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السنة الثالثة
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عالجًا ألحد عشر مرضًا

الرمـان ..ثمـرة الجنـة
الرمان فاكهة صيفية وشجرته معمرة ذات أزهار بيضاء جميلة
تتحول إلى ثمار لذيذة بجلد قرمزي اللون أو أصفر محمر منه
الحلو وهو األجود وهو كبير وأملس وشديد الحمرة ورقيق
القشرة وحباته كثيرة الماء ومنه الحلو المعتدل والحامض
وهو من ثمار الجنة وورد ذكره في القرآن الكريم ثالث مرات،
إحداها قوله تعالى “وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا
به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا
ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون
والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن
في ذلكم آليات لقوم يؤمنون” األنعام  ،99وورد في قول اهلل
تعالى “ومن دونهما جنتان .فبأي آالء ربكما تكذبان .مدهامتان.
فبأي آالء ربكما تكذبان .فيهما عينان نضاختان .فبأي آالء ربكما
تكذبان .فيهما فاكهة ونخل ورمان” “سورة الرحمن”.
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مكان وزمان ،هي الشعاع الذي يمنحنا األمن واألمان
والعطف والحنان واألمل والصبر وتحمينا من الخطر
بدفاعها الدائم على مر الليالي واأليام ،كم عانت
من أجلنا وتحملت صرخاتنا ونحن في المهد وكم
تحملت لحل مشكالتنا ونحن كبار ،وهي التي علمتنا
ووهبتنا كل شيء في حياتها دون أن تنتظر أي مقابل
منا ،واألم في اإلسالم لها مكانة عظمى ويكفينا
شرفا أن اهلل سبحانه وتعالى أمر ببرها بعد األمر
بعبادته مباشرة ،فأمر تعالى بإكرامها وطاعتها
في غير معصية ،وحسن معاملتها والحفاظ على
كينونتها ،وجعل لها مكانة قد تفوق درجة الجهاد،
وال يعرف التاريخ دينًا وال نظاما كرم المرأة باعتبارها
أمًا ،وأعلى من مكانتها ،مثل اإلسالم،
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الرمان  ..نور القلوب
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لون أصفر فاتح وحبوب قرمزية درية كبيرة ،ومنه
البلدي ذو الحموضة المرتفعة وهو أقل جودة من
الطائفي ،ومنه الشامي ذو الثمار الحمراء والبذور
الوردية الفاتحة ،ومنه الحامض وخد الجميل والمدني.
وألهل مصر رمانهم الذي منه المليسي والسكري
والمنفلوطي والبناتي .أما في العراق فهناك السليمي
ومسابق وقس عليها ،فلكل أرض رمانها.
عصير الرمان

قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم “ما من رمانة إال ولقحت من رمان الجنة وما رمانة إال
فيها حبة من رمان الجنة” ..لذلك كان سيدنا علي بن أبي طالب كرم اهلل وجهه يحرص
على أن يأخذ كل الفصوص الموجودة في الرمان حتى يصيب فص رمانة الجنة ،وعن
النبي صلى اهلل عليه وسلم قال “كلوا الرمان فليست منه حبة تقع في المعدة إال أنارت
القلب وأخرست الشيطان أربعين يوما” ،وفي رواية “ونفت عنه وسوسة الشيطان” ،وقال
ابن القيم الجوزية “إن حلو الرمان جيد للمعدة ومقو لها بما فيه من قبض لطيف نافع
للحلق والصدر والرئة وجيد للسعال وماؤه ملين للبطن وحامضه يدر البول ويسكن
الصفراء ويقطع اإلسهال ويمنع القيء ويقوي األعضاء” وقال الرازي إن الرمان الحلو يقطع
القيء وينفع من الخفقان ،وقال داود األنطاكي في التذكرة :الرمان كله جالء ،يغسل
الرطوبات وخمل المعدة ويفتح السدد ويحد البصر وينفع الجرب ويزيل السعال المزمن
وخشونة الحلق وأوجاع الصدر ويقمع الصفراء ويقطع العطش واللهيب ويلحم الجروح
ويخرج الديدان ويمنع الدمامل ،أما ابن سينا فقال في قانونه :إن الرمان يقبع الصفراء
ويمنع سيالن الفضول إلى األحشاء وملين ينفع من وجع األذن ،وطالء لباطن األنف ونافع
للعين والورم والحميات وااللتهابات ،ويقول ابن البيطار :حب الرمان ينفع التهاب المعدة
ويشد اللثة ويقطع النزيف ويذهب حكة العين.

