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السنة الرابعة

Ramadanyat

ال تقبل إال بشرطين :االخالص والنية

عبادة اهلل  ..وما أمروا إال ليعبدوا اهلل
العبادة اسم جامع لكل ما يحبه اهلل
تعالى ويرضاه من األقوال واألعمال
الظاهرة والباطنة ،فكل حياة اإلنسان
عبادة هلل سبحانه وتعالى ،فاإلنسان عبد
هلل في المسجد والسوق والمنزل العمل،
وفي كل مكان ،وللعبادة شرطينال تقبل
إال بهما :األول :اإلخالص :فالبد أن تكون
أعمال اإلنسان وعبادته خالصة هلل سبحانه،
ثناء وال
ال يشرك مع اهلل أحدًا ،وال يرجو
ً

مدحًا من أحد ..قال عز وجل “وما أمروا إال
ليعبدوا اهلل مخلصين له الدين حنفاء” -
البينة ،5 :والثاني :أن تكون عبادته على وفق
ما شرعه اهلل ورسوله ،فمن عبد اهلل بشيء
لم يشرعه اهلل ،فعبادته مردودة عليه غير
مقبولة ..قال رسول اهلل صلى اهلل عليه
“م ْن أَ ْح َد َ
س
ث ِفي أَ ْم ِر َنا َه َذا َما َل ْي َ
وسلم َ
منه َف ُه َو َر ٌّد” -متفق عليه ،-وللعبادة أركان
ِ
وأصول ،هي :المحبة ،والرجاء ،والخوف.

اس ِبا ْل َح ّج“
َ
”وأ َ ِّذن ِفي ال َّن ِ

الكعبة ” ..وليطوفوا
بالبيتالعتيق“

من أرشيف الصحف

ذكريات من أيام زمان

اس بِا ْل َح ِّج َي ْأ ُت َ
وك
قال تعالى َ
“وأَ ِّذن ِفي ال َّن ِ
ِر َجا ً
ام ٍر َي ْأت َ
ال َو َع َلى ُك ِّل َ
ِين ِمن ُك ِّل َف ٍّج
ض ِ
يق * ِل َي ْ
م َو َي ْذ ُك ُروا
ش َه ُدوا َم َن ِ
َع ِم ٍ
اف َع َل ُه ْ
ات َع َلى َما
وم ٍ
م ال َّل ِه ِفي أَ َّي ٍ
اس َ
ْ
ام َّم ْع ُل َ
يم ِة َ
ام َف ُك ُلوا ِم ْن َها
األ ْن َع ِ
َر َز َق ُهم ِّم ْن َب ِه َ
َ
م ْل َي ْق ُ
ضوا
ِس
الف ِقير * َ ُث َّ
َأَ ْط ِع ُموا ال َبائ َ
م َو ْل َي َّ
م َو ْل ُي ُ
ت
ط َّو ُفوا بِا ْل َب ْي ِ
وفوا ُن ُذو َر ُه ْ
َت َف َث ُه ْ
ِيق” ..الكعبة بيت اهلل الحرام في قلب
َ
العت ِ
مكة المكرمة ،وهي القبلة التي يحج
إليها الناس واألنبياء والمالئكة منذ أقدم

العهود التاريخية ،فهي أقدم بيت وضعه
اهلل تعالى للناس ،والكعبة المشرفة مبنية
من سبعة وعشرين مدماكا من الصخور
الجبلية ،ويقال أن ابراهيم عليه السالم بنى
الكعبة من صخور من خمسة جبال هي:
حراء وثبير والخير ولبنان وهي من جبال
مكة ،وجبل الطور بصحراء سيناء شرق مصر،
وللكعبة المشرفة أسماء كثيرة غير األسماء
المعروفة التي وردت في القرآن الكريم
مثل قادس وناذر والقرية القديمة...
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وما خلقت الجن واإلنس إال ليعبدون

عبـادة اللـه ..محبـة ورجـاء وخـوف
تنبع أهمية العبادة من كونها الغاية التي خلق اهلل الخلق ألجلها ،قال تعالى “وما خلقت
الجن واإلنس إال ليعبدون”  -الذاريات ،-56 :وألجل تحقيق هذه الغاية واقعا في حياة
ُ
اهلل الرسل ،قال تعالى “ولقد بعثنا في كل أمة رسوال أن اعبدوا اهلل واجتنبوا
الناس بعث
الطاغوت”  -النحل ،-36:وقال تعالى “وما أرسلنا من قبلك من رسول إال نوحي إليه أنه ال
إله إال أنا فاعبدون” ،وقال صلى اهلل عليه وسلم “بعثت بالسيف بين يدى الساعة حتى
يعبد اهلل وحده ال شريك له” -رواه أحمد ..-وبالعبادة وصف اهلل مالئكته وأنبياءه ،فقال
تعالى “وله من في السماوات واألرض ومن عنده ال يستكبرون عن عبادته وال يستحسرون”
 األنبياء ،-19 :وذم المستكبرين عنها بقوله “إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلونجهنم داخرين”  -األنبياء ،-19 :ونعت أهل جنته بالعبودية له ،فقال سبحانه “عينا يشرب
بها عباد اهلل يفجرونها تفجيرا”  -اإلنسان ،-6 :ونعت نبيه محمدا صلى اهلل عليه وسلم
بالعبودية له في أكمل أحواله ،فقال في اإلسراء “سبحان الذي أسرى بعبده ليال” -اإلسراء،-
وقال في مقام اإليحاء “فأوحى إلى عبده ما أوحى”  -النجم ،-10 :وقال في مقام الدعوة
“وأنه لما قام عبد اهلل يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا” -الجن -19:وقال في التحدي “وإن
كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسورة من مثله” -البقرة ،-23:فالدين كله داخل
في العبادة ،وهي أشرف المقامات وأعالها وبها نجاة العبد ورفعته في الدنيا واآلخرة.
أنواع العبادات

