
التوسع الداللي في 
المفردة القرآنية

قال الله تعاىل : (مهطعني مقنعي رؤوسهم ال يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء) 
(إبراهيم : 43)، وقال تعاىل : (وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، فإن 

الجنة هي املأوى) (النازعات : 40).
ــه  ــدي الله جل وعال، وخاف حكمه، ونهى نفس ــاف وقوفه بني ي ــرشح : أي : خ ال
عن هواها، وردها إىل طاعة موالها، وقيل : مقام يوم الحساب. (نهى النفس) : أي : 
ــتهيها. وتقول عندما تنهي اآلخرين  زجرها عىل امليل إىل املعايص واملحارم التي تش
ــوا، ونهى، فانتهى، وتناهوا عن املنكر. والنهي : الرتك عن فعل اليشء. والنهي  : انته

: طلب االمتناع عن اليشء.
ــهوات. والهوى مصدر هويت : إذا  ــتلذه من الش الهوى : ميالن النفس إىل ما تس
ــتعمل  ــه وعلقت به، ثم أطلق عىل ميل النفس وانحرافها نحو اليشء، ثم اس أحببت
يف ميل املذموم. يقال : َهِوَي فالن فالناً : أحبه مضارعه : يهوى. مصدره : هوًى، فهو 
ــكان : أدخل إليه الهواء  ــالن بيده لليشء : مدها. َهوَّى امل ــاٍو، وهي هاوية. أهوى ف ه

النقي. والهاوية : جهنم. والهوى جمعه : أهواٌء.
ــَقَط من ُعلو إىل أسفل. مضارعه : يهوي، مصدر ُهِويَّاً  أما هوى اليشء بمعنى َس
ــماء واألرض، والهواء أيضاً غاز يغلف الكرة  وهوياناً فهو هاٍو. والهواء املمتد بني الس
ــجني وغازات قليلة أخرى. والهواء : الجو،  األرضية ويتكون من النيرتوجني واألكس
جمع أهوية. ويقال : قلب هواء : فارغ. ويف القرآن الكريم: (وأفئدتهم هواء)، فالهواء 

الخواء الذي لم تشغله األجرام. والهواء الخايل الفارع.
ــق نوعاً من الرياضة، أو العمل يزاوله عىل غري احرتاف، جمع  والهاوي : من يعش
ــن املجاز : قولهم للجبان : إنه لهواء خايل القلب عن الجرأة. وقال تعاىل :  ــواٌة. وم : ُه

(والنجم إذا هوى) (النجم: 1).
قال األصمعي : هوى بالفتح يهوي ُهوياً، أي : سقط. يقال : أنهوى يف السري : إذا 
مىض فيه، ويقال يف الحب : هوى بالكرس، يهِوي هوًى، أي : أحب. قال تعاىل : (فأمه 
ــرء كما يأتي إىل  ــماها، أماً ألنه يأوي إليها امل ــة : 9) هي جهنم وس ــٌة) (القارع هاوي
ــإذا كانت األم هي من يؤم إليها  ــه التي يؤمها أي يأتيها، وهذا تخصيص داليل، ف أم

الطفل فإن إطالقها عىل جهنم من باب تخصيص الداللة.
* دعاء : 

ــألك توبة قبل املوت، وراحة عند املوت, ورحمة بعد املوت، والعفو  "اللهم إني أس
عند الحساب".

 وفاته - قدس الله رسه :
لقد كان للسيد عيل الرميمةـ  كما 
يف طبقات الخواص ـ عند أهل صرب 
ــة مكانة  ــك الناحي ــز وتل ــل تعـ وأه
ــن   ــم فيه معتقد حس ــة، وله عظيم
ــه يف النوائب ويطلبون  يرجعون إلي
منه الدعاء إذا حلت بهم املصائب .
ــول حياته يف خدمة  هكذا ظل ط
ــني  املكروب ــة  كرب ــرج  يف ــاس  الن
ــني  املغموم ــن  ع ــم  الغ ــف  ويكش
ــني  ــىل املحزون ــرسور ع ــل ال ويدخ
ــني ويعطي  ــرصة املظلوم ــوم بن ويق
املحرومني، تراه إما يف خدمة الناس 

ــه عابداً  ــن أو يف محراب ــم املريدي ــه يعل أو يف رباط
ــاً، تالياً للقرآن  ــتغرقاً متفاني متفكراً ويف الحق مس
ــان - صىل الله  ــن الصالة عىل النبي العدن مكرثاً م
ــى منادي امللك  ــلم- ، هكذا حتى لبَّ عليه وآله وس
ــان يف يوم  ــيح الجن ــان ورفرفت روحه إىل فس الدي
ــالة الضحى خامس وعرشين من  الجمعة بعد ص
ــنة (663هـ) ، ودفن يف مسجده  ــهر رمضان، س ش
ــب النقوش  ــلوك وحس ــان كما يف كتاب الس بحدن
ــودة للتربك  ــه املقص ــودة يف تربت ــة املوج الحجري

