
للُّهَمّ اْجَعْل ِصيامي فيِه 
ِصياَم الّصاِئمَني َوِقيامي 
فِيِه ِقياَم القاِئمَني، َونَِبّْهني 

فيِه َعن نَْوَمِة الغاِفلَني، 
َوَهْب لي ُجرمي فيِه يا ِالَه 
العاملَني، َواْعُف َعّني يا 

عاِفياً َعِن املُجِرمَني.

في رحاب آية

الثــــورة
06

قال تعاىل:
َع  ــزَاُل ُبْنَياُنُهُم الَِّذي َبَنْوا ِريَبًة ِيف ُقُلوِبِهْم إِالَّ أَْن َتَقطَّ {َال َي

ُقُلوُبُهْم َواللَُّه َعِليٌم َحِكيٌم} التوبة 110
ــرضار، وأرادوا به رضراً  ــجد ال ــان الذي بنوا هو مس البني
ــوله، وكان  ــارب الله ورس ــن ح ــاداً مل ــاً وإرص ــراً وتفريق وكف
رسول الله صىل الله عليه وسلم قد وعدهم أن يصيل فيه، 
ــف له الحق أنهم أرادوا بصالة رسول الله فيه ذريعة  وكش

وأن يرسموا الصالة فيه.
ــلم من غزوة تبوك أنزل الله  وملا عاد صىل الله عليه وس
عليه: {َال َتُقْم ِفيِه أََبداً} وأرسل صىل الله عليه وسلم بعضاً 
ــف بالهدم،  ــجد، ولم يكت ــوا هذا املس ــن صحابته ليهدم م
ــعاراً منه صىل  ــجد قمامة إش ــل أمر أن ُيْجَعل مكان املس ب
ــجد بنيته األوىل كانت نجاسته  ــلم بأن املس الله عليه وس
ــية،  ــة الحّس ــني توضع فيه النجاس ــة معنوية، وح نجاس
تكون طهارة بالنسبة للنجاسة املعنوية، فكأنه طهر املكان 

من النجاسة املعنوية بالنجاسة الحسّية.
ــات  ــا أن األمر ليس أمر نجاس ــا هن ــه يعلمن ــول الل ورس
ــات املعنوية أفظع من النجاسات  ــّية، وإنما النجاس حس
ــات الحسّية،  ــان قد يتحرز من النجاس ــّية، فاإلنس الحس
ــوب والعقائد والعواطف  ــات التي تخامر القل لكن النجاس

فهي التي تسبب لإلنسان الشقاء.
ــِذي َبَنْواْ ِريَبًة ِيف  ــزَاُل ُبْنَياُنُهُم ?لَّ ــا يقول الحق: {َال َي وهن
ــول الله  ــْم} فبعد أن هدم رس ــَع ُقُلوُبُه ــْم إِالَّ أَن َتَقطَّ ُقُلوِبِه
ــار موقعه موضع  ــذا البنيان وص ــلم ه ــىل الله عليه وس ص
ــك منهم وصاروا  ــذا البنيان موضع ش ــذارة، بقي أمر ه الق
ــون أن ينزل بهم رسول الله صىل الله عليه وسلم  يتوجس
ــول الله صىل  ــك من أن يصيبهم رس ــاب، وظلوا يف ش العق
ــوء، ولن يذهب هذا الشك من قلوبهم  ــلم بس الله عليه وس

إال أن تقطع تلك القلوب باملوت.
ــو العضو  ــب، والقلب ه ــا القل ــة محله ــك والريب إن الش
ــتبقاء  ــتبقاء الحياة، أما العضو األول يف اس ــي يف اس الثان
الحياة فهو املخ، فما دامت خاليا املخ سليمة، فمن املمكن 
ــان ولكن برتابة، أما القلب فحني  أن تعود الحياة إىل اإلنس
ــق  يتوقف فاألطباء يحاولون أن يعيدوا له الحركة، إما بش
ــه النبض، وقد يفلحون  ــدر أو تدليك القلب ليعود إلي الص
ــيد  ــان هو س ــليمة، فاملخ يف اإلنس ــت خاليا املخ س ــا دام م
ــم كله، ولذلك تجدون أن الله سبحانه قد صان املخ  الجس

