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أسماء القرآن  ..الكتاب المبين

للقرآن الكريم أسماء وصفات كثيرة وردت
في القرآن ،ولكثرتها أفردها بعض العلماء
بالتأليف منهم :ابن قيم الجوزية في كتابه
“شرح أسماء الكتاب العزيز” ،والشيخ صالح
بن إبراهيم البليهي في كتابه “الهدى
والبيان في أسماء القرآن” ،وغيرهما كثير
ممن كتبوا في هذا الموضوع ،ولم يتفق
العلماء على عدد محدد ألسماء القرآن
الكريم ،فقد ذكر بدر الدين الزركشي في
كتابه “البرهان” خمسة وخمسين اسمًا،

وذكر الشيخ مجد الدين محمد بن يعقوب
الفيروزآبادي في كتابه “ بصائر ذوي التمييز
في لطائف الكتاب العزيز” ثالثة وتسعين
اسمًا ،ولكن هنالك قاعدة عامة مهمة
فيما يتعلق بأسماء القرآن الكريم وأوصافه
وهي أن أسماء القرآن الكريم وأوصافه
توقيفية ،بمعنى أنه ال يجوز أن نسميه
باسم أو نصفه بوصف إال إذا قام عليه دليل
من الكتاب أو السنة وإذا ثبت الدليل في أي
زمان أو مكان أخذ به.

شعراء من البحرين

أول بيت وضع للناس

الكعبة ..البيت
المعمور

الكعبة هي بيت اهلل الحرام ،وقبلة
المسلمين ،جعلها اهلل سبحانه وتعالى
منارًا للتوحيد ،ورمزا للعبادة ،يقول اهلل
“ج َع َل ال ّل ُه ا ْل َك ْع َب َة ا ْل َب ْي َ
ام
ت ا ْل َح َر َ
تعالى َ
اس”  -المائدة ،-97وهي أول
ِق َيامًا ِّلل َّن ِ
بيت وضع للناس من أجل عبادة اهلل
سبحانه وتعالى ،قال اهلل تعالى “ ِإ َّن أَ َّو َل
اس َل َّل ِذي ِب َب َّك َة ُم َبا َركًا َو ُه ًدى
َب ْي ٍ
ت ُو ِ
ض َع لِل َّن ِ
ِّل ْل َعا َل ِم َ
ين”  -آل عمران  ،96والكعبة بناء
فخم يمثل حجرة كبيرة مرتفعة البناء
مربعة الشكل تقريبًا يبلغ ارتفاعها 15مترًا

وطول ضلعها الذي فيه الميزاب والذي
قبالته 10م ،وطول ضلعها الشرقي الذي
فيه الباب والذي قبالته  12م ،وبابها على
ارتفاع2م من األرض ،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 التى
وردت في القرآن الكريم ،مثل قادس وناذر
والقرية القديمة...

من أرشيف الصحف البحرينية

ذكريات من أيام زمان
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ال يجوز أن نسميه باسم إال إذا قام عليه دليل

أسماء القرآن ..الفرقان والكتاب
والنور والتنزيل

يهدي للتي هي أقوم

جاء في القرآن والسنة تسمية القرآن
بأسماء كثيرة ،ووصفه بصفات
عديدة ،كل منها يدل على جانب أو
أكثر من جوانب عظمة القرآن الكريم،
وأثره وأهميته ،وأورد القرآن الكريم
لنفسه بين آياته أسماء بالعشرات
سمي القرآن بخمسة وخمسين
وقيل ُ
إسمًا منها :الفرقان ،والكتاب،
والنور ،والتنزيل ،والكالم ،والحديث،
والموعظة ،والهادي ،والحق ،والبيان،
والمنير ،والشفاء والعظيم ،والكريم،
والمجيد ،والعزيز ،والنعمة ،والرحمة،
والروح ،والحبل ،والقصص ،والمهيمن،
ّ
والذكر ،والسراج ،والبشير،
والحكم،
والنذير ،والتبيان ،والعدل ،والمنادي،
والشافي والذكر الحكيم ،والصراط
المستقيم ،والنبأ العظيم ،وقو ً
ال
وفص ً
ال وق ّيمًا وعل ّيًا وعربيًا ،وبصائر
وعجبًا وبالغ ،وقالوا أسماء اخرى للقرآن
الكريم منها الميزان ،واحسن الحديث،
والكتاب المتشابه ،والمثاني ،وحق
اليقين ،والتذكرة ،والكتاب الحكيم،
والقيم ،وأبلغ الوعّ اظ.

