يومية مسائية تصدر عن وكالة أبراس
اإلدارة  17721503التوزيع 38172402
اإلعالنات www.aprasadvt.com 33972970
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Ramadanyat

يلقب بالملك الوحي والروح األمين

شدِ يدُ الْقُ وَ ى” ..
“عَ لَّمَ هُ َ
جبرائيل عليه السالم

“آم َن الرَّ ُس ُ
آم َن بِال َّلهِ وَ َم َلائ َ
ول ب َِما ُأ ْن ِز َل ِإ َليْهِ ِم ْن َربِّهِ وَ ا ْل ُم ْؤ ِم ُن َ
ُسلِهِ َلا
ِكتِهِ وَ ُك ُتبِهِ وَ ر ُ
ون ُك ٌّل َ
قال تعالىَ :
ك َر َّب َنا وَ ِإ َلي َ
ط ْع َنا ُغ ْفرَا َن َ
س ِم ْع َنا وَ أَ َ
ِّق َبي َ
ُن َفر ُ
صيرُ ”  -البقرة ...-جبرائيل -عليه
ْك ا ْل َم ِ
ُسلِهِ وَ َقا ُلوا َ
ْن أَ َحدٍ ِم ْن ر ُ
السالم -هو أحد المالئكة السماويين ،موكل بتنزيل الوحي السماوي على األنبياء والرسل فهو أمين
الوحي ،وهو الذي أرسل إلى جميع الرسل واألنبياء ،وكان يعرف قبل نزوله على سيدنا رسول اهلل محمد
عليه الصالة والسالم ،-بالناموس األكبر ،وهو سيد المالئكة وله مواقف كثيرة في حياة رسول اهللمحمد -عليه الصالة والسالم -والمسلمين ،من أبرزها نزوله على سيدنا محمد -عليه السالم -في
غار حراء وقوله له اقرأ ،وفي موقف آخر حيث كان قائد المالئكة في معركة بدر أثناء قتاله بجانب
المؤمنين ،وأيضًا مرافقته النبي في رحلة اإلسراء والمعراج ،وكان يتجسد على صورة صحابي جليل
ليعلم المسلمين دينهم “...رمضانيات” تروي تفاصيل من صفات جبرائيل عليه السالم ...

نبات من الفصيلة النجيلية

قصب السكر  ..الصيني والغيني

أهم مصدر الستخراج السكر في العالم ،وهو عبارة عن نبات من الفصيلة النجيلية ،ويزرع
يعتبر قصب السكر
ّ
في المناطق الحارّة التي يكثر فيها الماء ،والتربة الخصبة ،لذلك تكثر زراعته في األجزاء الجنوبيّة من الدول
ال كام ً
اآلسيويّة ،وبعض دول أمريكا الجنوبيّة ،ويحتاج هذا النبات حو ً
ال لينمو ويصبح باإلمكان قطفه ،وهو يتواجد
يتم استخدام لبّه لصنع السكر ،والبقايا
على نوعين وهما :القصب الصيني النبيل ،وقصب غينيا اآلسيوي ،حيث ّ
تستخدم لصناعة الكحول ،ولكن من أكثر منتجات سكر القصب انتشارًا هي عصيره ،ويستخرج هذا العصير
من نبات قصب السكر من خالل عملية العصر والكبس التي تتم على عيدانه ،حيث تؤخذ هذه العصارة وإما
تم أكسدة العصير
أن يتم شربها مباشرة أو تحويلها إلى مكعبات من السكر أو العسل األسود ،وفي حال ّ
فإ ّنه يتحوّ ل إلى كحول ،وتخميره يحوله إلى خل ،ويحتوي عصير قصب السكر على العديد من المواد الغذائية
التي تعد مفيدة لصحة اإلنسان ،كالفيتامينات ،والمغنيسيوم والمنغنيز ،باإلضافة إلى الكالسيوم وغيرها ..
“رمضانيات” تسرد فوائد وأسرار نبات قصب السكر ...

المجالس الرمضانية

ذكريات من أيام زمان

ا
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لﻂفﻌز بﺔائﺞة
ﺻماش الﺿﺊرى
الﺚاﻄسﺋ

$45,000
45,000
اﺠﺎﺑمر أﺾﺑر ولفﺎرة أﺬﻌل وأربح جﻌائﺞ أﺾﺊر
ﻊﺜا الﺳام ،إﺠﺎمﺎع بالمﺞﻏﺛ ﻄﻆ الﺔﻌائﺞ الﺼﻐمﺋ ﻄع برﻇاﻄﺒ داﻇات السﻘم لﻂﺎﻌﺸﻐر الﺜي ﻏﺼﺛم ﻄﺔمﻌﺲﺋ أﺾﺊر ﻄﻆ الﺔﻌائﺞ
المﺜﻊﻂﺋ .ﻄع ﺾﻀ  50د.ب تسﺎﺑمرﻊا ،ﺠﺎﺗﺧﻀ ﺲﻂى ﺸرﺦﺋ لﻂفﻌز بﺔﻌائﺞ الﺛاﻇﺋ الﺿﺊرى وﻊﻎ ﺲﺊارة ﺲﻆ  3ﺸﻂﻀ
راﺻﻐﺋ ﺸﻎ ﻄﻈطﺼﺋ الرﺸاع ،با�ضاﺸﺋ إلى الﺳﺛﻏﺛ ﻄﻆ الﺔﻌائﺞ الﻈﺼﺛﻏﺋ الﺤﻋرﻏﺋ الﺼ ّﻐمﺋ الﺎﻎ تﺧﻀ ﺻﻐمﺎﻋا أﺾﺑر
ﻄﻆ  677,000دوﻗر أﻄرﻏﺿﻎ .ﺾما ﻏمﺿﻈك أﻏﺪاً ﻄﺪاﺲفﺋ ﺸرﺦك ﺸﻎ الفﻌز ﺲﻈﺛ ا�ﺠﺎﺑمار لفﺎرات أﺬﻌل ،ﺖﻐث
ﺠﻐﺎﻃ ﻄﺿاﺸأتك بفرﺦﺋ إضاﺸﻐﺋ لﻂﺛخﻌل ﺸﻎ السﺗﺈ ﺲﻆ ﺾﻀ ﺣﻋر إضاﺸﻎ تﺗﺎفﺮ ﺸﻐه بمﺊﻂﺴ إﺠﺎﺑمارك.
إﻇﻋا رؤﻏﺋ جﺛﻏﺛة لﻂﺎﻌﺸﻐر!
تﺼﺛم بطﻂﺊك الﻐﻌم!
تفﺪﻀ بﺞﻏارة أﺖﺛ ﺸروﺲﻈا أو اتﺧﻀ بمرﺾﺞ خﺛﻄﺋ الﺳمﻘء ﺲﻂى .17 005500