بأقوى الصيانات بعظام الجمجمة.
ــياء  ــد واالعتقادات، وهي األش ــو محل العقائ والقلب ه
ــات، وتتكون يف الفؤاد لتصري عقائد  ــأ من املحّس التي تنش
ــل فهو يناقش كل  ــة من جديد، أما العق ــو للمناقش ال تطف
ــائل، وما إن ينتهي من االقتناع بفكرة حتى تستقر يف  املس

القلب.
ــيظل أثره يف  ــان س ــذا البني ــه أن ه ــح لنا الل ــا يوض وهن
ــد هو: {أَن  ــداً إال بيشء واح ــن ينتهي منهم أب ــم، ول قلوبه
ــك  َع ُقُلوُبُهْم} والقلوب ال تتقطع إال باملوت، وكأن الش َتَقطَّ

من هذا البنيان سيظل يالحقهم إىل أن يموتوا.
ــفاً  ــْم} أي: أن تتقطع توبة وأس ــعَ ُقُلوُبُه أو: {إِالَّ أَن َتَقطَّ

وحزناً.
وهذا تهديد لهم بأن مسيئاتهم ليست من الخارج، وإنما 
ــيئاتهم من ذوات نفوسهم. ووجود الريبة يف نفوسهم،  مس
ــاد لخوفهم  ــترشون يف اإلفس ــن تجعلهم يس ــي أنها ل يعن

املستمر من العقاب.
ثم يقول سبحانه: {َو?للَُّه َعِليٌم َحِكيٌم} وعلمه سبحانه 
شامل فال تخفى عليه خافية، وحكمته سبحانه أنه يضع 

كل يشء يف مكانه.
* من خواطر الشيخ/ محمد متويل الشعراوي

ــل  ــا قب ــا به ــىس قمن ــارة ال تن زي
سنوات خلت جمعتنا وجها لوجه 
ــواهد التاريخية  ــع واحد من الش م
ــت بالجوانب  ــة التي ارتبط القديم
الروحانية والدينية ألعالم كان لها 
ــاحة  ــري كبري عىل الناس يف الس تأث
ــاحة  ــداه إىل الس ــل وتع ــة ب اليمني

العربية واإلسالمية .
ــل  ــق الطوي ــداد الطري ــىل امت فع
ــيئون عرب  ــكال بس ــط امل ــذي يرب ال
ــهري تنترش املئات  وادي دوعن الش
ــة  التاريخي ــم  واملعال ــع  املواق ــن  م
ــا رضيح واحد  ــة ولعل منه العريق

من رجال الدين والعلم .
ــذا الرضيح الطيني ذو  قباب ثالث له

الزخارف والبناء الجميل جدا.
ــافة  ــيئون بمس ــا إىل س ــل دخولن قب
ــذا الرصح  ــا ه ــاعة صادفن ــن س ــل م اق
ــهد  ــتوقفنا املش ــي الفريد واس التاريخ
ــتطع إال زيارته بل واملكوث  الذي لم نس
ــل ولم ننرصف منه  يف رحابه لوقت طوي
إال وقد وعدنا أنفسنا بزيارته مرة أخرى 

يف طريق العودة .
ــر القباب  ــار ومنظ ــا املعم ــا ابهرن كم
ــوش واحد  ــع يف ح ــي تجتم ــالث الت الث
ــوش والزخارف  ــك النق ــرث تل ــا أك انهرتن

ــبية  الخش ــارف  والزخ ــة  الجداري
ــرب الذي  ــىل الق ــودة ع ــات املوج والكتاب
ــهر علماء عرصه  ــن فيه واحد من أش دف
ــني برعاية  ــا بذلك احد املعني كما اخربن
ــامعنا  مس ــىل  ع رسد  ــذي  وال ــح  الرضي
ــرب وهو  ــخ صاحب الق ــت تاري ــا م جانب
ــيد العالمة عيل بن حسن العطاس  الس
ــه انه كان عاملا بأمور الدين  ومما قال في
وأديبا وشاعرا كبرياً وله ديوان مخطوط 
بعنوان (قالئد الحسان وفرائد اللسان) 
ــي اقرب ما تكون  ــد بعضا منها الت وانش
ــد نذكر منها إال القليل  للنرث التي لم نع

