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ت�صــدر	عن		وكالــة	اأبــرا�س

�ضـور املجالـ�س الرم�ضانيــة

”رمضانيات“ 
تــروي ذكريـات  

من اأيـام زمـان

�ضبحان الذي اأ�ضرى بعبده ليالً من امل�ضجد احلرام اإىل امل�ضجد الأق�ضى  

الإ�ضراء واملعراج..اختبار الإميان ومعجزات 

القـدرة الإلهيـة 
كانت	رحلة	الإ�صراء	واملعراج	اختباراً	جديداً	للم�صلمني	يف	اإميانهم	

من	 ومعجزتان	 وتعاىل،	 تبارك	 اهلل	 اآيات	 من	 واآيتان	 ويقينهم،	

و�صلم،	وقعتا	على	خالف	 �صيدنا	حممد	�صلى	اهلل	عليه	 معجزات	

املاألوف	من	�ُصنن	اخللق	اآذ	مل	يعهد	قبل	ذلك	اأن	اأحدا	من	الب�صر	

اإىل	 مبكة	 احلرام	 امل�صجد	 من	 الطويلة	 امل�صافة	 هذه	 مثل	 قطع	

فوق	 وعال	 ال�صبع	 ال�صموات	 اخرتق	 ثم	 بالقد�س	 الأق�صى	 امل�صجد	

فرتة	 يف	 مكة	 اإىل	 عاد	 ثم	 وتعاىل	 �صبحانه	 اهلل	 �صاء	 ما	 اإىل	 ذلك	

ي�صرية	من	الليل	..	“رمضانيات” حتكى	معجزة	الهيه	انعم	اهلل	بها	

على	نبيه	�صيد	اخللق	�صلى	اهلل	عليه	و�صلم...

يف	منبعه	الأ�صا�صي	�صر	غام�س	يعتربه	علماء	اجليولوجيا	كنزاً	كبرياً	رمبا	ي�صتحيل	ك�صف	

رموزه	اإىل	اأن	تقوم	ال�صاعة..	ما	من	ماء	ي�صل	اإىل	هذا	النبع	حتى	يكت�صب	خوا�س	ماء	زمزم،	

نقاءه	وطهارته..هذه	النتيجة	لي�صت	نظرية	اأو	غيبية	اأو	منقولة	من	بطون	الكتب	القدمية،	

اأخرى	 اآبار	 مياه	 و�صملت	 نقائه،	 ودرجة	 وماءه	 البئر	 �صملت	 علمية	 اأبحاث	 خال�صة	 لكنها	

اأنها	ل	تتمتع	بنف�س	اخلوا�س،	ويفي�س	املاء	منه	منذ	اآلف	ال�صنني	 قريبة	جداً	منه،	وجد	

دون	اأن	يجف	البئر	اأو	ينق�س	حجم	املياه	فيه،	وكان	بع�س	املنقطعني	للعبادة	يف	احلرم	املكي	

والعاكفني	يروون	اأ�صراراً	ل	يجدون	لها	تف�صرياً،	واأكدوا	اأن	ماء	زمزم	الذي	ي�صربونه	تتغري	

خوا�صه	في�صبح	كانه	لنب	اأو	ع�صل	م�صفى	...	

العلماء اأكدوا اأن اأ�ضراره �ضتظل حتى قيام ال�ضاعة

زمزم.. املاء املبارك 
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  رم�ضـــان
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ينابيع احلكمة

وحري	اأمر	بئر	زمزم	الباحثني،	فجاءتهم	فكرة	اأخرى	وهي	ا�ستخدام	

م�سخة	كبرية	ناقلة	ل�سخ	املياه	خارج	البئر	اإىل	خزانات	ماء	زمزم	

حتديد	 ميكن	 وهنا	 فجاأة	 البئر	 يف	 املياه	 من�سوب	 ينخف�س	 وبهذا	

النقطة	التي	ينفذ	منها	املاء	اإىل	البئر،	وهذا	الأمر	مل	يكن	غاية	يف	

ال�سعوبة	لأن	من�سوب	املياه	مل	يكن	عاليا	للدرجة	التي	تعوق	ال�سخ،	

اأن	 البئر	من	املتوقع	 اإىل	 املياه	 بل	بالعك�س	كان	حتديد	نقطة	نفاذ	

بها	 التي	تعرف	 الوحيدة	 الطريقة	 يكون	�سهال	لأن	هذه	كانت	هي	

اإىل	 الباحثون	 اأ�سار	 الوقت	 نف�س	 وفى	 البئر،	 اإىل	 املاء	 نفاذ	 نقطة	

واأن	 يتحرك،	 ول	 البئر	 داخل	 مكانه	 يقف	 اأن	 لهم	 املرافق	 العامل	

يالحظ	بعناية	اأية	ظاهرة	غري	عادية	من	املمكن	اأن	حتدث	داخل	

البئر،	وبعد	حلظة	رفع	العامل	يديه	وهو	ي�سرخ	قائال:	احلمدهلل،	

لقد	وجدتها،	فقد	لحظ	اأن	الرمال	ترق�س	حتت	قدميه،	واأن	املياه	

تر�سح	يف	قاع	البئر	اأي	اأن	املياه	تنبع	فعال	من	حتت	الرمال.

ر�شح من حتت الرمال

موجودة	 الظاهرة	 تلك	 اأن	 ولحظ	 البئر	 خالل	 العامل	 وحترك	

بالفعل	يف	جميع	اأنحاء	البئر،	ويف	واقع	الأمر	كان	تدفق	املاء	اإىل	

البئر،	 نقاط	 نقطة	من	 مت�ساويًا	يف	كل	 القاع	 البئر	خالل	 داخل	

وبهذا	يحافظ	على	من�سوب	املاء	يف	البئر	ثابتا.	وبعد	ذلك	اأخذ	

زمزم	 ماء	 من	 عينات	 اأخذوا	 ثم	 نتائجهم،	 ي�سجلون	 اخلرباء	

عن	 �ساألوا	 اخلرباء	 يرحل	 اأن	 وقبل	 اأوروبا،	 معامل	 يف	 لفح�سها	

تقريبا،	 جافة	 كلها	 باأنها	 اإخبارهم	 فتم	 مبكة	 املحيطة	 الآبار	

وحاول	اأحد	اخلرباء	اأن	يجد	تربيرا	لظاهرة	ر�سح	املياه	من	حتت	

الرمال	فو�سع	اأحدهم	افرتا�سا	باأن	بئر	زمزم	قد	يكون	مرتبطا	

داخليا	مباء	البحر	الأحمر،	ولكن	هذا	الفرتا�س	مل	يكن	منطقيا،	

فكيف	يكون	ذلك	منطقيا	وكل	الآبار	املحيطة	مبكة	جافة	وكذلك	

اأن	مكة	تبعد	عن	البحر	الأحمر	بحوايل	75	كم،	وقد	ثبت	تطابق	

نتائج	فح�س	اخلرباء	للمياه	مع	نتائج	معامل	اأوروبا.

