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يعرفونه بنكهته المميزة وطعمه الحار
الزنجبيل .. شفاء العليل

عرف الزنجبيل منذ القدم بفوائده الطبية، ولقد استخدم 
للزنجبيل  إلى ذالك فإن  كعالج لكثير من األمراض، إضافة 
نكهة مميزة وطعم الذع حار، والزنجبيل نبات ينبت تحت 
أزهار  له  البطاطا،  درنات  تشبه  عقدية  جذور  وهو  التربة، 
بعد  كثيرا  تقل  فاعليته  ألن  منه،  الطازج  ويفضل  صفراء، 
تخزينه لمدة أكثر من سنتين؛ ألنه يصاب بالتسوس بسبب 
الرطوبة، ولكن زيادة فاعليته عند التخزين تتم بوضعه مع 
تعالى  قوله  معنى  إن  المفسرون  ويقول  األسود،  الفلفل 
“مزاجها زنجبيال” المزاج من المزج أي الخلط في الشراب بما 
يجمع  الزنجبيل  ومشروب  لذيذا،  ويجعله  طعمه  يحصن 
األسرة في الليالي الباردة، ويجمع األصدقاء حول النار في 
نستخدمه؟  وكيف  فوائده؟  هي  ما  ولكن  البر،  طلعات 
وهل هو بديل الشاي؟.... أسئلة وتساؤالت أكثر حول مزايا 

نبات ومشروب الزنجبيل تجبيكم عنها “رمضانيات” ...

المجالس الرمضانية

ذكريات من أيام زمان

1946/3/8م،  في  بسوريا  دمشق  في  ولدت 
العليوات  عبدعلي  فيصل  المرحوم  تزوجت 
البحرين  الى  معه  وحضرت  1963م،   عام 
األديبة  أنها   ... أبناء  أربعة  الزواج  ثمرة  وكانت 
 .. غزال  منى  الدكتورة  والكاتبة  والشاعرة 
وتحديدًا  واالعالم  الصحافة  في  عملت 
درجة  كاتبة  البحرين  إعالم  وزارة  في 
اإلذاعة  برامج  وإعداد  الصحافة  في  أولى 
البرامج  من  العديد  وقدمت  والتلفزيون، 
إذاعة  في  بالتميز  لها  المشهود  الناجحة 
البحرين وفي تلفزيون البحرين، كما قدمت 
متنوعة  تلفزيونية  وسهرات  مسلسالت 
لعديد من المحطات في الكويت واإلمارات، 
في  المؤلفات  من  والكثير  الكثير  ولديها 

اإلسالمية  والثقافة  والشعر  األدب  مجال 
اسمها  والمجنونة  الشوق،  تمرد  أهما  من 
زهرة عباد الشمس، ورماد السنبلة، والتأمل 
وفلسفة  اإلنساني،  الجوهر  في  الروحاني 
بن  الدين  محي  الشيخ  عند  والوالية  الترقي 
العارفين،  عند  العبودية  وفلسفة  عربي، 
التربية  ظالل  في  نساء  موسوعة:   وكذلك 
على  الضوء  تلقي  ..“رمضانيات”  المحمدية 

مسيرتها المضيئة... 

خطت عشرات الكتب واألبحاث والدراسات
 منى غزال .. أوراق في 

الشعر واألدب
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صيدلية شاملة للكثير من األمراض
الزنجبيـل .. ”كـان مزاجهـا زنجبيـال”

