
ِلَباسًا  ْيَل  اللَّ َلُكُم  َجَعَل  الَِّذي  “َوُهَو  تعالى:  قال 
َهاَر ُنُشورًا” -الفرقان-، وقال  ْوَم ُسَباتًا َوَجَعَل النَّ َوالنَّ
َنْوَمُكْم  “َوَجَعْلَنا  القائلين:  أصدق  وهو  جالله  جل 
ى اأَلْنُفَس  ُه َيَتَوفَّ ُسَباتًا” -النبأ-، ويقول جل وعال: “اللَّ
َفُيْمِسُك  َمَناِمَها  ِفي  َتُمْت  َلْم  َوالَِّتي  َمْوِتَها  ِحيَن 
أََجٍل  ِإَلى  اْلُأْخَرى  َوُيْرِسُل  اْلَمْوَت  َعَلْيَها  َقَضى  الَِّتي 
ُروَن” -الزمر-.  ى ِإنَّ ِفي َذِلَك َلآَياٍت ِلَقْوٍم َيَتَفكَّ ُمَسًمّ
الكريم  القرآن  في  لنا  وتعالى  سبحانه  اهلل  ذكر 
لنا  والبيان  علينا،  االمتنان  معرض  في  النوم  ظاهرة 
بأن هذه الظاهرة آية من آياته؛ وهذا البيان يدلنا على 
لإلنسان،  ضروري  النوم  أن  إثبات  منها:  كثيرة  أمور 
ومنها حصول الضرر لمن يخالف الفطرة التي جبل 
اهلل الخلق عليها من التمتع بالنوم، ومنها أن عدم 
النوم بالمقدار الذي يحتاجه اإلنسان منه قد يفضي 
من  المشهد  هذا  تجلي  “رمضانيات”   .. الهالك  إلى 
القرآنية  النصوص  وفق  العلمي  اإلعجاز  مشاهد 

لهذه  اللغوي  المعنى  ثم  ومن  بالنوم،  المتعلقة 
دالالت  تبين  التي  المفسرين  أقوال  وإيراد  الكلمة، 
هذه اآليات الكريمة، ومن ثم المالمح العلمية التي 
تتعلق بها إلبراز التطابق بين ما دلت عليه النصوص 

والحقائق العلمية وشواهد اإلعجاز العلمي....

“َوَجَعْلَنا َنْوَمُكْم ُسَباتًا”
النوم في القرآن .. راحة ورحمة

قال تعالى “فلوال إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن ال تبصرون فلوال إن 
كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين” -الواقعة -... اخَتلف الكثيروَن َحول اسِم َملِك الَموت اّلذي 
اُكْم َمَلُك اْلَمْوِت الَِّذي  َلم ُيذكر ِفي الّتاريخ اإلسالِمي َتحديدًا؛ َحيُث قال اهلل تعالى ِفي ِكتابِه الَعزيز: “ُقْل َيَتَوفَّ
َتسِمية  هناك  ولِكن  اإلسالم  ِفي  الَموِت  ِبَمِلِك  ُيعَرف  َفُهَو  الّسجدة-؛  ُتْرَجُعوَن”-  َربُِّكْم  ِإَلى  ُثمَّ  ِبُكْم  َل  ُوكِّ
ِعبرّية ِلَمِلِك الَموت َوُهي ُعزرائيل، وَمعناها باّللغِة الَحرِفّية “الذي ُيعّينُه اهلل”، وَقد َيخَتلُف الكثيروَن َحول اسِم 
قابض األرواح اّلذي أَمرُه اهلل تعالى سبحانُه وأوكلُه ِبهِذِه الُمهّمة، ولِكن الَحقيقة األِكيدة ِهَي أّن الَموَت َحّق 
ال ُيمِكن الُهروُب ِمنُه، َوَحِقيقِة َمِلِك الَموت اّلذي أَمرُه اهلل تعالى ِبَجْمِع ُكّل أنواِع ُتربِة األرِض َحّتى َيخِلق اهلُل 
آدم أُبو الَبَشِرّية، وأيضًا ُمهّمتُه الَوِحيدة ِهَي أن َيقِبَض أرواَح الَبَشر والَمالِئَكة بأمٍر من اهلل، َوُكّل كاِئن َخلقُه اهلل 
تعالى َلُه أَجل ُمسّمى َمحُفوظ، َفإن َجاَء َموِعُدها َموِعد َقبَض الّروح َفَلن َتَتَقّدم ساَعة أو تتأّخر وُتقبُض ُروَحُه 

بأمِر ِمَن اهلل .. “رمضانيات” تلقي الضوء على صفات ومعلومات عن ملك الموت عزرائيل ...

اخَتلف الكثيروَن َحول اسِمه 

 ملك الموت عزرائيل .. 
“فلوال إذا بلغت الحلقوم”

المجالس الرمضانية

ذكريات من أيام زمان
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 يومية مسائية تصدر عن وكالة أبراس  
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17 005500   |   alsalambahrain.com خاضع ومرخص كمصرف تجزئة إسالمي من قبل مصرف البحرين المركزي

تابعنا على

Instagram

ابدأ صيفك مع مباراة احالم! سجل أكثر وكن الفائز! 
يتيح لك عرضنا الخاص على بطاقتنا االئتمانية فرصة لمضاعفة مكافآتك. مع كل 50 د.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 1 مايو إلى 9 سبتمبر 2017.

@    للعمالء الجدد فقط: احصل على 6,000 ميل إضافي من طيران الخليج عند   
انفاق 1,000 د.ب كحد أدنى خالل  أول دورتين ¦صدار كشف الحساب.

@@    كل 50 د.ب تنفقه محلي� يمنحك فرصة  واحدة لدخول السحب.

@@@   كل 50 د.ب تنفقه دولي� يمنحك فرصتين  لدخول السحب.

