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Ramadanyat

َو َما أ َ ْسأَل ُ ُك ْم َع َل ْي ِه ِم ْن أ َ ْج ٍر

سرِفُ ونَ “
نبي اهلل لوط “ ..ب َْل أنت ُْم قَ وْ مٌ مُّ ْ
اح َ
قال اهلل سبحانه وتعالى في كتابه الكريم “وَ ُلوطًا ِإ ْذ َق َ
ال ل َِقوْ ِم ِه أَ َت ْأ ُت َ
سب ََق ُكم
ون ا ْل َف ِ
ش َة َما َ
َ
ال َ
ِّج َ
س ِر ُف َ
م َل َت ْأ ُت َ
ب َ
ون”
م َقوْ ٌ
م ُّم ْ
ساء ب َْل أن ُت ْ
ون ال ِّن َ
ِها ِم ْن أَ َح ٍد ِّمن ا ْل َعا َل ِمينِ ،إ َّن ُك ْ
ش ْهوَ ًة ِّمن دُ ِ
ون الر َ
األعراف ..-لوط عليه الصالة والسالم هو من األنبياء والرسل الكرام ،وذكره اهلل تبارك وتعالىوالحجر والشعراء والنمل وغيرها من
في كتابه الكريم سبعًا وعشرين مرة ،في األعراف وهود
ِ
سور القرآن ،وذكرت قصته مع قومه مفصلة في بعض السور ومجملة في البعض اآلخر ..وهو
نبي من أنبياء اهلل تعالى هو ابن هارون وابن أخي إبراهيم عليه السالم وقد أمن بسيدنا إبراهيم،
أرسله اهلل سبحانه وتعالى في مكان باإلردن يدعى بسدوم ويدعى بحيرة لوط حاليًا ليهدي قومه
ويدعوهم إلى عبادة اهلل سبحانه وتعالى وكان قومه رجا ً
ال طاغيين وظالميين يأتون الفواحش
ويعتدون على الغرباء فكانوا يأتون الرجال شهوة من دون النساء فدعاهم سيدنا لوط لترك
المنكرات وأرادوا أن يخرج هو وقومه ولم يؤمن به أحد إال أهل بيته لكن إمراته لم تؤمن به ولم
ييأس لوط من قومه بل أخذ يدعوهم إلى عبادة اهلل وحده ال شريك له وبدأ باستخدام أسلوب
التخويف والتعذيب في األخرة ويغريهم بنعيم الجنة ولكنهم لم يتعظوا  ..فيكف كان عقاب
اهلل لهم؟ “ ..رمضانيات” تروي وتعظ بقصة نبي اهلل لوط عليه السالم ...

ورد ذكرها بمختلف األلفاظ والصفات

المرأة في القرآن َ “ ...ب ْع ُ
ض”
ض ُك ْم ِم ْن َب ْع ٍ
ض ُه ْ َ
ات ب َْع ُ
قال تعالى “وَ ا ْل ُم ْؤ ِم ُن َ
ون وَ ا ْل ُم ْؤ ِم َن ُ
َاء
م أوْ ِلي ُ
وف وَ َي ْن َهوْ َن عَ ْن ا ْل ُم َ
يم َ
ض ي َْأ ُمرُ َ
ون
ون بِا ْل َم ْعرُ ِ
ب َْع ٍ
نك ِر وَ ي ُِق ُ
َسو َل ُه ُأوْ َلئ َ
ون َّ
يع َ
الز َك َ
الة وَ ي ُْؤ ُت َ
الص َ
ِك
اة وَ ي ِ
ُط ُ
َّ
ون ال َّلهَ وَ ر ُ
يم”  - 71التوبة ..-ورد
م ال َّل ُه ِإ َّن ال َّلهَ عَ ِزي ٌز َح ِك ٌ
سيَرْ َح ُم ُه ْ
َ
ذكر المرأة في القرآن الكريم كثيرًا بمختلف األلفاظ
والصفات التي يطلق على المرأة عادة كبنت أو أخت
المجالس الرمضانية

وأم وزوجة وأمرأة وأبنة وفتاة ومؤمنة ومسلمة ،وإذا
علمنا أن كثيرًا من المناسبات التي استعرضت بها
المرأة في القرآن الكريم أنما كانت مناسبات مشرقة
يتبين لنا مدى عناية القرآن الكريم بهذا الجنس
الكريم  ..وللمرأة كرامتها اإلنسانية في القرآن

ذكريات من أيام زمان

وقد جعلها اهلل في مستوى الرجل في الحظوة
ّ
كل األوساط
اإلنسانية الرفيعة حينما كانت في
ً
ّ
ْع َة القدر ال شأن لها
المتحضرة والجاهلة ُم
هانة وَ ضي َ

“ ..رمضانيات” تلقى الضوء على آيات المرأة في القرآن

في الحياة سوى كونها ُلعبة الرجل فجاء اإلسالم

وكيف ارتفع االسالم بمكانتها وقدرها كشريك

وأخذ بيدها وصعد بها إلى حيث مستواها الرفيع

وركيزة هامة بالمجتمع ....

الموازي لمستوى الرجل في المجال اإلنساني الكريم
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اﻟﺪوري اﻳﻄﺎﻟﻲ

اﻟﺪوري اﻧﺠﻠﻴﺰي

اﻟﺠﻮاﺋﺰ

اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻮ

دوري أﺑﻄﺎل أوروﺑﺎ

اﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ  6,000ﻣﻴﻞ
إﺿﺎﻓﻲ ﻣﻦ ﻃﻴﺮان اﻟﺨﻠﻴﺞ@

اﻟﺪوري اﺳﺒﺎﻧﻲ

اﺑﺪأ ﺻﻴﻔﻚ ﻣﻊ ﻣﺒﺎراة ا ﺣﻼم! ﺳﺠﻞ أﻛﺜﺮ وﻛﻦ اﻟﻔﺎﺋﺰ!

