
د. عائض القرني

¿ الأق�����ض��ي��ة ت��ق��وم على 
اأمرين، اإما حكم واإما �ضلح، 

فاحلكم ق�ضية عادلة وحكم 

نافذ، وقد يرتك يف نف�س اأحد 

اخل�ضمني اأث��را، ف��اإن احلق 

ل ير�ضي الطرفني كما قال 

الأول: 

َف النا�ِس اأع��داٌء  - اإّن ِن�ضْ

ملن - َوِلَ الأحكاَم.. هذا اإْن 

َعَدْل 

- ولكن ال�ضلح خري، فهو 

اأح�ضن اأث��را، واأ�ضلم عاقبة، 

لأنه يبنى على كرم النف�س، 

و�ضماحة الطبع، فهو ياأتي 

ع��ف��وا ب��ا ح��ك��م ���ض��ادر من 

اأحد، بل من جودة ال�ضجية، 

وح�ضن اخلال، فالذي ي�ضعى 

بال�ضلح م�ضدد ُمعاٌن حمبوب، 

لأن��ه يريد البناء واخل��ري، 

ِريُد  ولهذا قال �ضعيب: »اإِْن اأُ

اَح َما ا�ْضَتَطْعُت«.  اإِلَّ الإِ�ضْ

عفا عمن ظلمه يف عر�ضه، 

فال�ضلح خري على كل جهة 

اأردت، لأن���ه ل ي��ن��دم على 

ال�ضلح اأح��د، اإذ يعو�س اهلل 

قابل ال�ضلح �ضكينة واأمنا، 

وبرد عفٍو ولذة كرم، يجدها 

يف قلبه، لأن املُ�ضاِلح كرمي، 

وال���ك���رمي وا���ض��ع ال��ب��ط��ان، 

رحب الباع، من�ضرح ال�ضدر، 

بخاف راف�س ال�ضلح فاإنه 

ي��ع��اق��ب ب��ح��رج يف ���ض��دره، 

و�ضيق يف نف�ضه، جزاًء وفاقا 

لعمله. 

واع���ت���ر ب���ه���ذا ال��ب��خ��ي��ل 

واجل���ايف الغليظ واللحوح 

جدب  م��ن  ففيه  ال�ضحيح، 

ال��ن��ف�����س، وق��ح��ط ال����روح، 

و���ض��ي��ق اخل��ل��ق، م��ا يفوق 

ال��و���ض��ف جم�����ازاة لفعله 

ال�ضنيع. 

وم��ا اأج��م��ل ه��ذا التعقيب 

َرِت  ْح�ضِ الباهر ال�ضاطع: »َواأُ

«، وهو حتذير  حَّ الأَْنُف�ُس ال�ضُّ

للنفو�س من هذا املر�س الذي 

عليها  ي��غ��ل��ب  و  ، ي�ضحبها

فا تقبل �ضاحا، ول تعفو 

عن مظلمة، ول تتنازل عن 

ح���ق، ول تعطي ن���وال اإل 

من رحم اهلل، ولكن يف قوله: 

��َرِت« �ضورة حية  »َواأُْح�����ضِ

حل�ضور �ضبح اجلاثم القامت، 

ليل مكفهر، ح�ضر  ن��ه  وك��اأ

�ضماله ال�ضوداء ووجهه  باأ

العاب�س. 