تسري الشروط وا¸حكام. 
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دوري أبطال أوروبا

احصل على 6,000 ميل 
إضافي من طيران الخليج@

الدوري ا�يطالي الدوري ا�نجليزي

الكالسيكو

الدوري ا�سباني

الجوائز
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ما هو النوم 

النوم عملية تتم دون أن يكون لإلنسان دخل بها، وال 
سيطرة له عليها، فهو في وقت معين تبدأ قواه في 
للنوم، ثم البد  التناقص، وتعتريه حالة من االستعداد 
بعد ذلك أن ينام سواء أكان بالنهار أم بالليل، ومن هنا 

يجيء التساؤل عن مراحل أو درجات النوم.

الحكمة من النوم

ْوَم  َوالنَّ ِلَباسًا  ْيَل  اللَّ َلُكُم  الَِّذي َجَعَل  “َوُهَو  قال تعالى: 
تعالى:  وقال  -الفرقان-،  ُنُشورًا”  َهاَر  النَّ َوَجَعَل  ُسَباتًا 
سباتًا  النوم  ومعنى  -النبأ-،  ُسَباتًا”  َنْوَمُكْم  “َوَجَعْلَنا 
تكل  والجوارح  األعضاء  فإن  األبدان،  لراحة  قاطعًا  أي 
فإذا  المعاش،  في  بالنهار  االنتشار  في  الحركة  من 
جاء الليل وسكن، سكنت الجوارح فاستراحت فحصل 
هذا  فمن  معًا،  والروح  البدن  راحة  هو  الذي  النوم 
الالزم  من  أن  نرى  النوم  لحكمة  العظيم  المعنى 
في  نشاطه  ليعاود  اإلنسان  نوم  والضروري  الحتمي 
“َوَجَعَل  ذلك  بعد  تعالى  قوله  جاء  ولذا  النهار،  كدح 
على  للسعي  تنتشرون  أي  -الفرقان-  ُنُشورًا”  َهاَر  النَّ
األرزاق وقضاء الحاجات والمصالح فيكون النوم نعمة 
من  آية  وهو  الدنيا  الحياة  نعم  من  نعمة  تضاهيها  ال 
ْيِل  آيات اهلل مقدر الليل والنهار، “َوِمْن آَياِتِه َمَناُمُكْم ِباللَّ

هو “الحمد هلل الذي أحيانا بعد أن أماتنا وإليه النشور”، 
يُكُم” نعلم أن النوم من  وإذا تدبرنا قوله تعالى “ُيَغشِّ
المرء  التي يرى من خاللها  الرقيقة  الغاللة  أي  الغشاء 
ولكن رؤية خفيفة لدرجة الغشاوة. لذا نستشعر في 
يلفنا  األبيض  الرقيق  النايلون  من  غشاوة  وكأن  نومنا 
يبين  يُكُم”  “ُيَغشِّ وتعبير  بأجسامنا،  السرير  مالءة  لف 
سر عظيم في أمر النوم وهو أن النوم ينساب وكأنه 
التدرج  أو دوامات تخدير غير مرئية بحيث يتم  موجات 
بغشاوة  النائم  يشعر  بحيث  الالوعي  إلى  الوعي  من 
تغمره بانسيابية تدريجية عبر مراحل النوم مما يؤكد 
كالجوارب  الجسد  عن  ُتخلع  الحقيقية  وهي  الروح  أن 
تمكن  وقد  الجسد،  من  الثوب  كانخالع  أو  القدم  من 
في  األعضاء  وظائف  لعلم  دراستهم  من  العلماء 
لعمل  المختلفة  الطرق  يحددوا  أن  العصبي  الجهاز 
تبعًا  مختلف  بإيقاع  يعمل  فالمخ  النوم  أمر  في  المخ 
لنشاط اإلنسان، ففي اليقظة يعمل المخ بسرعة بيتا 14 
دورة في الثانية، وفي حالة أحالم اليقظة وهي حالة 
المخ  فإن  العينين  مغمض  ولكنه  يقظ  وهو  اإلنسان 
يعمل بسرعة ألفا من 5 إلى 13 دورة في الثانية، وأثناء 
النوم تبطأ حركة المخ ويتحول إلى موجات بيتا من 4 
إلى 7 دورات في الثانية ثم ألفا من 5 إلى 4 دورات في 
العميق، فسبحان اهلل حينما يضرب  النوم  أثناء  الثانية 
مرحلة  إلى  يتحول  المخ  فإن  النوم،  ليتم  األذن  على 
مغايرة تمامًا لمرحلة اليقظة، بما يؤكد أن ثمة عالقة 

فسيولوجية وثيقة بين األذن والمخ والروح.

الشق األيمن

وتوجهنا  السالم  عليه  الكريم  الرسول  ويرشدنا 
إلى االضطجاع والنوم على  المطهرة  تعليمات سنته 
الصحية  الفوائد  من  الوضع  لهذا  لما  األيمن  الشق 
ولفوائد كثيرة ال يعلمها إال اهلل ورسوله، فالنوم على 
الجانب األيمن يمنع ضغط الكبد على المعدة ويساعد 
إذ  القلب  عمل  يسهل  كما  محتوياتها  تفريغ  على 
يمنع ضغط المعدة والحجاب الحاجز عليه، أما النوم 
على الجانب األيسر فإنه يزيد العبء على القلب نتيجة 
لوضع المعدة والكبد على القلب في هذا االضطجاع 
ضرورة  الصدر  على  وللنوم  اليمنى،  الرئة  على  وكذلك 
يتنفس،  حتى  الجانبين  أحد  إلى  عنقه  النائم  يلوى  إذا 
للنوم  وبالنسبة  اهلل،  يبغضها  ضجعه  أنها  ورد  وقد 
على الظهر فإنه يجعل األحشاء ترفع الحجاب الحاجز 
النائم  فيحس  الصدري  القفص  على  يضغط  وبدوره 
حكمة  وتقول  مسرعًا،  نومه  من  قام  ولربما  بالضيق 
عربية: “الملوك ينامون على الجانب األيمن وكبار القوم 
على  ينامون  والمساكين  األيسر  الجانب  على  ينامون 
لهذا  بطنه”  على  ينام  فإنه  الشيطان  أما  ظهورهم 
فإن النوم على الشق األيمن هو الطريقة المثلى التي 
على  عالوة  األمراض  شر  وتقيه  راحته  لإلنسان  تحقق 

اتباع المسلم لتعليمات نبيه الكريم.