MOIC/PC/3625/2017

تابﺳﻈا ﺲﻂى

Instagram

*تطﺊﺺ الﺤروط واﻓﺖﺿام.
خاضع وﻄرخص ﺾمﺧرف تﺔﺞئﺋ إﺠﻘﻄﻎ ﻄﻆ ﺻﺊﻀ ﻄﺧرف الﺊﺗرﻏﻆ المرﺾﺞي

برﻇاﻄﺒ الﺎﻌﺸﻐر

17 005500 | alsalambahrain.com
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يزرع في المناطق الحارّة

قصب السكر  ..مقوي طبيعي للمناعة
لهذا ينصح األطباء مرضى اليرقان بتناول عصير
قصب السكر ،حيث يساعد ويحفظ البيليروبين،
ويجب التنبيه على أن عصير قصب السكر المحتوي
على مضادات األكسدة ال يحفظ مكوناته ألكثر من
دقيقة ،حيث تبدأ بعدها بالتأكسد بشكل تدريجي،
لذلك ينصح األطباء بشربه على الفور بعد عصره
مباشرة.

دبس القصب

أهم مصادر استخراج السكر وهو نبات من الفصيلة النجيلية ويزرع
يعتبر قصب السكر من
ّ
في المناطق الحا ّرة التي يكثر فيها الماء والتربة الخصبة ،ويستخرج عصير القصب من
هذه وذلك من خالل عصره وكبس عيدان القصب وباإلمكان شرب هذا العصير أو تحويله
لسكر ،وأكبر الدول المنتجة له البرازيل والهند ،ويعد المشروب الشعبي للعديد من الدول
األفريقية واآلسيوية وأمريكا الالتينية ،وفوائد عصير القصب للجسم عديدة وتعود في
األساس إلى مكونات قصب السكر األساسية ،إذ يعتبر قصب السكر عالي بالمغذيات
النباتية ومضادات األكسدة القوية مثل مادة البوليفينول ،أما المعادن الذي يحويها قصب
السكر فهي تشمل كل من :الكالسيوم ،والبوتاسيوم ،والمغنيسيوم ،والمنغنيز ،والحديد،
والكروم ،والفسفور ،إضافة إلى مجموعة من األحماض األمينية األساسية ،مثل :التريبتوفان،
واالرجينين المعروفة باهميتها لنمو الجسم وعمل االنزيمات وتكوينها وبناء العضالت،
ويضفي قصب السكر عند شربه بيئة قلوية في الجسم ،تقوي مناعته ضد العديد من
األمراض وتكافح السرطانات وااللتهابات والعدوى الفيروسية والبكتيرية “...رمضانيات”
تلقي الضوء على أبرز فوائد قصب السكر ...
مخفض للسكر
ويعتبر قصب السكر مخفض للسكر في الدم،
ّ
مؤشر
فالسكر الموجود في القصب يعتبر ذا
جاليسمي منخفض إذا ما تم مقارنته بغيره من
السكريات ،حيث السكريات العادية مثل الجلوكوز
والخبز األبيض وغيرها تعتبر ذات مؤشر جالسيمي
عالي ،حيث تصل النسبة على هذا المؤشر إلى حوالي
ّ
فإن المؤشر الجالسيمي لقصب السكر
 ،100بالمقابل
ّ
فإن تأثيره على ارتفاع السكر في
ال يزيد عن  ،43لذا
الدم عندما نتناوله سواء كان جاف أو عصير ،يكون
مما يجعله مناسب جدًا ألخذ
قليل بل ال يكاد يذكرّ ،
الفائدة المرجوّ ة منه.

القصب والنحافة
وللتخلص من النحافة يعتبر قصب السكر ذو فائدة
جيدة للذين يعانون من النحافة ،فقصب السكر الذي
يحتوي على سعرات حرارية والذي يخلو من الدهون
والكولسترول عندما يتناوله هؤالء األشخاص ،سواء

ّ
وتحل مشكلة
بشكل جاف أو عصير أو حتى الدبس
النحافة بحصوله على الكثير من السعرات الحرارية
والعناصر الغذائية المهمة للجسم والتي تتواجد
في قصب السكر ،لكن يجب تجنب اإلسراف.