ثم ذكر الأنف�س لأنها م�ضدر 

اخل����ري وال�������ض���ر، واجل����ود 

والبخل، فمن ح��ّدث نف�ضه 

ب��امل��ع��روف َق���ِب���ل ال�ضلح 

و�ضعى اإىل امل�ضاحمة، ومن 

بخلت نف�ضه و�ضنت �ضيقت 

ع��ل��ى ع��ب��اد اهلل و���ض��ع��ت يف 

ب�ضرا�ضة  ا�ضتيفاء حقوقها 

 » حَّ وعناد. ويف قوله: »ال�ضُّ

اإ����ض���راق يف ال��ع��ب��ارة، لأن 

ال�ضح غاية البخل ومنتهاه، 

وهو اأ�ضمل من البخل الذي 

ه��و م��ن��ع ال��ع��ط��اء، وحب�س 

التدفق، يزيد ب��رتك العفو، 

ورف�س امل�ضاحمة، وال�ضعي 

يف امل��ط��ال��ب��ة وامل��ع��ات��ب��ة 

وامل�ضاربة، حتى ق��ال ابن 

ت��ي��م��ي��ة: امل���وؤم���ن ال�����ض��ادق 

ل ي�ضارب ول يعاقب ول 

يطالب، واإمنا مينع الإ�ضاح 

قبوُل �ضح الأنف�س الأّم��ارة، 

ولهذا ح�ضن اأن يزف يف �ضياق 

الآية، فمن جنا من �ضح نف�ضه 

عا�س �ضاحلا م�ضلحا، ف�ضار 

كالغمامة اأينما حلت هلت، 

فهو ج��واد عند اخل�ضومة، 

�ضهل عفو عند املنازعة، ي�ضرٌي 

عند اجل����دال، �ضفوح عند 

املعاتبة، بخاف ال�ضحيح، 

فهو بخيل بنواله، ثقيل يف 

م��ط��ال��ب��ه، عنيد يف خ��اف��ه، 

�ضر�س يف طباعه، و�ضدق اهلل: 

وَلِئَك  »َوَمْن ُيوَق �ُضحَّ َنْف�ِضِه َفاأُ

ُهُم امْلُْفِلُحوَن«.۹

شهر القرآن 
»وَالصُـّْلحُ خـَيـْرٌ وَُأحـْضـِرَتِ اأَلنـُْفسُ الشُـّح«

توسعة  للمسجد النبوي بـ15مليارًا
¿ قدرت اللجنة امل�ضكلة لتحديد مبلغ 
التعوي�ضات لنزع العقارات ل�ضالح 

تو�ضعة ال�ضاحة ال�ضرقية والغربية 

للم�ضجد النبوي ال�ضريف ب�«15« مليار 

ريال .

وي�ضتمل امل�ضروع على تو�ضعات 

م��ن اجل��ه��ت��ني ال�����ض��رق��ي��ة وال��غ��رب��ي��ة 

للم�ضجد النبوي ال�ضريف، باإ�ضافة 

�ضاحتني �ضرقية وغربية اإىل امل�ضجد 

النبوي ال�ضريف، ت�ضاف اإىل الطاقة 

ال�ضتيعابية للم�ضلني، وتت�ضمن نزع 

ملكية اإ�ضافية من الناحية الغربية، 

بحيث يتم ا�ضتغال امل�ضاحة املقامة 

�ضابقا مع اإ�ضافة الأرا�ضي الواقعة 

غرب املناحة، املحدودة من اجلنوب 

بطريق ال�ضام وم��ن ال�ضمال �ضارع 

ع��م��رو ب��ن ال��ع��ا���س، وم���ن ال�����ض��رق 

املناحة ومن الغرب �ضارع �ضعيد بن 

زيد، مع اإن�ضاء حمطة حتميل وتنزيل 

ل��ل��ح��اف��ات وال�����ض��ي��ارات، وم��واق��ف 

حتت هذه ال�ضاحة مكونة من دورين 

حتت الأر�س مماثلة ملا مت اإن�ضاوؤه يف 

الناحية ال�ضرقية، وي�ضتخدم اأعاها 

�ضاحة ت�ضاف اإىل الطاقة ال�ضتيعابية 

للم�ضلني، وبذلك يتم الف�ضل بني حركة 

ال�ضيارات واحلافات وحركة امل�ضلني.

