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Ramadanyat

بنيت  12مرة عبر التاريخ ”الجزء الثاني”

اعد”
اه ُ
يم ا ْل َق َو ِ
”و ِإ ْذ َي ْر َف ُع ِإ ْب َر ِ
ترميم الكعبة َ ..
الس ِم ُ
َّل ِم َّنا ِإ َّن َ
س َماعِ ُ
يل َر َّب َنا َت َقب ْ
ك أَ ْن َ
يع ا ْل َعلِيم” -البقرة،-
يم ا ْل َقوَ اعِ َد ِم َن ا ْل َبي ِ
قال تعالي “وَ ِإ ْذ يَرْ َف ُع ِإ ْبر ِ
ت َّ
ْت وَ ِإ ْ
َاه ُ
وتفيد األبحاث والدراسات التاريخية أن الكعبة المشرفة بُنيت  12مرة عبر التاريخ ،حيث تعاقب على بنائها كل
من :المالئكة ،وآدم ،وشيث بن آدم ،وإبراهيم ،وإسماعيل ،والعمالقة ،وجرهم ،وقصي بن كالب ،وقريش،
وعبد اهلل بن الزبير عام 65هـ ،والحجاج بن يوسف الثقفى عام  74هـ ،والسلطان مراد الرابع عام  1040هـ ،وقد كان
أهل مكة يعظمون هذا البيت حتى أنهم لم يكونوا يستطيلون عليه في البناء ،وكانوا يبنون بيوتهم على
الشكل الدائري تعظيما لرباعية الكعبة ،وأن أول من بنى بيتا مربعا في مكة هو حميد بن زهير ،فخافت قريش
وقالت “ربع حميد بن زهير بيتا فإما حياة وإما موتا” ،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
والبنان وهي من جبال مكة وجبل الطور“ ..رمضانيات” تفرد سطورا حول بناء الكعبة ،ومراحل تطورها منذ
عهد قريش ،وحتى البناء األخير لها والحالي ...

فوائدها الصحية ال تحصى

جوز الهند  ..إكسير الحياة
وهي شجرة عريقة ومصدر غذاء لإلنسان بما

�شعراء من البحرين
الشيخ ابراهيم بن محمد بن خليفة آل خليفة

تجود به من ثمار جوز الهند ،الذي يعتبر فاكهة
استوائية غنية بالبروتين وبنسبة عالية من الدهون
المشبعة ،وتنمو على الشواطئ وتدخل في
صناعة العديد من المواد الغذائية والتجميلية،
وإلى جانب استخدام فاكهة جوز الهند بالغذاء
وادخالها في العديد من الحلويات نظرا لنكهتها
اللذيذة ،تتمتع هذه الفاكهة أيضا بمنافع طبية
عديدة ،وأبرزها أنها تستخدم لتقوية الشعر،
وخاصة الماء الموجود داخل الثمرة ،والزيت

المجالس الرمضانية

المستخرج منها ،كما يعتبر جوز الهند عالج
لمرض الكلى ألن الماء الذي يشربه الشخص
من جوز الهند يقوم بغسل الكلية والمسالك
تعرف فاكهة جوز الهند بالثمرة العجيبة،

البولية ،وهو أيضًا عالج لمرض الربو ،كذلك فإن

والتي تحتوي على العديد من الفوائد الصحية

تناول اللحم الداخلي للثمرة يساعد في التخلص

والجمالية ،بحيث يستخدم لبها وماؤها وزيتها

من أية طفيليات معوية نتيجة تناول مأكوالت

في تعزيز جمال البشرة لتبدو أصغر سنا وأكثر

ملوثة“ ..رمضانيات” كشفت فوائد الثمرة العجيبة

حيوية ،ويتبع نبات جوز الهند جنس النخيل،

واستعرضت أسرارها العالجية...

ذكريات من أيام زمان
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يستفاد من زيتها ولحمها ومائها

جوز الهند  ..الثمرة العجيبة
جوز الهند من الفواكه اإلستوائية ،ومن
فصائل شجرة النخيل ،ويحتوي زيته على
السعرات الحرارية ونسبة من الدهون
ومن الدهون المشبعة ،وتتميز شجرة جوز
الهند بأن انتاجها مستمر على مدار العام،
فتعتبر غذاء مهم لإلنسان ،فيستفيد من
زيتها ومائها ،كما ويستفيد من جذوعها
في بناء المنازل والقوارب ،وجوز الهند
مصدر غني بالمغذيات ،فقطعة اللحم
التي توجد داخل الثمرة توفر الحليب
والزيت ،كما يتم تجفيفها واستخدامها
في كثير من األطعمة خاصة الحلويات،
ويحتوي جوز الهند على فيتامينات
ومعادن وألياف غذائية تمد الجسم
ُ
خدم
بمجموعة واسعة من الفوائد،
واست ِ
بسببها جوز الهند قديمًا في الطب
التقليدي “ ..رمضانيات” تكشف أسرار جوز
الهند وفوائده التي ال تحصى ..
نخلة جوز الهند
نخلة جوز الهند شجرة طويلة جميلة المنظر تثمر
جوز الهند ،وموطنها األصلي قد يكون جنوب
شرقي آسيا وجزر ميالنيزيا في المحيط الهادئ ،لكن
األجزاء المدارية وشبه المدارية من العالم قد عرفت
زراعتها ،وطولها من  12إلى 30م ،وتمتد األوراق الكبيرة
التي تشبه الريش من أعلى ساقها عديمة الفروع.

