
ْهر“ اٍل َكِصَياِم الدَّ “ِسّتًا ِمْن َشوَّ
وداعا رمضان .. “َوِلُتَكبُِّروا اللََّه َعَلى َما َهَداُكْم“ 

َرَمَضاَن ُثمَّ  “َمْن َصاَم  َقاَل  ِه صلى اهلل عليه وسلم  اللَّ َرُسوَل  أَنَّ  َثُه  ُه َحدَّ أَنَّ اأَلْنَصاِرىِّ -رضى اهلل عنه-  أَيُّوَب  أَِبى  َعْن 
ر شهر رمضان  ْهِر” -مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه-... شمَّ اٍل َكاَن َكِصَياِم الدَّ أَْتَبَعُه ِسّتًا ِمْن َشوَّ
ى التهاني بقدومه، ونسأل  ا باألمس نتلقَّ مْت أياُمه، وأزف رحيُله، كنَّ ضْت خياُمه، وتصرَّ عن الساق، وآذن باالنطالق، قوِّ
ى التعازي برحيله، ونسأل اهلل َقبوله .. مضى الشهر الكريم، وأحسن فيه أناٌس وأساء آخرون،  اهلل بلوغه، واليوم نتلقَّ
هم وإحسانهم، وشاهٌد  وهو شاهٌد علينا أو لنا بما أودعناه من أعمال، شاهٌد للمشمرين بصيامهم وقيامهم، وبرِّ
هم وعصيانهم، وال ندري واهلل هل سندركه مرة أخرى، أو سيُحول بيننا  على المقصرين بغفلتهم وإعراضهم، وشحِّ
ق الجماعات، فوداعًا رمضان، نقولها وقلوبنا من ألم الفراق تتفطر، ودموعنا في المأقي  وبينه هادُم اللذات ومفرِّ
تتحجر، فيا عجبًا لحال الدنيا، فما أسرع مرور األيام وتعاقبها، وانقضاء السنين وتالحقها، فقد كنا في لهفة ننتظر 
قدومه، نستبشر برؤية هالله، وفي اشتياق لألنس به، وها نحن في آخر أيامه، يغادرنا بعد تصرم أيامه ولياليه، فقد 
المتأمل  وإن  وانقضائه،  هالله  وأفول  ومفارقته،  لمغادرته  ذهول  في  أننا  حتى  وبركاته،  بخيراته  سريعًا  بنا  مضى 
لحال الصالحين عند وداعهم لرمضان، يجدهم في خوف ودعاء، خوف من رد العمل، ودعاء بالقبول من ذي الجود 
والكرم، لذا كان سلف هذه األمة عند خروج رمضان يدعون اهلل ستة أشهر أن يتقبل منهم رمضان، خوفًا من رده .. 

“رمضانيات” تودع معكم شهر رمضان أعاده اهلل عليكم وعلى األمة اإلسالمية بالخير واليمن والبركات...

لديه ثالثة قلوب ومنقار واحد 
األخطبوط .. عجائب خلق اهلل

وهو  البحر،  في  اهلل  خلق  عجائب  من  األخطبوط 
وهو  كثيرة،  أنواع  له  ناعم،  جسم  ذو  بحري  حيوان 
لديها  ليس  التى  الحيوانات  أي  الالفقاريات  من 
عظام واسم األخطبوط مشتق من اللغة اليونانية 
نوع   200 من  أكثر  ويوجد  األقدام،  ثماني  ويعنى 
ويعيش  العالم،  مستوى  على  األخطبوط  من 
األخطبوط في المحيطات في جميع أنحاء العالم 
ويتراوح  المرجانية،  الشعاب  من  بالقرب  وخاصة 
ما  الى  سنتيمرات  بضعة  بين  ما  األخطبوط  حجم 
يقرب من 4.3 متر ووزنه يتراوح بين 5-75 كيلوجرام، 
سنوات  عدة  إلى  أشهر   6 بين  فيتراوح  عمره  أما 
فيها،  يعيش  التي  البيئية  الظروف  باختالف  تختلف 
تناول  في  يستخدمه  حاد  منقار  لديه  واألخطبوط 
الطعام، ويتحدد لون األخطبوط على حسب البيئة 
قلوب  ثالثة  لديه  واألخطبوط  فيها،  يعيش  التي 
إثنان منهم إلعادة ضخ الدماء من خالل الخياشيم 

والثالث إلعادة ضخ الدم خالل ما تبقى من الجسم 
ودماء األخطبوط زرقاء اللون، يتنقل األخطبوط عن 
أو السباحة، كما أن األخطبوط لديه  طريق الزحف 
حاستي نظر ولمس قوية جدًا .. “رمضانيات” تنتقل 
إلى عالم األخطبوط وتكشف صفحات من أسراره 

وفوائده الغذائية والعالجية... ذكريات من أيام زمان
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ينتمي لمجموعة الرخويات
األخطبوط .. أسرار األذرع الثمانية 

األخطبوط حيوان بحري ذو جسم ناعم وثماني أذرع، ويسمى أيضا بـالمجس، ولألخطبوط 
عينان كبيرتان وفكان قويان قاسيان يلتقيان في نقطة تشبه منقار الببغاء، ويستعمل 
ولكي  األخرى،  الصدفية  واألسماك  والرخويات  بالسرطانات،  ليمسك  أذرعه  األخطبوط 
يفصل بين أجزاء األصداف، يقطع غذاءه بفكيه القرنيين، ويحقن األخطبوط سمًا يشل 
يقتل  أن  بإمكانه  أعصاب  الزرقاء سم  الدوائر  ذو  األسترالي  األخطبوط  ويحمل  فريسته، 
إنسانًا، ويبلغ حجم أغلب األخطبوطات حجم قبضة اليد تقريبًا، أما األخطبوط العمالق 
فيبلغ طوله 6م من طرف أحد األذرع إلى طرف الذراع الثاني في الجانب اآلخر من الجسم.. 