ال�ضرقية،  للناحية  لن�ضبة  با م���ا  اأ

فيتم نزع ملكية اإ�ضافية ت�ضمل القطع 

املطلة على ال�ضاحة ال�ضرقية للم�ضجد 

النبوي ال�ضريف، اإ�ضافة اإىل الأرا�ضي 

املحدودة من اجلنوب ومن ال�ضمال 

ومن ال�ضرق ، ومن الغرب .۹

مدير مكتب األوقاف بصعدة لـ»امليثاق«:

۹ م��ا تقييمكم ل���أو���ص��اع مبحافظة �صعدة 
جراء فتنة التمرد؟

- لقد �ضهدت املحافظة خال اأيام التمرد 

اأو�ضاعاً �ضعبة للغاية متثلت يف نزوح 

العديد من �ضكان املديريات ب�ضبب الحداث 

التي اأ�ضعلها املتمردون احلوثيون وبعد 

�أن قبلو� بالنقاط �ل�ست مت على �إثرها وقف 

اإطاق النار.. هذا التفاق جعل بع�س اأبناء 

�ضعدة يعودون اىل حمافظتهم، والدولة 

ع��ززت الثقة واجل��دي��ة يف اإح��ال ال�ضام 

باملحافظة من خال قيامها بح�ضر الأ�ضرار 

الناجمة عن فتنة التمرد والبدء ب�ضرف 

التعوي�ضات ح�ضب توجيهات فخامة الخ 

علي ع��ب��داهلل �ضالح رئي�س اجلمهورية، 

واحلقيقة اأن الخ العميد طه عبداهلل هاجر 

حمافظ املحافظة بذل جهودًا كبرية وليزال 

يف رفع معاناة املواطنني النازحني.

ن املواطنني م��ع النظام  خ�ضو�ضاً واأ

والقانون والد�ضتور ويريدون اأن ت�ضود 

نينة وال�ضتقرار بهدف  املحافظة الطماأ

ا�ضتمرار عملية التنمية.. فهم متذمرون 

وغري را�ضني عّما متار�ضه عنا�ضر التمرد 

ومب��ا حلقهم من اأ���ض��رار �ضببت يف تاأخر 

عجلة التنمية يف حمافظتهم.. فبدون الأمن 

وال�ضتقرار ل تنمية.

نصح وإرشاد
۹ ما دور العلماء يف �صعدة من اأحداث التمرد؟
- دور العلماء كان وم��ازال م�ضتمرًا يف 

�لن�سح و�الر���س��اد يف �أو���س��اط �ملو�طنني 

مبختلف �ضرائحهم بحرمة �ضفك الدماء 

وقطع الطريق وتخريب املمتلكات ووجوبية 

طاعة ول الأمر وحرمة اخلروج على الأمة 

لقول الر�ضول �ضلى اهلل عليه واآله و�ضلم : 

»من خرج على اأمتي ي�ضرب بارها وفاجرها 

ول يتحا�ضى من موؤمنها فلي�س مني ول�ضت 

منه«، ونحن على ثقة باأن هذا العمل يتطلب 

جهودًا كبرية خا�ضة يف هذا الزمن املتغري 

ويف اإطار النفتاح والغزو الفكري والدخيل 

على جمتمعنا كون العامل اأ�ضبح قرية يف ظل 

التقدم التكنولوجي والف�ضاء املفتوح وهذا 

يتطلب وقتاً وجهدًا اأكر يف اإطار امل�ضوؤولية 

اأمام اهلل.

