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ألكثر من  92مليون سنة

النمل ..وادى المعجزات اآللهية
س َل ْي َم ُ
م
م ال َي ْح ِ
س ِ
ان َو ُج ُن ْو ُد ُه َو ُه ْ
م ُ
ط َم َّن ُك ْ
اك َن ُك ْ
اد ُخ ُل ْوا َم َ
“ َيا أَ ُّي َها ال َّن ْم ُل ْ
ال َي ْ
ش ُع ُر ْون”( ..النمل ،)18 -هكذا أوردت إلينا قصة النمل ،هكذا كشفت
عن معجزة آلهية فى مخلوقات اهلل على وجه األرض ،والتى يمثل
عددها نحو  20%من الكائنات الحية على كوكب األرض ،وتزيد أنواعه
عن ما يقرب من  11ألف نوع  ..اآلية الكريمة تكشف كذلك عن الكثير
والكثير من المعجزات الربانية فى خلقه ،فكلمة “يحطمنكم” على
سبيل المثال أكدت الدراسات العلمية أن للنمل هيكل عظمى خارجى
ال ينكسر فقط أو يتشوه ولكنه يتحطم وهى الكلمة األقرب لوصف
تركيبة أجساد النمل ،كما أنه ورغم األعداد الهائلة ألنواع النمل إال أن
تصنيفها ال يتجاوز عن الثالث :الملكات والنمل العامل والنمل المذكر
وهو خير دليل على اعجاز خلق اهلل ومعجزة قرآنه جل تعالى ،إذ أن ذكر
النمل فى الذكر الحكيم لم يتجاوز عن ثالث فقط“..رمضانيات”تكشف
عن الكثير من المعجزات فى خلق النمل التى ال نملك إال أن نردد أمامها
جملة واحدة  ..سبحان اهلل ....

“وإن أتى رمضان واصطفيت له..
فاخلع ثياب الهوى وقم على
قدم”
رمضان  ..أشعار الغزل فى
فضائل الشهر الكريم

الحب والتقدير لشهر رمضان الكريم ،وقد جرت عادة الشعراء أن يرحبوا بشهر رمضان الكريم،
ويتفننوا في وصفه ويعدوه أمارة خير وبشارة يمن وبركة ،بعضهم تغزل بشعره فى صوم الجوارح
كلها عن معصية اهلل تعالى ،فتصوم العين بغضها عما حرم اهلل النظر إليه ،ويصوم اللسان
عن الكذب والغيبة والنميمة ،وتصوم األذن عن اإلصغاء إلى ما نهى اهلل عنه ،ويصوم البطن عن
تناول الحرام ،وتصوم اليد عن إيذاء الناس ،والرجل تصوم عن المشي إلى الفساد فوق األرض،
وبعضهم اآلخر رسم بيوت أشعاره مديحا فى بركة الشهر الكريم وفضل لياليه على الخلق
جميعا“ ..رمضانيات” قرأت سطور الشعر الغزلية فى ليال الشهر الكريم الرمضانية ورصدت أبياتها
وقصائدها ….

ذكريات من أيام زمان

المجالس الرمضانية
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يمثل نحو  20%من الكائنات على وجه األرض

النمــل ..عالم من المعجــزات الربانيــة
يمثل النمل  20%من الكائنات الحية على
كوكب األرض ،وتبلغ أنواعه ما يقرب من 11
ألف نوع تنتشر تقريبًا في كل مكان ،ومن
النمل من يعيش عمره تحت األرض ،وآخر
يعيش فوقها أو بين األشجار ،وقد تجده في
سهول القطب الشمالي أو حتى عند خط
االستواء ،والنمل حشرة اجتماعية ناجحة جدا
مثل الزراف وإنسان الغابة أو حتى البشر ،إال أن
نجاحه قد تعدى نجاح البشر ،فتخيل مث ً
ال أن
النمل هو أكثر الكائنات انتشارًا في بلد مثل
الواليات المتحدة ،وهو في حالة عمل دائم
ومستمر ،والمستعمرة عنده هي سر الحياة
ولها كامل الوالء واالنتماء ،وكل مجموعة من
النمل لها عمل مختلف عن المجموعة األخرى،
فبعض النمل يعمل في الفالحة وآخر في رعاية
الحدائق ،ومنه المهندسون وعمال البناء وعمال
الحفر أو حتى جليسات األطفال ،كما أنه يقوم
بأعمال أخرى أكثر تعقيدًا مثل جمع الطعام
للمستعمرة ،وجمع القمامة ،ورعاية الموتى،
وفي وقت الحرب يتحول النمل إلى جنود في
صفوف الجيش ،إذ يدافع النمل عن المستعمرة
حتى الممات ،وهو يقوم بخداع العدو والتضليل
اإلعالمي ووضع الخطط لمواجهته والذي قد
يواجهه متكت ً
ال أو في شكل فردي ،وقد يصل
األمر إلى رمي الحجارة على رؤوس األعداء حينما
تحتدم الحرب.
من لطائف القرآن
وفي زمن نزول القرآن لم يكن ألحد قدرة على دراسة
تركيب جسم النملة أو معرفة أي معلومات عنه،
ولكن وبعد دراسات كثيرة تأكد العلماء أن للنمل
هيكل عظمي خارجي صلب جدًا ،ولذلك فإن النملة
لدى تعرضها ألي ضغط فإنها تتحطم ،وقال تعالى
م ُس َلي َْم ُ
ان وَ ُج ُنودُ هُ ”
على لسان النملة “ال ي َْح ِ
ط َم َّن ُك ْ
م” دقيقة جدًا من
وبالتالي فإن كلمة “ي َْح ِ
ط َم َّن ُك ْ
الناحية العلمية ،فسبحان اهلل ،كما اكتشف العلماء
أن جسم النملة مغلف بغالف صلب جدًا قابل
للتحطم ،أي ليس له مرونة تجعله ينحني مث ً
ال ،بل
يتكسر كالزجاج ،ولذلك جاء البيان اإللهي ليتحدث
عن هذه الحقيقة بكلمة “يحطمنكم” ،وعلى
الرغم من أن للنمل أكثر من  11ألف نوع مختلف،
فإنها جميعًا لها ثالثة أنواع فقط وهي :الملكات،
والنمالت العامالت ،والنمل المذكر ،والعجيب أن
النمل ورد في القرآن ثالث مرات فقط بعدد أنواع
“ح َّتى ِإ َذا أَ َتوْ ا عَ َلى وَ ادِ
النمل ( ،)3وفي اآلية ذاتها َ
ال َّن ْم ِل َقا َل ْ
م
س ِ
اك َن ُك ْ
ت َن ْم َل ٌة يَا أَ ُّي َها ال َّن ْمل ُادْ ُخ ُلوا َم َ
م ال ي ْ
َش ُعرُ َ
م ُس َلي َْم ُ
ون”
ال ي َْح ِ
ان وَ ُج ُنودُ هُ وَ ُه ْ
ط َم َّن ُك ْ
(النمل.)18 :
 92مليون سنة
وقد أكتشف فريق من الباحثين أقدم حفرية للنمل
اكتشفت حتى اآلن ،وتثبت هذه الحفرية وجود
النمل منذ عصر الديناصورات ويعود تاريخها إلى ما
يقرب من  92مليون سنة ،والنمل من المخلوقات
التي لم تتغير كثيرًا في الحجم أو الشكل طوال
الـ 60مليون سنة الماضية ،ونمل العالم الجديد

