رمضانيات

يومية مسائية تصدر عن وكالة أبراس
اإلدارة ،17721503 :التوزيع39757015 :
اإلعالنات34307588 ،36504114 :
البريد اإللكترونيramadanyat@live :
الموقع اإللكترونيwww.aprasadvt.com :

شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس

األربعاء  3رمضان  1432هجرية

 3أغسطس  2011ميالدية

السنة الثالثة

Ramadanyat

ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا

أهل الكهف ..كانوا من آياتنا عجبا
س ْب َ
يم َكا ُنوا ِم ْن آَ َيا ِت َنا َع َج ًبا (ِ )9إ ْذ
اب ا ْل َك ْه ِ
قال اهلل تعالى “أَ ْم َح ِ
ف َو َّ
ص َح َ
ت أَ َّن أَ ْ
الر ِق ِ
ئ َل َنا ِم ْن أَ ْم ِر َنا َر َ
ف َف َقا ُلوا َر َّب َنا آَ ِت َنا ِم ْن َل ُد ْن َ
ك َر ْح َم ًة َو َه ِّي ْ
ش ًدا ()10
أَ َوى ا ْل ِف ْت َي ُة ِإ َلى ا ْل َك ْه ِ
سن َ
َف َ
م َب َع ْث َن ُ
م أَ ُّي ا ْل ِح ْز َب ْي ِن
ف ِ
م ِفي ا ْل َك ْه ِ
ِين َع َد ًدا (ُ )11ث َّ
م ِل َن ْع َل َ
اه ْ
ض َر ْب َنا َع َلى آَ َذان ِِه ْ
َ
َ
ص َع َل ْي َ
م
أَ ْح َ
م ِف ْت َي ٌة آَ َم ُنوا ِب َر ِّب ِه ْ
م بِا ْل َح ِّق ِإ َّن ُه ْ
ك َن َبأ ُه ْ
صى ل َِما َلب ُِثوا أ َم ًدا (َ )12ن ْح ُن َن ُق ُّ
َو ِز ْد َن ُ
م ُه ًدى ( ...”)13أهل الكف هم فتيه شباب وليسوا شيوخ ضعفاء امنوا
اه ْ
بربهم ،وان اهلل سبحانه وتعالى لما امنوا به زادهم ايمانا ،فاهلل سبحانه وتعالى
يزيد المؤمن الحق ايمانا ويعينه على طريقه مادام ايمانه صحيحا وهؤالء الفتيه
خافوا على دينهم ففروا به الى كهف فى الجبل ..ويقول اهلل سبحانه وتعالى
«واذ اعتزلتموهم وما يعبدون اال اهلل فأوا الى الكهف ينشر لكم من رحمته
ويهيء لكم من امركم مرفقا» ،ولهذا يعرفنا اهلل ان من يفر بدينه الى مكان
غير الذى يقيم فيه وان مهما كان هذا المكان ضيق فأن رحمة اهلل واسعه ولن
يخزى اهلل المؤمنين أبدا .......

ابتلى في جسده بأنواع البالء ولم يبق منه عضو سليم

َ
ِّ
ي
ن
س
م
ي
ن
ادى َر َّب ُه أ
ِ
َّ
نبي اهلل أيوب ِ “ ..إ ْذ َن َ
َ
َ
اح ِم َ
ُّ
الض ُّر َوأَ ْن َ
ين”
م ال َّر ِ
ت أَ ْر َح ُ