َهاِر َواْبِتَغاُؤُكْم ِمْن َفْضِلِه ِإنَّ ِفي َذِلَك َلآَياٍت ِلَقْوٍم  َوالنَّ
هذه  في  قيل  القرطبي  وقال  -الروم-،  َيْسَمُعوَن” 
منامكم  آياته  “ومن  والمعنى:  وتأخير،  تقديم  اآلية 
حرف  فحذف  بالنهار”  فضله  من  وابتغاؤكم  بالليل 
مقام  تقوم  والواو  عليه،  وعطفه  بالليل  التصاله  الجر 
االسم  في  عليه  بالمعطوف  اتصلت  إذا  الجر  حرف 
الموت  على  دلياًل  بالليل  النوم  فجعل  خاصة  الظاهر 

والتصرف بالنهار دلياًل على البعث.

كيفية حدوث النوم

ى اأَلْنُفَس ِحيَن َمْوِتَها َوالَِّتي َلْم  ُه َيَتَوفَّ قال تعالى: “اللَّ
اْلَمْوَت  َعَلْيَها  َقَضى  الَِّتي  َفُيْمِسُك  َمَناِمَها  ِفي  َتُمْت 
آلَياٍت  َذِلَك  ِفي  ِإنَّ  ى  ُمَسًمّ أََجٍل  ِإَلى  اأُلْخَرى  َوُيْرِسُل 
عجيبة  آلية  النوم  آية  إن  -الزمر-..  ُروَن”  َيَتَفكَّ ِلَقْوٍم 
ففيها يتوفى اهلل اإلنسان وفاة صغرى “موتة صغرى” 
بتبخر حواسه وخمود حركته  اإلنسان  يستشعر فيها 
صغرى  وفاة  الجسد  عن  انفصلت  قد  الروح  وكأن 
مؤقتة، وقد شبه كثير من الفالسفة هذا األمر وكأن 
تنقطع  ال  ولكن  الجسد  من  تخرج  النوم  أثناء  الروح 
سرعان  أثيري  أنبوب  أو  أثيري  حبل  عبر  به  وتتصل  عنه 
أخرى  مرة  للجسم  عائدة  عبره  أو  خالله  تنساب  ما 
يستيقظ  حينما  المسلم  دعاء  فإن  لذا  اليقظة،  عند 

“َوَجَعَل النََّهارَ نُُشوراً”
النوم في القرآن .. من آيات اهلل

ِه َيْأِتيُكْم  َهاَر َسْرَمدًا ِإَلى َيْوِم اْلِقَياَمِة َمْن ِإَلٌه َغْيُر اللَّ ُه َعَلْيُكُم النَّ قال جل جالله: “ُقْل أََرأَْيُتْم ِإْن َجَعَل اللَّ
ِبَلْيٍل َتْسُكُنوَن ِفيِه أََفَلا ُتْبِصُروَن” -القصص- .. النوم نعمة من اهلل وآية من آياته وهو معيار حقيقة 
إال على نفخة  أن لك نومة طويلة ال يقظة بعدها  لتدرك  تأتيك كل يوم  اإلنسان وراحته وطاقاته 
أجسادهم  ويريحوا  آالمهم  لينسوا  بعباده  اهلل  رحمة  والنوم  الناقور،  ونقرة  الحق  وصيحة  البوق 
ويجددوا فكرهم فهو ثلث حياتهم وهو آية من آيات اهلل العظيم لتذكر الموت الذى ال يقظة بعده 
اُس ِلَربِّ اْلَعاَلِميَن” -المطففين-، وال شك أن النوم شيء جميل  إال يوم العدل العظيم “َيْوَم َيُقوُم النَّ
ولذيذ ال يشعر بقيمته إال الذين يبيتون الليالي يتقلبون فى فراشهم وقد عز عليهم مناله، ولكنه 
ونغمض  الفراش  على  نستلقي  أن  أجمل  فما  الغموض  يحوطها  غريبة  ظاهرة  نفسه  الوقت  في 
أعيننا وننتقل من عالم الحقيقة المكفهر إلى عالم األحالم الوردية حيث يتحقق ما كانت تهفو إليه 
نفوسنا من آمال لم نحققها في يقظتنا ..“رمضانيات” تلقي الضوء على أسرار النوم واالعجاز االلهي 

وتكشف غرائبه وتفك طالسمه ...
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من هو ملك الموت؟

اّلذي  الَموت  َملِك  اسِم  َحول  الكثيروَن  َيخَتلف 
َحيُث  َتحديدًا؛  اإلسالِمي  الّتاريخ  ِفي  ُيذكر  َلم 
اُكْم  َيَتَوفَّ “ُقْل  الَعزيز:  ِكتابِه  ِفي  تعالى  اهلل  قال 
َربُِّكْم  ِإَلى  ُثمَّ  ِبُكْم  َل  ُوكِّ الَِّذي  اْلَمْوِت  َمَلُك 
الَموِت  ِبَمِلِك  ُيعَرف  َفُهَو  -الّسجدة-؛  ُتْرَجُعوَن” 
ِلَمِلِك  ِعبرّية  َتسِمية  هناك  ولِكن  اإلسالم  ِفي 
الَحرِفّية  باّللغِة  وَمعناها  ُعزرائيل،  َوُهي  الَموت 
“الذي ُيعّينُه اهلل”، أو َعبُد اهلل أو َعبُد الّرحمن اّلذي 
َوّكلُه اهلُل سبحانُه وتعالى ِلقبِض األرواح، َوُهَو آخر 
َمخلوق َيموت َبعَد أن َيقِبض أرواح الَجميع، ويأَمرُه 
الَجالِل  ُذو  رّبَك  وجُه  ويبقى  َيموت  بأن  تعالى  اهلل 
واإلكرام َوَيقوُل ِلَمن الُملُك الَيوم! فال أَحَد ُيجيب، 
ثّم  ومن  القّهار،  الواِحد  هلِل  َنفَسُه،  اهلل  َوُيِجيُب 

َيبَعثنا اهلُل تعالى للِحساب.