يزيد عن النمل القديم في وجود غدة فوق األرجل
الخلفية تفرز مادة تعمل كمضاد حيوي لحماية
أفراد المستعمرة وأعشاشها من غزو البكتيريا
والفطريات ،وهي عالمة تشريحية مميزة تمكنهم
من العيش بسالم تحت األرض وعلى األشجار.
كلهن من اإلناث
والنمل “الشغاالت” هو أكثر انتشارًا في العالم،
وكلهن من اإلناث ،فلكل مستعمرة ملكة للنمل
واحدة على األقل ،وهي ليس لديها إال عمل واحد
أال وهو وضع البيض ،وعدد البيض يختلف حسب
نوع النمل ،وهو يتراوح من بضع مئات إلى ماليين،
ونوع من النمل اإلفريقي تضع ملكته ما يقرب من
 3إلى  4ماليين بيضة شهريًا ،والنمل يعتبر من أطوال
الحشرات عمرا على األرض ،فبينما يتراوح عمر الذباب
مث ً
ال إلى شهرين ،يعيش النمل من بضعة أشهر إلى
سنوات وقد يصل عمر الملكة إلى عشرين عاما،
وذكور النمل ُتن َتج وقت الحاجة فقط ،حينما تقرر
الملكة التزاوج وبعد ذلك يموت الذكور مباشرة،
وفي أثناء عملية التزاوج ،تطرح الملكة الجناحات،
وتفرز رائحة تميز رائحة المستعمرة بعد ذلك تنجب
الصغار وتستمر في البحث عن طعام حتى يكبر أول
جيل ويستلم عمله من الملكة ،وفي بعض األنواع
يعيش هذا الجيل متطفال على نمل مستضيف
يخضعه تحت السيطرة ،وقد يقتل ملكته ،يستمر
ذلك بصور دائمة أو مؤقتة حتى يكبر الصغار.
أعشاش النمل ليست واحدة
وأعشاش النمل ليست واحدة في جميع األنواع،
فمث ً
ال نمل المحاصيل يبني حجرات متصلة تحت
األرض ،بينما يشبك النمل الخياط أوراق الشجر
ويصنع عشا أخضر أسطواني الشكل ،وأعشاش
أخرى من النمل قد تجدها حجرات داخل األشجار
مثل ما يفعل النمل الحفار ،وأعشاش النمل تحت
األرض قد تبلغ أربعين قدمًا تحت األرض ،وتعداد
النمل قد يصل إلى عشرة ماليين أي ما يعادل
حجم ملعب لكرة القدم ،وبيت النمل فيه حجرات
للصغار ،وأخرى للمقابالت وحجرة للملكة وحجرات
تستخدم كمخازن للطعام.

نمل اللهب والحصاد
النمل يقرص بمؤخرته ،فهناك نمل اللهب ونمل
الحصاد وقد تكون قرصته خطيرة على اإلنسان
والحيوان ،بينما ال يملك النمل الحفار ،إال رش مادة
حمض الفورميك ،والتي ال تظهر خطورتها إال إذا
وصلت إلى العين ،والنمل قد يكون أسود اللون
أو أحمر أو أصفر ..وقد يكون أزرق أو أخضر وحتى
بنفسجي اللون ،ويأكل النمل كل شيء به مادة
عصيرية ،وهو يمتص عصير النباتات واألزهار والحبوب
أو حتى الحشرات الميتة ،ويبحث النمل “الصياد” عن
الطعام وقد يخرج جماعات ملتصقة (تتراوح بين
 10,000إلى  500,000في العدد) في حالة بحث
عن طعام ويهاجم أي حيوان في طريقه ،فمن
المعروف أن النمل يقتل الثعابين والطيور وبعض
الزواحف األخرى ،وقد يقتل حيوانا أكبر حجمًا أثناء
نومه كالحصان والبقر ،حينما يجد النمل “الصياد”
الطعام يرجع إلى العش ..يبصق السائل من فمه أو
يمرره إلى أي فم جائع يقابله.
النمل يتكلم
وقد أثبت العلماء بعد دراسة طويلة لعالم النمل
أن النمل من أكثر الحشرات تنظيمًا ،ولديه وسائل
للتواصل عن بعد ،وذلك من خالل إفراز مواد خاصة
تنتشر رائحتها في كل اتجاه ،وتميزها بقية النمالت
وتفهمها ،ولذلك فقد حدثنا القرآن عن حقيقة
علمية لم يكن أحد ليقتنع بها حتى زمن قريب،
وهي حقيقة التواصل والكالم في عالم النمل،
ومن الحقائق العلمية المؤكدة والتي لم يكن ألحد
علم بها زمن نزول القرآن أن النمالت المؤنثة هي
التي تتولى الدفاع عن المستعمرة وحمايتها من
أي خطر مفاجئ ،وذلك بإصدار إشارات لبقية أفراد
المستعمرة ليتنبهوا إلى الخطر القادم ،وهذا ما
“ح َّتى ِإ َذا
حدثنا عنه القرآن بقول الحق تبارك وتعالى َ
ُ
ُ
أَ َتوْ ا عَ َلى وَ ادِ ال َّن ْم ِل َقا َل ْ
ت َن ْم َلة ٌيَا أَ ُّي َها ال َّن ْم ُل ادْ خلوا
م ُس َلي َْم ُ
م
م ال ي َْح ِ
س ِ
ان وَ ُج ُنودُ هُ وَ ُه ْ
ط َم َّن ُك ْ
اك َن ُك ْ
َم َ
ْ
َ
ال يَش ُعرُ ون”(..النمل ،)18 :وقد أثبت العلماء أن النمل
يتكلم بلغته الخاصة ،وأثبت كذلك أن النملة المؤنثة
هي التي تقوم بالتنبيه ألي خط قادم ،وليس للذكور
أي دور في ذلك ،ولذلك جاءت صيغة الخطاب في
القرآن على لسان نملة مؤنثة.
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“رمضانيات” قرأت سطور الغزل في الشهر الكريم