۹ ر�صالة امل�صجد ودوره���ا يف توعية النا�س 
وت�صحيح املفاهيم الدينية ال�صحيحة.. كيف 

تنظرون اليها؟

- مما ل�ضك فيه اأن دور امل�ضجد كبري 

ومهم خا�ضة يف ظل هذه الظروف التي متر 

بها املحافظة مما يتطلب من خطباء امل�ضاجد 

القيام بواجبهم التوعوي والر�ضادي ملا 

فيه اخلري وامل�ضلحة للعباد والباد وبنهج 

الو�ضطية والع��ت��دال بعيدًا عن التطرف 

واملغالة ونبذ التع�ضب املذهبي والطائفي، 

وحتكيم العقل واملنطق للكتاب وال�ضنة 

خا�ضة واأن الأمة ال�ضامية تواجه حتديات 

كبرية من اأج��ل زرع الفرقة وال�ضتات يف 

�أو�ساط �أبنائها بهدف �إ�سعافها و�لنيل منها.. 

لكن الأمل بالعلماء يف بادنا ملا �ضهد ر�ضولنا 

ونبينا حممد �ضلى اهلل عليه واآله و�ضلم لأهل 

اليمن وباإميانهم: »الإميان ميان واحلكمة 

ميانية والفقه ميان«.

نهب وضياع
۹ م���ا ح��ج��م مم��ت��ل��ك��ات م��ك��ت��ب الأوق������اف 

باملحافظة.. واإيرادتها ال�صنوية؟

- اأود اأن اأو�ضح لكم باأن غالبية اأرا�ضي 

�ضف غالبيتها  وق���اف لكن لاأ اأ املحافظة 

مغت�ضبة لدى بع�س اأبنائها وهي �ضائعة 

من قبل الإدارات ال�ضابقة ملكتب اأوق��اف 

املحافظة، ونبذل جهودًا جبارة يف �ضبيل 

اإظهارها حالياً ب�ضتى الأ�ضاليب والطرق 

اللينة وهذا يتطلب منا جهدًا ووقتاً.

اأما بخ�ضو�س الإيرادات فهي متدنية ول 

تذكر خا�ضة واأن املحافظة مرت باأحداث 

فتنة التمرد جعلت عنا�ضرها تقوم بجبايتها 

وهناك اأمل بعد اأن يعود للمحافظة الأمن 

وال�ضتقرار يف حت�ضني ورفع املوارد املالية.

۹ ماذا عن عملية احل�رص ل�أوقاف باملحافظة؟

¿  شدد مدير األوقاف واإلرشاد بمحافظة صعدة األخ محمد البعداني 
على دور رسالة المسجد وما يتطلب من العلماء وخطباء المساجد 
والمرشدين القيام به لتوعية الناس وتصحيح المفاهيم الدينية 

الصحيحة في ظل الظروف التي تمر بها المحافظة..
مشيرًا إلى أن أضرارًا كبيرة لحقت  بممتلكات األوقاف جراء فتنة التمرد..

جاء ذلك في اللقاء الذي أجرته معه صحيفة »الميثاق« .. فيما يلي 
نص الحوار:

املتمردون نهبوا ممتلكات 
األوقاف يف جميع املديريات

ندعو املواطنني لدفع الزكاة إىل الدولة
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¿ اإنه التجرد الكامل هلل ، بكل خاجلة يف القلب وبكل حركة 
يف احلياة؛ بال�ضاة والعتكاف وباملحيا واملمات، بال�ضعائر 