تقوية المناعة
ويعد القصب مقوي طبيعي للمناعة وذلك الحتواء
قصب السكر على الكثير من مضادات األكسدة
القوية في محتوياتها من المعادن التي تعتبر ذات
صفة قلوية ،وهناك الكثير من الدراسات واألبحاث
حول قصب السكر ومدى قدرته في مقاومة
األمراض ،وتعزيز المناعة وتقويتها ،حيث أظهرت
بعض النتائج أن قصب السكر له دور جيد في
مقاومة السرطان والحد من تطور الخاليا واألورام
السرطانية ،وباألخص سرطان الثدي والبروستات،
وأن قصب السكر أيضًا له دوره في تنظيم أنزيمات
الكبد ،ومقاومة العدوى وااللتهابات داخل الجسم

وينتج الدبس من قصب السكر ،وهذا الدبس يحتوي
على الكثير من السعرات الحرارية ،وكذلك غني
بالمعادن والفيتامينات الغذائية الهامة للجسم،
كما ّ
أن ملعقة واحدة من الدبس تحتوي على ما
يقارب الـ  58سعره حرارية .ويعتبر الدبس خالي من
الدهون والكولسترول ،ويحتوي على عدة معادن،
مثل :الحديد ،الكالسيوم ،البوتاسيوم ،المغنيزيوم،
وعندما نتناول ملعقة واحدة من دبس قصب
السكر ،تحتوي هذا الملعقة على 1 :ملغ من الحديد،
و 41ملغ من الكالسيوم ،و 48ملغ من المغنيسيوم،
و 292ملغ من البوتاسيوم.

القصب والكولسترول
وكتشف األطباء عن وجود عنصر بوليكوزانول
في قصب السكر ،والذي يعتبر ذا فائدة حقيقية
لألشخاص المصابين بارتفاع نسبة الكولسترول في
الدم ،وينظر إلى هذا العنصر كمادة واعدة سوف
تساهم في عالج أمراض القلب الوعائية ،وبعض
الدراسات الطبية التي استمرت في دراسة هذا
لمدة عامين ،خرجت بنتائج ملحوظة ،ومن
المركب
ّ
أهم هذا النتائج :أن تناول قصب السكر يساعد في
تخفيف آالم األرجل أثناء السير عند األشخاص الذين
يعانون من مشاكل في شرايين األرجل ،وهذه
المادة الموجودة في قصب السكر تمنع تخثر الدم،
ومن الجدير بالذكر هنا أن بعض الدراسات بينت أن
فاعلية مركب البوليكوزانول تساوي ما يقارب الـ 100
مليغرامًا من األسبرين ،لذا ينصح بعض األطباء بتناوله
مع األسبرين حيث يعطي فاعلية أكثر.

عصير القصب
ويستخرج عصير القصب من نبات قصب السكر من
خالل عملية العصر والكبس التي تتم على عيدانه،
حيث تؤخذ هذه العصارة وإما أن يتم شربها مباشرة
أو تحويلها إلى مكعبات من السكر أو العسل األسود،
تم أكسدة العصير فإ ّنه يتحوّ ل إلى كحول،
وفي حال ّ
وتخميره يحوله إلى خل ،ويحتوي عصير قصب
السكر على العديد من المواد الغذائية التي تعد
مفيدة لصحة اإلنسان ،كالفيتامينات ،والمغنيسيوم
والمنغنيز ،باإلضافة إلى الكالسيوم وغيرها.
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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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أحد المالئكة المقربين

َ
“ف َأ ْو َحى ِإ َلى َع ْب ِد ِه َما أَ ْو َحى”جبرائيل عليه السالم”
جبريل أو جبرائيل وهي كلمة معناها أ ّن ُه رجل اهلل أو عبد اهلل ،فهو ملك من ملوك اهلل تعالى وهو خادم هلل تعالى ،والمسلمين
ُ
عدة ،وهو ملك من مالئكة اهلل تعالى خلق من النور
يؤمنون بجبريل عليه السالم ،وقد ذكر
إسمه في القرآن الكريم في مواقع ّ
ينزله على األنبياء ليب ّلغهم الرسالة ،وجبريل هو وحي من عند اهلل تعالى ،وم َّيز اهلل َّ
َ
ُ
جبريل عليه السالم
جل جالله
وكان اهلل تعالى
ُ
حامل الوحي  -وهو
المخلوقات َخلقًا وتكليفًا؛ فهو
يخص به ال المالئكة وال أحدًا من
وخصه بما لم
عن المالئكة ،وجعله قائدًا لهم،
ِ
َّ
َّ
ُ
َ
كالم اهلل َّ
اهلل جل جالله خلقًا
وخلقه
األمم الظالمة،
يدمر
بالشرائع واألحكام مِ ن السماء إلى األرض ،وهو من
جل جالله  -وهو من َينزل
َ
ِ
ُ
ِّ
إمكانات هائلة“ ..رمضانيات” تكشف عن صفات وألقاب جبرائيل عليه السالم والمهام الموكلة إليه ...
عظيمًا مم َّيزًا ،ومنحه
ٍ
من هو جبريل؟
جبريل هو أحد المالئكة المقربين هلل وهو

وسلم ووظيفة جبريل في الدعوة ،قال اهلل تبارك

الموكل بتنزيل الوحي إلى األنبياء فهو أمين

احب ُ
م ِإ َذا َهوَ ىَ ،ما َ
م وَ َما َغوَ ى،
ص ِ
ض َّل َ
ُك ْ
وتعالى “وَ ال َّن ْج ِ