الشعراء يمدحون فضائل رمضان ويتغزلون
في لياليـه المباركـة
لم يكن شهر رمضان بكل ما يتضمنه من معان دينية وروحية بالمناسبة التي يغفلها األدب العربي شعرا ونثرا ،ولذلك نجد األدباء
والشعراء يحتفلون برمضان ويحسنون استقباله من خالل إظهار آثار الشهر الكريم على عادات الناس وسلوكياتهم واالحتفال
باالنتصارات التي حدثت خالل الشهر ،باعتباره شهرا للهداية والنصر والكرم والجود وحسن الخلق ،كما حفل األدب العربي منذ
” رصدت أهم وأبرز أقوال الشعراء فى
عصر صدر اإلسالم بكثير من صور التعبير عن الحب والتقدير لشهر رمضان الكريم“ ..
الشهر الكريم فى السطور المقبلة…

رمضانيات

في استقبال رمضان
وقد جرت عادة الشعراء أن يرحبوا بهالل رمضان الذي يأذن
ببدء هذا الشهر الكريم ،ويتفننوا في وصفه ويعدوه امارة
خير وبشارة يمن وبركة ،فنرى الشاعر ابن حمديس الصقلي
يرسم شعرًا استقبال الناس لهالل شهر رمضان ،قائ ً
ال “قلت
والناس يرقبون هالال يشبه الصب من نحافة جسمه من
يكن صائما فذا رمضان خط بالنور للورى أول اسمه” ،ولم
يكن البحتري غاف ً
ال عن هالل شهر شعبان حين أصبح قمرًا
يؤذن بطلوع شهر رمضان ،فيقول “قم نبادر بهذا الصيام
فقد أقمر ذاك الهالل من شعبان” ،ويحمل التهنئة الشاعر
البحتري إلى الخليفة المتوكل بن المعتصم بن هارون،
مهنئًا بالعيد بعد انقضاء شهر الصوم قائ ً
ال “بالبر ُص َ
مت
وأنت أفضل صائم /فانعم بعيد الفطر عيدًا إنه وبسنة اهلل
الرضية ُتفطر/يوم أغر من الزمان ُمشهرُ ”  ،أما الشاعر محمد
األخضر فيرسم لنا صورة جميلة يمتدح فيها هالل رمضان:

هالل رمضان

وما أن يهل هالل رمضان حتى تشتعل نار الحنين في قلوب
المحبين لرمضان ،يرحبون بمقدم هالله ،ويبشرون الناس
بقرب موعد قدومه ،ويتغزلون في جمال هالله .يقول
الشاعر األندلسي ابن الصباغ الجذامي احتفاال بمقدم هالل
رمضان:
هذا هالل الصوم من رمضان باألفق بان فال تكن بالواني
وافاك ضيفا فالتزم تعظيمه واجعل قراه قراءة القرآن
صمه وصنه واغتنم أيامه واجبر ذما الضعفاء باإلحسان
ويقول الشاعر العراقي عبود الطريحي (1328 - 1285هـ):

أحب هلل بأن تكون تالوة القرآن عند الصباح

شهر به الرحمة قد أنزلت وكل خير للتقى فيه الح

أيـهــا النـــور الحبيـــب
اسكــب األنـــوار فيـــها

ذكـر النــــاس عـهودا

فديتك زائــــــرًا في كل عــــام
والســالم
تحيا بالسالمــة
ِ

هـي من خـير العـهــــود

و ُت ْق ِب ُل كالغمــام يفيض حينـــًا
الغمــام
ِ
ويبقى بعــده أثرُ

للتسامي والصعـــود

مشــوق
كلــف
وكم في النـــاس من
ٍ
ٍ
ستهـــام
شجـــي ُم
إليك وكــم
ِ
ٍ

على هـــذا الوجـــــود
وفي هذا المعنى يقول الشاعر الكبير محمد حسن فقي
في قصيدة زادت أبياتها ..نظمها بمناسبة حلول شهر
رمضان المبارك :رمضان في قلبي هماهم نشوةمن قبل
رؤية وجهك الوضاء وعلى فمي طعم أحس بأنهمن طعم
تلك الجنة الخضراء ال طعم دنيانا فليس بوسعهاتقديم
هذا الطعم للخلفاء ما ذقت قط وال شعرت بمثلهأال
أكون به من السعداء شهر الحق والخير شذا األنسام
والعطروفيض النور والبشر ورائحة من المسك وأنفاس من
الزهر وأقباس تألأل في سماء الكوكب الدري ووجه ضاحك
وضاء بين األنجم الزهر ونور الرحمة العلويشرق باسم الثغر .