وعصير الرمان يقي من أمراض القلب ومضاد لألكسدة
وتصلب الشرايين ،يقلل تكدس البروتينات الشحمية
الضارة بالجسم وله خواص هاضمة ممتازة ،يقي من
النقرس ويمنع تشكل الحصى الكلوية ويشفي أيضًا
من حاالت الصداع وأمراض العيون واألمراض الجلدية
والجرب .وأكدت البحوث أن تناول نصف كوب على
األقل من عصير الرمان في اليوم يقلل من احتماالت
اإلصابة بتجلط الشرايين أو أمراض القلب ،وأكدت
دراسة علمية حديثة أن ثمار الرمان تعالج أحد عشر
مرضًا وتوفر احتياجات الجسم األساسية من العناصر
الغذائية وقالت الدراسة إن بذور الرمان ذات الغالف
العصيري البلوري والتي تستخدم في سالطة الفواكه
تقضي على البكتيريا المسببة لإلسهال ،كما تقوي
القلب والمعدة وتدر البول وتطهر الدم وتذيب حصوات
الكلى ،وتلطف الحرارة المرتفعة في الجسم ،وتشفي
عسر الهضم وتقلل آالم النقرس ،كما أن مسحوق
األزهار يستخدم شرابًا أيضًا ضد اإلسهال وأوضحت
الدراسات انه يمكن استخدام الرمان لمعالجة الوهن
العصبي وبعض أنواع األورام التي تصيب األغشية
المخاطية ،ونستنتج من هذا كله الحكمة في قول
اإلمام علي رضي اهلل عنه وكرم اهلل وجهه “كلوا
الرمان بشحمه فإنه دباغ للمعدة وأطعموا صبيانكم
الرمان فإنه أسرع أللسنتهم” ،فهذا يدل على أن الرمان
فوائد كله ويستفاد بجميع أجزاء الثمرة.
الزهرة والقشرة
وزهرة الرمان حمراء رائعة الجمال تسمى “جلنار”
وأشجاره تعمر ما يقرب من خمسين سنة ،وعرفه
العرب منذ القدم وورد في أشعارهم وآثارهم
المكتوبة وتوصل الطبيب اإلغريقي وستوريدس
في القرن الميالدي األول إلى قدرة الرمان على طرد
الديدان واستعمل الفراعنة قشر الرمان لعالج القيء
والجرب والقروح ،أما قشر الرمان فيطرد الديدان

شجيرة أغصانها متدلية

أنواع الرمان

الشريطية ويعالج الجدري والوهن العصبي واألورام

الرمان شجيرة يصل ارتفاعها إلى  6أمتار لها أغصان
متدلية ،في أطرافها أشواك ،وأغصانها وأوراقها تميل
إلى اللون األحمر .أزهارها حمراء فاتحة اللون جميلة
المنظر .الثمرة كروية تحمل تاجًا قشرة الثمرة جلدية
القوام تحتوي الثمرة على كثير من البذور الحمراء أو
أحيانا تميل إلى البياض ولكن في الغالب تكون بلون
أحمر قاني .األوراق تتسقط في الخريف ولذا فإن
شجرة الرمان ليست دائمة الخضرة .وتسمى أزهار
الرمان بالجلنار وهذا معرب لكلمة كلنار الفارسية التي
معناها ورد الرمان.