ﻳﺘﻴﺢ ﻟﻚ ﻋﺮﺿﻨﺎ اﻟﺨﺎص ﻋﻠﻰ ﺑﻄﺎﻗﺘﻨﺎ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻤﻀﺎﻋﻔﺔ ﻣﻜﺎﻓﺂﺗﻚ .ﻣﻊ ﻛﻞ  50د.ب ﺗﻨﻔﻘﻬﺎ ﻣﺤﻠﻴ@@ أو دوﻟﻴ@@@
ﺳﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ أﻣﻴﺎل ﻃﻴﺮان اﻟﺨﻠﻴﺞ اﻟﻤﺠﺎﻧﻴﺔ ﻣﻊ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻤﺸﺎﻫﺪة ﻧﺎدﻳﻚ اﻟﻤﻔﻀﻞ ﻓﻲ ﻗﻠﺐ اﻟﻤﻠﻌﺐ ...ﻣﻊ ﻣﻦ ﺗﺤﺐ.

ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺠﻮاﺋﺰ ﺗﺸﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺬاﻛﺮ ﺳﻔﺮ ﻣﻊ ا¦ﻗﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻨﺪق واﻟﺘﻨﻘﻞ ﻣﻦ وإﻟﻰ اﻟﻤﻄﺎر ،وﺟﻮﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﺎدي ﻣﻊ اﻟﺤﺼﻮل
ﻋﻠﻰ ﻗﻤﻴﺺ اﻟﻨﺎدي ﻣﺼﻤﻢ ﺣﺴﺐ ﻃﻠﺒﻚ.
ﻛﻠﻤﺎ اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ ﺑﻄﺎﻗﺘﻚ أﻛﺜﺮ ،ﻛﻠﻤﺎ زادت ﻓﺮﺻﻚ ﻓﻲ اﻟﻔﻮز ﺑﺈﺣﺪى ﺟﻮاﺋﺰﻧﺎ اﻟﺮاﺋﻌﺔ.
ﻳﺴﺮي اﻟﻌﺮض ﻣﻦ  1ﻣﺎﻳﻮ إﻟﻰ  9ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ .2017
MOIC/PC/4350/2017

@ ﻟﻠﻌﻤﻼء اﻟﺠﺪد ﻓﻘﻂ :اﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ  6,000ﻣﻴﻞ إﺿﺎﻓﻲ ﻣﻦ ﻃﻴﺮان اﻟﺨﻠﻴﺞ ﻋﻨﺪ
اﻧﻔﺎق  1,000د.ب ﻛﺤﺪ أدﻧﻰ ﺧﻼل أول دورﺗﻴﻦ ¦ﺻﺪار ﻛﺸﻒ اﻟﺤﺴﺎب.
@@ ﻛﻞ  50د.ب ﺗﻨﻔﻘﻪ ﻣﺤﻠﻴ ﻳﻤﻨﺤﻚ ﻓﺮﺻﺔ واﺣﺪة ﻟﺪﺧﻮل اﻟﺴﺤﺐ.

ﺗﺎﺑﻌﻨﺎ ﻋﻠﻰ

@@@ ﻛﻞ  50د.ب ﺗﻨﻔﻘﻪ دوﻟﻴ ﻳﻤﻨﺤﻚ ﻓﺮﺻﺘﻴﻦ ﻟﺪﺧﻮل اﻟﺴﺤﺐ.
ﺗﺴﺮي اﻟﺸﺮوط وا¸ﺣﻜﺎم.

ﺧﺎﺿﻊ وﻣﺮﺧﺺ ﻛﻤﺼﺮف ﺗﺠﺰﺋﺔ إﺳﻼﻣﻲ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺼﺮف اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ اﻟﻤﺮﻛﺰي

Instagram

17 005500 | alsalambahrain.com
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وردت كبنت أو أخت وأم وزوجة

