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ــهر  ــرص  اغلب اليمنيني يف ش يح
رمضان عىل أداء صلواتهم املفروضة 
ــة  وصحب ــاجد  املس يف  ــة  جماع
ــهر الكريم من  ــم ملا لهذا الش أطفاله
ــة  روحاني ــواء  أج يف  ــم  عظي ــل  فض
مفعمة بنفحات اإليمان التي تتزايد 
ــذي أنزل  ــهر الفضيل ال ــذا الش يف ه
ــه القرآن الكريم هدى للناس، وهو  في
ــه ينفرد  ــأنه ويجعل ــا يعظم من ش م

عن باقي الشهور األخرى
ــالة  ص كل  آذان   ــرتب  يق أن  ــا  م
ــاجد  ــون إىل املس ــرع املصل حتى يه
ــن آخرها  ــا تمتلئ ع ــي رسعان م الت
ويعكس هذا اإلقبال تشبث اليمنيني 
ــال أداء  ــيع مج ــم عىل توس وحرصه

العبادات يف شهر الرحمة الغفران .
مدرسة تربوية بامتياز 

 يقول الحاج احمد امليتمي  - وهو 
ــالمية - يف  هذا  ــة اإلس ــتاذ للرتبي أس
ــباب  ــارك تتوفر كل األس ــهر املب الش
ــادة، حيث يصبح  ــىل العب لإلقبال ع

ــل الخري،  ــا أكرث لفع ــان مهيئ اإلنس
ــال املكثف عىل  ــة إىل اإلقب فباإلضاف
ــهر  ــذا الش ــتغل ه ــه، يس ــوت الل بي
ــام والصدقة والتضامن  لصلة األرح

بكل أشكاله.
ــبق فهذا الشهر الذي  ولكل ما س
ــة تربوية بامتياز، تتوفر  يعد مدرس
ــه والتقرب  ــة الل ــبل طاع فيه كل س
ــهر  ــا أن رمضان هو ش ــه ، مضيف من
التغيري الذي يحدث فيه تحول كبري 
يف حياة املسلم، لتتغري بذلك أوقات 
ــي الحياة،  ــوم وكل مناح األكل والن
ــادة  ــرض إع ــذي  يف ال ــر  ــو األم وه
ــلبيات والنواقص  النظر يف كافة الس
ــن الله  ــول دون التقرب م ــي تح الت
ــان هو ضمان  ــز وجل، ليكون الره ع

استمرارية هذه السلوكات اإليجابية 
ــهر   املفعمة باإليمان بعد انقضاء ش

الرحمة والغفران.
محطة ملحاسبة النفس

ــي   الضحيان ــد  محم ــور  الدكت   
ــهر رمضان  ــًال: يعترب ش ــدث قائ يتح
ــتطاع  فرصة فنحن نحاول قدر املس
يف  ــة   جماع يف  ــالة  الص أداء  ــىل  ع

املسجد ملا لها من تأثري يف إشباع روح 
ــرب العباد  ــم وصلته ب ــن الصائ املؤم
ــن قراءة  ــىل اإلكثار م ــا نحرص ع كم
القرآن الكريم يف هذا الشهر الفضيل 
ــهر رمضان فرصة ومحطة  ونعترب ش
ملحاسبة النفس عىل التقصري طوال 
العام فنحاول تعويض هذا التقصري 
ــان  ويحرص كثري من الناس  يف رمض
ــات  ــات واإلعان ــم الصدق ــىل تقدي ع

لذويهم وأقاربهم املعرسين يف مشهد 
ــل االجتماعي   التكاف ــدا  ــد مب يجس
ــتمر طوال  ــي صورة جيدة لو تس وه

العام  .
سكينة واطمئنان وزكاة نفس

ــه يتحدث  ــن عبدالل ــور الحس   أن
ــن يف رمضان  ــول: نح ــو اآلخر ويق ه
ــس  الخم ــوات  الصل ــىل  ع ــرص  نح
ــل أن  ــا أجم ــة وم ــا يف جماع وأدائه

