
٠٦٠٦
َمَواِت  اللَُّهمَّ رَبَّ السَّ

َورَبَّ اْألَرِْض َورَبَّ اْلَعرِْش اْلَعِظيِم، 
ٍء، َفاِلَق اْلَحبِّ َوالنََّوى  َربََّنا َورَبَّ ُكلِّ َيشْ

َوُمْنِزَل التَّْورَاِة َواْإلِْنِجيِل َواْلُفرَْقاِن، أَُعوُذ ِبَك 
ٍء أَْنَت آِخٌذ ِبَناِصَيتِه، اللَُّهمَّ أَْنَت  ِمْن َرشِّ ُكلِّ َيشْ

ٌء، َوأَْنَت اْآلِخُر َفَلْيَس  ُل َفَلْيَس َقْبَلَك َيشْ اْألَوّ
اِهُر َفَلْيَس َفْوَقَك  ٌء، َوأَْنَت الظَّ َبْعَدَك َيشْ
ٌء،  ٌء، َوأَْنَت اْلَباِطُن َفَلْيَس ُدوَنَك َيشْ َيشْ

ْيَن َوأَْغِنَنا ِمَن  اْقِض َعنَّا الدَّ
اْلَفْقِر.

توجيهات صحية

ــارك عودة  ــان املُب ــهر رمض ــن ش ــوم م ــذا الي ــل ه - يف مث
ــوك، التي تخلف  ــه عليه وسلم من غزوة تب ــي صىل الل النب
ــاد النبي دخل  ــض الصحابة، وحينما ع ــن حضورها بع ع
ــت حادثة مقاطعة  ــجد فصىل واعتذر من اعتذر، وكان املس

كعب بن مالك وصاحبيه.
ــارك املوافق  ــان املُب ــهر رمض ــوم من ش ــذا الي ــل ه - يف مث
للسابع عرش من شهر ترشين الثاني للعام امليالدي 1188، 
ــلطان النارص  ــادة الس ــهرية بقي ــني الش ــت موقعة حط كان
ــود الصليبي يف  ــت الوج ــي، والتي أنه ــالح الدين األيوب ص

املرشق.
ــان املُبارك وفاة العالم  ــهر رمض - يف مثل هذا اليوم من ش
ــم االجتماع "عبد الرحمن بن خلدون"  املوسوعي ورائد عل
الذي تعد أبحاثه ودراساته سبًقا يف كثري من العلوم والفنون 

كالتاريخ والسرية الذاتية والدراسات الرتبوية وغريها. 


כ �� ���א���

ــار يف جبهات •  ــن اإلفط ــوز للمجاهدي  متى يج
القتال ؟؟

ــه من وقت آلخر، فإذا كان يف جبهة  - املجاهد يختلف حال
ــب عليه اإلفطار حتى ال  ــتعلة ويضعفه الصيام فإنه يج مش
ــان يف الجبهة الخلفية وال  ــىل أدائه الجهادي ، وإذا ك يؤثر ع
ــد تحركات لديه واألمور هادئة فاألوىل له أن يصوم طاملا  يوج
ــه اإلفطار ألنه  ــن الصيام، ويجوز ل ــس هناك رضر عليه م لي
ــار.. بل قد يجب  ــاز له اإلفط ــان عليه رضر ج ــافر، وإن ك مس
ــىل الدين وعىل  ــه رضراً ع ــف املجاهد وتعب ــه ألن يف ضع علي
موقف أهل الحق وهذا ال يرضاه الله سبحانه وتعاىل ، ويجب 
ــادم.. والله  ــو يف عام ق ــاء متى تمكن ول ــن أفطر القض عىل م

تعاىل أعلم.
العالمة / فؤاد محمد ناجي

قضاء الصيام
ــم َيدِر كم •  ــام لتائب ول ــاء الصي ــَف يكوُن قض كي

ــات ، ماذا  ــم أفطر رمضان ــن الصيام وك عليه م
يلزمه ؟؟

ــْم?، وقال  ــا اْسَتَطْعُت ــَه َم ــوا الل ــاىل : ?َفاتَُّق ــه تع ــول الل - يق
سبحانه : ?َال ُيَكلُِّف الله َنْفًسا إِالَّ ُوْسَعَها?