الزنجبيل نبات ينبت تحت التربة، وهو عروق عقدية مثل عروق نبات السعدى، إال أنه 
أغلظ ولونه إما سنجابي أو أبيض مصفر وله رائحة نفاذة مميزة طيبة يعرف بها، 
وهو حار الطعم الذع، وهو كدرنات البطاطس، وال يطحن إال بعد تجفيفه، وتكثر 
زهور صفراء ذات شفاه  له  والزنجبيل  وباكستان وجاميكا،  والهند  بالصين  زراعته 
أرجوانية وال يستخرج الزنجبيل، إال عندما تذبل أوراقه الرمحية، والبد من وضع أوزمات 
ولحفظ  سريعا،  السوس  يغزوه  لكيال  بالماء  ويتشبع  ليلتين  الماء  في  الزنجبيل 
الزنجبيل أطول فترة ممكنة يخزن في أماكن غير مغطاة مع نبات الصعتر الذي 
تغطيه به أو يوضع مع الفلفل األسود، وأفضل أنواع الزنجبيل الجاميكي بجاميكا، 
ويصفه علماء النبات بأنه نبات معمر ينمو في المناطق االستوائية، وأزهار الزنجبيل 
صفراء ذات شفاه أرجوانية، وأوراقه ذات شكل رمحي، وعندما تذبل األوراق تستخرج 
الريزومات من األرض، وتوضع في الماء حتى تلين، ثم تقشر وتعفر بمسحوق سكرى، 
والزنجيل من العقاقير الدستورية، هي تلك العقاقير المتضمنة في دستور األدوية، 
الزنجبيل  ريزومات  الصيدلية، وتحتوي  األغراض  أو تستخدم في  ولها نفع عالجي، 
بين  ومن  وهالمية،  نشوية  ومواد  الجنجرول  أهمها  وراتنجات  طيارة  زيوت  على 
فوائده تطييب نكهة الطعام، وهو طارد للغازات ويدخل في تركيب أدوية توسيع 
األوعية الدموية، ومعوق وملطف للحرارة، كما أنه يدخل في تركيب وصفات زيادة 

القدرة الجنسية، وفي عالج آالم الحيض....

الزنجبيل في الطب النبوي

ملك  “أهدى  عنه  اهلل  رضى  الخدري-  سعيد  أبو  قال 
جرة  وسلم  عليه  اهلل  صلى  اهلل  رسول  إلى  الروم 
وأطعمني  قطعة،  إنسان  كل  فأطعم  زنجبيل، 
على  معين  “الزنجبيل  القيم  إبن  وقال  قطعة”، 
سدد  من  نافع  معتدال،  تليينا  للبطن  ملين  الهضم، 

الكبد العارضة عن البرد، والرطوبة، ومن ظلمة البصر 
على  معين  واكتحاال،  كحال  الرطوبة  عن  الحادثة 
في  الحادثة  الغليظة  للرياح  محلل  وهو  الجماع، 
األمعاء والمعدة، وهو بالجملة صالح للكبد والمعدة”، 
وروى أبو مقاتل عن أبى صالح عن سعد عن أبى سهل 
عن الحسن رضى اهلل عنه قال: قال رسول اهلل صلى 
اهلل عليه وسلم: أربع عيون في الجنة: عينان تجريان 
يفجرونها  اهلل  ذكر  التي  إحداهما  العرش  تحت  من 
من  نضاختان  واألخريان  الزنجبيل،  واألخرى  تفجيرا، 
فيها  عينا  اهلل  ذكر  التي  إحداهما  العرش  فوق 
الترمذي  وذكره  التسنيم،  واألخرى  سلسبيال،  تسمى 
الحكيم في نوادر األصول، وقال إبن كثير في وقوله 
زنجبيال”  مزاجها  كان  كأسا  فيها  “ويسقون  تعالى 
أيضا في هذه األكواب  األبرار-  أي ويسقون - يعنى 
كأسا أي خمرا كان مزاجها زنجبيال، فتارة يمزج لهم 
حار  وهو  بالزنجبيل،  وتارة  بارد،  وهو  بالكافور  الشراب 

ليعتدل األمر. 