ومنها :
ــرت بالربذقة  ــن يغ ــذب م ــكني ياع مس

يحسب رساب
ــوقه وكل من جاب  الخال مرشب إذا ش

له علم أو خرب
ــان  ــن كان كل انس ــو كان م ــه ل صدق

عنده ثقه
ــق وازلقه  ــق له زل ــق يزهل ــو جاه مزل ل

يجمع له الصدق
ــري القول  ــه وغ ــم لفق ــذب ث ــوق الك ف

بالهذيان .
ــد ذلك الحارس  ــا هذه األبيات بع دون
ــىل  ع ــن  قادري ــا  كن ــا  مل وإال  ــح  للرضي
ــنوات  ــرتجاعها خاصة بعد ميض س اس
ــح ، ومما قاله  ــذا الرضي ــىل زيارتنا له ع
ــون يف اوج  ــذا الرضيح يك ــارس أن ه الح
ــهر ربيع األول  ــام يف منتصف ش االزدح

ــه ومنذ زمن  ــث تقام في ــن كل عام حي م
ــال  ــني االحتف ــع ب ــوس تجم ــد طق بعي
باالهازيج الحرضمية القديمة والضيافة 
لزواره الذين يأتون إليه من اماكن بعيدة 
ــار من  ــادات واإلكث ــة العب ــني ممارس وب

الذكر وتالوة القرآن الكريم .
ــري من  ــاس الكث ــيد العط ــا أن للس كم
ــفينة البضائع  ــر منها ، س املؤلفات نذك
ــد يف  ــاب املقص ــاس وكت ــاب القرط و كت
ــة يف  ــاض املؤنق ــهد والري ــواهد املش ش
ــواهد  الش ــاب  وكت ــة  املتفرق ــاظ  األلف

والشوارد وغريها الكثري من املؤلفات
قباب ثالث

ــافر  ــاب عىل يمني املس ــع هذه القب تق
ــار  ــيئون واىل اليس ــة إىل مدينة س املتج
ــبة  نس ــاس  العط ــع  جام ــد  يوج ــه  من
ــق  الطري ــت  وات ــح  الرضي ــب  لصاح
ــن بعض وهذا  ــا ع ــفلتي لتفصلهم االس
ــىل جدرانه  ــد ع ــري يوج ــجد الصغ املس

سبيل للماء للرشب .
وما لفت انتباهنا وجود احد الشباب 
يف الرضيح من دولة اندونيسيا كان يقرأ 

القرآن يف حرضة صاحب الرضيح .
ــي بالقرب  ــم التاريخ ــذا املعل ــع ه يق
ــميتها  ــهد التي تعود تس ــن قرية املش م
ــهد معناه يف اللغة هو  إىل الرضيح فاملش

الرضيح .
ــنوات  ــآل البعض ملاذا بعد س قد يتس
ــب اآلن عن هذا الرضيح  من الزيارة نكت

أو املعلم التاريخي ؟؟
ــبب هو أن هذا املعلم بات إطالال  الس
ــه  وحالت ــاة  بالحي ــرا  عام كان  أن  ــد  بع
املعمارية جيدة جدا تسمح له أن يبقى 
ــن أيادي  ــن الزمن ولك ــة م ــود طويل لعق
ــب وا?رهاب وصلت إليه  العبث والتخري
ــل به من دمار  ــا إن رأينا الصور ملا ح وم
حتى أصابنا الحزن واألىس عىل املنظر 
ــم املعالم  ــاهدناه لواحد من أه ــذي ش ال
الجمالية التاريخية يف وادي حرضموت 