عبادات بدنية ومالية

وأول أنواع العبادات االعتقادية: وهذه أساسها أن
تعتقد أن اهلل هو الرب الواحد األحد الذي ينفرد بالخلق
واألمر وبيده الضر والنفع وال يشفع عنده إال بإذنه ،وال
معبود بحق غيره ،ومن ذلك أيضا :االعتقاد والتصديق
بما أخبر اهلل تعالى عنه ،كاإليمان بالمالئكة والكتب
والرسل واليوم اآلخر والقضاء والقدر في آيات كثيرة
كقوله عز وجل “ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل
المشرق والمغرب ولكن البر من آمن باهلل واليوم اآلخر
والمالئكة والكتاب والنبيين” -البقرة ،-177 :وهناك أيضا
العبادات القلبية: وهي األعمال القلبية التي ال يجوز أن
يقصد بها إال اهلل تعالى وحده ،فمنها المحبة التي ال
تصلح إال هلل تعالى وحده ،فالمسلم يحب اهلل تعالى،
ويحب عباده الذين يحبونه سبحانه ،ويحب دينه،
قال اهلل عز وجل “ومن الناس من يتخذ من دون اهلل
أندادًا يحبونهم كحب اهلل والذين آمنوا أشد حبًا هلل”
البقرة ،-165 :ومنها التوكل :وهو االعتماد على اهللتعالى واالستسالم له ،وتفويض األمر إليه مع األخذ
باألسباب ،قال اهلل عز وجل “وعلى اهلل فتوكلوا إن
كنتم مؤمنين” -المائدة ،-23 :ومنها الخشية والخوف
من إصابة مكروه أو ضر ،فال يخاف العبد أحدًا غير اهلل
تعالى أن يصيبه بمكروه إال بمشيئة اهلل وتقديره ،قال
اهلل عز وجل “فال تخشوا الناس واخشون” -المائدة:
 ،-44وكذلك هناك العبادات اللفظية أو القولية :وهي
النطق بكلمة التوحيد ،فمن اعتقدها ولم ينطق بها
لم يحقن دمه وال ماله ،فقد قال الرسول صلى اهلل
أمرْ ُت أَ ْن ُأ َقات َ
اس َح َّتى ي َُقو ُلوا َلا ِإ َلهَ
عليه وسلم ُ“ ِ
ِل ال َّن َ
ِإ َّلا ال َّل ُهَ ،ف ِإ َذا َقا ُل َ
اس َت ْق َب ُلوا قِ ْب َل َت َنا
ص َّلوْ ا َ
وها وَ َ
ص َلا َت َنا وَ ْ
َ
ت عَ َل ْي َنا دِ َم ُ
ِيح َت َنا َف َق ْد َحرُ َم ْ
م
م وَ أ ْموَ ا ُل ُه ْ
اؤ ُه ْ
وَ َذب َُحوا َذب َ
م عَ َلى ال َّله” -رواه البخاري.-
ساب ُُه ْ
ِح ِّق َها وَ ِح َ
ِإ َّلا ب َ

والعبادات البدنية كالصالة والركوع والسجود ،قال
اهلل عز وجل “فصل لربك وانحر” -الكوثر ،-2 :ومنها
الطواف بالبيت ،حيث ال يجوز الطواف إال به ،قال عز
وجل “وليطوفوا بالبيت العتيق” -الحج ،-29 :ومنها
الجـهاد في سبيل اهلل تعالى ،قال عز وجل “فليقاتل
في سبيل اهلل الذين يشرون الحياة الدنيا باآلخرة ومن
يقاتل في سبيل اهلل فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرًا
عظيمًا”  -النساء ،-74 :وكذلك وسائر أنواع العبادات
البدنية كالصوم والحج ،وهناك عبادات مالية كإخراج
جزء من المال المتثال أمر اهلل تعالى به ،وهي الزكاة.
ومما يدخل في العبادة المالية أيضًا :النذر ،قال اهلل عز
وجل “يوفون بالنذر ويخافون يومًا كان شره مستطيرًا”
 -اإلنسان.7 :