والرمان فاكهة صيفية من الفصيلة اآلسية وأشجار
الرمان على نوعين :نوع يزرع لثمار الفاكهة ،ونوع آخر
للزينة واألزهار ،ويسمى “نانا” .وزهرة رمان الفاكهة

التي تصيب األغشية المخاطية خاصة إذا استخدم مع

“جلنار” ،وأشجار رمان
زهرة حمراء رائعة الجمال ،تسمى ُ
الفاكهة تعمر إلى ما يقارب  50سنة ،ويمكن للشجرة
أن تعطي محصو ً
ال بعد زراعتها بثالث سنوات .ولكن
أقصى محصول لها يكون بعد  8سنوات .تنضج ثمار
الرمان في بداية شهر أغسطس وتستمر حتى نهاية
شهر سبتمبر ومن أنواع الرمان :الطائفي المستدير
الذي تزن ثمرته قرابة النصف كيلو جرام ،وهي ذات

العسل ويساعد على هضم المواد الدسمة ويحتوي
على نسبة كبيرة من المعادن مثل الفسفور والحديد
والمغنيزيوم .ويؤكد الطب الحديث أن الرمان يقوي
القلب ويعالج الدوسنتاريا ويطهر الفم وينظف
مجاري التنفس ويشفي من الصداع وأمراض العيون
خاصة ضعف النظر ويعالج الحمى الشديدة واإلسهال
المزمن والبواسير ومتاعب األنف وينشط األعصاب
وحاالت اإلرهاق ويقاوم عسر الهضم ويداوي تقرحات
والتهابات اللثة والرشح وحاالت البرد.
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رضا اهلل في رضاها وسخط اهلل في سخطها

األم ..نهر الحب والعطاء
قال صلى اهلل عليه وسلم “يا معشر
َّ
فضل زوجتـه على
المهاجرين واألنصار من
أمه فعليه لعنـة اهلل والمالئكة والناس
ُّ
أجمعين ،ال يقبل اهلل منه صرفًا وال عد ً
ال إال أن
يتوب إلى اهلل عز وجل ويحسن إليها ويطلب
رضاها ،فرضى اهلل في رضاها وسخط اهلل في
سخطها” ....األم هي مصدر الحنان والرعاية
والعطاء بال حدود ،وهـي الجندي المجهول
الذي يسهر الليالي ،ليرعي ضعفنـا ويمرض
علتنـا ،وهي اإليثار والعطاء والحب الحقيقي
الذي يمنح بال مقابل ويعطي بال حدود أو
منــّة ،وهي المرشد إلى طريق اإليمان والهدوء
النفس ،وهي المصدر الذي يحتوينا ليزرع فينا
بذور األمن والطمأنينة ،وهي البلسم الشافـي
لجروحنا والمخفف الآلمنا ،وهـي اشراقة النور
في حياتنا ،وهي نبع الحنان المتدفق بل هي
الحنان ذاته يتجسد في صورة إنسان ،وهـي
شمس الحياة التي تضيء ظـالم أيامنـا وتدفئ
برودة مشاعرنا ،ولقد عني القرآن الكريم
باألم عناية خاصة ،وأوصي االهتمام بها حيث
أنها تتحمل الكثير كي يحيا ويسعد أبنائها،
وقد أمـر اهلل سبحانه وتعالي ببرها وحرم
عقوقها وعلق رضاه برضاها ،كما أمر الدين
بحسن صحبتها ومعاملتها بالحسنى.
أسباب تقديم األم على األب
واإلسالم قدم لنا األم بالبر على األب لسببين أو ً
ال:
أن األم تعاني بحمل االبن سواء كان ذكرًا أم أنثى
ووالدته وإرضاعه والقيام على أمره وتربيته أكثر
مما يعانيه األب ،وجاء ذلك صريحًا في قوله تبارك
وتعالى “ووصينا اإلنسان بوالديه حملته أمه وهنا عي
وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي
المصير” (لقمان ،)14:ثانيًا :أن األم بما فطرت عليه من
عاطفة وحب وحنان أكثر رحمة وعناية واهتمامًا من
األب ،فاالبن قد يتساهل في حق أمه عليه لما يرى
من ظواهر عطفها ورحمتها وحنانها ،لهذا أوصت
الشريعة اإلسالمية االبن بأن يكون أكثر برًا بها وطاعة
لها ،حتى ال يتساهل في حقها ،وال يتغاضى عن برها
واحترامها وإكرامها ،ومما يؤكد حنان األم وشفقتها
أن االبن مهما كان عاقًا لها ،مستهزئًا بها معرضًا
عنها فإنها تنسى كل شيء حين يصاب بمصيبة أو
تحل عليه كارثة ،وعن أبي هريرة رضي اهلل عنه قال:
جاء رجل إلى رسول اهلل صلي اهلل عليه وسلم فقال:
يا رسول اهلل :من أحق الناس بحسن صحابتي؟ فقال:
أمك .قال :ثم من؟ قال :أمك .قال :ثم من؟ قال:
أمك .قال :ثم من؟ قال :أبوك .متفق عليه ،والصحبة
والمصاحبة هي الرفقة والعشرة ،وأولى الناس
بحسن المصاحبة وجميل الرعاية ووافر العطف
والرفقة الحسنة هي األم التي حملت وليدها وهنًا