فوائد الزنجبيل الطبية 

وأكدت األبحاث الطبية فائدة الزنجبيل في أنه طارد 
األوعية  توسيع  أدوية  تركيب  في  ويدخل  للغازات، 
الدموية، وهو ملطف للحرارة، كما أنه يدخل في زيادة 
القدرة الجنسية، وفي عالج آالم الحيض، والشقيقة، 
العصبي،  والقولون  النفسي،  والتوتر  والقلق 
ولسعات  الربو،  وأزمات  الشعبية  والنزالت  واإلمساك، 
والكلى  القلب  ألمراض  أيضا  مفيد  وهو  الحشرات، 
مفيد  وهو  والزكام،  المفاصل،  وتصلب  والكبد، 

عند  فاعلية  أكثر  يكون  ولكنه  كثيرة،  أمراض  لعالج 
خلطه بأغذية أو أعشاب أخرى، وفي أحد االجتماعات 
قال  السرطان،  لبحوث  األمريكية  للجمعية  األخيرة 
بعض الباحثين إنهم حريصون على العثور على طرق 
وجدوا  بالسرطان، وقد  اإلصابة  خطر  لتقليل  جديدة 
أن الزنجبيل يقلل فرص اإلصابة بالسرطان، في حين 
مع  الزنجبيل  مزج  أن  حديثة  علمية  دراسة  أفادت 
الزيزفون يعطي مشروبا أقوى وأكثر  البابونج وزهرة 
الصداع والتشجيع على االسترخاء،  إزالة  فعالية في 
قدرته  في  تكمن  أنها  الزنجبيل  فعالية  وفسرت 
المسببة  “بروستاجالندينز”  مركبات  إنتاج  تقليل  على 
األعصاب  يرخي  كونه  عن  فضال  الجسم،  في  لأللم 
والعضالت، فيساعد على االسترخاء والشعور بالراحة 
لذلك  للصداع،  المسببة  والعصبية  التوتر  وتخفيف 
الخفيفة  الصداع  آالم  تخفيف  في  يساهم  فهو 

ولكنه ال يؤثر في الحاالت الشديدة.

الزنجبيل والتخلص من السموم 

ومن أهم الطرق التي تستخدم لتقليل آالم العضالت 
دافئ،  زنجبيل  حمام  أخذ  الوهن  على  والقضاء 
بوضع ثالث أو أربع مالعق مائدة من مسحوق جذور 
الزنجبيل في قدر صغيرة وملؤها بالماء، ثم غليه، ثم 
يترك لمدة 15 دقيقة، ثم يصفى المزيج، ويضاف إلى 
ماء المغطس الذي به ماء فاتر، ثم نقع الجسم في 
المغطس لمدة ال تزيد عن 25 دقيقة، وينصح بأال تزيد 
عن 25 دقيقة، كما ينصح بشرب ماء قبل ذلك وبعده، 
ألن الزنجبيل سيخرج كمية من السوائل من جسمك 
جرب  من  بعض  يقول  الضارة،  المواد  ببعض  محملة 
من  وهناك  الزكام،  على  تقضي  إنها  الطريقة  هذه 
جرب حمام الزنجبيل للقدمين، وذكر أن ذلك يهدئ 
الصداع، وللزنجبيل فوائد في تخفيف الوحم، إذ إنه 
ورغم أنَّ كثيرًا من الطبيبات يصفن نوعًا من مضادات 
الغثيان  على  للتغلب   ،6 ب  فيتامين  مع  الهستامين 
من  أفضل  الزنجبيل  فاعلية  أنَّ  ظهر  فقد  والقيء، 
األدوية المستخدمة في عالج الغثيان والقيء، وقبل 
الزنجبيل  تناول مشروب  الفراش يمكن  النهوض من 
البسكويت  مع  العسل  من  بقليل  محلى  الدافئ 
فاعلية  تبدأ  حتى  كافية  دقائق  اإلنتظار  ثم  الجاف، 
ويمكن  صباحا،  الفراش  من  النهوض  قبل  الزنجبيل 
بودرة  تناول  أو  الوجبات،  مع  األخضر  الزنجبيل  تناول 
ويمكن  يوميا،  صغيرة  ملعقة  يعادل  بما  الزنجبيل 

تقسيمها على 3 مرات في اليوم.
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حقل  في  المعروفة  الرفاعي  غزال  برهان  منى  الدكتورة  والكاتبة  والشاعرة،  األديبة، 
الثقافية منذ عقود، سواء من خالل عملها الصحفي  الساحة  الفكر واألدب، عرفتها 
أو من خالل  المحلية والخارجية األخرى،  أو من خالل الصحف  النصف قرن،  في مجلة 
اصداراتها المتعددة في الشعر والتاريخ والثقافة االسالمية، إضافة إلى التراث والفلسفة 
اإلسالميين واألديان والتصوف ... لهذا العطاء المتعدد والمتشعب أجرت “رمضانيات” 