حقيقة ملِك الموت

وَقد َيخَتلُف الكثيروَن َحول اسِم قابض األرواح اّلذي أَمرُه 
اهلل تعالى سبحانُه وأوكلُه ِبهِذِه الُمهّمة، ولِكن الَحقيقة 
األِكيدة ِهَي أّن الَموَت َحّق ال ُيمِكن الُهروُب ِمنُه، َوَحِقيقِة 
ُتربِة  ِبَجْمِع ُكّل أنواِع  َمِلِك الَموت اّلذي أَمرُه اهلل تعالى 
ُمهّمتُه  وأيضًا  الَبَشِرّية،  أُبو  آدم  اهلُل  َيخِلق  َحّتى  األرِض 
الَوِحيدة ِهَي أن َيقِبَض أرواَح الَبَشر والَمالِئَكة بأمٍر من اهلل، 
َوُكّل كاِئن َخلقُه اهلل تعالى َلُه أَجل ُمسّمى َمحُفوظ، 
َفإن َجاَء َموِعُدها َموِعد َقبَض الّروح َفَلن َتَتَقّدم ساَعة أو 

تتأّخر وُتقبُض ُروَحُه بأمِر ِمَن اهلل.

صفات ملك الموت

وملك الموت هو الملك الموكل بقبض األرواح للبشر 
قوله  في  ورد  كما  كافة،  والمخلوقات  والكائنات 
ِبُكْم  َل  ُوكِّ الَِّذي  اْلَمْوِت  َلُك  مَّ اُكم  َيَتَوفَّ “ُقْل  تعالى: 
ُتْرَجُعوَن” -السجدة-، والقبض يكون  َربُِّكْم  ِإَلٰى  ُثمَّ 
الموت،  ملك  إلى  ويوكلها  وتعالى  سبحانه  اهلل  بيد 
الثابت  أن  غير  “عزرائيل”  باسم  الملك  هذا  عرف  وقد 
الموت،  ملك  هو  الصحيح  اسمه  بأن  والحقيقي 
والتالي بعض مّما ورد عن صفات ملك الموت: يدخل 
ملك الموت إلى كل البيوت على وجه األرض أيًا كان 
ومساًء،  صباحًا  مرتين،  ونوعها  ومكانها  موقعها 
الذي  الكائن  روح  ويقبض  الخلق  من  فيه  من  فيرى 
كبير  عدد  قبض  الموت  ملك  يستطيع  أجله.  انتهى 
وقٍت  في  والبشر  والكائنات  المخلوقات  أرواح  من 
شاب  هيئة  على  المؤمن  لإلنسان  ويتشكل  واحد، 

قال تعالى: “وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم ال يفرطون”، إذا انَقَطَع 
الُمؤِمن ِمَن اّلُدنيا وإقباِلِه على اآلِخرة َجاءُه َمِلَك الَموت َفَيقُعد ِعنَد رأسِه، وبعدها ينِزُل الَمالئكة كأّن وجوَهُهم الّشمس، وَمَعُهم 
َكَفن ِمن أكفاِن الَجّنة َوُحُنوط ٍِمن ُحنوِط الجّنة، َفيقوُل َمِلَك الَموت: أّيتها الّنفُس الُمطَمئنة اخُرجي إلى َمغِفرٍة ِمَن اهلل ورضواَن، 
ِمَن  ُجُموٍع  َفيقولو  الّروح  ُصُعوِد  َوِعنَد  الّسماء،  إلى  ِبها  ويعرُجوَن  ُروَحُه  الَمالِئَكة  َوَيأُخُذ  الماء،  ِمَن  الَقطرِة  َتخُرُج  َكَما  الّروِح  َفَتخُرج 
الَمالِئكة ِلَمن َهذِه الّروح الطّيبة َفَيقوُل َحَمَلتها ُفالن إبِن ُفالن بأحَسَن أسماِئه، وما أشير إليه في القرآن الكريم هو أن “ملك الموت” 
هو الملك الموّكل بقبض األرواح، وال يوجد دليل على أن مهمة قبض األرواح مقتصرة على ملك بعينه رغم أن هذا ال ينفي وجود 
رئيس لمالئكة متخصصة في قبض األرواح وربما كان هو “عزرائيل” الذي سبق ذكره في الكتب السماوية، ويتفق المعتقد اإلسالمي 
مع المعتقد المسيحي واليهودي من أن ملك الموت هو آخر المخلوقات والمالئكة موتًا وذلك في يوم القيامة..“رمضانيات” تلقى 

الضوء على ملك الموت عزرائيل وتروي صفاته ...