وف”
“و َل ُه َّن ِم ْث ُل ا َّل ِذي َع َل ْي ِه َّن ِبا ْل َم ْع ُر ِ
المرأة في القرآن َ ...
عرض القرآن الكثير من شؤون المرأة في أكثر من عشر سور منها سورتان عرفت
إحداهما بسورة النساء الكبرى وهي سورة النساء واألخرى عرفت بسورة النساء الصغرى
وهي سورة الطالق ،وعرض لهما في سورة البقرة والمائدة والنور واألحزاب والمجادلة
والممتحنة والتحريم ،وقد دلت هذه العناية على المكانة التي ينبغي أن توضع فيها
المرأة في نظر اإلسالم وأنها مكانة لم تحظ المرأة بها ال في شرع سماوي سابق وال في
قوانين بشرية تواضع عليها الناس فيما بينهم ،ورغم هذا فقد كثر كالم الناس حول
وضع المرأة في اإلسالم وزعموا أن اإلسالم اهتضم حقها واسقط منزلتها وجعلها متاعًا
ص َ
“وا ْل ُم َ
ط َّل َق ُ
ن
ات َي َت َر َّب ْ
في يد الرجل يزعمون هذا واهلل تعالى هو الذي يقول في القرآن َ
ن َث َ
ن ُي ْؤمِ َّ
ن ِإ ْن ُك َّ
ق ال َّل ُه فِ ي أَ ْر َحامِ ِه َّ
ل َل ُه َّ
س ِه َّ
ن َما َخ َل َ
ن أَ ْن َي ْك ُت ْم َ
الث َة ُق ُروءٍ َوال َي ِح ُّ
ن ِبال َّل ِه
ِب َأ ْن ُف ِ
ن مِ ْث ُل ا َّل ِذي عَ َل ْي ِه َّ
صالحًا َو َل ُه َّ
ق ِب َر ِّد ِه َّ
اآلخ ِر َو ُب ُعو َل ُت ُه َّ
ن أَ َح ُّ
ن فِ ي َذل َ
ن
َوا ْل َي ْو ِم
ِ
ادوا ِإ ْ
ِك ِإ ْن أَ َر ُ
ال عَ َل ْي ِه َّ
ن َد َر َج ٌة َوال َّل ُه عَ ِز ٌ
يم” ،ولو وقفنا وقفة المتأمل عند هذا
ِبا ْل َم ْع ُر ِ
وف َولِل ِّر َج ِ
يز َح ِك ٌ
التعبير اإللهي وهو قوله تعالى “ َب ْع ُ
ض”  -النساء  -لعرفنا كيف سما القرآن
م مِ ْن َب ْع ٍ
ض ُك ْ
بالمرأة حتى جعلها بعضًا من الرجل وكيف حد من طغيان الرجل فجعله بعضًا من
المرأة “ ..رمضانيات” تفتح ملف المرأة في القرآن الكريم وتلقي الضوء على كيفية تكريم
كتاب اهلل لها ولشأنها ولمقامها بالمجتمع االسالمي ...
األم والزوجة
يشكل حضور المرأة في القرآن الكريم أحد أهم
المؤشرات على قيمتها وأهميتها في كتاب اهلل
العزيز ،حيث تحضر المرأة من خالل مجموعة من
األلفاظ والمصطلحات الدالة عليها ،من جهة ،ومن
خالل نسق من المفاهيم التي ترتبط بموضوعاتها
من جهة ثانية ،وفضال عن ذلك نستطيع تمييز سور
بأكملها خصصت حيزا مهما منها لمعالجة قضايا
المرأة ،على أن أكبر حضور للمرأة نستطيع تلمسه
باألرقام والدالالت من خالل األلفاظ الدالة على
المرأة ،كالنساء ،والمرأة ،واألنثى ،واألم ،والوالدة،
والزوج ،واألهل ،والحليلة ،والصاحبة ،واألخت ،والبنت.

وعُ بر عن مفهوم األمومة في القرآن الكريم تارة
بلفظ “األم” وهو األكثر حيث ورد ثمانا وعشرين مرة،
وتارة بلفظ “الوالدة” وهو قليل حيث ورد خمس
مرات فقط ،والالفت للنظر هو أن لفظ األم بصيغتي
المفرد والجمع أم وأمهات ال يرد في القرآن إال
مضافا :أمي ،أمه ،أمهاتكم ،أمهاتهم ،..وألن لفظ
“األم” أعم من لفظ “الوالدة” كان األكثر استعماال في
القرآن الكريم حيث ذكر في سياقات مختلفة :منها
قصة موسى وقصة عيسى عليهما السالم ،كما
ورد ذكره في حديث القرآن عن مراحل خلق اإلنسان،
وفي حديثه عن حمل األم ومشقته ومدته ،وذلك
في سياق الحث على خلق اإلحسان إلى الوالدين،
ثم في حديثه عن طبيعة العالقة بين اإلنسان وأمه
وسائر أفراد أسرته يوم القيامة .كما يأتي ذكر األم
بصيغة الجمع على الخصوص -في مواطن ذكربعض التشريعات كذكر المحرمات من النساء في
الزواج “ومنهن األمهات ،وأمهات الزوجات ،واألمهات
من الرضاعة” وذكر حكم الظهار ،وبيان حصة األم
من اإلرث في حال وجود االبن أو عدم وجوده .ثم
يأتي اللفظ في سياق تحديد صفات زوجات النبي
صلى اهلل عليه وسلم بالنسبة للمسلمين واعتبارهن
أمهات لهم بما يكفل لهن تلك الخصوصية وذلك
التشريف المناسب لوضعهن ،وبذلك يكون مفهوم
“األم” شامال لصفات :المرأة الحبلى ،والمرضعة،
والقائمة على رعاية الولد ،وتلكم التي كبرت
واستحقت اإلحسان.

البنت

النساء
ويرد لفظ النساء في القرآن الكريم بهذه الصيغة،
وبصيغة المفرد :امرأة ،والمثنى :امرأتان ،والجمع:
“نسوة” ،خمسة وثمانين مرة .وبنظرة أولية إلى
موارد هذه األلفاظ ،يالحظ :أن لفظ نساء يأتي
ذكره في القرآن المدني أكثر ،ولفظ “امرأة” يأتي
في القرآن المكي أكثر إذ كثر استعمال األول
في سياق التشريعات األسرية واالجتماعية ،بينما
غلب على الثاني استعماله في سياق القصص
القرآني ،أما لفظ “نساء” فقد ورد بصيغ مختلفة:
نساء ،النساء ،نسائك ،نسائكم ،نسائهم ،نساء
النبي وهذه الصيغ منها ما تعلق بأحكام تشرع
لعالقة الرجل مع المرأة في أوضاع معينة ،كالزنا
والتعدد والقوامة ومنها ما ارتبط بأحكام األسرة
عموما ،كالزواج والخطبة والطالق والظهار واإليالء
واإلرث ومنها ما تعلق بأحكام تشترك فيها المرأة
مع سائر أفراد األمة ،كالكسب والعمل والجهاد

األمومة

والهجرة أما باقي الموارد فهي مرتبطة بقصص
بعض األنبياء ،وأما لفظ “امرأة” فقد استعمل في أغلب
موارده مضافا إلى الرجل ،سواء أذكر باسمه أو بكناية
الضمير عليه ،كامرأة لوط وامرأة عمران وامرأة فرعون،
ولم يرد منفصال عن اإلضافة إال في ست مواضع
والمرأة في كل هذه المواضع تمثل نماذج معينة من
النساء مرت في التاريخ ،وسيقت لالعتبار ،ويتبين من
خالل هذه النظرة العامة :مركزية مفهوم “النساء”
داخل نسق المفاهيم التشريعية المنظمة للعالقات
االجتماعية واالقتصادية والسياسية في المجتمع،
كما تتبين أهمية “المرأة” كنموذجا يسهم في بناء
تصور سلوكي وعقدي سليم لدى اإلنسان عموما،
ولدى المرأة على وجه الخصوص.

