رمضانيات
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس

الخميس  16رمضان  1431هجرية

 26أغسطس  2010ميالدية

يومية مسائية تصدر عن وكالة أبراس
اإلدارة ،17534117 :اإلعالنات36504114 :
التوزيع ،38879921 :فاكس17534118 :
البريد اإللكتروني:

ramadanyat@aprasadvt.com
الموقع اإللكتروني:

www.aprasadvt.com

السنة الثانية

Ramadaniyat

اعجاز قرآنى لمعانى الود والتراحم

العنكبوت ..أوهن البيوت
هي أنواع من الحيوانات قريبة الشبه بالحشرات ،حيث تنتمي إلى شعبة مفصليات
األرجل ،وتمتاز العناكب عن الحشرات أن أجسامها مقسمة إلى منطقتين فقط
وأن الفرد منها له أربع أزواج من األرجل المفصلية ،وأن لها ثالثة أزواج من المغازل
التي تفرز الحرير الذي تستخدمه في بناء أعشاشها وبيوتها والممرات التي تتحرك
عليها ،وفي القرآن الكريم سورة تحمل اسم العنكبوت ،وفيها يقول اهلل تعالى
“مثل الذين اتخذوا من دون اهلل أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بي ًتا وإن أوهن البيوت
لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون” (العنكبوت.)41 :
كما كان للعنكبوت دور في عملية اإلخفاء والتمويه عن رسول اهلل -صلى اهلل
استعدادا للهجرة إلى المدينة
عليه وسلم -وصاحبه أبي بكر وهما في الغار
ً
المنورة ،فقد شارك العنكبوت بصنع شبكة من النسيج على فم الغار ،األمر
الذي جعل الكفار يقولون عندما وصلوا إلى الغار “إن هذا العنكبوت قد عشش
على فم الغار قبل أن يولد محمد” ..وقد أهتم علماء الحضارة اإلسالمية بدراسة
العناكب ووصفها أنواعها وطبائعها ،ودونوا نتائج دراساتهم في عدد من الكتب
التراثية ،مثل كتاب “الحيوان” للجاحظ  ،وكتاب “حياة الحيوان الكبرى” للدميري،
وكتاب “عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات” للقزويني وغير ذلك ،و توصل
العلم الحديث إلى وصف أكثر من  35000نوع من العناكب المختلفة األحجام و
األشكال و األلوان و الطبائع و الغرائز ،و يعتبر عنكبوت المنزل المعروف أقل هذه
األنواع ابتكارا وتفننا في صنع نسيجه ،وال تزال الدراسات الميدانية والبحوث العلمية
المتقدمة تكشف عن المزيد من أنواع العناكب.

من قامها غفر له ما تقدم من ذنبه

ليلة القدر“ ..فيها يفرق كل أمر حكيم”

المجالس الرمضانية

ذكريات من أيام زمان

هي الليلة التي أنزل فيها القرآن الكريم ..سميت بهذا األسم ألنها ليلة ذات قدر ،أي
لها شرف ومنزلة حيث نزل فيها كالم اهلل ،ولهذه الليلة فضل كبير ،فقد ّ
فضلها اهلل
سبحانه وتعالى على سائر الليالي وجعلها خي ًرا من ألف شهر ،يعطي اهلل َمن َع َب َد ُه
عظيما ،وقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم “من قام ليلة القدر
فيها وعمل الخير ثوا ًبا
ً
تقدم من ذنبه” ،وفي هذه الليلة تنزل المالئكة ومعهم جبريل
إيما ًنا واحتسا ًبا غفر له ما ّ
عليه السالم على عباد اهلل المؤمنين يشاركونهم عبادتهم وقيامهم ويدعون لهم
بالمغفرة والرحمة“ ..رمضانيات” تحيى معكم ليلة من قامها إيمانا واحتسابا غفر له ما
تقدم من ذنبه....