مياه منع�شة 

وكان	الفرق	بني	ماء	زمزم	وماء	ال�سرب	الذي	ي�سخ	يف	املنازل	هو	

اأعلى	يف	 ن�سبتها	 كانت	 فلقد	 واملغني�سيوم،	 الكال�سيوم	 اأمالح	 ن�سبة	

ماء	زمزم	وهذا	هو	ال�سبب	يف	اأنها	تنع�س	احلجاج	املتعبني،	والأكرث	

م�سادة	 فلوريدات	 على	 يحتوي	 زمزم	 ماء	 هواأن	 ذلك	 من	 اأهمية	

للجراثيم	ب�سكل	عايل	الفعالية،	والأهم	من	كل	هذا	هو	اأن	املعامل	

بطالن	 ثبت	 وبهذا	 لل�سرب،	 �سالح	 فعال	 املاء	 اأن	 اأثبتت	 اأوروبا	 يف	

الفرتا�س	الذي	اأدىل	به	ذلك	الطبيب،	واأفاد	هذا	البحث	يف	معرفة	

يفي�س املاء منه منذ اآلف ال�ضنني دون اأن يجف اأو ينق�س

بئر زمزم..هزمة جربيل و�ضقيا اهلل لإ�ضماعيل

املكونات	الكيميائية	ملاء	زمزم	فكلما	كان	هناك	بحث	وا�ستك�ساف	

ماء	 مبعجزات	 ب�سدق	 نوؤمن	 يجعلنا	 مما	 العجائب	 اأكرث	 ات�سحت	

من	 القادمني	 احلجيج	 على	 بها	 اأنعم	 اهلل	 من	 منحة	 واأنها	 زمزم	

اأقا�سي	الدنيا	لالأر�س	ال�سحراوية	التي	يكون	بها	احلج.

خ�شائ�ص املعجزة

واإذا	اأردنا	اأن	نعدد	خ�سائ�س	ماء	زمزم	فهي	كما	يلي:	اأن	هذا	

البئر	العظيم	مل	ين�سب	اأبدا	منذ	اأن	ظهر	للوجود	بل	على	العك�س	

ن�سب	 بنف�س	 يحتفظ	 ليزال	 وهو	 املاء،	 من	 باملزيد	 ميدنا	 فهو	

يومنا	 حتى	 للوجود	 ظهر	 اأن	 منذ	 واملعادن	 الأمالح	 من	 مكوناته	

هذا،وكذلك	�سالحيته	لل�سرب	عاملية	جلميع	احلجاج	من	جميع	

اأثر	مياهه	على	 ا�ستكى	خملوق	من	 اأن	 العامل	فلم	يحدث	 اأنحاء	

�سحته	اأوما	�سابه	ذلك،	بل	على	العك�س	فهم	دائما	ما	ي�ستمتعون	

املياه	 مذاق	 اأن	 يالحظ	 ولكن	 الدوام،	 على	 تنع�سهم	 التي	 باملياه	

زمزم	 ملاء	 الرغبة	 وكذلك	 اآخر..	 مكان	 اإىل	 تنتقل	 عندما	 يتغري	

اأو	مبواد	 عاملية،	فهذه	املياه	الطاهرة	مل	يتم	معاجلتها	كيميائيا	

التبيي�س	كما	هو	احلال	مع	املياه	التي	ت�سخ	للمدن.	

�شفيت من قرحة قرمزية

الب�سرية،	 الأمرا�س	 �سفاء	 فى	 تنتهى	 ل	 زمزم	 ماء	 معجزات	

كانت	 فا�سلة	 �سيدة	 ق�سة	 بينها	 من	 وموؤثرة،	 كثرية	 والق�س�س	

توؤدي	فري�سة	احلج		اأ�سيبت	بقرحة	قرمزية	يف	عينها	الي�سرى	نتج	

عنها	�سداع	ن�سفي	ل	يفارقها	ليل	نهار،	ول	تهدئ	منه	امل�سكنات،	

كما	اأنها	كادت	تفقد	الروؤية	متاما	بالعني	امل�سابة	لوجود	غ�ساوة	

بي�ساء	عليها،	وذهبت	اإىل	كبار	اأطباء	العيون	فاأكدوا	اأنه	ل	�سبيل	

نف�س	 ويف	 عليه،	 تق�سي	 حقنة	 باعطائها	 اإل	 ال�سداع	 وقف	 اإىل	

الوقت	تق�سي	على	العني	امل�سابة	فال	ترى	اإىل	الأبد	

وفزعت	ال�سيدة	لهذا	النباأ	القا�سى،	ولكنها	كانت	واثقة	برحمة	اهلل	

تعاىل	ومطمئنة	اإىل	اأنه	�سيهيئ	لها	اأ�سباب	ال�سفاء	رغم	جزم	الطب	

والأطباء	بت�ساوؤل	الأمل	يف	ذلك،	ففكرت	يف	اأداء	عمرة،	كي	تتمكن	

من	التما�س	ال�سفاء	مبا�سرة	من	اهلل	عند	بيته	املحرم	وجاءت	اإىل	

منه	 كوبا	 لتمالأ	 زمزم	 ماء	 اإىل	 اجتهت	 ثم	 بالكعبة،	 وطافت	 مكة	

وتغ�سل	به	عينها،	وبعد	ذلك	اأمتت	ال�سعي	وعادت	اإىل	الفندق	الذي	

�سليمة	 اأ�سبحت	 املري�سة	 عينها	 اأن	 عودتها	 بعد	 فوجئت	 به	 تنزل	

اأثر	 لها	 يعد	 ومل	 توارت	 القرمزية	 القرحة	 اأعرا�س	 واأن	 متاما،	

يذكر،ومثل	هذه	احلكاية	وحكايات	اأخرى	ن�سمع	عنها	من	اأ�سحابها	

اأو	نقروؤها،	وهي	اإن	دلت	على	�سيء	فاإمنا	تدل	على	�سدق	ما	قاله	

الر�سول	�سلى	اهلل	عليه	�سلم	عن	هذه	البئر	املباركة	زمزم	.

بئر	زمزم	هو	هزمة	جربيل	و�صقيا	اهلل	لإ�صماعيل	كما	قال	الر�صول	

اأر�صل	جربيل	 تبارك	وتعاىل	 ان	اهلل	 �صلم،	حيث	 و	 �صلى	اهلل	عليه	

الأمني	اإىل	ال�صيدة	هاجر	اأم	اإ�صماعيل	ال�صابره	بعد	ان	تركها	نبى	

اهلل	اإبراهيم	اخلليل	عليه	ال�صالم	بجوار	البيت	العتيق	)الكعبة	ومل	

تكن	قائمة	وقتئذ(	باأمر	اهلل	تعاىل،	وبعد	اأن	فرغ	منها	املاء	والزاد	

انطلقت	تهرول	بني	ال�صفا	واملروة	تبحث	عمن	ينقذ	اأبنها	الر�صيع	

الأر�س	 ف�صرب	 جربيل	 اهلل	 اأر�صل	 اأ�صواط	 �صبع	 وبعد	 اإ�صماعيل،	

بجناحه	)وقيل	بقدمه(	فنبع	املاء،	وكانت	بئر	زمزم	و�صبب	ت�صميتها	

بهذا	الأ�صم	ما	قالته	ال�صيدة	هاجر	ملا	راأت	املاء	اأخذت	حتيطه	بيديها	

وهي	تقول	“زمى	زمى” خوفاً	من	�صياع	املاء	يف	الرمال.