ومطالـــع اإلسعـــاد ترفـــل		
في لياليــك الحســـــان

ومجــــالــس القـــرآن والذكـــــر
الجليـــــــل أجـــــل شــــــان

أما أديب العربية المصري مصطفى صادق الرافعي (1298
 1356هـ1937 - 1881 /م) فنجده يعبر عن إحساسهبحلول الشهر الكريم بقوله:

ينشر الرحمـة في األرض

رمضــــان يا خيــــر الشهـــور		
وخـــير بشـــرى فـــي الزمـــان

أقبل شهر رمضان قم واستعد لصومه مع التقى والصالح

امـــأل الـدنيــا شعاعـــــا

يوم كان الصوم معنى

وللشاعر محمد إبراهيم جدع قصيدة شعرية ترحيبية
برمضان ،يصفه فيها بخير الشهور ،ولياليه بأنها مجالس
للذكر وترتيل للقرآن ،وفيه تتنزل الرحمات من اهلل العزيز
المنان ،ويقول فيها:

ومحافــــل الغفـــران والتقـــوى
تفـيـــض بكـــــــل آن

دع المالهي عنك وادع به دعا النهار ودعا االفتتاح

مـن بعـيــد وقـريـــــب

ال وسهـ ً
فأهـ ً
ال بشهـر الصيـام
يســل من النفــس أضغانـها

ونقرأ لألديب الكبير الشاعر عبد القدوس األنصاري رحمه اهلل
(1403هـ) باقة شعرية جميلة يرحب فيها برمضان ،ويصفه
بأنه بشرى للقلوب الظامئة وربيع الحياة البهيج إذ يقول:

تبديت للنفــــس لقمانــها
لذاك تبنتــك وجــدانها
وتنثـــر بيـــن يديــــك الزهـــور
تحييــك إذ كنـــت ريحانهـــا
فأنــت ربيــع الحيـــاة البهــيج
تنضــر بالصفـــو أوطانــها
وأنـــت بشـــير القلـــوب الذي
يعرفهـــا اهلل رحمانــها

ولهبة اهلل بن الرشيد جعفر بن سناء الملك في التهنئة
بقدوم شهر رمضان من قصيدة طويلةَ :ت َه َّن بهذا الصوم
يا خير صائر ومن صام عن كل الفواحش عمره إلى كل ما
يهوى ويا خير صائم فأهون شيءٍ هجره للمطاعم ويقول
عمارة اليمني :وهنئت من شهر الصيام بزائر وما العيد إال
أنت فانظر هالله مناه لو أن الشهر عندك أشهر فما هو إال
في عدوك خنجر ولألمير تميم بن المعز لدين اهلل يهنئ
الخليفة العزيز باهلل بقدوم شهر رمضان :ليهنئك أن الصوم
فرض مؤكد وأنك مفروض المحبة مثله من اهلل مفروض
على كل مسلم علينا بحق قلت ال بالتوهم ،وقال أيضًا
تميم يمدح الخليفة العزيز :شهر الصيام أجل شهر مقبل
وكذاك أنت أبر من وطئ الحصى وبه يمحص كل ذنب
مثقل وقال في التهاني بقدوم العيد كما في قول  :أهنيك
بالعيد الذي أنت عيده ونور سنا إقباله حين يسطع أما شاعر
الدولة العباسية ابن المعز فيقول مهنئًا الخليفة :لئن أتى
العيد من لقياك في فرح برزت فيه بروز الشمس طالعة لقد
مضى الصوم من منآك في ثكل وقد أعاد الضحاء النفع
كالطفل وأجل أبناء النبي المرسل.

نصائح رمضانية
وال يفوت الشعراء أن يقدموا لقرائهم وأحبائهم نصائح
رمضانية ،فنجد عبد اهلل محمد القحطاني (قال عنه
السمعاني :كان فقيها حافظا جمع تاريخًا ألهل األندلس)
يقول ناصحًا مرشدًا:
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حصـــن صيامـــك بالسكــوت عن الخــنا
أطبــق على عينيـــك باألجفــان

أما الشاعر السعودي محمد علي السنوسي فيتحفنا
بقصيدة شعرية رائعة عن رمضان ،يقول في أبيات منها:

خيـــر الوداع عليـــك يا شهـــر الهــدى
لم يبــق من ذنــب وال عصيـــان

ال تمــش ذا وجهيـــن من بيــن الورى
شـــر البريـــة من له وجهـــان

رمضــــان يا أمـــل النفـــوس
الظامئـــات إلى الســـالم

فعلـى فــراق ســـال دمــع عيوننــا
فــوق الخــدود كهاطــل هتــان

ويقول الشاعر المغربي حمدون بن الحاج السلمي (- 1174
1232هـ1817 - 1760 /م) في استقبال رمضان:

يا شهـــر بل يا نهـــر ينهــل
مــن عذوبتــــه األنـــام

فهــو المفصــل والمعظــم قــدره
خــير الشهــور وسيــد األزمــان

وإن أتى رمضان واصطفيت له
فاخلع ثياب الهوى وقم على قدم

طافــــت بــــك األرواح سابحـــة
كأســــراب الحمـــــام

هذا زمانك مقبل ومبتسم
بكل خير تلقه بمبتسم

رمضـــان نجـــوى مخلـــص
للمسلميــــن وللســـالم

وبعد رحيل الحبيب ليس أمام المحبين إال الصبر،
وليس من شيء أقدر على تصبيرهم مما ترك لهم
الحبيب الراحل .فهم يقلبون فيما أتى لهم به من
هدايا وعطايا ،لعلهم يستطيعون للفراق تحمال،
وعلى لوعة وشدته تجمال.

وصنه عن كل ما يرديه من حرم
ولتعكس النفس عكس الخيل باللجم

أن يلهــــم اهلل الهـــــداة
الرشـــد في كـــل اعتــــزام

وال يفوت أمير الشعراء أحمد شوقي (1351 - 1285هـ1868 /
 1932م) أن يتوجه إلى كل الناس بنصائحه الرمضانية،يستنكر على من يصوم عن الطعام فقط ،ويدعوه إلى
التخلي عن العيوب واآلثام ،فيقول:

كما يصوره الشاعر محمود حسن إسماعيل (ولد في 2
يوليو  1910وتوفي في  25إبريل 1977م) يصور لنا رمضان
كضيف عزيز حل وارتحل ،فيقول:

يا مديم الصوم في الشهر الكريم
صم عن الغيبة يوما والنمــيم
ويقول أيضا:

ِّ
وصل صالة من يرجو ويخشى
وقبل الصوم صم عن كل فحشا
ويقول الشاعر العراقي الكبير معروف الرصافي (- 1294
1364هـ1945 - 1877 /م):