شروط العبادة
ولصحة العبادة شرطان ،أحدهما :أن ال يعبد إال اهلل،
وهو اإلخالص الذي أمر اهلل به ،ومعناه أن يقصد العبد
بعبادته وجه اهلل سبحانه ،قال تعالى “وما أمروا إال
ليعبدوا اهلل مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصالة
ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة”  -البينة ،-5 :وقال
صلى اهلل عليه وسلم قال اهلل تبارك وتعالى “أنا أغنى
الشركاء عن الشرك من عمل عمال أشرك فيه معي
غيري تركته وشركه” -رواه مسلم ،-وكان عمر بن
الخطاب رضي اهلل عنه يقول “اللهم اجعل عملي كله
صالحا ،واجعله لوجهك خالصا ،وال تجعل ألحد فيه
شيئا” ،والثاني :أن يعبد اهلل بما أمر وشرع ال بغير ذلك
من األهواء والبدع ،قال تعالى “أَم لهم شركاء شرعوا
لهم من الدين ما لم يأذن به اهلل” -الشورى ،-21 :وقال
الفضيل بن عياض في قوله تعالى “ليبلوكم أيكم
أحسن عمال” -هود ،-7 :قال أخلصه وأصوبه ،قالوا :يا

أبا علي ما أخلصه وأصوبه؟ ،قال :العمل إذا كان خالصا
ولم يكن صوابا لم يقبل ،وإذا كان صوابا ولم يكن
خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا صوابا.

أقسام عبودية الناس
والناس في عبوديتهم لربهم على قسمين ،القسم
األول عبودية قهر :وهذه ال يخرج منها أحد من مؤمن
أو كافر ،ومن بر أو فاجر ،فالكل مربوب هلل مقهور
بحكمه خاضع لسلطانه ،فما شاء اهلل كان وإن لم
يشاؤوا وما شاؤوا إن لم يشاء لم يكن ،كما قال تعالى
“أفغير دين اهلل يبغون وله أسلم من في السماوات
واألرض طوعا وكرها وإليه يرجعون”  -آل عمران،33:
والقسم الثاني عبودية تكليف :وهي عبودية شرعية
دينية ،وهي طاعة اهلل ورسوله ،وهي التي يحبها اهلل
ويرضاها ،وبها وصف المصطفين من عباده ،وهذه
العبودية اختيارية من حيث القدر ،فمن شاء آمن ومن
شاء كفر ،ومرد الجميع إلى اهلل تعالى ليحاسبهم
على أعمالهم.

آثار العبادة على الخلق
لعبادة اهلل أعظم األثر في صالح الفرد والمجتمع
والكون كله ،فأما أثر العبادة على الكون وعلى
البشرية عامة فهي سبب نظام الكون وصالحه،
وسبيل سعادة اإلنسان ورفعته في الدنيا واآلخرة،
وكلما كان الناس أقرب إلى العبادة كان الكون أقرب
إلى الصالح ،والعكس بالعكس ،فإن انهمكوا في
المعاصي والسيئات وتركوا الواجبات والطاعات كان
ذلك مؤذنا بخراب الكون وزواله ،ومن تأمل كيف أن
القيامة ال تقوم إال على شرار الخلق حين ال يقال في
الكون كله “اهلل اهلل” علم صحة ما ذكرنا.
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“وهلل على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيال”

الكعبــة  ..البيــت الحــرام

الم َ
َ
ب يقع في وسط المسجد الحرام بمكة المكرمة ،واألرض التي
ش َّر َفة
بناء ُم َك َع ٌ
ٌ
الك ْع َب ُة ُ
ُ
يتوجه إليها المسلمون حال الصالة وغيرها من
الق ْب َل ُة التي
بُنِ َيت
الكعبة عليها هي ِ
َّ
َ
السالم” بأمر من
الحاالت التي أمر اهلل بها ،وأول من َبنى
الكعبة هو أبونا النبي آدم “عليه َّ
وج َّ
ل ،ثم َج َّد َد بناءها النبي إبراهيم الخليل وابنه إسماعيل “عليهما السالم” بأمر
اهلل عَ َّز َ
يم ا ْل َق َواعِ َد مِ َ
وج َّ
وج َّ
ن
“و ِإ ْذ َي ْر َف ُع ِإ ْب َر ِ
ل َ
ل ،ثم ُج ِّد َد بناؤها مرارًا ،وقال اهلل عَ َّز َ
من اهلل عَ َّز َ
اه ُ
يل َر َّب َنا َت َق َّب ْل مِ َّنا ِإ َّن َ
الس ِم ُ
س َماعِ ُ
ك أَ َ
يم” ،ولقد اشترك ال ّنبي المصطفى
ا ْل َب ْي ِ
نت َّ
ت َو ِإ ْ
يع ا ْل َعلِ ُ
“صلى اهلل عليه وآله” مع قبائل مكة المكرمة في وضع الحجر األسود في مكانه وكان
عمره حينذاك  35سنة ،فلما بلغ بناء الكعبة إلى موضع الحجر األسود اختلفت قريش
داخل عليهم من باب
وتشاجرت في وضعه ،وأخيرًا اتفقوا وتراضوا بتحكيم وقضاء أول
ٍ
ّ
فأطل النبي “صلى اهلل عليه وآله” ودخل عليهم ،فقالوا :هذا األمين قد جاء
بني شيبة،
َّ
فحكموه ،فأخبروه وطلبوا منه أن يحكم بينهم ،فتقدم وبسط رداءه على األرض ،ووضع
ج َر فيه ،ثم قال :يأتي من كل قبيلة رجل ،فرفعوا جميعا الرداء الذي فيه الحجر إلى
الح َ
َ
ج َر بيده ووضعه في موضعه.....
الح َ
مستوى موضعه ،ثم تناول “صلى اهلل عليه وآله” َ
أسماء الكعبة
ووردت أسماء الكعبة المشرفة في القرآن الكريم
قياما
وهي :الكعبة“ :جعل اهلل الكعبة البيت الحرام
ً
للناس  -المائدة ،297 :والبيت“ :وهلل على الناس حج
البيت من استطاع إليه سبيال” -آل عمران ،-97 :والبيت
العتيق“ :وليطوفوا بالبيت العتيق” -الحج،-29 :
والبيت الحرام “وال آمين البيت الحرام” -المائدة،-3 :
والبيت المعمور ”:والطور * وكتاب مسطور * في رق
منشور * والبيت المعمور” -الطور ،-4-1:والبيت
المحرم“ :ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع
عند بيتك المحرم” -إبراهيم.-3 :