21م من الكعبة امل�شرفة
واأفادت	 امل�سرفة،	 الكعبة	 من	 21م	 بعد	 على	 زمزم	 بئر	 وتقع	

الدرا�سات	اأن	العيون	املغذية	للبئر	ت�سخ	ما	بني	11	اإىل	18.5	لرتا	

من	املاء	يف	الثانية،	ويبلغ	عمق	البئر	30	مرتا	على	جزئني،	اجلزء	

جزء	 والثاين	 البـئر،	 فتحة	 عن	 مرتا	 	12.80 عمقه	 مبني	 الأول	

م�ستوى	 عمق	 ويبلغ	 مرت،	 	17.20 وطوله	 اجلبل	 �سخر	 يف	 منقور	

املاء	عن	فتحة	البئر	حوايل	اأربعة	اأمتار،	وعمق	العيون	التي	تغذي	

	17 البئر	 قعر	 اإىل	 العيون	 ومن	 مرتا	 	13 البئر	 فتحة	 عن	 البئر	

مرتا،	وقد	اندثر	البئر	ذات	مرة	يف	الع�سر	اجلاهلى،	ومل	يعرف	

له	مكان	وقبل	دخول	الإ�سالم	حلم	جد	الر�سول	-	�سلي	اهلل	عليه	

و�سلم	-	اآنذاك	مبن	يدله	على	مكان	البئر	ويطلب	منه	فتح	البئر،	

املكان	 الكعبة	وحفر	يف	 اإىل	جانب	 ورك�س	مهرول	 ا�ستيقظ	 وقد	

الذي	راآه	يف	منامه	حتى	حتققت	الروؤيا.

زمزم ..النقاء والطهارة 

ما	من	ماء	ي�سل	اإىل	هذا	النبع	حتى	يكت�سب	خوا�س	ماء	زمزم،	

منقولة	 اأو	 اأو	غيبية	 نظرية	 لي�ست	 النتيجة	 نقاءه	وطهارته.	هذه	

�سملت	 علمية	 اأبحاث	 خال�سة	 لكنها	 القدمية،	 الكتب	 بطون	 من	

جدا	 قريبة	 اأخرى	 اآبار	 مياه	 و�سملت	 نقائه،	 ودرجة	 وماءه	 البئر	

منذ	 منه	 املاء	 يفي�س	 اخلوا�س.	 بنف�س	 تتمتع	 ل	 اأنها	 وجد	 منه،	

فيه،	 املياه	 حجم	 ينق�س	 اأو	 البئر	 يجف	 اأن	 دون	 ال�سنني	 اآلف	

وكانت	مفاجاأة	مده�سة	للعلماء	اأثناء	تو�سعة	احلرم	املكي	وت�سغيل	

و�سع	 ميكن	 حتي	 زمزم	 بئر	 من	 املياه	 ل�سفط	 �سخمة	 م�سخات	

امل�سحوبة	قابلها	في�سان	م�ستمر	يف	 املياه	 اأن	غزارة	 الأ�سا�سات،	

املاء،	يفور	وميور	كاأنه	امواج	البحر.

من حتت احلجر الأ�شود 

الأ�سود	 احلجر	 حتت	 فتحة	 من	 ياأتى	 للماء	 الرئي�سي	 وامل�سدر	

مبا�سرة	وطولها	45	�سم،	وارتفاعها	30	�سم،	ويتدفق	منها	القدر	

املكربية	 باجتاه	 كبرية	 فتحة	 الثاين	 املياه،وامل�سدر	 من	 الأكرب	

الطواف(،	 على	 مطل	 والإقامة	 الأذان	 لرفع	 خم�س�س	 )مبنى	

وارتفاعها	 فتحتني،	 اإىل	 الداخل	 ومق�سومة	من	 �سم،	 	70 وبطول	

30	�سم.	وهناك	فتحات	�سغرية	بني	اأحجار	البناء	يف	البئر	تخرج	

منها	املياه،	خم�س	منها	يف	امل�سافة	التي	بني	الفتحتني	الأ�سا�سيتني	

تبداأ	من	جوار	 اأخرى	 فتحة	 	21 توجد	 كما	 واحد.	 وقدرها	مرت	

اأبي	قبي�س	من	ال�سفا	و	 الفتحة	الأ�سا�سية	الأوىل،	وباجتاه	جبل	

الأخرى	من	اإجتاه	املروة.
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حقيقة املعاين الغيبّية

مثلت	رحلة	الإ�سراء	اختبارًا	جديدًا	للم�سلمني	يف	اإميانهم	ويقينهم،	

وفر�سة	مل�ساهدة	النبي	– �سلى	اهلل	عليه	و�سلم	-	عجائب	القدرة	

الإلهية،	والوقوف	على	حقيقة	املعاين	الغيبّية،	والت�سريف	مبناجاة	

�سببًا	 كونها	 اإىل	 اإ�سافًة	 قّط،	 ب�سٌر	 اإليه	 ي�سل	 مل	 موطٍن	 يف	 اهلل	

دعوته	 موا�سلة	 على	 عزمه	 وجتديد	 وهمومه،	 اأحزانه	 تخفيف	 يف	

الرحلة	 لتلك	 ال�سابقة	 الأّيام	 �سهدت	 فقد	 قومه،	 لأذى	 والت�سّدي	

العديد	من	البتالءات،	كان	منها	موت	زوجته	خديجة	بنت	خويلد	

ر�سي	اهلل	عنها،	والتي	كانت	خري	عوٍن	له	يف	دعوته،	ثم	تالها	موت	

حتى	 بها،	 يتمّتع	 كان	 التي	 احلماية	 بذلك	 ليفقد	 طالب،	 اأبي	 عّمه	

جتّراأت	قري�ٌس	على	اإيذاءه	– �سلى	اهلل	عليه	و�سلم	– والنيل	منه،	

ثم	زادت	املحنة	بامتناع	اأهل	الطائف	عن	ال�ستماع	له،	والقيام	ب�سّبه	

وطرده،	واإغراء	ال�سفهاء	لرميه	باحلجارة،	مما	ا�سطّره	للعودة	اإىل	

مّكة	حزينًا	ك�سري	النف�س،	ومع	ا�ستداد	املحن	وتكاثر	الأحزان،	كان	

يعيد	 ما	 اإىل	 احلاجة	 اأم�ّس	 – يف	 و�سلم	 عليه	 اهلل	 – �سلى	 النبي	

له	طماأنينته،	ويقّوي	من	عزميته،	فكانت	رحلة	الإ�سراء	واملعراج،	

حيث	اأُ�سري	به	– �سلى	اهلل	عليه	و�سلم	-	اإىل	بيت	املقد�س،	ثم	ُعرج	

به	اإىل	ال�سماوات	الُعلى،	ثم	عاد	يف	نف�س	اليوم.