“رمضانيات” تروي عجائب وغرائب عالم األخطبوط ...

أين تعيش؟

والبحر  الصين  بحر  في  أساسًا  األخطبوطات  تعيش 
وأمريكا  هاواي  سواحل  امتداد  وعلى  المتوسط، 
من  كثير  ويأكل  الغربية،  األنديز  وجزر  الشمالية 
وتنتمي  األخطبوط،  لحم  األماكن  تلك  في  الناس 
الصدفية  األسماك  من  مجموعة  إلى  األخطبوطات 
أيضًا  المجموعة  تلك  وتتضمن  الرخويات،  تدعى 
ار  كالحبَّ رخويات  والحبارات  والقواقع،  المحار 

واألسماك الهالمية التي ليست لها أصداف خارجية.

غطاء متين 

ار  الحبَّ شأن  شأنها  أصداف،  لألخطبوطات  وليس 
للحماية  متين  غطاء  ولها  الهالمية،  واألسماك 
الشكل،  ويعطيه  الجسم  يغطي  الحجاب  يسمى 
وتتصل األذرع بالجسم بنسيج من الخاليا يوجد على 
المستديرة  العضالت  من  صفوف  وتوجد  قواعدها، 
الجانب األسفل لكل ذراع حيث تعمل كأكواب  في 
بشدة  تتمسك  أن  المصاصات  لهذه  ويمكن  ماصة، 
مكانها  نبت  ذراعا  األخطبوط  فقد  وإذا  عضو،  بأي 

ذراع جديد.

عيون وخياشيم 

فم  وله  جيد،  بشكل  ويرى  عينان،  ولألخطبوط 
-الحيوانات  الالفقاريات  جميع  خالف  على  مكتمل 
التي ليس لها عظم ظهر-، وتتنفس هذه الحيوانات 

جسم األخطبوط 

من  صغيرة  بأكياس  األخطبوط  جسم  الخالُق  وزّوَد 
مع  الصبغة  أكياس  وتتصل  الملونة،  والمواد  األصباغ 
الجهاز العصبي للحيوان، حيث تقوم بوظيفتها عندما 
يضطرب األخطبوط. فعندما يتعرض األخطبوط لخطر 
فيجعله  لونه  يغّير  ما  سرعان  فإّنه  أحد  من  ويستثار 
أزرق أو بنيًا أو رماديًا أو أحمر أو أبيض بل مجردًا من اللون 
حتى يستطيع االنسجام مع ما حوله و يحمي نفسه 
عنقودًا  األخطبوط  أنثى  وتضع  الخطرة،  الكائنات  من 
بالصخور  البيض  ويلتصق  بيضة،   100,000 نحو  يحوي 
وال  البيض  األنثى  وترعى  تقريبًا.  شهرين  في  ويفقس 
الحصول  في  الصغار  وتبدأ  الفترة،  هذه  خالل  تأكل 

على طعامها بنفسها بعد الفقس مباشرة. 

حكم أكله 

صغير  أكل  بشرط  لكن  حالل،  األخطبوط  أكل  أّن  ثبت 
األخطبوط؛ ألّنه ال يستطيع افتراس األسماك الصغيرة، 
ا األخطبوط الكبير ال زال العلماء يختلفون في تحليل  أمَّ
النبي صلى اهلل  أّن  أكله؛ فقد ورد في صحيح مسلم 
عليه وسلم نهى عن كّل ذي ناب من السباع، وكل ذي 
المفترس  الحيوان  أّن  إلى  الطير في إشارة  مخلٍب من 

م أكله، وهذا قد ينطبق على األخطبوط الكبير. ُمحرَّ

فوائد أكله

أو  مشويَا  أو  السلق  طريق  عن  األخطبوط  وُيؤكل 
عّدة  عمل  ويتّم  الُمكلفة،  األطعمة  من  وهو  مقليًا، 
وصفات منه مثل: الشوربات البحرية، والمعكرونة، كما 
فوائد  على  ويحتوي  ُيطهى،  ُثم  والثوم،  بالخل  ُيتبل 
فيتامين  على  األخطبوط  يحتوي  يلي:  فيما  سنوردها 
عالج  في  يساعد  اّلذي  ب2  وفيتامين  جـ،  وفيتامين  أ، 
الحرارية  السعرات  من  خاليًا  ويعّد  النصفي،  الصداع 
والدهون، ويحتوي على نسبٍة عالية من الحديد الالزم 
ويحتوي  الدم،  بفقر  اإلصابة  من  للوقاية  اإلنسان  لدم 
القلب،  بأمراض  اإلصابة  من  يقي  اّلذي   3 أوميغا  على 
المهّمة  لألكسدة  المضاّدة  األخرى  األحماض  وبعض 
على  ويحتوي  والسرطان،  القلب  أمراض  من  للوقاية 
الكالسيوم الالزم لنمو العظام واألسنان، كما يحتوي 
احتواء  وإّن  كبيرة،  بنسبٍة  والفسفور  البوتاسيوم  على 
امتصاص  على  يعمل  النحاس  على  األخطبوط  لحم 
الغذاء في الجسم. يعمل على تقوية الجهاز المناعي 
لإلنسان، وُيسهم في نمو الدماغ نموا سليما لألطفال.