والزيارة .
ــوار عليه تلوح  ــن... األن ــربه تابوت حس وعىل ق
ــدون إليه يف كل  ــزوار يتواف ــودة منه تفوح وال والع
وقت وحني، ويقام له يف كل سنة جمع كبري، يأتون 
الناس من املحبني من كل مكان قاصدين مسجده 
ــتقبال الزائرين  ــه باس ــربه، وتقوم ذريت وزائرين ق
ــام وتوزيع القات  ــة الوافدين بإطعام الطع وإضاف
ــع يف إحدى  ــهدت الجم ــري والكبري، ولقد ش للصغ
ــجد  ــنوات فرأيت تلك الجموع تتوافد إىل مس الس
ــتقبلونهم ويكرمونهم وفتوة  ــة، وذريته يس الرميم
ــن الضيافة،  الرميمة متجلية عليهم بالكرم وحس
ــل وأن الرميمة لم  ــت أن الفرع من ذلك األص فعلم

يمت بل مازال حياً يف ذريته .
وملا كنَّا يف الليل ونحن جالسون 
ــجده، وأمامنا تابوته، وأحد  يف مس
ــتمع  ــني يحارضنا ونحن نس العارف
ــرب  وُنط ــة  الديني ــه  محارضات إىل 
ــة، إذ هبت علينا  ــده النبوي بقصائ
ــنا  ــة، وأحسس الرُميميَّ ــمات  النس
بالوجد والروحانية، وكأن الرميمة 
يا كأسه يسقينا  بني أيدينا ومن ُحمَّ
فأنعم بها من ليلة املصطفى نورها 
ــا والجنيد مديرها  والرميمة يديره

والباهوت يزورها .
ــه عىل الجهود  فجزى الله ذريت
ــرام الزائرين خرياً  ــتقبال وإك التي يبذلونها يف اس

الخاتمة :جزيًال
ــيل الرميمة الذي  ــيخ ع ــخصية الش هذه هي ش
ــه أن نرتجم عنه  ــا ل ــن باب محبتن ــب علينا م وج
ــه وأتباعه،  ــاده وذريته وأحباب ــة عرصنا ألحف بلغ

ولكل صويف تتوق نفسه ملعرفة أخبار األولياء .
ــويه  وأن نزيح عن محبيه وأتباعه ضباب التش
ــه املنتفعون  ــون عمداً وروَّج ــام به املغرض الذي ق

دث به املنخدعون جهًال . قصداً وتحَّ
ــلفنا الصالح أن جبل صرب شهد  ويكفينا من س
يف عهدهم تحوًال واسعاً يف الحياة الفكرية، ورست 
ــاذلية  ــة الصوفية القادرية، ثم بعدها الش الطريق
ــان إضافة إىل  ــرب، إال أن حدن ــض مناطق ص يف بع
ــج  باملنه ــزت  تمي ــة  القادري ــة  للطريق ــا  احتفائه
الهادوي الذي وضع جذوره وأسس بنيانه الشيخ 
ــه إىل يومنا  ــازال أبناؤه يتناقلون ــيل الرميمة، وم ع

هذا .
ــك بمنهج أجدادهم وأن  وأنا أدعوهم إىل التمس
ــم ، فبقائه عزهم  ــتمروا عىل إقامة جمع جده يس
ــكل محبيه أوراده  ــه مجدهم، وأن ينرشوا ل وبدوام

وأذكاره ويحيوا ما أندرس من آثاره .
ــك الذين يهرفون بما ال يعرفون  وال يغرتوا بأولئ
ــون الذين ُيكفِّرون خلق الله  قاتلهم الله أنى يؤفك
ــون كل من أحب أو زار أولياء الله ، يغررون  ع وُيبدِّ
ــذج من العوام بأخبار كاذبة  ــطاء والس عىل البس
ــيطاني.  ــي يثبتوا منهجهم الش ــات زائفة ك ورواي
ــة  ــات قرآني ــم بآي ــىل أقواله ــتدلون ع ــم يس وتراه