.
طمس للهوية

ــدة يف منتصف  ــدت القاع ــث عم حي
ــايض إىل تدمري هذا  ــام امل ــل من الع ابري
املعلم وإحالته إىل إطالل صماء ال حياة 
ــال ، يشء ال يصدق فمعلم  فيها وال جم
ــنوات طوال  ــتمر لس ــال اس ــذا الجم به
ــعاعاً مبهراً  ــارة وإش ــدا منبعا للحض ج
للعمارة والزخارف الطينية الباهرة التي 
ــائح يمر من هذا  ــتوقف كل س كانت تس
ــع تاريخية بالقرب  الطريق قاصدا مواق
ــيئون  ــوت وتريم وس ــبام حرضم منه ش
ــد  ــياح يعجبون به أش وغريها وكان الس
ــم الكثري  ــذا املعل ــاب ويحمل ه ــا إعج م
ــهد الذين  من املعاني ألهايل وأبناء املش
ــجى يف  ينحدر الكثري منهم من هذا املس
ــون به وبرضيحه الذي  الرضيح ويرتبط
ــوال يحافظون عليه  ــنوات ط ظلوا ولس
ــج  ــه أهازي ــون يف رحاب ــه ويقيم ويرعون

ــتنبط من مؤلفات  ــادات بعضها مس وع
ــربون الحفاظ  ــاس ويعت ــب العط الحبي
ــاء لهذا  ــزءا من الوف ــذا املعلم ج ــىل ه ع
ــوروث زاخر  ــم م ــرك له ــل الذي ت الرج
ــة وا?دب، لتأتي القاعدة  ــم واملعرف بالعل
ــك نفوذا  ــت تمتل ــيطرت والزال ــي س الت
كبريا يف حرضموت كلها لتهدم هذا املعلم 
ــهد بل وكل من  ــم الحزن أهايل املش ويع

زار وعرف جمال هذا املعلم التاريخي .
نتذكر عندما دخلنا إىل ذلك الرضيح 
ــوى أناس يقرأون القرآن كما  لم نجد س
ان النقوش والزخارف سواء يف الجدران 
ــي  والت ــة  والزاهي ــددة  املتع ــا  وبألوانه
ــذا املعلم  ــون عىل ه ــرص القائم كان يح
ــد وصيانة املعلم  ــىل تجديدها وتجدي ع
ــاه كانت الصيانة  ــتمرار فعندما زرن باس
ــابيع  ــوى أس ــم يميض عىل نهايتها س ل
ــوش والزخارف وحتى  ــة فتلك النق قليل
ــص  القف يف  ــودة  املوج ــوش  النق ــك  تل
الخشبي فوق الرضيح كانت يف معظمها 
ــن الذكر الحكيم وأدعية وصفات  آيات م
ــب  صاح ــب  ونس ــل  وج ــز  ع ــق  للخال
ــي إنها  ــا ما يوح ــم يك فيه ــح ول الرضي
ــاذا دمرتم  ــن فلم ــة للرشع والدي مخالف
ــداء الحضارة  ــا هؤالء يا أع هذا املعلم ي
والتاريخ يا من تنفذون حقائد مملكتكم 
ــالم  وعقيدة الوهابية الدخيلة عىل اإلس
ــداء لكل ما  ــلمني التي تنصب الع واملس

يمثل قيمة لهذه األمة ...

يعود تاريخها إىل القرن الثاين الهجري وتمثل قيمة دينية كبرية ألهايل وادي حضرموت

قباب العطاس التاريخية.. عراقة املعمار الطيني حولته (القاعدة) إىل ركام

تقرير / عبدالباسط النوعة

صنعاء / سبأ
ــبعني  الس ــة  مديري ــاء  وأبن ــاء  ووجه ــائخ  مش ــد  أك
ــود يف مواجهة العدوان  ــتمرار الصم بأمانة العاصمة اس

السعودي األمريكي.
ــلطة  ــية رمضانية نظمتها الس ــا أكدوا خالل أمس كم
ــعار " معا  ــاء أمس األول تحت ش املحلية باملديرية مس
ــدوان  ــة الع ــة ملواجه ــة الداخلي ــود الجبه ــز صم لتعزي
ــة التحديات  ــم وصمودهم يف مواجه ــاب "، ثباته واإلره
ــن وأمنه  ــاع عن الوط ــة والدف ــة الداخلي ــز الجبه وتعزي

