية  الشيعي،  المذهب  إلغاء  على 
بإنشاء مدارس لتدريس الحديث والفقه، فاجتذبت الشيوخ 
واألساتذة وطالب العلم، في الوقت الذي قل اإلقبال فيه 
فانزوى  بالشلل،  فيه  العلمية  الحركة  وأصيبت  األزهر،  على 

بعد أن أهمله األيوبيون القائمون على الحكم؛ غير أن هذه 
عافيته  األزهر  فاسترد  كثيرًا،  تدم  لم  أصابته  التي  العلة 
باعتباره  السامقة  المملوكي، واستعاد مكانته  العصر  في 
المذاهب السنية،  راقيًا، وأصبحت تدرس فيه  معهدًا علميًا 
وانقطعت صلته بما كان يدرس فيه من قبل، ولقي األزهر 
الظاهر  عهد  منذ  المماليك  سالطين  من  فائقة  عناية 
به،  المدارس  وإلحاق  التجديد،  عمليات  عليه  وتوالت  بيبرس، 
923-1213هـ  العثماني  العهد  في  األزهر  الجامع  وظل 
بنائه،  فُجّدد  مصر،  في  ووالتهم  الخلفاء  عناية  موضع 
ووسعت مساحته، وأضيفت إليه مبان جديدة، وشهد إقباال 
وبحلقات  والدارسين،  بالعلماء  فازدحم  به،  االلتحاق  على 
الشرعية واللغوية؛ بل  العلوم  التي لم تقتصر على  العلم 
حساب  من  والرياضيات  والفلك  الهيئة  علم  أيضا  شملت 

وجبر وهندسة.

حلقات العلماء 
وكان الطالب يلتحق باألزهر بعد أن يتعلم القراءة والكتابة 
بسن  التزام  دون  الكريم،  القرآن  ويحفظ  الحساب  ومبادئ 
العلماء  حلقات  على  الطالب  يتردد  ثم  للطالب،  معينة 
التدريس،  على  القائمين  العلماء  من  يريد  من  منها  ويختار 
وآداب  وحديث  فقه  من  الشرعية  العلوم  يدرسون  وكانوا 

وتوحيد ومنطق وعلم الكالم.

الدراسة؛  في  باالنتظام  ملتزمين  غير  األزهر  طالب  وكان 
في  أخرى  مرة  الكرة  يعاود  ثم  لفترة  عنها  ينقطع  فقد 
االنتظام، ولم تكن هناك لوائح تنظم سير العمل، وتحدد 
مناهج الدراسة، والفرق الدراسية، وسنوات الدراسة؛ بل األمر 
المختلفة،  العلم  حلقات  على  يتردد  الذي  للطالب  متروك 
حتى إذا آنس في نفسه أنه أصبح أهال للتدريس والجلوس 
موقع الشيوخ واألساتذة استأذنهم وقعد للدرس، فإذا لم 
وتركوا  عنه  انفضوا  علم،  من  يرغبون  ما  الطالب  فيه  يجد 
فيه،  ووثقوا  درسه،  ولزموا  حوله،  التفوا  إذا  أما  حلقته؛ 
فتلك شهادة منهم بصالحيته للتدريس وجدارته بالقعود 

موضع األساتذة، وحينئذ يجيزه شيخ األزهر.

تطوير األزهر
وظلت نظم التعليم في األزهر تجري دون تغيير أو تطوير 
بالتعليم، حتى  تولى محمد علي حكم مصر وعني  حتى 
1288 هـ لتنظيم حصول الطالب  صدر أول قانون في سنة 
فيها  ُيمتحن  التي  المواد  وحدد  العالمية،  الشهادة  على 
الطالب بإحدى عشرة مادة دراسية شملت الفقه واألصول 
والمعاني  والصرف  والنحو  والتوحيد  والتفسير  والحديث 
أول  القانون  هذا  صدور  ويعد  والمنطق،  والبديع  والبيان 
األزهر؛  بالجامع  الدراسية  الحياة  تنظيم  خطوة عملية في 
وفي   ، المنشود  اإلصالح  لتحقيق  كافية  تكن  لم  أنها  غير 
قوانين  عدة  صدرت  الثاني  حلمي  عباس  الخديوي  عهد 
سنة  في  صدر  الذي  القانون  أهمها  كان  األزهر؛  إلصالح 
بخمسة  التالميذ  قبول  سن  القانون  حدد  وقد  1314هـ، 

وحفظ  والكتابة  القراءة  معرفة  ضرورة  مع  عاما  عشر 
القرآن الكريم، وحدد أيضا المقررات التي ُتدرس باألزهر مع 
إضافة طائفة جديدة من المواد تشمل األخالق ومصطلح 
والتاريخ  والقافية  والعروض  والجبر  والحساب  الحديث 
اإلسالمي، واإلنشاء ومتن اللغة، ومبادئ الهندسة وتقويم 
البلدان، وأنشأ هذا القانون شهادة تسمى “األهلية” يتقدم 
إليها من قضى باألزهر ثمان سنوات ويحق لحاملها شغل 
أخرى  وشهادة  بالمساجد،  والخطابة  اإلمامة  وظائف 
تسمى “العالمية” ويتقدم إليها من قضى باألزهر اثني عشر 
عاًما على األقل، ويكون من حق الحاصلين عليها التدريس 

باألزهر.