يصحب أطفاله وهو ذاهب للمسجد 
إىل  ــائر  فالس  ، ــه  برعايت ــم  يحوطه
ــا  ذهاًب ــيش  يم ــالة  للص ــجد  املس
ــة الله، وأكرم بها من  وإياًبا يف ضياف
ضيافة تمتلئ منها القلوُب سكينًة، 
وتؤوب منها األرواُح راضيًة سعيدًة، 
ــًة  ــدوُر منرشح الص ــا  ــب منه وتنقل
ــًة  ــل مرتب ــجد يحت ــرسورًة، فاملس م
ــلمني  ــزة ومعظمة يف أفئدة املس ممي
، تزكو به نفوُسهم، وتطمنئ قلوُبهم، 
ــو أذهاُنهم،  وتتآلف أرواحهم وتصف
ــم   ــهر الكري ــذا الش ــا يف ه وخصوص
ــرٍة  عام ــوٍب  بقل ــه  في ــون  فيجتمع
ــٍة للخالق   ــعة متذلل باإليمان، خاش
ــية  ــر لهم الطمأنينة النفس مما يوف
ــي تخفف عن الناس  والروحية، الت
ــا، وتكبُح فيهم  ــاِة وآالمه أعباَء الحي
ــخ  ــهواتها، وترّس ــوح الغرائز وش جم
ــني  ــة ب ــط األلف ــة، ورواب أوارص املحب
يف  ــوارف  ال ــن  األم ــط  وبس ــراد،  األف
ــتقرار  االس ــرش  ون ــع،  املجتم ــوع  رب
ــه، رمضان هو  ــان يف أرجائ واالطمئن
ــهر  ــهر محبة وش ــادة وش ــهر عب ش

عطاء .

رمضان يف اليمن.. 

أجواء روحانية ومساجد عامرة بذكر اهللا  
الثورة/ محمد الروحاين 

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

يمانيون في موكب الرسول صروح إسالمية

ــني الذين حكموا  ــوالة والفاتح ــْن أعالم ال ِم
ــبانيا والربتغال) هو عقبة  بالد األندلس (إس
ــس من -116 ــلويل أمري األندل بن حجاج الس

ــلول بن  123هـ، وكان عقبة من أرشاف بني س
كعب بن عمرو من خزاعة، وكانت خزاعة من 

القبائل اليمانية األزدية السبئية العريقة.
ــراء القادة  ــاج من األم ــة بن حج وكان عقب
ــمال  ــاب أمري ش ــن الحبح ــه ب ــد الل ــع عبي م
ــيخ األمن  ــاهم عقبة يف ترس ــد س ــا، وق أفريقي
ــا (ليبيا،  ــمال أفريقي ــتقرار يف ربوع ش واالس
تونس، الجزائر، املغرب، موريتانية)، وقد ذكر 
ــد الله بن الحبحاب "غزا  ابن خلدون أن عبي
ــوس األقىص وما يليها من أرض السودان  الس
-وهي جهات السنغال- ودوخها، وأصاب من 
ــدل ذلك عىل تأمني  ــم أمراً عظيماً". وي الغنائ
ــيادتها املمتدة  ــراف البالد وقوة الدولة وس أط
ــن  ــة ب ــهد عقب ــا ش ــنغال، كم ــوم الس إىل تخ
ــري حيث قام  ــطول البح حجاج تقوية األس
ــاء  ــاب "باتخاذ دار صناعة إلنش ابن الحبح
املراكب البحرية يف تونس" ثم توجه عقبة بن 

حجاج أمرياً عىل األندلس.
ــنة 116هـ عقد عبيد الله بن  ويف رمضان س
ــواء اإلمارة  ــمال إفريقية ل ــاب أمري ش الحبح
ــة  ــس بمعرف ــىل األندل ــاج ع ــن حج ــة ب لعقب
ــن عبدامللك،  ــام ب ــه أمري املؤمنني هش وتوجي
ــفن  ــن حجاج بعدد من الس ــق عقبة ب فانطل
ــاحل تونس إىل طنجة، وكان يف طنجة  من س
القائد عمر بن عبيد الله املرادي، ومىض عقبة 
ــبتة إىل ساحل األندلس  من ميناء طنجة وس
ــفن يف الرب األندليس،  ــبانيا) فنزل بالس (إس
ــان الذين معه فدخل مدينة  ــار مع الفرس وس
ــدة  س ــم  وتنس ــس  األندل ــة  عاصم ــة  قرطب
ــدح عقبة إلدارته  ــم بقرص اإلمارة، وقد ُم الحك
ــدون: "كان  ــه ابن خل ــث وصف ــة، حي الناجح
ــرية، مجاهداً،  ــود الس ــة بن حجاج محم عقب

ُمظفراً".