المرتبطة باضطرابات الجهاز الهضمي واألمعاء،
ويدعم امتصاص المواد الغذائية والمعادن مع
توفير األلياف الغذائية ،كما أنه يقلل القيء والغثيان،
كذلك فإن الكينتين في جوز الهند له تأثيرات مضادة
للخثار ،ومكافحة السرطان ومكافحة الشيخوخة
على الجسم ،عالوة على أن جوز الهند ممتاز لنظام
المناعة ،فهو من األغذية المضادة للفيروسات،
ومضاد للفطريات ،وللبكتيريا ،ومضادة للطفيلية،
وتناول زيت جوز الهند يمكن أن يساعد الجسم
على مقاومة الفيروسات والبكتيريا ،وجوز الهند في
شكله الخام يمكن أن يساعد في عالج بعض من
أسوأ األمراض مثل التهابات الحلق ،التهاب الشعب

ماء جوز الهند

الهوائية ،التهاب المسالك البولية ،الدودة الشريطية

ويتميز ماء جوز الهند بأنه طبيعي بنسبة  %100من دون

واألمراض األخرى التي تسببها الميكروبات.

أي اضافات أو مواد حافظة ،وتتركز أهم فوائده

النحافة والطاقة

في قدرته الهائلة على ترطيب الجسم في أوقات

وجوز الهند مفيد أيضا في عالج الدهون الخطيرة
في تجويف البطن ،ودهون البطن هي األخطر من
كل الدهون وترتبط مع األمراض المختلفة ،و200
جرام من جوز الهند يوميا يمكن أن يقضي ويؤدي
إلى انخفاض كبير في كل من مؤشر كتلة الجسم
ومحيط الخصر في غضون  12أسبوعا ،وقد أثبتت

الصيف الحار ،وذلك إلحتوائه على عدد من العناصر
الغذائية مثل البوتاسيوم ،والمغنيسيوم ،والكلوريد،
والكالسيوم،

والفوسفات،

وبعكس

معظم

المشروبات الرياضية ،فإن ماء جوز الهند ال يحتوي
على مستويات عالية من السكريات والصوديوم،
َ
المرطب الذي ال تنافسه
ُعد المشروب
لذا فهو ي َ

األبحاث أن األشخاص الذين يستهلكون يوميا جوز

أي من المشروبات الصيفية األخرى ،ويمتاز ماء جوز

الهند هم أكثر صحة بالمقارنة مع أولئك الذين ال

الهند بأنه أحد أهم المشروبات الخالية من الدهون،

يفعلون ذلك ،كذلك فإن جوز الهند يساعد على

والمنخفضة السعرات الحرارية ،وبالتالي فهو خالي

زيادة الطاقة عن طريق حرق الدهون ،والدهون

أيضًا من الكولسترول إذا لم يضاف إليه السكر،

الثالثية وجدت في جوز الهند من استهالك الطاقة
بنسبة  ،٪5مما يؤدي إلى فقدان الوزن على المدى

وبذلك فهو يدخل في العديد من أنظمة الحميات
المتبعة إلنقاص الوزن ،كذلك يعمل ماء جوز الهند

فوائد الزيت

الطويل ،ومن المعروف أيضا للحد من آالالم الجوع،

وزيت جوز الهند هو األفضل من بين أقنعة التغذية

ويرتبط هذا مباشرة إلى الطريقة التي يتم استقالب

على تنظيف الجسم من السموم.

أو الكريمات المرطبة الموجودة في السوق ،ألن

األحماض الدهنية في الجسم ،ومن يستخدمون

فوائد للقلب

الكريم المرطب العادي يحتوي على الماء الذي

باستمرار منتجات جوز الهند لديهم قدرة أقوى

ويمتاز جوز الهند بأن محتواه منخفض الصوديوم

يقلل من الشعور بجفاف الجلد ،ولكن عندما يتبخر

للذهاب دون تناول الطعام لعدة ساعات مع عدم

الماء يعود الجفاف ،إضافة إلى ذلك ،فإن الكثير

وجود آثار نقص سكر الدم ،كما أنه يعزز أيضا وظيفة

وغني بالبوتاسيوم ،كذلك ال تحتوي ثمرة جوز الهند

من مستحضرات التغذية والعناية تعتمد على

الغدة الدرقية الصحية ،ويساعد على تخفيف أعراض

المشتقات البترولية التي تسد مسام الجلد وال تسمح

التعب المزمن.

له بالتنفس ،وفي المقابل فإن زيت جوز الهند يغذي

الصرع والسرطان

يساعد على تحسين مستوى الكوليسترول في الدم.

واتباع نظام غذائي من الكيتون الموجود في جوز

جوز الهند في المنام

جلد فروة الرأس والشعر برطوبة حقيقية ويجعل
الشعر المعا وناعما.

الهند يعد أفضل تطبيق معروف لعالج الصرع

السكري والشيخوخة

لدى األطفال ،فالنظام الغذائي ينطوي على تناول

وجوز الهند يحسن من إفراز األنسولين واستخدام

الكربوهيدرات قليلة وكميات كبيرة من الدهون التي

الجلوكوز في الدم ،الذي يسيطر على السكري عن

يمكن أن تؤدي إلى زيادة تركيز األجسام الكيتونية

طريق التأثير إيجابيا على هرمونات للتحكم بالسكر

في الدم ،وهذا النظام الغذائي يمكن أن يقلل

في الدم ،وهذا يبطئ من إرتفاع مستوى السكر

بشكل كبير معدل نوبات الصرع لدى األطفال ،وقد

بالدم ،ويساعد على تقليل نسبة السكر ،كما يفيد

ثبت أن ثمار جوز الهند لها خصائص مضادة للسرطان،

جوز الهند في الهضم السريع واألعراض األخرى

ومن المفيد خصوصا لعالج سرطان القولون والثدي.