ولو أنــــي استطعــــت صيام دهـــري
لصمـــت فكــــان ديدني الصيــــام
ولكنـــي ال أصوم صيـــام قــــوم
تكاثـــر في فطـــورهم الطعــــام
إذا رمضـــان جاءهـــم أعدوا
مطاعــم ليــس يدركهــــا انهضـــام
وقالــــوا يا نهــــار لئن تجعنــــا
فــــإن الليــــل منـــك لنـــا انتقـــام

فضائل رمضان

ويذكرنا اإلمام البوصيري ( 696 - 608هـ1296 - 1212 /م
من محافظة بني سويف بمصر) بفضائل رمضان ،ويتحسر
على حال الفقراء والمساكين بعد رحيل شهر الكرم
والجود:

أضيف أنت حـــل على األنـــام
وأقسم أن يحيا بالصــيــام
قطعت الدهر جوابـــا وفـيــا
يعود مزاره في كل عــام
تخيم ال يحد حمـــاك ركـــن
فكل األرض مهد للخيـام
ورحت تسن لألجـــواء شرعـــا
من اإلحسان علـــوي النظـــام
بأن الجوع حرمان وزهــــد
أعــز من الشـــراب أو الطعـــام
ويقول الشاعر السوري عمر بهاء الدين األميري (وُ لد 1336هـ)
في ديوانه “قلب ورب”:

قالوا  :سيتعبـــــك الصيام
وأنـت في السبعيـــن مضنــى
فأجبـت  :بل سيشــد من

وليكــن في كل يوم لك فيه سكــرتان
َم َّ
ن شــوال علينا وحقيق بامتنـــان
الح ِّلي (750 - 675هـ 13499 - 1276 /م)،
ويقول صفي الدين َ
شاعر عصره ولد ونشأ في الحلة ،بين الكوفة وبغداد ،وله
عدة دواوين:

منظـــر الصـــوم مع توخـــيه عنــدي
منظــر الشيـــب في عيــون الغوانــي
ما أتــاني شعبـــان من قبـــل إال
وفــؤادي من خوفـــه َ
عبـــان
ش
ِ
كيـــف أستشـــعر الســـرور بشـــهر
زعــم الطــب أنــه مرضـــان

ذكــرا وصبــرا وامتثــاال
للــــذي أغنــى وأقنــى
ويمدني روحـــا وجســما
بالقــوى معنــى ومبنــى
“رمضـــان” عافيــة فصمــه

وفي شهر الصيام ،تصوم الجوارح كلها عن معصية اهلل
تعالى ،فتصوم العين بغضها عما حرم اهلل النظر إليه،
ويصوم اللسان عن الكذب والغيبة والنميمة ،وتصوم األذن
عن اإلصغاء إلى ما نهى اهلل عنه ،ويصوم البطن عن تناول
الحرام ،وتصوم اليد عن إيذاء الناس ،والرجل تصوم عن
المشي إلى الفساد فوق األرض .وفي ذلك يقول أبو بكر
عطية األندلسي :إذا لم يكن في السمع مني تصامموفي
مقلتي غض ،وفي منطقي صمت فحظي إذن من صومي
الجوع والظمأ وإن قلت :إني صمت يوما فما صمت ويقول
الصابي في الذي يصوم عن الطعام فقط ويدعو إلى
التخلي عن العيوب واآلثام :يا ذا الذي صام عن الطعام
ليتك صمت عن الظلم هل ينفع الصوم امرؤ طالماأحشاؤه
مألى من اإلثم.

يا ليت شهـــرك حول غير منقـــطع
وليـــت ظلـــك عنــا غير منتقـــل

وأطوي شــوال على القصــف وتغريد القيــان

في استقبال العيد

في وداع رمضان

صوم وبر ونســـك فيـــك متصـــل
بصالح وخشــوع غيـــر منفصـــل

أستعــيذ من رمضان بسالفــات الدنايـــا

عزمــي ويحبــو القلــب أمنــا

آه وا ضيعـــة المساكيــــن
أن ولــى أمر الطعاـــم في رمضـــان

يا شهـــر مفترض الصـــوم الذي خلصـــت
فيه الضمـــائر باإلخـــالص في العمـــل

وكما أن لكل قاعدة شواذ ،فقد كان هناك من الشعراء
تلميحا،
 عفا اهلل عنهم  -من أظهر تبرمه صراحة أوً
فهذا أبو نواس الذي ارتكب الموبقات ،وكان يستعيذ من
شهر رمضان بالتي أفسدت عليه حياته ،وحرمته من أفضل
اللذات ،حيث ملكت عليه الخمر كيانه فأصبح ال يشعر
بعظمة شيء سواها ،فنجده يقول:

في هجــر اللـــذات حتمــا وفيـــه
غيــــر مستحســن وصــل الغـــوانــي

تقــى ،لتحيــا مطمئنـــا

ويقول تميم الفاطمي (374 337-هـ984 - 948 /م وهو
أمير كان أبوه صاحب الديار المصرية والمغرب ،له ديوان
مطبوعة) ذاكرًا بعض فضائل شهر الصوم ،متمنيا أن
يكون العمر كله رمضان:

شعراء أظهروا التبرم

وما أن يذعن الضيف بالرحيل حتى ينتفض المودعون،،
يودعونه وهم عليه متأسفون حزنى ،ويبدو ذلك في قول
تميم الفاطمي وهو يرثي رمضان ،قبيل رحليه:

ما تقاضــت منــا ليـــالي الزمــان
مــا تقاضى شــوال من رمضــان

وللشعراء بعد رحيل رمضان وقدوم شوال أشعار ،يقول
علي الدرويش (1270 - 1211هـ1835 - 1796 /م ،مولده
ووفاته بالقاهرة ،وكان شاعر الخديوي عباس األول ،ولم
يكن يتكسب بالشعر) في وداع رمضان واستقبال العيد:

عوائـــد العيـــد أفـــراح وإينـــاس
وعادة الصــدر تهــوى شرحــه النــــاس
عيــد سعيــد كســته سيــن سالفــه
مورَّذات حكاهــا الـــورد واآلس
هذا هــالل بأفــق العيــد يشــرق أم
محــرابــه رمضــان فيــه نبــراس
ويقول عمر الرافعي:

ومـــن لي بهذا العيـــد والفضــل واســع
بمــا جـاء يا مـــوالي في ليلــة القـــدر

