
Ramadanyatاألربعاء  3  رمضان  1437  هجرية  •  8  يونيو  2016  ميالدية   

 يومية مسائية تصدر عن وكالة أبراس  
   38172402 17721503  التوزيع  اإلدارة 

   www.aprasadvt.com   33972970 اإلعالنات 
  aprasadvt@gmail.com

شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس

208 السنة الثامنة  •  العدد 

كان قادراً على التحّكم بالجن والطير والرياح
ْن  سيدنا سليمان .. “َوَقِليٌل مِّ

ُكورُ“ ِعَباِدَي الشَّ
َداُووَد  آَتْيَنا  “َوَلَقْد  النمل  سورة  في  تعالى  قال 
َلَنا َعَلى َكِثيٍر  ِه الَِّذي َفضَّ َوُسَلْيَماَن ِعْلمًا َوَقاال اْلَحْمُد ِللَّ
ْن ِعَباِدِه اْلُمْؤِمِنيَن )15( َوَوِرَث ُسَلْيَماُن َداُووَد َوَقاَل َيا  مِّ
ْيِر َوُأوِتيَنا ِمن ُكلِّ َشْيٍء ِإنَّ  ْمَنا َمنِطَق الطَّ اُس ُعلِّ َها النَّ أَيُّ
َهَذا َلُهَو اْلَفْضُل اْلُمِبيُن” .. سّيدنا سليمان هو سليمان 
لبنّي  السالم، وأرسل كالهما  النبي داود عليهما  ابن 
إسرائيل، وتوّلى سليمان الملك بعد وفاة والده اّلذي 
بينهم  ويحكم  بهم،  رحيمًا  شعبه  مع  عاداًل  كان 
الحكم  السالم  عليه  سليمان  وتابع  اهلل،  أمره  بما 
على نهج والده، وبفضل اهلل كان قادرًا على التحّكم 
بالكثير من المخلوقات والكائنات مثل اإلنس والجن 
تعالى:  قال  له،  يلين  الذي  والنحاس  والرياح  والطير 
وأسلنا  شهر  ورواحها  شهر  غدوها  الريح  “ولسليمان 
له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن رّبه 
السعير،  عذاب  من  نذقه  أمرنا  عن  منهم  يزغ  ومن 

كالجواب  وجفان  محاريب  من  يشاء  ما  له  يعملون 
من  وقليل  شكرًا  داود  آل  اعملوا  راسيات  وقدور 
قصة  تروي  “رمضانيات”   ..  - سبأ   - الشكور”  عبادي 

سيدنا سليمان وما أكرمه اهلل به من معجزات...
ذكريات من أيام زمان

“رمضانيات“ تروى أحداث تاريخية في الشهر الكريم ”2-2”
رمضان .. الجامع األزهر ومعركة حطين

ز شهر رمضان عن سواه بالِحْرص من الجميع على اإلقبال على اهلل، كما يختصُّ هذا الشهُر بأحداث  يتميَّ
بها  العبرة، ويجني  لينتفَع بمواضِع  ر؛  ر وتدبُّر  وتفكُّ إلى تذكُّ عظيمة وقعْت فيه، تحتاج ِمن كلِّ مسِلم 
الثمرة ، ومنها -بل أهمها على اإلطالق- بدايُة نزول الوحي الكريم على رسول اهلل   في غار حراء، وقد 
“اْقَرْأ”، وِمن األحداث التي وقعْت  ل كلمة قرآنية، فكانت:  بأوَّ د، فنزل عليه  جبريل  جلس في خلوته يتعبَّ
نة الثانية من الهجرة، وكان في  في رمضان غزوة بدر الكبرى، وذلك في السابع  عشر من رمضان في السَّ
ل  انتصار حاِسم لإلسالم على الكفر، وقد َظَهر فيها بوضوح مدُد اهلل وتوفيقه  هذه الغزوة المباركة أوَّ
َه َقَتَلُهْم َوَما َرَمْيَت ِإْذ   ألوليائه الذين َصَدقوا ما عاهدوا اهلل عليه، كما قال اهلل: “َفَلْم  َتْقُتُلوُهْم َوَلِكنَّ اللَّ
َه َرَمى” -األنفال17-، وفي شهر رمضان كان الفتُح األكبر فتح مكة، وكان ذلك في الحادي  َرَمْيَت َوَلِكنَّ اللَّ
الكريم  الشهر  شهدها  كثيرة  ضخمة  أحداث   .. الهجرة  من  الثامنة  نة  السَّ في  رمضان  من   والعشرين 

“رمضانيات” تروي تفاصيلها لننتفع بالعبرة ونجني الثمرة ...

المجالس الرمضانية



أوقات دوام املعرض خالل شهر رمضان: السبت - اخلميس 9:00 صباحًا - 1:00 ظهرًا / 7:30 مساًء - 11:30 مساًء, اجلمعة  7:30 مساًء - 11:30 مساًء
أوقات الصيانة: السبت - األربعاء 7:30 صباحًا - 4:00 عصرًا، 8:00  مساًء - 10:00 مساًء / اخلميس 7:30 صباحًا - 4:00 ظهرًا

استبدال السيارات املستعملة.
فرتة احلملة الرتويجية: 6 يونيو - 6 يوليو 2016

تطبق الشروط واألحكام، وتسري هذه العروض على مبيعات التجزئة فقط. يشمل هذا العرض سيارات حمدوده.