فوائد عالجية 

األخطبوط  من  المواد  بعض  استخراج  ويتم 
لعالج  الطبية  األدوية  بعض  في  الستخدامها 
شراء  وعند  أيضًا،  الجلدية  واألمراض  الحموضة 
إلى  االنتباه  يجب  المنزل  في  لتحضيره  األخطبوط 
للتسمم  التعّرض  الشخص  يتجّنب  حتى  األمور  بعض 
الغذائي واإلصابة باألمراض: يجب أن يكون األخطبوط 
قليل الماء وأصابعه طويلة وأن يكون لون رأسه أسودًا، 
من  أسبوع  لمّدة  د  المجمِّ داخل  أكياس  في  وُيحفظ 
وبعد  استخدامه،  يتّم  األسبوع  وبعد  تنظيف،  دون 
وُيسلق  جّيدًا،  وتنظيفه  إخراجه  يتم  األسبوع  مرور 
تناول  الماء ثالث مرات، ويتم  تغيير  يتّم  أن  بالماء على 
ماء سلق األخطبوط بعد تغييره للمّرة الثالثة للتخّلص 

من البلغم، وهو عالج شعبي في دول الخليج.

ويسبح  األسماك،  مثل  الخياشيم،  طريق  عن 
يعصر  ثم  جسمه،  داخل  الماء  بسحب  األخطبوط 
الماء إلى الخارج خالل فتحة في شكل أنبوب أسفل 
الرأس، وتحرك قوة الماء المبعد الحيوان إلى الخلف. 
أسود  سائال  يفرز  أن  أيضًا  األخطبوط  ويستطيع 
سحابة  يشكل  السائل  وهذا  المذكور،  األنبوب  من 
من  الهرب  من  ليتمكن  الحيوان  تخفي  مظلمة 

الضواري كالقرش.

أذرع األخطبوط

ولألخطبوط ثماني أذرع، تتصل هذه األذرع بالجسم 
الموجودة على قواعدها، وتوجد  الخاليا  بنسيج من 
صفوف من العضالت المستديرة في الجانب األسفل 
ويمكن  ماّصة.  كأكواب  تعمل  حيث  ذراع  لكل 
وإذا  عضو،  بأي  بشدة  ُتمسك  أن  المّصاصات  لهذه 
جديدأ،  ذراعًا  مكانه  اهلل  أنبت  ذراعا  األخطبوط  فقد 
بالسرطانات  لإلمساك  أذرعه  األخطبوط  ويستعمل 
األخرى  الصدفية  واألسماك  والرخويات  البحر  جراد  و 
الغذاء  األخطبوط  ُيخرج  ولكي  عليها،  يتغذى  حيث 
من بين أجزاء األصداف يفصلها بفكيه القويين، وله 
في  يلتقيان  قاسيان  قويان  وفكان  كبيرتان،  عينان 
نقطة تشبه منقار الببغاء، وفٌم مكتمل على خالف 
عن  الحيوانات  هذه  وتتنفس  الالفقاريات،  جميع 

طريق الخياشيم، مثل األسماك.
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االستعانة باهلل

بعد  التغيير  على  للثبات  عديدة  أسباب  وهنالك 
رمضان، من أبرزها: أواًل: االستعانة باهلل عز وجل على 
الثبات، وثانيًا: عزم النفس على البقاء على ذلك، وثالثًا: 
المسلم  جاهد  فكما  عليه،  المعينة  الصالحة  البيئة 
يجب  رمضان،  شهر  في  إيجابي  تغير  إلحداث  نفسه 
المحافظة على ما تم انجازه فيه، ليكون هو األصل 
بداية  لرمضان  وداعنا  وليكن  حياته،  في  واألساس 
النفس،  مع  مستمر  تغيير  مع  جديدة  لصفحة 
على  الثبات  الشهر  هذا  ختام  في  اهلل  ولنسأل 
والقربات  الطاعات  على  فالثبات  الصالحة،  األعمال 
بعد رمضان من العالمات التي عدها العلماء لقبول 
أناس  عن  اهلل-  -رحمه  الحافي  بشر  وُسئل  العمل، 
يتعبدون في رمضان ويجتهدون، فإذا انسلخ رمضان 