وهن ،وقال القرطبي :إن هذا الحديث يدل على
على
ٍ
أن محبة األم والشفقة عليها ينبغي أن تكون ثالثة
أمثال محبة األب ،وذلك أن صعوبة الحمل ،وصعوبة
الوضع ،وصعوبة الرضاع والتربية ،تنفرد بها األم دون
األب ،فهذه ثالث مشقات يخلو منها األب.
وال بزفرة واحدة
ويروي البزار أن رج ً
ال كان بالطواف حامال أمه يطوف
ُ
أديت
بها ،فسأل النبي صلى اهلل عليه وسلم :هل
حقها؟ قال :ال ،وال بزفرة واحدة ..أي من زفرات الطلق
والوضع ونحوها ،وبرّها يعني :إحسان عشرتها،
وتوقيرها ،وخفض الجناح لها ،وطاعتها في غير
المعصية ،والتماس رضاها في كل أمر ،حتى الجهاد،
إذا كان فرض كفاية ال يجوز إال بإذنها ،فإن برها ضرب
من الجهاد ،وجاء رجل إلى النبي صلى اهلل عليه وسلم
فقال :يا رسول اهلل ،أردت أن أغزو ،وقد جئت أستشيرك،
فقال :هل لك من أم؟ قال :نعم ..قال :فالزمها
فإن الجنة عند رجليها ،وكانت بعض الشرائع تهمل
قرابة األم ،وال تجعل لها اعتبارًا ،فجاء اإلسالم يوصى
باألخوال والخاالت ،كما أوصى باألعمام والعمات ،وأتى
النبي صلى اهلل عليه وسلم رجل فقال :إني أذنبت،
فهل لي من توبة؟ فقال :هل لك من أم؟ قال :ال .قال:
فهل لك من خالة؟ قال :نعم .قال :فبرّها.
حتى وإن كانت مشركة
ومن عجيب ما جاء به اإلسالم أنه أمر ببر األم وان كانت
مشركة ،فقد سألت أسماء بنت أبى بكر النبي صلى اهلل
عليه وسلم عن صلة أمها المشركة ،وكانت قدمت
عليها ،فقال لها :نعمِ ،صلي أمك ،ومن رعاية اإلسالم
لألمومة وحقها وعواطفها أنه جعل األم المطلقة
أحق بحضانة أوالدها ،وأولى بهم من األب ،قالت امرأة:
يا رسول اهلل ،إن أبني هذا ،كان بطني له وعاء ،وثديي له