أركان الكعبة
أما تسمية أركان الكعبة ،فقد جاءت باعتبار اتجاهاتها
ً
تارة ،وجاءت باعتبار خصوصية أخرى فيها تارة
األربع
أخرى ،وهي :الرُ كن الشرقي :وهو الذي يكون بجوار
ُ
ُقابل بئر زمزم تقريبًا ،ويُسمى بالركن
باب الكعبة وي

ُسمى أيضًا
الشرقي لكونه باتجاه المشرق تقريبًا ،وي َّ
بالركن األسود ألن الحجر األسود ُم َثب ٌ
َّت فيه ومنه
يبدأ الطواف حول الكعبة ،والرُ كن الشمالي :وهو
الركن الذي يلي الركن الشرقي حسب جهة الحركة
ُسمى بالركن الشمالي لمواجهته
في الطواف ،وي َّ
للشمال تقريبًا ،وهو الركن الذي يكون على الجانب
ُسمى أيضا بالركن
الشرقي من ِح ْج ِر إسماعيل ،وي َّ
العراقي لكونه باتجاه العراق ،والرُ كن الغربي :وهو
الركن الذي يلي الركن الشمالي حسب جهة الحركة
ُسمى بالركن الغربي لمواجهته
في الطواف ،وي َّ
ُسمى أيضًا بالركن الشامي لكونه
للمغرب تقريبًا ،وي َّ
باتجاه الشام ،وهو الرُ كن الذي يكون على الجانب
الغربي من ِح ْج ِر إسماعيل ،والرُ كن الجنوبي :وهو
الركن الذي يلي الركن الغربي حسب جهة الحركة
ُسمى بالركن الجنوبي لمواجهته
في الطواف ،وي َّ
بالمستجار.
للجنوب تقريبًا ،وي َّ
ُسمى أيضا ُ

بناء الكعبة
وللكعبة المشرفة تاريخ طويل ،مرت فيه بمراحل
عديدة ،ويبدأ تاريخها في عهد نبي اهلل إبراهيم وولده
إسماعيل  -عليهما السالم  -حين أمره اهلل سبحانه
وتعالى بأن يسكن مكة هو وأهله ،وكانت مكة في
ذلك الوقت جدباء ،وبعد االستقرار في مكة وبلوغ
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خالته عائشة أم المؤمنين  -رضي اهلل عنها ،وفي
عهد عبدالملك بن مروان كتب الحجاج بن يوسف
الثقفي إليه فيما صنعه ابن الزبير في الكعبة ،وما
أحدثه في البناء من زيادة ،وظن أنه فعل ذلك بالرأي
واالجتهاد ،فرد عليه عبدالملك بأن يعيدها كما كانت
عليه من قبل ،فقام الحجاج بهدم الحائط الشمالى
الح ْجر كما بنته قريش ،وجعل للكعبة بابا
وأخرج ِ
واحد فقط ورفعه عاليا ،وسد الباب اآلخر ،وأما آخر
بناء للكعبة فكان في العصر العثماني سنة 1040
للهجرة ،عندما اجتاحت مكة سيول عارمة أغرقت
المسجد الحرام ،حتى وصل ارتفاعها إلى القناديل
المعلقة ،مما سبب ضعف بناء الكعبة ،عندها أمر
محمد علي باشا  -والي مصر  -مهندسين مهرة،
وعما ً
ال يهدمون الكعبة ،ويعيدون بناءها ،واستمر
البناء نصف سنة كاملة ،وكلفهم ذلك أمواال باهظة
حتى تم العمل ،والزالت الكعبة شامخة ،تهفو إليها
قلوب المؤمنين.
على متانة الكعبة فأوهت بنيانها ،وصدعت جدرانها،
حتى كادت أن تنهار ،فقررت قريش إعادة بناء الكعبة
بناء متينا يصمد أمام السيول ،ولما أجمعوا أمرهم
على ذلك وقف فيهم أبو وهب بن عمرو فقال “يا
معشر قريش ،التدخلوا في بنائها من كسبكم إال
طيبا ،اليدخل فيها مهر بغي ،وال بيع ربا ،وال مظلمة
أحد من الناس” لكن قريشا تهيبت من هدم الكعبة،
وخشيت أن يحل عليهم بذلك سخط اهلل ،فقال
لهم الوليد بن المغيرة أنا أبدؤكم في هدمها،
فأخذ المعول وبدأ بالهدم وهو يقول :اللهم لم نزغ،
وال نريد إال الخير ،فهدم من ناحية الركنين ،فترقب
الناس ليلتهم ليروا هل أصاب المغيرة شر بسبب
ما فعل؟ فلما رأوه يغدو عليهم ال بأس به ،قامو
إلى الكعبة فأكملوا هدمها ،حتى لم يبق منها إال
أساس إبراهيم  -عليه السالم.