ملك الموت هو الملك الموكل 
بقبض األرواح للبشر والكائنات 

والمخلوقات كافة

“اخرُجي إلى َمغِفرٍة ِمَن اهلل ورضواَن” 
ملك الموت عزرائيل .. “وهم ال يفرطون”
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اِلُموَن ِفي َغَمَراِت اْلَمْوِت  وتعالى: “َوَلْو َتَرى ِإِذ الظَّ
أَْنُفَسُكُم  أَْخِرُجوا  أَْيِديِهْم  َباِسُطو  َواْلَمَلاِئَكُة 
وإّن  -األنعام-،  اْلُهوِن”  َعَذاَب  ُتْجَزْوَن  اْلَيْوَم 
ال  الّروح  خروج  عند  المؤمنين  على  الّتخفيف  هذا 
ما  شيء  عليه  يشدد  قد  أّنه  فكرة  مع  يتنافى 
وذلك  نفسها،  الموت  بطريقة  أو  احتضاره،  أثناء 
ففي  عنه،  اهلل  رضي  العاص  بن  عمرو  ذكر  كما 
المستدرك: “أّنه كان عمرو بن العاص يقول: عجبًا 
يصفه،  ال  كيف  معه  وعقله  الموت  به  نزل  لمن 
فلّما نزل به الموت قال له ابنه عبد اهلل: فصف لنا 
الموت وعقلك معك، فقال: يا بنّي الموت أجّل من 
أن يوصف، ولكّني سأصف لك منه شيئًا أجدني 
في  كأّن  وأجدني  رضوى،  جبال  عنقي  على  كأّن 
الّسالء، وأجدني كأّن نفسي تخرج  جوفي شوك 
الموت  سكرات  أثناء  الوجع  وهذا  إبرة.  ثقب  من 
اهلل،  عند  المسلم  منزلة  في  نقص  على  يدّل  ال 
فرسول اهلل -صّلى اهلل عليه وسّلم- وهو سّيد 
ولد آدم أجمعين كان يقول عند موته: “ال إله إال 
اهلل إّن للموت سكرات” ، رواه البخاري عن عائشة. 
“فال  تقول:  كانت  أّنها  الّصحيح  في  رواية  وفي 
اهلل  صّلى  الّنبي  بعد  أبدًا  ألحد  الموت  شّدة  أكره 
رأيت  “لّما  عليه وسّلم”، قال في تحفة األحوذي: 
المنذرات  من  ليس  ذلك  أّن  علمت  وفاته  شّدة 
الّدالة على سوء عاقبة المتوّفى، وأّن هون الموت 
الحافظ:  وقال  المكرمات”،  من  ليس  وسهولته 
“وفي الحديث أّن شّدة الموت ال تدّل على نقص 
في  زيادة  إّما  للمؤمن  هي  بل  المرتبة،  في 

حسناته، وإّما تكفير لسيئاته”.

موقف ملك الموت مع موسى 

ِه َصلَّى  ُه َعْنُه َعْن َرُسوِل اللَّ َعْن أَِبي ُهَرْيَرَة َرِضَي اللَّ
َم َفَذَكَر أََحاِديَث ِمْنَها َوَقاَل َرُسوُل  ُه َعَلْيِه َوَسلَّ اللَّ
ِإَلى  اْلَمْوِت  َمَلُك  َجاَء  َم  َوَسلَّ َعَلْيِه  ُه  اللَّ َصلَّى  ِه  اللَّ
َقاَل:  َربََّك.  أَِجْب  َلُه:  َفَقاَل  الم  السَّ َعَلْيِه  ُموَسى 
اْلَمْوِت  َمَلِك  َعْيَن  الم  السَّ َعَلْيِه  ُموَسى  َفَلَطَم 
ِه َتَعاَلى َفَقاَل:  َفَفَقَأَها، َقاَل: َفَرَجَع اْلَمَلُك ِإَلى اللَّ
ِإنََّك أَْرَسْلَتِني ِإَلى َعْبٍد َلَك ال ُيِريُد اْلَمْوَت َوَقْد َفَقَأ 
ِإَلى  اْرِجْع  َوَقاَل:  َعْيَنُه  ِإَلْيِه  ُه  اللَّ َفَردَّ  َقاَل:  َعْيِني. 
اْلَحَياَة  ُتِريُد  ُكْنَت  َفِإْن  ُتِريُد،  اْلَحَياَة  َفُقْل:  َعْبِدي 
ِمْن  َيُدَك  َتَواَرْت  َفَما  َثْوٍر  َمْتِن  َعَلى  َيَدَك  َفَضْع 
َقاَل: ُثمَّ َمْه؟ َقاَل:  ِبَها َسَنة.ً  َفِإنََّك َتِعيُش  َشْعَرٍة 
ِمْن  أَِمْتِني  َربِّ  َقِريٍب  ِمْن  َفاآلَن  َقاَل:  َتُموُت.  ُثمَّ 
ِه َصلَّى  َسِة َرْمَيًة ِبَحَجٍر َقاَل َرُسوُل اللَّ اأَلْرِض اْلُمَقدَّ
ِه َلْو أَنِّي ِعْنَدُه أَلَرْيُتُكْم َقْبَرُه  َم: َواللَّ ُه َعَلْيِه َوَسلَّ اللَّ
ِريِق ِعْنَد اْلَكِثيِب اأَلْحَمر - مسلم-. ِإَلى َجاِنِب الطَّ

حسن الخلق، والوجه، وطيب الرائحة، بمالبس بيضاء 
عند انتهاء األجل، ويتشكل لإلنسان الكافر على هيئة 
ورأسه  األرض  في  رجاله  يكون  ما  كأقبح  أسود  رجل 

في السماء عند الموت.