سقاء ،وحجري له حواء ،وان أباه طلقني ،وأراد أن ينتزعه
مني! فقال لها النبي صلى اهلل عليه وسلم :أنت أحق
به ما لم تنكحي ،واختصم عمر وزوجته المطلقة إلى
أبى بكر في شأن ابنه عاصم ،فقضى به ألمه ،وقال
لعمر :ريحها وشمها ولفظها خير له منك ،وقرابة
األم أولى من قرابة األب في باب الحضانة ،واألم التي
عنى بها اإلسالم كل هذه العناية ،وقرر لها كل هذه
الحقوق ،عليها واجب :أن تحسن تربية أبنائها ،فتغرس
فيهم الفضائل ،وتبغضهم في الرذائل ،وتعودهم
طاعة اهلل ،وتشجعهم على نصرة الحق ،وال تثبطهم
عن الجهاد ،استجابة لعاطفة األمومة في صدرها،
بل تغلب نداء الحق على نداء العاطفة ،ولقد رأينا أما
مؤمنة كالخنساء ،في معركة القادسية تحرض بنيها
األربعة ،وتوصيهم باإلقدام والثبات في كلمات بليغة
رائعة ،وما أن انتهت المعركة حتى نعوا إليها جميعا،
فما ولولت وال صاحت ،بل قالت في رضا ويقين :الحمد
هلل الذي شرفني بقتلهم في سبيله.
أمهات خالدات
ومن توجيهات القرآن :أنه وضع أمام المؤمنين
والمؤمنات أمثله فارعة ألمهات صالحات .كان لهن
أثر ومكان في تاريخ اإليمان ،فأم موسى تستجيب إلى
وحي اهلل وإلهامه ،وتلقى ولدها وفلذة كبدها في
اليم ،مطمئنة إلى وعد ربها :وأوحينا إلى أم موسى
أن أرضعيه ،فإذا خفت عليه فألقيه في اليم وال تخاف
وال تحزني ،إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين ،وأم
مريم التي نذرت ما في بطنها محررا هلل ،خالصا من
كل شرك أو عبودية لغيره ،داعية اهلل أن يتقبل منها
نذرها :فتقبل مني ،أنك أنت السميع العليم ،فلما كان
المولود أنثى على غير ما كانت تتوقع لم يمنعها ذلك
من الوفاء بنذرها ،سائلة اهلل أن يحفظها من كل سوء:
وأني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم ،ومريم
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م أَب َ
ُوك” رواه الشيخان ،ومن حسن
م من قال ُث َّ
قال ُث َّ
صحبة الولد ألمه عام فيجب أن يبذله لها في حال
قوتها وضعفها ،وفي حال عافيتها ومرضها ،وفي
حال شبابها وهرمها ،وفي حال قدرتها وعجزها،
وفي حال سفرها وإقامتها ،وفي حال كونها مقيمة
عنده أو بعيدة عنه ..وكل مرحلة من هذه المراحل لها
صحبة تناسبها ال بد أن يؤديها الولد ،كذلك من حسن
صحبة الولد ألمه يجب أن يستحضرها الولد في حال
حضور أمه عنده أو غيبتها عنه ،فال مواجهته الدائمة
لها تقلل هيبتها في قلبه فيتبذل في مجلسها،
أو يتذمر من كثرة مطالبها ،أو يُشغل بغيرها عنها،
وليس من حسن الصحبة أن تجلس أمه إليه فرحة به