�شق ال�شدر وغ�شل القلب كانت البداية

ة	عندما	نزل	جربيل	اإىل	النبي	– �سلى	اهلل	عليه	و�سلم	 وتبداأ	الق�سّ

– ب�سحبة	ملكني	اآَخرْين،	فاأخذوه	و�سّقوا	�سدره،	ثم	انتزعوا	قلبه	
واأعادوه	 وحكمة،	 اإميانًا	 قلبه	 قاموا	مبلء	 ثم	 زمزم،	 وغ�سلوه	مباء	

داّبة	 وهي	 بالرباق،	 ال�سالم	 عليه	 جربيل	 جاء	 ثم	 مو�سعه،	 اإىل	

�سلى	 	- النبي	 فركبه	 ب�سرها،	 منتهى	 عند	 حافرها	 ت�سع	 عجيبة	

اهلل	عليه	و�سلم	– وانطلقا	معًا،	اإىل	بيت	املقد�س،	ويف	هذه	املدينة	

املباركة	كان	للنبي	-	�سلى	اهلل	عليه	و�سلم	– موعٌد	للقاء	باإخوانه	

من	الأنبياء	عليهم	ال�سالم،	فقد	ا�سطحبه	جربيل	عليه	ال�سالم	اإىل	

التي	 باحللقة	 الرباق	 جربيل	 ربط	 الباب	 وعند	 الأق�سى،	 امل�سجد	

يربط	بها	الأنبياء	جميعًا،	ثم	دخال	اإىل	امل�سجد،	ف�سّلى	النبي	– 

�سلى	اهلل	عليه	و�سلم	– بالأنبياء	اإمامًا،	وكانت	�سالته	تلك	دلياًل	

على	مدى	الرتباط	بني	دعوة	الأنبياء	جميعًا	من	جهة،	واأف�سلّيته	

عليهم	من	جهة	اأخرى.

ترحيب املالئكة ب�شعود ال�شموات 

ثم	بداأ	اجلزء	الثاين	من	الّرحلة،	وهو	ال�سعود	يف	الف�ساء	وجتاوز	

ال�سماوات	ال�سبع،	وكان	جربيل	عليه	ال�سالم	يطلب	الإذن	بالدخول	

من	 �سديد	 ترحيب	 و�سط	 له	 فيوؤذن	 �سماٍء،	 كّل	 اإىل	 الو�سول	 عند	

املالئكة	بقدوم	�سيد	اخللق	واإمام	الأنبياء	– �سلى	اهلل	عليه	و�سلم،	

– باآدم	عليه	 و�سلم	 – �سلى	اهلل	عليه	 التقى	 الدنيا،	 ال�سماء	 ويف	

راآه	 وقد	 بخرٍي،	 له	 اآدم	 دعا	 ثم	 والتحّية،	 ال�سالم	 فتبادل	 ال�سالم،	

النبي	– �سلى	اهلل	عليه	و�سلم	– جال�سًا	وعن	ميينه	و�سماله	اأرواح	

ذرّيته،	فاإذا	التفت	عن	ميينه	�سحك،	واإذا	التفت	عن	�سماله	بكى،	

ف�ساأل	النبي	– �سلى	اهلل	عليه	و�سلم	– جربيل	عن	الذي	راآه،	فذكر	

له	اأّن	اأولئك	الذين	كانوا	عن	ميينه	هم	اأهل	اجلّنة	من	ذّرّيته	في�سعد	

بروؤيتهم،	والذين	عن	�سماله	هم	اأهل	النار	فيحزن	لروؤيتهم.	

مرحبًا بالأخ ال�شالح والنبّي ال�شالح

ليلتقي	 الثانية	 – ال�سماء	 و�سلم	 النبي– �سلى	اهلل	عليه	 ثم	�سعد	

بعي�سى	و	يحيى	عليهما	ال�سالم،	فا�ستقبالُه	اأح�سن	ا�ستقباٍل	وقال	:	

ال�سالح”. والنبّي	 ال�سالح	 بالأخ	 “مرحبًا	
– اأخاه	 و�سلم	 عليه	 اهلل	 النبي– �سلى	 راأى	 الثالثة،	 ال�سماء	 ويف	

يو�سف	عليه	ال�سالم	و�سّلم	عليه،	وقد	و�سفه	عليه	ال�سالة	وال�سالم	

بقوله:	)..واإذا	هو	قد	اأعطي	�سطر	احل�سن(	رواه	م�سلم،	ثم	التقى	

باأخيه	اإدري�س	عليه	ال�سالم	يف	ال�سماء	الرابعة،	وبعده	هارون	عليه	

�سلى	 بالنبي–  جربيل	 �سعد	 ثم	 اخلام�س،	 ال�سماء	 يف	 ال�سالم	

اأخيه	مو�سى	عليه	 ال�ساد�سة	لروؤية	 ال�سماء	 – اإىل	 اهلل	عليه	و�سلم	

ال�سالم،	وبعد	ال�سالم	عليه	بكى	مو�سى	فقيل	له	:	“ما	يبكيك	؟”،	

فقال:” اأبكي	؛	لأن	غالمًا	ُبعث	بعدي،	يدخل	اجلنة	من	اأمته	اأكرث	

اإبراهيم	 الرحمن	 اللقاء	بخليل	 ثّم	كان	 اأمتي”،	 ممن	يدخلها	من	

عليه	ال�سالم	يف	ال�سماء	ال�سابعة،	حيث	راآه	ُم�سِندًا	ظهره	اإىل	البيت	

املعمور	-	كعبة	اأهل	ال�سماء	-	الذي	يدخله	كل	يوم	�سبعون	األفًا	من	

املالئكة	ل	يعودون	اإليه	اأبدًا،	وهناك	ا�ستقبل	اإبراهيم	عليه	ال�سالم	

– ودعا	له،	ثم	قال	:	)يا	حممد،	 – �سلى	اهلل	عليه	و�سلم	 النبي	

اأقرئ	اأمتك	مني	ال�سالم،	واأخربهم	اأن	اجلنة	طيبة	الرتبة،	عذبة	

املاء،	واأنها	قيعان،	واأن	غرا�سها	:	�سبحان	اهلل،	واحلمد	هلل،	ول	اإله	

اإل	اهلل،	واهلل	اأكرب	)رواه	الرتمذي(.