هذا اللقاء مع د. منى غزال للتعرف على هذه التجربة الثرية ....

q من هي منى غزال؟

في  بسوريا  دمشق  في  ولدت  بحرينية  مواطنة  أنا 
عبدعلي  فيصل  المرحوم  من  تزوجت  8-3-1946م، 
البحرين  إلى  معه  وحضرت  1963م،  عام  العليوات 
وحصلت على الجنسية وكانت ثمرة الزواج أربعة أبناء: 
الشهادة  على  وحصلت  وفداء،  وفاتن  وفواز  فائق 
جامعة  إلى  وانتسبت  1972م  البحرين  من  الثانوية 
العربية   اللغة  ليسانس  على  وحصلت  العربية  بيروت 
في  الكبير  االبن  تاركُا  زوجي  توفي  بعدها  1979م 
السادسة عشرة من العمر، وهو على وشك الحصول 
على الشهادة الثانوية، بعد وفاته ابتدأت العمل رسميًا 
بوزارة اإلعالم كصحفية في جريدة هنا البحرين مدة 
اإلذاعة  لبرامج  أولى  درجة  كاتبة  انتقلت  ثم  سنتين، 
والتلفزيون، كما عملت مسئولة صفحة ثقافة وفن 
في جريدة أخبار الخليج وعملت مراسلة ألكثر من 23 
فيه  أرسلت  الذي  الوقت  وفي  البحرين  خارج  مجلة 
اثنين من أوالدي للدراسة في أمريكا كثفت اعمالي 

من أجل إعالتهم وتوفير مصاريف دراستهم.

q متى عملت في الصحافة؟، وما هي الفعاليات 
التي اشتركت فيها؟

عملت في الصحافة واالعالم وتحديدًا في وزارة إعالم 
البحرين كاتبة درجة أولى في الصحافة وإعداد برامج 
العديد  وقدمت   ،1991  –  1980 منذ  والتلفزيون،  اإلذاعة 
إذاعة  بالتميز في  الناجحة المشهود لها  البرامج  من 
البحرين وفي تلفزيون البحرين كما قدمت مسلسالت 
وسهرات تلفزيونية متنوعة لعديد من المحطات في 
الفترة  هذه  في   –  1990 عام  قبل  واإلمارات  الكويت 
المختلفة  الشعر  ومهرجانات  مؤتمرات  في  شاركت 
إلى  العرب  كتاب  اتحاد  إلى  البصرة  إلى  قرطاج  من 
المربد في العراق واإلمارات وغيرها الكثير، وبعد نجاح 
منهم،  ثالثة  وزواج  البحرين  إلى  وعودتهم  األوالد 
الواليات  في  1991م  عام  الدكتوراه  لدراسة  سافرت 
فرانسيسكو  سان  في  وابتدأت  األمريكية  المتحدة 
والصينية  اليهودية  على  واتعرف  اإلنكليزية  أدرس 
اضطررت  ثم  الالهوتية  الجنسيات  من  وكثير  البوذية 
توفي  حيث  1994م  أواخر  في  دمشق  إلى  للعودة 
والدي وبعده بستة أشهر توفيت والدتي 1995م ولم 
استطع أن أترك دمشق بسبب هذه الظروف، مما نفذ 
كل مدخراتي، فقررت أن أعود للعمل من أجل تجميع 
أمريكا،  إلى  والعودة  الدراسة  لمتابعة  الكافي  المال 
العربية  اإلمارات  دولة  إلى  دمشق  من  سافرت  لذا 
وفي  واحد  عام  لمدة  1995م  عام  مرة  أول  المتحدة 
وشراء  البحث  مادة  وأجمع  أعمل  ابتدأت  العام  هذا 
موسوعة  تأليف  في  أحالمي  تنفيذ  أجل  من  الكتب 
نساء  “وموسوعة  معاصرة،  قراءة   “ التصوف  حكمة 
مع  بالتأليف  واشتغلت  المحمدية  التربية  ظالل  في 
االمارات  دولة  في  المحلية  الصحافة  في  العمل 
البيان  وجريدة  الخليج  جريدة  في  المتحدة  العربية 
التاريخية  األبحاث  وفي   – األسرة  كل  مجلة  وفي 
بالتعاون مع مركز الذاكرة التاريخي – وكلفت بكتابة 

تاريخ آل خليفة.