وهو منشغل عنها بصحيفته أو بجواله أو بحاسوبه
أو بغير ذلك؛ فإن هذا من سوء المجالسة والمخالطة
القادح في حسن الصحبة ،وهو مع غير األم من سوء
األدب ،ويخشى أن يكون مع األم من العقوق؛ ألنه يدل
على عدم اهتمامه بمجلسها ،وال إنصاته لحديثها،
ابنة عمران أم المسيح عيسى ،جعلها القرآن آية في
الطهر والقنوت هلل ،والتصديق بكلماته “ومريم ابنة
عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا
وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين”.
عقوق األم
وورد في الصحيحين البخاري ومسلم عن المغيرة
بن شعبة رضي اهلل عنه قال :قال رسول اهلل صلى
اهلل عليه وسلم ّ
“إن اهلل حرّم عليكم عقوق األمهات
ووأد البنات ومنع وهات وكره لكم قيل وقال وكثرة
السؤال وإضاعة المال” ،ويبيّن لنا رسول اهلل صلى اهلل
عليه وسلم في هذا الحديث النبوي حكم ستة أمور
ثالثة منها محرّمة وثالثة مكروهة أي ال معصية فيها
ولكن تركها خير وأفضل ،وأول األمور الثالثة المحرمة
عقوق األمهات وهو من كبائر الذنوب وكذلك عقوق
أشد ذنبا كما ّ
أن ب ّر األمهات
اآلباء ولكن عقوق األمهات
ّ
أعظم ثوابا من ب ّر اآلباء ،ومعنى العقوق إيذاؤهما أذى
ليس بهين كشتم األم وشتم األب أو ضرب األم أو
األب وكذلك الذي يهين أمه أو أباه أمام الناس ،وعذاب
العقوق عند اهلل تعالى شديد حيث إن عاق الوالدين
ال يدخل الج ّنة مع المسلمين األولين بل يدخلها بعد
عذاب شديد .وإذا كان األبوان كافرين فاهلل تعالى
أمرنا باإلحسان إليهما لكن ال يطيعهما في كفرهما
ومعاصيهما وهذا معنى قول اهلل تعالى “وصاحبهما
في الدنيا معروفا” لقمان ،ومن جملة العقوق أن
يطيع الولد أمه في ظلم أبيه أو بالعكس.
حقوق األم
ومن حقوق األم على أوالدها :إحسانهم إليها،
واإلحسان كلمة جامعة تجمع إيصال كل نفع إليها،
ودفع كل ضر عنها ،والمبالغة في ذلك؛ ألمر اهلل
ضى َر ُّب َ
تعالى به [وَ َق َ
ْن
ك أَال َت ْعب ُُدوا ِإال ِإيَّاهُ وَ بِالوَ الِدَ ي ِ
سا ًنا] {اإلسراء }23:ووصيته سبحانه به [وَ وَ َّص ْي َنا
ِإ ْح َ
س َ
س ًنا] {العنكبوت }8:ومن ذلك حسن
ان بِوَ الِدَ يْهِ ُح ْ
ا ِإل ْن َ
المصاحبة؛ ألنها أحق بها من غيرها ،وأصل ذلك أن
رجال جاء إلى النبي صلى اهلل عليه وسلم فقال“ :يا
ص َحا َبتِي قال ُأ ُّم َ
َس َ
ك
س ِن َ
ول اهلل من أَ َح ُّق الناس ب ُِح ْ
ر ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
م أ ُّم َ
م أ ُّم َ
ك
م من قال ث َّ
ك قال ث َّ
م من قال ث َّ
قال ث َّ