الوقوف بني يدى اهلل 

عليه	 جربيل	 �سعد	 املباركة،	 اللقاءات	 من	 ال�سل�سلة	 هذه	 وبعد	

ال�سالم	بالنبي– �سلى	اهلل	عليه	و�سلم	– اإىل	�سدرة	املنتهى،	وهي	

�سجرٌة	عظيمة	القدر	كبرية	احلجم،	ثمارها	ُت�سبه	اجلرار	الكبرية،	

واأوراقها	مثل	اآذان	الفيلة،	ومن	حتتها	جتري	الأنهار،	وهناك	راأى	

النبي– �سلى	اهلل	عليه	و�سلم	– جربيل	عليه	ال�سالم	على	�سورته	

ثم	 والياقوت،	 الدّر	 منها	 يت�ساقط	 جناح،	 �ستمائة	 وله	 املالئكّية	

حانت	اأ�سعد	اللحظات	اإىل	قلب	النبي	– �سلى	اهلل	عليه	و�سلم	-،	

لتت�ساغر	 ومناجاته،	 يديه	 بني	 والوقوف	 اهلل	 بلقاء	 ت�سّرف	 حينما	

اأمام	عينيه	كل	الأهوال	التي	عاي�سها،	وكل	امل�ساعب	التي	مّرت	به،	

وهى	اعلى	مرتبة	قد	ي�سل	اليها	ب�سر	وهناك	اأوحى	اهلل	اإىل	عبده	

البقرة،	وغفران	كبائر	 اأعطاه	خواتيم	�سورة	 اأوحى،	وكان	مما	 ما	

الذنوب	لأهل	التوحيد	الذين	مل	يخلطوا	اإميانهم	ب�سرك،	ثم	َفَر�س	

عليه	وعلى	اأّمته	خم�سني	�سالة	يف	اليوم	والليلة،	وعندما	انتهى	– 

�سلى	اهلل	عليه	و�سلم	– من	اللقاء	الإلهّي	مّر	يف	طريقه	مبو�سى	عليه	

ال�سالم،	فلما	راآه	�ساأله:	)مب	اأمرك	؟(،	فقال	له	:	)بخم�سني	�سالة	

خم�سني	 ت�ستطيع	 ل	 )اأمتك	 ال�سالم:	 عليه	 مو�سى	 فقال	 يوم(،	 كل	

�سالة	كل	يوم،	واإين	واهلل	قد	جربت	النا�س	قبلك	فارجع	اإىل	ربك	

رّبه	 – اإىل	 و�سلم	 النبي	�سلى	اهلل	عليه	 فعاد	 التخفيف(،	 فا�ساأله	

اإىل	 فرجع	 ال�سلوات،	 بع�س	 عنه	 فاأ�سقط	 التخفيف	 يف	 ي�ستاأذنه	

مو�سى	عليه	ال�سالم	واأخربه،	فاأ�سار	عليه	بالعودة	وطلب	التخفيف	

مّرًة	اأخرى،	وتكّرر	امل�سهد	عّدة	مّرات	حتى	و�سل	العدد	اإىل	خم�س	

– �سلى	اهلل	عليه	و�سّلم	 �سلواٍت	يف	اليوم	والليلة،	وا�ستحى	النبي	

الأمر	بهذه	 اأم�سى	اهلل	عّز	وجل	 ثم	 اأكرث	من	ذلك،	 رّبه	 ي�ساأل	 اأن	

ال�سلوات	وجعلها	باأجر	خم�سني	�سالة.

 نهر من اللوؤلوؤ تربته من امل�شك 

وقد	�ساهد	النبي	– �سلى	اهلل	عليه	و�سلم	– يف	هذه	الرحلة	اجلّنة	

اهلل	 اأعطاه	 نهٌر	 وهو	 الكوثر،	 ال�سالم	 عليه	 جربيل	 واأراه	 ونعيمها،	

لنبّيه	اإكرامًا	له،	حاّفتاه	واحل�سى	الذي	يف	قعره	من	اللوؤلوؤ،	وتربته	

من	امل�سك،	وكان	عليه	ال�سالة	وال�سالم	كلما	مّر	مبالأ	من	املالئكة	

وقف	 املقابل،	 ويف	 باحلجامة،	 اأمتك	 مر	 حممد،	 “يا	 له:	 قالوا	

النبي	– �سلى	اهلل	عليه	و�سلم	– على	اأحوال	الذين	يعّذبون	يف	نار	

�ضمي بالرباق ل�ضدة ملعانه و�ضفائه وتالألوؤه و توهجه

الإ�ضراء واملعراج.. ما كذب الفوؤاد ما راأى
اإل	وحي	يوحي،	علمه	�صديد	القوى،	ذو	مرة	فا�صتوى،	وهو	بالأفق	الأعلى،		 اإن	هو	 اإذا	هوى،	ما	�صل	�صاحبكم	وما	غوى،	وما	ينطق	عن	الهوى،	 “والنجم	
اأو	اأدنى،	فاأوحى	اإىل	عبده	ما	اأوحى،	ما	كذب	الفوؤاد	ما	راأى،		اأفتمارونه	على	ما	يرى،	ولقد	راآه	نزلة	اأخرى،	عند	�صدرة	 ثم	دنا	فتدىل،		فكان	قاب	قو�صني	

املنتهى،	عندها	جنة	املاأوى،	اإذ	يغ�صى	ال�صدرة	ما	يغ�صى،	ما	زاغ	الب�صر	وما	طغى،	لقد	راأى	من	اآيات	ربه	الكربى” ...هكذا	نقلت	لنا	�صورة	“ النجم” تفا�صيل	

من	النور	حول	رحلة	النبي	�صلى	اهلل	عليه	و�صلم،	املعجزة	العظيمة	التي	حدثت	له	�صلى	اهلل	عليه	و�صلم	تكرمياً	له،	وقد	راأى	فيها	عجائب	�صنع	اهلل	وغرائب	

.... بها	 العلم	احلديث	 وتك�صف	عن	اعرتاف	 املعجزة	 �صطور	 خلقه	يف	ملكوته	العظيم	الذي	ل	يحده	حد	...“رمضانيات” تروى	
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عليه	من	يومها	لقب	“ال�سديق،	وكان	يف	هذه	املواقف	املتباينة	حكم	

اإلهّية	عظيمة،	ففي	ت�سديق	اأبي	بكر	ر�سي	اهلل	عنه	اإبراٌز	لأهمّية	

الإميان	بالغيب	والت�سليم	له	طاملا	�سّح	فيه	اخلرب،	ويف	رّدة	�سعفاء	

الإميان	متحي�ٌس	لل�سّف	الإ�سالمي	من	�سوائبه،	حتى	يقوم	الإ�سالم	

على	اأكتاف	الّرجال	الذين	ل	تهّزهم	املحن	اأو	تزلزلهم	الفنت،	ويف	

– ومتاديها	 و�سلم	 عليه	 اهلل	 – �سلى	 للنبي	 قري�ٍس	 كفار	 تكذيب	

اإىل	 القيادة	 لت�سليم	 �سبحانه	 اهلل	 من	 تهيئٌة	 والكفر	 الطغيان	 يف	

القادمني	من	املدينة،	وقد	حتّقق	ذلك	عندما	طاف	النبي	– �سلى	

اهلل	عليه	و�سلم	– على	القبائل	طلبًا	للن�سرة،	فالتقى	بهم	وعر�س	

عليهم	الإ�سالم،	فبادروا	اإىل	الت�سديق	والإميان،	ليكونوا	�سببًا	يف	

قيام	الدولة	الإ�سالمية	وانت�سار	دعوتها	يف	اجلزيرة	العربية.