العالمة الفارقة من نيسان خالل رمضان 
عروض مذهلة تثلج قلوبكم

تقدم لكم نيسان هذا العام خالل شهر العطاء عروض سخية بأسعار 
مل يسبق لها مثيل. باإلضافة اىل االستعانه بصديق والفوز بخدمتني 
جمانيتني أو جهاز تلفزيون بشاشة مسطحة. كما أن زوار املعرض 

سوف يحصلون على فرصة للفوز بجوائز مميزة.

MOIC/PC/2167/2016, MOIC/PC/2165/2016

8,495
2.5L نيسان إكس-تريل

د.بابتداًء من

15,995
5.6L نيسان باترول

10,995د.بابتداًء من
3.5L نيسان باثفايندر

6,995د.بابتداًء من
1.6L نيسان جوك

د.بابتداًء من
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صفاته وذكاؤه

جسيمًا،  أبيض  السالم  عليه  سليمان  اهلل  نبي  كان 
كثير الشعر، يلبس من الثياب البياض ورث الملك عليه 
السالم وكان عمره حينئذ اثنتي عشرة سنة وقد كان 
وحسن  والذكاء  الفطانة  ذوي  من  سنِّه  حداثة  مع 
منذ  وتعالى  تبارك  اهلل  منحه  وقد  والسياسة،  التدبير 
صباه الذكاء والحكمة وحسن القضاء، فقد كان أبوه 
سنه  حداثة  مع  أموره  في  يشاوره  ملكه  أيام  في 
طرفًا  الكريم  القرآن  ذكر  وقد  وفطانته.  لحكمته 
عليه  سليمان  عند  كان  الذي  والذكاء  النبوغ  ذلك  من 
السالم وذلك في قصة الحرث والزرع الذي نفشت فيه 
لياًل، فاستفتى داود عليه السالم  الغنم أي رعت فيه 
بوجه  سليمان  ابنه  فيها  وأفتى  بوجه  فيها  فأفتى 
األقوم  الحكم  إلى  السالم  آخر، ووفق سليمان عليه 
وتعالى  تبارك  اهلل  وقال  والسالم،  الصالة  عليهما 
“َوَداُوَد َوُسَلْيَماَن ِإْذ َيْحُكَماِن ِفي اْلَحْرِث ِإْذ َنَفَشْت ِفيِه 
ْمَناَها  َفَفهَّ  * َشاِهِديَن  ِلُحْكِمِهْم  ا  َوُكنَّ اْلَقْوِم  َغَنُم 
َداُوَد  َمَع  ْرَنا  َوَسخَّ َوِعْلمًا  ُحْكمًا  آَتْيَنا  َوُكاًل  ُسَلْيَماَن 

ا َفاِعِليَن”  -األنبياء-. ْيَر َوُكنَّ ْحَن َوالطَّ اْلِجَباَل ُيَسبِّ

تسبيح الجبال 

ِعْلمًا  َوُسَلْيَماَن  َداُوَد  آَتْيَنا  “َوَلَقْد  وجل:  عز  اهلل  قال 
ِعَباِدِه  ْن  مِّ َكِثيٍر  َعَلى  َلَنا  َفضَّ الَِّذي  ِه  ِللَّ اْلَحْمُد  َوَقاَلا 
اُس  النَّ َها  أَيُّ َيا  َوَقاَل  َداُوَد  ُسَلْيَماُن  َوَوِرَث   * اْلُمْؤِمِنيَن 
ْيِر َوُأوِتيَنا ِمن ُكلِّ َشْيٍء ِإنَّ َهَذا َلُهَو  ْمَنا َمنِطَق الطَّ ُعلِّ
عبده  وجل  عز  اهلل  وأكرم  -النمل-،  اْلُمِبيُن”  اْلَفْضُل 
وخصه  كثيرة  بنعم  السالم  عليه  سليمان  ونبيه 
ومظهرًا  والمجد  للعظمة  عنوانًا  كانت  رائعة  بمزايا 
والدرجة  الكبير  والجاه  العظيم  الُملك  مظاهر  من 
تعالى  اهلل  فّضله  فقد  سبحانه،  اهلل  عنه  العالية 
واإلنس،  والجن  الشياطين  وتسخير  والكتاب  بالنبوة 

وأعطاه اهلل عز وجل علمًا بالقضاء وتسبيح الجبال.

منطق الطير 

ولغته  الطير  منطق  وتعالى  تبارك  اهلل  علمه  وقد 
ال  ما  عنها  يفهم  فكان  الحيوانات  لغات  وسائر 
الناس، وكان يتحدث معها أحيانًا كما  يفهمه سائر 
وجل:  عز  اهلل  قال  والنمل،  الهدهد  مع  األمر  كان 
ْمَنا َمنِطَق  اُس ُعلِّ َها النَّ “َوَوِرَث ُسَلْيَماُن َداُوَد َوَقاَل َيا أَيُّ

كل  من  أي  النمل-،   - َشْيٍء”  ُكلِّ  ِمن  َوُأوِتيَنا  ْيِر  الطَّ
شيء يجوز أن يؤتاه األنبياء والناس، وقيل إن نبي اهلل 
األرض  مشارق  ملك  أعطي  السالم  عليه  سليمان 

ومغاربها.