وكم يقع األوالد في مثل ذلك وهم ال يشعرون،
ودخل رجل على ابن سيرين وعنده أمه ،فقال“ :ما
شأن محمد يشتكي؟ قالوا :ال ،ولكنه هكذا يكون إذا
كان عند أمه” .وقيل :كان رحمه اهلل تعالى يكلم أمه
كما يكلم األمير الذي ال ينتصف منه ،وما ذاك إال من
توقيرها وتعظيمها وهيبتها ،ومن حسن صحبتها
أن يحتمل غضبها وفظاظتها إن كانت فظة غليظة،
ويقابل ذلك بالحلم والصبر والسعي فيما يرضيها
ولو أهانته أمام الناس فهي أمه ،ولن يكون احتماله
لغضبها وخطئها إال رفعة له في دينه ودنياه ،قال
بكر بن عباس“ :ربما كنت مع منصور بن المعتمر في
مجلسه فتصيح به أمه ،وكانت فظة غليظة ،فتقول:
يا منصور ،يريدك ابن هبيرة على القضاء فتأبى؟ وهو
واضع لحيته على صدره ،ما يرفع طرفه إليها”.
قصة أصحاب الغار
وفي قصة أصحاب الغار الثالثة الذين انحدرت عليهم
الصخرة فأغلقته فتوسلوا هلل تعالى بصالح أعمالهم
كان من أسباب التفريج عنهم أن أحدهم بالغ في
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خدمة والديه فأحضر اللبن لهما وقد ناما فمكث الليل
كله واقفا به ينتظر استيقاظهما فسقاهما ،واستقت
أم ابن مسعود ماء في بعض الليالي ،فذهب فجاءها
بشربة ،فوجدها قد ذهب بها النوم ،فثبت بالشربة
عند رأسها حتى أصبح ،وللسلف الصالح أحوال عجيبة
في خدمة أمهاتهم والقيام على حاجاتهن ،وتلبية
مطالبهن ،فكان أبو هريرة رضي اهلل عنه يلي بنفسه
حمل أمه إلى المرفق -إي لقضاء حاجتها -وينزلها
عنه ،وكانت مكفوفة ،وقالت عائشة رضي اهلل عنها:
كان رجالن من أصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليه
وسلم أبر من كانا في هذه األمة بأمهما :عثمان بن
عفان ،وحارثة بن النعمان رضي اهلل عنهما .فأما عثمان
فإنه قال :ما قدرت أن أتأمل أمي منذ أسلمت .وأما
حارثة فأنه كان يفلي رأس أمه ويطعمها بيده ،ولم
يستفهمها كالمًا قط تأمر به حتى يسأل من عندها
بعد أن يخرج :ما أرادت أمي؟ ،وعن سفيان الثوري قال:
بالخ ْ
ط ِمي -وهو
كان ابن الحنفية يغسل رأس أمه
ِ
نبت يغسل به الرأس  -ويمشطها ويخضبها ،وعن
الزهري قال“ :كان الحسن بن علي ال يأكل مع أمه،
وكان أبر الناس بها ،فقيل له في ذلك ،فقال :أخاف أن
آكل معها ،فتسبق عينها إلى شيء من الطعام وأنا
ال أدري ،فآكله ،فأكون قد عققتها” ،ويأتي أيضا فى
حسن صحبة الولد ألمه أن يسعى جهده في راحتها،
وتخفيف الرهق عليها ،سواء كان ذلك في حال
إقامتها أم في حال سفرها ..كان ظبيان الثوري من أبر
الناس بأمه“ ،وكان يسافر بها إلى مكة ،فإذا كان يوم
حار حفر حفرة وجاء بنطع فصب فيه الماء ،ثم يقول
لها :أدخلي تبردي في هذا الماء” ،ومن حسن صحبة
الولد ألمه أن يسترخص الغالي في سبيل إسعادها،
ويستلذ بتحقيق كل مطلب لها مهما كان شاقًا
عليه ،ولو استدان المال في سبيل ذلك؛ فإنه استدانة
في أفضل أنواع البر ،ويوشك أن يؤدي اهلل تعالى عنه
وأن يغنيه ،قال ابن سيرين“ :بلغت النخلة ألف درهم،
فنقرت نخلة من جمارها ،فقيل لي :عقرت نخلة تبلغ
كذا ،وجماره بدرهمين؟ قلت :قد سألتني أمي ،ولو
سألتني أكثر من ذلك لفعلت”.
السالم عليك يا أماه
وغيبة الولد عن أمه لبعد سكن ،أو سفر عمل ،أو
غير ذلك يجب أن ال تكون سببا في نسيانها ،وإهمال
حقوقها ،بحجة أنها عند أبيه أو عند إخوانه؛ إذ إن
من حسن صحبته لها -ولو كان بعيدا عنها -دوام
صلتها بالزيارة والمكالمة والهدية والمال وغير ذلك،
مع كثرة الدعاء لها في شهودها وغيبتها  ..فإن اهلل
تعالى ما عبر عن حقها في القرآن باإلحسان إليها،
وال عبر رسوله صلى اهلل عليه وسلم عن ذلك بحسن
صحبتها إال ليكون عاما في إيصال كل إحسان إليها،
في كل أحوالها ،وفي حياتها وبعد مماتها ،فال
ينقطع اإلحسان إليها أبدا .وكان أبو هريرة رضي اهلل
عنه إذا أراد أن يخرج من بيته وقف على باب أمه ،فقال:
“السالم عليك يا أماه ورحمة اهلل وبركاته ،فتقول:
وعليك السالم يا ولدي ورحمة اهلل وبركاته .فيقول:
رحمك اهلل كما ربيتني صغيرًا .فتقول :رحمك اهلل كما
بررتني كبيرًا ،وإذا أراد أن يدخل صنع مثل ذلك”.
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رمضانيات