ــخصية  ــي ش ــاج ثان ــن حج ــة ب وكان عقب
ــَطة فقد  ــة َرسَُقْس ــرية يتوىف بمدين ــة كب يماني
ــه العالمة حنش  ــنة 100هـ الفقي ــويف بها س ت
بن عبدالله الصنعاني باني جامع رسقسطة، 
ــالة عىل األمري عقبة  ــم يف ذلك الجامع الص وت
ــه يف موكب مهيب  ــييع جثمان بن حجاج وتش

سنة 123هـ، فعليه رحمة الله تعاىل.
*من كتاب يمانيون يف موكب الرسول
للباحث محمد حسني الفرح

ــجد  مس ــدم  أق ــنقيط  ش ــجد  مس ــرب  يعت
ــي قبل أكرث من  ــروف يف موريتانيا، إذ بن مع
ــت دورة الزمن  ــه أعط ــن خالل ــنة، وم 800س
ــارة انطالق الحركة العلمية الشنقيطية  إش
ــا.ال يبتعد  ــراء وغرب إفريقي يف ربوع الصح
ــب، بل  ــجد يف ثنايا التاريخ فحس ــذا املس ه
ــول إليه يتطّلب  ــا أيًضا، فالوص يف الجغرافي
ــو  نح ــوط   نواكش ــة  العاصم ــن  م ــفر  الس
ــرب  وع ــي  الرشق ــمال  الش إىل  ــرت  كيلوم  540
ــالك وعرة حيث موقع مدينة “شنقيط“  مس
ــون منها  ــذ املوريتاني ــي اّتخ ــة اّلت التاريخي
ــادم  ق ــناقطة“.وأنَت  “الش ــهري  الش ــم  لقبه
ــة القديمة ترتاءى  ــرشق باتجاه املدين من ال
ــنقيط من بعد، وكانت  ــجد ش لك منارة مس
ــاهد من كّل الجوانب قبل أن يكرث  املنارة تش
ــه يف الجوانب األخرى. ــو قامت البنيان وتعل
تفوح رائحة العبق من باحة املسجد وقاعته 
ــا الحىص، حيث  ــرتش املصّلون فيه اّلتي يف
تحارص الكثبان مدينة شنقيط وتكرث الرمال 
أّن  ــجد  املس رواد  ــد  ويعتق ــا،  منازله يف 
ــن الّصالة عىل  ــالة عىل األرض أفضل م الّص
ــجد من  ــت أرضية املس ــذا بقي ــراش، وله الف
ــوم، كما تّم  ــه وإىل الي ــذ بنائ ــراش من دون ف
ــواد حديثة  ــجد بم ــد بناء املس رفض تجدي
ــكل  ومخطط جديد، وذلك حفاًظا عىل الّش
ــه الرتاثية  ــرًا لقيمت ــجد نظ ــاري للمس املعم

ــي  الروح ــاط  واالرتب ــة،  التاريخي ــه  وأهميت
ــق اّلذي  ــجدهم العتي ــة بمس ــكان املدين لس
كان أجدادهم وعلماؤهم وشيوخهم يصّلون 
فيه قبل مئات السنني وهو عىل هذه الهيئة. 
ــذي طيل به  ــض اّل ــالء األبي ــتثناء الط وباس
ــجد قليًال، فإّن  ــقف املس ــجد أو رفع س املس
ــة  ــري لهيئ ــوا أّي تغي ــم يقبل ــجد ل رواد املس
ــظ عليه كما كان  ــجد، وهي بذلك تحاف املس

تقريًبا عندما بني ألّول مرّة.   
ــق ىف غرب  ــنقيط العتي ــجد ش ــاز مس يمت
إفريقيا وتحديدا بموريتانيا بنمط معماري 
ــيد عىل نسق  أثرى فريد من نوعه، حيث ش
ــة ممكنة،  ــول فرتة زمني ــه البقاء ألط ــح ل يتي
ــد  فق ــب،  املتقل ــراء  الصح ــاخ  من ــاوم  ويق
ــجد أن يظل شامخاً ألكرث من  استطاع املس
ثمانية قرون متتالية، رغم أنه خضع للرتميم 

واستبدل سقفه أكرث من مرة.
ــجد  ــن باحة املس ــق م ــة العب ــوح رائح تف
ــي يفرتش املصّلون فيها الحىص،  وقاعته اّلت
ــنقيط وتكرث  حيث تحارص الكثبان مدينة ش
ــجد أّن  ــال يف منازلها، ويعتقد رواد املس الرم
ــن الّصالة عىل  ــالة عىل األرض أفضل م الّص
ــجد من  ــت أرضية املس ــذا بقي ــراش، وله الف
ــوم، كما تّم  ــه وإىل الي ــذ بنائ ــراش من دون ف
ــواد حديثة  ــجد بم ــد بناء املس رفض تجدي
ــكل  ومخطط جديد، وذلك حفاًظا عىل الّش
ــه الرتاثية  ــرًا لقيمت ــجد نظ ــاري للمس املعم

وأهميته التاريخية.