فإذا لم يدِر كم  عليه من صيام لزمُه وجوباً أن يصوم حتى 
ــه وراء ذلك  ــه، وليس علي ــه قد صام ما علي ــب يف ظنه أن يغل
ــري ما قلُت من غلبة ظنه يف ذلك إذ ال طريق للعلم باملتيقن  غ
فعدلنا إىل غلبة الظن يف مثل هذا، وهذا معمول به يف كثري من 

األحكام الرشعية .
العالمة /عبدالله حسن الراعي

تذوق الصائمة للطعام
هل تفطر املرأة عندما تتذوق الطعام بلسانها • 

لتتأكد من نضوجه وحالوته؟
- املعلوم أّن رشط املفّطر إمراره من الحلق بواسطة الفم إىل 
املعدة، فإذا وصل إىل املعدة كما قلت فهو مفطر ال إذا تذوقته 
ــزدرده إىل معدتها كما قلت  ــم أخرجته ولم ت ــانها ث املرأة بلس
ــاء ، واملتمضمض باملاء  ــض بامل ــس بمفطر كمن يتمضم فلي

ليس مفطراً بذلك إجماعاً بني املسلمني.
العالمة/ عبدالله حسن الراعي

إفطار املجاهد

(1)
يميل بعض الناِس إىل قلة الحركة أثناء 

شهر رمضان الكريم.
ــة  الحراري ــعرات  الس ــن  م ــص  وللتخّل
ــاط، ُينصح  اإلضافية واملحافظة عىل النش
ــاً، بعد تناول  ــة رياضة امليش يومي بممارس

اإلفطار بساعتني.

(2)
إن بدء اإلفطار بطبق من الشوربة يلنّي 
املعدة ويدفئها بعد نهار طويل من الصوم، 
ــم  ــا الجس ــي خرسه ــوائل الت ــّوض الس يع
ويحّرض الجهاز الهضمي الستيعاب كامل 

الوجبة.

(3)
ــات واملعادن  ــىل الفيتامين ــول ع للحص
ــهر  ــدة خالل ش ــة الجي ــة للصح األساسي
ــري من الفواكه  ــان املبارك، تناولوا الكث رمض
أن  ــىل  ــوا ع ــة، واحرص الطازج ــار  والخض
ــوربة  ــارات أطباقاً من الش ــن اإلفط تتضّم

الغنية بالخضار.

املساعدات الرمضانية تحط رحالها يف مراكز محو 
األمية يف أمانة العاصمة

الثورة/ خاص
ــة أمس األحد توزيع  ــلة الغذائية الرمضاني اختتم مرشوع الس
أكرث من ألف سلة غذائية عىل مراكز محو األمية وعدد من املدارس 

الحكومة يف إطار تحسني جودة التعليم بأمانة العاصمة.
ــعب االجتماعية للتنمية عىل مركز محو   ووزعت مؤسسة الش
ــد يف مديرية الوحدة  ــة بن ماج ــعوب ومدرس ــة يف مديرية ش األمي
ومدرسة القريوان يف مديرية السبعني ضمن مرشوع تحسني جودة 

التعليم.
ــعب لـ"الثورة" قائًال:  ــة الش وأوضح مجيب الفقيه، من مؤسس
ــة العاصمة  ــة يف أمان ــة الرمضاني ــلة الغذائي ــع الس ــم توزي نختت
ــم من رشكة يمن  ــس وأربعني سلة غذائية بدع ــايل ألف وخم بإجم

موبايل يف مديرية السبعني ومديرية شعوب ومديرية الوحدة.
ــات التعليمية يف  ــىل املؤسس ــالل ع ــاف: يأتي توزيع الس وأض
ــتوى التعليم بما يف ذلك استهداف مراكز محو  ــني مس إطار تحس

األمية ومدريس عدد من املدارس بـ812 سلة غذائية.
ــهر رمضان  ــرشوع الذي انطلق يف ش ــارة إىل أن امل ــدر االش وتج
ــبعني  ــمل 5 مديريات بأمانة العاصمة وهي مديرية الس املبارك ش
ــة  ــة ومديري ــة الصافي ــعوب ومديري ــة ش ــني ومديري ــة مع ومديري

الوحدة.