ومن أشهر أسماء الكتاب المبين ،اسم القرآن :وورد
هذا االسم في مواضع كثيرة من القرآن الكريم
كقوله تعالى“ :إن هذا القرآن ،يهدي للتي هي أقوم”
اإلسراء ،9/وقوله “إن هو إال ذكر وقرآن مبين” يس،69 /
وقوله “وقرآنًا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث”...
اإلسراء ،106 /وهذا االسم خاص بهذا الكتاب ،إذ لم
يتسم به كتاب من قبل ،وللعلماء في هذه الكلمة
ّ
أقوال؛ فمنهم من جعلها علمًا على القرآن ،فهي غير
مشتقة ،وعليه تكون غير مهموزة “قران” ،وهي قراءة
ابن كثير المكي وبهذا القول أخذ اإلمام الشافعي،
ومنهم من رأى أن هذه الكلمة مشتقة ،لكنهم
أيضًا اختلفوا في أصلها الذي أخذت منه فمنهم من
جعلها مصدرًا لـ “قرأ” ،كالغفران والشكران مصدران لـ
“غفر وشكر” ،ومنهم من جعلها مشتقة من قرنت
الشيء بالشيء ،إذا ضممته إليه ،وإنما سمي القرآن
بذلك لقرن السور واآليات والحروف فيه ،ومنهم من
رأى أن الكلمة مشتقة من القرائن ،جمع قرينة ،ألن
القرآن يصدق بعضه بعضًا ،وسواء أكانت هذه الكلمة
علمًا على القرآن أو مشتقة كما سبق بيانه ،فإنها بال
شك كلمة سمي بها القرآن الكريم دون غيره من
الكتب ،وإذا أطلقت هذه الكلمة توجه الذهن فورًا
إلى داللتها المباشرة على كتاب اهلل تعالى ،وهي تدل
بوضوح على القراءة ،وأن هذا القرآن مقروء متلو.

اسم “الكتاب”
وورد هذا االسم في مواضع كثيرة من القرآن الكريم،
كقوله تعالى “ذلك الكتاب ال ريب فيه هدى للمتقين”
-البقرة  ،-2/وقوله “تنزيل الكتاب من اهلل العزيز

الحكيم” -الزمر ،-1/وقوله “حم ~ تنزيل الكتاب من
اهلل العزيز العليم“  -غافر1 /و ،2وكلمة كتاب من كتب،
َ
ب جمع الشيء إلى الشيء ،ويرى الراغب أن
والك ْت ُ
الكتاب مصد ٌر ُسمي المكتوب فيه كتابًا ،والكتاب في
األصل اسم للصحيفة مع المكتوب فيه ،والكتابة ضم
الحروف بعضها إلى بعض في الخط ،ولهذا االسم
داللة واضحة على أنه مكتوب في الصحف واأللواح،
علمًا بأن القرآن الكريم لم ينزل مكتوبًا في صحف،
ولم يأخذه الرسول صلى اهلل عليه وسلم في ألواح،
بل كتبه الصحابة بعد نزوله ،كلما نزل منه شيء كتبوه
حتى تم لهم جمعه بتوجيه الرسول صلى اهلل عليه
وسلم وإقراره ،وال شك أن التنبيه على أنه سيكتب ،فيه
إشارة إلى الجهد الذي سيبذل في كتابته وتوثيقه ،وهو
جهد عظيم جدًا قام به صحابة أفذاذ ،هيأهم اهلل
تعالى لحفظ كتابه ،وإن تسمية القرآن الكريم بهذين
االسمين؛ القرآن والكتاب ،إنما كانت لحكمة عظيمة،
وقد أشار إليها المرحوم د .محمد عبد اهلل دراز بقوله
رُوعي في تسميته قرآنًا كونه متلوًا باأللسن ،كما
روعي في تسميته كتابًا كونه مدونًا باألقالم ،فكلتا
التسميتين من تسمية الشيء بالمعنى الواقع عليه ..
فال يقبل القرآن المقروء ما لم يُعرض على المصحف
العثماني المكتوب ويتفق معه ،وال يقبل المكتوب
ما لم يتفق مع تعليم الرسول عليه الصالة والسالم
أصحابه للقرآن ،وإقراءهم له وقراءته له أمامهم.

اسم “الفرقان”
وورد هذا االسم في عدة مواضع من القرآن
الكريم ،كقوله تعالى “تبارك الذي نزل الفرقان على
عبده ليكون للعالمين نذيرًا” -الفرقان ،-1 /وقوله
“نزل عليك الكتاب بالحق مصدقًا لما بين يديه
هدى للناس وأنزل
وأنزل التوراة واإلنجيل من قبل
ً
الفرقان“  -آل عمران 3 /و ،4والفرقان مصدر من فرق
يفرق إذا فصل الشيء من الشيء ،وسمي القرآن بذلك
ألنه فرق بين الحق والباطل ،فتكون هذه التسمية من
المصدر الذي بمعنى اسم الفاعل ،وقد تكون هذه
التسمية بمعنى اسم المفعول ،إذا كان المعنى
فرقت آياته أي بينت وفصلت كما في قوله تعالى
“وقرآنًا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث” -اإلسراء
 ،106 /ويلحظ في هذه التسمية ما في القرآن الكريم
من تمييز بين الحق والباطل ،والخير والشر والهدى
والضالل ،والعلم والجهل ،والسعادة والشقاء،
واليسرى والعسرى.
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قبلة المسلمين في
صلواتهم وحجهم وإليها
تهوى أفئدتهم