عرفتها الساحة األدبية بغزارة انتاجها
منـى غـزال .. موسوعـة الثقافـة اإلسالميـة

q ولكنك عدت مرة أخرى إلى الواليات المتحدة؟

أمريكا  في  دراستي  لمتابعة  أخرى  مرة  عدت 
وتعرفت  االنكليزية  اللغة  بدراسة  وقمت  1996م، 
منها  العالم  في  والمذاهب  الديانات  مختلف  على 
اليهودية والمسيحية ثم حصلت على الدكتوراة في 
الفلسفة والدراسات اإلسالمية، ولم استطع متابعة 
المادي  النقص  بسبب  األديان  مقارنة  في  دراستي 
وابتدأت  جامعات  غير  من  لوحدها  دراستها  فقررت 
ادرس بمساعدة األساتذة األصدقاء في أمريكا وأخيرًا 
والدراسات  الفلسفة  في  الدكتوراه  على  حصلت 
اإلمارات   دولة  في  العمل  إلى  وعدت  اإلسالمية، 
1997 م وبقيت اتابع مؤلفاتي وعملت بالتدريس في 
للعلوم  عجمان  بجامعة  اإلسالمية  الثقافة  مادة 
وبعدها  1999-2000م،   -1998 عام  منذ  والتكنولوجيا 
بقيت أكتب بالصحافة لكي أتفرغ للتأليف مع العمل 
إلى  عادت  حيث  2003م،  عام  حتى  بالقطعة  البسيط 
البحرين في مارس عام 2003 – ولم أجد عمال فيها – 

فجلست متفرغة للتأليف فقط، 

الهواية  وممارسة  للتأليف  التفرغ  اخترتي  كيف   q
واالنشغال باالهتمامات؟

مؤسسة  أية  تقبل  لم  البحرين  إلى  عدت  حينما 
توظف  أن  تريد  اآلن  المؤسسات  أن  بسبب  توظيفي 
باهلل  قوية  أزال  ال  أني  إال  السن،  كبار  تريد  وال  الشباب 
وبقيت طوال فترة عودتي أكتب في جريدة الوسط 
ومن  إنما  رسمي،  التزام  بدون  رغبتي  حسب  أحيانا 
هذه  فكانت  الفراغ  هذا  من  استفدت  أخرى  جهة 
بالتأليف  الخاص  إنتاجي  فترات  أخصب  من  الفترة 
على  واطمأنت  للتأليف  تفرغت  ألني  حياتي،  في 
أوالدي وعشت بمساعدتهم وحبهم، وفيها أنتجت 

الدكتورة منى غزال في شبابها

الدكتورة منى غزال
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التي طبعت والتي لم تطبع بعد، وكما  بقية كتبي 
األديان،  مقارنة  موسوعة  إلنهاء  متفرغة  اآلن  أني 
إني  العربية واالنكليزية، كما  إلى  وترجمة عدة كتب 
لألطفال  التلفزيون  أو  للسينما  تمثيلية  رواية  أكتب 
برامج  وإعداد  كتابة  وبصدد  وحسام”،  “حوراء  بإسم 
ومسلسالت متميزة في هدفها ونوعيتها لألطفال،  
ولدي مجموعة من الكتب المهتمة بحوار الحضارات 
الحضارات   حوار  في  الجديد  التفكير  وديناميكية 

وغيرها.