كيف يموت ملك الموت 

قال  الخالئق،  من  يموت  من  آخر  هو  الموت  ملك 
فيموتون  المالئكة:  “وأّما  القدير:  فيض  في  المناوي 
ملك  أرواحهم  قبض  ويتولى  واإلجماع،  بالّنص 
والّدليل  الموت،  ملك  بال  الموت  ملك  ويموت  الموت، 
وجّل:  عّز  اهلل  قول  وغيره،  الموت  ملك  موت  على 
“كّل شيء هالك إال وجهه”، -القصص-، وبذلك فإّن 
المنثور  الدّر  ففي  الموت،  ملك  هو  يموت  من  آخر 
للسيوطي: “وأخرج ابن مردويه والبيهقي في البعث 
َفَصِعَق  وِر  الصُّ ِفي  َوُنِفَخ  قوله:  في  رفعه  أنس  عن 
ُه”،  اللَّ َشاء  ِإال َمن  اأَلْرِض  َوَمن ِفي  َماَواِت  السَّ َمن ِفي 
وميكائيل،  جبريل،  اهلل  استثنى  ممن  فكان  قال: 
وملك الموت، فيقول اهلل، وهو أعلم: يا ملك الموت 
وعبدك  الكريم،  وجهك  بقي  فيقول  بقي؟  من 
الموت، فيقول: توّف نفس  جبريل، وميكائيل، وملك 
ميكائيل، ثّم يقول -وهو أعلم- يا ملك الموت من 
جبريل،  وعبدك  الكريم،  وجهك  بقي  فيقول  بقي؟ 
يقول  ثم  جبريل،  نفس  توف  فيقول:  الموت،  وملك 
-وهو أعلم-: يا ملك الموت من بقي؟ فيقول: بقي 
وهو  الموت  ملك  وعبدك  الكريم،  الباقي  وجهك 
وأنا  الخلق،  بدأت  أنا  ينادي  ثم  مت.  فيقول:  ميت. 
أعيده فأين الجبارون المتكبرون؟ فال يجيبه أحد، ثّم 
هو  فيقول  أحد،  يجيبه  فال  اليوم،  الملك  لمن  ينادي 
هلل الواحد القهار: “ُثمَّ ُنِفَخ ِفيِه ُأْخَرى َفِإَذا ُهم ِقَياٌم 
َينُظُروَن”، وقد أخرج ابن المنذر عن جابر: “َفَصِعَق َمن 
ُه، قال:  اللَّ ِإال َمن َشاء  اأَلْرِض  َماَواِت َوَمن ِفي  ِفي السَّ
قبل  صعق  كان  ألّنه  الّسالم  عليه  موسى  استثنى 
رضي  عكرمة  عن  المنذر  وابن  حميد  بن  عبد  “وأخرج 
العرش”،  حملة  “هم  قال:  اهلل..  شاء  ما  “إال  عنه:  اهلل 

وفي تفسير ابن كثير: “هذه الّنفخة هي الّثانية، وهي 
نفخة الّصعق، وهي التي يموت بها األحياء من أهل 
مصّرحًا  جاء  كما  اهلل،  شاء  من  إال  واألرض  الّسموات 
يقبض  ثّم  المشهور،  الّصور  حديث  في  مفّسرًا  به 
أرواح الباقين حتى يكون آخر من يموت ملك الموت، 
وينفرد الحي القيوم الذي كان أّواًل، وهو الباقي آخرًا 
ثالث  اليوم  الملك  لمن  ويقول  والبقاء،  بالّديمومة 
الواحد  هلل  فيقول:  بنفسه  نفسه  يجيب  ثم  مرات 

القهار.

سكرات الموت

وال  إنسان،  كّل  بها  يمّر  أن  بّد  ال  سكرات  للموت  إّن 
على  جّدًا  شديدًة  تعتبر  وهي  نفس،  لكّل  منها  بّد 
بعض  على  كذلك  تشتّد  أن  الممكن  ومن  الكّفار، 
كما  سّيئاتهم،  وتكفير  درجاتهم،  لرفع  المؤمنين 
الكثير منهم، فقد قال اهلل  قد تكون خفيفًة على 
وقال  اْلَمْوِت”،  َذاِئَقُة  َنْفٍس  “ُكلُّ  وتعالى:  سبحانه 
َذِلَك  ِباْلَحقِّ  اْلَمْوِت  َسْكَرُة  “َوَجاَءْت  وتعالى:  سبحانه 
عليه  اهلل  صّلى  الّنبي  وقال  َتِحيُد”،  ِمْنُه  ُكْنَت  َما 
والّناس  البخاري.  رواه  سكرات”،  للموت  “إّن  وسّلم: 
صاحب  قال  الموت،  سكرات  درجات  في  متفاوتون 
ذلك  لكّن  بالموت..  تتألم  نفس  “كل  المعاني:  روح 
يموت  من  كّل  فإّن  وبالتالي  وضعفًا”،  شّدًة  مختلف 
اهلل  عليه  قّدره  ما  وآالمها  الموت  سكرات  من  يناله 
خفيفًة  تكون  أّنها  األغلب  أّن  إال  وتعالى،  سبحانه 
اهلل  قال  وقد  الكّفار،  على  وشديدًة  المؤمنين  على 
ى  َيَتَوفَّ ِإْذ  َتَرى  “َوَلْو  سبحانه وتعالى في حّق الكافر: 
الَِّذيَن َكَفُروا اْلَمالِئَكُة َيْضِرُبوَن ُوُجوَهُهْم َوأَْدَباَرُهْم 
سبحانه  وقال  -األنفال-،  اْلَحِريِق”،  َعَذاَب  َوُذوُقوا 

للموت سكرات ال بّد أن يمّر بها 
كّل إنسان، وال بّد منها لكّل نفس
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مجلس الشيخ عبدالرحمن بن محمد بن راشد آل خليفة
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مجلس محمد إبراهيم المطوع



 الخميس  6  رمضان  1438  هجرية  •  1  يونيو  2017  ميالدية  •  السنة التاسعة  •  العدد   10241

مجلس وجيه باقر
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مجلس عائلة أجور
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بالتعاون مع إدارة المكتبة الوطنية بمركز عيسى الثقافي

زوجتي كما أريدها

حياته  تدوم  أن  اهلل  يشأ  لم  شاب  تمنيات  )هذه 
الزوجية مع زوجته األولى اذا اختطفها يد المنون 
على  واحدة  سنة  مرور  بعد  أحضانه  بين  من 
زوجية  بحياة  عليه  اهلل  يمن  أن  يرجو  زواجهما. 

سعيدة ثانية وأن تكون خير خلف لخير سلف(.