بابان شرقي ًا وغربي ًا
إسماعيل  -عليه السالم  -أذن اهلل تعالى لهما ببناء
الكعبة ،ورفع قواعدها ،يقول اهلل تعالى “وإذ يرفع
إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا”
البقرة ،-127فجعل إسماعيل  -عليه السالم -يأتي بالحجارة وإبراهيم يبني ،وأرتفع البيت شيئا
فشيئا ،حتى أصبح عاليا ال تصل إليه األيدي ،عندها جاء
إسماعيل  -عليه السالم  -بحجر ليصعد عليه أبوه
ويكمل عمله ،واستمرا على ذلك وهما يقوالن “ربنا
تقبل منا إنك أنت السميع العليم” -البقرة -127حتى
تم البناء واستوى ،ثم استقرت بعض القبائل العربية
في مكة من “العماليق” و“جرهم” ،وتصدع بناء
الكعبة أكثر من مرة نتيجة لكثرة السيول والعوامل
المؤثرة في البناء ،وكان أفراد تلك القبيلتين يتولون
إصالحها ،ورعايتها ،ومرت السنون ،حتى قامت
قريش ببناء الكعبة ،وذلك قبل البعثة بخمس سنين،
وكان بناء الكعبة آنذاك على هيئة حجارة منضودة
موضوعة بعضها فوق بعض من غير طين ،مما
جعل السيول التي تجتاح مكة بين الحين واآلخر تؤثر

ولما كانت قريش قد عزمت على بناء الكعبة من حالل
أموالها ،فقد جمعت لهذا األمر ما استطاعت ،إال أن
النفقة قد قصرت بهم عن إتمام بناء الكعبة بالمال
الحجر “الحطيم” من
الحالل الخالص ،ولهذا أخرجوا ْ
البناء ،ووضعوا عالمة تدل على أنه من الكعبة ،وقد
ثبت في الصحيحين أن رسول اهلل  -صلى اهلل عليه
وسلم  -قال لعائشة  -رضي اهلل عنها “ألم تري أن
قومك قصرت بهم النفقة؟ ولوال حدثان قومك
بكفر لنقضت الكعبة ،وجعلت لها بابا شرقيا وبابا
غربيا ،وأدخلت فيها الحجر” ،ولما جاء عهد ابن الزبير -
رضي اهلل عنه  -قرر أن يعيد بناء الكعبة على نحو ما
أراد رسول اهلل  -صلى اهلل عليه وسلم  -في حياته،
فقام بهدمها ،وأعاد بناءها ،وزاد فيها ما قصرت عنه
نفقة قريش  -وكان حوالي ستة أذرع  ،-وزاد في
ارتفاع الكعبة عشرة أذرع ،وجعل لها بابين أحدهما
من المشرق واآلخر من المغرب ،يدخل الناس من
باب ويخرجون من اآلخر ،وجعلها في غاية الحسن
والبهاء ،فكانت على الوصف النبوي كما أخبرته بذلك