التعبدية وباحلياة الواقعية وباملمات وما وراءه . اإنها ت�ضبيحة 

التوحيد املطلق، والعبودية الكاملة، جتمع ال�ضاة والعتكاف، 

واملحيا واملمات، وتخل�ضها هلل وحده هلل رب العاملني، املهيمن 

املت�ضرف املربي احلاكم للعاملني، وبذلك اأمرت ف�ضمعت واأطعت 

واأنا من امل�ضلمني. فا بد من التجرد هلل تعاىل يف جميع الت�ضرفات 

رف حلظة اإل وهي خال�ضة هلل، فعبادتي هلل  والأفعال فا ُت�ضْ

وذبحي وقرباتي هلل وحياتي هلل ومماتي هلل، فهو املق�ضود لذاته 

يف جميع الأفعال، فا يجوز �ضرف عبادة ول جزء منها لغريه واإل 

فقد َجعلت هلل �ضريكا حا�ضاه ذلك فهو رب العاملني . فمن عا�س هلل 

ولتوحيد اهلل �ضرى هذا التوحيد يف دمائه، حتى ينب�س قلبه بحب 

اهلل فا يرى اإل ما ير�ضيه، ول يقرتف اإل ما ُيقربه من حبيبه، 

�ضوقا اإليه واإجال له، حتى يرتقي اإىل منزلة الولية فيكون وليا 

هلل حقا، فيعي�س وقلبه بذكر اهلل عامر، كما قال �ضيخ الإ�ضام ابن 

تيمية: ما يفعل اأعدائي بي؟ اأنا جنتي وب�ضتاين يف �ضدري، اأنا 

�ضجني خلوة، ونفيي �ضياحة، وقتلي �ضهادة .. 

 فكان حاله كما قال تعاىل يف احلديث القد�ضي: )كنت �ضمعه الذي 

ي�ضمع به وب�ضره الذي يب�ضر به ويده التي يبط�س بها ورجله 

التي مي�ضي بها ولئن �ضاألني لأعطينه ولئن ا�ضتعاذين لأعيذنه(.

 فاللهم اجعل اأعمالنا واأقوالنا خال�ضة لوجهك الكرمي..۹

معاذ بن جبل إمام العلماء 

صفته رضي اهلل عنه
عن اأبي بحرية يزيد بن قطيب ال�ضكونى 

ق��ال: دخلت م�ضجد حم�س ف��اإذا اأن��ا بفتى 

حوله النا�س، جعد قطط، فاإذا تكلم كاأمنا 

يخرج من فيه نور ولوؤلوؤ، فقلت من هذا قالوا 

معاذ بن جبل. 

وع��ن اأب��ي م�ضلم اخل���ولين ق��ال: اأتيت 

م�ضجد دم�ضق ف��اإذا حلقة فيها كهول من 

اأ�ضحاب حممد واإذا �ضاب فيهم اأكحل العني 

براق الثنايا كلما اختلفوا يف �ضيء ردوه اإىل 

الفتى قال: قلت جللي�س ل من هذا؟ قالوا هذا 

معاذ بن جبل. 

وعن الواقدي عن اأ�ضياخ له قالوا: كان 

معاذ رجا َطَوال اأبي�س ح�ضن ال�ضعر عظيم 

العينني جمموع احلاجبني جعدا قططا. 

 ثناء رسول اهلل عليه
عن اأن�س قال: قال ر�ضول اهلل: )اأعلم اأمتي 

باحلال واحل���رام معاذ بن جبل( رواه 

الإمام اأحمد. 

وعن عا�ضم بن حميد عن معاذ بن جبل 

قال: ملا بعثه ر�ضول اهلل اإىل اليمن خرج معه 

يو�ضيه ، فلما فرغ قال: يا معاذ، اإنك ع�ضى 

األ تلقاين بعد عامي هذا، ولعلك متر مب�ضجدي 

هذا وقري، فبكى معاذ خ�ضعاً لفراق ر�ضول 

اهلل �ضلى اهلل عليه و�ضلم ، ثم التفت فاأقبل 

بوجهه نحو املدينة فقال: اإن اأوىل النا�س بي 

املتقون من كانوا وحيث كانوا. 

 ثناء الصحابة عليه
عن ال�ضعبي قال: حدثني فروة بن نوفل 

الأ�ضجعي قال: قال ابن م�ضعود: اإن معاذ بن 

جبل كان اأمًة قانتاً هلل حنيفاً، فقيل اإن اإبراهيم 

كان اأمًة قانًتا هلل حنيًفا، فقال ما ن�ضيت هل 

تدري ما الأمة؟ وما القانت فقلت: اهلل اأعلم، 

فقال: الأمة الذي يعلم اخلري، والقانت املطيع 

هلل عز وجل وللر�ضول، وكان معاذ بن جبل 

يعلم النا�س اخلري وكان مطيًعا هلل عز وجل 

ور�ضوله. 