وورد لفظ البنت في القرآن الكريم ،تسع عشرة مرة،
مرة واحدة بصيغة اإلفراد ومرة واحدة بصيغة التثنية
وباقي الموارد بصيغة الجمع ،وبالنظر في هذه
الموارد نجد اللفظ حاضرا في مجاالت ثالثة :في
مجال القصص القرآني ،حيث يحضر في قصة لوط
وقصة موسى ،وقصة مريم عليهم السالم ،وفي
مجال األحكام العقدية ،حيث ذكر لفظ البنات في
مقابل البنين عند حديث القرآن عن بعض العقائد
الفاسدة لدى المشركين كادعاء البنات والبنين هلل
سبحانه ،وادعاؤهم أن المالئكة بنات اهلل سبحانه،
وأما في مجال األحكام التشريعية ،فقد ذكرت
البنت ضمن تشريعات الزواج ،حيث اعتبرت البنت من
المحرمات في الزواج ،والبنت بهذا المفهوم تطلق
على الفرع من الرجل وإن نزل ،أي على البنت وبنت
البنت وهكذا ،وذكرت في نفس السياق بنات األخ،
الالتي يدخلن ضمن فروع اآلباء وبهذا يأتي لفظ البنت
ليدل على موقع للمرأة داخل األسرة ،فالبنت تمثل
فروع الرجل ،وفروع اآلباء ،وفروع األجداد أيضا كبنات
العمومة والخؤولة.

إربح أكثر
مع كريدي مكس...

ً
شهريا
 11سيارة  Audi A6للفوز
والجائزة الكبرى سيارة  Audi A8بإنتظارك للفوز
في نهاية العام!

إستخدم بطاقات كريدي مكس واكتشف فخامة الجوائز لهذا العام .سيارة  Audi A6موديل  2017شهريا والجائزة الكبرى
سيارة  Audi A8موديل  2018في نهاية العام.
إربح أكثر مع كريدي مكس...

*تطبق الشروط واألحكام.
كريدي مكس ش.م.ب (مقفلة)  -شركة تمويل مرخصة من قبل مصرف البحرين المركزي

MOIC/PC/3415/2016
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ي إِال َع َلى رَ ِّب ا ْل َعالَ ِم َ
ين”
“إِ ْن أ َ ْج ِر َ

نبي اهلل لوط َ ..
ون”
“فا َّت ُقوا ال َّل َه َوأَ ِط ُ
يع ِ
قال تعالىِ “ :إ ْذ َق َ
م ُل ٌ
م أَ ُخ ُ
ال َل ُ
وط
وه ْ
ه ْ
أَال َت َّت ُق َ
ول أَمِ ٌ
س ٌ
ينَ ،فا َّت ُقوا
ونِ ،إ ِّني َل ُك ْ
م َر ُ
م عَ َل ْي ِه
ال َّل َه َوأَ ِ
ط ُ
س َأ ُل ُك ْ
يع ِ
ونَ ،و َما أَ ْ
ب ا ْل َعا َل ِم َ
ين”
مِ ْن أَ ْج ٍر ِإ ْن أَ ْج ِر َي ِإال عَ َلى َر ِّ
الشعراء .. -لم يستجيب قوم لوط إلىما دعاهم به بل استمروا في الضالل
وفعل الفواحش وكذبوا نبي اهلل لوط
وأخذو يكذبوا بيوم القيامه وعذاب اهلل
لهم فكانوا يقولون له :ائتنا بعذاب
اهلل إن كنت من الصادقين وأخذو
يهددون نبي اهلل بالطرد من قريتهم
وتمادوا في العناد وهموا بإخراجه من
“و َما َك َ
ان
القريه قال اهلل تبارك وتعالىَ :
اب َق ْومِ ِه ِإ َّ
ال أَن َقا ُلو ْا أَ ْخ ِر ُج ُ
وهم
َج َو َ
ُ
ه ُر َ
اس َي َت َ
ط َّ
م ِإ َّن ُ
ون”
ه ْ
ِّمن َق ْريَتِ ُك ْ
م أ َن ٌ
األعراف ،-وقال تعالىَ :م
“قا ُلوا َلئِ ن َّل ْ
وط َل َت ُكو َن َّ
ن ا ْل ُم ْخ َر ِج َ
ن مِ َ
َتن َت ِه َيا ُل ُ
ين”
 الشعراء“ .. -رمضانيات” تروي وتعظوتسرد تفاصيل قصة نبي اهلل لوط ...

وبساتين وثمار أيضًا على ظهر الطريق وقد أصابهم
قحط شديد وجوع فقالو لبعضهم :إن منعتم

نس ُب ُه عليه السالم

ثماركم عن أبناء السبيل والمسافرين كان لكم

وهو لوط بن هاران بن تارح -يعني آزر -وقد

فيها معاش فقالو وكيف نمنعها ؟ فأقبل بعضهم

بعثه اهلل تعالى في زمن إبراهيم عليه الصالة

على بعض فقالوا :اجعلوا سنتكم وعادتكم أن من

والسالم ،وهو ابن أخيه ألن هاران هو أخو إبراهيم

وجدتموه في بالدكم غريبًا فأسلبوه وانكحوه وزين

وناحور وكلهم أوالد آزر ،واسم لوط عجمي

لها الشيطان هذا الفعل وحاله في نظرهم فظلوا

ليس عربيًا وليس مشتقًا من اللواط ألن اللواط

مستمرين على هذه العاده إلى أن جاء نبي اهلل لوط

لفظ عربي تصريفه الط يلوط لواطًا أي فعل

إليهم ودعاهم إلى عبادة اهلل سبحانه وتعالى وترك

تلك الفاحشة وال يليق بمنصب األنبياء أن يكون

هذه المنكرات والفواحش.