واستقراره.
ــا أمني عام املجلس  ــية التي حرضه وجددوا يف األمس
ــس لجنة  ــان ورئي ــد جمع ــني محم ــة أم ــيل باألمان املح
الشؤون االجتماعية بمحيل األمانة حمود النقيب وعدد 
ــورى وقيادات السلطة  من أعضاء مجليس النواب والش
ــبعني محمد  ــام مديرية الس ــة ومدير ع ــة باألمان املحلي
ــم إىل جانب الجيش  ــي، التأكيد عىل وقوفه محمد ناج

واللجان الشعبية ورفد الجبهات باملال والرجال.
وأشاد أبناء مديرية السبعني بالتضحيات والبطوالت 
ــطرها أبطال الجيش واألمن واللجان الشعبية  التي يس
ــتقراره.. منوهني  ــبيل الدفاع عن الوطن وأمنه واس يف س

بصمود الشعب اليمني ألكرث من 800 يوم من العدوان.
ــات  واملنظم ــدويل  ال ــع  املجتم ــت  صم ــتنكروا  واس
ــعب اليمني  ــا يتعرض له الش ــة املخزي إزاء م الحقوقي
من جرائم يندى لها جبني اإلنسانية وحصار يتناىف مع 
كل األعراف والقوانني واملواثيق الدولية واإلنسانية عىل 

مدى أكرث من عامني.

ــاش  ــة حف ــة بمديري ــية رمضاني ــت أمس ــا ناقش كم
ــة بتوفري الخدمات  ــة املحويت الجوانب املتعلق محافظ

األساسية واحتياجات املواطنني باملديرية.
ــلطة املحلية  ــادة الس ــا ق ــي حرضه ــية الت ويف األمس
ــات املجتمع  ــة وممثلو منظم ــخصيات اإلجتماعي والش
ــد  ــة أحم ــل املحافظ ــن وكي ــات م ــت كلم ــي، ألقي املدن
ــامي  ــر عام مديرية حفاش زيد عيل الش األخفش ومدي
ــى صالح فرج  ــيل باملحافظة يحي ــو املجلس املح وعض
ــن القطاع الرتبوي ألقاها عبد امللك الديلمي .. أكدت  وع
ــري األداء الخدمي  ــة س ــيات ملناقش أهمية تنظيم األمس
وحشد الجهود لتعزيز اإلصطفاف يف مواجهة العدوان .
ــؤولية يف  ــالع الجميع باملس ــاروا إىل أهمية اضط وأش
ــس احتياجات  ــتقرار وتلم ــن واإلس ــىل األم ــاظ ع الحف
املواطنني وخاصة يف ظل الظروف الصعبة التي تمر بها 

البالد.
ــارات التي  ــات بالتضحيات واالنتص ــادت الكلم وأش
ــعبية دفاعا عن  ــش واللجان الش ــا أبطال الجي يحققه

الوطن وأمنه واستقراره.
ــر مكتب اإلعالم  ــي حرضها مدي ــية الت تخللت األمس
ــب  املكات ــدراء  وم ــري  األهج ــى  يحي ــيل  ع ــة  باملحافظ
التنفيذية والخدمية باملديرية، قصائد نددت بإستمرار 

العدوان.
ــلطة  ــة نظمتها الس ــية رمضاني ــك أكدت أمس إىل ذل
ــب محافظة صنعاء، أهمية وحدة  املحلية بمديرية أرح
ــعودي  ــف والجبهة الداخلية ملواجهة العدوان الس الص

األمريكي.

ــه وبني  ــال عبدالل ــان وأبناء عي ــائخ واعي ــد مش وأك
ــة العدوان  ــات يف مواجه ــود والثب ــتمرار الصم عيل، اس
ــريين  ومخططاته ورفد الجبهات بالرجال والعتاد.. مش
ــة خالل  ــي خاص ــل االجتماع ــز التكاف إىل رضورة تعزي

شهر رمضان.
ــادوا باالنتصارات التي يسطرها أبطال الجيش  وأش
ــعبية يف مختلف جبهات الرشف والبطولة  واللجان الش

دفاعا عن الوطن وأمنه واستقراره.
ــية مدير مكتب اإلعالم باملحافظة سليم  حرض األمس
الورد وأعضاء السلطة املحلية وعدد من مشائخ وأعيان 