الجن والشياطين 

عليه  سليمان  على  وتعالى  تبارك  اهلل  ِنعم  ومن 
السالم أن سّخر له الجن وَمردة الشياطين يُغوصون 
له في البحار الستخراج الجواهر والآللئ ويعملون له 
األعمال الصعبة التي يعجز عنها البشر، كبناء الصروح 
العالية  الضخمة  والقدور  العالية  والقصور  الضخمة 
يقول  الكبيرة،  األحواض  تشبه  التي  والجفان  الثابتة 
اْلِجنِّ  “َوِمَن  تنزيله:  محكم  في  وتعالى  تبارك  اهلل 
َعْن  ِمْنُهْم  َيِزْغ  َوَمن  َربِِّه  ِبِإْذِن  َيَدْيِه  َبْيَن  َيْعَمُل  َمن 
ِعيِر” أي وسّخر اهلل عز وجل  أَْمِرَنا ُنِذْقُه ِمْن َعَذاِب السَّ
يخرجون  ال  يشاء  ما  له  يعملون  ُعمااًل  الجن  من  له 
عن طاعته ومن خرج منهم عن أمره وطاعته عذبه 
الجن  تصنع  كانت  ما  تعالى  اهلل  بّين  ثم  به،  ونكل 
“َيْعَمُلوَن  السالم فقال عز وجل:  لنبيه سليمان عليه 
َكاْلَجَواِب  َوِجَفاٍن  َوَتَماِثيَل  َحاِريَب  مَّ ِمن  َيَشاُء  َما  َلُه 
ْن ِعَباِدَي  اِسَياٍت اْعَمُلوا آَل َداُوَد ُشْكرًا َوَقِليٌل مِّ َوُقُدوٍر رَّ

ُكوُر” - سبأ-.  الشَّ

سليمان والنملة

ُجُنوُدُه  ِلُسَلْيَماَن  “َوُحِشَر  وتعالى:  تبارك  اهلل  يقول 
ِإَذا  َحتَّى   * ُيوَزُعوَن  َفُهْم  ْيِر  َوالطَّ َواْلِإنِس  اْلِجنِّ  ِمَن 
ْمُل اْدُخُلوا  َها النَّ ْمِل َقاَلْت َنْمَلٌة َيا أَيُّ أََتْوا َعَلى َواِدي النَّ
َوُهْم  َوُجُنوُدُه  ُسَلْيَماُن  ُكْم  َيْحِطَمنَّ ال  َمَساِكَنُكْم 
َربِّ  َوَقاَل  َقْوِلَها  ن  مِّ َضاِحكًا  َم  َفَتَبسَّ  * َيْشُعُروَن  َلا 
َوَعَلى  َعَليَّ  أَْنَعْمَت  الَِّتي  ِنْعَمَتَك  أَْشُكَر  أَْن  أَْوِزْعِني 
ِبَرْحَمِتَك  َوأَْدِخْلِني  َتْرَضاُه  َصاِلحًا  أَْعَمَل  َوأَْن  َواِلَديَّ 
تبارك  النمل -، وُيخبرنا اهلل  اِلِحيَن” -  الصَّ ِعَباِدَك  ِفي 
أنه  السالم  عليه  سليمان  ونبيه  عبده  عن  وتعالى 
واإلنس  الجن  من  المؤلف  جيشه  في  يومًا  ركب 
َنْمَلٌة  َقاَلْت  ْمِل  النَّ َواِدي  َعَلى  أََتْوا  ِإَذا  “َحتَّى  والطير 
ُكْم  َيْحِطَمنَّ َلا  َمَساِكَنُكْم  اْدُخُلوا  ْمُل  النَّ َها  أَيُّ َيا 
ُسَلْيَماُن َوُجُنوُدُه َوُهْم ال َيْشُعُروَن” - النمل-، فهذه 
النملة تكلمت بصوت أمرت فيه أمة النمل في ذلك 
الوادي أن يدخلوا مساكنهم حذرًا من أن يحطمهم 
سليمان عليه السالم وجنوده أثناء سيرهم واعتذرت 
عن سليمان وجنوده بعدم الشعور، وقد ألهم اهلل 
عز وجل تلك النملة معرفة نبيه سليمان عليه السالم 
كما ألهم النمل كثيرًا من مصالحها، فمن ذلك أنها 
عندما تجد حبوبًا رطبة تحملها وتجففها في الهواء 
ذلك  بعد  تقوم  ثم  الشمس  أشعة  وتحت  الطلق 
والمقصود  األرض،  تحت  مساكنها  في  بتدخيرها 
النملة  أنَّ سليمان عليه الصالة والسالم سمع كالم 
وما  النمل  أمة  النملة  تلك  به  خاطبت  ما  وفهم 
م من قولها على وجه الفرح  أمرت به وحّذرت، وتبسَّ
والسرور بما أطلعه اهلل عز وجل عليه من كالم النملة 
دون غيره، ولهذا قال متضرعًا إلى خالقه: “َربِّ أَْوِزْعِني 
َوأَْن  َواِلَديَّ  َوَعَلى  َعَليَّ  أَْنَعْمَت  الَِّتي  ِنْعَمَتَك  أَْشُكَر  أَْن 
ِعَباِدَك  ِفي  ِبَرْحَمِتَك  َوأَْدِخْلِني  َتْرَضاُه  َصاِلحًا  أَْعَمَل 