ِي ُّ
الض ُّر
قال اهلل تعالىَ :
ادى َر َّب ُه أَ ِّني َم َّ
وب ِإ ْذ َن َ
«وأَ ُّي َ
سن َ
َ
اح ِم َ
َوأَ ْن َ
اس َت َج ْب َنا َل ُه َف َكش ْف َنا َما ب ِِه
الر ِ
م َّ
ين * َف ْ
ت أَ ْر َح ُ
ِم ْن ُ
م َر ْح َم ًة ِم ْن عِ ْن ِد َنا
ض ٍّر َوآ َت ْي َن ُ
م َم َع ُه ْ
اه أَ ْه َل ُه َو ِم ْث َل ُه ْ
َوذِ ْك َرى ِل ْل َعاب ِِد َ
ص»و ْ
اذ ُك ْر
ين» ،وقال تعالى في سورة
َ
َ
ِي َّ
الش ْي َ
ط ُ
ب
ص ٍ
ادى َر َّب ُه أ ِّني َم َّ
وب ِإ ْذ َن َ
َع ْب َد َنا أَ ُّي َ
ان ِب ُن ْ
سن َ
س ٌل َبا ِر ٌد َو َ
ض ب ِِر ْجل َ
اب * ا ْر ُك ْ
اب * َو َو َه ْب َنا
َو َع َذ ٍ
ش َر ٌ
ِك َه َذا ُم ْغ َت َ
َ
ُ
اب
م َر ْح َم ًة ِم َّنا َوذِ ْك َرى لِأولِي ا ْلأ ْل َب ِ
م َم َع ُه ْ
َل ُه أَ ْه َل ُه َو ِم ْث َل ُه ْ
اض ِر ْب ب ِِه َو َلا َت ْح َن ْ
* َو ُخ ْذ ِب َي ِد َ
ض ْغثًا َف ْ
صابِرًا
ك ِ
ث ِإ َّنا َو َج ْد َن ُ
اه َ
َ
اب» ،وقد قال علماء التفسير والتاريخ
م ا ْل َع ْب ُد ِإ َّن ُه أ َّو ٌ
ن ِْع َ
وغيرهم :كان أيوب رج ً
ال كثير المال من سائر صنوفه
وأنواعه ،من األنعام ،والعبيد ،والمواشي ،واألراضي
المتسعة بأرض البثينة من أرض حوران وقد حكى ابن
عساكر أنها كلها كانت له ،وكان له أوالد وأهلون كثير،
فسلب من ذلك جميعه ،وابتلى في جسده بأنواع البالء،
ولم يبق منه عضو سليم سوى قلبه ولسانه ،يذكر اهلل
عز وجل بها ،وهو في ذلك كله صابر محتسب ذاكر هلل
عز وجل في ليله ونهاره ،وصباحه ومسائه.....

ذكريات من أيام زمان
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ص َع َل ْي َ
م ِبا ْل َح ِّق
ك َن َب َأ ُه ْ
َن ْح ُن َن ُق ُّ

أهل الكهف“ ..قل ربي أعلم بعدتهم”

قال تعالى «أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبًا» (الكهف – )9
 ..لم يكن أحد أيام رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يعرف شيئ ًَا عن أهل الكتاب إلى أن
انقضى تسعة عشر قرنًا على خبرهم ،ومرور أربعة عشر قرنًا بشأنهم وجاء عصرنا هذا
فأكتشف عالم آثار عند منطقة الرحيب مغارة الكهف التي اتخذها أصحاب الكهف مرقدًا
لهم حين دخلوها هاربين بأنفسهم ،وفارين بدينهم وإيمانهم باهلل عز و جل ،وظهر
في الكهف ثمانية قبور ،وهو العدد الذي ذكره القرآن الكريم وبقرب باب الكهف وجدت
جمجمة كلب وكان حارسهم ،وعدد أصحاب الكهف سبعة منهم الراعي ،وثامنهم
كلبهم ،وقد دفن الكلب على عتبة الباب حيث كان يحرس ،ولم يدفن في القبر الثامن..
ويقول تعالى عن هذه القصة بأسلوب القرآن المعجز « سيقولون ثالثة رابعهم كلبهم
ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجمًا بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل
ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إال قليل فال تماري فيهم إال مراء ظاهرًا و ال تستفتي
منهم أحدًا»...
قصة أهل الكهف
في زمان ومكان غير معروفين لنا اآلن ،كانت توجد
قرية مشركة ضل أهلها عن الطريق المستقيم،
وعبدوا مع اهلل ماال يضرهم وال ينفعهم ،عبدوهم
من غير أي دليل على ألوهيتهم ،ومع ذلك كانوا
يدافعون عن هذه اآللهة المزعومة ،وال يرضون
أن يمسها أحد بسوء ،ويؤذون كل من يكفر بها،
وال يعبدها ،وفي هذه المجتمع الفاسد ،ظهرت
ّ
حكمت
مجموعة من الشباب العقالء ثلة قليلة
عقلها ،ورفضت السجود لغير خالقها ،اهلل الذي
بيده كل شيء .فتية ،آمنوا باهلل ،فثبتهم وزاد في
هداهم .وألهمهم طريق الرشاد ،ولم يكن هؤالء
الفتية أنبياء وال رسال ،ولم يتوجب عليهم تحمل ما
يتحمله الرسل في دعوة أقواهم .إنما كانوا أصحاب
إيمان راسخ ،فأنكروا على قومهم شركهم باهلل،
وطلبوا منهم إقامة الحجة على وجود آلهة غير