ووجهاء املديرية.
ــاء وأبناء  ــائخ ووجه ــية رمضانية ملش ــدت أمس و عق
ــت الستعراض  مديرية ملحان بمحافظة املحويت كرس

األوضاع املحلية واحتياجات املواطنني باملديرية .
ويف األمسية ألقيت كلمات من وكيل املحافظة العزي 
ــري صالح  ــواب محمد بك ــس الن ــو مجل ــجاف وعض الش
ــيل عواض وأمني  ــب االتصاالت باملحافظة ع ومدير مكت
ــد يحيى عبده .. أكدت  ــام محيل مديرية ملحان محم ع

أهمية التالحم واالصطفاف يف مواجهة العدوان .
ــود والثبات يف  ــن الصم ــد م ــات إىل مزي ــت الكلم ودع
مواجهة غطرسة العدوان وما يرتكبه من جرائم ومجازر 

يندى لها جبني اإلنسانية بحق أبناء الشعب اليمني.
ــام مديرية  ــر ع ــا مدي ــي حرضه ــية الت ــل األمس تخل
ملحان محمد جربان وعدد من مدراء املكاتب التنفيذية 
ــيل باملديرية، قصائد  ــاء املجلس املح باملحافظة وأعض

شعرية.

ــم  ــة الرج ــة بمديري ــية رمضاني ــت أمس ــا  ناقش كم
بمحافظة املحويت، سري األداء الخدمي باملديرية .

ــة أحمد  ــل املحافظ ــا وكي ــي حرضه ــية الت ويف األمس
قليلة والقيادات املجتمعية والسلطة املحلية باملديرية، 
ــد  ــاعد أحم ــة املس ــل املحافظ ــن وكي ــات م ــت كلم ألقي
ــاروق الروحاني  ــاعد ف ــل املحافظة املس االخفش ووكي
ــف ومدير عام  ــة عبد الكريم عاط ــئون الفني ووكيل الش
ــف أبناء  ــت مواق ــل، ثمن ــد البص ــم محم ــة الرج مديري

مديرية الرجم وصمودهم يف مواجهة العدوان.
ــاءات  واللق ــيات  األمس ــة  أهمي ــات  الكلم ــدت  وأك
ــات املحلية  ــات املجتمع ــة احتياج ــة ملناقش الرمضاني
ــاع الراهنة ..  ــراء األوض ــي تواجهها ج ــات الت والصعوب
ــرية إىل ما يرتكبه تحالف العدوان من مجازر يف ظل  مش

صمت دويل معيب.
ــا املحافظة إىل تعزيز االصطفاف  ودعت الكلمات أبن
وتماسك الجبهة الداخلية .. مشيدة باالنتصارات التي 
ــعبية يف مختلف  ــال الجيش واللجان الش ــا أبط يحققه
ــه  ــن وأمن ــن الوط ــا ع ــة دفاع ــرشف والبطول ــات ال جبه

واستقراره.
ــن قبل  ــاش م ــعرية ونق ــد ش ــية قصائ ــل األمس تخل
ــود يف مواجهة  ــتمرار الصم ــاركني، أكدت أهمية اس املش

العدوان وإفشال مخططاته.
ــب التنفيذية  ــدراء املكات ــن م ــية عدد م حرض األمس
باملحافظة ومدراء فروع املكاتب وأعضاء املجلس املحيل 

باملديرية.

ناقشت احتياجات المواطنني من الخدمات األساسية:

أمسيات رمضانية تؤكد استمرار الصمود يف مواجهة العدوان 
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االربعاء

أخي المسلم ...هذا الخطاب موجه إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وإىل ويل األمر من بعده ، وقد جسده الخليفة أبو بكر الصديق بقوله: "واهللا 

لو منعوين عقال بعري كانوا يؤدونها إىل رسول اهللا لقاتلتهم عليها" فبادر بدفع الزكاة إىل إدارة تحصيل الواجبات الزكوية بوحدتك اإلدارية.

وزارة اإلدارة 

المحليـــة

قال تعاىل : ((خذ من أموالهم 
صدقة تطهرهم وتزكيهم بها)) 

صدق اهللا العظيم