الكعــبة ..البيــت
العتيــق

كسوة الكعبة

الكعبة هي قبلة المسلمين في صلواتهم،
وإليها يطوفون في حجهم ،وتهوى
أفئدتهم وتتطلع الوصول إليها من كل
أرجاء العالم ،وهي أيضًا البيت الحرام،
وسميت بذلك ألن اهلل حرم القتال بها،
ويعتبرها المسلمون أقدس مكان على
وجه األرض ،ألن اهلل أمر إبراهيم برفع قواعد
الكعبة ،وساعده ابنه إسماعيل في بنائها،
ولما اكتمل بنائهما أمر اهلل إبراهيم أن يؤذن
في الناس بأن يزوروها ويحجوا إليها وفقا
لاليمان اإلسالمي ،وبنيت الكعبة بطبقات
متتالية من الحجارة ذات الحجم الكبير
واللون األزرق “الرمادي” وهي تقوم على
قاعدة من المرمر ،وبداخل الكعبة ثالثة
أعمدة من الخشب الجيد قطر الواحد منها
ربع متر ،وواجهتا الكعبة الظاهرتان هما:
الواجهة الشرقية والجنوبية ،وترى فيها
الكسوة ،وحزامها المقصب وإزارها األبيض
وستارة الباب المطوية في جدارها الشرقي
يميل إلى الشمال بنحو  20درجة ،وكذلك
يميل جدارها الشمالي إلى الشرق  20درجة،
وعتبة بابها مصفحة بصفائح الفضة ،وطلي
مصراع الباب بالذهب....

وكانت الكعبة تكسى قبل اإلسالم بحصر من خوص
النخيل ،كما كسيت بالجلد وبالمنسوجات اليمنية،
وقد اتبعت قريش منذ عهد قصي نظاما معينا في
كسوة الكعبة فكانت تفرضها على القبائل حسب
ثرائها ،ولما جاء اإلسالم كساها النبي الثياب اليمنية،
ثم كساها عمر وعثمان القباطي الذي كان يأتي
من مصر ،فلما ولي معاوية الخالفة كسى الكعبة
كسوتين :إحداهما القباطي واألخرى من الديباج،
وكان الخليفة المهدي العباسي أول من كساها
الحرير األسود ،ولما ضعفت الدولة العباسية كان
والة مصر واليمن يكسون الكعبة ،ثم انفرد والة مصر
بذلك حتى عام  ،1962حيث قام الملك عبد العزيز
بكسوتها بالحرير األسود ،وأصبح في مكة مصنع
مخصص لصنع كسوة الكعبة.

الحجر األسود
ويعد معلم من معالم البيت الحرام ،وهو ياقوتة
من يواقيت الجنة ،وهو حجر صقيل ،بيضي الشكل،
غير منتظم ،ولونه أسود ،يميل إلى االحمرار ،وفيه
نقط حمراء وتعاريج صفراء ،ويقع هذا الحجر في
الركن الذي على يسار باب الكعبة على أرتفاع  1,5متر
من أرض المطاف ،وأول من وضع الحجر األسود هو
سيدنا إبراهيم عليه السالم ،ومن بعده الرسول صلى
اهلل عليه وسلم وذلك قبل البعثة عندما تنازعت
القبائل وكادت الحرب تشتعل بينهم في وضعه في
مكانه بعدما أكملوا بناء الكعبة ،إال أنهم اقترحوا
أن يحكموا بينهم أول قادم عليهم ،فكان الرسول
أول من أقبل عليهم فحكموه بينهم فرفع الحجر
بيده الشريفتين ،ثم وضعه على ثوب وطلب من زعماء
القبائل أن يمسك كل واحد منهم بطرف من الثوب،
فحملوه مرة واحدة ورفعه النبي وثبته في مكانه
وأنهى الخالف بينهم ،والحجر دفنه عمرو بن الحارث
الجرهمي في زمزم قبل أن يخرج من مكة ،ورأته امرأة
من خزاعة فدلت عليه ثم أعادوه مكانه ،ولم يدم
ذلك طويال ،وكان ذلك قبل عمارة قصي بن كالب
للبيت الحرام ،وعندما استولى القرامطة على مكة

قلعوا الحجر وحملوه معهم إلى قبلتهم هجر،
وأصبح مكانه خاليا إلى أن أعيد بعد اثنين وعشرين
سنة ،وقد تكررت هذه المؤامرة على الحجر األسود
حتى كان آخرها في محرم سنة 1932م قام بها رجل
من بالد األفغان فاقتلع قطعة من الحجر وقطعة
من ستار الكعبة وقطعة من مدرج الكعبة ثم ردت
مرة ثانية إلى أمكانها.