اهلل .ثم قرروا النجاة بدينهم وبأنفسهم بالهجرة
من القرية لمكان آمن يعبدون اهلل فيه .فالقرية
فاسدة ،وأهلها ضالون ،وعزم الفتية على الخروج من
القرية ،والتوجه لكهف مهجور ليكون مالذا لهم.
معجزة إالهية
واستلقى الفتية في الكهف ،وجلس كلبهم على
باب الكهف يحرسه ،وهنا حدثت معجزة إالهية ،لقد
نام الفتية ثالثمئة وتسع سنوات .وخالل هذه المدة،
كانت الشمس تشرق عن يمين كهفهم وتغرب
عن شماله ،فال تصيبهم أشعتها في أول وال آخر
النهار ،وكانوا يتقلبون أثناء نومهم ،حتى ال تهترئ
أجاسدهم .فكان الناظر إليهم يحس بالرعب ،يحس
بالرعب ألنهم نائمون ولكنهم كالمستيقظين من
كثرة تق ّلبهم ،ثم بعثهم اهلل مرة أخرى ،واستيقضوا
من سباتهم الطويل ،لكنهم لم يدركوا كم
مضى عليهم من الوقت في نومهم ،فتساءلوا:

كم لبثنا؟! فأجاب بعضهم :لبثنا يوما أو بعض يوم.
لكنهم تجاوزوا بسرعة مرحلة الدهشة ،فمدة النوم
غير مهمة ،المهم أنهم استيقظوا وعليهم أن
يتدبروا أمورهم ،فأخرجوا النقود التي كانت معهم،
ثم طلبوا من أحدهم أن يذهب خلسة للمدينة ،وأن
يشتري طعاما طيبا بهذه النقود ،ثم يعود إليهم
برفق حتى ال يشعر به أحد .فربما يعاقبهم جنود
الملك أو الظلمة من أهل القرية إن علموا بأمرهم.
قد يخيرونهم بين العودة للشرك ،أو الرجم حتى
الموت.
لكل نفس أجل
وخرج الرجل المؤمن متوجها للقرية ،إال أنها لم
تكن كعهده بها .لقد تغيرت األماكن والوجوه،
تغيّرت البضائع والنقود ،واستغرب كيف يحدث
كل هذا في يوم وليلة .وبالطبع ،لم يكن عسيرا
على أهل القرية أن يميزوا دهشة هذا الرجل ،ولم
يكن صبعا عليهم معرفة أنه غريب ،من ثيابه التي
يلبسها ونقوده التي يحملها ،ولقد آمن المدينة
التي خرج منها الفتية ،وفرح الناس بهؤالء الفتية
المؤمنين .لقد كانوا أول من يؤمن من هذه القرية.
لقد هاجروا من قريتهم لكيال يفتنوا في دينهم.
وها هم قد عادوا .فمن حق أهل القرية الفرح.
وذهبوا لرؤيتهم ،وبعد أن ثبتت المعجزة ،معجزة
إحياء األموات .وبعدما استيقنت قلوب أهل القرية
قدرة اهلل سبحانه وتعالى على بعث من يموت ،برؤية
مثال واقعي ملموس أمامهم .أخذ اهلل أرواح الفتية.
فلكل نفس أجل ،وال بد لها أن تموت .فاختلف أهل
القرية .فمن من دعى إلقامة بنيان على كهفهم،
ومنهم من طالب ببناء مسجد ،وغلبت الفئة الثانية.
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لم يزده البالء إال صبرًا واحتسابًا وحمدًا وشكرًا