اِلِحيَن”  - النمل. الصَّ

ْمُل اْدُخُلوا َمَساِكَنُكْم َقاَلْت َنْمَلٌة َيا أَيَُّها النَّ
ُكْم ُسَلْيَماُن َوُجُنوُدُه اَل َيْحِطَمنَّ

قام سليمان عليه السالم بعمارة بيت المقدس تنفيذًا لوصية أبيه داود عليه السالم 
أربع سنين من توليه الملك وأنفق في ذلك أموااًل كثيرة وانتهى من بنائه بعد  بعد 
بنى  أول من  السالم  آدم عليه  القدس، وكان  السور حول مدينة  وأقام  سبع سنين، 
المسجد األقصى بناه بعد أربعين سنة من بنائه المسجد الحرام كما أخبر الرسول عليه 
الصالة والسالم، وروى النسائي وابن ماجه وأحمد أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 
قال: “لما بنى بيت المقدس سأَل ربَّه عز وجل ِخالاًل ثالثًا فأعطاه اثنين، ونحن نرجو أن 
تكون لنا الثالثة: سأله ُحكمًا ُيصاِدف ُحكَمه فأعطاه إياه، وسأله ُملكًا ال ينبغي ألحٍد 
من بعده فأعطاه إياه، وسأله أيما رجل خرج من بيته ال يريد إال الصالة في هذا المسجد 
خرج من خطيئته مثل يوم ولدته أمه، فنحن نرجو أن يكون اهلل قد أعطاه إياه”، ولما 
انتهى سليمان من تجديد بناء بيت المقدس، بنى الهيكل أي القصر الملكي وقد أتم 
بناءه في مدة ثالث عشرة سنة، وكان لسليمان عليه السالم اهتمام عظيم باإلصالح 
والعمران وكان له أسطول بحري كبير له عناية كبيرة بالخيل ُيرّوضها وُيعدها للجهاد 

في سبيل اهلل في الحروب.. “رمضانيات” تسرد قصة نبي اهلل سليمان عليه السالم ...

ورث الملك وكان عمره اثنتي عشرة سنة
سيدنا سليمان.. اْعَمُلوا آَل َداُوَد ُشْكرًا
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يزخم تاريخ األمة اإلسالمية بأحداث ووقائع 
في  حاسمة  منعطفات  شكلت  عظيمة 
والبشرية  خاصة  بصفة  المسلمين  مسار 
الكريم  رمضان  شهر  وشكل  عامة،  بصفة 
األحداث  تلك  من  للعديد  زمنيا  مسرحا 
نفوس  في  العظيمة  لمكانته  نظرا 
من  الرفع  في  القوي  وتأثيره  المسلمين 
أبرز  بين  ومن  ِهَمِمِهم،  وتقوية  عزائمهم 
األذان،  وتشريع  الوحي،  نزول  األحداث،  تلك 
وغزوة بدر الكبرى، وفيه أيضا شرعت صالة 
النبي  وبعث  األزهر  الجامع  وبناء  العيد، 
مكة،  في  االصنام  لهدم  الوليد  بن  خالد 
الفطر،  زكاة  فرضت  رمضان  في  وكذلك 
وغيرها الكثير والكثير من االحداث الضخمة 
والحافل  الطويل  االسالمي  تاريخنا  في 
تروى  “رمضانيات”   .. والفتوحات  باالنجازات 

أمجاد وأحداث كبرى في رمضان... 

بناء جامع األزهر

971م  الموافق  361هـ  عام  رمضان  من  السابع  في 
ُأقيمت الصالة ألول مرة في الجامع األزهر بالقاهرة، 
ثم خطا األزهر خطوة واسعة ليكون جامعة ُتعْنى 
كونه  جانب  إلى  واللغوية  الشرعية  العلوم  بتدريس 
مسجدا جامعا للناس؛ ففي أوائل عهد “العزيز باهلل” 
جلس  م   980 مارس   – 369هـ  رمضان  في  الفاطمي 
الفقه  في  دروسا  يلقي  كلس”  بن  “يعقوب  الوزير 
الوزيرية”،  “الرسالة  يسمى  ألفه  كتاب  من  الشيعي 
الدولة  رجال  وكبار  القضاة  دروسه  يحضر  وكان 
تقدم  حتى  النحو  هذا  على  األمر  وظل  والفقهاء، 
باتخاذ  الفاطمي  الخليفة  إلى  باقتراح  النابه  الوزير 
المستمرة،  المنظمة  للدراسة  معهدا  األزهر  الجامع 
وذلك في سنة 378 هـ - 988م، ويتلخص مشروعه 