مفتاح الكعبة
وتضم المتاحف العالمية حوالي  58مفتاحا مسجال
للكعبة ،منها  54في متحف “طوب قابى” بإسطنبول
وواحد في متحف اللوفر بباريس وواحد في متحف
الفن اإلسالمي بالقاهرة ،ومفتاح الكعبة الموجود اآلن
مصنوع من حديد وطوله حوالي  35سم ،والكيس
يصنع من األطلس األخضر المزركش بالمخيش
الفضي ،والمفتاح قد تغير شكله عدة مرات عبر
التاريخ ،حيث جرت عادة الخلفاء والملوك والسالطين
على إرسال األقفال والمفاتيح الجديدة إلى الكعبة
كنوع من اإلعالن عن القوة والسلطة ،وفى العصر
العباسي والمملوكي والعثماني ،نجد أن الخلفاء
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والسالطين من تلك العصور كانوا يرسلون هذه
األقفال والمفاتيح الستخدامها في غلق وفتح باب
الكعبة أثناء ترميم الكعبة او في بعض المناسبات
األخرى ،غير أن هذه المفاتيح لم تكن مجرد وسيلة
للفتح والقفل فحسب ،بل كانت تحمل في نفس
الوقت فكرة الرعاية والعناية والحرص والتقدير
العالي لكل ما يتصل ببيت اهلل الحرام.

مقام ابراهيم
قال اهلل سبحانه وتعالى “وإذ جعلنا البيت مثابة
للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى” ،أي:
اتخذوا عند مقام إبراهيم مصلى ،وقيل :المسجد
كله مقام إبراهيم ،وقيل :الحرم كله ،وقيل :جميع
مشاهد الحج كمنى وعرفة ومزدلفة ،وقيل :هو
الحجر الذي قام عليه إبراهيم عليه الصالة والسالم
عند بناء الكعبة وكان يرتفع به كلما ارتفع البناء ،وهذا
القول األخير هو الصحيح وهو الذي يتبادر إلى االذهان
إذا ذكر المقام وهو الذي أراد اهلل أن تغوص فيه قدما
إبراهيم عليه الصالة والسالم تخليدا لذكراه وما
يحوطها من إيمان كامل وتعلق باهلل شامل ،وأصل
المقام من الجنة لما رواه الترمذي وأحمد والحاكم
وابن حبان أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال“ :إن
الركن والمقام ياقوتتان من ياقوت الجنة طمس اهلل
تعالى نورهما ولو لم يطمس نورهما ألضاءتا ما بين
المشرق والمغرب”.

لم يشهد المسجد أية توسعة واقتصر العمل فيه
على الترميم واإلصالح ،أما في العصر العثماني فقد
نال المسجد الحرام عناية كبيرة ،وكانت أول عمارة
أجريت له في العصر العثماني عام 1572م في عهد
السلطان سليم الثاني ،وظلت عمارة الدولة العثمانية
تتوالى على المسجد بعد ذلك ،وفى العصر الحديث
حدث فيها تجديد وتوسيع أكثر من مرة حتى أصبحت
مساحته اآلن شاملة السطح والساحات الخارجية 261
ألف متر مربع ،تسع  730ألف مصل تقريبا ،وقد تصل
إلى مليون مصل في مواسم الحج والعمرة.

بناء وتوسعة الكعبة
ويرجع تاريخ بناء البيت الحرام إلى دعوة سيدنا إبراهيم
وولده إسماعيل عليهما السالم استجابة ألمر اهلل
تعالى ،وكان بناء إبراهيم للبيت بناء متواضعا حيث
كان إسماعيل يأتي باألحجار وإبراهيم عليه السالم
يبني ،حتى ارتفع البناء فجاء إسماعيل بحجر فوضعه
إلبراهيم فوقف عليه وهو يبني وسمي هذا الحجر
فيما بعد بمقام إبراهيم ،وقد جعل إبراهيم ارتفاع
البيت تسعة أذرع ،وطوله من الحجر األسود إلى الركن
الشامي اثنين وثالثين ذراعا ،وعرضه من قبل الميزاب
من الركن الشامي إلى الركن الغربي اثنين وعشرين
ذراعا ،وطوله من الركن الغربي إلى الركن اليماني
إحدى وثالثين ذراعا ،وعرضه من الركن اليماني إلى
الحجر األسود عشرين ذراعا ،وجعل الباب الحقا باألرض
غير مرتفع عنها ،حتى جعل لها تبع الحميري بابا،
وكان للبيت ركنان وهما اليمانيان .أما ما يلي الحجر
فلم يجعل له أركانا بل جعله على شكل نصف دائري
بما يشبه الحجر في حالته الحاضرة ،وظل البيت على
حالته هذه حتى جاء أول مجدد له هو قصي بن كالب
من قريش بعد إبراهيم عليه السالم ،فأعاد بنائه مرة
ثانية ،وكان سقفه من خشب الدوم وجريد النخل وزاد
في مساحته بما يتناسب مع النمو السكاني للعرب
آنذاك ليكون قادرا على استيعاب المزيد من الحجاج.
وبقي البيت على ما أقامه قصي إلى زمن النبي صلى
اهلل عليه وسلم وقبيل البعثة النبوية حتى تهدم
بسبب سيل جارف اجتاحه ،فبادرت قريش إلى إعادته
على ما كان عليه من قبل مع تعديالت طفيفة في
بنائه اقتضتها الضرورة.