q هل حدثتي القارئ حول مؤهالتك العلمية حسب 
سنواتها ومؤلفاتك الفكرية؟

من  العربية  اللغة  في  البكالوريوس  على  حصلت 
الدراسات  دبلوم  ثم  1977م،  العربية  بيروت  جامعة 
العليا في اللغة العربية من جامعة القديس يوسف 
من بيروت 1983م، وحصلت على ماجستير في اآلداب 
جامعة  العربية،  اللغة  قسم  اإلنسانية  والعلوم 
عام  لبنان  بيروت،  في  “اليسوعية”  يوسف  القديس 
تناقش  لم  العربية  اللغة  في  دكتوراه  ثم  1985م، 
أيضا  وحصلت  1988م،  عام  الحرب  ظروف  بسبب 
على دبلوم دراسات في اللغة االنكليزية من جامعة 
ودبلوم  1994م،   -1993 عام  فرانسيسكو  سان  والية 
أرلنغتون  جامعة  من  االنكليزية  اللغة  في  دراسات 
تكساس عام1995 - 1996م، ودكتوراه في الفلسفة 
في  ميسوري  لويس،  سانت  اإلسالمية،  والدراسات 

الواليات المتحدة األمريكية. 1997- 1998م.

q وماذا عن أهم مؤلفاتك وأبحاثك؟

الشوق،  تمرد  هناك:  األدب  في  مؤلفاتي  بين  من 
البحرين: 1974م، والمجنونة اسمها زهرة عباد الشمس 
القاهرة:  السنبلة  ورماد  1984م،   –  83 السعودية 
أما  1988م،  بيروت:  الضبابية  التساؤالت  ولغة  1984م، 
آل  العتوب  تاريخ  فهناك:  التاريخ  في  مؤلفاتي  عن 
خليفة في البحرين::منذ عام 1700 – حتى عام 1970م   
البحرين 1990م، وتاريخ آل السركال وكالء بريطانيا في 
عام  وحتى   1700 عام  منذ  المتحدة:  العربية  اإلمارات 
اليهود شواهد ومشاهد من  1970 دبي 1995م، وعن 
اإلسالمية  الثقافة  في  أما  2002م،  البحرين  تاريخهم 
اإلنساني   الجوهر  في  الروحاني  التأمل  فهناك: 

األول،دار صادر، بيروت 2005م، وفلسفة الترقي والوالية 
عند الشيخ محي الدين بن العربي، األوائل دمشق 2006، 
وفلسفة الترقي والوالية عند الشيخ محي الدين بن 
عربي ط2 منقحة وجديدة 2007م، وفلسفة العبودية 
دمشق،  والنشر،  للطباعة  صفحات  العارفين،  عند 
سوريا، وموسوعة: نساء في ظالل التربية المحمدية 

– البحرين - في 800 صفحة.

q ما رأيك في االحتراف الثقافي؟

العربي  العالم  في  الوجود  على  تجارة  أفشل  هي 
وخصوصًا تجارة التأليف والنشر، في الغرب هناك دور 
جديد  اصدار  مشروع  تحمل  بأنك  تعرف  عندما  نشر 
وتوزيعه  بطباعته  هي  وتتكفل  منك  بشرائه  تقوم 
مواطن  كل  اإلحصائيات  حسب  وهناك  ونشره، 
أما  كتابًا،  ثالثين  سنته  في  األقل  على  يقرأ  لديهم 
وإذا  مطبقة  أمية  لدينا  هنا  فإن  العربي  العالم  في 
والفهرس  المقدمة  منه  قرأ  إذا  كتابًا  أحدهم  اقتنا 
المفكرين  يدفع  ما  وإن  كبير،  الشيء  هذا  فإن 
التأليف  إلى  العربي  العالم  في  والكتاب  والمثقفين 
والنشر رغم ما يحتمله من مال هو وأسرته أحق به 
إلى  إبداعه،  تحمل  التي  كلمته  يوصل  ان  ايمانه  هو 
كل  موسوعات   3 فلدي  والقادمة،  الحاضرة  األجيال 
واحدة منها استغرقت من عمري عشر سنوات، إلى 
والتصوف  والشعر  واألدب  اللغة  في  كتابتي  جانب 
والفلسفة والتأمل الروحاني ورغم ذلك اينما ذهبت 
من  والثقافة  الراقي  للفكر  واحباطات  قيود  هناك 
الذي  بالظلم  شعرت  ابتعدت  وكلما  الحياة،  اجل 
الذي حولك فتعود تشفق  العالم  باهل هذا  يحيط 
على الجهل المنتشر محاواًل تصحيح نقطة من بحر 
يأمله  فيما  أفكر  وأنني  حولك،  التي  األخطاء  من 
العربي  اإلنسان  فلسفة  أن  الحياة،  هذه  من  اإلنسان 
الحقيقي  التحدي  فلسفة  هي  األرض  هذه  على 