نبي اهلل أيوب..
ل َبا ِر ٌد َو َ
“ا ْر ْ
كض ِب ِر ْج ِل َ
س ٌ
اب”
ك َه َذا ُم ْغ َت َ
ش َر ٌ
قال ابن إسحاق عن نبي
اهلل داود أنه كان رج ً
ال من
الروم وهو أيوب بن موص
بن زارح بن العيص بن
إسحاق بن إبراهيم الخليل،
وحكى ابن عساكر أن أمه
بنت لوط عليه السالم.
وقيل كان أبوه ممن آمن
بإبراهيم عليه السالم يوم
ألقي في النار فلم تحرقه،
والمشهور هو القول األول،
ألنه من ذرية إبراهيم كما
قررنا عند قوله تعالى:
س َل ْي َم َ
ان
َ
او َد َو ُ
«ومِ ْن ُذ ِّريَّتِ ِه َد ُ
وس َ
وسى
ف َو ُم َ
َوأَ ُّي َ
وب َو ُي ُ
َو َها ُر َ
ون» .ومن الصحيح
أن الضمير عائد على
إبراهيم دون نوح عليهما
السالم،.وهو من األنبياء
المنصوص على اإليحاء
إليهم في سورة النساء
في قوله تعالىِ « :إ َّنا أَ ْو َح ْي َنا
ِإ َل ْي َ
وح
ك َك َما أَ ْو َح ْي َنا ِإ َلى ُن ٍ
َوال َّن ِب ِّي َ
ين مِ ْن َب ْع ِدهِ َوأَ ْو َح ْي َنا
س َماعِ َ
يل
ِإ َلى ِإ ْب َر ِ
اه َ
يم َو ِإ ْ
س َح َ
اط
س َب ِ
وب َوا ْل َأ ْ
اق َو َي ْع ُق َ
َو ِإ ْ
وب» اآلية ...
يسى َوأَ ُّي َ
َوعِ َ

قصته مع المرض
طال مرض نبى اهلل داود حتى عافه الجليس،
وأوحش منه األنيس ،وأخرج من بلده ،وألقي على

جسده ،حتى فرَّ ج اهلل عنه ،وعظم له األجر ،وأحسن
الثناء عليه.وقال حميد :مكث في بلواه ثمانية عشرة
سنة.

مزبلة خارجها ،وانقطع عنه الناس ،ولم يبق أحد

وقال السدي :تساقط لحمه حتى لم يبق إال العظم

يحنو عليه سوى زوجته ،كانت ترعى له حقه ،وتعرف

والعصب ،فكانت امرأته تأتيه بالرماد تفرشه تحته،

قديم إحسانه إليها ،وشفقته عليها ،فكانت تتردد

فلما طال عليها قالت :يا أيوب لو دعوت ربك لفرج

إليه ،فتصلح من شأنه ،وتعينه على قضاء حاجته،
وتقوم بمصلحته ُ
وضعف حالها ،وقل ما لها ،حتى

عنك ،فقال :قد عشت سبعين سنة صحيحًا ،فهو
قليل هلل أن أصبر له سبعين سنة ،فجزعت من هذا

كانت تخدم الناس باألجر ،لتطعمه وتقود بأوده

الكالم ،وكانت تخدم الناس باألجر وتطعم أيوب

رضي اهلل عنها وأرضاها ،وهي صابرة معه على ما

عليه السالم.

حل بهما من فراق المال والولد ،وما يختص بها من
المصيبة بالزوج ،وضيق ذات اليد ،وخدمة الناس بعد
السعادة ،والنعمة ،والخدمة ،والحرمة ،فإنا هلل وإنا
إليه راجعون ،وقد ثبت في الصحيح أن رسول اهلل
صلى اهلل عليه وسلم قال «أشد الناس بالء األنبياء،
ثم الصالحون ،ثم األمثل فاألمثل ،يبتلى الرجل على
حسب دينه ،فإن كان في دينه صالبة زيد في بالئه»،
ولم يزد هذا كله أيوب عليه السالم إال صبرًا واحتسابًا
وحمدًا وشكرًا ،حتى أن المثل ليضرب بصبره عليه
السالم ،ويضرب المثل أيضًا بما حصل له من أنواع
الباليا .وعن مجاهد أنه قال :كان أيوب عليه السالم
أول من أصابه الجدري ،وقد اختلفوا في مدة بلواه
على أقوال؛ فزعم وهب أنه ابتلي ثالث سنين ال تزيد