ــالل الغذائية عىل أهايل األحياء  ــث بدأ املرشوع بتوزيع الس حي
السكنية املعرسين ليستهدف جميع مديريات محافظات صنعاء 
ــؤالء األرس الصامدة وأن ما تقوم  ــق العرفان والتقدير له من منطل
ــاهمة يف التخفيف من  ــة واجب وطني وإنساني للمس به املؤسس
ــه من أوضاع  ــرار العدوان وما خلف ــني يف ظل استم ــاة املواطن معان

إنسانية صعبة.

االثنني : ٢٦ رمضان ١٤٣٩ه
١١ يونيو ٢٠١٨م - العدد ١٩٥٦٢

املقرئ حسني عشيش.. فقدان بصره لم يثنه عن طلب العلم
ــني عشيش،  حسني خالد حس
ــدة كرناز  ــد يف بل ــالد 1950م ول املي
ــورية،  من أعمال مدينة حماة الس
ــره، إال أن  ــو يف صغ ــرصه وه فقد ب
ــة طلبه  ــن متابع ــم يثنه ع ــك ل ذل

للعوم الرشعية.
ــم وهو دون  ــرآن الكري حفظ الق
ــن عمره ؛ وأكمله يف مدة  العارشة م
ــهر .. وكان  ــة أش ــاوز سبع ال تتج
ــاز)  ــه (كرن ــقط رأس ــك يف مس ذل
ــوات التحق  ــالث سن ــا بث ، وبعده
ــمى يف حماة  ــراء املس بمعهد اإلق
ــة لثانوية  ــظ التابع ــدار التحفي ب
ــت  ــي كان ــة ، والت ــوم الرشعي العل
ــاء  العلم ــة  جمعي ــة  رئاس ــت  تح
ــاك  وهن  ، 1962م  ــام  ع يف  ــا  يومه
ــيخ  ــة الش ــاذه العالم ــى أست التق
ــذي كان له  ــد العبد الله ، وال سعي
ــتى  ــيخ يف ش ــف الش دور يف تثقي
ــرآن  ــوم الق ــا عل ــوم ، والسيم العل

ــه القرآن  ــرأ علي ــث ق ــم ؛حي الكري
ــراءات العرش املتواترة  الكريم بالق
ــازة إسنادية؛  ــازه يف ذلك إج ،وأج
ــاده بالنبي صىل  يتصل فيها إسن

الله عليه وعىل آله وسلم.
وقد أخذ الشيخ عشيش إجازة 
ــيخ الدكتور أحمد عيىس  من الش
ــوم املقارئ  ــيخ عم ــرصاوي ش املع
ــد التقى  ــرة، وق ــة يف القاه املرصي
ــة  العالم ــيخ  بالش 1965م  ــام  ع
ــن  الدي ــارص  ن ــد  محم ــدث  املح
األلباني يف مدينة حماة، وجالسه 
زهاء األربعة عرش عاماً، حيث كان 
ــهر ثالثة أيام أو أربعة  يأتي كل ش
ــان يجلس معه تلك املدة  أيام ؛ فك
ــىل علوم  ــاح له االطالع ع ــا أت ، مم

السنة والعقيدة .
حفظ الشيخ عشيش يف النحو 
ــح  ــك، ويف مصطل ــن مال ــة اب ألفي
ويف  ــيوطي،  الس ــة  ألفي ــث  الحدي
ــدرة،  وال ــاطبية  الش ــراءات  الق
ــوم الحديث  ــظ يف عل ــك حف وكذل