كسوة الكعبة
كسوة الكعبة الكسوة الشريفة من أهم مظاهر
التبجيل والتشريف لبيت اهلل الحرام ،ويرتبط تاريخ
المسلمون بكسوة الكعبة المشرفة ،وصناعتها،
واإلبداع فيها ،وتسابقوا لهذا الشرف العظيم حتى
جعلوا يوم تبديلها من كل عام احتفا ً
ال مهيبًا ال
نظير له؛ وتنسج كسوة الكعبة من الحرير الطبيعي
الخالص المصبوغ باللون األسود ،وقد نقش عليه
عبارات “ال إله إال اهلل محمد رسول اهلل – اهلل جل
جالله  ..سبحان اهلل وبحمده  ..سبحان اهلل العظيم
 ..يا حنان يا منان” ،ويبلغ أرتفاع الثوب  14مترا ،ويوجد
في الثلث األعلى من األرتفاع حزام الكسوة بعرض
95سم كتبت عليه آيات قرآنية مختلفة بالخط الثلث
المركب محاطة بإطار من الزخارف اإلسالمية ،ويطرز
الحزام بتطريز بارز مغطى بسلك فضي مطلي
بالذهب ،ويحيط الحزام بالكسوة كلها ويبلغ طوله
 47مترا ،كما يوجد تحت الحزام على األركان سورة
اإلخالص مكتوبة داخل دائرة محاطة بشكل مربع
من الزخارف اإلسالمية ،وعلى األرتفاع نفسه وتحت
الحزام أيضا ،توجد  6آيات من القرآن الكريم ،يفصل
بينها شكل قنديل كتب عليه “يا حي يا قيوم «أو
“يا رحمن يا رحيم “أو” الحمد هلل رب العالمين» ،أما
ما تحت الحزام فمكتوب جميعه بالخط الثلث
المركب ومطرزا تطريزا بارزا ،ومغطى بأسالك الفضة
المطلية بالذهب ،أما ستارة باب الكعبة ويطلق عليها
البرقع ،فمصنوعة من نفس قماش الحرير األسود،
وارتفاعها سبعة أمتار ونصف ،وعرضها أربعة أمتار،
ومكتوب عليها آيات قرآنية وزخارف إسالمية ،وتبطن
الكسوة كلها بقماش خام قوي ،وتتكون الكسوة
من خمس قطع تغطي كل واحدة منها وجها
من أوجه الكعبة والقطعة الخامسة هي الستارة
التي توضع على الباب ،ويوجد أعلى الحائط الغربي
للكعبة قطعة حرير حمراء منقوش عليها بخيوط
من الذهب والفضة وإهداء ممهور باسم خادم
الحرمين الشريفين العاهل السعودي.
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من أرشيف الصحف البحرينية
ذكريات الصحافة البحرينية عامرة بالدرر والآللئ النفيسة والثمينة  ..تكشف عن كنوز مقاالتها وعناوينها
وقصصها “رمضانيات” حتى تسترشد األجيال الحالية بحكمتها وما طرحته من دروس وعبر وتجارب هائلة ونادرة...
مقاالت وقصص – لم يعاد نشرها من قبل  -قد تراها بسيطة وموجزة للوهلة األولى ،ولكنها كانت مثار جدل
ونقاشات طويلة بين األهالي وداخل كافة أرجاء بيوتهم ومنازلهم  ..ذكريات جميلة عايشها الكثيرون من أبناء
تلك الفترات الجميلة الماضية ويشعرون بصدمة قراءتها اآلن ،وكأنهم يقرؤونها للمرة األولى ..
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ستنضب األبار االرتوازية
ان لم يتعاون الشعب والحكومة على درأ الخطر
اذا تذكر أهل المحرق كيف كانوا يشربون من
ينبوع في البحر اذا اشتدت الريح ابتاعوا قرية الماء
في كثير من األحيان بأكثر من روبية واذا تذكر أهل
المنامة انهم كانوا في نفس الوضعية ويشربون
أحيانًا من ماء (القفول) الملوث القذر علموا انهم
اآلن بواسطة اآلبار االرتوازية في نعمه يتعين عليهم
المحافظة عليها وعدم التفريط فيها.
هذه اآلبار بدت عليها ظاهرة منذ بضعة أعوام
توجب الخوف والقلق فقد حصل في مواقع كثيرة
من البحرين ان ميزان الماء تحت األرض قد هبط
لهذا قد صار تدفق الماء من اآلبار األخرى يتناقص
تدريجيا وفي بعض الحاالت نضب الماء تمامًا .واذا
دامت هذه الحالة بضع سنوات اخرى فسنجد الماء
اليصل إلى سطح االرض فنضطر إلى استعمال
اآلالت المصاصة واذا أردتها بوقود ندفع ثمنه وفي
النهاية ينقطع الماء كلية.
يظهر أن الحكومة أول ما شعرت ببوادر النقص
حاولت اتقاءه بوضع ضريبة على اآلبار بأمل أن يقلل

الجمهور من حفرها ولكنها تحققت اخيرًا ان هذا
التدبير لم يأت بفائدة وان النقص بقى مستمرًا كما هو
فأوقفت الرخص ريثما تدرس الموضوع هندسيا وتقرر
مافيه تجنب الضرر التام (والبحث جار اآلن).
ومما يفيد أصحاب البساتين التي تسقى باآلبار االرتوازية
أن يقيدوا تدفق الماء فال يتركوه يسفح في السباخ أو
البحر.
هذا ونعتقد أن خير عالج لهذا الموضوع الذي البد
للحكومة من تقريره حاال أو استقباال هوا ان تقدر
مايحتاج له من الماء مدة  24ساعة من كل بئر فتجعل
األنبوبة التي يسفح منها الماء ضيقة بحيث ال يخرج
منها في اليوم والليلة اكثر من الكمية المعينة هذا
االجراء الحظناه في مدينة دمشق بعد سحب ماء
الفيجة إليها وهناك يصب على االنبوبة الرصاص
وتختم بختم وزارة االشغال .
أليس من السفاهة أن نترك تسعة أعشار الماء يسفح
هدرًا بال فائدة واآلبار معرضة للنضوب؟

خطاب مفتوح إلى فتيات البحرين من واحدة منهن
أخواتي العزيزات!
هل تدركن وتشعرن باننا متأخرات عن العصر
الحاضر! عائشات على نمط كان معروفا في الشرق
قبل جيلين أو ثالثة!! مرت القافلة ونحن قاعدات
ومشي الناس ونحن واقفات .كل الذي حولنا في
بالدنا هذه يتقدم ويتطور الناس وتتقدم أساليب
الحياة لديهم تتطور المدن تتطور الطرق تتطور
المنازل – تغير مستمر في كل وفي كل شيئ.
ألسنا نحن يا أخواتي جزءًا من هذا الكل المتحرك..
المتطور؟ أال يجمل أن نأخذ ولو ببعض نصيبنا
فندور مع هذا الدوالب الدائر ولو فترة قصيرة! هل
كثرًا على الشابة أو الفتاة أن تقف إلى جنب حقها
وتطلب أن ينصت إلى مطالبها بعض الوقت – أول
شي يجب أن نفكر في درسه وحله هو مشكالتنا
فلننظر ما هي ولنفكر في الدواء الناجح لعالجها.
لقد تأكدنا أن الثقافة هي المحور الذي ترتكز عليه
الحياة العصرية.