الوحي ،ويعتبر جبريل هو أحد رؤساء المالئكة،

ُوحى ،عَ َّل َم ُه
وَ َما ي ِ
يي َ
َنط ُق عَ ِن ا ْل َهوَ ىِ ،إ ْن ُهوَ ِإال وَ ْح ٌ
ِاأل ُف ِق َ
اس َتوَ ى ،وَ ُهوَ ب ُ
َ
األعْ َلى،
ش ِد ُ
يد ا ْل ُقوَ ىُ ،ذو ِمرَّ ةٍ َف ْ
م دَ َنا َف َت َد َّلىَ ،ف َك َ
ْن أَوْ أَدْ َنىَ ،ف َأوْ َحى
ُث َّ
ان َق َ
اب َقوْ َ
سي ِ

وهو الرسول الذي ارسل إلى الرسل جميعًا ،ومن
المعروف أن المالئكة مخلوقات من نور ،خلقهم
اهلل عز وجل لوظيفة معينة وهي طاعة أوامره

ِإ َلى عَ ب ِْدهِ َما أَوْ َحى”  -النجم ،-وقد ذكر ابن كثير في

تفسيره أن هذه اآليات نزلت في جبريل عليه السالم

تمكن سيدنا محمد صلوات
اهلل عليه من رؤية جبريل عليه
السالم بهيئته األصلية التي
خلقه اهلل عليها أي بهيئة مالك
مرتين فقط ،أما باقي المرات
فكان يتمثل له على هيئة إنسان

ولكل ملك وظيفة معينة يؤديها ،وقد قال
ام
تعالى عنهم في القرآن“ :وَ َما ِم َّنا ِإال َل ُه َم َق ٌ

فاهلل سبحانه وتعالى في هذه السورة يخاطب

وم “ -الصافات -أي مهمة ال يتأخر عنه وال
َم ْع ُل ٌ

قريش ويقول لهم بأن النبي عليه الصالة والسالم

يتقدم ،وقال اهلل عن جبريل في سورة البقرة

لم يضل وال ينطق عن الهوى بل هو وحي من عند

مبينًا مكانته عند اهلل ووظيفته األساسية في

اهلل .وقد علمه هذا الوحي وهذا القرآن جبريل عليه

هذا الكون “قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله

السالم وقد وصف جبريل هنا بأنه “شديد القوى”
َسول َك ِريم ذِ ي
وفي آية أخرى قال تعالىِ “ :إ َّن ُه َل َقوْ ل ر ُ
ُقوَّ ة عِ ْند ذِ ي ا ْل َعرْ ش َم ِكين ُم َ
م أَ ِمين” والرسول
طاع ُث َّ

اهلل عنه :أن النبي صلى اهلل عليه وسلم رأى جبريل

والسنة أن جبريل عليه الصالة والسالم أعظم

الكريم هنا هو جبريل عليه السالم فهو رسول اهلل

في صورته له ستمائة جناح-،مسلم -ويبلغ طول

المالئكة قدرا ،ووظيفته األساسية هي تنزيل

إلى محمد بن عبد اهلل عليه الصالة والسالم.

كل جناح منها ما يزيد عما بين مشرق األرض ومغربها

الوحي إلى الرسل جميعًا وطبعًا إلى النبي محمد

ألقاب جبريل

بحيث ال تتسع األرض لهذا الجناح ،وتتساقط من كل

على قلبك بإذن اهلل مصدقا لما بين يديه وهدى
وبشرى للمؤمنين” -البقرة ،-والظاهر من القرآن

صلى اهلل عليه وسلم .وقد عرف جبريل قبل
اإلسالم بالناموس األكبر فقد ذكر في السنة
النبوية أنه لما نزل الوحي على النبي صلى اهلل
عليه وسلم أول مرة ،رجع إلى بيته خائفًا فأخذته
خديجة رضي اهلل عنها إلى ابن عمها ورقة بن
نوفل ،فلما قص النبي عليه قصته قال ورقة:
الناموس األكبر الذي كان يأتي موسى ،وقد
هذا
ُ
صرح اهلل تعالى بنزول جبريل بالوحي في مواطن

ويلقب جبريل بالملك الوحي ،الروح األمين ،روح من أمر
اهلل فهي ألقاب وأسماء لجبريل عليه السالم ،فجبريل
َ
كان ينزل بأم ٍر من عند اهلل ،وقد نزل على سيدنا موسى
وشج ُ
عه في يوم الزينة ،وكان مع
عليه السالم وآزرهُ
ّ
بني إسرائيل عندما عبرو البحر المنشق الذي مرّو من
خاللهِ وكان فرعون يالحقهم ،وهو الذي ّ
بشر مريم
بوالدة سيّدنا عيسى عليه السالم.

كثيرة ،ومنها قول اهلل جل وعال “وإنه لتنزيل رب
العالمين ،نزل به الروح األمين ،على قلبك لتكون
من المنذرين ،بلسان عربي مبين” -الشعراء،-
وكذلك ذكر جبريل في سورة النجم ،وفيها
وصف دقيق له ولعالقته بالنبي صلى اهلل عليه

يلقب جبريل بالملك الوحي،
الروح األمين ،روح من أمر اهلل

عدد أجنحة جبريل
وصف رسول اهلل محمد صلى اهلل عليه وسلم جبريل
بأن له ستمائة جناح ،عن عبد اهلل بن مسعود رضي