على دهون مشبعة ،وهي خالية تمامًا من الغلوتين،
وألن جوز الهند غني أيضًا باأللياف الغذائية تعتبر
التركيبة الغذائية رائعة للقلب من عدة نواح ،منها أنه

وجوز الهند يدل على كالم الكهنة ،فمن رأى أنه أكل
منه صدق قوم له ،فمن رأى أنه صار كاهنًا فإنه يأكل
من جوز الهند ،وقيل :جوز الهند رجل منجم فمن
رأى أنه أكله صار منجما ،وجوز الهند يسمى النارجيل
قال بعضهم :هو مال من جهة رجل أعجمي ،ومن
رأى أنه يأكل جوز الهند فإنه يتعلم علم النجوم ،أو
يتابع منجما في رأيه.

احصل على أكرث من ما تدفع
مع باقات عروض نيسان املذهلة
رمضان كرمي

نيسان ألتيما

2.5 S

تبدأ من 7٫٩٩٥

د.ب

نيسان ماكسيما

نيسان صني

3.5 S

تبدأ من 7٫٩٩٥

تبدأ من ٤٫٤٩٥

د.ب

تطبق الشروط واألحكام ،وتسري هذه العروض على مبيعات التجزئة فقط.

معدل فائدة منخفض مبقدار ٪١٫٩٩
أوقات دوام املعرض خالل شهر رمضان :السبت  -اخلميس  9:٠٠صباحًا  ١:٠٠ -ظهرًا  ٧:3٠ /مسا ًء  ١١:3٠ -مساءً ,اجلمعة  ٧:3٠مسا ًء  ١١:3٠ -مسا ًء
أوقات الصيانة :السبت  -األربعاء  ٧:3٠صباحًا  ٤:٠٠ -عصرًا 8:٠٠ ،مسا ًء  ١٠:٠٠ -مسا ًء  /اخلميس  ٧:3٠صباحًا  ٤:٠٠ -ظهرًا

1.5 S

استبدال السيارات املستعملة.
فرتة احلملة الرتويجية ١٧ :مايو  ١٦ -يوليو ٢٠١٥

د.ب
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كانوا يبنون بيوتهم دائري ًا تعظيم ًا لرباعيتها ”الجزء الثاني”

اس”
ترميم الكعبة ِ ” ..إ َّن أَ َّو َل َب ْي ٍت ُو ِض َع ِلل َّن ِ

بقي البيت العظيم الخالد رمزًا للعـبادة ،وشعارًا للتوحـيد ،وقد م ّرت عمارته بأطوار ومراحـل،
ّ
ُ
والفضة .وكانت الكعبة تحظى بالتقديس واإلكبار حتى
فهدم و ُبني م ّرات كما ُز ِّين بالذهـب
في عصور الجاهلية قبل اإلسالم ،والكعبة بناء إبراهيم وإسماعيل “عليهما السالم” في أول
األمر وبادئ العهد ،وقد يطلق عليها المسجد الحرام باعتبارها مكان السجود وقبلته ،أما
المسجد الحرام فهو المحيط بالكعبة ،وأول من بناه عمر بن الخطاب “رضي اهلل عنه” ،والكعبة
س ِّميت الكعبة ،وزواياها إلى الجهات األربع ،والعرب يسمون الزوايا
بناء مكعب تقريبًا ،ولهذا ُ
باألركان وينسبونها إلى اتجاهاتها ،فالركن الشمالي يسمى بالركن العراقي ،والركن الغربي
يسمى الركن األسود؛ ألن به
يسمى بالركن اليماني ،والشرقي
يسمى بالركن الشامي ،والقبلي
َّ
َّ
َّ
الحجر األسود“ ..رمضانيات” تسرد تاريخ مراحل ترميم الكعبة عبر األزمنة والقرون المختلفة ...

ولكن  ..أين تقع الكعبة؟
تقع الكعبة المشرفة وسط المسجد الحرام تقريبًا،
على شكل مكعب ،ويقال إنها مركز الكرة األرضية
أي تقع في منتصف الكرة األرضية ،ويبلغ ارتفاعها
خمسة عشر مترًا تقريبًا ،وفي ضلعها الشرقي يقع
الباب مرتفعًا عن األرض نحو مترين ،كما أن لها أركانًا
أربعة هي :الركن األسود والركن الشامي والركن
اليماني والركن العراقي ،وفي أعلى الجدار الشمالي
يوجد “الميزاب” ،وهو مصنوع من الذهب الخالص
ومطل على حجر إسماعيل.