اسم أحدهم مشتقًا من لفظ معناه خبيث،

رب نجني

صدق لوط بدعوة عمه إبراهيم عليهما
وقد
َّ

ولما أصروا قوم لوط على العناد وتهديد نبي اهلل

الصالة والسالم واهتدى بهديه ،قال اهلل تعالى
وط وَ َق َ
آم َن َل ُه ُل ٌ
في القرآنَ :
اج ٌر ِإ َلى
ال ِإ ِّني ُم َه ِ
“ف َ

دعاء لوط عليه السالم ربه أن ينصره عليهم في
“رب نجني وأهلي مما يعملون”  -الشعراء ،-
قوله ِّ

َربِّي ِإ َّن ُه ُهوَ ا ْل َع ِز ُ
يم” -العنكبوت ،-وقد
يز ا ْل َح ِك ُ

رب انصرني على القوم المفسدين” -
وقال“ :قال ِّ

هاجر لوط عليه السالم مع عمه إبراهيم عليهما
الصالة والسالم من العراق وتبعه في جميع

العنكبوت ،-فاستجاب اهلل سبحانه وتعالى دعوة
ولم يؤمن به أحد إال أهل بيته لكن إمراته لم تؤمن

سيدنا لوط وأرسل اهلل عز وجل إلى قوم لوط مالئكة

به ولم ييأس لوط من قومه بل أخذ يدعوهم إلى

إلهالك قوم لوط وهم جبريل وميكائيل واسرافيل

كيف كانت البداية؟

عبادة اهلل وحده ال شريك له وبدأ بأستخدام أسلوب

ليقلبوا عليهم القرية عاليها سافلها وينزلوا بهم

التخويف والتعذيب في األخرة ويغريهم بنعيم

العذاب ،وكانت لهم مدائن أربع وكان عددهم يزيد

كان قوم لوط يعتدون على الغرباء فكانوا يأتون

الجنة ولكنهم لم يتعظوا ،وقيل أن الذي حملهم

عن أربعمائة ألف ،فمر المالئكة في طريقهم إلى

الرجال شهوة من دون النساء فدعاهم سيدنا

على هذه الشهوة وهي إتيان الرجال من دون

قرى قوم لوط على إبراهيم عليه السالم بأمر من

لوط لترك المنكرات أرادوا أن يخرج هو وقومه

النساء أنهم كانت لهم بساتين وثمار في منازلهم

اهلل سبحانه وتعالى وجاءوه على هيئة رجال بشكل

أسفاره ورحالته ،ثم بعثه اهلل تبارك وتعالى إلى
أهل سدوم في األردن قرب البحر الميت ...
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أليس الصبح بقريب
وأغلق لوطًا بابه والمالئكه معه في بيته وأخذ
يتناقش مع قومه من وراء الباب وهم يحاولون
اقتحام البيت وفتح الباب وعندما رأت المالئكة
ذلك وخوف لوط عليهم أخبروا نبي اهلل أنهم
ليسوا بشر وإنما هم مالئكة ورسل من عند اهلل
سبحانه وتعالى وجاءو إلهالك قوم لوط وإهالك
هذه القرية بأمر من اهلل لظلمهم وكفرهم
باهلل سبحانه وتعالى وأمروا نبي اهلل أن يخرج
من هذه القرية مع أهله لي ً
ال قبل طلوع الصبح
ألن موعد إهالكهم سيكون في الصباح في
قوله تعالى “قالوا يا لوط ا َّنا رسل ربك لن يصلوا
حسن ووجوهم سمحه وبشروه بغالم حليم
وهو إسحاق عليه السالم ومن وراء إسحاق يعقوب
وأخبروه أيضًا أنهم ذاهبون لإلنتقام من قوم لوط
وأن اهلل سبحانه وتعالى أمرهم بإهالك أهل هذه
المدائن الذين كانوا يفعلون الفواحش وعندما
سمع إبراهيم عليه الصالة والسالم ما قاله المالئكة
وما أرسلوا به من عذاب ألهل هذه القرية خاف على

فاسر بأهلك بقطع من الليل وال يلتفت
اليك
ْ
وإقامة الحجة عليهم ،وعندما وصلوا القرية في

منكم أحدٌ اال امرأتك ا ّنه مصيبها ما أصابهم ّ
ان

الظهيره جاءوا إلى نبي اهلل لوط ودخلوا عليه في

موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب”  -هود،-

صورة شابان جميالن تشرق وجوههم بالنضارة

واستأذن جبريل عليه السالم ربه في عقوبتهم

والشباب ولم يخبروه بحقيقتهم فظن نبي اهلل

فأذن له فخرج عليه السالم وضرب وجهوهم

لوط أنهم ضيوف جاءو لزيارته فرحب بهم وخاف

بطرف جناحه فطمست أعينهم وانصرفوا

عليهم عندما جاءوا في وقت الظهيرة من أولئك

يتحسسون الحيطان ويهددون نبي اهلل لوط

المجرمين وخشي أن يكون أحد رآهم فيذهب

ابن أخيه لوط عليه السالم وقال لهم أن فيها لوطا

ويخبر قومه وقال في قوله تعالى“ :ولما جاءت

سينجي لوط وأهله إال أمرأته الكافره التي لم تؤمن

سىء بهم وضاق بهم ذرعًا وقال
رسلنا لوطًا
َ
يوم عصيب” -هود ،-أي يوم شديد بالؤه
هذا
ٌ