جناح من هذه األجنحة تهاويل وهي حجارة كريمة
تبهر الناظر أشبه بالدر والياقوت ،وقد تمكن سيدنا
محمد صلوات اهلل عليه من رؤية جبريل عليه السالم
بهيئته األصلية التي خلقه اهلل عليها أي بهيئة مالك
مرتين فقط ،أما باقي المرات فكان يتمثل له على
هيئة إنسان ،وكانت المرة األولى التي رأى فيها الرسول
صلوات اهلل عليه جبريل عليه السالم على هيئة مالك
شدة
السماء ،ومن ّ
عندما هبط عليه في غار حراء من ّ
هول ما رأى سقط الرسول عليه السالم على األرض
زملوني ّ
دثروني،
وعاد إلى بيته مفزوعًا وهو يقول ّ
ّ
المدثر ،أما المرة الثانية
وفي هذه الحادثة نزلت سورة
التي رأى فيها الرسول جبريل عليه السالم فكانت في
حادثة المعراج عند سدرة المنتهى.
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مهام جبريل

عظمة جبريل

ومن مهام جبريل عليه السالم حمل رساالت اهلل

َ
ومن
ِ
عظمة جبريل عليه السالم وقوَّ ته وعلوِّ
َّ
َّ
جل جالله
جل جال ُله فإن اهلل
مكانتِه عند اهلل

تعالى وشرائعه من السماوات العلى إلى رسل اهلل
تعالى وأنبيائه على األرض ،كما ك ّلفه اهلل تعالى
بتعليم شرائعه لرسله وتحفيظهم إياها .أيّد اهلل
سبحانه وتعالى رسله بأن أرسل لهم جبريل عليه
السالم وهو أعظم المالئكة وأعالهم مكانة ومرتبة
عند اهلل تعالى ،كما أيد اهلل عز وجل نبيه عيسى عليه
السالم بروح القدس وهو جبريل عليه السالم ،وأيد
اهلل عز وجل أنصار النبي صلوات اهلل عليه بجبريل عليه
السالم ،ومنها ما ذكر في صحيحي مسلم والبخاري
أن النبي صلى اهلل عليه وس َّلم قال لحسان بن ثابت:
“اهجهم وجبريل معك” -البخاري ،-وجعل اهلل
تعالى لسيدنا محمد عليه السالم وزيرين من المالئكة
وهما جبريل وميكائيل ،أما وزيراه من البشر فكانا أبا
بكر وعمر بن الخطاب.

من أبرز مواصفات جبريل عليه
السالم العلم فهو ُمع ِّلم
أعلم ال َّناس
ِ
مواصفات جبريل
ومن أبرز مواصفات جبريل عليه السالم العلم فهو
أعلم ال َّناس ،وهم األنبياء ،قال تعالى في
ُمع ِّلم
ِ
“ما َ
ِّ
ض َّل
حق رسول اهلل محمد صلى اهلل عليه وسلمَ :
احب ُ
ط ُق عَ ِن ا ْل َهوَ ىِ ،إ ْن ُهوَ ِإال
م وَ َما َغوَ ى ،وَ َما َي ْن ِ
ص ِ
َ
ُك ْ
ُوحى ،عَ َّل َم ُه َ
اس َتوَ ى”
ش ِد ُ
يد ا ْل ُقوَ ىُ ،ذو ِمرَّ ةٍ َف ْ
يي َ
وَ ْح ٌ
النجم ،-فالذي ع َّلم محمدًا صلى اهلل عليه وسلمُ
فمن البداهة أن ي َّتصف جبريل
هو
جبريل عليه السالمِ ،
عليه السالم بالعلم؛ فهو ناقِ ل بعض علم اهلل تعالى
جل جالله لألنبياء ،ومنهم للبشر ،قال تعالى“ :وَ ِإ َّن ُه
ين ،عَ َلى َق ْلب َ
َل َت ْن ِز ُ
الروحُ ا ْل َأ ِم ُ
َب ا ْل َعا َل ِم َ
ِك
يل ر ِّ
ينَ ،ن َز َل بِهِ ُّ
ون ِم َن ا ْل ُم ْن ِذ ِر َ
ِل َت ُك َ
ِين” -الشعراء،-
ِي ُمب ٍ
ِس ٍ
ينِ ،بل َ
ان عَ َرب ٍّ
والروح األمين هو جبريل عليه السالم ،وهذا فيما
ُّ
ُ
يخص القرآن الذي َ
جبريل عليه السالم على
نزل به
ُّ

جعل اهلل تعالى لسيدنا
محمد عليه السالم وزيرين من
المالئكة وهما جبريل وميكائيل،
أما وزيراه من البشر فكانا
أبا بكر وعمر بن الخطاب.

المالئكة تلك المخلوقات
النوران َّية الهائلة حين تسمع
كالم اهلل جل جالله إذا تك َّلم
َ
سبحانه وتعالى بالوحي ُيغشى
َ
وعظمته
عليها ِمن هَ ْول الموقف

ُ
ثم
يذكره عليه السالم في القرآن الكريمَّ ،
َ
المالئكة ،فكأنه عليه السالم في
يعطف عليه
ُ
َّ
َّ
م
والمالئكة في
كفةٍ
كفة؛ قال تعالى“ :يَوْ َ
الروحُ وَ ا ْل َم َلائ َ
ص ًّفا ال َي َت َك َّل ُم َ
ون ِإال َم ْن
ِك ُة َ
ي َُق ُ
وم ُّ
أَذِ َن َل ُه الرَّ ْح َم ُن وَ َق َ
صوَ ابًا” -النبأ ،-وقال تعالى:
ال َ
“ َت ْعرُ جُ ا ْل َم َلائ َ
م َك َ
الروحُ ِإ َلي ِْه ِفي يَوْ ٍ
ان ِم ْق َدارُهُ
ِك ُة وَ ُّ
ين أَ ْل َ
س َ
س َنةٍ ” -المعارج ،-وقال تعالى في
َخ ْم ِ
ف َ