وعن �ضهر بن حو�ضب قال: كان اأ�ضحاب 

حممد اإذا حتدثوا وفيهم معاذ نظروا اإليه 

هيبة له. 

     تعبده واجتهاده
عن ثور بن يزيد قال: كان معاذ بن جبل 

اإذا تهجد من الليل قال: اللهم قد نامت العيون 

وغارت النجوم واأنت حي قيوم: اللهم طلبي 

للجنة بطيئ، وهربي من النار �ضعيف، اللهم 

اجعل ل عندك هدى ترده اإل يوم القيامة اإنك 

ل تخلف امليعاد. 

من مواعظه وكالمه
عن اأبي اإدري�س اخلولين اأن معاذ بن جبل 

قال اإن من ورائكم فتنا يكرث فيها املال ويفتح 

فيها ال��ق��راآن حتى يقراأه املوؤمن واملنافق 

وال�ضغري والكبري والأحمر والأ�ضود فيو�ضك 

قائل اأن يقول ما ل اأقراأ على النا�س القراآن فا 

يتبعوين عليه فما اأظنهم يتبعوين عليه حتى 

اأبتدع لهم غريه اإياكم واإياكم وما ابتدع، فاإن 

ما ابتدع �ضالة واأحذركم زيغة احلكيم فاإن 

ال�ضيطان يقول علي يف احلكيم كلمة ال�ضالة، 

وقد يقول املنافق كلمة احلق فاقبلوا احلق 

فاإن على احلق نوًرا، قالوا: وما يدرينا رحمك 

اهلل اأن احلكيم قد يقول كلمة ال�ضالة؟ قال 

هي كلمة تنكرونها منه وتقولون ما هذه فا 

يثنكم فاإنه يو�ضك اأن يفيء ويراجع بع�س ما 

تعرفون. 

وعن عبد اهلل بن �ضلمة قال: قال رجل ملعاذ 

بن جبل: علمني، قال وهل اأنت مطيعي قال: 

اإين على طاعتك حلري�س قال: �ضم واأفطر، 

و�ضل ومن، واكت�ضب ول تاأثم، ول متوتن اإل 

واأنت م�ضلم، واإياك ودعوة املظلوم. 

وعن معاوية بن قرة قال: قال معاذ بن جبل 

لبنه: يا بني، اإذا �ضليت ف�ضل �ضاة مودع 

ل تظن اأنك تعود اإليها اأبًدا واعلم يا بني اأن 

املوؤمن ميوت بني ح�ضنتني: ح�ضنة قدمها 

وح�ضنة اأخرها. . 

وعن الأ�ضود بن هال قال: كنا من�ضي مع 

معاذ فقال: اجل�ضوا بنا نوؤمن �ضاعة. 

وعن اأ�ضعث بن �ضليم قال: �ضمعت رجاء 

بن حيوة عن معاذ بن جبل قال: ابتليتم بفتنة 

ال�ضراء ف�ضرمت، و�ضتبتلون بفتنة ال�ضراء، 

واأخ��وف ما اأخ��اف عليكم فتنة الن�ضاء اإذا 

ت�سورن �لذهب ولب�سن رياط �ل�سام وع�سب 

اليمن فاأتعنب الغني وكلفن الفقري ما ل يجد. 

مرضه ووفاته
ع��ن ط���ارق ب��ن عبد الرحمن ق���ال: وقع 

الطاعون بال�ضام فا�ضتغرقها فقال النا�س ما 

هذا اإل الطوفان اإل اأنه لي�س مباء، فبلغ معاذ 

بن جبل فقام خطيًبا فقال: اإنه قد بلغني ما 

تقولون واإمنا هذه رحمة ربكم ودعوة نبيكم، 

وكموت ال�ضاحلني قبلكم، ولكن خافوا ما هو 

اأ�ضد من ذلك اأن يغدو الرجل منكم من منزله 

ل يدري اأموؤمن هو اأو منافق، وخافوا اإمارة 

ال�ضبيان. 