ثم إن الناس لم يكونوا يستخدمونها لعلمهم أنها
امرأة أيوب ،خوفًا أن ينالهم من بالئه ،أو تعديهم
بمخالطته ،فلما لم تجد أحدًا يستخدمها عمدت
فباعت لبعض بنات األشراف إحدى ضفيرتيها،
بطعام طيب كثير ،فأتت به أيوب ،فقال :من أين لك
هذا؟ وأنكره .فقالت :خدمت به أناسًا فلما كان الغد
لم تجد أحدًا ،فباعت الضفيرة األخرى بطعام فأتته
به فأنكره أيضًا ،وحلف ال يأكله حتى تخبره من أين
لها هذا الطعام ،فكشفت عن رأسها خمارها ،فلما
ِي ُّ
الض ُّر
رأى رأسها محلوقًا قال في دعائه« :أَ ِّني َم َّ
سن َ
اح ِم َ
وَ أَ ْن َ
ين».
م الرَّ ِ
ْح ُ
ت أَر َ
 18عاما من البالء

وال تنقص .وقال أنس :ابتلي سبع سنين وأشهرًا،

وعن عبد اهلل بن عبيد بن عمير ،قال :كان أليوب

وألقى على مزبلة لبني إسرائيل تختلف الدواب في

أخوان ،فجاءا يومًا فلم يستطيعا أن يدنوا منه من
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رمضانيات
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ريحه ،فقاما من بعيد ،فقال أحدهما لصاحبه :لو
كان اهلل علم من أيوب خيرًا ما ابتاله بهذا ،فجزع
أيوب من قولهما جزعًا لم يجزع من شيء قط .قال:
اللهم إن كنت تعلم أني لم أبت ليلة قط شبعانًا
وأنا أعلم مكان جائع فصدقني ،فصدق من السماء
وهما يسمعان .ثم قال :اللهم إن كنت تعلم
أني لم يكن لي قميصان قط وأنا أعلم مكان عار،
فصدقني فصدق من السماء وهما يسمعان .ثم
قال :اللهم بعزتك وخر ساجدًا ،فقال :اللهم بعزتك
ال أرفع رأسي أبدًا حتى تكشف عني ،فما رفع رأسه
حتى كشف عنه .وعن أنس بن مالك أن النبي صلى
اهلل عليه وسلم قال« :إن نبي اهلل أيوب لبث به بالؤه
ثماني عشرة سنة ،فرفضه القريب والبعيد إال رجلين
من إخوانه كانا من أخص إخوانه له ،كانا يغدوان
إليه ويروحان ،فقال أحدهما لصاحبه :يعلم اهلل
لقد أذنب أيوب ذنبًا ما أذنبه أحد من العالمين قال
له صاحبه :وما ذاك؟ قال :منذ ثماني عشر سنة لم
يرحمه ربه فكشف ما به ،فلما راحا إليه لم يصبر

ْك ْ
ض ِبرِ ْجلِ َ
ار ُ
ك

الرجل حتى ذكر ذلك له ،فقال أيوب :ال أدري ما تقول

وقال أبو هريرة :قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم:

غير أن اهلل عز وجل يعلم أني كنت أمر على الرجلين

«بينما أيوب يغتسل عريانًا خرّ عليه جراد من ذهب،

يتنازعان فيذكران اهلل فأرجع إلى بيتي فأكفر عنهما،
كراهية أن يذكر اهلل إال في حق» .قال :وكان يخرج
في حاجته فإذا قضاها أمسكت امرأته بيده حتى
يرجع ،فلما كان ذات يوم أبطأت عليه ،فأوحى اهلل
ض ب ِِر ْجل َ
إلى أيوب في مكانه أن «ار ُْك ْ
س ٌل
ِك َه َذا ُم ْغ َت َ
بَارِدٌ وَ َ
َاب» فاستبطأته فتلقته تنظر ،وأقبل عليها
شر ٌ
قد أذهب اهلل ما به من البالء وهو على أحسن ما