ُ
جبريل
محمد صلى اهلل عليه وسلم ،كما نزل
قلب
ِ
َّ

حق ليلة القدرَ “ :ت َن َّز ُل ا ْل َم َلائ َ
ِّ
الروحُ ِف َ
يها ِب ِإ ْذ ِن
ِك ُة وَ ُّ
والروح هنا هو جبريل
َرب ِِّه ْ
م ِم ْن ُك ِّل أَ ْمرٍ” -القدرُّ ،-

َّ
بـ“الزبور” على داود عليه السالم ،ونزل بـ“اإلنجيل”
ونزل

عليه السالم ،كما َّ
َ
خلق جبريل عليه السالم
أن

عليه السالم بـ”التوراة” على موسى عليه السالم،
على عيسى عليه السالم؛ فعن ابن عباس رضي اهلل
عنهما ،أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ،قال:
ُ
أستزيده حتى
حرف ،فلم أزل
جبريل على
“أَ ْقرأني
ٍ
ُ
انتهى إلى سبعة أحرُ ف”.

القوة الهائلة

مائة َجناحٍ  ،وكان قد
كان عظيمًا؛ فإن له س َّت
ِ
َ
النبي محمد صلى اهلل عليه
األفق يوم رآه
س َّد
َ
ُّ
ُ
وسلم على صورتِه التي خلقه اهلل جل جالله
النبي صلى اهلل
عليها ،حتى إنه قد ُغشي على
ِّ
عليه وسلم يوم رآه على صورته َ
أول مرَّ ة؛ فعن
عبداهلل بن مسعود رضي اهلل عنه ،قالَ “ :ل َق ْد رَأَى

َ
جبريل عليه السالم بقول اهلل
ووصف القرآن العظيم

َ
جبريل
َات َرب ِِّه ا ْل ُك ْبرَى” -النجم ،-قال“ :رأى
ِم ْن آي ِ

وأهم ما يحتاج
جل جالله“ :ذِ ي ُقوَّ ةٍ ” -التكوير ،-وأول
ُّ

في صورتِه له س ُّتمائة جناحٍ ” ،بينما بقيَّة المالئكة

إليه جبريل عليه السالم من القوة التي تساعده في
أداء ما ُخ َ
لق من أجلِه  -ذلك في استماعه لكالم اهلل
َّ
راسخ وقوَّ ة خ ْلقيَّة
جل جالله؛ ألنه يَحتاج إلى
ٍ
قلب ِ
وثبات ال يُشبهه ثبات؛ ألن المالئكة تلك
عظيمة،
ٍ
كالم اهلل
المخلوقات النورانيَّة الهائلة حين تسمع
َ
جل جالله إذا تك َّلم سبحانه وتعالى بالوحي يُغشى
َ
“ح َّتى
عليها ِمن َهوْ ل الموقف
وعظمته؛ قال تعالىَ :
اذا َق َ
م َقا ُلوا َم َ
م َقا ُلوا
ال َر ُّب ُك ْ
ِإ َذا ُف ِّز َع عَ ْن ُق ُلوب ِِه ْ
ُ
فالمالئكة تفزع إذا
ِي ا ْل َكبِيرُ ” -سبأ،-
ا ْل َح َّق وَ ُهوَ ا ْل َعل ُّ
ُ
اهلل
الوحي ،ثم يُغشى عليها ،ثم يرفعه
سمعت
َ
َ
ِّ
حق جبريل عليه
جل جالله عنها ،وقال تعالى في
اس َتوَ ى” -النجمُ ،-
السالمُ :
و“ذو ِمرَّ ةٍ ”؛ أي:
“ذو ِمرَّ ةٍ َف ْ
َّ
الخ ْلق ،شديد الب ْ
َطش والفعلَّ ،
شديد َ
جل
وإن اهلل
نفسه بالقوي ،وهو ُذو القوَّ ة ،وأن
جالله قد وصف
َ
القوَّ ة كلها هلل َّ
جل جالله ،قال تعالى“:وَ َلوْ َيرَى ا َّل ِذ َ
ين
َ
اب أَ َّن ا ْل ُقوَّ َة ِل َّل ِه َج ِميعًا وَ أَ َّن ال َّلهَ
ظ َل ُموا ِإ ْذ َيرَوْ َن ا ْل َع َذ َ

ِمن َ
عظمة جبريل عليه السالم
وعلو مكان ِته عند اهلل
وقوته
ِّ
َّ
جل جاللُه فإن اهلل َّ
َّ
جل جالله
ُ
يذكره عليه السالم في
ثم يعطف عليه
القرآن الكريمَّ ،
َ
المالئكة ،فكأنه عليه السالم
ُ
والمالئكة في َّ
في َّ
كفة
كف ٍة
ُ
القرآن الكريم في قوله
وص َفها
لها أجنحة
َ
َ
ْض َجاعِ ِل
الس َماوَ ِ
تعالى“ :ا ْل َح ْم ُد ِل َّل ِه َف ِ
اط ِر َّ
ات وَ األر ِ

ِحةٍ َم ْث َنى وَ ُث َ
الث وَ ُرب َ
ُس ً
ا ْل َم َلائ َ
َاع”
ِك ِة ر ُ
ال ُأولِي أَ ْجن َ
َ
الفرق بين َخ ْلق جبريل عليه
نقدر
فاطر ،-فلنا أن ِّالسالم َ
وخ ْلق المالئكة ،وقال ابن قيم الجوزية