ما هو البـراق ؟

	بعد	اأن	متت	الرحلتان	وعاد	ر�سول	اهلل	�سلى	اهلل	عليه	و�سلم	اإىل	

موطنه	وبيته	مبكة،	حكى	للنا�س	ما	حدث،	وكان	�سمن	ما	قاله:	اإن	

“براقا” جاءه	واأمر	اأن	يركبه	.	وهذا	الرباق	هو	الو�سيلة	التي	نقلته	
يف	رحلته	الأر�سية	من	مكة	اإىل	القد�س	.	فما	هو	الرباق	يا	ترى؟،	

اأ�سغر	 دابة	 الرباق	 باأن	 العربية	 اللغة	 يف	 الخت�سا�س	 اأهل	 واأفاد	

الر�سول	 اأحاديث	 �سراح	 بع�س	 وقال	 واأكرب	من	احلمار،	 البغل	 من	

�سلى	اهلل	عليه	و�سلم	:	اإن	الرباق	م�ستق	من	الربيق،	ولونه	اأبي�س،	

وتالألوؤه	 و�سفائه	 ملعانه	 ل�سدة	 كذلك	 و�سمي	 “الرباق”،	 من	 هو	 اأو	

الذي	 الربق	 هو	 الرباق	 يكون	 اأن	 الراأى	 ا�سحاب	 وقال	 توهجه،	 اأو	

حمل	الر�سول	�سلى	اهلل	عليه	و�سلم	و�سار	ب�سرعة	ال�سوء	من	مكة	

اإىل	القد�س	يف	الذهاب	والإياب	.	وتبقى	املعجزة	يف	ا�ستعمال	هذه	

الظاهرة	الطبيعية	كامنة	يف	حماية	الر�سول	�سلى	اهلل	عليه	و�سلم	

من	اآثارها	املدمرة	والوقاية	من	اأ�سرارها...	

الأنبياء	من	قبلي	كمثل	رجل	بني	بيتا	فاأح�سنه	واأجمله	،		اإل	مو�سع	

ويقولون	 له	،		 ويعجبون	 به	 يطوفون	 النا�س	 فجعل	 زاوية	،		 من	 لبنة	

)رواه	 النبيني		 واأنا	خامت	 اللبنة	،		 فاأنا	 قال	 اللبنة	 هذه	 و�سعت	 هال	

البخاري	(.

 وجوه يومئذ نا�شرة اإىل ربها ناظرة 

اإىل	 النظر	 بنعمة	 الرحلة	 نبيه	يف	هذه	 علي	 تعايل	 اهلل	 اأنعم	 	ولقد	

�سبحانه	 اهلل	 اإىل	 النظر	 متعة	 اأن	 العلماء	 واأجمع	 الكرمي	،		 وجهه	

وتعاىل	هي	اأجل	نعمة	لالإن�سان	،		فال	مزيد	عليها	يف	التمتع	احل�سي	

اأح�سنوا	احل�سني	 يتمثل	يف	قوله	تعايل	:		“للذين	 واملعنوي	،		وهو	ما	

وزيادة	” )	يون�س	:	26(	،	وقال	العلماء	:		الزيادة	هي	النظر	اإىل	وجهه	

الكرمي	.		ويف	حديث	�سهيب	عن	النبي	�سلي	اهلل	عليه	و�سلم	اأنه	قال	:		

“اإذا	دخل	اأهل	اجلنة	اجلنة	نادي	مناد	اإن	لكم	عند	اهلل	موعدا	يريد	
وتدخلنا	 النار	 من	 وتنجنا	 وجوهنا	 تبي�س	 اأمل	 قالوا	 ينجزكموه	 اأن	

�سيئا	 اهلل	 اأعطاهم	 ما	 فواهلل	 قال	 احلجاب	،		 فيك�سف	 قال	 اجلنة	

اأحب	اإليهم	من	النظر	اإليه	)		رواه	الرتمذي	يف	�سننه	(..		والنظر	اإىل	

اهلل	ل	يكون	بالأب�سار	اإمنا	يكون	ب�سيء	يخلقه	اهلل	�سبحانه	وتعاىل	

ميكن	من	ذلك	;		فقال	عز	وجل	:		وجوه	يومئذ	نا�سرة	اإىل	ربها	ناظرة	

اأن	 اأي	 وناظرة	 النعيم	،		 ن�سرة	 من	 والنا�سرة	 	)القيامة	:23,22(،		

الوجوه	تنظر	،		ولي�س	العني	لأنه	�سبحانه	وتعاىل	ل	يدركه	الب�سر	ل	

تدركه	الأب�سار	وهو	يدرك	الأب�سار	)		الأنعام	:	103(..		اإمنا	الذي	

كما	 العبد	 يف	 وتعاىل	 �سبحانه	 اهلل	 يخلقه	 ذلك	 وراء	 �سيء	 يدركه	

خلقه	يف	�سيد	املر�سلني	�سلي	اهلل	عليه	و�سلم	يف	ليلة	املعراج	فراآه	

النجم	 �سورة	 يف	 ورد	 وكما	 عنهما	 اهلل	 ر�سي	 عبا�س	 ابن	 قال	 كما	

اإرجاع	 راأي	)النجم	:11(،		على	 ما	 الفوؤاد	 ما	كذب	 تعاىل	:		 قوله	 يف	

ال�سمري	اإىل	اهلل	�سبحانه	وتعاىل	كما	ثبت	يف	البخاري	.	

رمبا اأعطاك فمنعك  ومنعك فاأعطاك 

	وفى	هذه	الرحلة	اأخرب	اهلل	�سبحانه	وتعاىل	النبي	�سلي	اهلل	عليه	

الرغم	 فعلي	 املعنوي	،		 الظهور	 الكوين	فقدمه	يف	 الظهور	 و�سلم	يف	

من	اأنه	�سلي	اهلل	عليه	و�سلم	اآخر	الأنبياء	اإل	اأنه	�سلي	بهم	اإماما	يف	

ليلة	الإ�سراء	واملعراج	.		ويجب	علي	امل�سلم	اأن	يتدبر	يف	هذا	الأمر	،		

فهو	ل	يعرف	اأين	اخلري	!		قد	يعطيه	اهلل	عز	وجل	يف	الدنيا	ثم	مينعه	

بهذا	العطاء	يف	الآخرة	;		فيفرح	اليوم	ول	يدري	ماذا	يخبئ	اهلل	له	

غدا	،		واأحيانا	مينعه	يف	الدنيا	فيتربم	ول	يدري	اأن	هذا	املنع	عطاء	.		

وقد	خل�س	ابن	عطاء	اهلل	ال�سكندري	يف	حكمه	هذا	الدر�س	بقوله	

ر�سي	اهلل	عنه	:		رمبا	اأعطاك	فمنعك	،		ورمبا	منعك	فاأعطاك	،		فلعله	

النا�س	 ترتيب	 اأخرك	يف	 اأو	 الآخرة	،		 ليقدمك	يف	 الدنيا	 اأخرك	يف	

علي	 يجب	 اهلل	 مع	 املعاملة	 ويف	 وتعاىل	.		 �سبحانه	 عنده	 ليقدمك	

امل�سلم	اأن	يفهم	عن	اهلل	،		وهذا	ما	�سيوؤدي	به	اإىل	الر�سا	والت�سليم	،		

ومن	دعاء	ال�ساحلني	:		اللهم	ي�سر	ول	تع�سر	..		خر	يل	واخرت	يل	.	