أخبروه نحن أعلم بمن فيها وأن اهلل سبحانه وتعالى
به وكان تدافع على هؤالء الكافرين ويقول سبحانه
ابراهيم
“ولما جاءت رسلنا
وتعالى في كتابه الكريم
َ
َّ
بالبشرى قالوا ا َّنا مهلكوا أهل هذه القرية َّ
ان أهلها
كانوا ظالمين ،قال َّ
ان فيها لوطًا قالوا نحن أعلم
بمن فيها ل ُن َنج َي َّنه وأهله اال امرأته كانت من الغابرين”
أرسلنا إلى قوم مجرمين ،اال
العنكبوت ،-و“قالوا ا َّنا ِقدرنا انها
آل لوط انا لمنجوهم أجمعين ،اال امرأته ّ
لمن الغابرين” -الحجر ،-وقال تعالى“ :فلما ذهب
عن ابراهيم الرَّ وع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم
لوط”  -هود.-

وخاف من نفوس قومه ،وحدث ما كان يخاف منه
وخرجت إمرأه وكانت امرأه كافرة خبيثة وذهبت
إلى قومها وأخبرتهم ان في بيت لوط رجا ً
ال ما رأيت
مثل وجوهم قط وعندما سمع قوم لوط الخبر
ذهبوا إلى بيت لوط وأرادوا اإلعتداء على ضيوف لوط
عليه السالم وأخذ نبي اهلل لوط يتناقش مع قومه
بالحسنى لعلهم يبتعدون ودعاهم بأن يتزوجوا
من بنات القرية وأن يكتفوا بنسائهم دون اإلعتداء
على أحد ،ولكن قومه رفضوا نصيحته ،وصارحوه
بغرضهم السيء من غير استحياء وال خجل وقالوا

وضاق بهم ذرع ًا

له :أنهم ليسوا في حاجة إلى بنات القرية ،وأخبروه

وذهب سيدنا إبراهيم إلى قوم لوط وأخذ ينصحهم

أنهم ال يرغبون اال في أولئك الشبان الحسان الذين

أن يبعدوا أنفسهم عن فعل الفواحش والمنكرات
وأن يعبدوا اهلل سبحانه وتعالى ويبتعدوا عن الضالل
وعندما سمع المالئكة بما فعله إبراهيم من نصحه
لهم قال تعالىَّ :
لحليم أوَّ اهٌ منيب ،يا
“ان ابراهيم
ٌ
ْ
جاء أمرُ ربك وانهم
قد
ابراهيم
أعرض عن هذا ا َّنه ْ
ُ
َ
آتيهم عذاب غير مردود” -هود ،-وقال المالئكة
إلبراهيم أن أمر هلل قضى وأن عذاب اهلل ال مفر منه،
اتجه المالئكة إلى قرية سدوم التي يسكن فيها
قوم لوط وجاءوا بصورة شبان جميالن في الشكل
والمنظر وهو اختبار من اهلل سبحانه وتعالى لهم

هم في بيته ضيوفًا ،عند ذلك ازداد همه وغضبه
عليه الصالة والسالم وتمنى أن لو كان عنده القوه
لمنعهم أو قوم ينصروه ويدافعون عنه في قوله
سىء بهم وضاق بهم
تعالى:
“ولما جاء رسلنا لوطًا ِ
َّ
يوم عصيب وجاءه قومه يهرعون
ذرعًا وقال هذا
ٌ

عليه السالم ومن كثر تهديديهم له سأل نبي
اهلل لوط المالئكة :متي موعد هالكهم فردوا
عليه وقالوا الصبح فرد عليهم لوط وقال لو
أهلكتموهم اآلن فقالوا له أليس الصبح بقريب،
وطلب المالئكة من نبي اهلل لوط أن يغادر صباحًا
دون أن يلتفت ورائه لكي ال يرى ما سينزل بقومه
الكافرين من عذاب ،وأن امرأته فسوف يصيبها
ما يصيب قومها وسوف تهلك مع الهالكين
فأهلكهم اهلل وأنزل عليهم صيحة من السماء
وأمطر عليهم حجارة من سجيل وما ان أشرقت
الشمس حتى كانت القرى بمن فيها خرابًا ودمارًا
في قوله تعالى“ :وكذلك أخذ ربك اذا أخذ القرى
وهي ظالمة َّ
أليم شديدٌ ”  -هود،-
ان أخذهُ
ٌ
وأهلك اهلل سبحانه وتعالى زوجة نبي اهلل لوط
مع الهالكين ألنه لم تصدق كالم اهلل وكفرت
به ولم تستجيب للوط وبقيت كافره في قوله
تعالى “ضرب اهلل مث ً
َ
امرأت نوح
ال للذين كفروا
َ
لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين
وامرأت ٍ
فخانتاهما فلم يُغنيا عنهما من اهلل شيئًا وقيل
ادخال النار مع الداخلين” -التحريم ،-وها هي

اليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم

قصة نبي اهلل لوط عليه السالم التي يجب علينا

هؤالء بناتي َّ
هن أطهر لكم فاتقوا اهلل وال ُتخزون
ٌ
رجل رشيد ،قالوا لقد علمت
في ضيفي أليس منكم

أن نتعلم منها الكثير ونأخذ منه العبره والحكمة
مما فعله قوم لوط والعقاب الشديد الذي أحل