َ
يد ا ْل َع َذ ِ
اب” -البقرة ،-وقال تعالىِ “ :إ َّن ال َّلهَ ُهوَ
ش ِد ُ
ِين” -الذاريات ،-وهو أعلم َّ
اق ُذو ا ْل ُقوَّ ةِ ا ْل َمت ُ
الرَّ َّز ُ
جل

َ
رفع
الحاجب من الم َلك ،ومن قوَّ ته أنه
منزلة
ِ

جالله كم أعطى لجبريل عليه السالم من قوَّ ةٍ ؛

ثم ق َلبَها عليهم،
لوط على
مدائن قوم
ٍ
ِ
جناحهَّ ،

رحمه اهلل“ :قال بعض الس َلف :منزل ُته من ربِّه

َ
الموكلة إليه؛ لذلك
المهام
لتتناسب مع َح ْجم
ِّ
َ

قوي على تنفيذ ما يُؤمر به ،غير عاج ٍز عنه؛ إذ
فهو
ٌّ

وصف اهلل جبريل عليه السالم بأنه شديد القوى؛
قال تعالى“ :عَ َّل َم ُه َ
يد ا ْل ُقوَ ى” -النجم-؛ أي :إن
ش ِد ُ

ُ
تطيعه
أمالك السموات فيما يأمرهم به عن اهللِ

ُ
جبريل
الذي علم محمدًا صلى اهلل عليه وسلم هو
وهو شديد ُ
القوى.

تعالى ،قال ابن جرير في تفسيره ،عن إسماعيل
بن أبي خالد ،عن أبي صالح“ :أمين على أن يَدخل
سبعين سرادقًا من نور بغير ِإ ْذن”.
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مجلس أبناء يوسف ارحمه الدوسري

9

10

مجلس حسن علي البنفالح
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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 ..

العدد األول  -ذو القعدة السنة األولى سنة 1369

السينما
كانت للحكومة سنة محمودة في فرض الرقـابة
على األفالم السينمائية قبل عرضها وحذف
ما هو مخل باآلداب وماس بالكرامة ولكنها
سامحها اهلل عدلت عن هذه السنة الصالحة
وأطلقت العنان لدور  السينما ،تعرض ما تشاء
من االفالم المرغوبة وغير المرغوبة بال رقيب أو
عتيد من حياء أو ضمير .هذا أمر ال أستطيع أن أرى
ما يسوع الرضاء به لحكومة من واجباتها صيانة
اآلداب وتربية النشء على األخالق الكريمة وحسن
اإلستقامة ،فكل ذي غيرة واحساس يتألم لما
يشاهده من المناظر المؤذية والمشاهد المخزية
الي توحي بما ال يتناسب تقاليدنا وأخالقانا ،ويدعو
إلى الدعارة والجريمة وهدم األخالق  -وهي بعد
ذلك مجردة من كل غاية أو فن سوى اإلعالن عن
اللحم المترهل والحض على الجريمة.

هذه بعض نعم السينما التي ال تحصى

باألمس فقط روى لي صديق كريم إن طفلته
الصغيرة أمتدت إلى أذنها يد عامل صغير أسود
من عمال السينما فشرمتها بشفرة من شفرات

نحن ال ننكر على منتجي األفالم ما يتخذونه من
وسائل مهما سلفت لترويج أفالمهم مهما تنكرت
تلك األفالم لكل خلق كريم وحاربت كل فضيلة

الحالقة وانتزعت منها قرط ذهبي كانت الطفلة
تتحلى به! وباألمس أيضًا شاهدت فيلم  ...فوجدت
الدعارة مجسمة في أبشع صورها في ذلك الدور
الذي تقوم به إحدى الفنانات في هز البطون،
وسمعت أثناء العرض وبعده من بعض المشاهدين
من التعليقات النابية ما تندى له جبيني عرقأ وأنا في
قلب الشتاء وتصور مغبة ذلك!

بالتعاون مع إدارة المكتبة الوطنية بمركز عيسى الثقافي

أعيدوا تلك الرقابة أو حرموا السينما فقد كفرنا
بأنعمها!

أما في معرض الصناعة فقد أعجبنا على األخص
بالمنشار الكهربائي الذي قام بصنعه أحد طالب
المدرسة وهذه بادرة حميدة تدعو إلى اإلعجاب
والفخر وللجميع تهانينا الطيبة.

• أقامت المدرسة الثانوية معرضها السنوي
للرسم ،في منتصف هذا الشهر .وقد لفت نظرنا
ونحن نواجه المعرض ألول وهلة حسن توزيع
الصور على الجدران بطريقة يرتاح إليها النظر.

ويضم المعرض صورًا زيتية وصورًا لونت باأللوان
المائية.

ولكننا ننكر على حكومتنا وهي مسؤولة عن
األمن العام وصيانة الحرية الفردية أن تقر مثل
هذا األمر وفيه عبث صريح باألمن ،واعتداء صارخ
على الحرية الفردية ،ونية مبيتة إلفساد الشباب
كي يصبح فريسة سهلة الوقوع لتجار اإلعالن
عن الرقيق األبيض!.

• أقامت مدارس البنات ومدرسة الصناعة
معرضها السنوي المعتاد وقد وجدنا المعرض
حاف ً
ال بالقطع المطرزة والمفصلة بصورة تنم
عن ذوق سليم وأيد ماهرة.