واتفق اأهل التاريخ اأن معاًذا � ر�ضي اهلل 

عنه � مات يف طاعون عموا�س بناحية الأردن 

من ال�ضام �ضنة ثماين ع�ضرة، واختلفوا يف 

عمره على قولني: اأحدهما: ثمان وثاثون 

�ضنة، والثاين: ثاث وثاثون.۹

¿ هو معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس، يكنى أبا عبد الرحمن، وأسلم وهو ابن 
ثماني عشرة سنة، وشهد العقبة مع السبعين وبدرًا والمشاهد كلها مع رسول اهلل، 
وأردفه رسول اهلل وراءه، وبعثه إلى اليمن بعد غزوة تبوك وشيعه ماشيًا في مخرجه 

وهو راكب، وكان له من الولد عبد الرحمن وأم عبد اهلل وولد آخر لم يذكر اسمه.

دعاء
¿ اللهم بعلمك الغيب، وقدرتك على 
اخللق اأحيني ما علمت احلياة خريا ل، 

وتوفني اإذا علمت الوفاة خريا ل، اللهم 

اإين اأ�ضاألك خ�ضيتك يف الغيب وال�ضهادة، 

واأ�ضاألك كلمة احلق يف الر�ضا والغ�ضب، 

واأ�ضاألك الق�ضد يف الفقر والغنى، واأ�ضاألك 

نعيما ل ينفد، واأ�ضاألك قرة عني ل تنقطع، 

واأ�ضاألك الر�ضا بعد الق�ضاء، واأ�ضاألك برد 

العي�س بعد املوت، واأ�ضاألك لذة النظر اإىل 

وجهك، وال�ضوق اإىل لقائك، من غري �ضراء 

م�ضرة، ول فتنة م�ضلة، اللهم زينا بزينة 

الإميان، واجعلنا هداة مهتدين. ۹

ليلة القدر يف العشر األواخر من رمضان

لقاء: محمد العزي

¿ف�ضل �ضبحانه وتعاىل �ضهر رم�ضان املبارك 
عن بقية الأ�ضهر، ولياليه الع�ضر الأخرية عن ليال 

العام، وليلة القدر التي هي خري من األف �ضهر..

 هل ليلة القدر حمددة التاريخ اأم اأنها يف الع�ضر 

الأواخر من �ضهر رم�ضان الكرمي؟ 

ليلة القدر اأخر النبي �ضلى هلل عليه و�ضلم اأنها 

يف الع�ضر الأخرية من رم�ضان، وبنيَّ عليه ال�ضاة 

وال�ضام اأن اأوتار الع�ضر اآكد من اأ�ضفاعها فمن قامها 

جميعاً اأدرك ليلة القدر.

وقد �ضح عن ر�ضول اهلل �ضلى اهلل عليه و�ضلم اأنه 

قال: ))من قام ليلة القدر اإمياناً واحت�ضاباً غفر له 

ما تقدم من ذنبه((.

 واملعنى اأن من قامها بال�ضاة و�ضائر اأنواع 

العبادة من قراءة ودعاء و�ضدقة وغري ذلك اإمياناً 

باأن اهلل �ضرع ذلك واحت�ضاباً للثواب من عنده ل 

رياء ول لغر�س اآخر من اأغرا�س الدنيا غفر اهلل 

له ما تقدم من ذنبه. وهذا عند جمهور اأهل العلم 

مفيد باجتناب الكبائر لقول النبي �ضلى اهلل عليه 

و�ضلم: ))ال�ضلوات اخلم�س واجلمعة اإىل اجلمعة 

ورم�ضان اإىل رم�ضان مكفرات ملا بينهن اإذا اجتنبت 

الكبائر(( اأخرجه الإمام م�ضلم يف �ضحيحه. ۹

¿اأ�ضبحت حكاية وممار�ضات �ضطو املتنفذين على مقابر املوتى واأماكن واأرا�ضي الوقف 
وممتلكاته يف انحاء اجلمهورية، �ضاهدة على مدى الهمال والت�ضيب والامبالة الذي كبد الدولة 