ما لنا في بناتك من حق وا َّنك لتعلم ما نريد ،قال لو

بهم بسبب عنادهم بكفرهم وبعدهم عن

َّ
ً
قوة أو آوي إلى ركن شديد” -هود.-
أن لي بكم

اهلل سبحانه وتعالى.
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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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كلمة التحرير
صديقنا القارىء
لما أزمعنا على اصدار هذه الجريدة كانت صعوبات
كثيرة تواجهنا وكنا ونحن نرسم طريقنا إلى
العمل نقف بين أمرين ،أما أن نجامل ونراعي شعور
طبقة معينة من الناس .أولئك الذين لم تألف
آذانهم إال آيات الحمد والثناء وحينئذ نكون لم
نعمل شيئأ .وأما أن نشق ألنفسنا طريقآ آخر نحمل
فيـه مشعل الحرية الفكرية ونهدم فيـه هذه
الفوارق الطبقية التي يظن البعض تميزهم عن
غيرهم من البشر ونقول كلمتنا بصراحة .ونسير
من أزرنا عقيدة مشرقة مؤمنة وحينئذ نكون قد
عملنا شيئًا .أمران ،أولها خيانة وطنية ال نرضاها
النفسنا وتضحية جسيمة ستكبدنا متاعب كثيرة
وخسـارة جسيمة أيضًا.
نعم سنخسر بطبيعة األمر أصدقاء أعزاء علينا
وسنخسر مصالح عزيزة وسنجعل من أنفسنا
عرضة ألذى كثير من الناس ولكننا استجابة إلى
ضميرنا الحي الذي يوجهنا قد وطدنا العزم على
أن نخسر أصدقاءنا وان نضحي بمصالحنا المادية،
بدال من أن نخسر وطنا بأسره وأمة بأسرها.
كان هذا هو المبدا الذي سرنا عليه والذي من أجله
نعمل لم تكن مصلحة مادية تدفعنا أو مجد
شخصي يحفزنا ،ألننا نؤمن بأن الغني بين شعب
فقير ،عنوان االستغالل والظلم .والمجد الفردى
بين أمة جاهلة ،عنوان الخيانة.
اننا نؤمن بأن غنى المرء في غنى أمته ومجد المرء
في مجد أمته ويوم تكون األمة فقيرة وذليلة،
يكون الفرد فقيرًا وذلي ً
ال أيضًا ومن اجل هذا فقد
أخذنا على عاتقنا أن نعمل لصالح هذه االمة
إلى أن تتمثل في أكبر فرد ينتمي إليها .في ذلك
الغنى بجهله وجشعه ،وفي ذلك الفقير ببؤسه
وإيمانه وكنا مؤمنين وقد أخذنا على عاتقنا هذه
المسئولية الجسيمة بأننـا لن تلعب بنا األهواء ،ولن
تسيرنا أيد خفية.
سنشارك الفقير في شقائه ونقتص له ونبارك
العامل في عملة ونطالب بحقوقه :نعم يوم
أن أخذنا على عاتقنا إصدار هذه الجريدة .كانت
أهداف كثيرة تدفعنا وغايات كريمة.
وكانت هذه األهداف والغايات تلتقى جميعا ثم
تنطلق في نقطة واحدة .هى الخدمة العامة
الوطن العربي األكبر .اننا نستمد قوتنا من الشعب،
وإيماننا من المثل العربية العليا .ومبادئنا من الخير.
واهلل في ذلك نصيرنا والشعب سندنا.
بالتعاون مع إدارة المكتبة الوطنية بمركز عيسى الثقافي

(اذا كان الوخز يؤلم فان هناك أشياء أشد ايالما من الوخز)
ايها المصلح رفقا أنت للشعب كحارس ال تقل في مسجد أذنت والمسجد ،دارس دعوة االصالح بل
يبطلها رأي معاكس هل تغطى االفق الرحب ستور من برانس؟ سوف تعلو دعوة الحق على كل
الدسائس ويبين الصبح للعين جميال كالعـرائس.
أيها المصلح
ويروق الجو من بعد شتاء مـر عابس فاذا التربه بستان
ملىء بالمغارس ونسيم الصبح مـا اعذبه في شهر
مارس كلما هب دنـا الطير إلى الزهرة هامس وهى
تحنى رأسها مصبغه والقـــد مأئس ويغني عندليب
الروض  -للزهـر النواعس ،فكأن الزهر قـد قام بحقل:
من أوانس وكأن الروض مذ أصبح ثوب العيد البس!
حسب من أصلح أن يخلد مشكورًا كفارس فيد الفالح
في الفضل كأرباب المدارس هذه تعمر ارضا ،هذه تخلق
فارس ان سر الكون كالكنز ملىء بالنفائس جملة
االنتاج لو يدرس سر الكون دارس فاذا رمت حيــاة تصلح
الشعب فمارس ايها المصلح ال تيأس ،فما افلح يائس.
رضي سلمان الموسوي

المدارس ودورات المياه
يعتبر رجال التربية دورة المياه فى أية مدرسة أساسًا
صالحا للحكم على نظافة المدرسة ومستوى
الصحة فيها ويغالون ذلك في بقولهم إن حجرة
وغرفة المدير والمدرسين يسهل تنظيفها وأبرازها
في شكل الئق مرتب ولكن النظافة الحقيقية
هي في مرافق المدرسة وفي رحابة غرف التدريس
وتهويتها التهوية الالزمة .ونحن تتساءل عن نصيب
مدارسنا من هذه العناية؟ زيارة قصيرة للمدرسة
الغربية والشرقية والمحرق  -وهذا عى سبيل الحصر
ـ تعطيك الجواب كامال .بيوت الخالء فاسدة تنبعث
منها الروائح الكريهة ومحالت الشرب بنيت حيث
تشكل :مستنقعًا يخوضه الطلبة حتى يصلوا إلى
الحنفيات وال يخرج الطالب اال بعد ان يترك كمية
من الوحل من حذائه تجعل المنظر قبيجا ويشبه