 130ألف حاج بالساعة

أسوارا وأبواب
وبعد تأسيس الدولة اإلسالمية في المدينة ،فتح النبي
صلى اهلل عليه وسلم مكة عام  8هـجرية ،ثم توجه
إلى البيت الحرام وطاف حول الكعبة بعد أن كسر
األصنام التي تحيط بها ،وظلت الكعبة على تلك الحال
في عهد النبي وكذا في عهد الخليفة أبي بكر رضي
اهلل عنه ،وفي عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب
رضي اهلل عنه زاد عدد المسلمين فضاق المطاف
بهم أثناء الحج فقام عمر بتوسعة المسجد ،واشترى
ما حوله من دور وهدمها ووسع المسجد وجعل
له أسوارا وأبوابا وأناره بالمصابيح ،وفى عهد الخليفة
عثمان بن عفان جعل للمسجد أروقة مسقوفة
فى عام 647م ،وفي عام 686م قام بتجديد بناء
الكعبة عبد اهلل بن الزبير الذي وسع مساحة المسجد
الحرام وجدده ،وفى العصر األموي تم رفع جدران
المسجد وسقفه في عهد عبد الملك بن مروان ،وفى
عهد الوليد بن عبد الملك كسي المسجد بالرخام
من الداخل ،وسقف بالساج المزخرف ،كما جعلت
للمسجد شرفات ،وفى العصر العباسي أضيفت
مساحة واسعة للمسجد في عهد الخليفة المقتدر
باهلل ،وأقيم رواق دائري حوله وزين بالزخارف والنقوش
اإلسالمية ،وفى عصر الفاطميين واأليوبيين والمماليك

وبدأ مشروع توسعة المطاف في المسجد الحرام
في مكة المكرمة ،وباشرت قوى فنية وعاملة على
مدار  24ساعة في وضع أساسات المشروع الذي أمر
به خادم الحرمين الشريفين والذي سيرفع الطاقة
االستيعابية لصحن المطاف حول الكعبة إلى  130ألف
حاج أو معتمر في الساعة بدال من  52ألفا حاليا ،ويعمل
نحو  10آالف عامل في تنفيذ  8مشاريع جديدة في
ساحات المسجد الحرام منها تطوير دورات مياه في
عدة أجزاء من الساحات وإنشاء أخرى حديثة ،ويتولى
اإلشراف على هذه المشاريع خبراء من األكاديميين
لرصد سير العمل وفق الدراسة المعتمدة ،وفي
الوقت الذي تم فيه بدء العمل قسمت المنطقة إلى
أجزاء لضمان عدم التأثير على المصلين والطائفين
وكانت نقطة البداية من الجزء الواقع بين باب الصفا
وباب الفتح ،حيث قام العمال بتكسير أرضية المنطقة
الواقعة فوق بئر زمزم وستدخل المعدات واآلليات
للبدء في إزالة الرواق العثماني تدريجيا ،وقد أوشك
الدور األرضي للحرم على االنتهاء ،حيث يتم حاليا عمل
التشطيبات النهائية ،ومن المتوقع أن يتم االنتهاء من
الدور األرضي المواجه لباب الفتح وباب العمرة قريبا،
حيث سيتمكن  200ألف معتمر من أداء الصالة فيه،
وتعتبر توسعة الملك عبداهلل بن عبدالعزيز للمسجد
الحرام أكبر توسعة في تاريخ الحرمين الشريفين،
حيث تجاوزت كلفتها  40مليار ريال ،وستزيد الطاقة
االستيعابية للمسجد الحرام؛ ليتمكن من استقبال
نحو مليوني مصل في وقت واحد..
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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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المسلم وفريضة الصوم
كتب هذا البحث المرحوم األستاذ عبدالوهاب خالف ،ولقد
رأينا أن ننشره تعميم ًا للفائدة..وخدمة لديننا الحنيف..في
رمضان المبارك
“التحرير”
كلف اهلل سبحانه المسلم بأنواع عدة من العبادات
لحكم بالغة قصدها بهذا التكليف أظهرها أن هذه
العبادات شعائر االيمان باهلل ،وآيات اسالم العبد
لربه واذعانه أللوهيته ،وأنها امتحان لقوة االرادة
وصدق العزيمة في مجاهدة النفس ومكافحة
الهوى .وأنها مع هذا وذاك رياضة تهذيبية تصلح
للفرد والجماعة فكل عبادة كلف اهلل بها المسلم
فهي شعار إيمانه ،ومرآة عقيدته ،وآية اسالمه لربه
واستسالمه ،ووسيلة الصالحه وتهذيبه .ومن بالغ
حكمة اهلل سبحانه أنه ما كلف المسلم بنوع واحد
العبادات في زمن واحد من األوقات ،بل كلفه بعدة
أنواع من العبادات في عدة أزمان.
كلفه بعبادة بدنية كالصالة ،وبعبادة مالية كالزكاة،
وبعبادة مالية بدنية كالحج ،وكلفه بعبادة ايجابية
كالصالة والزكاة والحج ،وبعبادة سنوية كالصيام
وكلفه بعبادة مكررة في كل يوم وليلة ،وبعبادة
مكررة في كل سنة ،وبعبادة في العمر .ومقصود
الشارع الحكيم بتنويع ما كلف به من العبادات أن
تكون لإليمان القلبي مظاهر شتى تدل عليه وتثبته