فجعل أيوب يحثي في ثوبه فناداه ربه عز وجل :يا أيوب
ألم أكن أغنيتك عما ترى .قال :بلى يا رب ،ولكن ال غنى
لي عن بركتك» .وقوله :أي :اضرب األرض برجلك فامتثل
ما أمر به ،فأنبع اهلل له عينًا باردة الماء ،وأمر أن يغتسل
فيها ويشرب منها ،فأذهب اهلل عنه ما كان يجده
من األلم واألذى والسقم والمرض ،الذي كان في

تذكرة لمن ابتلي في جسده أو ماله أو ولده ،فله
أسوة بنبي اهلل أيوب حيث ابتاله اهلل بما هو أعظم
من ذلك فصبر واحتسب ،حتى فرج اهلل عنه .عن ابن
عباس :رد اهلل إلي إمرأته شبابها ،وزادها حتى ولدت
له ستة وعشرون ولدًا ذكرًا .وعاش أيوب بعد ذلك
سبعين سنة بأرض الروم على دين الحنيفية ،ثم
غيروا بعده دين إبراهيم .وقوله{ :وَ ُخ ْذ ِبي َِد َ
ض ْغثًا
ك ِ
اض ِر ْب ب ِِه وَ َلا َت ْح َن ْ
َف ْ
م ا ْل َعب ُْد ِإ َّن ُه
ث ِإ َّنا وَ َج ْد َناهُ َ
صابِرًا ن ِْع َ
اب} هذه رخصة من اهلل تعالى لعبده ورسوله أيوب
أَوَّ ٌ
عليه السالم ،فيما كان من حلفه ليضربن امرأته مائة

كان ،فلما رأته قالت :أي بارك اهلل فيك هل رأيت نبي

سوط فقيل :حلفه ذلك لبيعها ضفائرها .وقيل :ألنه

اهلل هذا المبتلى ،فـ واهلل على ذلك ما رأيت رج ً
ال أشبه

عرضها الشيطان في صورة طبيب يصف لها دواء

به منك إذ كان صحيحًا ،قال :فإني أنا هو.

أليوب ،فأتته فأخبرته فعرف أنه الشيطان ،فحلف

«من يشبع من رحمتك»

ليضربها مائة سوط .فلما عافاه اهلل عز وجل أفتاه
أن يأخذ ضغثًا ،وهو كالعكال الذي يجمع الشماريخ

وعن ابن عباس قال :وألبسه اهلل حلة من الجنة

فيجمعها كلها ويضربها به ضربة واحدة ،ويكون

فتنحى أيوب وجلس في ناحية ،وجاءت امرأته فلم

هذا منزال منزلة الضرب بمائة سوط ،ويبر وال يحنث،

تعرفه .فقالت :يا عبد اهلل هذا المبتلى الذي كان

وهذا من الفرج والمخرج لمن اتقى اهلل وأطاعه ،وال

ههنا لعل الكالب ذهبت به أو الذئاب ،وجعلت تكلمه

سيما في حق امرأته الصابرة المحتسبة المكابدة

ساعة .قال :ولعل أنا أيوب .قالت :أتسخر مني يا عبد

الصديقة ،البارة الراشدة ،رضي اهلل عنها .ولهذا عقب
صابِرًا
اهلل هذه الرخصة وعللها بقولهِ { :إ َّنا وَ َج ْد َناهُ َ
اب} .وقد استعمل كثير من الفقهاء
م ا ْل َعب ُْد ِإ َّن ُه أَوَّ ٌ
ن ِْع َ

علي جسدي.
اهلل؟ فقال :ويحك أنا أيوب ،قد رد اهلل
ّ
قال ابن عباس :ورد اهلل عليه ماله وولده بأعيانهم
ومثلهم معهم .وقال وهب بن منبه :أوحى اهلل
إليه :قد رددت عليك أهلك ،ومالك ،ومثلهم معهم