مليارات الريالت ان مل تكن اأكرث بكثري.. ت�ضرفات رعناء ميار�ضها الثرياء واملتنفذون يف تعز جتاه 

مقرة وقبور »الأجينات« مبديرية املظفر حمافظة تعز، والتي ي�ضل عمر القر فيها اىل قرون.. 

اأي اىل ازمنة املعتبية بنت امللك الر�ضول التي اأوقفتها وقفية عامة جلميع امل�ضلمني ليحق التفريط 

بها او العبث او التنازل عن جزء منها اأو بيعها، كما هو حا�ضل الآن.

الزائر لهذا املكان التاريخي والثري الذي ي�ضم قبور عدد من الئمة وال�ضاحلني يف زمانهم يجد 

حال املقرة لي�ضر، واأبناء املنطقة ي�ضكون العتداءات الهمجية التي ميار�ضها بع�س املتنفذين من 

ابناء املحافظة.. فم�ضاحتها الوا�ضعة تتعر�س اليوم -ح�ضب مواطنني- لنتهاك وهمجية �ضر�ضة 

من البع�س الذين بداأوا بحجز منازلهم الأخروية اأي قبورهم وقبور ا�ضرهم بعد مماتهم.. حيث 

اخذت املجنات تكت�ضح امل�ضاحة املتبقية من املقرة ف�ضارت املجنات احلديثة مبثابة  غرف يف 

فنادق يتم حجزها حلني املوت..

البع�س قام بت�ضوير مكان قره واحاطته باملادة ال�ضمنتية و�ضقفه باخل�ضب وتبويبه باأبواب 

حديدية )كما تو�ضح ال�ضورة( تلك الت�ضرفات الاان�ضانية والعتداءات الهمجية التي اأو�ضلت 

�ضعر الق�ضبة من املقرة اإىل )300- 700( األف ريال، الأمر الذي جعل الفقراء والب�ضطاء من النا�س  

يخافون على م�ضريهم بعد نهاية اعمارهم، كون الثرياء قاموا بالب�ضط والجهاز على الرا�ضي 

املتبقية من املقرة و�ضار �ضعر القر خيالياً بالن�ضبة لأولئك الب�ضطاء.

موقف جهات االختصاص
ال�ضلطة املحلية يف املديرية ت�ضتكي كغريها من املغلوبني على اأمرهم ومكتب الوقاف مل يكن له 

موقف وا�ضح و�ضارخ بل ل مبالة جمحفة جعلت اأبناء املحافظة الب�ضطاء يقلقون على م�ضتقبلهم، 

والتمادي والنحياز لأ�ضحاب املال الذين يعبثون باحلق الن�ضاين لكل بني اآدم على وجه الر�س 

وتخ�ضي�ضها لهم ولأ�ضرهم دون مراعاة لاآدمية والن�ضانية.. فاهلل عز وجل خلق النا�س جميعاً 

�ضوا�ضية لفرق بني غني وفقري اإل بالتقوى.

وهنا جندد املطالبة واملنا�ضدة ب�ضرورة ان جتد هذه الق�ضية الهتمام الازم من حمافظ تعز 

واجلهات املعنية يف احلكومة وايقاف العبث بكرامة وحرمة الأوقاف ووقف عملية البناء والإعمار 

للمنازل يف املقرة.۹

أوقـاف املحافظـة مغتصبـة مــــــــن قـِبـَل املتمردين

متنفذون يف تعز يسطون على مقربة األجينات

 يف رحاب آيـة