ت أعمالي مع تمكين ”
“ َن َم ْ
سيد مصطفى عيسى ،صاحب ورشة نجارة

ساهمت تمكين في تنمية وتطوير ورشة السيد مصطفى ،وذلك من خالل التمويل
المالي ،وذلك من أجل شراء معدات وأجهزة كانت الورشة بحاجة إليها لتوسعة
العمل وتطويره.
التقدم لبرنامج تطوير المؤسسات التي تقدمه
يمكنك اآلن تطوير أعمالك التجارية عبر
ّ
تمكين للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالمملكة .وهناك العديد من البرامج
المختلفة تحت هذا البرنامج مثل برنامج دعم التقنية وبرنامج محاسبة وبرنامج تطوير
األعمال وبرنامج دعم النمو وبرنامج إدارة الجودة وبرنامج التمويل ،وذلك بالتعاون مع
جهات مختصة وذات خبرة في مختلف التخصصات واألعمال.
لالستفادة من برامجنا والخبرات المتوافرة
اتصل اآلن على هاتف رقم 17 383333
أو عبر موقعنا اإللكتروني www.tamkeen.bh

اتبعنا على:
twitter.com/tamkeen
Facebook.com/tamkeen
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اآليات أكدت أن الضعف فى تراحم أفراد األسرة

العنكبوت ..خيوط أقوى من الفوالذ
قال تعالى “مثل الذين اتخذوا من دون
اهلل أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا
وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو
كانوا يعلمون”( ..العنكبوت) ،كلمات
قرآنية تحمل الكثير والكثير من المعان
والدالئل العلمية والدنيوية الهامة ،وقبل
التعرف على أوجه اإلعجاز العلمي في آية
قرآنية كريمة يجب ربطها بما قبلها وما
بعدها من آيات حتى نفهم موضعها
في إطار السياق العام للسورة التي وردت
فيها  ،كذلك يجب ربطها بكافة اآليات
المتصلة معها في المعنى ،حيث تسبق
َّ
“إن اهلل يعلم ما يدعون
قوله تعالى
من دونه من شيء و هو العزيز الحكيم
وتلك األمثال نضربها للناس وما يعقلها
إال العالمون”( ..العنكبوت) ،وقد جاء في
تفسير هذه اآليات الكريمة أن اهلل ـ سبحانه
و تعالى ـ شبه الكافرين في عبادتهم
لألصنام بالعنكبوت في اتخاذها بيتا
ضعيفًا واهيا ال يجير آويا وال يريح ثاويًا،
ومن لطائف التعبير القرآني أن المقصود
بالوهن المذكور في اآلية القرآنية الكريمة
ربما يكون مرجعه إلى ما كشف عنه
العلماء من ضعف البنية االجتماعية في
بيوت الحياة للحيوانات الراقية ،فال تجد
في عالم العنكبوت سوى األنثى تطيح
برأس زوجها أو صغارها تهجر مواطن
أهلها ،إلى غير ذلك من مظاهر التفكك
وعدم الترابط..ومن رحمة اهلل بعباده أن
جعل العناكب  ،وهي المخلوقات التي
يتقزز منها اإلنسان ،ال تخلو من فوائد
عديدة ،فيه تلتهم الماليين من الحشرات
الضارة بالنباتات أو الصحة ،أي أنها تعمل
كمبيدات حشرية حية لدرجة أن أحد
علماء األحياء يؤكد أن نهاية اإلنسان
تصبح محققة على ظهر األرض إذا ما تم
القضاء على العناكب.
شكل هندسي خاص
ومن دراسة حياة العناكب الحظ العلماء أن بيت
العنكبوت له شكل هندسي خاص دقيق الصنع،
ومقام في مكان مختار له في الزوايا ،أو بين غصون
األشجار ،وأن كل خيط من الخيوط المبني منها
البيت مكون من أربعة خيوط أدق منه ،ويخرج كل
خيط من الخيوط األربعة من قناة خاصة في جسم
العنكبوت.
وال يقتصر بيت العنكبوت على أنه مأوى يسكن فيه،
بل هو في نفس الوقت مصيدة تقع في بعض
حبائلها اللزجة الحشرات الطائرة مثل الذباب وغيرها
لتكون فريسة يتغذى عليها.