كتاب "بلوغ املرام"، وكتاب "عمدة 
ــون ثم  ــن املت ــا م ــام" وغريه األحك
ــيخ العلمية يف  استمرت رحلة الش

تصاعد .
ــني عشيش  ــيخ حس كانت للش
ــرئ  ــيخه املق ــة بش ــة خاص عالق
ــه ، إىل  ــد الل ــد العب ــة سعي العالم
رصح  ــد  سعي ــيخ  الش أن  ــة  درج
ــيش  ــيخ عش أكرث من مرة بأن الش
سيكون خليفته يف علوم القراءات.

ــه  ــه أن ــه وتالمذت ــر معارف ويذك
يختم القرآن أسبوعياً منذ أربعني 
ــه يقرأ  ــى أن ــة وإىل اآلن، بمعن سن

يومياً خمسة أجزاء من القرآن .
ــام بها وال  ــال التي ق ــم األعم أه

يزال:
ــرآن الكريم بمكة  ــس الق أ- تدري

املكرمة يف مسجد األمري أحمد .
ــث  ــاً يف دار الحدي ب- درّس زمن

الخريية .

عبدالصمد الخوالين

كسوة العيد
من يوميات رمضانمن يوميات رمضان

ــرش  ــايل الع ــون يف اللي ــون اليمني ــع املواطن يجتم
ــد اسواق املالبس  ــهر رمضان عند عن االخرية من ش
ــوة  واملحالت واملوالت وحراجات االرصفة لرشاء كس
ــهد رمضاني يتكرر كل عام، ولعل ابرز  العيد يف مش
ــون هي منطقة  ــن التي يقصدها املواطن هذه االماك

ــديداً واختناقات  ــهد ازدحاماً ش ــر التي تش التحري
ــم  عوائله ــون  يصطحب ــاس  الن ــاهد  فتش ــة  مروري
ــف  مختل ــن  م ــني  قادم ــر  التحري يف  ــدون  ويتواج
ــة  ــة العاصم ــارج امان ــن خ ــض م ــات والبع املديري
ــهم او  ــوة ألنفس ــؤالء املواطنون عن كس ــث ه ويبح
لزوجاتهم  او ألوالدهم والبعض يصطحب ما يقارب 
ــن اوالده او اقاربه ،فرتاهم  ــوتهم م ــراد لكس عرشة اف

ــة إلرضاء  ــس واالحذي ــالت املالب ــني مح ــون ب يتنقل
ــهد تدهوراً  ــم جميعا ،ورغم ان هذا العام يش اذواقه
ــض ومعاناة وفقراً  ــة االقتصادية عند البع يف الحال
ــاً كبرياً يف االسعار نتيجة العدوان والحصار  وارتفاع
إال ان املواطنني يتواجدون يف هذه املناطق متحدين 
ــة وموجهني  ــية الصعب ــروف املعيش ــدوان والظ الع

رسالة للعالم بأن اليمنيني ال زالوا بخري.

احمد السعيدي

ميانيون في موكب الرسول

ــة واإلسالمية، ومن أعظم عظماء  ِمْن عظماء األمة العربي
ــوىس بن نصري بن  ــخ هو األمري اليماني م ــني يف التاري الفاتح
ــة وفاتح  ــمال إفريقي ــد اللخمي أمري ش ــن بن يزي عبدالرحم
ــا والربتغال)  ــس (إسباني ــالد األندل ــم فاتح وأمري ب ــرب ث املغ

جميعها.
وقبيلة لخم التي ينتمي إليها موىس بن نصري من القبائل 
اليمانية السبئية العريقة، وقد انتقلت قبيلة لخم من منطقة 
ــام  ــن إىل منطقة أداني الش ــى باليم ــق الوسط ــارب واملناط م
لتحقيق السيطرة واإلرشاف عىل الطرق التجارية بني الشام 
ــاط التجاري  ــة يف إطار النش ــني املراكز التجاري ــن وتأم واليم
ــم سيادتها ما بني  ــطت لخ للدولة اليمنية قبل اإلسالم، فبس

