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حديث شريف
عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: »إن في 
رى ظهورها من بطونها وبطنوها من ظهورها، فقام أعرابي فقال: لمن هي يا 

ُ
الجنة غرفًا ت

رسول الله؟ قال: لمن أطاب الكالم، وأطعم الطعام، وأدام الصيام، وصلى لله بالليل والناس 
نيام«.. رواه الترمذي..

 في حفل التكريم الذي اقامته مؤسسة اليمن  

د.  اإلرياني : سيظل علماء اليمن حراس الدين وقادة الوسطية واالعتدال

وقال مخاطبًا العلماء: انتم أعالمنا ومن يرشدنا إلى طريق 
الصواب وينير لنا الطريق إلى س��واء السبيل والعمل الصالح 
الذي يقود إلى الوسطية المعتدلة والسماحة المنفتحة، وتقبل 
الرأي والرأي اآلخر فيما ال يحلل حرامًا أو يحرم حالال بوسطية 

واعتدال.
وأضاف: انتم أمناء األمة أينما كنتم ومن أي أصقاع األرض أتيتم 
فهذه الصفات كلها تجمعكم وتجتمع فيكم وهي في نفس 
الوقت تسكن قلب وعقل وفكر كل واحد منكم وليس على الله 

بمستنكر ٭ أن يجمع العالم في و احد.

ولفت إلى ما تميزت به اليمن منذ فجر اإلس��الم من إنجاب 
صفوة علماء أعالم يحرسون الدين ويحمون حوزته ويبينون 
قيمه ومبادئه ويفسرون آياته ويروون أحاديث الرسول العظيم 
ويجلون ما غمض من شريعته وتشريعاته في اليمن وسائر 
دولة اإلسالم عند امتدادها من االندلس غربا إلى مشارف الصين 

شرقا.
ووصف الدكتور عبد الكريم اإلرياني العلماء المختارين للتكريم 
بصفوة الحاضر وضمانات المستقبل بما لهم من الحضور الدائم 
في القلوب والعقول كونهم الصفوة الخيرة المختارة التي يعلق 

عليها كل يمني الكثير من اآلمال..
 معتبرا احتفاء المؤسسة بهم تعبيرا رمزيا يميط 
اللثام عما يكنه اليمنيون لهم ولألجالء من أمثالهم 

في سائر الوطن.

وشمل التكريم فضيلة العلماء:

 محمد بن إسماعيل العمراني، حمود بن عباس 
ال��م��ؤي��د، ص����ادق م��ح��م��د ال���ع���ي���دروس، م��ح��م��د بن 
محمد المنصور، حسين محمد الهدار، محمد علي 
مرعي، ناصر محمد الشيباني،  أب��و بكر مشهور، 
احمد عبدالرزاق الرقيحي، عبدالله حسن الراعي، 

عبدالكريم الالحجي، احمد لطف الديلمي والشيخ يحيى احمد 
الحليلي.

هذا وكان قد أشاد وزير األوقاف بدور العلماء في تبصير األمة 
بقضاياها وتقريب أمور دينها بالفتوى واالجتهاد والموعضة 

الحسنة.
ولفت إلى سعة صدور العلماء في مختلف المواقف والمشاهد.. 
مشيرًا إلى ثراء اليمن بهجر العلم ومعاقله في صنعاء، تعز، زبيد، 
تريم، صعدة، والبيضاء وكثير من المناطق الشهيرة بمآثر 

علمائها داخل اليمن وخارجه.
وعبرت كلمة علماء اليمن التي  ألقاها أكرم الرقيحي عن حرص 
العلماء على مصلحة األمة وإرشادها نحو ما يجلي عالقتها بخالقها 
ويبصرها بأمور دينها ودنياها من منطلق ثوابت الدين الحنيف 

وأوامره ونواهيه المنصوصة في الكتاب والسنة المطهرة.
وتطرق  رئيس مجلس أمناء المؤسسة الدكتور حسين العمري 
الى  الدور الوطني والتربوي لفضيلة العلماء في حقب التاريخ 
اليمني.. مذكرا بمن "سجن أو استشهد منهم عامي 1948 
و1955م لوقوفهم ضد الظلم واالستبداد والدعوة للشورى 

والعدالة دونما خوف ".
حضر الفعالية أمين العاصمة األخ عبدالقادر هالل وجمع من 

مشائخ وطالب علم وعامة المصلين في الجامع الكبير.