فى بعض الوجوه مجرى بركة عذارى لوال فارق
بسيط وهو أن هذا المكان أعد الستعمال الطلبة
لقد عرضنا هذا األمر على المسؤليين في دائرة
المعارف ونبهانهم إلى هــذه االوضاع المضرة
وكان الجواب في جميع الحاالت ابتسامة فاترة
و باهتة تحمل في طياتها الكثير من المعاني
وخدمة للحقيقة والواقع نسوق هذه الكلمة
الصريحة .اننا وان كنا ال نعفى دائرة المعارف من
مسؤولية السكوت على هذا اإلهمال ،إال أننا نوجه
اللوم كل اللوم إلى دائرة األشغال ألنها الدائرة
المسئولة عن اعداد المدارس واصالحها .وحبذا لو
تكرم حضرة مدير هذه الدائرة بزيارة قصيرة ألية
مدرسة ليرى بعينيه صحة ما نقول وعمل على
تالفي هذا النقص الذى يجر إلى أوخم العواقب.
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املغفور له �صاحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن �سلمان �آل خليفة
يفتتح �أحد املعار�ض الفنية يف ال�ستينيات

م�سجد ال�شيخ من�صور بن ال�شيخ �صالح يف الرفاع ال�شرقي عام 1933م

فندق البحرين باملنامة ملالكه عبدالنور الب�ستكي والذي مت افتتاحه
يف بداية اخلم�سينيات

ق�صر الق�ضيبية القدمي يف اخلم�سينيات

بلدية املنامة القدمية يف اخلم�سينيات
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فر�ضة املنامة يف اخلم�سينيات

�ساحل جزيرة النبيه �صالح يف ال�سبعينيات

قلعة البحرين يف ال�ستينيات

فريج العو�ضية يف ال�ستينيات

�إحدى الأ�سواق باملنامة يف ال�ستينيات
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إعالنات من أيام زمان
صورة صغيرة وسطور قليلة كانت كافية بتوصيل أبلغ الرسائل اإلعالنية وأقواها تأثيرًا على الجمهور  ..هكذا كانت إعالنات أيام زمان وهكذا تجسدت كوثائق تاريخية
يعود بعضها إلى العشرينيات والثالثينيات من القرن الماضي عاشت تفاصيلها البحرين من منظور عين إعالنية دأبت على نشرها البلدية ومخاطبة األهالي بها منذ عام
1919م ،وشملت بيانات وقوانين وقرارات رسمية كانت تصدر عن حاكم البحرين وحكومتها آنذاك ،والالفت في جميع اإلعالنات أسلوب صياغتها وما تتضمنه من مفردات
شعبية بسيطة كانت متداولة في ذلك الوقت .أما الرسائل اإلعالنية المنشورة بالصحف المحلية أيام زمان فتكشف لنا عن أبرز الطرق والوسائل المستخدمة آنذاك ،وما
شكله اإلعالن التجاري من دور ريادي كبير في رفد ودعم الحياة االقتصادية والتجارية بالبحرين “ ..رمضانيات” تنشر لقطات من إعالنات أيام زمان ...

 20جمادي الثانية سنة  1358هجرية  17أغسطس  1939ميالدية
عبد اهلل بن عيسى آل خليفة رئيس بلدية المنامة
نعلن بهذا لجميع تجار المواشي (الغنم والقر) وبائعي اللحم (القصاصيب) ظان المجلس
البلدي المنعقد في  14الجاري قرر منع ذبح األغنام والبقر في غير المحل المعين من قبل البلدية
(المقصب) الواقع على الساحل الشرقي من فريق الحورة (الحالة) فمن يخالف هذا المنع
يكون معرضًا للعقاب الصارم ليكون معلومًا.
علي بن حسين الخلفان معاون رئيس البلدية
نعلن لعموم من سكنة القضيبية وغيرهم بأنه ممنوع دفن األموات في مقبرة القضيبية بناء
على ما قرر مجلس إدارة بلدية المنامة في  9صفر الجاري وكل من يخالف يكون مسؤو ً
ال أمام
المحكمة بعد شكاية البلدية عليه حتى ال يخفى.
حرر في  1شوال سنة  1347هـ
علي بن حسين الخلفان معاون رئيس البلدية
نخبر العموم أن البلدية ستباشر بهالك الكالب الموجودة داخل البلدة بواسطة السم بدون
انقطاع بعد صدور هذا اإلعالن بثالثة أيام .وبما أن البعض من جماعة البانيان يعارضون مأموري
البلدية حين رمي السم للكالب على اسقاف السوق بهذا نخطرهم بعدم المعارضة ومن
يعترض يكون مسؤو ً
ال عن رسوم كل الكالب الموجودة على اسقاف السوق بواسطة الحكومة.
 19جمادي اآلخر سنة 1349
نعلن للعموم بما أنه يوجد في بعض المستنقعات والبواليع مياهًا متعفنة يتولد فيها الدود
األبيض الذي يتكون فيه البعوض الساح الملقح لمرض المالريا في األجسام اإلنسانية.
األمر الذي يحتم على إدارة البلدية مكافحته بكل وسيلة من الوسائل اقتضى نظر إدارة بلديتنا
بعد موافقة وقرار مجلسها المنعقد في  17الجاري باستنهاض همم األوالد الصغار الذين
هم من سن السابعة إلى العشر سنوات في أن يخبروا إدارة البلدية عن كل مستنقع أو بالوعة
يحتويان على الماء المتعفن ولكل خبر أنتين جائزة .ولألوالد حق التفتيش بفرقانهم حيث ال
يجوز للولد أن يفتش في غير فريقه ليكون معلومًا.
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