وتقويه ،وأن تكون للمؤمن عدة امتحانات وابتالءات
تختبر بها نفسه وإرادته وعزيمته من كافة نواحيها
ال كام ً
وأن يكون تهذيب النفس شام ً
ال ألن االنسان قد
يكون قوي اإلرادة في العبادة البدنية دون المالية ،أو
في االيجابية دون السلبية أو في الحولية دون المتكررة
في كل يوم وليلة فعالج النفس من كل نواحيها
يقتضي تنويع ما تكلف به.
وقد صرحت آيات القرآن التي كلفت المسلم بهذه
العبادات بأن هذا التكليف هو لمصلحة المكلف نفسه،
واهلل سبحانه غني عن كل ما سواه ،فقال سبحانه
في فرض الصالة (أن الصالة تنهى عن الفحشاء
والمنكر) .وقال في فرض الزكاة (خذ من أموالهم
صدقة تطهرهم وتزكيهم بها ،وقال في فرض الحج
(ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم اهلل) وقال في
فرض الصيام (يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام
كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ،أيامًا
معدودات).
بين أن المسلم بشأن له هذه الفريضة حالة من حاالت
ثالث:
الحالة األولى :اذا كان المسلم في شهر رمضان كله
أو بعضه مريضا بمرض عارض غير مزمن يرجى الشفاء
منه أباح له الشرع أن يفطر أيام مرضه ،وأوجب عليه أن
يصوم بعد رمضان ،وبعد شفائه من مرضه ،بدل األيام

التي أفطرها .وكذلك إذا كان المسلم في شهر
رمضان كله أو بعضه مسافرًا ،أباح له الشارع أن يفطر
أيام سفره ،وأوجب عليه أن يصوم بعد رمضان وبعد
اقامته بدل األيام التي أفطرها.
الحالة الثانية :إذا كان المسلم في شهر رمضان
مريضًا بمرض مزمن ال يرجى شفاؤه والصوم فيه
شقة عليه أو كان شيخًا كبيرًا والصوم شاق عليه
أو كان هزي ً
ال ضعيف البنية يجد في الصوم مشقة
عليه فهؤالء أباح الشارع لكل واحد منهم أن يفطر
ألنه ال يحتمل الصوم اال بجهد ومشقة وأوجب عليه
أن يفدى ،أي يطعم مسكينًا عن كل يوم أفطره بأن
يقدم له فطورًا أو سحورًا أو قيمة فطوره وسحوره.
الحالة الثالثة :إذا كان المسلم في شهر رمضان
سليمًا مقيمًا ليس فيه هزال وال ضعف من
شيخوخة أو مرض مزمن أي ليس به عذر وقتي وال
عذر دائم فهذا يفرض عليه أن يصوم لقوله تعالى:
(فمن شهد منكم الشهر فليصمه ويحرم عليه أن
يفطر ،وأن فطر بغير عذر شرعي فقد أهمل ركنًا
من األركان الخمسة التي بنى عليها االسالم وأهمل
تزكية صحة وعافية وقوة أنعم اهلل عليه بها ،وترك
نفسه وهواها .وآثر ارضاء شهواته على أرضاء ربه.
فلم يفز في الدنيا برياضة روحة نفسية لها في
استقامته وصالحه أثر حميد ،ولم يفز في اآلخرة
بمثوبة اهلل ورضاه.
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وصلت البحرين بطريق الجو بعثة مصرية في طريقها إلى باندونج من طلبة الجامعات ،وهي مؤلفة من سبع
طالب جامعيين واستاذ جامعي .وهم في طريقهم كوفد لتمثيل مصر في مؤتمر الطلبة األفريقي اآلسيوي
في باندونج ،والذي افتتحت جلساته يوم السبت الماضي  26مايو..كان أعضاء الوفد يرتدون البنطلون الرمادي
والجاكيت الكحلي وتتوج صدورهم شارة خضراء تحمل اسم مصر الحرة المجاهدة ويتالف الوفد من الدكتور
حسن العشماوي األستاذ بكلية الزراعة بجامعة القاهرة وسبعة طلبة .وكانت تقلهم طائرة (أيرانديا) التي
توقفت عن مواصلة رحلتها لخلل طاريء مما اضطر البعثة إلى المكوث في المطار ما يقارب من خمس ساعات
واستمروا بعد ذلك في رحلتهم على طائرات تي .دبليو .أ وستمتد رحلتهم إلى ثالثة شهور يجولون فيها جميع
البلدان اآلسيوية بعد عودتهم من باندونج.
بالتعاون مع إدارة المكتبة الوطنية بمركز عيسى الثقافي