وتدل الدراسات المستفيضة للحشرات على أن بعضها
له حياة اجتماعية ذات نظم ومبادئ وقوانين تلتزم
بها في إعداد مساكنها والحصول على أقواتها و
الدفاع عن نفسها والتعاون فيما بينها بصورة تدهش
العقول وذلك بإلهام من خلقها الذي يجعلها تبدو
وكأنها أمم لها كيان ونظام وعمران.
وقد راقب الباحثون أنواع مختلفة من العناكب
فوجدوا أن لها قدرات فائقة في العمليات اإلنشائية
حين تشيد بيوتها وتنسج غزلها ،وكشف العلماء عن
ثالثة أزواج من المغازل اإلنشائية توجد في مؤخرة
بطن العنكبوت تأتيها المادة الخام عن طريق سبع
غدد ،وأحيانًا يصل عدد هذه الغدد في بعض أنواع
العناكب إلى  ،600وخيوط العنكبوت حريرية رفيعة
جدًا ،حتى أن سمك شعرة واحدة من رأس اإلنسان
يزيد عن سمك خيط نسيج العنكبوت بحوالي 400
مرة ،وإذا كانت هذه الخيوط تبدو ضعيفة واهية
تمزقها هبة ريح ،إال أن الدراسات أوضحت أنها على
درجة عالية من المتانة والشدة والمرونة.
تأثير انعدام الجاذبية
من ناحية أخرى ،تستخدم العناكب في مجاالت
البحث العلمي لتجريب تأثير بعض المواد المخدرة
عليها ،كما أن العناكب من أوائل الكائنات التي
وضعت في سفن الفضاء لمالحظة سلوكها وهي
تبني شباكها تحت تأثير انعدام الجاذبية في الفضاء
الخارجي وتجري حاليًا دراسات علمية مكثفة لإلفادة
من حرير العنكبوت على النطاق التجاري على غرار ما
حدث بالنسبة الستخدام الحرير المنتج بواسطة دودة
القز.
ويتجلى اإلعجاز العلمي في التعبير القرآني عن الفعل
بصيغة المؤنث في كلمة “اتخذت” ،وهي إشارة
في غاية الدقة للداللة على أن األنثى ـ وليس الذكر
ـ هي التي تقوم بضع نسيج البيت ،وكذلك اإلشارة
إلى ظاهرة التفكك األسري في بيت العنكبوت في
أن العنكبوت األم تقوم بقتل زوجها بعد التلقيح
مباشرة و كذلك يهجر صغار العناكب أعشاشها
في سن مبكرة ،وهو ما كشف عنه العلم الحديث
بالنسبة لغالبية أنواع العنكبوت ،وما كان ألحد قط أن
يفطن إلى هذه الحقيقة وقت نزول القرآن الكريم.

صيام العناكب
صياما ال تتناول خالله
العناكب
أنواع
وتمارس بعض
ً
أي لون من الطعام ،ويتمثل هذا الصيام أثناء فترة
وضع البيض وحضانته ،فقد تالحظ أن إناث هذه
األنواع تقوم بصنع خيمة من الحرير إبان فترة وضع
البيض ،ثم تضع بها البيض ،وهنالك فإن عليها أن
تقيم إقامة دائمة في هذه الخيمة ال تغادرها طوال
علما بأن هذه الفترة تختلف
فترة حضانة البيض،
ً
في طولها باختالف األنواع ،وعلى أي حال فإن هذه
العناكب تظل صائمة ال تتناول شي ًئا من الطعام ،األمر
الذي يسبب لها الضعف والنحول فتبدو هزيلة.
ويطلق على هذا الصيام “الصيام الوظيفي” أي
الفسيولوجي ،فهي تقوم بتجهيز بعض السوائل
الالزمة لتغذية صغارها بعد نفسها عن طريق نشاط
بعض الغدد الخاصة بذلك ،ذلك ألن هذه الصغار ال
تستطيع تحصيل غذائها بأنفسها ،وتظل في تناول
هذه السوائل حتى تكبر وتعتمد على أنفسها في
تحصيل غذائها من البيئة المحيطة ،وحينئذ تقوم
األم بالتحلل من صيامها ،وتستأنف رحلة حياتها
العادية ،مضيفة بذلك آية عجيبة تدل على قدرة اهلل
في خلقه ،فليس للصدفة في ذلك كله أي دور ،وإنما
هي سنة اهلل في خلقه.
االعجاز القرآنى
ولعل من أشد الدالئل على االعجاز القرآنى فى قوله
تعالى “إن أوهن البيوت لبيت العنكبوت” ،نجد أن
هناك الكثير من الحقائق المهمة من بينها :أن بيت
العنكبوت هو من الناحية المادية البحتة أضعف
بيت على اإلطالق ،وهنا إشارة صريحة إلى أن الوهن
والضعف في البيت وليس في خيوط العنكبوت
وهي إشارة دقيقة جدًا فخيوط بيت العنكبوت
حريرية دقيقة جدًا ،وهي على الرغم من دقتها
الشديدة فهي أقوى مادة بيولوجية عرفها اإلنسان
حتى اآلن ،وتعتبر الخصالت الحريرية التي تكون نسيج
العنكبوت أقوى من الفوالذ ،وال يفوقها قوة سوى
الكوارتز المصهور ،لذلك فان بيت العنكبوت من
الناحية المعنوية هو أوهن بيت على اإلطالق ألنه بيت
محروم من معاني المودة والرحمة التي يقوم على
أساسها كل بيت سعيد ،ومن هنا ضرب اهلل تعالى
به المثل في الوهن والضعف الفتقاره إلي أبسط
معاني التراحم بين الزوج وزوجه ،واألم وصغارها،
واألخ وشقيقه وشقيقته ،واألخت وأختها وأخيها.
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احياؤها خير من عبادة ثالث وثمانون سنة وأربعة أشهر