“من المقبول فنهنيه ومن المحروم فنعزيه“ 
وداعا رمضان .. “فإذا فرغت فانصب“

َه َعَلى َما َهَداُكْم” -البقرة-، إن صفُة التكبير أن يقول المسلم: اهلل أكبر اهلل أكبر، ال إله إال اهلل،  ُروا اللَّ َة َوِلُتَكبِّ قال تعالى “َوِلُتْكِمُلوا اْلِعدَّ
اهلل أكبر اهلل أكبر، وهلل الحمد.. وداعًا رمضان، نقولها وقلوبنا من ألم الفراق تتفطر، ودموعنا في المأقي تتحجر، فيا عجبًا لحال الدنيا، 
اشتياق  وفي  هالله،  برؤية  نستبشر  قدومه،  ننتظر  لهفة  في  كنا  فقد  وتالحقها،  السنين  وانقضاء  وتعاقبها،  األيام  مرور  أسرع  فما 
لألنس به، وها نحن في آخر أيامه، يغادرنا بعد تصرم أيامه ولياليه، فقد مضى بنا سريعًا بخيراته وبركاته، حتى أننا في ذهول لمغادرته 
ومفارقته، وأفول هالله وانقضائه، روي عن أمير المؤمنين علي رضي اهلل عنه أنه كان ينادي في آخر ليلة من رمضان “يا ليت شعري من 
هذا المقبول فنهنيه، ومن هذا المحروم فنعزيه”، وكان عبداهلل بن مسعود رضي اهلل عنه يقول عند رحيل الشهر “من هذا المقبول منا 
فنهنيه، ومن هذا المحروم منا فنعزيه، أيها المقبول هنيئا لك، أيها المردود جبر اهلل مصيبتك”، ورمضان كان فرصة ثمينة الحت لمن 
أحسن استغالله، ألحداث تغيير إيجابي في حياته، ومع وداعنا له، وتلمسنا لحصول تغيير في بعض جوانب حياتنا، كان لزامًا أن يكون 
هذا التغيير مستمرًا ال منقطعًا؛ لتكون نتيجته هي الباقية حتى بعد رمضان، وهذا هو الجانب األهم من مراحل التغيير، والذي يحتاج 
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تركوا، قال: بئس القوم ال يعرفون اهلل إال في رمضان، 
في  قصتها  اهلل  ذكر  التي  المرأة  مثل  نكون  وال 
بعد  اإليمان  نقض  عن  النهي  بيان  في  العزيز  كتابه 
“َوال  سبحانه:  قال  حيث  بالعهود،  والوفاء  توكيدها، 
أَْنَكاثًا”،  ٍة  ُقوَّ َبْعِد  ِمْن  َغْزَلَها  َنَقَضْت  َكالَِّتي  َتُكوُنوا 
حيث أنها كانت تغزل الصوف في أول النهار، حتى إذا 
أوشكت على إتمامه آخر النهار نقضته وأفسدته، ثم 
عادت إلى الغزل والنقض مرة أخرى، وهذا كان دأبها 
التلبس  إلى فساد بعد  الرجوع  لذا كان  أبدًا،  وشأنها 

بصالح، أمرًا منهيًا عنه، كما قال ابن عاشور. 

حفظ ثمار رمضان

والمؤمن السعيد من وفقه اهلل لصيام هذا الشهر 
وقيامه إيمانا واحتسابا، والشقي العنيد من خرج منه 
كما دخل كالمفلس، واألسعد من حافظ على ثمار 

هذا الشهر العظيم، وتمسك بها وتعاهدها وعض 
عليها بالنواجذ، مع دوام سؤال اهلل القبول والسداد، 
َم إذا عمل عماًل  كان رسوُل اهلِل صلَّى اهلُل عليه وسلَّ
ستة  اهلل  يدعون  كانوا  الفضل:  بن  معّلى  وال  أَْثَبَته، 
أشهر  ستة  يدعون  ثم  رمضان!  يبلغهم  أن  أشهر 
رمضان:  عن  الجوزي  ابن  ويقول  منهم،  يتقبل  أن 
وواسطة  العام،  مصباح  تعالى  اهلل  جعله  شهٌر 
النظام وأشرف قواعد اإلسالم، المشرف بنور الصالة 
يتقنون  الصالح  سلفنا  وكان  والقيام،  والصيام 
بقبولها،  ذلك  بعد  يهتمون  ثم  ويتمونها،  أعمالهم 
مني  تقبل  قد  اهلل  أن  أستيقن  ألن  الدرداء:  أبو  قال 
صالة واحدة أحب إلي من الدنيا وما فيها، وقال عبد 
اهلل:  رحمهم  السلف  حال  حاكيا  رواد  أبي  بن  العزيز 
أدركتهم يجتهدون في العمل الصالح، فإذا فعلوه 

وقع عليهم الهم، أيقبل منهم أم ال؟.
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دوام العمل الصالح