تبوك إىل نهر األردن وفلسطني.
ــوىس بن نصري من رجاالت بني الدار  لقد كان جد ووالد م
ــني الذين أدركوا رسول الله صىل الله عليه وآله وسلم  اللخمي
ــوا مجاهدين يف سبيل  ــوا به وصدقوا برسالته، ثم انطلق فآمن

الله بأنفسهم يف الفتح العربي اإلسالمي للشام.
ــة 19 هجرية يف منطقة جبل  ــد ُوِلد موىس بن نصري سن لق
ــطني والتي هي منطقة أرسته اللخمية الدارية،  الخليل بفلس

ــل الخليل إىل  ــه يف جب ــن نصري من قريت ــل موىس ب ــم انتق ث
ــان قائد  ــري ك ــاه نص ــام؛ ألن أب ــة الش ــق عاصم ــة دمش مدين
ــأ وعاش موىس يف كنف أبيه القائد  ــق، فنش الرشطة يف دمش
ــن الصحابة والعلماء  ــق وتتلمذ عىل يد عدد م بمدينة دمش
ــد الفتح أمثال الصحابي  ــق بع اليمانيني الذين سكنوا دمش
ــي دحية بن خليفة الكلبي  ــو الدرداء األنصاري، والصحاب أب
ــرع موىس بن نصري يف مجال  ــريي، وتميم الداري. كما ب الحم
ــه خربة واسعة يف  ــب من أبي ــة وفنون الحرب، واكتس الفروسي

مجال القيادة وفنون الحرب.
ــره الغزو العربي  ــو يف الثامنة من عم ــهد موىس وه وقد ش
ــة 27هـ حيث سار الجيش  ــري األول لجزيرة قربص سن البح
ــفن من ساحل الشام إىل قربص، وقد  العربي اإلسالمي بالس
ــة أركون قربص عىل  ــك الغزو دخول قربص ومصالح تم يف ذل
أداء الجزية. ويف سنة 35-33هـ تم فتح جزيرة قربص وأصبح 

موىس بن نصري والياً عليها.
ــان القائد موىس  ــدة مراحل وك ــح األندلس بع ــد تم فت ولق
ــن زياد وكبار قادة جيش  ــن نصري قد التقى بالقائد طارق ب ب
ــدأ العمل  ــة 94هـ وب ــوال سن ــة طليطلة يف ش ــح يف مدين الفت
ــالد األندلس  ــح ب ــن فت ــرية م ــة واألخ ــة الثالث ــذ املرحل لتنفي
ــا والربتغال فافتتحها  ــمل إسباني بمدلولها الواسع الذي يش

كلها ودّوخ أقطارها وجمع غنائمها.

ــري أول  ــوىس بن نص ــي الفاتح م ــم اليمان ــان الزعي ــد ك لق
ــالد األندلس  ــرب العربي وب ــم يف التاريخ لبالد املغ ــري حاك أم
ــا، فعندما توىل سنة 88هـ وأصبح أمرياً عىل إفريقية،  جميعه
ــىص، وتوحدت  ــط واملغرب األق ــرب األدنى واألوس ــح املغ افتت
ــح أول أمري حاكم يف  ــرب العربي وأصب ــل بالد املغ ــه ك بزعامت
ــاً: ليبيا  ــي التي هي حالي ــالد املغرب العرب ــائر ب التاريخ لس

وتونس والجزائر واملغرب وموريتانيا.
ــد تويف موىس بن نصري سنة 97هـ باملدينة املنورة وقيل  وق

يف وادي القرى شمال املدينة، فرحمة الله ورضوانه عليه.
*من كتاب يمانيون يف موكب الرسول
للباحث محمد حسني الفرح
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