في أن تقوم الدولة باختيار عدد من الطالب للقراءة 
بأن  الدولة  وتلتزم  دائمة،  بصفة  األزهر  في  والدرس 
مجزية  رواتب  لهم  وتقدم  وترعاهم  َتكفلهم 
على  للسكنى  داًرا  لهم  وتعد  بانتظام  لهم  ُتصرف 
الخليفة  استجاب  وقد  األزهر،  الجامع  من  مقربة 
وثالثين  خمسة  بتعيين  فأمر  وزيره  القتراح  الفاطمي 
مسئوال  لهم  وعين  اختارهم  قد  الوزير  كان  طالبا 
عناية  موضع  هؤالء  وكان  شئونهم.  تدبير  يتولى 
الفطر،  عيد  في  عطاياه  عليهم  فخلع  الخليفة، 
وأمر بأن يستقلوا البغال في تنقالتهم تشريفا لهم 
أثمرت  التي  النواة  كلس  ابن  مشروع  وكان  وتكريما، 
وأينع غرسها، وأصبحت من الركائز التي قامت عليها 
األزهر على  الطالبي في  الدراسية والنظام  الحلقات 
تطوير  طرأ  قد  كان  وإن  عام،  األلف  يتجاوز  امتداد 
على تلك النظم، فإنه ال يغّير من أصل الفكرة كثيرا؛ 
ألنه من قبيل تطور الحياة وسير عجلة الزمن التي ال 
أيام  تقدمه  في  األزهر  واستمر  الحركة،  عن  تتوقف 
الدولة الفاطمية، واتسعت حلقاته، وتنوعت دراسته، 
النساء  وشمل  األلف،  تجاوز  حتى  طالبه  عدد  وزاد 

فيه  يحضرن  للنساء  تعقد  مجالس  هناك  فكانت 
لسماع دروس العلم.. واجتذب األزهر عددا كبيرا من 
العلماء للتدريس فيه، ويعود أصل تسميته نسبة إلى 
إليها  ينتسب  والتي  عنها  اهلل  رضي  الزهراء  فاطمة 
هو  إنشائه  من  األول  الهدف  كان  وقد  الفاطميون، 
جامعة  إلى  تحول  أن  لبث  ما  ثم  اإلسالمية،  الدعوة 
أكاديمية تجذب طالب العلم من كل حدب وصوب.

معركة حطين

وفي 26 من شهر رمضان الُمبارك سنة 583 للهجرة 
بين  العظيمة  حطين  موقعة  حدثت  )1187م(، 
بقيادة  المسلمين  وجيوش  المحتلين،  الصليبيين 
وشكلت  األيوبي،  الدين  صالح  الناصر  السلطان 
أرض  في  وطبرية  الناصرة  بين  الواقعة  حطين  قرية 
الخالدة،  المعركة  لتلك  مسرحا  المحتلة  فلسطين 
على  ساحقا  انتصارا  خاللها  المسلمون  حقق  حيث 
الصليبيين، فتمكنوا من إسقاط المحتلين واسترجاع 
سيطر  التي  األراضي  معظم  وتحرير  المقدس  بيت 
وقع  االنتصار  لهذا  وكان  قبل.  من  الصليبيون  عليها 

أحداث  تاريخية شهدها الشهر الكريم )2-2(   
رمضان .. القيروان وفتح األندلس
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عظيم في نفوس األوروبيين، فكان أن جهزوا جيوشا 
المسلمين  على  وحشية  هجومات  وشنوا  ضخمة 
في المقدس في إطار ما يعرف بالحمالت الصليبية. 

بناء مسجد القيروان

 29 الموافق  51هـ  رمضان  شهر  من  العشرين  وفي 
عقبة  يد  على  القيروان  مسجد  بني  671م  سبتمبر 
أقدم  من  القيروان  وتعتبر  عنه،  اهلل  رضي  نافع  بن 
اإلسالمية  المدينة  هى  بل  اإلسالمية،  المدن  وأهم 
مدينة  إنشاء  ويعتبر  المغرب  منطقة  في  األولى 
في  اإلسالمية  العربية  الحضارة  تاريخ  بداية  القيروان 
تلعب  القيروان  مدينة  كانت  فلقد  العربي،  المغرب 
والدعوة،  الجهاد  هما:  واحد،  آن  في  هامين  دورين 
فبينما كانت الجيوش تخرج منها للغزو والفتح، كان 
يعلِّمون  البالد  بين  لينتشروا  منها  يخرجون  الفقهاء 
العربية وينشرون اإلسالم فهي بذلك تحمل في كّل 
أرضها عطر مجد شامخ وإرثا عريقا يؤكده  شبر من 
مراحل  تمثل  التي  الباقية  ومعالمها  الّزاهر  تاريخها 
بقيت  ولقد  اإلسالمي،  العربي  التاريخ  من  هامة 
األولى  اإلسالم  عاصمة  قرون  أربعة  حوالي  القيروان 
إلفريقية واألندلس ومركزا حربّيا للجيوش اإلسالمية 
العربية، وعندما  اللغة  رئيسية إلشاعة  ارتكاز  ونقطة 
بن  عقبة  الكبير  العربي  القائد  يذكر  القيروان  تذكر 
فتوحاته  في  بلغ  عندما  المشهورة  وقولته  نافع 
المحيط االطلسي وهو يرفع يده الى السماء ويصرخ 
المجهود  بّلغت  أني  اشهد  “اللهم  صوته:  بأعلى 
كفر  من  أقاتل  البالد  في  لمضيت  البحر  هذا  ولوال 
بك حتى ال يعبد أحد من دونك”، وتقع القيروان في 
تونس على ُبعد 156 كم من العاصمة تونس، وكلمة 
وتعني  العربية،  إلى  دخلت  فارسية  كلمة  القيروان 
القافلة  استراحة  أو  الجيش  ومحط  السالح  مكان 

وموضع اجتماع الناس في الحرب. 