للخلق الذي أحبه اهلل.

q ما هو موقفك من التعددية وهل هناك تعددية 
في إسالم هذا اليوم؟

أنها  المفروض  اإلسالم  في  اليوم  التعددية  ان 
تعددية الرحمة والوالء للحب اإللهي وليست تعددية 

للتباهي والبحث عن الكراسي والوجود المادي على 
وجه األرض، وكلما ازددت فقرًا ازددت تقربا إلى اهلل، 
الدنيا وإعالء  النابع من فقر  انه الفقر  وأي فقر أعني، 
عبارة “ال إله إال اهلل، محمد رسول اهلل”، صلى اهلل عليه 
الصراط  بالصراط،  موصولة  جمل  انها  وأصحابه،  وآله 
اإلسالم  وتعلم  اإلسالم  فهم  خالل  من  الدنيا  في 
المقدس  العالم،  على  المتفتح  المسالم  الصحيح 
من  الجنة،  إلى  المؤدي  الصراط  انه  وللحياة  لإلنسان 
التي  الموسوعة  كتبت  التعددية  الفلسفة  هذه 
الطوائف  اإلسالم،  عن  األول  أجزاء،  أربعة  من  تتكون 

اإلسالمية وديناميكية عطائه.

q كيف كانت االنعطافة نحو التصوف وفلسفته؟

على  مبنية  وربه  العبد  بين  عالقة  التصوف  في  رأيت 
تواصل معرفي ودفء روحي، بين العبد الذي قال عنه 
رب العزة “يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون”، 
إنه  اهلل،  معرفة  إلى  الطريق  هو  التصوف  طريق  إن 
العمق  من  تحمل  معرفة  أنها  المطلقة،  الحقيقة 
نحو  صعود  انه  اإللهية،  للذات  المعرفي  والتوهج 
التألق الروحي عبر حركتي الزمان والمكان منذ النشأة 
وحتى يوم التالقي حيث المحطة األخيرة في مسيرة 
اإلنسان اإليماني ذلك اليوم الذي يصبح المؤمن في 
دار السالم تحت ظالل الديان، انه االنتصار على الذات 
وعلى الماديات وعلى األنانية والنفعية والغرائزية، مع 
التأكيد على أن التصوف ليس لباس الجهل والتخلف 
والبعد عن أبجديات اإلسالم األولى التي كانت بمثابة 
رفضًا واحتجاجًا على النظام الحاكم المطلق الذي 
أن تحول  العباد بعد  أصبح سيفًا مسلطًا على رقاب 
هو  والرفض  االحتجاج  ذلك  ومثال  عضود  ملك  إلى 
كان  وما  الغفاري،  أبوذر  الجليل  الصحابي  به  قام  ما 
من نتيجة مؤلمة والتي تمثلت في نفيه من المدينة 
إلى دمشق ومن دمشق إلى منطقة الربدة الواقعة 
جنوب لبنان، هذا هو التصوف الذي كان في األصل هو 
احتجاج وردة فعل على ماساد العالم اإلسالمي من 
بذخ وترف وجواري وغلمان وأجنحة للحريم في لوقت 
المسلمين  من  العظمى  الغالبية  فيه  يتضور  الذي 
ظروف  هكذا  وفي  األجواء  هذه  في  وعوزًا،  جوعًا 
يأتي  وحضاريون  وتنويريون  ثوريون  متصوفون  ظهر 
الحالج  منصور  بن  الحسين  الشهيد  مقدمتهم  في 
خاصة  سرية  أماكن  في  حوارييه  يدرب  كان  الذي 
على رفض الواقع الذي صاغه الشيطان وغلبت عليه 
الشهوات وأصبح الدين ورجاله وفقهاؤه العوبة بيد 
الحكام، وما فعله الحالج، قام به الشهرودي وبقية 
المتصوفة الذين جعلوا من حياتهم ومن رسالتهم 
مرابطوها  وكانوا  اإلسالمية  الدولة  لحدود  حراسًا 
يعانيه  كان  ما  رغم  قرون،  مدى  على  الحقيقيون 
وكيل  موجعة  وضربات  عدوانية  من  المتصوفة 