بناء إبراهيم
حين أمر اهلل تعالى نبيه إبراهيم ،وولده اسماعيل
عليهما السالم ببناء الكعبة ،ورفع قواعدها ،كما
يم ا ْل َقوَ اعِ دَ ِم َن
جاء في القرآن الكريم “وَ ِإ ْذ يَرْ َف ُع ِإ ْبر ِ
َاه ُ
الس ِم ُ
َّل ِم َّنا ِإ َّن َ
ْت وَ ِإ ْس َماعِ ُ
يل َر َّب َنا َت َقب ْ
ك أَ ْن َ
يع ا ْل َعلِيم”
ا ْل َبي ِ
ت َّ
البقرة ،-فجعل إسماعيل  -عليه السالم  -يأتيبالحجارة وإبراهيم يبني ،وارتفع البيت شيئا فشيئا،
حتى أصبح عاليا ال تصل إليه األيدي ،عندها طلب من

ابنه إسماعيل  -عليه السالم  -أن يأتيه بحجر ليصعد
عليه ويكمل عمله ،واستمرا على ذلك وهما يقوالن:
الس ِم ُ
َّل ِم َّنا ِإ َّن َ
“ َر َّب َنا َت َقب ْ
ك أَ ْن َ
يع ا ْل َعلِيم” -البقرة ،-حتى
ت َّ
تم البناء واستوى ،وقـال األندقي :لما بنى إبراهيم عليه
السالم الكعبة جعل ارتفاع بنائها في السـماء تسعة
أذرع وطولها في األرض ثالثين ذراعا ،وعرضها في
األرض اثنين وعشرين ذراعا ،وكانت غير مسقوفة ،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.

بناء عبد اهلل بن الزبير
وقررت قريش إعادة بناء الكعبة بناء متينا يصمد أمام
السيول ،وكان ذلك في العام الخامس قبل بعثة
النبي ،فلما أجمعوا أمرهم على ذلك وقف فيهم
أبو وهب بن عمرو فقال“ :يا معشر قريش ،ال تدخلوا
في بنائها من كسبكم إال طيبا ،ال يدخل 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 ،قاموا إلى الكعبة فأكملوا هدمها ،حتى لم يبق
منها إال أساس إبراهيم  -عليه السالم ،ثم تلى ذلك
مرحلة البناء ،فتم تقسيم العمل بين القبائل ،وتولت
كل واحدة منها ناحية من نواحي الكعبة ،فجعلوا
يبنونها بحجارة الوادي ،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 الحالل الخالص ،ولهذا
الحجر “الحطيم” من البناء ،ووضعوا عالمة
أخرجوا ْ
تدل على أنه من الكعبة ،وقد ثبت في الصحيحين
أن رسول اهلل قال لعائشة  -رضي اهلل عنها“ :ألم تر
أن قومك قصرت بهم النفقة؟ ولوال حدثان قومك
بكفر لنقضت الكعبة ،وجعلت لها بابا شرقيا وبابا
غربيا ،وأدخلت فيها الحجر” ،ولما بلغ البنيان موضع
دب الشقاق بين قبائل قريش ،فكل
الحجر األسود َ
قبيلة تريد أن تنال شرف رفع الحجر إلى موضعه ،حتى
كادوا أن يقتتلوا فيما بينهم ،فجاء أبو أمية بن المغيرة
ّ
يحكموا فيما اختلفوا
المخزومي فأقترح عليهم أن
فيه أول من يدخل عليهم من باب المسجد الحرام،
فوافقوا على اقتراحه وانتظروا أول قادم ،فإذا هو
رسول اهلل وما إن رأوه حتى هتفوا :هذا الصادق األمين،
رضينا ،هذا محمد ،وما إن انتهى إليهم حتى أخبروه
“هلم إلي ثوبا” فأتوه به فوضع الحجر في
الخبر فقال:
ّ
وسطه ،ثم قال“ :لتأخذ كل قبيلة بناحية من الثوب ثم
ارفعوه جميعا “ففعلوا ،فلما بلغوا به موضعه ،أخذه
بيده الشريفة ووضعه في مكانه ،وزادت قريش في
ارتفاع الكعبة تسعة أذرع حتى أصبح ارتفاعها ثماني
عشرة ذراعا ،ولكنهم أخذوا من طولها حوالى سبعة
أذرع فأصبح مسقطها وكأنه مربع طول ضلعه تقريبًا
 22ذراعًا ،كما سدوا الباب الغربي تمامًا وجعلوا للكعبة
بابا واحدا من ناحية الشرق ،وجعلوه مرتفعا لئال يدخل
إليها كل أحد ،فيدخلوا من شاءوا ،ويمنعوا من شاءوا،
وجعلت قريش لهـا سقـفا ألول مرة ،ولم يكن لهـا
سقف من قبل.

الحجر األسود
ويوجد الحجر األسود في الجنوب الشرقي من الكعبة
المشرفة ،وهو عبارة عن حجر ثقيل “بيضاوي الشكل”،
أسود اللون مائل إلى الحمرة ويبلغ قطره  30سم ،كما
يُحيط به إطار من الفضة ،ويسن لمن يطوف أن يستلم
الحجر األسود “أي يلمسه بيده” ويقبله عند مروره به،
فإن لم يستطع استلمه بيده وقبلها ،فإن لم يستطع
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استلمه بشيء معه “كالعصا وما شابهها”َ ،
وقبَّل

وأستعان في ذلك بمهندسين من مصر واستغرقت

ذلك الشيء ،فإن لم يستطع أشار إليه بيده وسمى

عملية إصالح الكعبة وتقوية دعائمها مدة ستة أشهر،

وكبّر “بسم اهلل واهلل أكبر” وال يقبل يده ،وقد ورد

وفي عام 1239هـ 1240 -هـ ،أرسل محمد علي باشا

في الحديث الشريف أن النبي الكريم  -عليه الصالة

 -وكان ذلك في عهد الخالفة العثمانية  -مندوبًا،

والسالم -قال في شأنه“ :إن الحجر ،والمقام ياقوتتان

وخوّ له القيام بما يصلح هذا البناء المقدس ،وبدأ العمل

من ياقوت الجنة طمس اهلل نورهما ولوال أن طمس

بحركة تنظيف واسعة وإزالة الرمال واألشياء العالقة

نورهم ألضاء ما بين المشرق والمغرب” .وقد ورد في

بالسيل وكانت كالجبال الراسيات ،ثم أرسل آالت ومؤنًا

الحديث  -أيضًا “ -أن الحجر األسود نزل من الجنة أشد

واسعة لعملية اإلصالح والبناء ،كما أرسل النحاتين،

بياضًا من اللبن ،فسودته خطايا بني آدم”.