رئيس البعثة إلى مؤتمر باندونج الدكتور حسن عشماوي مع
أحد الطلبة ومندوب الوطن إبراهيم محمد المؤيد
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مكتوبا
ومقرواومقرو�أً
ال�شعر مكتوب ًا
ويبقى ال�شعر ويبقى
ويبقى ال�شعر حمفوظ ًا تردده الأل�سنة وت�ست�شهد به يف كل ما مير به
مير به
بهكل ما
يف
أل�سنة وت�ست�شهد به
تردده ال
ال�شعر حمفوظ ًا
ويبقى ال�شعر ويبقى
كل
يف
وت�ست�شهد
أل�سنة
تردده ال
حمفوظ ًا
االن�سان عرب حياته.
عربعرب حياته.
االن�سان
حياته.
االن�سان
مير
ويبقى ال�شعر كذلك واحةما
وتنتقل يف �آفاقه
به �أجواءه
تعي�ش
للروح
ومو�سيقاه,ال�شعر كذلك واحة للروح تعي�ش �أجواءه وتنتقل يف �آفاقه
املتعددة الوا�سعة ,وتهيم يف معانيه و�أخيلته ويبقى
وتنتقل
أجواءه
للروح
ومو�سيقاه,
تعي�شو��أخيلته
يف معانيه
واحة وتهيم
كذلكالوا�سعة,
ويبقى ال�شعر املتعددة
تعتنق من قيودها ,لتعانق احلياة واجلمال..
يف معانيه و�أخيلته
وتهيم
الوا�سعة,
املتعددة
آفاقه
يف �
تعتنق من قيودها ,لتعانق احلياة واجلمال..
وي�سعدنا �أن نلتقي يف رحاب ال�شعر وال�شعراء من نبات هذه الأر�ض
ومو�سيقاه,
وي�سعدنا �أن نلتقي يف رحاب ال�شعر وال�شعراء من نبات هذه الأر�ض
الطيبة .
الطيبة
قيودها.,لتعانق احلياة واجلمال..
تعتنق من
�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.
“القيت يف احدى حفالت نادي البحرين الأدبية”

وي�سعدنا �أن نلتقي يف رحاب ال�شعر وال�شعراء من نبات
هذه الأر�ض الطيبة .
�شعراء من البحرين..