تثبت	حول	 بالإ�سراء	واملعراج	ويتدبر	فيها	معجزة	 	وامل�سلم	يحتفل	

يف	 وانفراده	 ربه	 عند	 ال�سريف	 نبينا	 مقام	 علو	 وتثبت	 وقوته	 اهلل	

اهلل	 باأمر	 ت�سري	 اإمنا	 الأكوان	 هذه	 اأن	 واإثبات	 تتكرر	،		 لن	 ظاهرة	

الأ�سياء	 فامل�سلم	يحرتم	 وتعاىل	،		 �سبحانه	 تكون	ول	تخرج	عنه	 ول	

عني	 هي	 قدا�سة	 واملكان	 الزمان	 ويقد�س	 والأحداث	 والأ�سخا�س	

من	 التربي	 عني	 وهي	 والأماكن	،		 لالأوقات	 تطهري	 لأنها	 التوحيد	

احلول	والقوة	هلل	رب	العاملني	،		وهي	تعظيم	حلرمات	اهلل	كما	اأمر	

كما	 القلوب	 تقوي	 اإىل	 و�سعيا	 اأمر	،		 كما	 اهلل	 ل�سعائر	 وتعظيم	 اهلل	

و�سف	،		و�سعيا	للخري	عند	اهلل	مدخر	عنده	�سبحانه	.	

جهّنم،	فراأى	اأقوامًا	لهم	اأظفار	من	نحا�س	يجرحون	بها	وجوههم	

و�سدورهم،	ف�ساأل	جربيل	عنهم	فقال:	“ هوؤلء	الذين	ياأكلون	حلوم	

النا�س،	ويقعون	يف	اأعرا�سهم”،	وراأى	اأي�سًا	اأقوامًا	تقّطع	األ�سنتهم	

و�سفاههم	مبقاري�س	من	نار،	فقال	له	جربيل	عليه	ال�سالم	:“هوؤلء	

اأهل	الدنيا،	كانوا	ياأمرون	النا�س	بالرب	وين�سون	 اأمتك	من	 خطباء	

اأنف�سهم	وهم	يتلون	الكتاب،	اأفال	يعقلون	؟” .

ال�شجرة امللعونة وفرعون والدجال 

وراأى	�سلى	اهلل	عليه	و�سلم	�سجرة	الّزقوم	التي	و�سفها	اهلل	تعاىل	

بقوله:	}	وال�سجرة	امللعونة	يف	القراآن	{	)الإ�سراء	:	60(،	وقوله:	}	

اإنها	�سجرة	تخرج	يف	اأ�سل	اجلحيم،	طلعها	كاأنه	رءو�س	ال�سياطني	

{	)ال�سافات	(،	وراأى	مالكًا	خازن	النار،	وراأى	املراأة	املوؤمنة	التي	

فاأحرقها	 تكفر	باهلل	 اأن	 ابنة	فرعون،	ورف�ست	 �سعر	 كانت	مت�سط	

اأعور	 ال�سعر،	 اأجعد	 �سورته،	 على	 الدّجال	 وراأى	 بالنار،	 فرعون	

“ كافر”،	 العني،	عظيم	اجلّثة،	اأحمر	الب�سرة،	مكتوب	بني	عينيه	

ويف	تلك	الرحلة	جاءه	جربيل	عليه	ال�سالم	بثالثة	اآنية،	الأّول	مملوء	

باخلمر،	والثاين	بالع�سل،	والثالث	باللنب،	فاختار	النبي	– �سلى	اهلل	

عليه	و�سلم	– اإناء	اللنب	فاأ�ساب	الفطرة،	ولهذا	قال	له	جربيل	عليه	

ال�سالم:	“ اأما	اإنك	لو	اأخذت	اخلمر	غوت	اأمتك” رواه	البخاري.

ا�شتمعوا لرحلة النبى و�شاحوا متعجبني

وبعد	هذه	امل�ساهدات،	عاد	النبي	– �سلى	اهلل	عليه	و�سلم	– اإىل	

مّكة		واأدرك	اأن	ما	�ساهده	من	عجائب،	وما	وقف	عليه	من	م�ساهد،	

وملا	 مهمومًا	حزينًا،	 فاأ�سبح	 والعناد،	 الكفر	 اأهل	 تتقّبله	عقول	 لن	

راآه	اأبوجهل	على	تلك	احلال	جاءه	وجل�س	عنده	ثم	�ساأله	عن	حاله،	

الليلة،	 تلك	 – برحلته	يف	 و�سلم	 – �سلى	اهلل	عليه	 النبي	 فاأخربه	

له:	 فقال	 وال�ستهزاء،	 لل�سخرية	 فر�سًة	 ته	 ق�سّ يف	 جهل	 اأبو	 وراأى	

“اأراأيت	اإن	دعوت	قومك	اأحتدثهم	مبا	حدثتني	؟”،	فقال	له	النبي	
– �سلى	اهلل	عليه	و�سلم	– :	نعم،	فانطلق	اأبو	جهل	ينادي	بالنا�س	
لي�سمعوا	هذه	الأعجوبة،	ف�ساحوا	متعّجبني،	ووقفوا	ما	بني	مكّذب	

وم�سّكك،	وارتّد	اأنا�ٌس	ممن	اآمنوا	به	ومل	يتمّكن	الإميان	يف	قلوبهم،	

وقام	اإليه	اأفراٌد	من	اأهل	مّكة	ي�ساألونه	عن	و�سف	بيت	املقد�س،	ف�سّق	

ذلك	على	النبي	– �سلى	اهلل	عليه	و�سلم	– لأن	الوقت	الذي	بقي	

فيه	هناك	مل	يكن	كافيًا	لإدراك	الو�سف،	لكّن	اهلل	�سبحانه	وتعاأيل	

عجب	 حتى	 بالغة،	 بدّقة	 ي�سفه	 فقام	 املقد�س	 بيت	 �سورة	 له	 مّثل	

النا�س	وقالوا	:	“ اأما	الو�سف	فقد	اأ�ساب”،	ثم	قّدم	النبي	– �سلى	

اهلل	عليه	و�سلم	– دلياًل	اآخر	على	�سدقه،	واأخربهم	ب�ساأن	القافلة	

التي	راآها	يف	طريق	عودته	ووقت	قدومها،	فوقع	الأمر	كما	قال.