جسده ظاهرًا وباطنًا ،وأبدله اهلل بعد ذلك كله صحة

هذه الرخصة في باب اإليمان والنذور ،وتوسع آخرون

ال تامًا ،وما ً
ظاهرة وباطنة ،وجما ً
ال كثيرًا حتى صب له

فيها حتى وضعوا كتاب الحيل في الخالص من

صحابتك قربانًا ،واستغفر لهم فإنهم قد عصوني

أيوب عليه السالم لما توفي كان عمره ثالثًا وتسعين

فيك .رواه ابن أبي حاتم .وعن أبي هريرة ،عن النبي

من المال صبًا مطرًا عظيمًا جرادًا من ذهب .وأخلف
م
اهلل له أهله كما قال تعالى{ :وَ آ َت ْي َناهُ أَ ْه َل ُه وَ ِم ْث َل ُه ْ

اإليمان .وقد ذكر ابن جرير وغيره من علماء التاريخ :أن

م} فقيل :أحياهم اهلل بأعيانهم ،وقيل :آجره
َم َع ُه ْ

سنة ،وقيل :إنه عاش أكثر من ذلك ،وقد روى ليث عن

السالم أمطر عليه جرادًا من ذهب ،فجعل يأخذ بيده

فيمن سلف وعوضه عنهم في الدنيا بدلهم وجمع
له شمله بكلهم في الدار اآلخرة .وقوله{ :ر َْح َم ًة ِم ْن

فاغتسل بهذا الماء فإن فيه شفاءك ،وقرب عن

صلى اهلل عليه وسلم قال« :لما عافى اهلل أيوب عليه
ويجعل في ثوبه قال :فقيل له يا أيوب أما تشبع؟
قال :يا رب ومن يشبع من رحمتك».

عِ ْن ِد َنا} أي :رفعنا عنه شدته ،وكشفنا ما به من ضر
رحمة منا به ،ورأفة وإحسانًا{ .وَ ذِ ْكرَى ِل ْل َعاب ِِد َ
ين} أي:

مجاهد ما معناه :أن اهلل يحتج يوم القيامة بسليمان
عليه السالم على األغنياء ،وبيوسف عليه السالم
على األرقاء ،وبأيوب عليه السالم على أهل البالء ،رواه
ابن عساكر بمعناه.
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مجلس أحمد مبارك النعيمي
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مجلس المحافظ سلمان بن عيسى بن هندي

رمضانيات
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ذكريات من أيام زمان
• تمارسال أول مجموعة من خريجي المدرسة الدينية الى مكة
المكرمة و االزهر الشريف في عام 1950م
• تم افتتاح مجلس الشورى في البحرين في عام 1993م.
• تغير نظام السير المروري من اليسار إلى اليمين في البحرين عام
1967م.
•

برزت ثالت مدارسأهلية لتعليم السياقة معهد البحرين
لتعليم السياقة ,الشركة الوطنية لتعليم السياقة ,شركة
الخليج لتعليم السياقة بين عام  1964-1961م

بناء مصنع التكرير في البحرين وقد أصبح واحدًا من أهم مصافي
التصدير في المنطقة في عام  1936م

السيد كارتيير مع مساعده وخبير اللؤلؤ في منزل السيد مجبل الذكير

المطرب الشعبي المرحوم محمد راشد الرفاعي

 3أغسطس  2011ميالدية
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رمضانيات

 3أغسطس  2011ميالدية

إسطول سيارات شركة نفط البحرين المحدودة سالم خطر لنقل موظفو
وعمال الشركة

المستشار بلجريف يتفقد شرطة الهجن عام  1935م

المحالت التي تبيع األواني المنزلية في وسط المنامة بالقرب من باب
البحرين

عبارات تحمل مسافرين إلى عرض البحر من ميناء المنامة الفرضة وكذلك
تقل الركاب من المنامة إلى المحرق

مد خط أنابيب نفط الخام بين السعودية والبحرين وكان يومها أطول خط من
نوعه في العام 1945م

العديد من مدارس تحفيظ القرآن الكريم المنتشرة في المحرق والمنامة في
الربع األخير من عام 1955م
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تضـعفيـن أمـامـه....
أحلى طعم ،بدون كالوري.
ّ
مع كاندريل ،المح ّلي األول على اإلطالق ،يمكنك أن تطلقي العنان لشهيتك وتتمتعي
بالطعم ك ّله من دون سعرات حراريّة.
ّ
فتفضلي الدعوة مفتوحة لتتلذذي من قلبك!
الحياة حلوة مع كاندريل