االفتراءات على رموزه ورواده.

الدكتورة منى غزال مع األهل واألصدقاء
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مجلس أبناء يوسف ارحمه الدوسري
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مجلس عبداهلل أحمد ناس
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ذكريات من أيـام زمان

المستشار بلجريف يتفقد الفرقة الموسيقية للشرطة أثناء تمارينها

عين الدوبية، المكان المخصص لغسيل وتنظيف المالبس وغيرها في 
منتصف الخمسينات

أحد األسواق التي كانت تبيع الملح

مدرسة البنين بالبديع في الستينات، حيث كان الطالب يستخدمون الحمير 
كوسيلة مواصالت لهم

في عام 1941م افتتحت إذاعة التليغراف في منطقة الحورة  	•
من المنامة أبان الحرب العالمية الثانية

أنشأت مدرسة لتعليم سياقة السيارات في البحرين عام  	•
1952م من قبل شركة بابكو وذلك لتدريب موظفيها وعمالها 

وقد أنشأت هذه المدرسة على أرض غرب قلعة الرفاع

تم إصدار قانون يلزم كل سائق سيارة أجرة أن يحضر سيارته  	•
أمام بلدية المنامة إلجراء الفحص الفني ومدى صالحية 

استخدامها في العمل من قبل أحد األشخاص من البلدية 
وقمندان البوليس وذلك عام 1920م.
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سيارة إطفاء بإحدى ضواحي المنامة

المغفور له صاحب العظمة الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة في زيارة لجزيرة أم 
الصبان )المحمدية( برفقة المستشار بلجريف والوجيه حسين يتيم عام  1956م

جو صقيع في الستينات

المستشار بلجريف في إحدى جوالته اليوميةالمستشار بلجريف يتفقد موقع حريق بإحدى ضواحي المنامة في عام  1956م





Ramadaniat 32 cm (h) x 23.5 cm (w)

مرخص من قبل مصرف البحرين المركزي كمصرف إسالمي (قطاع التجزئة)

*حسب الشروط وا�حكام

• الحد ا�دنى للراتب 300 دينار بحريني
• متوافق مع أحكام الشريعة

• التمويل متوفر للموظفين و أصحاب ا�عمال

الفروع التجارية:
مرفأ البحرين المالي، المجمع المالي  •  المنامة، شارع الحكومة  •  سند، شارع االستقالل  •

المحرق، شارع المطار  •  البديع، شارع البديع

ارتق بأسلوب حياتك

تمويالت مصرفية شاملة

• ابدأ السداد بعد 90 يوما 
• إجراءات سريعة

• تمويل من غير مقدم (للسيارات فقط)
• %15 مقدم (للعقاري فقط)

أقل
رسوم
 خدمة

تمويل

حتى 400,000
دينار بحريني 

6.5%*
النسبة على

الرصيد المتناقص
لمدة 7 سنوات



رمضان...
شهر يقربنا

دومًا يجمعنا

اشترك في رنة واحصل على اشتراك مجاني لمدة شهر. أرسل ))تسجيل(( إلى 94999.

 لجعل دعاء ))اللهم إنا نسألك الفردوس(( للمعيقلي رنة أرسل 4913 إلى 94999 .

اسعد أحبائك بأعذب االدعية الدينية على رنة نقالك مع خدمة رنة

batelco.com