فتح األندلس

رمضان  في  األندلس  فتح  من  المسلمون  وتمكن 
ثمانية  زهاء  فيها  ومكثوا  )711م(،  للهجرة   92 سنة 
األموي  الخليفة  ولَّى  أن  بعد  القصة  وبدأت  قرون، 
على  نصير  بن  موسى  قائده  الملك  عبد  بن  الوليد 
حامية  بها  وترك  طنجة،  يفتح  أن  استطاع  المغرب 
الحين  ذلك  ومنذ  زياد،  بن  طارق  مواله  يقودها 
يكن  لم  التي  األندلس  بالد  لفتح  يتطلع  طارق  بدأ 

هو  سبته  ميناء  وكان  يسير،  خليج  إال  وبينها  بينهم 
يوليان  الكونت  هو  حاكمها  وكان  إليه،  المدن  أقرب 
حاكم  لذريق  البيزنطي  لإلمبراطور  نائبًا  كان  الذي 
البيزنطية،  الدولة  سلطان  من  تحرر  ولكنه  طليطلة، 
حولها،  وما  سبتة  في  المستقل  كالحاكم  وأصبح 
موسى  استفاد  وقد  بينهما،  كانت  أحقاد  بسبب 
من هذه الخصومة وراسل يوليان حتى كسب وده، 
وصار دلياًل لهم في تلك البالد، وعندها كتب موسى 
الفتح  دائرة  يوسع  أن  في  الخليفة  يستأذن  نصير  بن 
لتشمل بالد األندلس، فرد عليه الوليد بن عبد الملك 
شأنها،  وتختبر  ترى  حتى  بالسرايا  “خضها  له:  قائاًل 
بالمسلمين في بحر شديد األهوال”، فكتب  وال تغرر 
نا له أنه ليس ببحر ِخَضّم، “وإنما هو  إليه موسى مبيِّ
الوليد  عليه  فرد  خلفه”،  ما  منه  للناظر  يبين  خليج 
بأنه ال بد من اختباره بالسرايا قبل خوضه واقتحامه، 
فأرسل موسى رجاًل من البربر يسمى طريفًا في مائة 
فارس وأربعمائة راجل، وجاز البحر في أربعة مراكب، 
مستعينًا بيوليان، وكان دخوله في شهر رمضان سنة 
فيما  باألندلس،  البحر  ساحل  نزل  حتى  فسار  )91هـ(، 
يحاذي طنجة، وهو المعروف اليوم بـ “جزيرة طريف” 
التي سميت باسمه لنزوله فيها، فقام بسلسلة من 
الشيء  فيها  وغنم  الساحل،  على  السريعة  الغارات 
الكثير، ثم رجع سالمًا غانمًا، وكان في ذلك تشجيعًا 
انتدب  وبعدها  األندلس،  فتح  على  نصير  بن  لموسى 
البحر  فركب  زياد،  بن  طارق  المهمة  لهذه  موسى 
البربر،  من  أكثرهم  المسلمين،  من  آالف  سبعة  في 
فرأى  عينه  غلبته  البحر  ركب  لما  أنه  الروايات  وتذكر 
المهاجرون  وحوله  وسلم-  عليه  اهلل  -صلى  النبي 
الِقسّي،  وتنكبوا  السيوف،  تقلدوا  قد  واألنصار، 
ونظر  لشأنك”،  تقدم  طارق  “يا  له:  يقول  اهلل  ورسول 
من  فهب  األندلس،  دخلوا  وقد  أصحابه  وإلى  إليه 
ر بها أصحابه، ولم يشكوا في  نومه مستبشرًا، وبشَّ
حتى  يعرف  يزال  ال  جبل  عند  السفن  ورست  الظفر، 
سنة  رجب  في  نزوله  وكان  طارق”،  “جبل  بـ  اليوم 