ليلة القدر..خير من ألف شهر

ذكر اهلل سبحانه وتعالى أن ليلة القدر خير من ألف شهر ،ومعنى ذلك أن الصالة فيها أفضل من الصالة
في ألف شهر ،والعمل فيها أفضل من العمل في ألف شهر..وروي أنه صلى اهلل عليه وسلم ذكر رج ً
ال
من بني إسرائيل حمل السالح ألف شهر ،فتعجب من ذلك الصحابة رضي اهلل عنهم وقالوا “كيف تبلغ
أعمارهم إلى ذلك؟” ،فأنزل اهلل هذه الليلة  -أي ليلة القدر  ،-حيث العبادة فيها خير من األلف شهر التي
حمل فيها ذلك اإلسرائيلي السالح في سبيل اهلل ....
القدر..عظيم الشرف

جاء فيه أنه تم نزول سورة كاملة فيها ،وهي سورة القدر،

مسلم «التمسوها في العشر األواخر ،فإن ضعف أحدكم

ويرجع سبب تسميتها بليلة القدر ما ورد عن الشيخ ابن

وبيان أن األعمال فيها خير من األعمال في ألف شهر ما

أوعجز فال يغلبن على السبع البواقي» ،وعن عائشة رضي

عثيمين ،قال «سميت ليلة القدر من القدر وهو الشرف كما

سواها ،كذلك قوله تعالى «فيها يفرق كل أمر حكيم..