جماعة كبار العلماء
وفي سنة 1239 هـ  صدر القانون رقم 1 لسنة 1911، وذلك 
في أثناء المشيخة الثانية لإلمام سليم البشري وبمقتضى 
هذا القانون أنشئت “هيئة كبار العلماء” وتتكون من ثالثين 
عالًما من صفوة علماء األزهر، واشُترط فيمن ينتخب عضوا 
بهذه الهيئة، أن ال تكون سنه أقل من خمسة وأربعين عاما، 
وأن يكون مضى عليه وهو مدرس بالجامع األزهر والمعاهد 
األخرى عشر سنوات على األقل، منها أربع -على األقل- في 
وليس  والتقوى،  بالورع  معروًفا  يكون  وأن  العالي،  القسم 
مشيخة  عهد  في  االسم  تغير  ثم  يشينه..  ما  ماضيه  في 

المراغي إلى “جماعة كبار العلماء”.

الجامعة األزهرية 
باألزهر  الدراسة  زيادة مدة  السابقة  القانون  وتضمنت مواد 
لكل  مراحل؛  ثالث  على  مقسمة  عاًما،  عشر  خمسة  إلى 
القانون  هذا  على  وتوالت  خاصة،  ومواد  نظام  منها 
عهد  في  هـ   1349 سنة  في  ظهر  ما  آخرها  كان  تعديالت 
الشيخ محمد األحمدي الظواهري، وكان خطوة كبيرة نحو 
أربع  باألزهر  الدراسة  القانون  استكمال اإلصالح، وجعل هذا 
سنوات للمرحلة االبتدائية، وخمس سنوات للمرحلة الثانوية، 
وأنشأ ثالث كليات هي: كلية أصول الدين، وكلية الشريعة، 
وكلية اللغة العربية. ثم صدر القانون 103 في 11 من المحرم 
تشمل  كبرى  جامعة  بمقتضاه  األزهر  أصبح  الذي  م    1381
كلية  تضم:  مدنية،  كليات  القديمة-  الثالث  كلياته  -مع 
وكلية  الطب،  وكلية  الهندسة،  وكلية  واإلدارة،  المعامالت 
خاصة  جامعة  بمثابة  جعلت  التي  البنات  وكلية  الزراعة، 
والدراسات  والتجارة  والعلوم  الطب  أقسام  على  تشمل 
االجتماعية  والدراسات  العربية،  والدراسات  اإلسالمية 

والنفسية.

شيخ  يترأسه  لألزهر  أعلى  مجلس  إنشاء  القانون  وشمل 
لألزهر،  العامة  السياسة  ورسم  بالتخطيط  ويختص  األزهر 
كبار  لجماعة  بديال  صار  اإلسالمية  البحوث  مجمع  وإنشاء 
العلماء، ويتكون من خمسين عضوًا من كبار علماء اإلسالم 
يمثلون جميع المذاهب اإلسالمية، ويكون من بينهم عدد 

ال يزيد عن عشرين من العلماء غير المصريين.
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مجلس عبداهلل جمعة
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مجلس بوكنان
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غبقة كاظم السعيد 



رمضـــان أطيـــب مع دجــاج الكــوثر

هاتف: 783399 17 973+ 
فاكس: 785014 17 973+

أحلى طعم، بدون كالوري.
مع كاندريل، المحّلي األول على اإلطالق، يمكنك أن تطلقي العنان لشهيتك وتتمّتعي 

بالطعم كّله من دون سعرات حراريّة. 
فتفّضلي الدعوة مفتوحة لتتلذذي من قلبك!

www.canderel.net للمزيد من المعلومات، تفضلوا بزيارة موقعنا

تضـعفيـن أمـامـه....

الحياة حلوة مع كاندريل
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ا

المرحوم سيد محمود العلوي، مدير دائرة المالية في مكتبه

ذكريات من أيام زمان
دخل أهل البحرين في اإلسالم في الثامن من  	•

الهجرة الموافق 630م

ولد الشاعر عبدالرحمن المعاودة الملقب “بشاعر  	•
الشباب” عام 1914م

ظهر اسم البحرين ألول مرة عل طوابع البريد في  	•
عام 1933م على طوابع هندية

تم إنشاء إدارة األشغال العامة في البحرين في عام  	•
1937م

بدأ التعليم برياض األطفال في البحرين في عام  	•
1942م

المرحوم مساعد عبداهلل الزياني مدير دائرة الطابو )التسجيل العقاري حاليًا(

موقف عربات النقل قرب سوق الخضرة واللحم في المنامة، و كان 
لكل عربة رقم مسجل لدى البلدية

المغفور له صاحب السمو الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة، 
والمغفور له صاحب السمو الملكي األمير محمد بن سلمان آل خليفة، 

وصاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة

المغفور له صاحب العظمة الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة في 
مكتبه بالرفاع ومعه المستشار بلجريف وعبداهلل عيسى بن سبت
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ا

صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة، ويرى في الخلف 
المرحوم علي بن يوسف فخرو، المرحوم سيد محمود العلوي، وسعادة 

األستاذ جواد سالم العريض، في حفل إفتتاح مبنى البلدية بالمنامة

المفغور له صاحب العظمة الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة، 
والمغفور له صاحب السمو الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة )ولي 

العهد آنذاك( خالل متابعة لسباق الخيل في منطقة سافرة.

المغفور له صاحب السمو الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة، مع علي بن 
يوسف فخرو، وفي الخلف المرحوم العميد علي ميرزا

حسن خلفان، معاون بلدية المحرق آنذاك من سكنة فريج 
الفاضل بالمنامة

المفغور له صاحب العظمة الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة، والمهندس صالح 
الدين أحمد بن حسن ابراهيم 