وأمر المهندسين والعمال .وفي يوم  22رمضان سنة

بناء الحجاج
وفي عهد عبد الملك 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 عبد الملك بأن يعيدها كما كانت
عليه من قبل ،فقام الحجاج بهدم الحائط الشمالي
الح ْجر كما بنته قريش ،وجعل للكعبة بابا واحد
وأخرج ِ
فقط ورفعه عاليا ،وسد الباب اآلخر ،فأعادها بذلك إلى
ما كانت عليه زمن قريش ،إال أنه ترك ارتفاعها على ما
أقامه ابن الزبير ،ولما بلغ عبد الملك بن مروان حديث
عائشة  -رضي اهلل عنها  -السابق ذكره ،ندم على ما
فعل ،وقال“ :وددنا أنا تركناه وما تولى من ذلك” ،وتمنى
عبد الملك أن لو تركها على ما بناه ابن الزبير ،وقد سأل
هارون الرشيد بعد ذلك بتسعة عقود اإلمام مالك في
هدو الكعبة وردها إلى بناء ابن الزبير ،فنهاه اإلمام مالك
خشية أن تذهب هيبة البيت جراء كثرة الهدم وإعادة
البناء ،فيأتي كل ملك وينقض فعل من سبقه ويستبيح
حرمة البيت ،وقد ذكر ذلك النووي في شرح مسلم.

العهد العثماني

 1240هجرية كتب محضرًا أرسل إلى والي مصر فيه
شهادة المكيين بحسن عمارة البيت وتجميله على
أعلى مستوى ،وفي عام 1276هـ أهدى السلطان عبد
المجيد إلى الكعبة ميزابًا مصفحًا بنحو خمسين رط ً
ال
من الذهب الخالص وهو ال يزال إلى اليوم.

ترميم 1416هـ
وفي عام 1416هـ 1995هـ أمر خادم الحرمين الشريفين
بترميم الكعبة المشرفة ترميما شامال بدءا من الجدار
الخارجي للكعبة المشرفة حيث تمت إزالة المونة
بين أحجار جدار الكعبة الخارجي ووضع مونة جديدة
خاصة قوية واستغرق ذلك من شهر محرم إلى شهر
شعبان عام 1416هـ وفي هذا العام صنع ميزاب جديد
للكعبة وتم تركيبه ،وفي العام 1417هـ بدأ العمل في
الجدار الداخلي للكعبة المشرفة حيث تم تفكيك
جميع الجدار إلى مستوى المطاف وإزالة المونة
القديمة وتنظيف األحجار ثم إعادة بنائها كل حجر في
نفس مكانه باستخدام مواد جديدة في غاية القوة
وقد تم العمل بفضل اهلل تعالى في أواخر شعبان من
عام 1417هـ وكانت الكعبة خالل هذه الفترة محاطة

عهد آل سعود

بحاجز خشبي كامل حيث يجري العمل بالداخل دون

في عام 1363هجرية وفي عهد الملك عبد العزيز

أن يتضرر الطائفين ،تم كذلك تجديد رخام الشاذروان

رحمه اهلل تم تغيير باب الكعبة ،وفي عام 1377هـ

وداخل حجر إسماعيل ومحيطه بنوع من الرخام

وفي عهد الملك سعود –رحمه اهلل -تم نقض

األبيض الفاخر وكذلك تم هذا العام تجديد القاعدة

سقف الكعبة األعلى وتجديد عمارته وتجديد

الرخامية السوداء للقبة البلورية لمقام سيدنا إبراهيم

السقف األدنى لقدم أخشابه وتأكلها ،وتم عمل

بقاعدة من الرخام األبيض ثم جرى تجديد الطوق

قاعدة “ميدة” بين السقفين تحيط بجميع جدرانها

الفضي المحيط بالحجر األسود.

مع ترميم الجدران األصلية ترميمًا جيدًا ،وتم إصالح
الرخام المحيط بجدران الكعبة من باطنها ،كذلك
تم ترميم الدرج الذي في باطن الكعبة المؤدي إلى
سطحها وإصالحه ،وفي عهد الملك فيصل رحمه
اهلل تم تغيير حلق باب الكعبة عام 1391هـ ،وفي عهد
الملك خالد رحمه اهلل تم تغيير باب الكعبة القديم
بالباب الحالي عام 1399ه،وفي عام 1416هـ وفي عهد

وفي عام 1019هـ ،ظهرت آثار تصدع في جدار الكعبة

خادم الحرمين الشريفين الملك فهد رحمة اهلل تم
ترميم جدار الكعبة من الخارج ترميمًا شام ً
ال ،وفي

المشرفة فعالجها السلطان أحمد خان بتطويق

عام 1417هـ تم تجديد الكعبة المشرفة تجديدًا شام ً
ال

الكعبة المشرفة بحزام معدني مزركش ومذهب

من الداخل ،وشمل سقفي الكعبة واألعمدة الثالثة

حماية لها من التهدم ،ثم في عام  1039هـ هطلت

وحوائط الكعبة من الداخل واألرضيات ورخام السطح

عم منطقة
أمطار غزيرة بمكة أعقبها سيل عار
َّ
الكعبة ووصل ارتفاعه إلى طوق القناديل المعلقة،

والحوائط والسلم الداخلي والشاذروان وميزاب
الكعبة وجدار حجر إسماعيل -عليه السالم ،-وقد بدأ

وسقط على أثره الجدار الشامي للكعبة ،وبعض

العمل في هذا الترميم الكبير للكعبة في 1417/1/11هـ

الجدارين الشرقي والغربي وسقطت درجة السطح،

وانتهى في يوم األربعاء 1417/7/2هـ وكانت هذه آخر

فأمر السلطان العثماني مراد خان بإعادة بنائها،

عمارة للكعبة المشرفة.