أجل وبعضنا يهوى ويرغب في التثقيف ولكن ال يتيسر
له الحصول عليه لسبب وهو أننا نجد من الصعب
جدًا نيل االذن والسماح باالنتظام في المدارس (األمر)
الذي جعلنا نتألم ونمرض خصوصًا اذا قارنا حالنا
بحال الحفيظات من جاراتنا أو االجنبيات العائشات بين
اظهرناو – قد تتمعن بقسط مع الثقافة والتهذيب.
لو أن التعليم كان الزاميا على األقل للبنات من سن
 7إلى ( 12أي) قبل ان تغشاهم موجه الحجاب (في
حالة وجود والدين يستنكنان من ارسال بناتهم إلى
المدارس بعد ان يشرعن في التحجب مع انه يوجد
كثير من الفتيات جاوزن سن  16وهن في المدارس اآلن
لما وقعنا في هذه المعضلة – لو أن التعليم كان
الزاميا إلى  12وحرا فيما فوق ذلك اذن الضطر الوالدان
للسماح لبناتهم بمتابعة الدراسة ولما وجدا غضاضة
فيه.
نحن نطلب ان نتغذى بالعلم الننا بواسطة الثقافة
نقف على تطورات العالم االجتماعية بما نقرأ ،من

الكتب ونسمع من المحاضرات فنختار أيهما
األصلح ونتبعه وبهذه الوسيلة نرفع مستوانا
الحيوي .وشئ آخر نود بهذه الوسيلة الحصول
عليه وهو جعل حياتنا المنزلية صحية منظمة!!
ال نشعر بنعم وحسرة أن نعيش كالسجينات
في البيوت؟ لماذا ال نزاول بعض األلعاب الرياضية
كالتنس مثال في ميادين مستورة كما تعطي
الشابات المسلمات في غير هذه البالد.
هل يرى أي خطأ أو تجاوز في هذا االقتراح؟ دعونا
يا أخواتي نتذرع بالشجاعة لنتحجب على األصول
الشرعية ولنمش في الهواء الطلق برهة من الزمن
كل يوم فان الحركة تجدد القوى وتنعش النفس
ومن حسن الحظ ان كثيرات بدأن يفعلن ذلك.
ليس كافيا أيها األخوات أن نجلس في البيت بال
عمل (عدى الخياطة في بعض األحيان).
يجب أن نقوم بواجبنا ونلعب دورنا في رقي هذه
البالد التي تغذينا بألبانها وتحنو علينا في أحضانها
دعونا نكن صحيات متعلمات متمدنات (يساعد
اهلل من يساعد نفسه) وفي نفس الوقت نرى
الحكومة مستعدة لمساعدتنا في التمتع بالرقي
العصري – واألمر متروك لنا اآلن فيما اذا كنا نشاء
االنتفاع بهذه المساعدة – والسالم عليكم.
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ويبقى ال�شعر مكتوب ًا ومقرو�أً
ومقروا
مكتوبا
ال�شعر
ويبقى
ويبقى ال�شعر مكتوب ًا ومقرو�أً
ما مير به
ويبقى ال�شعر حمفوظ ًا تردده الأل�سنة وت�ست�شهد به يف كل
ً
كل
يف
به
وت�ست�شهد
أل�سنة
ل
ا
تردده
ا
حمفوظ
ويبقى ال�شعر ويبقى ال�شعر حمفوظ ًا تردده الأل�سنة وت�ست�شهد به يف كل ما مير به
االن�سان عرب حياته.
حياته.
عرب
االن�سان
به
مير
ما
االن�سان عرب حياته.
ويبقى ال�شعر كذلك واحة للروح تعي�ش �أجواءه وتنتقل يف �آفاقه
آفاقه
�
يف
وتنتقل
أجواءه
�
تعي�ش
للروح
واحة
كذلك
ال�شعر
ال�شعر ويبقى
ومو�سيقاه,
معانيه و�أخيلته
املتعددة الوا�سعة ,وتهيم يف
وتنتقل
أجواءه
�
تعي�ش
للروح
واحة
كذلك
ويبقى
املتعددة الوا�سعة ,وتهيم يف معانيه و�
واجلمال..
تعتنق من قيودها ,لتعانق احلياة
ومو�سيقاه,و�أخيلته
أخيلتهمعانيه
يف
وتهيم
الوا�سعة,
املتعددة
آفاقه
�
يف
تعتنق من قيودها ,لتعانق احلياة واجلمال..
ومو�سيقاه,
وال�شعراء من نبات هذه الأر�ض
وي�سعدنا �أن نلتقي يف رحاب ال�شعر
وي�سعدنا �أن نلتقي يف رحاب ال�شعر وال�شعراء من نبات هذه الأر�ض
الطيبة .
قيودها.,لتعانق احلياة واجلمال..
تعتنق من
الطيبة
�شعراء من البحرين..
�شعراء من البحرين..
رحاب ال�شعر وال�شعراء من نبات
وي�سعدنا �أن نلتقي يف
هذه الأر�ض الطيبة .
�شعراء من البحرين..

شعراء من البحرين..