ما تــرى بدره عــاله سقــام
كسقــام المحـب في الهجـــران

وهــذا رجــاء ال يرد ألنني
توســلت فيه بالبشيـــر لذي األمــر

كسفـــت نـــوره مخافــة شـــوال
كســوف الصيـــام لأللــوان

عليـــه صـــالة اهلل واآلل سرمـــدا
وصحـــب كـــرام كالبـــدور وكــــالزهر

ويقول الشاعر األندلسي ابن الجنان (646 - 615هـ1218 /
 1248م ) معزيا نفسه ومن حوله في رحيل العزيز إلىقلوبهم:

أما حلوى رمضان الخاصة مثل القطائف والكنافة فيقول
فيها الشاعر المصري الفاطمي ابن نباتة :رعا اهلل نعماك
التي من أقلها أمد له كفي فأهتز فرحة قطائف من قطر
النبات لها قطر كما انتفض العصفور بلله القطر طلع
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احدَ هُ ...ك ْن
قِ ي ِ
س وَ ِ
َام َنا وَ ب ُُكو ِر َنا وَ ُق ُلو ِب َنا وَ ُش ُعو ِر َنا عُ ْد َنا َك َن ْف ٍ
ب َف َ
اقةٍ ُك ْن
ص ِ
اح ِ
صائِمًا ُم َت َعبِّدَ ا ُك ْن َقائِمًا ُم َت َه ِّجدَ ا وَ ل ُِك ِّل َ
َ
الخ َ
ُم ْ
طايَا وَ َّ
ط ِعمًا ُم َتوَ دِّ دَ ا ُ ...إدْ ُع اإل َلهَ بِال َك َل ْل ي َْم ُح َ
الز َل ْل في
َلي َلةِ َ
اغ ِفرْ َل َنا وَ ْ
يها ا ْب َت َه ْل  ...يَا َر َّب َنا َف ْ
الق ْد ِر ا َّلتي َفا َز ا َّل ِذي فِ َ
اقب َْل
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
ُ
ُ
ْ
ْ
َ
َ
َ
َ
الـمدَ ى.
بِهِ أَعْ َمالنا وَ ْ
اج َعل رِضاك َمآلنا وَ الطف ِبنا طول َ

مضــى رمضـــان أو كأنــي به مضــى
وغــاب سنــاه بعــدما كــان أومضــا
فيـــا عهده ما كــان أكـــرم معهــدا
ويـــا عصـــره أعــزز علــى أن أنقـــض
ويقول الغشري وهو سعيد بن محمد بن راشد بن بشير
الخليلي الخروصي ،من شعراء القرن الثاني عشر) يرثي
الراحل ويصبر نفسه:

خيــر الــوداع لشهرنــا رمضـــان
هل بعــد بينــك كــان من سلـــوان
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السبت  11رمضان  1431هجرية

 21أغسطس  2010ميالدية

السبت  11رمضان  1431هجرية

 21أغسطس  2010ميالدية

مجلس الشيخ عبدالرحمن بن علي بن خليفة آل خليفة

رمضانيات
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رمضانيات
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ذكريات من أيام زمان
• عرفت البحرين السينما ألول مرة في عام 1937م وهي
سينما البحرين بالمنامة
• أنشئ مستشفى العوالي الخاص لشركة نفط البحرين
المحدودة (بابكو) عام 1937م
• أول فيلم عربي يعرض في دور السينما فيلم (وداد) وبطلته
السيدة أم كلثوم ما بين 1939 - 1937م

مبنى كريبال ،مجمع يتيم حاليًا

احتفاالت البالد بعيد جلوس الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة أمام ستوديو هوليود

شرطي أمام بيت شارلز بلجريف مستشار حكومة البحرين

الخيالة في القلعة

احتفاالت البالد بعيد جلوس الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة في المخارقة

قهوة أحمد شاه ،إحدى القهاوي الشعبية المشهورة

السبت  11رمضان  1431هجرية

رمضانيات

 21أغسطس  2010ميالدية

سالم خطر

(جل مرد) الرجل القصير القامة كان يتجول في المحرق ويبيع البيض

قوس أمام عيادة السيد أحمد في السلمانية

مستشفى كوتي في رأس رمان

سينما البحرين

الفرقة الموسيقية التابعة لشرطة المنامة

احتفاالت البالد بعيد جلوس الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة
أمام مبنى كري مكنزي

9

تضـعفيـن أمـامـه....
أحلى طعم ،بدون كالوري.
مع كاندريل ،المح ّلي األول على اإلطالق ،يمكنك أن تطلقي العنان لشهيتك وتتم ّتعي
بالطعم ك ّله من دون سعرات حراريّة.
ّ
فتفضلي الدعوة مفتوحة لتتلذذي من قلبك!
الحياة حلوة مع كاندريل

للمزيد من المعلومات ،تفضلوا بزيارة موقعنا www.canderel.net

المجالـس الرمضانيــة
مجلس علي بوكنان وإخوانه

السنابس

39453575

مجلس راشد عبد الرحمن الزياني

الرفاع

17530808

مجلس محمد يوسف جالل

بجانب فندق الخليج

17533311

مجلس الشيخ عبد اهلل بن خالد الخليفة

الرفاع

17812811

الرفاع الغربي

17661400

مجلس سيد شرف سيد جعفر سيد أحمد

الرفاع

17561177

مجلس المستشار أحمد بن سلوم

مجلس أبناء المرحوم أحمد عبدالرحمن الزياني

السبـــــت

مجلس الشيخ إبراهيم بن حمد آل خليفة
مجلس عبدالحكيم الشمري
مجلس عائلة العوضي
مجلس حسن بوخماس
مجلس أحمد منصور العالي
مجلس علي ومحمود حسين