ومطيعة:  مخلصة  وفيــة  زوجتى  تكون  أن  أريد 
وذكية  مهذبة  الوجه  بشوشة  دائما  نظيفه 
ويحزنها  مايفرحني  يفرحها  فاضلة،  اخالق  وذات 
مايحزنني. تستقبلني عند دخولي البيت وتودعنى 
اثرًا  تحمل  ال  رقيقة  بابتـسامة  منه  خروجى  عند 
أضلعها  بين  لي  تسكنه  عما  فيها  تعبر  للتكلف 
هذه  على  مغتبطًا  أرد  بدورى  وأنا  ومودة  حب  من 
الباسم  ثغرها  على  أطبعها  بقبلة  االبتسامة 
الرقيقة  االبتسامة  هذه  عن  فيها  ومعربا  مجاوبا 
وعن مدى تمكن حبها من قلبى أريدها أن تبدى لي 
أنوثتها على طبيعتها بال تصنع )أريدها أن تطلعني 
باني  وأعدها  بصراحة  شخصي  في  رأيها  علي 
سأستمع اليها بكل هدوء، وأن تسمح لي هي أيضًا 
بان أبدي رأيي أيضا فيها بصراحة وأن تستمتع إليه 
بال )زعل( أرجوها ان تخصص من يومها وقتا تجلس 
ضميرينا  يخالج  عما  الحديث  نتبادل  بقربي  فيه 
البحث  بساط  على  ونضع  هـذا  خلدينا  في  ويدور 
ونسعى  الزوجية  بحياتنا  يتعلق  ما  وكل  مشاكلنا 
لنجد حاًل لها، وأن تشاركني في رسوم خطة لسير 
حياتنا الزوجية للوصول بها إلى شاطىء الـسعادة. 

مع  والقال  القيل  وتكثر  العناد  تظهر  ال  أن  منها  أرجو 
ال  وأن  البيت.  هدوء  صفو  بذلك  وتعكر  واألهل  الوالدة 
تكون سببًا فى خلق التفرقة بين صفوف األسرة كما 
وأن  الكالم  حلو  وتبادلني  شعوري  تشاركني  أن  أرجو 
تقدر المسؤوليه الملقاة على عاتقي تجاة األسرة وأن 
كما  الحياة،  متاعب  من  عني  للتخفيف  جهدها  تبذل 
مع  ونشاط  مجهود  من  ستبذله  ما  لها  سأقدر  أنني 

بقية أفراد األسرة في اعداد واجبات البيت.

وأن  جنسها  بنات  من  بالشريرات  تختلط  ال  أن  أرجوها 
وقت  تكرس  وأن  الريبة،  مواقف  عن  البعد  كل  تبتعد 
التي  تتصفح  بأن  البيت  نحو  واجبها  أداء  بعد  فراغها 
وواجبـات  الطفل  تربية  وطرق  المنزل  بترتيب  تعنى 
الكتب  هذة  فمطالعة  وطفلها،  زوجها  نحو  الزوجة 
األعراض  نهش  في  الفراغ  قضاء  من  بكثير  خير 
لي  تقدمت  ما  اذا  أود  والقال(  )القيل  إلى  واالستماع 
بطلب شراء أشياء تخصها أو تخص البيت ورأيت أن هذه 
األشياء اضافية أو ال حاجة لشرائها وأجبتها بالنفي أود 
تنفيذ  تلح في  ال  وأن  بالطاعة  لي  تتفضل وتستمع  أن 
حربًا  تعلنها  أن  أو  إرادتها  عند  للنزول  وترغمني  طلبها 
فأنا  التمنيات  هذة  ولّبت  تفضلت  اذا  فيها  تفاهم  ال 
أعدها بأن أنفذ حقوقها بحذافيرها أو بقدر المستطاع 

وأسعى في ارضائها وأكرس حياتي إلسعادها.

هذا ما اتمناه وأطلبه يا زوجتي وهذا أيضًا ما يتمناه كل 
زوجات  في  نجده  أن  يجب  ما  وهذا  زوجته،  من  شاب 
اليوم. هذا ان كن يردن أن يعشن حياة زوجية موفقة 

وأن يكن زوجات بالمعنى الصحيح.

كم تساوي حياتك -أيها القارىء العزيز- في نظرك ونظر عائلتك المحترمة؟ قد تقول: إنها ال تقدر بثمن
ولكن مهاًل ... فان شركة نفط البحرين لها رأي آخر في الموضوع انها تقدرها بثالثة آالف وخمسمائة روبية 

فقط الغير.

حقا ... ما أبخس الثمن ...

ويل لنا من هؤالء الفجة عقولهم الذين ال يتسع تفكيرهم إلى أكثر من الكالم عن صوت فر يد األطرش 
وسيقان سامية جمال وجاذبية مديحة يسرى من يصرخ في أذان هؤالء البلهاء:

اخرسوا ... فا أنتم إال أشباه رجال ...
إضحك معى ببالهة أيها الصعلوك المعدم .فان بلدياتنا كان اهلل في عونها تحفر لك قبرا وتكفنك .. 

وتصلى عليك ايضا اذا مت .: كل ذلك بالمجان ولكن على شرط ..! أن تموت معدما فقيرأ للملك من هذه 
الدنيا الواسعة شبرًا من أرض .. أو ذراعا من كفن ....!

“ساخط”

ال  الذين  والسمك  اللحم  باعة  من  يشكو   •
األسعار  يحددون  بل  البلدية  بتسعيرة  يتقيدون 
اللحم  بعض  فأن  ذلك  وفوق  يعجبهم!  كما 
الناحية  يولوا  أن  من  يرجون  وهم  مغشوش 

اهتمامهم.

بائع   كل  ان  إذ  المتجولين  )الغاز(  باعة  من  يشكو   •
أن  ويقترحون  لآلخر،  مخالف  )جالون(  يستعمل 

توزع الشركة على كل بائع )جالون( خاص.

كثرة  من  والمحرق  المنامة  سكان  يشكو   •
يتسبب  مما  األيام  هذه  في  الضالة  الكالب 
،ويرجون  الليل  في  وخاصة  للمواطنين،  ازعاجًا 
الكالب  هذه  من  تريحهم  أن  األمن  مديرية  من 

الضالة التي ال يعرف من أين جاء معظمها.