للمزيد من المعلومات ،تفضلوا بزيارة موقعنا www.canderel.net

مجالس األربعاء
مجلس فيصل عبد اللطيف السليمان الناصر وإخوانـه القفـول
الرفاع
مجلس عبد اهلل أحمد ناس وأوالده
قرب األستاذ الوطني
مجلس محمد إبراهيم الشروقي
الرفاع
مجلس أحمـد سلمـان كمـال
مجلس محمد عبداهلل الهرمسي الهاجريالرفاع الغربي
الجفير
مجلس الشيخ محمد جعفر الجفيري
الجفير
مجلس إبراهيم محمد علي زينل
الماحوز
مجلس أبناء عبد الكريم األنصاري
العدلية
مجلس محمد عبد هلل الزامل وإخوانه
جدحفص
مجلس المرحوم الشيخ سليمان المدني
البرهامة
مجلس جاسم وفريد الخاجة
مجلس سماحة سيد عبداهلل الغريفي السهلة بوقوة
السنابس
مجلس مصطفـى الشرخـات
المقشع
مجلس فيصل الخور وإخوانه
رأس رمان
مجلس مصطفـى عبداللطيـف
دار كليب
مجلس الحاج إبراهيم الكاظم
المحرق
مجلس عبداللطيف جناحي
الجفير
مجلس عائلة العوضي
الرفاع
مجلس صالح محمد عيد
الرفاع
مجلس سعادة الشيخ خالد بن عبداهلل آل خليفة
الرفاع الشرقي
مجلس جبر سلطان السويدي
بوكوارة
مجلس جاسم ومحمد المهزع
سند
مجلس أحمد ابراهيم بهزاد
القضيبية
مجلس محمد عبداهلل عيسى المناعي

مجالس الخميس
39464048
39661855
39660661
17780303
39455963
39453233
39632020
39631110
39699090
39863993
39671166
39652266
39450480
39688688
39694924
39677077
17322978
39323932
17785558
39330700
39323233
17259999
39691122
17703131

المجالس اليومية

مجلس سعادة الشيخ عبداهلل بن خالد الخليفة

الرفاع

مجلس الشيخ عبداهلل بن خليفة
بن سلمان آل خليفة

الرفاع

39799999

مجلس سعادة د .ماجد بن علي النعيمي

الرفاع

17680071

الجفير

39461369

العدلية

39615005

مجلس فيصل جواد

العدلية

39604494

مجلس سعادة علي صالح الصالح

السهلة

17748801

جبلة حبشي

39687777

مجلس حبيب علي عواجي

بوقوة

17400056

مجلس ديوانيـة العصفـور

الدراز

39455566

مجلس آل محمود

الحد

39476676

مجلس عبدالرحمن بوعلي

الحد

39616151

الحد

39671417

سماهيج

39689389

مجلس عبدالغفار الكوهجـي
مجلس الشيخ عبدالحسين العصفور

مجلس جميل كاظم العلوي

مجلس عيسى مبارك الكبيسي
مجلس علي محمد السماهيجي
مجلس الشيخ عبدالقادر قاسم خنجي واخوانه
مجلس محمد مبارك الجالهمة

الرفاع

39465800

مجلس الشيخ عبداهلل بن علي بن حمد آل خليفة
عالي
مجلس أحمد محفوظ العالي
المنامة
مجلس المرحوم السيد موسى العلوي
الجفير
مجلس عائلة المديفع
القضيبية
مجلس المرحوم علي بن يوسف فخرو
فريق العوضية
مجلس صالح خنجي
النعيم
مجلس أحمد يوسف محمود
بالد القديم
مجلس عبد المهدي البصري
بالد القديم
مجلس صالح الجالوي
المنامة
مجلس صادق وتقي البحارنة
الحد
مجلس المسلم
المنامة
مجلس أبناء سيد كاظم جعفر العلوي
مجلس الحاج محمد علي منصور الغسرة بني جمرة
بوري
مجلس الشيخ أحمد العصفـور

17776351

المحرق

ألي إضافات أو تعديل على بيانات المجالس

الرجاء مراسلتنا علىramadanyat@alive.com :

36411000
39639888
39454188
39457300
17225547
39645444
39424269
17228855
39672223
39585457
39458262