العدلية

39661998

مجلس مصطفى عبداللطيف

الجفير

39323932

مجلس الحاج علي بن أحمد الخاجة

الجفير

39652626

مجلس مجيد ومحمد الزيرة

عالي

17249991

مجلس أبناء المرحوم السيد محمد
صالح عدنان الموسوي

خلف خارطة البحرين

39616900

مجلس الشيخ محمد بن خالد آل خليفة

الرفاع

39633111

مجلس سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة

الرفاع

مجلس الشيخ خليفة بن حمد آل خليفة

الرفاع

39458476

القريه

39658800

بالد القديم

17572222

رأس رمان

17311555

مقابل جامع السيف

36666924

كرانه

39405405

الشاخوره

39607676

الدراز

39655977

مجلس كاظم الهاشمي

شارع البديع

39459898

مجلس حسن الري

شارع البديع

39604873

مجلس د .محمد الدرازي

األحـــد

مجلس سعادة خليفة الظهراني

الرفاع

17748404

مجلس المرحوم عبداهلل يوسف فخرو

مجلس عبداهلل علي كانـو وإخوانه

الماحوز

39655795

مجلس سعادة دكتور محمد علي الستري

مجلس بومجيد

أم الحصم

39656333

مجلس ميرزا ومحمد أبناء عبدالرسول الطواش

أم الحصم

39622962

مجلس الشيخ عبدالرحمن بن محمد
بن راشد الخليفة

مجلس محمد عيد بوخماس

أم الحصم

17742040

مجلس محمد عيسى الوزان

نعيم

39652266

مجلس عثمان محمد شـريف

القفول

39441176

مجلس عبداهلل محمد جمعة

شارع البديع

جمعية الوفاق ،القفول

39404770

مجلس أحمد محفوظ العالي

عالي

36411000

السلمانية

17252666

مجلس عيسى أحمد أبو الفتح

المحرق

39685785

مجلس عبد المهـدي البصري

بالد القديم

39645444

عالي

36411000

مجلس صالح الجـالوي

بالد القديم

39424269

المنامة

39639888

مجلس صادق وتقي البحارنة

مجلس سماحة سيد علوي الغريفي
مجلس الشيخ علي العوضي
مجلس الشيخ علي سلمان
عـلي سيــار

المجالس اليومية

مجلس الشيخ عبداهلل بن علي بن حمد آل خليفة
مجلس أحمد محفوظ العالي
مجلس المرحوم السيد موسى العلوي
مجلس عائلة المديفع
مجلس المرحوم علي بن يوسف فخرو
مجلس صالح خنجي
مجلس أحمد يوسف محمود

الجفير

مجلس المسلم

القضيبية

39454188

مجلس أبناء سيد كاظم جعفر العلوي

فريق العوضية

39457300

مجلس الحاج محمد علي منصور الغسرة

النعيم

17225547

مجلس الشيخ أحمد العصفور

ألي إضافات أو تعديل على بيانات المجالس ،الرجاء مراسلتنا علىramadanyat@aprasadvt.com :

السلمانية
سترة

17521500

الجفيـر

39662685

عراد ،مجمع 244

39675566

عراد

39673300
39691177

المنامة

17228855

الحد

39672223

المنامة
بني جمرة

39585457

بوري

39458262

السبت  11رمضان  1431هجرية
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األغذية الصحية وحمايتها لك من السرطان
ثالثًا :خطوة االستمرار والتكاثر :العنب األحمر والكركم يقومان
بمنع إفراز الخاليا السرطانية لمواد التكاثر التي تساعد الورم
على ازدياد حجمه.
وبالتالي فإن كثرة تناول الخضراوات والمنتجات الغذائية
الزراعية تساعد على التقليل من خطر اإلصابة بالسرطان .وقد
شبه أحد العلماء الباحثين عالقة الغذاء بالسرطان ومحاولة
منعه بلبس حزام األمان في السيارة الذي يقلل من اإلصابة
بمضاعفات الحوادث فكذلك اختيار الغذاء الصحي الصحيح
يساعد على منع اإلصابة بالسرطان (أي منع حدوثه)0
وتحتوي الخضراوات والفواكه على نسبة كبيرة من المواد غير
المؤكسدة ،وهي كذلك غنية بفيتامينات مثل ج الذي يساعد
على عدم الزوال السريع للمواد غير المؤكسدة الموجودة
فـي تلك األغذية .والعنب غني بمادة غير مؤكسدة تساعد
على تقليل نسبة اإلصابات بأورام الجلد في الفئران بنسبة
 .88%أحد األبحاث التي أجريت في مؤسسة هارفارد لألبحاث
فـي أمريكا على  48000رجل وجد أن الذين ينتظمون على
أكل الطماطم (بنسبة  10مرات أسبوعيًا) تنخفض لديهم
نسبة اإلصابة بسرطان البروستات إلى النصف ،وهذا يرجع
إلـى المادة الصبغية الموجودة في الطعام والتي تسمى
.Lycopene

البروفيسور/فيصــل عبداللطيــف الناصــر
أستاذ طب األسرة والمجتمع ،جامعة الخليج العربي مملكة البحرين،
أمين عام الجمعية الدولية لتاريخ الطب اإلسالمي

وال يستهان كذلك بفوائد الثوم والبصل اللذين يحتويان
على مواد السلفايد “ ”Allyl Sulphideالتي تساعد الجسم
على زيادة التخلص من المواد الكيميائية المتسببة في
السرطانات0
وكما ذكرنا سابقًا عن فوائد زيت السمك فإن األبحاث وجدت
أن الناس الذين يركزون في وجباتهم الرئيسية على األسماك

األغذية الصحية وحمايتها لك من السرطان

إن العالقة التي تربط بين كثرة استهالك الشحوم واإلصابة

الغذاء الطبيعي والطازج به عناصر متنوعة تبني جسم

بأمراض القلب واضحة ومعروفة ولكن تلك العالقة التي تربط

اإلنسان وتزيد من درجة مقاومته لألمراض ،ولكن قد تتسبب
بعض العادات الغذائية وبعض أنواع المنتجات الغذائية
غير الطازجة في حدوث بعض أنواع السرطانات .وقد أثبت
العلم أن لدى مجموعة كبيرة من األغذية الطازجة قابلية
لمكافحة بعض أنواع األورام كما أن لبعضها القابلية في
تأخير الشيخوخة لدى اإلنسان وذلك بما تحويه من عناصر
كيميائية جيدة وحميدة لجسمه .ومع حلول شهر رمضان

بين الشحوم والسرطانات غير واضحة ،ولكن وجد أن بعض
الشحوم المصنعة والتي تسمى  Transfatsقد تكون لها

تكون نسبة إصابتهم بالسرطان أقل من اآلخرين ،وباإلمكان
أن ينظم اإلنسان غذاءه خالل األسبوع الواحد على وجبات
متنوعة من السمك أو التونا أو السلمون .ولقد وجدت إحدى
الدراسات أن النساء الصينيات الالتي يعتمدن في غذائهن على
الكثير من الصويا ( )Soyتقل نسبة إصابتهن بسرطان الثديين

عالقة مع ظهور سرطان الثدي ،كما أن الشحوم أو الدهون

إلى النصف.