اهلل عنها كذلك «تحروا ليلة القدر في العشر األواخر من

تقول فالن ذو قدر عظيم  ،أي ذو شرف  ،كذلك أنه يقدر

أمرًا من عندنا إنا كنا منزلين» ،حيث يقدر فيها كل ما هو

رمضان» ،كما ذهب علي ،وابن مسعود ،وابن عباس ،وعائشة

فيها ما يكون في تلك السنة ،فيكتب فيها ما سيجري في

كائن في السنة ،وهو تقدير ثان ،إذ أن اهلل قدر كل شيء

من الصحابة ،والشافعي وأهل المدينة ومكة من األئمة إلى

ذلك العام ،وهذا من حكمة اهلل عز وجل وبيان إتقان صنعه

قبل أن يخلق الخالئق بخمسين ألف سنة ،وجاء فى السنة

أن أرجى لياليها ليلتا إحدى وعشرين وثالث وعشرين ،وقد

وخلقه ،إضافة إلى أنه قيل ألن للعبادة فيها قدر عظيم

القولية والعملية «من قام ليلة القدر إيمانًا واحتسابًا غفر له

رجح ذلك ابن القيم رحمه اهلل ،وجاء عن أبي بن كعب رضي

لقول النبي صلى اهلل عليه وسلم «من قام ليلة القدر إيمانا

ما تقدم من ذنبه» ،وأنه صلى اهلل عليه وسلم كان يعتكف

اهلل عنه إلى أنها ليلة سبع وعشرين ،وكان يحلف على ذلك،

واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه» ..كما سميت ليلة القدر

ويجتهد في الليالي المرجوة فيها ما ال يجتهد في غيرها

ويقول «باآلية أوالعالمة التي أخبرنا بها رسول اهلل صلى اهلل

بذلك لعدة معان أخرى من بينها لشرفها وعظيم قدرها

من ليالي رمضان وال غيره ،حيث كان صلى اهلل عليه وسلم،

عليه وسلم ،أن الشمس تطلع في صبيحتها ال شعاع لها»،

عند اهلل ،وقيل ألنه يقدر فيها ما يكون في تلك السنة،

كما صح عن عائشة رضي اهلل عنها «إذا دخل العشر شد

وفي مسند أحمد عن ابن عباس أن رج ً
ال ،قال «يا رسول اهلل،

لقوله تعالى «فيها يفرق كل أمر حكيم» ،وقيل ألنه ينزل

مئزره ،وأحيا ليله ،وأيقظ أهله».

علي القيام ،فمرني بليلة لعل
إني شيخ كبير عليل يشق
َّ

فيها مالئكة ذوات قدر ،كما ورد ألنها نزل فيها كتاب ذو

اهلل يوفقني فيها لليلة القدر؛ قال :عليك بالسابعة» ،وعن

في أي الليالي نلتمسها

ابن عمر يرفعه إلى الرسول صلى اهلل عليه وسلم «من كان

تلتمس ليلة القدر في العشر األواخر من رمضان ،خاصة

متحريها فليتحرها ليلة سبع وعشرين».

وأرجحها ليلة سبع وعشرين ،فعن عمر رضي اهلل عنهما أن

أحب أعمال ليلة القدر

رجا ً
ال من أصحاب النبي صلى اهلل عليه وسلم أروا ليلة القدر

أحب األعمال لمن وفق وحظي بليلة القدر ما يأتي:أداء

القرآن وفضل ليلة القدر

في المنام في السبع األواخر ،فقال رسول اهلل صلى اهلل

الصلوات المكتوبة للرجال مع جماعة المسلمين ،سيما

ويدل على فضل هذه الليلة العظيمة وعظيم قدرها

عليه وسلم «أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع األواخر،

الصبح والعشاء ،كذلك القيام ،أي الصالة ،لقوله صلى اهلل

وجليل مكانتها عند اهلل ورسوله ما يأتي من القرآن ،حيث

فمن كان متحريها فليتحرها في السبع األواخر» ،كما ذكر

عليه وسلم «من قام ليلة القدر إيمانًا واحتسابًا غفر له ما

قدر ،بواسطة ملك ذي قدر ،على رسول ذي قدر ،وأمة ذات
قدر ،وقيل ألن للطاعات فيها قدرًا عظيمًا ،كما قيل ألن
من أقامها وأحياها صار ذا قدر ،والراجح أنها سميت بذلك
لجميع هذه المعاني مجتمعة وغيرها.

في الوتر منها ،سيما ليلتي إحدى وعشرين وسبع وعشرين،
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ليلة
القدر
خير من
ألف شهر
تقدم من ذنبه” ،أيضا الدعاء ،عالوة على قراءة القرآن ،إلى

في بقية الليالي ،عالوة على أن الرياح تكون فيها ساكنة

كيف يكون إحياء ليلة القدر

جانب اجتناب المحرمات ،دقيقها وجليلها ،ويمكن للمرء أن

أي ال تأتي فيها عواصف أو قواصف ،بل يكون الجو مناسبًا،

كان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يجتهد في العشر

يجمع بين هذه كلها في الصالة إذا أطال القيام ،وسأل اهلل

كما أنه قد يُري اهلل اإلنسان الليلة في المنام ،كما حصل

األواخر من رمضان ما ال يجتهد في غيرها بالصالة والقراءة

الرحمن واستعاذ به من النيران كلما مر بآية رحمة أوعذاب،

ذلك لبعض الصحابة رضي اهلل عنهم ،كذلك أن االنسان

والدعاء ،فروى البخاري ومسلم عن عائشة رضي اهلل عنها

وقد قال سفيان الثوري رحمه اهلل “الدعاء في تلك الليلة

يجد في القيام لذة أكثر مما في غيرها من الليالي».