أسماء الكعبة
وللكعبة المشرفة العديد من األسماء التى ذكرت
في القرآن الكريم ُتعر ُ
َف بها ،وهذه األسماء وردت
في القرآن ،وهي“ - :الكعبة” :قال تعالى“ :يَا أَ ُّي َها

آم ُنو ْا َ
ا َّل ِذ َ
م وَ َمن َق َت َل ُه
ال َت ْق ُت ُلو ْا َّ
م ُحرُ ٌ
الصي َْد وَ أَن ُت ْ
ين َ
ِم ُ
م
َح ُك ُ
نكم ُّم َت َع ِّمدًا َف َج َزاء ِّم ْث ُل َما َق َت َل ِم َن ال َّن َع ِ
مي ْ
َ
م َه ْديًا بَال َ
ِغ ا ْل َك ْعب َِة أوْ َك َّفار ٌَة َ
ب ِِه َذوَ ا عَ ْد ٍل ِّم ُ
ام
ط َع ُ
نك ْ
وق وَ ب َ
ين أَو عَ ْد ُل َذل َ
صيَامًا ِّلي َُذ َ
اك َ
َال أَ ْم ِرهِ عَ َفا
ِك ِ
س ِ
َم َ

م ال ّل ُه ِم ْن ُه وَ ال ّل ُه عَ ِزي ٌز
س َلف وَ َم ْن عَ ادَ َفيَن َت ِق ُ
ال ّل ُه عَ َّما َ
ام” - .المائدة ،والبيت ،قال تعال“ :وَ ِإ ْذ َج َع ْل َنا
ُذو ا ْنت َِق ٍ
َ
ا ْل َبي َ
يم
ام ِإ ْبر ِ
َاه َ
اس وَ أ ْمنًا وَ ا َّت ِخ ُذو ْا ِمن َّم َق ِ
ْت َم َثاب ًَة ِّلل َّن ِ
س َماعِ َ
يل أَن َ
ِي
ص ًّلى وَ عَ ِه ْد َنا ِإ َلى ِإ ْبر ِ
ُم َ
يم وَ ِإ ْ
َاه َ
ط ِّهرَا َب ْيت َ

ل َّ
اك ِف َ
ِلطائ ِِف َ
الس ُجود” -البقرة،-
ين وَ ا ْل َع ِ
الر َّك ِع ُّ
ين وَ ُّ
م
كما تسمى أيضا بالبيت العتيق قال تعالى“ُ :ث َّ
م وَ ْلي َّ
م وَ ْلي ُ
ْلي َْق ُ
ْت
َطوَّ ُفوا بِا ْل َبي ِ
ُوفوا ُن ُذور َُه ْ
ضوا َت َف َث ُه ْ
ِيق”  -الحج.-
ا ْل َعت ِ
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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 ..

الجمعه  17شعبان  1372الموافق  1مايو 1953م)
ماذا في السينما

فيلم (الحب بهدله)

حاول المخرج ان يقدم إلى الجمهور فيلما استعراضيا
بحتا وفي سبيل تلك الغاية جعل القصة ضعيفة جدا
على أساس ان المناظر االستعراضية ستعوض عن تلك
الخساره ولكن حدث العكس لم ينجح المخرج في
جعل المشاهد االستعراضية جيدة من ناحية ومن
ناحيه اخرى فقد كان ذلك سببا في اضعاف القصة.
اول احساس يخالجك وانت تشاهد الفيلم هو
شعورك بانك في ملهى من المالهي المصرية
الرخيصة حيث كانت جل المناظر االستعراضية عبارة
عن هز بطن وغناء ولم يحاول الفن العربي حتى اليوم
ان يطور اسلوبه في الرقص مطلقا.
وذلك الرقص  ....الرقص المالوف المجوج الذي قلما
خال منه فيلم مصري والذي يعتمد في نجاحه على
اثارة الشهوات البدائيه ال غير  ...ذلك الرقص كان عنصرا
حيويا في انحطاط الفيلم من الناحيه الفنيه.

اكاد اعترف بأنني فوجئت باسم هذا الفيلم
ولكنني خرجت من السينما وانا اردد حقيقة ان
الفن بهدله لما احتواه هذا الفيلم من مساخر
وتشويه ومسخ للفن الصحيح.