من الدهون المحتوية على  OMEGA3ألنها ال تساعد على

ولكي يتكاثر السرطان ويتحول من خلية صغيرة إلى ورم فإنه

التي تحتوي على نسبة عالية من  OMEGA6هي أكثر خطورة
ظهور السرطانات ولكنها كذلك تلغي الفوائد األخرى لمادة
 ،OMEGA3وللعلم فإن الزيتون به نسبة قليلة من .OMEGA6

المبارك البد أن يستفيد الصائم في هذا الشهر الفضيل مما

كيفية حدوث السرطانات:

ينعكس على صحته 0لذا فالبد أن يعتاد المسلم الغذاء الذي

تأخذ عملية حدوث ونمو السرطان وقتًا طوي ً
ال جدًا ولكنها

يحتاج إلى تغذية من خالل أوردة دموية جديدة تتكون لكي
توصل الغذاء إليه 0ولمنع تكوين تلك األوردة وبالتالي عدم
ازدياد حجم الورم نجد أن بعض األغذية مثل الصويا ،وإكليل
الجبل ( ،)Rosemaryوالكركم ،والجزر والعنب تحتوي على
مادة أسمها  Cox 2 inhibitorتمنع تكاثر األوردة وبالتالي يقل

يوفر له التغذية المناسبة والحماية من األمراض المتنوعة.

تتحدد في  3خطوات:

الدم الواصل إلى الورم األصلي مانعًا إياه من ازدياد الحجم0

وقد نشر المعهد األمريكي لبحوث السرطان أن العادات

أو ً
ال :البدء :حيث تبدأ بعض التغيرات السرطانية في أجزاء

السيئة في التغذية تتسبب في حوالي ثلث السرطانات

داخلية من الخلية.

إن فوائد بعض األغذية لصحة اإلنسان قد عرفت منذ العصور
القديمة وكذلك العصور اإلسالمية ،ولقد ذكر عن فوائد

ثانيًا :التحفيز :التحفيز على النمو غيرالمتحكم فيه داخل

العنب في كتاب القانون في الطب البن سينا حيث جاء أن

الخلية المصابة.

العنب غذاء جيد مقوٍ للبدن وهو ذو فائدة ألوجاع األمعاء.

المنتشرة في الوقت الحالي ،كما أن الثلث اآلخر قد يعزى
إلى التدخين .وبالرغم من ذلك فال أحد يعلم علم اليقين
ما هي أنواع األغذية وبأية نسب تساعد على خفض نسبة
اإلصابة باألورام ،ولكن مما الشك فيه أن الطريقة الصحية

ثالثًا  :االستمرار والتكاثر :تكاثر الخلية المصابة وتحولها إلى

المثلى في التغذية تعمل كعامل مساعد على خفض هذه

غدة بإمكانهـا مهاجمة األنسجة األخرى0

النسبة .يقول الدكتور جبريال فيلد رئيس الجمعية األمريكية

وقد وجدت الدراسات واألبحاث أن مكونات بعض األغذية

للسرطان “ال نحتاج إلى سنوات من البحوث ولكن إذا ما اتبع
الناس ما نعلم في الوقت الحاضر عن عالقة األورام بالغذاء
فإنه من المؤكد أن نسبة السرطانات سوف تنخفض”.
إن الغذاء الغني بالفواكه والخضراوات بد ً
ال من الدهون
والشحوم باإلضافة إلى الرياضة والتحكم في وزن الجسم
يساعدان على التقليل من نسبة اإلصابة باألورام بنحو  30إلى
 40%أي ما بين  3و  4ماليين حالة سرطان أقل في العام الواحد

تستطيع تعطيل بعض أو كل هذه الخطوات0

ويذكر عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله و سلم “أنه كان
يُحب العنب والبطيخ” كما أن اهلل سبحانه وتعالى ذكر العنب
في ستة مواضع من القرآن الكريم ،وهو من جملة النعم
التي أنعم بها على عباده في الدنيا واآلخرة0
ويعتبر العنب من أفضل الفواكه حيث ذكر كذلك في كتاب

األغذية التي تساعد على محاربة خطوات تكوين السرطان:

الطب النبوي لشمس الدين محمد بن قيم الجوزية “أن العنب

أو ً
ال :خطوة البدء :يحتوي الثوم على مادة السلفايد الذي

فاكهة مع الفواكه وقوت مع األقوات ودواء مع األدوية

يمنع تكوين األنزيمات المسببة لهذه الخطوة كما أن بعض
الخضراوات مثل القرنبيط األبيض والقرنبيط األخضر ()Broccoli
والطماطم ،تعمل في نفس هذا االتجاه بل في بعض األحيان

وشراب مع األشربة”.
ٌ
وأما عن الثوم فقد ذكر في كتاب الطب النبوي “أنه يقوم
في لسع الهوام وجميع األورام الباردة مقام الترياق ،وإذا

تساعد على إزالة المواد المسرطنه المستحدثة في الخاليا0

دُ ق وعُ مل به ضمادٌ على نهش الحيات أو في لسع العقارب

نمط الحياة والمعيشة والغذاء يساعد على منع أربعة من

ثانيًا :خطوة التحفيز :إن زيت  OMEGA3الموجود في زيوت

نفعها وجذب السموم منها ويسخن البدن ويزيد في حرارته

أشهر السرطانات هناك وهي البروستاتة والثدي والقولون

السمك يستطيع محاربة ومقاومة ازدياد األورام كما يفعل

ويقطع البلغم ويحلل النفخ ويصفي الحلق ويحفظ صحة

وسرطان الرئتين0

ذلك الصويا0

أكثر األبدان ،وإذا أخذ مع الماء والعسل أخرج البلغم والدود”.

في جميع أنحاء العالم 0وفي دراسة أمريكية وجد أن تغيير