أواًل  المحرق(  )سينما  من  المحرق  أهلي  يشكو   •
ثم   .. المزرية  حالتها  إلى  بالنسبة  أسعارها  لعلو 
من  الناس  لتقي  الالزمة  الوقايات  وجود  لعدم 

البرد والمطر.

تترك  المقاهي والمطاعم  يشكو من أن بعض   •
وبعض  والحليب  )الروب(  والزبادي  اللبن  )أواني( 
الحلويات مكشوفة تسرح وتمرح على سطحها 
ومفتشوا   ... أنواعها  إختالف  على  الحشرات 
قانون  حول  بجدلهم  الهون  عنها  البلدية 

البلدية الجديد ...

 الجمعة 15 جمادى الثانية سنة 1373 
الموافق 19 فبراير سنة 1954

 العدد - السنة األولى - ربيع الثاني 1372 
 19 ديسمبر 1952 

)اذا كان الوخز يؤلم فان هناك أشياء أشد 
ايالما من الوخز(

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
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11 سيارة Audi A6 للفوز شهريًا
 والجائزة الكبرى سيارة Audi A8 بإنتظارك للفوز 

في نهاية العام!
إستخدم بطاقات كريدي مكس واكتشف فخامة الجوائز لهذا العام. سيارة Audi A6 موديل 2017 شهريا والجائزة الكبرى 

سيارة Audi A8 موديل 2018 في نهاية العام.
إربح أكثر مع كريدي مكس...

 

إربح أكثر 
مع كريدي مكس...

MOIC/PC/3415/2016 *تطبق الشروط واألحكام.

كريدي مكس ش.م.ب )مقفلة( - شركة تمويل مرخصة من قبل مصرف البحرين المركزي
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مظاهر الفرحة بالعيد الوطني املجيد يف ال�سبعينيات

اإحدى مدار�س البنني باملحرق يف اخلم�سينيات

فر�سة املنامة يف اخلم�سينيات 

املغفور له ال�سيخ عبداهلل بن عي�سى اآل خليفة يف حفل اإفتتاح مدر�سة 

باإحدى القرى يف اخلم�سينيات

عني الدوبية يف ال�ستينيات
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باب البحرين يف ال�ستينيات�سوق ال�سمك يف ال�ستينيات 

مقر النادي الأهلي ب�سارع الزبارة يف اخلم�سينياتجمموعة من الن�ساء عند اإحدى العيون يف ال�ستينيات

ثكنة اجلي�س الربيطاين يف �سرتة يف ال�ستينيات
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جماد الثاني سنة 1355 محمد صالح الشتر معاون رئيس بلدية المنامة

الموقر  المنامة  بلدية  مجلس  أن  األجار  سيكالت  دراجات  في  العاملين  كل  عموم  إلى  نعلن 
المنعقد في 26 ربيع 2 سنة 1355 قرر على أصحاب هؤالء ما يأتي:

عدم ركوب األطفال على الدراجات وهم األطفال الذين سنهم من 12 سنة فنازل، أما الذين   •
عمرهم من 12 سنة فصاعد فال بأس.

أصحاب الدراجات ال يجوز لهم أن يؤجروها على األطفال المذكورين بالمادة األولى، وال على   •
الرجل أو الولد الكبير الذي يستأجر الدراجة باسمه لركوب غيره.

الطريق  في  المستأجر  يمرن  أن  الدراجة  صاحب  على  فممنوع  التمرين  يريدون  الذين  أما   •
أن  للمستأجر  يجوز  ال  كما  لذلك  ممر  الغير  بالمحالت  إال  السيارات  فيها  تمر  التي  والشوارع 

يمرن غيره بتلك الطرق والشوارع.
المحكمة  إلى  وتقديمه  حااًل  بقبضه  الحق  وللبوليس  فيعاقب  لذلك  يمتثل  لم  من  وكل   •

لمعاقبته.

9 ربيع الثاني سنة 1368 الموافق 8 فبراير 1949 رئيس بلدية المنامة

بناء على قرار المجلس البلدي نخبر عموم أصحاب المقاهي في حدود بلدية المنامة أنه سوف 
ال يسمح بوجود المقاهي في داخل فرقان المنامة. فيجب عليهم الحضور لدى هذه الدائرة 
خالل سبعة أيام من تاريخه لتجديد إجازات مهنتهم لعام 1368. وسوف ال تعطى اإلجازة لمن ال 
تتوفر فيه الشروط التي نص عليها القرار المذكور وكل من يتخلف بعد انتهاء المدة عن الحضور 

سيؤتى به بواسطة الشرطة / ليعلم.

23 شعبان سنة 1346 هجرية علي بن حسين الخلفان معاون رئيس البلدية

إلى كافة بياعة الفواكه واللحم واألسماك وأصحاب القهاوي والهوتيالت والخبازين نخبركم 
لم  من  وكل  الذباب  لمكافحة  البلدية  عليكم  ابتاعتها  التي  اآللة  استعمال  عليكم  يجب  أنه 
يستعملها فالبلدية تقدم ضده شكاية عند الحكومة والحكومة ستجازيه على عدم امتثاله 

ألوامر البلدية.

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 ...

إعالنات من أيام زمان
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تتضمن الباقة:

تمويل دون مرابحة لمدة 5 سنوات  -
ضمان وخدمة لمدة 5 سنوات  -

خدمة مساعدة على الطريق لمدة 5 سنوات  -
تظليل مّجاني للنوافذ  -

جاكوار تعود بالجود

 أسعار مميزة مع تمويل دون 
مرابحة لمدة 5 سنوات

 استمتع باألداء المثير وراحة البال الكاملة مع سيارات 
جاكوار خالل شهر رمضان المبارك، اكتشف عروضنا

السخية وانطلق اليوم بسيارة أحالمك.

تفضل اليوم بزيارة السيارات األوروبية لمعرفة المزيد.

السيارات األوروبية
هاتف: 460 460 17 973+

jaguar-me.com/euromotors

ُتطبق الشروط واألحكام.
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