أن النبي صلى اهلل عليه وسلم «كان إذا دخل العشر األواخر

إلي من الصالة” ،قال “وإذا كان يقرأ وهو يدعو ويرغب
أحب َّ
إلى اهلل في الدعاء والمسألة لعله يوافق” ،كما قال ابن
رجب “ومراده ـ أي سفيان ـ أن كثرة الدعاء أفضل من الصالة
التي ال يكثر فيها الدعاء ،وإن قرأ ودعا كان حسنًا ،وقد كان
النبي صلى اهلل عليه وسلم يتهجد في ليالي رمضان،
ويقرأ قراءة مرتلة ،ال يمر بآية فيها رحمة إال سأل ،وال بآية
فيها عذاب إال تعوذ ،فيجمع بين الصالة والقراءة والدعاء
والتفكر ،وهذا أفضل األعمال وأكملها في ليالي العشر
وغيرها ،واهلل أعلم؛ وقد قال الشعبي في ليلة القدر «ليلها
كنهارها؛ وقال الشافعي في القديم “أستحب أن يكون
اجتهاده في نهارها كاجتهاده في ليلها”.

اللهم إنك عفو فأعف عني
ومن أفضل ما يقال في ليلة القدر من الدعاء “اللهم إنك
عفو تحب العفو فاعف عني”؛ يردده ويكثر منه داخل
الصالة وبين تسليمات القيام وفي سائر ليلها ونهارها،
فعن عائشة رضي اهلل عنها أنها قالت للنبي صلى اهلل عليه
َ
“أرأيت إن وفقت ليلة القدر ،ما أقول فيها؟ ،قال
وسلم
“قولي :اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني” ،وكان من
دعاءه صلى اهلل عليه وسلم “أعوذ برضاك من سخطك،
وعفوك من عقوبتك  ،وبما يسره اهلل له من الدعاء والذكر”.

العالمات الالحقة لليلة القدر
كما أن هناك عدد من العالمات الالحقة لليلة القدر من
بينها :أن الشمس تطلع في صبيحتها ليس لها شعاع،
صافية ليست كعادتها في بقية األيام ،ويدل لذلك حديث
أبي بن كعب أنه قال «أخبرنا رسول اهلل أنها تطلع يومئذ ٍ
ال شعاع لها(..رواه مسلم) ،وليلة رمضان ليلة مباركة،
وهي في ليالي شهر رمضان ،ويمكن التماسها في العشر
األواخر منه ،وفي األوتار خاصة ،وأرجى ليلة يمكن أن
تكون فيها هي ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان،
فكان أبي بن كعب يقول « ( واهلل إني ألعلم أي ليلة هي،
هي الليلة التي أمرنا رسول اهلل بقيامها ،وهي ليلة سبع
وعشرين» (رواه مسلم) ،وقد كان النبي يتحرى ليلة القدر،
ويأمر أصحابه بتحريها ،وكان يوقظ أهله في ليالي العشر
األواخر من رمضان رجاء أن يدركوا ليلة القدر ،وكان يشد
المئزر وذلك كناية عن جده واجتهاده عليه الصالة والسالم
في العبادة في تلك الليالي ،واعتزاله النساء فيها ،وورد عن
بعض السلف االغتسال والتطيب في ليالي العشر تحريًا
لليلة القدر التي شرفها اهلل ورفع قدرها ،ولهذا ينبغي أن
يتحراها المؤمن في كل ليالي العشر عم ً
ال بقوله «التمسوا
ليلة القدر في العشر األواخر من رمضان» (متفق عليه) ،وقد
أخفى اهلل عز وجل علمها حتى يجتهد الناس في العبادة