ويؤولونها بما يوافق هواهم ..
ــه  الل ــذات  ل ــيم  والتجس ــبيه  التش ــم  عقيدته  
ــول الله ومن قدر آل البيت  ــأن رس والتحقري من ش
ــتم  ــبُّ والش ــم الس ــه، ومذهبه ــالم الل ــم س عليه
والتكفري لسائر خلق الله .وسلوكهم نصب العداوة 

ألولياء الله ومنع إقامة املوالد التي تريض الله ..
ــا كان عليه  ــم وأمضوا عىل م ــدوا صفك أال فوحِّ

ــة بينكم،  ــة موزع ــم والوالي ــم عندك ــم ، فالعل جدك
ــوا :  ــم وقول ــدق منك ــل وص ــن تأه ــون مل ــا تك وربم
ــات الفضل  ــا، ويا نفح ــق أوصلين ــات الح ياجذب

قربينا.
ــلكوا  ــاء إال ألنهم س ــاروا أولي ــة ما ص فالصوفي

طريق االستقامة فكانت لهم من الله الكرامة ..
ــا  مننت  ــم .. اللهم كم ــه وإياكم منه ــا الل جعلن
ــن محبتهم  ــم فال تحجبنا ع ــا أوًال بمعرفته علين
ــنتهم وطريقتهم، وال  ــىل س ــم، واحملنا ع ورؤيته
ــا محلهم وتدخلنا  ــل بيننا وبينهم حتى تحلن تح

مدخلهم يا رب العاملني .....
ــذه الوريقات يف ظهر  ــن تدوين ه ــم االنتهاء م ت

يوم األربعاء 18( ذي الحجة) سنة 1426هـ .
#املركز_اإلعالمي_مللتقى_التصوف_اإلسالمي  

  نفحة الُنّسيمة يف مناقب  الشيخ »علي الرميمة«
الهوى

محمد الهاملي

الحلقة األخيرة

عدنان الجنيد

يمانيون في موكب الرسول

ــن هاجروا  ــال اليمن الذي ــايخ وأقي ِمْن مش
ــول الله صىل الله عليه وآله وسلم هو  إىل رس
ال بن  شيخ مارب الزعيم القيل أبيض بن َحمَّ

مرثد بن ذي لحيان املأربي.
ــول الله  ــن حمال إىل رس ــد وفد أبيض ب وق
ــنة 7هـ، فلما وصل  ــالم س عليه الصالة والس
إىل املدينة توجه أبيض بن حمال إىل املسجد 
ــه بالرتحيب وفرش  ــول الل النبوي فالتقاه رس
ــه وترشيفاً،  ــه، تكريماً ل ــد علي ــه رداءه ليقع ل
ــورة وصحب  ــرتة باملدينة املن ــض ف ومكث أبي
رسول الله، وعاد أبيض بن حمال إىل منطقة 
مأرب يف اليمن، ربما بعد فتح مكة، يف رمضان 
8هـ، ثم وفد مرة ثانية إىل رسول الله صىل الله 

عليه وآله وسلم يف السنة التاسعة للهجرة.
وقد أقطع رسول الله أبيض بن حمال امللح 
ــذي يف مأرب وهو ملح منطقة صافر بمأرب،  ال
ــوا يبيعون من  ــريته كان ويبدو أن أبيض وعش
ــول  ــض بن حمال رس ــأل أبي ــك امللح، فس ذل
الله أن يقطعه ذلك امللح فأقطعه إياه، تقديراً 
ــة مأرب  ــلم بمنطق ــن أس ــه أول م ــدوره يف أن ل
ــتقاله  ــا، ثم اس ــالم فيه ــرش اإلس ــاهم يف ن وس
ــك امللح ألنه  ــازل أبيض بن حمال عن ذل فتن

مال عّد وبمثابة امللكية العامة.
واستعمل رسول الله عليه الصالة والسالم 
ــض الصدقة -وهي  ــال عىل قب ــض بن حم أبي
ــزكاة- من أهايل منطقة مأرب، فراجع أبيض  ال
ــول الله طالباً إعفاء أهل مأرب  بن حمال رس
من الصدقة، "أخرج أبو داود صاحب السنن: 
ــول الله عليه  ــال كلم رس ــض بن حم أن األبي
ــد إليه،  ــالم يف الصدقة حني وف ــالة والس الص
فقال رسول الله: يا أخا سبأ البّد من الصدقة. 
ــا زرعنا القطن يا  ــال أبيض بن حمال: إنم فق
ــم يبق منهم  ــبأ ول ــول الله، وقد تبددت س رس
ــول الله، عىل  ــل بمأرب. فصالحه رس إال القلي

سبعني حلة من قيمة وفايز املعافر".