بعدها،  لطاعة  توصل  أن  الطاعة  قبول  عالمة  ومن 
فالحسنة  بعدها،  بمعصية  توصل  أن  ردها  وعالمة 
أحمد:  قال  كذلك،  والسيئة  تعالي،  ألختها  تقول 
وهنالك  بمعصيتك،  ُتذلني  وال  بطاعتك  أعزني  اللهم 
الصالح  العمل  على  المداومة  بأهمية  نبوي  توجيه 
بعد رمضان، من خالل قوله عليه الصالة والسالم “من 
كصيام  كان  شوال  من  ستًا  أتبعه  ثم  رمضان  صام 
المسلم  تجعل  شوال  في  الصيام  فديمومة  الدهر”، 
على  محافظا  يبقى  بالتالي  رمضان،  أجواء  يستشعر 
ما كان يحافظ عليه طيلة الشهر الكريم، ويقول عليه 
الصالة والسالم “إذا أراَد اهلُل بعبٍد خيرًا استعَمَلُه، ِقيَل: 
وما َيستعِمُلُه؟ قال: يفَتُح لُه عماًل صالحًا بين يَدْي موِته 
حتى يرَضى عليه َمْن َحْوَله”، ويقول ربنا سبحانه “واعبد 
بضرورة  رباني  توجيه  وهو  اليقين”،  يأتيك  حتى  ربك 
يقول  ملل،  أو  كلل  دون  اهلل،  طاعة  على  المداومة 
البقاعي في تفسيره: أي دم على عبادة المحسن إليك 

بهذا القرآن الذي هو البالغ بالصالة وغيرها.

“قال: أْدوُمه”

وعندما سألت عائشة رضي اهلل عنها رسول اهلل صلى 
اهلل عليه وسلم: أي العمل أحب إلى اهلل؟ قال: أْدوُمه 
وإن َقل، وقال النووي: وفيه الحث على المداومة على 
وإنما  ينقطع،  كثير  من  خيٌر  الدائَم  قليَله  وأن  العمل، 
ألن  المنقطع،  الكثير  من  خيرًا  الدائُم  القليُل  كان 
والنيُة  والمراقبُة  والذكُر  الطاعُة  تدوُم  القليل  بدوام 
وتعالى،  سبحانه  الخالق  على  واإلقباُل  واإلخالُص 
المنقطع  الكثير  يزيُد على  الدائُم بحيث  القليُل  ويثمُر 
أضعافًا كثيرة، ومن روائع سلفنا الصالح في المداومة 
كانت  عنها  اهلل  رضي  عائشة  أن  الصالحات؛  على 
نشر  لو  تقول:  ثم  الضحى  من  ركعات  ثماني  تصلي 
تركتها، وبالل رضي اهلل عنه كان يحافظ  أبواي ما  لي 
اهلل  رحمه  المسيب  بن  وسعيد  الوضوء،  ركعتي  على 
أعظم  ومن  سنة،  خمسين  اإلحرام  تكبيرة  فاتته  ما 
أسباب محبة اهلل المداومة على األعمال الصالحة، كما 
ُب  في الحديث القدسي يقول ربنا “وما يزاُل عبدي يتقرَّ
سمَعه  كنُت  أحببُته:  فإذا  ه،  ُأحبَّ حتَّى  وافِل  بالنَّ إليَّ 
الَّذي يسَمُع به، وبصَره الَّذي ُيبِصُر به، ويَده الَّتي يبِطُش 
ه، ولئن  بها، وِرجَله الَّتي يمشي بها، وإن سألني أُلعطينَّ
فرغت  “فإذا  سبحانه  ربنا  ويقول  أُلعيذّنه”،  استعاذني 
فانصب”، َفاْلَمْعَنى ِإَذا أَْتَمْمَت َعَماًل ِمْن َمَهامِّ اأَلْعَماِل 
َها ِباأَلْعَماِل  َفَأْقِبْل َعَلى َعَمٍل آَخَر ِبَحْيُث َيْعُمُر أَْوَقاَتُه ُكلَّ

اْلَعِظيَمِة، “وإلى ربك فارغب” أي إليه ال إلى غيره.

“َفَتْنَقِلُبوا َخاِسِريَن”

َفَتْنَقِلُبوا َخاِسِريَن”  أَْدَباِرُكْم  وا َعَلى  َتْرَتدُّ قال تعالى “ال 
أكبر  من  وإن  الجرم،  أعظم  من  فإن  -المائدة-، 
يبدد  الغنيمة خاسرًا وأن  المرء بعد  أن يعود  الخسران 
الشهر  هذا  في  وجل  عز  اهلل  يسرها  التي  المكاسب 
المسارعة  وبعد  مدبرًا  اإلقبال  بعد  يرتد  وأن  الكريم، 
بالتالوات  المساجد  عمران  وبعد  مهاجرًا  الخيرات  إلى 

ثبات الطاعة 

اهلل  إلى  يتوجهون  أنهم  الرحمن  عباد  صفات  وِمْن 
بالدعاء أَْن يثبتهم على الطاعة و أَْن ال يزيغ قلوبهم 
بعد إذ هداهم، فهم يوقنون أَنَّ قلوب بني آدم كلها 
ُفَهاكيف يشاء،  ُيَصرِّ بين إصبعين من أصابع الرحمن 
أن  يكثر  وسلم  عليه  اهلل  صلى  اهلل  رسول  كان  لذا 
ْت قلبي على دينك،  َب القلوب َثبِّ يقول: “اللهم يا ُمَقلِّ
طاعتك”،  إلى  قلبي  صرف  القلوب  ف  ُمَصرِّ يا  اللهم 
لي”،  الهدى  ر  وَيسِّ اهدني  “اللهم  دعائه:  من  وكان 
السداد والهدى،  أَْن يسأل اهلل عز وجل  أََمَر عليًا  كما 
رني  وكان ابن عمر رضي اهلل عنهما يدعو: “اللهم َيسِّ