ُعْقبة بن َحَجاج الَسُلويل..
تاسع الوالة اليمانيني لبالد األندلس

(شنقيط).. أقدم مساجد موريتانيا 

عرض/ هاشم السريحي
jshashem@gmail.com

عبدالصمد الخوالين

في رحاب آية

قال تعاىل:
اَواِت َواْألَرِْض ? َمَثُل ُنورِِه َكِمْشَكاٍة ِفيَها ِمْصَباٌح ? اْلِمْصَباُح  ــمَ (اللَُّه ُنوُر السَّ
ــٍة َزْيُتوَنٍة َال  ــَجرٍَة ُمَبارََك ــُة َكأَنََّها َكْوَكٌب ُدرِّيٌّ ُيوَقُد ِمْن َش ــٍة ? الزَُّجاَج ِيف زَُجاَج
ٍة َيَكاُد َزْيُتَها ُيِيضُء َوَلْو َلْم َتْمَسْسُه َناٌر ? ُنوٌر َعَىل? ُنوٍر ? َيْهِدي  َرشِْقيٍَّة وََال َغْرِبيَّ
ٍء َعِليٌم)  ــُكلِّ َيشْ ــُه اْألَْمَثاَل ِللنَّاِس ? َواللَُّه ِب ــاُء ? َوَيْرضُِب اللَّ ــُه ِلُنورِِه َمْن َيَش اللَّ
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ــياء،  ــور الحيسِّ الذي نرى به مرائي األش ــإن الله تعاىل أعطانا الن ــا: ف قلن
ــري كل ِمنَّا  ــا تظلم ين ــا إن الدنيا حينم ــوي، وقلن ــيلة للنور املعن ــه وس وجعل
ــمس  ــب قدراته وإمكانياته يف اإلضاءة، فإذا ما طلعْت الش ــه عىل حس لنفس
وأنار الله الكون أطفأ كل ِمنَّا نوره؛ ألن نور الله كاٍف، فكما أن نور الله كاٍف يف 

الحسيات فنوره أيضاً كاٍف يف املعنويات.
ــم أن تعارضوه  ــاة، فإياك ــم حركة الحي ــاً معنوياً ُينظِّ ــه حكم ــإذا رشع الل ف
ــام مصباحه فأطفئوا  ــية أم ــيشء من عندكم، فكما أطفأتم املصابيح الحس ب
مصابيحكم املعنوية كذلك أمام أحكامه تعاىل وأوامره، واألمر واضح يف اآليات 

الكونية.
ر  ــىل: فالن نوَّ ــا نقول ولله املثل األع ــَماَواِت َو?ألَرِْض..} كم ــُه ُنوُر ?لسَّ {?للَّ
ر  البيت، فاآلية ال ُتعرِّف الله لنا، إنما ُتعرِّفنا أثره تعاىل فينا، فهو سبحانه ُمنوِّ
ــع يشء نتصوره، بحيث يكون كل يشء فيهما  ــماوات واألرض، وهما أوس الس

واضحاً غَري خفّي.
ــول: {َمَثُل ُنورِِه  ــل - مثًال توضيحياً لنوره، فيق ــم يرضب لنا ربنا - عز وج ث
ــَكاٍة ..}  ــماوات ولألرض {َكِمْش ــَكاٍة ِفيَها ِمْصَباٌح..} أي: مَثُل تنويره للس َكِمْش
ــي فجوة غري نافذة  ــا قديماً يف الجدار، وه ــي الطاقة التي كانوا يجعلونه وه
ــوة الضوء وتجمعه يف  ــا املصباح أو املِْرسجة، فتحجز هذه الفج يضعون فيه

ناحية فيصري قوياً، وال يصنع ِظًال أمام مسار الضوء.
ــطه فتيل  ــاح: إناء صغري ُيوَضع فيه زيت أو جاز فيما بعد، ويف وس واملصب
د  ــل يف الهواء تالعَب به وبدَّ ــتعًال، فإْن ظلَّ الفتي يمتّص من الزيت فيظل مش
ــة االحرتاق؛ لذلك  ــه يأخذ من الهواء أكرث من حاج ــبَّب دخاناً؛ ألن ضوءه وس
ــاج ليمنع عنه الهواء، فيأتي الضوء منه  ــوا عىل الفتيل حاجزاً من الزج جعل

صافياً ال دخاَن فيه..
ــه، ومن ذلك قوله  ــة وصعد نوره وزادت كفاءت ــذا تطور املصباح إىل ملب وهك
ــة، إنما زجاجة  ــت زجاجة عادي ــاُح ِيف زَُجاَجٍة..} لكنها ليس ــاىل: {?ْلِمْصَب تع

ر ينري بنفسه. ، والدُّ رِّ {َكأَنََّها َكْوَكٌب ُدرِّيٌّ ..} يعني: كوكب من الدُّ
كذلك َزْيتها ليس زيتاً عادياً، إنما زيت زيتونة مباركة.