شكاوي الجمهور
يشكو من شدة االزدحام في السينما في
العرض االول للفيلم فان اصحاب دور السينما ال
يحددون عدد مقاعدهم في القاعة فقد حدث
في االسبوع المنصرم ان احد اصحاب السينمات
كان يدخل المشاهدين بدون ان يعطيهم
تذاكر الن التذاكر المخصصة لبعض الدرجات
قد نفذت فاضطر المشاهدون إلى الوقوف واراد
البعض تبديل تذاكرهم إلى درجة اخرى لعدم
حصولهم على كرسي للجلوس فاجابهم
صاحب السينما بانه غير مسؤول وان التذاكر ال
ترجع  ...فمن المسؤول عن هذا ..؟
يشكو ايضا من ان بعض اصحاب دور السينما ال
يفتح للدخول اال بابا واحدا لجميع الدرجات مما
يؤدي إلى ازدحام كبير عند باب الدخول مما
يساعد الناشين على انجاز مهمتهم.
يشكو من قذارة ووساخة بعض المطاعم ومن
بهدلة عمال المطاعم وعدم احترامهم للزبائن
بالتعاون مع إدارة المكتبة الوطنية بمركز عيسى الثقافي

نترك هذا ونلتفت إلى الغناء  ...لم يزد الغناء عن كونه
مسخا وتشويها ألغاني عبد الوهاب وال ندري هل كان
ذلك مقصودا لتسخيف فن عبدالوهاب او انه محاوله
فاشله اراد بها المخرج ان يدخل بعض التحسين واخيرا
اسماعيل ياسين  .....نحن ال ننكر فن اسماعيل وحالوة
اسماعيل وخفة دمه .هل اعجبك ايها القارئ ترديد

وفي بعض المطاعم مالعق وشوك وسكاكين
خاصة تعطى لرواد المحل الدائمين اما من ساقه
حظه لهذا المطعم الول مرة فان حظه سيكون
من المالعق والشوك التي يعلوها الصدأ ..
يشكو من اهمال المسؤولين المسجد الواقع في
شارع الحكومة والذي يسمى مسجد (عبدالعزيز
العوض) فان دورة مياهه غارقة باالقذار واالوساخ
ومياه الوضوء نتنة راكدة.
يشكو من اصحاب المقاهي والمطاعم القريبة
من المساجد التي ال تراعى للدين حرمة فتفتح
مذياعا عاليا يرسل انغاما تزعج المصلين ويطلب من
المسؤولين ان تاخذ هؤالء بالشدة.
يشكو سكان فريق الحورة من تكون جماعات في
بعض منعطفات الطريق للعب القمار وهم يطلبون
من الشرطة ان يريحوا المحلة منهم( .القافلة –
الجمعة  15شوال  – 1372الموافق  26يونيو  – 1953ص
 5العدد .)14
يشكو سكان جزيرة النبيه صالح من عدم زيارة اي
طبيب لهم من قبل الحكومة او مندوب من دائرة
الصحة ولو في الشهر مرة واحدة.

اسم اسماعيل ياسين في هذه الجمله؟ اذا كنت
سئمت هذه الكليشيه التي تردد في كل فلم
مصري فانني كذلك .رحم اهلل بشاره واكيم فقد
كان اخف ظال ومع ذلك سئمناه.

يشكو سكان المنامة والمحرق من بعد محطات
سيارة النقل (الباص) عن بيوتهم ويرجعون من
دائرة المرور قبل ان تسمح (للباصات) بالتجول
في شوارع العامة لنقل الركاب او تخصيص عدة
محطات صغيرة يقف فيها الباص كما هو متبع
في المدن الكبيرة.
يشكو طالب مدرسة الصناعة من قله االجور
التي تدفع لهم رغم اشتغالهم طيله اليوم
في المدرسة ( ..القافلة –  30جمادي االول سنة
 1373الموافق  2فبراير .)1954
ان هذا الجو الحار يحتاج إلى شئ من الفكاهة
والطرائف مما يدخل شيئا من التفريج والترويح
عن النفس والذي يقرا القافلة ال يسعه اال ان
يلمس في اسلوبها روح الدعابة والسخرية العذبه
فلماذا ال تفتحون باب اضحك مثال او طرائف اومن
هنا وهناك حتى يروح المرء عن نفسه في هذا
الجو البغيض( .القافلة – .)2013
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مجلس عثمان جناحي
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مجلس عبداهلل باقر
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ﻣﺠﺎﻧﺎً
ﻣﺠﺎﻧﺎً
ﻣﺠﺎﻧﺎً
ﻣﺠﺎﻧﺎً

اﻟﺘــــﺄﻣــــــﻴﻦ
اﻟﺘــــﺴﺠﻴـﻞ
ﺿﻤﺎن  ٥ﺳﻨﻮات
ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺪد اﻟﻜﻴﻠﻮﻣﺘﺮات

ﺻﻴﺎﻧﺔ ﻟﻤﺪة ﻋﺎم

ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة
ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮﻳﻖ

ﺟﺮاﻧﺪ ﭬﻴﺘﺎرا

د.ب ٧٢٥٠

ﺳﻴﻠريﻳﻮ

د.ب٣٤٥٠

دﻳﺰاﻳﺮ
د.ب

٤٥٠٠

ﺳﻮﻓﺖ
د.ب

٤٤٠٠

ﺳﻴﺎز

د.ب٤٨٥٠

ﺗﻠﻴﻔﻮن )اﻟﺨﻤﻴﺲ( ) - ١٧٢٥٢٦٠٢ :ﺳﺘﺮة(١٧٧٠٧٠٧٠ :
ﻣﻮﺑﺎﻳﻞ٣٩٧١٨٠٤٩ - ٣٩٨٢١٣٠٨١ - ٦٦٣٣١٩٨٢ :
ﺑﺮﻳﺪ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻲautomotive@jalal.com :
أوﻗﺎت اﻟﺪوام ﻓﻲ ﺷﻬﺮ رﻣﻀﺎن:
ﻣﺴﺎء
ﻣﺴﺎء إﻟﻰ ١٠:٣٠
ﻣﻦ  ٨ﺻﺒﺎﺣ ًﺎ إﻟﻰ  ٢ﻇﻬﺮ ًا وﻣﻦ ٨:٣٠
ً
ً