لئن كان قال ذلك لقد �شدق

ويف	ذلك	الوقت	انطلق	نفٌر	من	قري�س	اإىل	اأبي	بكر	ر�سي	اهلل	عنه	

ي�ساألونه	عن	موقفه	من	اخلرب،	فقال	لهم	:	“لئن	كان	قال	ذلك	لقد	

بيت	 اإىل	 الليلة	 ذهب	 اأنه	 ت�سدقه	 “اأو	 	: وقالوا	 فتعّجبوا	 �سدق”،	

املقد�س	وجاء	قبل	اأن	ي�سبح	؟”،	فقال:	“نعم	؛	اإين	لأ�سدقه	فيما	

هو	اأبعد	من	ذلك،	اأ�سدقه	بخرب	ال�سماء	يف	غدوة	اأو	روحة”،	فاأطلق	

الأمة الإن�شانية اأمة واحدة

بيت	 اإىل	 اإ�سرائه	 يف	 و�سلم	 عليه	 اهلل	 �سلي	 بها	 قام	 التي	 والرحلة	

املقد�س	ثم	معراجه	اإىل	ما	فوق	ال�سموات	ال�سبع	لينتهي	به	املطاف	

فرا�سه	 فيجد	 ليعود	 حمدودة	 دقائق	 عدة	 يف	 املنتهي	 �سدرة	 عند	

علي	 دل	 اإن	 هذا	 ب�سر	،		 مع	 اأخري	 مرة	 يتكرر	 مل	 اأمر	 دافئا	 مازال	

�سيء	فيدل	علي	مدي	متيز	هذه	احلادثة	عن	بقية	التاريخ	الإن�ساين	

جملة	وتف�سيال	،			فالأمة	الإن�سانية	اأمة	واحدة	،		ويتوج	حدث	الإ�سراء	

واملعراج	هذا	املعني	،		اإذ	التقي	ر�سولنا	الكرمي	�سلي	اهلل	عليه	و�سلم	

باإخوانه	الأنبياء	،		و�سلوا	�سالة	واحدة	يوؤمهم	فيها	�سلي	اهلل	عليه	

بهم	،		 وتوؤمن	 الأنبياء	 جميع	 تتبع	 الأمة	 هذه	 اأن	 اإىل	 اإ�سارة	 و�سلم	،		

وذلك	باتباعهم	لنبيهم	اخلامت	.		اإن	اهلل	�سبحانه	وتعاىل	كما	اأر�سل	

اهلل	 ر�سول	 ختمهم	 فقد	 اجلديد	،		 والعهد	 القدمي	،		 بالعهد	 الر�سل	

اهلل	 وجعل	 الأخري	،		 العهد	 معه	 اأنزل	 الذي	 و�سلم	 عليه	 اهلل	 �سلي	

�سبحانه	وتعاىل	الأمة	واحدة	من	لدن	اآدم	اإىل	يومنا	هذا	:		واإذ	اأخذ	

ر�سول	 جاءكم	 ثم	 وحكمة	 كتاب	 من	 اآتيتكم	 ملا	 النبيني	 ميثاق	 اهلل	

واأخذمت	علي	 اأاأقررمت	 قال	 ولتن�سرنه	 به	 لتوؤمنن	 ملا	معكم	 م�سدق	

ذلكم	اإ�سري	قالوا	اأقررنا	قال	فا�سهدوا	واأنا	معكم	من	ال�ساهدين	

ـ	ر�سي	 اأبي	هريرة	 ال�سريف	عن	 واملعراج،	ويف	احلديث	 بالإ�سراء	

اهلل	عنه	ـ	اأن	ر�سول	اهلل	ـ	�سلي	اهلل	عليه	و�سلم	ـ	قال	:		اإن	مثلي	ومثل	
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اأول	�سيارة	و�سلت	اإىل	

البحرين	عام	1925 	

�سيارة	املرحوم	احلاج	خليل	اإبراهيم	

كانو	)�سفروليت	1924(

�سيارة	املرحوم	اأحمد	�سيادي	

)ولزنايت	1926(
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اأي	تعديل	على	مواعيد	املجال�س،	الرجاء	اإر�سال	التعديل	على	الربيد	اللكرتوين.

املجال�س الرم�ضانية

	ال�صيخ	عبداهلل	بن	علي	بن	حمد	اآل	خليفة

36411000 عايل	 اأحمد	حمفوظ	العايل		

39639888 املنامة	 جمل�س	املرحوم	ال�صيـد	مو�صـى	العلـوي		

اجلفري	 جمل�س	عائلة	املديفع	

39454188 الق�سيبية	 املرحوم	علي	بن	يو�صف	فخرو	

39457300 فريق	العو�سية	 �صـالح	خنجــي	

17225547 النعيم	 اأحمد	يو�صف	حممود	

39645444 بالد	القدمي	 عبد	املهـدي	الب�صري	

39424269 بالد	القدمي	 �صالح	اجلـالوي	

17228855 املنامة	 �صادق	وتقي	البحارنة	

39672223 احلد	 جمل�س	امل�صلم	

املنامة	 اأبناء	�صيد	كاظم	جعفر	العلوي		

39585457 بني	جمرة	 احلاج	حممد	علي	من�صور	الغ�صرة	

39458262 بوري	 ال�صيخ	اأحمــد	الع�صفـور		

األربعاء
	 الدكتـور	في�صـل	واإخوانـه،	اأبناء	املرحوم		

39464048 القفـول	 عبد	اللطيـف	ال�صليمان	النا�صر		

39661855 الرفاع	 عبد	اهلل	اأحمد	نا�س	واأولده	

قرب	الأ�صتاذ	الوطني	 حممد	اإبراهيم	ال�صروقي	

39660661 	الرفاع	 	

17780303 الرفاع	 اأحمـد	�صلمـان	كمـال	

39455963 الرفاع	الغربي	 حممد	عبداهلل	الهرم�صي	الهاجري	

39453233 اجلفري	 ال�صيخ	حممد	جعفر	اجلفريي	

39632020 اجلفري	 اإبراهيم	حممد	علي	زينل	

39631110 املاحوز	 اأبناء	عبد	الكرمي	الأن�صاري		

39699090 العدلية	 حممد	عبد	هلل	الزامل		واإخوانه	

39863993 جدحف�س	 جمل�س	املرحوم	ال�صيخ	�صليمان	املدين	

39671166 الربهامة	 جا�صم	وفريد	اخلاجة	

39652266 ال�صهلة	بوقوة	 �صماحة	�صيد	عبداهلل	الغريفي	

39450480 ال�صناب�س	 م�صطفـى	ال�صرخـات		

39688688 املق�صع	 في�صل	اخلور	واإخوانه	

39694924 راأ�س	رمان	 م�صطفـى	عبداللطيـف	

39677077 دار	كليب	 احلاج	اإبراهيم	الكاظم	

17322978 املحرق	 عبداللطيف	جناحي	

39323932 اجلفري	 جمل�س	عائلة	العو�صي	

اخلميس

اجملالس اليومية

17812811 الرفاع	 �صعادة	ال�صيخ	عبداهلل	بن	خالد	اخلليفة	

	ال�صيخ	عبداهلل	بن	خليفة	

36343781 الرفاع	 بن	�صلمان	اآل	خليفة	

17680071 الرفاع	 �صعادة	د.	ماجد	بن	علي	النعيمي	

39461369 اجلفري	 جمل�س	عبدالغفار	الكوهجـي	

17720044 املحافظة	 ال�صيخ	حمود	بن	عبد	اهلل	اآل	خليفة	

39615005 العدلية	 ال�صيخ	عبداحل�صني	الع�صفور	

36651111 العدلية	 جمل�س	في�صل	جواد	

17748801 ال�صهلة	 �صعادة	علي	�صالح	ال�صالح		

17228855 ال�صهلة	 �صادق	وتقي	البحارنة		

39687777 جبلة	حب�صي	 جميل	كاظم	العلوي	

17400056 بوقوة	 حبيب	علي	عواجي	

الدراز	 ديوانيـة	الع�صفـور	

39455566 	 جمل�س	املرحوم	عبد	الر�صا	الع�صفور	

39476676 احلد	 جمل�س	اآل	حممود	

39672223 احلد	 جمل�س	امل�صلم	

39616151 احلد	 عبدالرحمن	بوعلي	

39671417 احلد	 عي�صى	مبارك	الكبي�صي	

39645444 بالد	القدمي	 عبد	املهـدي	الب�صري	
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منظر	جوي	ملنطقة	باب	

البحرين	التجارية

ذكريات من اأيام زمان

ن
ما

 ز
م

يا
 �أ

ن
م

ت 
يا

كر
ذ

�سوق	الذهب	والتحف

الإحتفالت	بالعيد
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