ْبِني العسرى”. لليسرى وَجنِّ

 تنويع الطاعات 

َع لنا العبادات لتأخذ  وِمْن رحمة اهلل عز وجل بنا أَْن َنوَّ
بدنية،  عبادات  فمنها  منها،  تستطيع  بما  النفس 
ومالية وقولية وقلبية وقد أمر اهلل عز وجل بالتسابق 
إليها جميعا، وعدم التفريط في شيء منها. وبمثل 
على  المسلم  يثبت  المسارعة  وتلك  التنوع  هذا 
الطاعة، وال يقطع الملل طريق العبادة عليه، مصداقًا 
لقوله تعالى: “َوَلْو أَنَُّهْم َفَعُلوا َما ُيوَعُظوَن ِبِه َلَكاَن 
النبي  ألمح  وقد  -النساء-،  َتْثِبيتًا”  َوأََشدَّ  َلُهْم  َخْيرًا 
صحابته:  سأل  حين  ذلك  إلى  وسلم  عليه  اهلل  صلى 
“َمْن أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر: أنا، قال: 
َمْن اتبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا، قال: َمْن 
أنا، قال:  أبو بكر:  اليوم منكم مسكينا؟ قال  أطعم 
قال  أنا.  بكر:  أبو  قال  مريضًا؟  اليوم  منكم  عاد  َمْن 
صلى اهلل عليه وسلم: ما اجتمعن في امرئ إال دخل 
أنواعًا  المذكورة جمعت  الطاعات  أَنَّ  الجنة”. ونلحظ 
واتباع  كالصيام،  بدنية  عبادات  فمنها  العبادات  من 
كإطعام  مالية  وعبادات  المريض  وعيادة  الجنائز، 

المساكين.

 التعلق بالمسجد 

الثبات  على  يعين  ما  وأهله  بالمسجد  التعلق  وفي 
على الطاعات، حيث المحافظة على صالة الجماعة 
العلم،  وحلق  المالئكة،  ودعاء  الصالحة  والصحبة 
الوحيين  ونصوص  ورعايته.  وحفظه  اهلل  وتوفيق 
في  علينا  اهلل  قص  ولقد  مشهورة،  كثيرة  ذلك  في 
كتابه قصصًا طيبة ِمْن أخبار األنبياء والسابقين، ولم 
بها.  ونتعظ  لننتفع  ولكن  والسمر  للتسلية  تذكر 
والمؤمنات  المؤمنين  قلوب  تثبيت  منافعها  ومن 
والطائعين والطائعات، قال تعالى: “َوُكّلًا َنُقصُّ َعَلْيَك 
وكثير  -هود-،  ُفَؤاَدَك”  ِبِه  ُت  ُنَثبِّ َما  ُسِل  الرُّ أَْنَباِء  ِمْن 
واألحسن  األصلح  ِإلى  أحوالهم  تتغير  الناس  من 
سير  خاصة  واألكابر،  العظماء  سير  على  باالطالع 
السلف الصالح األوائل الذين ضربوا أعظم األمثلة في 
التضحية والعبادة، والزهد والجهاد واإلنفاق وغيرها. 

وكانوا بحق شامة الناس ومقدمي األمم.

أن  على  لتدل  األمور  هذه  فإن  معرضًا؛  والطاعات 
القلوب لم تحيا حياة كاملة باإليمان ولم تستنر نورها 
التام بالقرآن، وأن النفوس لم تذق حالوة الطاعة وال 
المناجاة، وأن اإليمان ما يزال في النفوس ضعيفًا وأن 
اإلخوة  أيها  ألننا  واهنًا  يزال  ال  وجل  عز  باهلل  التعلق 
الطاعة  على  تدريبية  دورة  كامل  شهر  مدى  على 
الطاعات  على  والحرص  الخيرات  إلى  والمسارعة 
والتضرع  الدعاء  ومواصلة  والتالوة،  الذكر  ودوام 
واإلحسان  والبذل  اإلنفاق  في  والمسابقة  واالبتهال 
من  فاحذر  عقبه،  على  ذلك  بعد  المرء  ينكس  ثم 
الغفلة واالنتكاسة بعد  وإلى  المعاصي  إلى  العودة 

الهداية، واالعوجاج بعد االستقامة.