وبلغ  وغيرها،  الخضراء  الجزيرة  فتح  نزل  ولما  )92هـ(، 
ذلك  عظم  األندلس،  بأرض  المسلمين  نزول  لذريق 
عليه، وكان غائبًا في بعض غزواته، فجمع جيشًا جرارًا 
منه  يطلب  موسى  إلى  طارق  وكتب  ألف،  مائة  بلغ 
عليه  زحف  قد  وأنه  عليه،  اهلل  فتح  بما  ويخبره  المدد 
موسى  إليه  فبعث  به،  له  طاقة  ال  بما  األندلس  ملك 
بخمسة آالف مقاتل معظمهم من العرب، فتكامل 
يدلهم  يوليان  ومعهم  ألفًا  عشر  اثني  المسلمون 
فأتاهم  األخبار،  لهم  ويتجسس  البالد  عورة  على 
لذريق في جنده والتقى الجيشان على نهر لكة، يوم 
األحد لليلتين بقيتا من رمضان سنة )92هـ(، واستمرت 
يخذلون  ورجاله  يوليان  وأخذ  أيام،  ثمانية  المعركة 
جاؤوا  العرب  “إن  لهم:  ويقولون  لذريق  عن  الناس 
للقضاء على لذريق فقط، وإنكم إن خذلتموه اليوم 
صفت لكم األندلس بعد ذلك”، وأثر هذا الكالم في 
منهم،  الكثير  وفر  جيشه،  نظام  فاضطرب  الجنود 
ينضمون  أو  يفرون  جنده  رأى  لما  لذريق،  قوى  وخارت 
للمسلمين، وهجم طارق على لذريق فضربه بسيفه 
في  بنفسه  لذريق  رمى  ثم  جرحه،  إنه  وقيل:  فقتله، 
وادي لكة فغرق، وهزم اهلل لذريق ومن معه وكتب 
المعركة توسع طارق  للمسلمين، وبعد هذه  الغلبة 
األندلس،  في  الرئيسية  المدن  إلى  وتوجه  الفتح،  في 
واستجة،  وإشبيلية،  وقرمونة،  ومدّورة،  شذونة  ففتح 
األندلس  عاصمة  إلى  انتهى  حتى  زحفه  في  واستمر 
»طليطلة« وتمكن من فتحها، وحينها جاءته الرسائل 
موسى  ودخل  بالتوقف،  تأمره  نصير  بن  موسى  من 
كثير  جمع  في  )93هـ(  سنة  رمضان  في  األندلس 
قوامه ثمانية عشر ألفًا، ففتح المدن التي لم يفتحها 
وهكذا  وماردة،  وإشبيلية،  وقرمونة،  كشذونة،  طارق 
جت هذه االنتصارات التي تحققت في هذا الشهر  ُتوِّ
سلطان  بقاء  في  األثر  أعظم  لها  وكان  المبارك، 
المسلمين في األندلس لمدة ثمانية قرون من الزمان، 

أقاموا فيها حضارًة لم تعرفها البشرية كلها.
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مجلس الشيخ عبدالرحمن بن محمد بن راشد آل خليفة
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مجلس حسن إبراهيم كمال
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مجلس المرحوم علي بن يوسف فخرو

مجلس عادل العسومي



مجلس فريد غازي

مجلس بومجيد
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كان محمود يقرأ في كتاب )مفاجآت القدر( حين 
بالغة.  نشوه  في  تزغرد  وهي  أمه  عليه  دخلت 
بالجريدة  إليه  تقذف  رآها  عينيه  إليها  رفع  وحين 
وقلب   .. وارتياحًا  بشرًا  يطفح  ووجهها  الصباحية 
الصحيفة في يده وسرعان ما عرف سبب الفرحة 
من  األولى  الصفحة  يذيل  كان  فقد  المفاجئة 
الجريدة رقم كبير كتب بالخط األحمر عرف فيه 
رقم تذكرة اليانصيب الكبير الفائز بالجائزة األولى 
المفاجأة  وأذهلته   .. شهر  منذ  اشتراها  والتي 
وهو يقفز من فراشة ليفتش عن الورقة الرابحة 
الذي  الدوالب  إلى  قوة  في  اندفع  ما  وسرعان   ..
إلى  يده  ومد  والبسته.  بمعاطفه  فيه  يحتفظ 
من  يده  وتنقلت  مطمئنًا  واثقا  األول  المعطف 
يحويها  التي  األوراق  وفتش  جيب..  إلى  جيب 
أثرًا  يجد  لم  ولكنه   .. ورقة  ورقة  المعطف 
حظه  ولكن   .. المعطف  إلى  يده  ومد  للتذكرة. 
المعطف  في  منه  بأحن  المره  هذه  يكن  لم 
خفيفة  سحابة  وجههه  على  وغامت  األول.. 
الثالث:  المعطف  إلى  يده  يمد  وهو  بارد  الم  من 
سوداء  سحابة  من  أكثر  وجهة  على  وتراكمت 
أن  دون  مكانه  إلى  الثالث  المعطف  يعيد  وهو 
وضعت  التى  أمه  إلى  ونظر   .. التذكرة  على  يعثر 
تعرف  فلعلها  كالمتسائل  قلبها  على  يدها 
رأسها  أمه  وهزت   .. المفقودة  التذكرة  عن  شيئًا 
 .. أنا؟(  أدراني  )وما  تقول  كانت  كأنما  يأس  في 
من  محمود  يقفز  أن  قبل  دقائق  بضع  ومضت 
مكانه في حركة عنيفة صاخبة .. فقد تذكر اين 
من  زاوية  في  الراعشة  يده  واندفعت  وضعها.. 
زوايا درج المكتب.. وأخرج الورقة العزيزة .. ثم أخذ 
يضع  لم  ولكنه   .. جارفة  رغبة  في  يتحسسها 
وقته فقد اندفع خارج الحجرة وهو يعلل نفسه 
واصطدمت   .. لحظات  بعد  الجائزة  باستالم 
رجله بعتبه الدار .. وتدحرج على األرض.. وصقعته 
من  يتدحرج  الواقع  في  كان  فقد   .. المفاجأة 

فوق السرير..

العدد الثالث السنة األولى 17 ربيع األول 
1372 هـ ديسمبر 1952

½ دقيقة وقصة 

أيام  وبعد   .. رمضان  سيحل  معدودات  أيام  بعد 
قطر  كل  وفي   .. هنا   .. الناس  سيمارس  معدودات 
والحرمان..  والعطش  الجوع  روتين  آخر..  اسالمي 
والليالي  المتخمة  والبطون  الدسمة  الموائد  وروتين 

الساهرة ..