إس إﻛﺲ ﻓﻮر
د.ب

٥٢٠٠

أرﺗﻴﺠﺎ

د.ب٤٩٩٥

ﺗﻮاﺻﻞ ﻣﻌﻨﺎ
Suzuki,Bahrain
@BahrainSuzuki
Suzuki_Bahrain

12

الجمعة  16رمضان  1436هجرية •  3يوليو  2015ميالدية • السنة السابعة العدد 192

ذكريات من �أيـام زمان

• جدد قضاة الشرع مبلغ وقدره  2000روبية مهور الزواج في عام
1960م بسبب غالء المهور في البحرين.
• إصدار قرار من بلدية المنامة بغلق البلدية ليوم واحد تعزية بوفاة
جاللة الملك جورج الخامس ملك بريطانيا عام 1935م
• احتلت البحرين المكانة الثانية عشرة في العالم النتاج النفط في
منتصف الثالثينات
• تحويل التقويم الهجري إلى التقويم الغريغوري (الميالدي)
عام 1946م

املغفور له �صاحب العظمة ال�شيخ �سلمان بن حمد �آل خليفة مع �أبنا�ؤه

املغفور لهما �سمو ال�شيخ عي�سى بن �سلمان �آل خليفة و�صاحب ال�سمو امللكي

الأمري حممد بن �سلمان �آل خليفة رحمهما اهلل ،و�صاحب ال�سمو امللكي الأمري
خليفة بن �سلمان �آل خليفة رئي�س الوزراء املوقر يف نهاية اخلم�سينيات

منظر جوي ل�شارع ال�شيخ عي�سى -دوار الكهرباء �سابق ًا-
منطقة ر�أ�س الرمان يف ال�ستينيات

مئات الأ�شخا�ص وهم ي�سحبون الطائرة التي غر�ست يف الرمال
يف منطقة العدلية وهي �أول طائرة ت�صل البحرين
يف عام 1932م

م�سجد اخلمي�س يف الثالثينيات
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مبنى �سوق اللحم “اجلربة” مبحاذاة بلدية املنامة القدمية

حتميل براميل النفط من م�صنع التكرير ب�سرتة �إىل ميناء �سرتة

�إحدى الأ�سواق امل�سقفة للأقم�شة يف املنامة عام 1950م

�إحدى �شوارع املنامة خالل الأمطار املو�سمية يف اخلم�سينيات

مطار البحرين البحري

�إحدى �سيارات املطافئ يف ال�ستينيات حيث كانت تابعة للبلدية �آنذاك

يف ال�ستينيات

للت�صدير يف اخلم�سينيات
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�شعراء من البحرين..

ويبقى ال�شعر مكتوب ًا ومقروء ًا
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 ,تنعتق من قيودها ,لتعانق احلياة واجلمال..
وي�سعدنا �أن نلتقي يف رحاب ال�شعر وال�شعراء من نبات هذه الأر�ض الطيبة.

على الدهر ىل عتب فهل هو زائله
على الدهر ىل عتب فهل هو زائله

وىل عنده حق فهل �أنا نائله

تعرث حظى بني دهري و�أهله

فال �أهله �أهل وال الدهر قائله

�س�أكتب فى طر�س املعاىل بهمة

لها قلم عزمى ورايى �شاكله

وا�ستخرب الأيام عن ق�صدى الذى

يطالبها قدرى به ومتاطله

فانى و�إن �أبديت منى تغافال

ففى النف�س �أمر لي�س تخفى دالئله

�سيعلمه يا �صاح من كان جاهال

به ويراه ر�ؤية العني عاقله

�أال �أن عمرا �أنفقته يد الهوى

على عيلة الغفالت غالت غوائله

فما �أغفل الإن�سان عن قدر نف�سه

و�أجهله يف بذل ما هو باذله

ت�ضمن ما ال ي�ستقل ببع�ضه

�سواه و�شاعت فى االنام ف�ضائله

فانى ر�ضى بالنق�ص بعد ات�صافه

مبا تقت�ضى منه الكمال عوامله

فواخجلة االن�سان من ف�ضل ذاته

وقد �شاع عنه نق�ص ما هو فاعله

�أ�ضاع نفي�س العمر واغتال حتفه

لقد تب من بيعت عليه قواتله

جتلى له بدر الوجود بعيد ما

ثوت فى زوايا العدم قدما �أوائله

و�أهله من كان �أح�سن �صنعة	ال�سرار علم قد �أ�ضاءت م�شاعله

�أرائعة امل�شيب لقد �أرعتي
�أرائعة امل�شيب لقد �أرعتي

ف�ؤادي �إذ نعيتي يل �شبابي

فكل العي�ش �أ�صبح منك رنقا

وكل العمر �أ�ضحى فى انتهاب

وان ل�سان حالك قد تغنى

م�شريا ىل بحى على الذهاب

فيا ظل ال�شباب عليك منى

�سالم من ف�ؤاد ذى انتحاب

ويا�ضيف امل�شيب �سبقت وقتا

به لو جئت كنت على �صواب

فكيف �أتيتنى يا�ضيف �شيبى

و�سنى دون مقدار الن�صاب

فلوال �شيمتى اكرام �ضيفى

ل�سودنا وجيهك باخل�ضاب

الشيخ ابراهيم بن محمد بن
خليفة آل خليفة
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