العدد  9رمضان 1372ه السنة الثانية

أما المواضيع التي عالجها التالميذ فمنوعة.
وكثير منها مستمد من الواقع.

سامية ،فاالثراء العاجل حتى من أحط الطرق
نزعة يستحيل كبحها على النفوس الصغيرة
الحقيرة ..

لقد كان حقًا أثر االنتقاء بارزًا في المعرض مما جعله
في مستوى رفيع حقًا .ونحن نهنئ أستاذ الرسم
األستاذ مرزوق على ذوقه الرفيع وعلى الصور الفنية
التي رسمتها ريشته الصناع .كما نهنئ التالميذ البارزين
وفي مقدمتهم الخان والمحرقي والعريض.

• توقفت مجلة (المعرفة) لسان حال المدرسة
الثانوية بالبحرين عن الصدور ،ونحن نأسف لهذا
التوقف المفاجئ في الوقت الذي كنا ننتظر
فيه بشوق صدور العدد الثاني.
ونحن نرجو أن تعود هذه المجلة المدرسية األولى
من نوعها في البحرين .فقد لمسنا بين سطور
مقاالت بعض الطالب روحًا وثابة وحيوية دافقة
يرجى لها النضج واالكتمال  ..فحرام وأد هذه الروح
وهي تتطلع إلى الحياة الحرة العاملة.

ِ
إحتفل بالقيادة يف رمضان

مع مجموعة سيارات إنفينيتي بتقنياتها المبتكرة ،وتصاميمها المتميزة ،وأدائها األكثر تشويقاًِ ،
ِ
واحتفل بالقيادة مع عروضنا السخية.
ارتق

*10,495
•

ضمان ممدد لمدة  5سنوات أو لمسافة غير محدودة من األميال*

•

عقد صيانة لمدة سنتان أو  30,000كلم*

• نظام حماية السيارة بتكنولوجيا النانو مع ضمان لمدة  3سنوات*

InfinitiBah

Infiniti.Bahrain

* تطبق الشروط واألحكام.
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�إحدى الزيارات الر�سمية لويل العهد �آنذاك �صاحب اجلاللة امللك
حمد بن عي�سى �آل خليفة لربيطانيا يف الثمانينيات

�“لنج” خا�ص ملك املغفور له �صاحب ال�سمو ال�شيخ عي�سى بن �سلمان
�آل خليفة يف ال�ستينيات

�سوق البز يف املنامة يف ال�ستينيات

م�سجد اخلمي�س يف ال�ستينيات

مبنى دار احلكومة يف ال�سبعينيات
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دائرة اجلمارك يف اخلم�سينيات

حمطة البا�صات “ا�ستي�شن” باملنامة يف اخلم�سينيات

�إحدى �أ�سواق املنامة يف اخلم�سينيات

الأعمال الإن�شائية لبوابة باب البحرين مقابل مركز ال�شرطة والربيد يف اخلم�سينيات

قلعة البحرين يف منت�صف اخلم�سينيات
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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 ...

 4شعبان سنة  1356هـ  9أكتوبر 1937م
محمد صالح الشتر معاون رئيس بلدية المنامة
نعلن إلى عموم سواق عربات النقل (القواري) والسياكل (الدراجات) والحمير النقالة أنه لقد
قرر مجلس بلدية المنامة المنعقد بتاريخ  2شعبان سنة  1356انه يلزم أن تتخذ اليد اليسرى في
السير في الشوارع كالسيارات ومن وجد أنه مخالف سوف يقبض عليه حا ً
ال وينال العقاب أمام
المحكمة ليكن معلومًا.
 15ربيع األول سنة 1352
نعلن لجميع بياعة الخضرة وجالبينها أن فخامة حاكم البحرين المعظم الشيخ حمد بن
عيسى بن علي آل خليفة قد أمر ببناء مح ً
ال لبيع الفواكه والخضروات فيه من جديد عوض طيارة
الخضرة التي ملك فخامته في السوق وذلك في األرض الواقعة جنوبًا وشرقًا من محل السمك،
فعلى بياعة الخضرة والجالبين لها من القرى أن يمتثلوا األوامر المدرجة أدناه:
على عموم بياعة الفواكه والخضروات الذين بطيارة الخضرة أن ينتقلوا في مدة ال تتجاوز الخمسة
عشر يومًا إلى الطيارة الجديدة .وعلى عموم جالبين الرطب والفواكه والجت والخضروات على
إختالف أنواعها من القرى أن يأتوا بها إلى الطيارة الجديدة وممنوع عليهم جلبها إلى محل آخر.
كما أنه ممنوع على أحد أن يبيع الفواكه والرطب والجت والخضروات في محل غير المحل
المذكور .فكل من يخالف ما ذكر أعاله فالبلدية تمنعه من الجلوس في محل غير المحل
المذكور مع رفع الشكاية عليه أيضًا لينال عقاب مخالفته .ونشر هذا اإلعالن ألجل ما ذكر في
اليوم الخامس عشر من ربيع األول سنة .1352
مالحظة:
أما الفواكه والخضروات التي ترد من الخارج إلى البحرين بواسطة البواخر والسفن الشرعية فهي
على حالتها األولى فجلبها أ ً
ال يكون في المحل المخصوص لها من جانب إدارة بلدية المنامة
ملك سمو الشيخ دعيج بن فخامة المعظم الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة الواقع أمام محل
السمك من الشمال لكي يباع فيه بواسطة مأمور البلدية بالمزاد العلني وثم أي بعد البيع على
المشتري جلبه إلى المحل الجديد المذكور أيضًا بأعلى هذه المالحظة.
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