ويبقى ال�شعر مكتوب ًا ومقرو�أً
ويبقى ال�شعر حمفوظ ًا تردده الأل�سنة وت�ست�شهد به يف كل ما مير به االن�سان عرب حياته.
ويبقى ال�شعر كذلك واحة للروح تعي�ش �أجواءه وتنتقل يف �آفاقه املتعددة الوا�سعة,
وتهيم يف معانيه و�أخيلته ومو�سيقاه ,تعتنق من قيودها ,لتعانق احلياة واجلمال..
وي�سعدنا �أن نلتقي يف رحاب ال�شعر وال�شعراء من نبات هذه الأر�ض الطيبة.

ر�سالة �شوق
فراقي لكم �أفنى الت�صرب عنكم
وج�سمي �أباله ا�شتياقي �إليكم
عليكم �سالم والتحية بعده

لكم و�س�ؤال بعدنا كيف �أنتم؟

فهل �أنتم �أحبابنا يف م�سرة

فارف�ض بع�ض الوجد �إذ حيث كنتم

ويل عندكم قلب عليه تداولت

�سويداه �أيدى ال�سقم وجدا عليكم

يرى الوجد بعد البعد عنكم حمل ً
ال

له ويرى �أن ال�سرور حمرم

به من جحيم ال�شوق نار ك�أنها

وقد �أ�ضرمت بالبعد عنكم جهنم

وجفن ك�أن الدمع يف �صحن خذه

�سيول عليها ال�سحب بالوبل جتثم

�أال لكم ربي لطيف وراحم

وح�سبي لطف اهلل فينا وفيكم

ذكرى
تذكرت من �أهوى وبني نواظري
جبال من الأمواج فظع املناظر
مناظر حتف ،بل مراكز هلكة
ت�شتت �شمل ال�صرب من كل خاطر
فيا ليته �إذ مل يفز بف�ضيلة
حترج �أن تك�سوه ذال رذائله
�أما يف ذهاب العمر للمرء مزعج
	�إذا فاته واملرء ي�شتد باطله
بلى تزعج الأحرار �أنفا�س �ساعة
تفوت �سدى والعلم �صفو مناهله
�أما العلم اك�سري ال�سعادة للفتى
	�أما العلم عز مل يفارقه حامله
لعمري �أن العلم روح وج�سمه
وجود الفتى والعقل يا �صاح عامله

�أ�شواق الهية

الشيخ ابراهيم بن محمد آل خليفة

يا �سعد بلغ ان و�صلت اليهمو
مني التحية وال�سالم عليهمو
واخلع �إذا قاربت وادي حيهم
نعليك وا�ستوعب ف�ؤادك فيهمو
واخف�ض جناح الذل منك لعزهم
ان الذليل هو العزيز لديهمو
وا�سحب ذيول احلزن واقرع وجنتي
خديك بالدمع الذي ير�ضيهمو
وخذ الأمان �إىل من �أهل احلمى
ف�أنا الذي �أبعدت عنهم منهمو
�إن كان عظم الذنب عنهم مبعدي
يا �سعد فالغفران منهم �أعظم
�إين وحقهم على العهد الذي
	�أرويه عن �شوقي ويروي عنهمو
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ذكريات من أيـام زمان
• في عام 1944م تم إصدار قانون لرعاية الحيوانات “ممنوع إيذاء
جميع الحيوانات على اختالف أصنافها”“ ،ممنوع حمل الدواجن
بقبضتها منكوسة من رجليها بل يجب حملها غير منكوسة”
• صدور قرار بعدم بيع األسطوانات ما لم تكن عليها طوابع
دائرة بلدية المنامة في عام 1944م
• تم إصدار قانون بمنع المرأة حق االنتخاب في أعضاء مجلس
البلدية 1951م
• تم رصف أول شارع في المنامة بالقار “األسفلت األسود” عام
1939م.

سيارة باص خشبية في الخمسينيات

المغفور له صاحب العظمة الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة مع
المغفور له األمير سعود بن عبد العزيز آل سعود

مجموعة عمال شركة نفط البحرين (بابكو) في مصنع التكرير

سيارة إطفاء تابعة لبلدية المنامة عام 1938م
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تحطم سفينة سيستان التي انفجرت على شواطئ سترة في عام 1958م

استعراض حرس الشرف لفرقة شرطة الخيالة أثناء مرور موكب المغفور
له صاحب العظمة الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة حاكم البحرين في
أوائل الخمسينيات

ميناء المنامة (الفرضة) الستيراد البضائع ومواد المعيشة في الخمسينيات

ميدان سباق الخيل في منطقة الرفاع في الخمسينيات

مدخل شارع باب البحرين تقاطع شارع الشيخ عبداهلل

البساتين قرب منطقة عالي

نتقدم بأجمل التهاني والتبريكات إلى

حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة
ملك مملكة البحرين

وإلى صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة
رئيس الوزراء الموقر

وإلى صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة
ولي العهد األمين نائب القائد األعلى
وإلى جميع معالي الوزراء والسادة النواب وكبار المسؤولين بالمملكة
ومواطني وأهالي البحرين الكرام بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك أعاده اهلل
عليكم وعلى األمة اإلسالمية بالخير واليمن والبركات
وعساكم من عواده
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