يع والطوائف وما يدور بشأنه من نقاش سوف لن 
ّ

> حديث التش
ينقطع وسيظل مستمرًا حتى النشور.

إن تعدد االقفال على الكنز دليل على غلو قيمة ما فيه؛ وأن 
وجود اللصوص وقطاع الطرق في ممر جبلي خطر دليل على أهمية وغنى 

المسافرين على ذلك الطريق.
رجال الدين المتعصبون في ورطة ذلك أن كل واحد منهم يقف متشددًا 

تجاه اآلخر.
إن أراد المتخاصمون حسم نقاشاتهم فالحب وحده هو المنقذ فهو يخرس 
المناقشات وينهبها.. المحب يلتزم الصمت ويمتنع عن الرد فتتوقف 
النقاشات مثله كمثل الذي حط على رأسه طائر نادر فترتجف روحه ويكف 

عن الحركة خشية أن يفزع ذلك الطائر فطير.
الحب مثل ذلك الطائر الذي يدعوك أن تلتزم الصمت وهو أشبه السداد 

في فوهة أبريق به ماء يغلي إن رفع يدنفع الماء الفائر خارج ذلك األبريق.

صالة من أجل السلوك
لنتوسل الى الله كي يعيننا على ضبط أنفسنا ذلك أن من ال يملك القدرة على 

ضبط نفسه يحرم رحمة الله.
إمن من يطلق العنان لنفسه دون رقابة وسيطرة ال يفسد ذاته فحسب، إنما 

يوقد النار في العالم كله..
 ما يحدث لدى المرء من حزن واكتئاب، إنما هو نتيجة لما قام به من عمل 

سيئ وما قاله من كالم مهين.
 وان من يتصرف بغير احترام مع الصديق، فهو قاطع طريق يسيئ للناس 
وهو ليس بإنسان من خالل الطاعة مألت السماء بالنور وعن طريقها صار 
المالئكة تقاة مقدسين وبسبب عدم الصالح تنكسف الشمس وبسبب 

الغطرسة والعجرفة يعود ابليس ثانية من الباب!

> أدى أكثر من ربع مليون فلسطيني صالة الجمعة األولى من شهر 
ات اسرائيلية  رمضان المبارك في رحاب المسجد االقصى وسط إجراء

مشددة.
وقال مدير أوقاف القدس الشيخ عزام الخطيب إن أكثر من ربع مليون 
فلسطيني أدوا الصالة في األقصى وقد سارت األمور بشكل هادئ بعد أن تم 

استكمال االستعدادات الستقبال المصلين في شهر  رمضان..
هذا وزحف المصلون الى المسجد من كل أنحاء الضفة الغربية والقدس الشرقية 
والداخل الفلسطيني، غير أن سلطات االحتالل منعت جميع سكان قطاع غزة.

وكانت أعداد كبيرة من قوات الجيش  والشرطة قد انتشرت في أنحاء المدينة، 
خاصة على مداخل القدس القديمة.. وحيا مفتي القدس والديار الفلسطينية 
الشيخ محمد حسين المصلين ورحب بهم في األقصى داعيًا إياهم الى االستمرار 

في الوجود بالمسجد األقصى..!

شربة ماء
> روي عن سلمان الفارسي أنه قال: »خطبنا رسول الله - صلى الله 
عليه وآله وسلم- آخر يوم من شعبنا فقال: يا أيها الناس قد أظلكم شهر 
عظيم مبارك شهر فيه ليلة خير من ألف شهر، شهر جعل الله صيامه 
فريضة وقيام ليله تطوعًا، وهو شهر الصبر، والصبر ثوابه الجنة، شهر 
المواساة، من فطر فيه صائمًا كان مغفرة لذنوبه وعتق رقبته من النار وكان له مثل 
أجره من غير أن ينقص من أجره شيء.. قالوا يا رسول الله ليس كلنا يجد ما يفطر 
الصائم، فقال عليه الصالة والسالم: يعطي الله هذا الثواب من فطر صائمًا على ثمرة 
أو على شربة ماء أو مذقة لبن، وهو شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من 
النار، ومن سقى صائمًا سقاه الله من حوضه شربة ال يظمأ بعدها حتى يدخل الجنة..