عالمات ليلة القدر

في تلك الليالي ،ويجدوا في طلبها بغية الحصول عليها،

ذكر الشيخ بن عثيمين -رحمه اهلل  -أن لليلة القدر عالمات

فيظنون أنها في كل ليلة ،فترى الكثير من الناس في تلك

مقارنة وعالمات متابعة ومن اهم العالمات المقارنة

الليالي المباركة بين ساجد وقائم وداع وباك ،فاللهم

مايلى :قوة اإلضاءة والنور في تلك الليلة ،وهذه العالمة

وفقنا لقيام ليلة القدر ،واجعلها لنا خيرًا من ألف شهر،

في الوقت الحاضر ال يحس بها إال من كان في البر بعيدًا عن

فالناس بقيامهم تلك الليالي يثابون بإذن اهلل تعالى على

األنوار ،كذلك زيادة النور في تلك الليلة ،وايضا الطمأنينة ،أي

قيامهم كل ليلة ،كيف ال وهم يرجون ليلة القدر أن تكون

طمأنينة القلب ،وانشراح الصدر من المؤمن ،فإنه يجد راحة

في كل ليلة ،ولهذا كان من سنة النبي االعتكاف في ليالي

وطمأنينة وانشراح صدر في تلك الليلة أكثر من مما يجده

العشر من رمضان».

أحيا الليل وأيقظ أهله وشد المئزر» ،كما ّ
حث النبي صلى اهلل
عليه وسلم على قيام ليلة القدر إيمانًا واحتسابًا ،فعن أبي
هريرة رضي اهلل عنه عن النبي صلى اهلل عليه وسلم أنه
قال «من قام ليلة القدر إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من
ذنبه»( ..رواه الجماعة).
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مجلس عائلة العوضي
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مجلس عبداللطيف السكران
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في منتجعنا الصحي ..العالج
البديل المستخلص من الطبيعة..
متوفــر اآلن تحــت سـقف واحــد..

لدينـا ..برامج عالجيـة متكاملـة تشمـل إعـادة تأهيـل الشكـل بعـد السكتـات الدماغيـة،
وعالجـات حـوادث الدمـاغ والتشنجـات والصـداع النصفـي.
لدينا كل ما يتعلق بطب العيون ..والحساسية المزمنة ،وحاالت اضطراب آالم العين واألذن.
ليس هذا فحسب ..بل لدينا عالج هشاشة العظام ،والعمود الفقري ،والتهاب الجيوب األنفية ،وآالم الظهر ،وفتق القرص،
والجنف ،وحاالت الحوادث الرياضية ،ومشاكل الركبتين ،وإلتهاب المفاصل والروماتيزم.
وفي المنتجع ..رعاية للمسنين ..عالج أمراض الصدفية ،والعقم والرعاية ،وحاالت اإلكتئاب والتوتر ،كما ُنولي اهتمامًا خاصًا
باألطفال ذوي االحتياجات الخاصة.
عالج إللتهابات القولون ..والكلي واألمعاء ..والكولسترول ..وسكر الدم ..وموازنة هرمونات الجسم ..عالج الحجامة..
كما لدينا في المنتجع عالج مدمني المخدرات والكحول والتدخين.

منتجــع البحريــن الصحــي ..تلبــي رغباتــك كلهـــا ..في مكـــان واحــد..

هاتف ،+973 17795961 :فاكس+973 17795961 :
حديقة رقم 339 :شارع  35الجنبية  ،565صندوق بريد  ،30655البديع ،مملكة البحرين
الموقع االلكتروني www.bahrainwellness.com :البريد االلكترونيinfo@bahrainwellnessresort.com :