ونقف نحن ومن ورائنا وأمامنا شعوب مسلمه عربية 
أخرى .. نقف لنجمع حصاد أحد عشر شهرًا من شهور 

الكفاح والنضال .. ولكن ماذا نجمع ...؟ 

9 ذوالحجة سنة 1337 الموافق 8 أغسطس سنة 1953

حـصـــــــــاد

في  البحرين  نادي  في  الشوادفي  األستاذ  ألقى 
اعجاب  كل  حازت  قيمة  محاضرة  الماضي  االسبوع 
القرآن( وقد شرح في  وتقدير وكان موضوعها )مع 
هذه المحاضرة األدوار التي مر بها القرآن قبل جمعه 
وأثناء جمعه وبعد جمعه ثم تطرق إلى الحديث عن 
المتنبئين الذين حاولوا أن ينشئوا قرآنا مثله فضحكنا 
بنكاته وتعليقاته الالذعه على أولئك المدعين .. وفي 
جمعية  تؤلف  أن  سيادته  اقترح  محاضرته  ختام 
مختلف  بين  الدينية  الروح  وبث   القرآن  لتحفيظ 

طبقات األمة ..

بهذا  أهتم  من  هناك  يبد  لم  اللحظة  هذه  وحتى 
اإلقتراح 

هذا  في  نراه  أن  نتمنى  كنا  الذي  الوحيد  والشيء 
ينفعهم  شيئًا  ليتزودوا  وأئممتنا  علماءنا  هو  الحفل 
.. وليقتبسوا  في محيط عملهم كوعاظ ومرشدين 
الطريقة الصحيحة التي يجب أن يكون عليها الوعظ 

الكبرى  العربية  الدولة  أركان  من  ركن  كل  في 
زاوية من  .. وفي كل  صرح يتهدم واساس ينقض 
زوايا الوطن العربي الكبير معركة حامية يقودها 

الشيطان إلى طريق الموت والدمار.

دام  جرح  العربية  األمة  جسم  من  جزء  كل  وفي 
يصرخ في استغاثة مبحوحة يطلب العون والنصير 

.. ولكن ال عون وال نصير ... 

ورغم ذلك فإن في قلب كل عربي ثورة  ...

وتريد  المستحيل  تصنع  تريد  خالقة  عارنة  ثورة 
والظلم  الجور  تسحق  أن  وتريد   .. التاريخ  تصنع  أن 
والطغيان واآللهة الصغيرة التي تعبد من دون اهلل 
.. ولكنها ال تجد إلى ذلك سبياًل فتشرب في يأس 
.. لتصب في  مدير إلى منحدرها الرهيب الغامض 
مستنقع الرق والعبودية .. المستنقع الذي أقامه 
على  المغلوبة  األمة  هذه  جالدي  من  السفاحون 
هو  هذا   .. ومسترقيها  لذليها  المستلمة  أمرها 
حصادنا بين رمضان ورمضان .. وانه لحصاد .. وويلنا 

من الزمن العاتي وهو يركض .. ونحن وقوف. 

والمنطق  والدليل  بالحجة  اقناع  من  واالرشاد 
بنطبيقة  المطالبة  ثم  جزافًا  النصح  القاء  ال   ..

متجاهلين الحقائق والمنطق والعقل. 

في  الشواد  األستاذ  استحق  لقد  حال  كل  وعلى 
تعتبر  التي  المحاضرة  هذه  على  وثناء  تقدير  كل 
األولى من  التي تعتبر  المحاضرة  األولى من هذه 
كنا  حقائق  على  دلتنا  والتي  البحرين  في  نوعها 

نحن المسلمين نجهلها أشد الجهل.

تلقى  الخطابة  منصة  سيادته  يغادر  أن  وقبل 
النقاط  بعض  حول  المستمعين  أسئلة  من  سيال 
منها  كل  على  فرد   .. اإلسالم  في  الغامضة 
من  وتمكن  اطالع  سعة  على  دل  مناسبًا  ردًا 

الموضوع.

هذه  لنا  أتاح  الذي  البحرين  لنادي  نشكر  أننا 
أن ال يحرمنا أمثال هذه  الممتعة. ونرجو  الفرصة 

المحاضرات في المستقبل.

مع القرآن 

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
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اأعمال اإن�شاء و�شيانة �شارع املعار�ض يف الثمانينات مرفاأ فر�شة املنامة يف ال�شبعينات

 افتتاح اجل�شر احلديدي ملرور ال�شفن - ج�شر ال�شيخ حمد الذي يربط بني مدينهم�شت�شفى النعيم عام 1938م

املنامه باملحرق

 املغفور له �شاحب العظمة ال�شيخ �شلمان بن حمد اآل خليفة لدى ح�شوره 

احد �شباقات اخليل يف اخلم�شينيات
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ق�شر الق�شيبية يف عهد املغفور له ال�شيخ عي�شى بن �شلمان اآل خليفة حاكم البحرين عام 1965م

فر�شه املنامة يف اخلم�شينيات
مرفاأ جزيرة اأم النع�شان يف اخلم�شينيات 

عني الدوبية يف منطقة البالد القدمي يف اخلم�شينيات منطقة �شباق ال�شيارات يف عوايل



Discover stevia,
nature’s sweet gift

Caderel Green.
sweet taste from nature,
low calorie.
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