مجلس حسن علي البنفالح
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مجلس عبدالحميد الكوهجي وإخوانة

رمضانيات
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رمضانيات
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ذكريات من أيام زمان
• افتتح أول مبنى لمحاكم البحرين في المنامة في عهد الشيخ حمد
بن عيسى آل خليفة في عام 1937م.
• تولت حكومة البحرين اإلشراف على البريد العام في عام 1966م.
• في الفترة من 1521م حتى عام 1602م خضعت البحرين للحكم
البرتغالي.
•

تم افتتاح تلفزيون البحرين عام 1973م.

• تم افتتاح مركز الطب الرياضي بمدينة عيسى بالبحرين في عام
1977م.

المغفور له صاحب السمو الملكي األمير محمد بن سلمان آل خليفة
خالل حفل بدأ تشغيل شبكة الكهرباء في البحرين

حفر آبار المياه في البحرين في عام 1925م

صورة جوية لخزانات النفط بسترة إلتقطت من قبل طائرة خاصة لوحدة
سينما راما لألفالم ،لعمليات بابكو في عام 1955م

صناعة الحلوى – إحدى الصناعات الشعبية البحرينية التي شاعت في المجتمع
البحريني واشتهرت به مدينتي المنامة والمحرق

الخميس  11رمضان  1432هجرية

 11أغسطس  2011ميالدية

رمضانيات

صورة جماعية للمعلمين من الدول العربية (العراق ،مصر ،لبنان)

أولى سيارات اإلطفاء التي تم إحضارها إلى البحرين من قبل بلدية المنامة
بدايات 1940م

المغفور له صاحب العظمة الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة يستقبل األميرة
الكسندريا إبنة أمير مقاطعة (كنت) ،لدى زيارتها للبحرين في قصر القضيبية

افتتاح المدرسة الغربية بالمنامة بحضور صاحب العظمه المغفور له الشيخ حمد
بن عيسى آل خليفة حاكم البحرين ،الشيخ محمد بن عيسى والشيخ عبد اهلل بن
عيسى ،والصف الثاني الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة عام  1937م

حفل افتتاح المدرسة الغربية ،حيث خصص قسم خاص للنساء األوروبيات
عام 1937م
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مجالس الخميس

المجالس اليومية

مجالس الجمعـة

مجلس سعادة الشيخ عبداهلل بن خالد الخليفة

الرفاع

39465800

مجلس يوسف عبدالوهاب الحواج

باربار

مجلس الشيخ عبداهلل بن خليفة
بن سلمان آل خليفة

الرفاع

39799999

مجلس سعادة الشيخ عبدالرحمن
بن علي بن خليفـة آل خليفـة

الرفاع الغربي

36744404

مجلس سعادة د .ماجد بن علي النعيمي

الرفاع

17680071

مجلس أبناء المرحوم أ .أحمد العمران

العدلية

39665552

الجفير

39461369

مجلس أحمد محفوظ العالي

عالي

36411000

العدلية

39615005

مجلس الشيخ عبدالرحمن بن
محمد بن راشد الخليفة

مجلس عبدالغفار الكوهجـي
مجلس الشيخ عبدالحسين العصفور
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

الرفاع

17776351

مجلس جميل كاظم العلوي

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

17230088

الجفيـر

39662685

القضيبية

39678000

الديه

39666491

أبو صيبع

39660066

حدائق الماجد

39468668

سـار

39454948

دمستان

39466688

الدراز

39636364

مدينة حمد

39660036

بوري

39458262

قرية القدم

39622462

مجلس الشيخ جاسم المؤمن

النعيم

39400944

مجلس علي عبدالعزيز العلوي

البسيتين

39666917

مجلس ابناء حسن حيدر درويش
مجلس الحاج علي الطويل
مجلس إبراهيم عبداهلل لطف اهلل
مجلس ابناء السيد مجيد الماجد
مجلس عبد الغني وإبراهيم جهرمي وإخوانهم
مجلس جعفر محمد آل ضيف
مجلس السيد كاظم الدرازي
مجلس د .أحمد جاسم جمال
مجلس الشيخ أحمـد العصفـور
مجلس ميرزا المحاري

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

ألي إضافات أو تعديل على بيانات المجالس
الرجاء مراسلتنا علىramadanyat@live.com :

36411000
39639888
39454188
39457300
17225547
39645444
39424269
17228855
39672223
39585457
39458262