ــن حمال من الصحابة الذين  وكان أبيض ب
مكثوا بقية حياتهم يف اليمن، واملقصود إنه لم 
ــد وفد إىل أبي  ــادر اليمن يف الفتوحات، وق يغ
ــر الصديق يف خالفته، فأقره أبو بكر عىل ما  بك
ــلم  صالح عليه النبي صىل الله عليه وآله وس
ــأرب، فمكث أبيض بن  من الصدقة عن أهل م
ــوار ربه  ــل إىل ج ــأرب إىل أن انتق ــال يف م حم
ــه يف خالفة عمر  ــاً، وكانت وفات ــاً مرضي راضي
ــرى أبيض  ــم وذك ــه عنهما، ولكن اس ريض الل
ــة والعصور  ــي خالداً عرب األزمن بن حمال بق
ــم الصحابة، وكتب التاريخ  يف مأرب ويف تراج
ــول الله عليه  ــه رداء رس ــه أول من ُفرش ل بأن

الصالة والسالم، فريض الله عنه وأرضاه.
*من كتاب يمانيون يف موكب الرسول
للباحث محمد حسني الفرح

ال املَأريب.. أبيض بن َحمَّ
أول َمْن ُفِرش له رداء النبي

عرض/ هاشم السريحي
jshashem@gmail.com

الثــــورةحدث في رمضانمواعيد اإلمساك والفطور
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رطداظغات

ــادة الظاهر  ــلمني بقي ــنة 666 هـ نجح املس ــان س رمض
ــد الصليبيني  ــة من ي ــة إنطاكي ــرتداد مدين ــربس يف اس بي
ــاً، وكان لعودتها  ــرية يف أيديهم 170 عام بعد أن ظلت أس
ــت ثاني إمارة  ــري، فقد كان ــة الصليبيني صدى كب وهزيم

بعد الرها يؤسسها الصليبيون يف الرشق.
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ــية  ــس بمحافظة البيضاء أمس اقيمت أم
ــهاد  ــبة ذكرى استش رمضانية كربى بمناس
ــه. والتي نظمتها  ــرم الله وجه اإلمام عيل ك

الوحدة الثقافية النصار الله باملحافظة.
ــت باملركز الثقايف  ــية التي اقيم ويف األمس
ــام  ــرشف ع ــور م ــاء وبحض ــة البيض بمدين
محافظة البيضاء الشيخ حمود شتان أشار 
ــتاذ عيل االهنومي ، إىل  املرشف الثقايف االس
ــذه الذكرى  ــتلهام الدروس من ه ــة اس أهمي
ــق وإقامة  ــرصة الح ــل ون ــة الباط يف مواجه
ــط والتضحية خاصة والوطن  العدل والقس

يتعرض لعدوان غاشم.
ــاء املحافظة يف  ــدور وصمود أبن ــيدا ب مش
ــه وحث عىل  ــدوان ومخططات ــة الع مواجه
ــهداء والجرحى  ــام بأرس الش رضورة االهتم

واملرابطني يف الجبهات.
ــع  ــل الجمي ــي رضورة تحم ــد األهنوم وأك
ــدوان  ــف الع ــة تحال ــؤولية يف مواجه للمس
ــا  أرض ــن  اليم ــتهدف  يس ــذي  ال ــم  الغاش

وإنسانا يف ربوع الوطن الجريح.

ــن العلماء  ــية كلمات م ــت يف األمس وألقي
ــي وعن  ــد الربيه ــيخ محم ــة للش باملحافظ
ــيخ  محمد  ــائخ ووجهاء املحافظة للش املش
احمد الحبابي عربت يف مجملها عىل أهمية 
ــتلهام الدروس يف  ــرى واس ــاء هذه الذك أحي
التضحية والفداء يف مواجهة قوى العدوان. 
واستعرضت الكلمات ما تميز به اإلمام عيل 
ــات جعلت  ــه من مناقب وصف ــه عن ريض الل
ــها  ــالمي يكتب عنها ويتدارس التاريخ اإلس

األجيال .
ــف  ــي إىل موق ــي والحباب ــارت الربيه وأش
ــة للعدوان  ــة البيضاء الرفض ــاء محافظ أبن
ــا  ــات دفاع ــني يف الجبه ــم للمرابط ودعمه
ــة إىل  ــتقراره. داعي ــه واس ــن وأمن ــن الوط ع
رضورة التكافل االجتماعي واالهتمام بأرس 
الشهداء وتلمس أحوال الفقراء واملحتاجني 

والنازحني..
ــب  املكت ــوم  عم ــدراء  م ــية  األمس ــرض  ح
ــاء املجالس املحلية وعدد  التنفيذي وأعض
ــاء  ــة  والعلم ــخصيات االجتماعي ــن الش م

والوجهاء واملثقفني بمحافظة البيضاء.