خسر الدنيا 

في  الناس  بعض  حال  واصفًا  تعالى  اهلل  قال  ولقد 
َفِإْن  َحْرٍف  َعَلى  َه  اللَّ َيْعُبُد  َمْن  اِس  النَّ “وِمَن  العبادة 
َعَلى  اْنَقَلَب  ِفْتَنٌة  أََصاَبْتُه  َوِإْن  ِبِه  اْطَمَأنَّ  َخْيٌر  أََصاَبُه 
ْنَيا َواآلِخَرَة َذِلَك ُهَو اْلُخْسَراُن اْلُمِبين”  َوْجِهِه َخِسَر الدُّ
-الحج-، وقال السعدي رحمه اهلل في تفسيره : أي: 
ومن الناس من هو ضعيف اإليمان، لم يدخل اإليمان 
قلبه، ولم تخالطه بشاشته، بل دخل فيه، إما خوفا، 
أََصاَبُه  “َفِإْن  وإما عادة على وجه ال يثبت عند المحن، 
يحصل  ولم  رغدا،  رزقه  استمر  إن  أي:  ِبِه”  اْطَمَأنَّ  َخْيٌر 
بإيمانه.  ال  الخير،  بذلك  اطمأن  شيء،  المكاره  من  له 
فهذا، ربما أن اهلل يعافيه، وال يقيض له من الفتن ما 
حصول  من  ِفْتَنٌة”  أََصاَبْتُه  “َوِإْن  دينه،  عن  به  ينصرف 
ارتد  َوْجِهِه” أي:  “اْنَقَلَب َعَلى  أو زوال محبوب  مكروه، 
الدنيا، فإنه ال  َواآلِخَرَة” أما في  ْنَيا  الدُّ “َخِسَر  عن دينه، 
يحصل له بالردة ما أمله الذي جعل الردة رأسا لماله، 
وعوضا عما يظن إدراكه، فخاب سعيه، ولم يحصل 
الجنة  حرم  فظاهر،  اآلخرة،  وأما  له،  قسم  ما  إال  له 
“َذِلَك  النار،  واستحق  واألرض،  السماوات  عرضها  التي 
حال  فهذا  البين.  الواضح  أي:  اْلُمِبيُن”  اْلُخْسَراُن  ُهَو 
وإن  العبادة،  على  أقام  دنياه  له  صلحت  إن  المنافق، 
على  يقيم  وال  انقلب،  وتغيرت  دنياه  عليه  فسدت 
العبادة إال لما َصَلح من دنياه. وإذا أصابته شّدة أو فتنة 

أو اختبار أو ضيق، ترك دينه ورجع إلى الكفر. 
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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 نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء

وإلى جميع معالي الوزراء والسادة النواب وكبار المسؤولين بالمملكة ومواطني وأهالي 
 البحرين الكرام بمناسبة عيد الفطر المبارك أعاده اهلل عليكم وعلى األمة اإلسالمية 

بالخير واليمن والبركات وعساكم من عواده
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وعناوينها  مقاالتها  كنوز  عن  تكشف   .. والثمينة  النفيسة  والآللئ  بالدرر  عامرة  البحرينية  الصحافة  ذكريات 
هائلة  وتجارب  وعبر  دروس  من  طرحته  وما  بحكمتها  الحالية  األجيال  تسترشد  حتى  “رمضانيات”  وقصصها 
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 ..

من أرشيف الصحف البحرينية

بالتعاون مع إدارة المكتبة الوطنية بمركز عيسى الثقافي

1- ازدردت بعض أوراق القرآن الكريم

مصحف  من  قطعة  مضغ  في  منهمكا  كنت 
معلمي،  لمحني  حين  الزدرادها  توطئة  قديم، 
ولم  ذلك  فرفضت  فمي  من  بالقاءها  فأمرني 
أمره  بتنفيذ  إرغامي  حاول  ولما  أمر،  بما  أصدع 
أعوام  السبعة  ذي  بسذاجة  قائاًل:  عليه  اعترضت 
حفظ  في  كثيرًا  سيساعدني  العمل  هذا  “ان 
القرآن عن ظهر قلب، وان قد سبق لي أن ادردت 
أن  دون  المصحف  من  الصغيرة  الوريقات  بعض 
تلحظني” . حينئذ أفهمني معلمي -ولكن بلغة 

العصا- أن هذا العمل يضرني جل الضرر.

2- مطالبة استبدال مدرس بآخر

على  ينيف  ما  االبتدائية  الثالثة  السنة  في  كنا 
االنجليزية  اللغة  مدرس  وكان  طالبًا،  عشرين 
كان  بأن  علينا  فيفضله  زمالئنا،  أحد  يحابي 
يمنحه زيادة كبيرة في العالمات دونما مبرر، مما 
الزميل يدل علينا كثيرًا بمحاباب ذلك  جعل ذلك 

 األدب والفن حول قصيدة )نزهة(
 لألستاذ أحمد محمد الخليفة

لألديب مبارك خاطر

أحمد  ناظمها  اهداها  شعرية  قطعة  هذه 
محمد الخليفه إلى روح الشاعر علي محمد طه. 
انها أول قطعة شعرية - لألستاذ أحمد - اجازت 
العدد  في  نشرها  البحرين  صوت  تحرير  هيئه 
العاشر، السنة الثانية، وذلك بعدما أطلعت عليها 

بطبيعه الحال!!

وكأنه  هذه  قصيدته  في  يبدو  أحمد  األستاذ  ان 
يصوغها  أن  المفروض  كان  وان  نظمًا،  ألفها 
قريضًا، استغفر اهلل حتى النظم ال وجود له فيها 
... اذن فنزهة ليست بالشعر وال بالنظم، و ان كان 
بألفاظ  التالعب  األول  في  فلها  فيهما،  حظ  لها 
أن  يظهر  بل  أتفق،  كيفما  وموضوعة  ملتقطة، 

المدرس غير مكترث لما يعتمل في قلوبنا من شواظ 
الحقد والكراهية لذلك المدرس.