المجالـس الرمضانيــة
مجلس جميل كاظم العلوي

الخميـــــس

مجلس سعادة الشيخ عبداهلل بن خالد الخليفة

الرفاع

17812811

مجلس الشيخ عبداهلل بن خليفة
بن سلمان آل خليفة

الرفاع

36343781

مجلس سعادة د .ماجد بن علي النعيمي

الرفاع

مجلس ديوانيـة العصفـور

17680071

مجلس عبدالغفار الكوهجـي

الجفير

مجلس المرحوم عبد الرضا العصفور

مجلس حبيب علي عواجي

جبلة حبشي

39687777

بوقوة

17400056

الدراز
		

39455566

39461369

المحافظة

مجلس آل محمود

الحد

39476676

17720044

مجلس الشيخ عبدالحسين العصفور

العدلية

مجلس المسلم

الحد

39672223

مجلس فيصل جواد

العدلية

مجلس الشيخ حمود بن عبد اهلل آل خليفة

الجمعـــــة

39615005

مجلس عبدالرحمن بوعلي

الحد

39616151

39604494

مجلس سعادة علي صالح الصالح

السهلة

مجلس عيسى مبارك الكبيسي

الحد

39671417

17748801

مجلس صادق وتقي البحارنة

السهلة

مجلس عبد المهـدي البصري

بالد القديم

39645444

17228855

مجلس يوسف عبدالوهاب الحواج

باربار

17230088

مجلس سعادة الشيخ عبدالرحمن
بن علي بن خليفـة آل خليفـة

الرفاع الغربي

36744404

العدلية

عبد الغني وإبراهيم جهرمي وإخوانهم

39665552

عالي

جعفر محمد آل ضيف

36411000

السيد كاظم الدرازي

الجفيـر

39662685

مجلس أبناء المرحوم أ .أحمد العمران
مجلس أحمد محفوظ العالي
مجلس الشيخ عبدالرحمن بن
محمد بن راشد الخليفة
مجلس ابناء حسن حيدر درويش
مجلس عبد المهـدي البصري
مجلس الحاج علي الطويل

ابناء السيد مجيد الماجد

القضيبية

17712510

بالد القديم

39645444

الديه

39666491

المجالس اليومية

مجلس الشيخ عبداهلل بن علي بن حمد آل خليفة
مجلس أحمد محفوظ العالي
مجلس المرحوم السيـد موسـى العلـوي
مجلس عائلة المديفع
مجلس المرحوم علي بن يوسف فخرو
مجلس صـالح خنجــي
مجلس أحمد يوسف محمود

إبراهيم عبداهلل لطف اهلل

سـار

39454948

دمستان
الدراز

39636364

مدينة حمد

39660036

بوري

39458262

قرية القدم

39622462

النائب الشيخ جاسم المؤمن

النعيم

39400944

مجلس عبد المهـدي البصري

بالد القديم

39645444

بالد القديم

39424269

المنامة

17228855

د .أحمد جاسم جمال
الشيخ أحمـد العصفـور
ميرزا المحاري

عالي

36411000

مجلس صالح الجـالوي

المنامة

39639888

مجلس المسلم

القضيبية

39454188

مجلس أبناء سيد كاظم جعفر العلوي

فريق العوضية

39457300

مجلس الحاج محمد علي منصور الغسرة

النعيم

17225547

مجلس الشيخ أحمــد العصفـور

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

حدائق الماجد

39468668

39466688

مجلس صادق وتقي البحارنة

الجفير

أبو صيبع

39660066

الحد

39672223

المنامة
بني جمرة

39585457

بوري

39458262
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ذكريات من أيام زمان
• تأسست أول صيدلية في البحرين وهي صيدلية
يتيم في عام  1910م
• تم ادخال الكهرباء ألول مرة في البحرين وهو عبارة
عن مولد كهربائي أدخله الوجيه يوسف بن كانو
في عام  1919م
• افتتح أول بنك في البحرين وهو البنك الشرقي
المحدود المعروف حاليا ببنك (ستاندرد شارترد بنك)
عام  1920م
• تأسس نادي المحرق الرياضي عام  1928م
• ولد الشاعر واألديب الكبير ابراهيم العريض في
مدينة بومبي بالهند في عام  1908م
اجتماع حاكم البحرين الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة مع المستشار بلجريف
في مكتبه بالرفاع

مطار المحرق في  1950م وفي الصورة المستشار بلجريف وزوجته
والشيخ عبداهلل بن حمد آل خليفة رئيس دائرة الصحة

مستشار حكومة البحرين يستعرض الشرطة ومعه المرحوم سلمان بن جبر
المسلم في القلعة بالمنامة

سوق قرب فرضة المنامة لتخزين وبيع الحيال والدنجل والمنكرور ويظهر مبنى المحاكم وبيت كريبال ومحطة يتيم للبترول وكيبل وايلس
(بتلكو حاليًا)

الخميس  16رمضان  1431هجرية

 26أغسطس  2010ميالدية

رمضانيات

الضابط علوان أفندي برفقة المستشار بلجريف تفتيش الشرطة في القلعة

شارع المتنبي قرب البريد ويظهر دكان علي أجور

شرطة الخيالة في فريج العوضية

المستشار بلجريف يتفقد شرطة الهجن ومعه الضابط علوان أفندي والضابط
خليفة مجرن في القلعة بالمنامة

صاحب العظمة الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة حاكم البحرين
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