النزاع الطائفي
 جمال الدين الرومي

دعاء
م فينا شر خلقك.. وارزقنا فهم القرآن.. 

ّ
اللهم حكم فينا كتابك وسنة نبيك.. وال تحك

واجعل الحمد يروينا والعلم يهدينا.. وال تسلط علينا شهواتنا وال تفرق بين اخواننا.
يا رب.. استجب لدعاء الصائمين..

وتوسالت الفقراء المتضرعين الى جودك وكرمك.
 > > >

< اللهم إني لك صمت، وبك آمنت، وعليك توكلت وعلى رزقك أفطرت، ولك أسلمت.. 
ت العروق، وثبت األجر إن شاء الله.. يا واسع المغفرة اغفر لي.. اللهم 

ّ
ذهب الظمأ وابتل

اعنا على الصيام والقيام وغض البصر، وحفظ اللسان.
 اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.. اللهم أني أسألك الجنة والنجاة من 

النار.. اللهم آمين...!

من هدي رسول اهلل 
 كان من هدي رسولنا الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم - في شهر رمضان المبارك مصاحبة القرآن 
الكريم وعيشه معه، وتدارسه آلياته مع جبريل عليه السالم، ولم ال..؟ وهذا الشهر هو شهر القرآن.. 
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان.. كذلك االجتهاد في قيام 

الليل، كان المصطفى عليه السالم قوامًا كثيرًا للتجهد والذكر والبكاء والدعاء لله تعالى:
قال له ربه سبحانه »قم فانذر« »قم الليل إال قلياًل«، فقام صلى الله عليه وآله وسلم ثالثًا وعشرين 
سنة ولم يقعد بعدها، لم يسترح، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين.. وهو القائل - صلى 

الله عليه وآله وسلم: »من قام رمضان إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقّدم من ذنبه«.
كما كان - صلى الله عليه وآله وسلم- من هديه اإلكثار من الذكر والتبتل واالستغفار والمناجاة 
خاصة في معتكفه في الشعر األواخر حيث يشد المئزر ويجد ويجتهد ويوقظ أهله.. ذلكم أن الذكر 

حياة القلوب وغذاء األرواح.

كرمت مؤسس��ة اليمن للثقافة والتنمية السياس��ية 
كوكبة من أصحاب الفضيلة العلماء من مناطق مختلفة 
في اليمن نظير "فضلهم في ريادة جيلهم حتى اليوم 
علما وعمال، فقها وعلوم س��نة، تدريس��ا وإفتاء على 
مختلف مذاهب اإلس��الم مقتفين س��ابقيهم من كبار 

العلماء المجتهدين".
وف��ي فعالية التكريم التي اقيمت ف��ي الجامع الكبير 
بصنع��اء الخميس ن��وه الدكتور عبدالكري��م االرياني 
الرئي��س األعلى للمؤسس��ة ال��ى اهمية ه��ذا التكريم  
وما يمثل��ه من التفاتة لهذه القامات ودورها في إنارة 

الطريق للعامة وإرشادهم طريق الصواب.

ربع مليون فلسطيني 
يصلون في األقصى

العالمة محمد العمراني

العالمة حسين الهدار

العالمة  عبدالكريم الالحجيالعالمة  احمد الديلميالعالمة  احمد الرقيحيالعالمة  ابوبكر مشهورالعالمة  صادق العيدروس

العالمة  حمود المؤيد

العالمة  ناصر الشيبانيالشيخ يحيى الحليليالعالمة  يحيى المنصورالعالمة  محمد علي المرعي