إلى  شكوى  رفع  وقررنا  اجتمعنا،  أن  إال  منا  كان  فما 
مدير المدرسة ضد هذا المدرس طالبين أن يستبدل 
رفعنا  وهكذا  بيننا.  للمساواة  تطبيقا  أكثر  آخر  به 
مدير  إلى  طالبا-  عشرين  بتواقيع  -مذيلة  شكوى 
المدرسة- فاستدعانا هذا األخير فخرجنا من الفصل 
الدروس- ونحن عشرون طالبا،  أثناء أحد  -حيث كنا 
 !!.. إال ونحن أحد عشر فقط  المدير  فما وصلنا غرفة 
وهناك حقق معنا المدير، نحن والمدرس -المعدي 
جانبنا،  في  الحق  المدير  هذا  وجد  أن  وكان  عليه- 

فاستبدل المدرس بآخر.

3- داعبنا مدرسينا بازدراد طعامهم

عندما انتهينا من ازدراد مقدار كبير من الخبز 
في  عليه  عثر  قد  الزمالء  أحد  كان  والحلوى، 
الفصل  عريف  منا  طلب  فصلنا،  أدراج  أحد 
ما  أن  نعمل  كنا  ألننا  السر...  نكتم  أن  بشدة، 
ازدردناه يخص ثالثة من مدرسينا الذي اعتادوا 
لمقادير  مخبئا  فصلنا  أدراج  من  يتخذوا  أن 
عادة  يتناولونها  والحلوى  الخبز  من  مختلفة 
الدراسي.  اليوم  من  الوسطى  الفسحة  في 
ال ان واحدًا من زمالئنا عرف بطول اللسان، أراد 
بافشاء  الثالثة  المدرسين  أحد  إلى  يتقرب  أن 
اكتشفت  وهكذا  كتمانه،  على  اتفقنا  ما 

فعلتنا..!

ولما كنا في آخر يوم من العام الدراسي، كما 
وأنا سنهجر المدرسة إلى األبد حيث سننتقل 
الثانوية،  األولى  السنة  إلى  المقبل  العام  في 
لم يشأ المدرسون الثالثة معاقبتنا، بل اكتفوا 
من  الطالب  خروج  عقب  ساعتين  بحجزنا 
المدرسة. ومع هذا فقد احتج عريف الفصل 
دفع  وسعه  في  “أنه  وقال:  الحجز،  قرار  على 
أن  إال  والحلوى”،  الخبز  من  تناولناه  ما  قيمة 
التي كانت  الشمال  ريح  أدراج  احتجاجه ذهب 

تعصف في تلك اآلونة.

أبيات القصيدة وضعت كي تظهر فيها تلك األلفاظ 
ذلك  بعد  هو  الذي  المسحور(  )الزورق  مثل  الرنانة 
)زورق مزدهر وئيد في ذهول(. و ان شئت أيها القارئ 
فاقرأ البيتين التاليين: )زورق مزدهر( يجري )وئيدًا في 
األمثلة  تلك  )نزهه(  في  كثيرًا  ذلك  وأمثله  ذهول(، 

التي تضيق بتقريرها هذه األسطر القليلة.

القافية  حظ  )النظم(  أي  الثاني  في  وللقصيدة 
والتشطير الغير متسق.

)الدنيا(  أو  )دنيا(  بكلمه  تعج  ذلك،  بعد  والقصيدة 
غير  يجعلها  مما  فضيعًا  انتشارًا  فيها  المنتشرة 
مستساغه التكرار، وهناك بيت اخر ولد مشوهًا وهو:

فالمعروف  شروقي(،  يحتاج  اللمحة  رائع  فجر  )أي 
األستاذ  أراد  اذا  أما  الفجر  بعد  عادًة  يأتي  الشروق  ان 
أحمد أن يأتينا بشيء جديد من أدبه، فال نملك إال أن 

نقول له مرحى، ولكن بدون قلب األوضاع.

 العدد 7 السنة األولى 13 سفر سنة 1372 الموافق
 1 نوفمبر سنة 1952

من ذكرياتي

أحمد محمد آل خليفة

مبارك الخاطر 

اذا  أحمد  أستاذ  يا  حرج  من  علي  ليس  وأخيرًا 
بنتيجة  منها  أخرج  ولم  )نزهة(  قصيدتك  قرات 
المعداوي:  األستاذ  يقول  كما  أنها  حيث  تذكر، 

أداء لفظي ال أكثر وال أقل. ولك يا أخي التحية.
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اللنجات ال�ضريعة التي كانت ت�ضتخدم لنقل موظفي اأرامكو اإىل فر�ضة املنامة
قلعة البحرين يف ال�ضتينيات

اأمري النواطري وم�ضاعده واملوظفني وبع�ض من الأهايل يف الأربعينيات

بيوت ال�ضعف بالقرب من قلعة البحرين يف اخلم�ضينيات اإحدى �ضوارع املنامة يف منت�ضف الع�ضرينيات
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منظر عام ملدينة املنامة من جهة البحر يف منت�ضف الأربعينيات

منظر جوي لعني عذراي وي�ضاهد املقهى يف ال�ضتينيات�ضوق م�ضجد اخلمي�ض يف الثالثينيات

بواني�ض حمملة بالب�ضائع قرب فر�ضة املنامة يف الأربعينيات
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