َبارََكٍة َزْيُتوَنٍة الَّ َرشِْقيٍَّة وََال َغْرِبيٍَّة  ــبحانه: {ُيوَقُد ِمن َشَجرٍَة مُّ يقول الحق س
{..

ــجرة زيتون ال رشقية وال غربية، يعني: ال رشقية ألنها غربية، وال  يعني: ش
غربية ألنها رشقية، فهي إذن رشقية غربية عىل َحدٍّ سواء، لكن كيف ذلك؟

ــون الغرب مظلماً،  ــة حينما تكون يف الرشق يك ــجرة الزيتون قالوا: ألن الش
ــا نور وظلمة،  ــرشق مظلماً، إذن: يطرأ عليه ــا تكون يف الغرب يكون ال وحينم
إنما هذه ال هي رشقية وال هي غربية، إنما رشقية غربية ال يحجز يشء عنها 

الضوء.
ــهُ َناٌر  ــذا يؤثر يف زيتها، فرتاه من صفائه وملعانه {ُيِيض?ُء َوَلْو َلْم َتْمَسْس وه
ــب بنوتها للشمس، فإن كانت  ــجرة الضوء القوي الذي يناس ..} وتعطي الش
ــجرة الزيتونة هي ابنتها، ومنها تستمد  ــمس هي التي تنري الدنيا، فالش الش

نورها، بحيث ال يغيب عنها ضوء الشمس.
ــورة مكتملة كما  ــألرض مثل هذه الص ــماوات ول ــُل تنوير الله للس إذن: َمْث
ــات، أيكون بها موضع  ــكاة فيها مصباح بهذه املواصف ــا، وانظر إىل مش وصفن
مظلم؟ فالسماوات واألرض عىل سعتهما كمثل هذه املشكاة، واملثل هنا ليس 
لنور الله، إنما لتنويره للسماوات ولألرض، أما نوره تعاىل فيشء آخر فوق أْن 

ُيوَصف. وما املَثل هنا إال لتقريب املسألة إىل األذهان.
ــماوات واألرض أي: ُمنوِّرهما، وهذا أمر  ــه - تبارك وتعاىل - هو نور الس فالل
واضح جداً حينما تنظر إىل نور الشمس ساعة يظهر يجلو الكون، بحيث ال 
ــرى والنجوم رغم وجودها  ــه نور آخر، وتتالىش أنوار الكواكب األخ يظهر مع

مع الشمس يف وقت واحد، لكن يغلب عىل نورها نور الشمس..
ــبحانه: {نُّوٌر َعَىل? ُنوٍر...} فلم يرتكنا الحق - سبحانه وتعاىل -  ثم يقول س
يف النور الحيسِّ فقط، إنما أرسل إلينا نوراً آخر عىل يد الرسل هو نور املنهج 
الذي ينظم لنا حركة الحياة، كأنه تعاىل يقول لنا: بعثت إليكم نوراً عىل نور، 
ــوري الحّيس ينري  ــهدتم أنتم بأن ن ــوي، وإذا ش ، ونور قيمي معن ــيسِّ ــور ِح ن
ــت أمامه كل أنواركم، فاعلموا أن نور  ــماوات واألرض، وإذا ظهر تالش لكم الس
منهجي كذلك يطَغى عىل كل مناهجكم، وليس لكم أن تأخذوا بمناهج البرش 

يف وجود منهج الله.
وقوله تعاىل: {َيْهِدي ?للَُّه ِلُنورِِه َمن َيَشآُء..}  أي: لنوره املعنوي نور املنهج 
ــور التكاليف، والكفار لم يهتدوا إىل هذا النور، وإِن اهتدوا إىل النور الحيسِّ  ون
يف الشمس والقمر وانتفعوا به، وأطفأوا له مصابيحهم، لكن لم يُكْن لهم حظ 
يف النور املعنوي، حيث أغلقوا دونه عيونهم وقلوبهم وأسماعهم فلم ينتفعوا 

به.
ــوره الحيس ال يمكن  ــوي ِمْثُل ن ــور الله املعن ــوا أن ن ــم أن يفهم وكان عليه
ــه وجهه: "من  ــن أَبي طالب كرم الل ــك جاء يف أثر عيل ب ــتغناء عنه، لذل االس

تركه من جبَّار قصمه الله، ومن ابتغى الهدي يف غريه أضله الله".