ــة الجبني بمحافظة  كما نظم أبناء مديري
ــرى  ــبة ذك ــة بمناس ــية رمضاني ــة أمس ريم

استشهاد اإلمام عيل كرم الله وجهه.
ــن  م ــدد  ع ــا  حرضه ــي  الت ــية  األمس ويف 
القيادات املحلية واملجتمعية ألقيت كلمات 
ــن  ــدروس م ــتلهام ال ــة اس ــارت إىل أهمي أش
ــدا لنرصة  ــرى والوقوف صفا واح ــذه الذك ه
ــاء املجتمعات  ــة العدل بني أبن الحق وإقام

االسالمية.
ــز به اإلمام  ــات ما تمي ــتعرضت الكلم واس
ــب وصفات  ــن مناق ــه م ــه عن ــيل ريض الل ع
ــا  ــب عنه ــالمي يكت ــخ اإلس التاري ــت  جعل

ويتدارسها األجيال .
ــادت الكلمات بصمود أبناء محافظة  وأش
ــه  ومخططات ــدوان  الع ــة  مواجه يف  ــة  ريم
ــي  ــل االجتماع التكاف ــة إىل رضورة  .. داعي
ــس أحوال  ــهداء وتلم ــام بأرس الش واالهتم
ــني وخاصة يف  ــراء واملحتاجني والنازح الفق

ظل استمرار العدوان.

صنعاء / سبأ
ــني واإلتحاد  ــدين اليمني ــت جمعية املنش نظم
ــية  األمس ــة  العاصم ــة  بأمان ــة  للثقاف ــي  العرب
ــبة ذكرى غزوة بدر  ــنوية بمناس الرمضانية الس
ــة  وإحياء الذكرى الـ 18 لرحيل  الكربى وفتح مك
ــة الحافظ  ــيخ العالم ــاد الش املجدد األول لإلنش

محمد بن حسني عامر.
ــية التي نظمتها الجمعية بالتعاون  ويف األمس
ــن للثقافة  ــة اليم ــة ومؤسس ــة العاصم ــع أمان م
ــني عام املجلس  ــية بحضور أم والتنمية السياس
ــان وعضو  ــني جمع ــة أم ــة العاصم ــيل بأمان املح
ــس  ورئي ــاري  الحب ــى  يحي ــورى  الش ــس  مجل
ــني العمري، و  ــه حس ــور عبدالل ــة الدكت املؤسس

ــخصيات الدينية  ــدد من العلماء األجالء والش ع
ــة واالجتماعية،  ــية واإلعالمي والثقافية والسياس
ــن العلماء  ــارزة م ــن الرموز الب ــم عدد م ــم تكري ت
ــني  واإلعالمي ــني  والرتبوي ــدين  واملنش ــائخ  واملش

واألدباء.
ــدد من  ــي تخللتها ع ــية الت ــم يف األمس ــا ت كم
ــدين  ــادية ألعضاء جمعية املنش ــع اإلنش املقاط
ــخة إلكرتونية  إهداء  اإلتحاد العربي للثقافة نس
ــوت الراحل العالمة  ــل كامًال بص للمصحف املرت

املقرئ محمد بن حسني عامر.
ــاد وزير الثقافة أحمد الكبيس  ويف األمسية أش
بصمود وثبات الشعب اليمني وإقامته للفعاليات 
ــية رغم  الدينية والوطنية واالجتماعية والسياس

الظروف الصعبة التي يمر بها الوطن.
ــدين اليمنيني  فيما أوضح رئيس جمعية املنش
ــن األكوع أن تكريم الجمعية واإلتحاد  عيل محس
ــرا لدورهم العظيم يف  ــاء األجالء يأتي تقدي للعلم
تخريجهم ألجيال كثرية مستنرية بالعلم واملحبة 

والتسامح واإلخاء والتعايش.
ــم  ــنوي لتكري ــد الس ــذا التقلي ــار إىل أن ه وأش
ــتمرار  ــي يف إطار اس ــاء يأت ــن العلم ــة م مجموع
ــد وإحيائه كل عام  ــيخ هذا التقلي الجمعية لرتس
.. مبيناً أن قائمة التكريم للعلماء األجالء طويلة 
ويف الفعاليات واملهرجانات القادمة سيتم تكريم 

الكثري منهم.

إحياء ذكرى استشهاد االمام علي يف البيضاء وريمة

جمعية املنشدين اليمنيني تحيي ذكرى غزوة بدر 
الكربى وفتح مكة
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