ان التجدد جتديد لغابرنا

يا حبذا نادي البحرين من نادي

قد طاب يل فيه بعد ال�صمت ان�شادي

يافتية اليوم هل يل �أن �أذكركم

عن عز جريون �أو عن جمد بغداد

و�أن يوحدكم حب البالد لكي

جتددوا جمد �آباء و�أجداد

يزهو بخرية �شبان البالد كما
و�أن �أناديكم باهلل �أن تذروا

تزهو الريا�ض ب�أزهار و�أوراد

ما بينكم من حزازات و�أحقاد

و�أن تنريوا بنور العلم �أربعكم

حتى ت�سريوا على هدي وار�شاد

وانكم �أن قنعتم بالقليل فال

كنتم وال كان هذا اجلمع والنادي

فان ندوتكم ان مل تكن مثال	�أعلى فال حظيت يوما با�سعاد

اذا ال�شباب توانى عن ر�سالته

ولي�س يجمل بالن�شء اجلديد بان
ان التجدد جتديد لغابرنا

فانه رهن �أغالل و�أ�صفاد

يرى التجدد يف كفر واحلاد

وبعث ما كان لال�سالم وال�ضاد

حنني..
هو املاء لكن يف لهاتي �صاب

فهل يل للبحرين بعد اياب؟

�سالم عليها ما ا�ستطالت بنا النوى
فيا موطن ًا لو ا�ستطيع فديته

بروحي ولو عندي عليه عتاب

�أحبك رغم احلادثات فانه

يالم الفتى يف �صده ويعاب

ذرعت بالد اهلل �شرق ًا ومغرب ًا

طريح فرا�ش �أثقل الهم قلبه

اذا الح من نحو املحرق بارق
وذكرين قوم ًا علي �أعزة

هنالك �أرباع الطفولة وال�صبا

فيا من يرويني بعذب عيونها

ق�ضيت ال�صبا والأربعون تهيب بي

وما غرنا من ذا الزمان �سراب
فما طاب يل اال اليه م�آب

فياليت حويل من ثراك تراب

حننت و�أ�ضناين جوى وعذاب

مدى الدهر ما عنهم هوى ومناب

و�أهل كرام حولها و�صحاب

فقد ظمئت نف�سي وعز �شراب

ب�أن لي�س بعد الأربعني �شباب

عبدالرحمن المعاودة

ويبقى ال�شعر مكتوب ًا ومقرو�أً

شعراء من البحرين..
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ذكريات من أيـام زمان
• بدأ نشاط التمثيل في البحرين على خشبة مسرح مدرسة
الهداية الخليفية في عام 1925م وكانت أول مسرحية تقدم
في تاريخ البحرين “القاضي بأمر اهلل”
• تأسست ندوة الفن واألدب في البحرين عام 1950م وهي أول
فرقة فنية شهدتها البحرين
• بلغ عدد أجهزة إذاعة راديو البحرين  500راديو في عام 1940م
وذلك الهتمام البعض باالستماع ألخبار الحرب العالمية الثانية
من إذاعات عالمية ناطقة باللغة العربية (إذاعة برلين – اإلذاعة
العربية اإليطالية من مدينة باري)

المغفور له صاحب العظمة الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة والمغفور له
جاللة الملك سعود بن عبد العزيز آل سعود يحضران الحفل الذي أقامه السيد
سكنر مدير عام شركة نفط البحرين المحدودة في عوالي عام 1945م

المغفور له صاحب العظمة الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة يرعى حفل
افتتاح مستشفى الوالدة بمستشفى السلمانية عام 1957م

أول معرض زراعي وتجاري أقيم في حديقة القضيبية في عام 1957م

حديقة المحرق الكبرى التي تم إفتتاحها في الخمسينيات
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المغفور له صاحب السمو الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة يفتتح بلدية
المنامة عام 1962م

سينما استارا في مدينة المحرق التابعة للسالح الجوي الملكي البريطاني
عام 1965م

منظر عام لقصر الرفاع العامر في الستينيات

أحدى الطائرات التابعة لشركة أرامكو في البحرين في الخمسينيات

منطقة عالي والتي اشتهرت بصناعة الفخار منذ العشرينيات

فرضة المنامة في أواخر العشرينيات

اﺳﺘﺜﻤﺮ أﻣﻮاﻟﻚ واﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻓﺮﺻﺔ
ﻟﻠﻔﻮز ﺑﻤﺒﻠﻎ  500,000دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ.

اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻣﺘﺎﺣﺔ أﻣﺎﻣﻚ ﻟﻠﻔﻮز ﺧﻼل
ﻋﻴﺪ اﻟﻔﻄﺮ اﻟﻤﺒﺎرك.
ﻛﻠﻤﺎ زادت اﺳﺘﺜﻤﺎراﺗﻚ ﻓﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻋﻴﺎدي
ﻟﻠﺘﻮﻓﻴﺮ ﻛﻠﻤﺎ زادت ﻓﺮﺻﻚ ﻓﻲ اﻟﻔﻮز ﺑﺠﻮاﺋﺰ
ﺗﺼﻞ اﻟﻰ  1,690,000دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ.
ﻣﻊ اﻃﻴﺐ أﻣﻨﻴﺎﺗﻨﺎ ﻟﻚ ﺑﻌﻴﺪ ﺳﻌﻴﺪ ﻣﻊ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ
ﻋﻴﺎدي ﻟﻠﺘﻮﻓﻴﺮ.

ﺗﻢ ﺗﻤﺪﻳﺪ
اﻟﻤﻮﻋﺪ ﻟﻐﺎﻳﺔ

 15أﻏﺴﻄﺲ

ﺑﺎدر ﺑﻔﺘﺢ ﺣﺴﺎب ﻋﻴﺎدي ﻟﻠﺘﻮﻓﻴﺮ اﻟﻴﻮم!
ﻃﺒﻘ� ﻟﻠﺸﺮوط وا�ﺣﻜﺎمBMIBANK/RET/AYD/02-07-12 MOIC/PC2137/2012 .

ﻣﺴـﺠـﻞ وﻣﺮﺧـﺺ ﻛﺒـﻨﻚ ﺗﺠـﺰﺋـﺔ ﻣـﻦ ﻗـﺒﻞ ﻣﺼـﺮف اﻟﺒﺤــﺮﻳﻦ اﻟﻤــﺮﻛـﺰي.
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