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ذكريات من أيام زمان

المجالس الرمضانية

ة األنبياء والمرسلين ووظيفة المؤمنين سنَّ
الدعاء المستجاب .. “َوِإَذا َسَأَلَك ِعَباِدي َعنِّي َفِإنِّي َقِريٌب”

كرمت شجرته جميع األديان السماوية
الزيتون .. غصن السالم

الكريم في عدة   القرآن  الديانات فذكرت وبوركت في  الزيتون في جميع  كرمت شجرة 
التين(،  )سورة  االمين”.  البلد  وهذا  سينين  وطور  والزيتون  “والتين  تعالى  قوله  ومنها  سور 
في  ان  الثمرات،  كل  ومن  واألعناب  والنخيل  والزيتون  الزرع  به  لكم  “ينبت  تعالى  وقوله 
مثل  واالرض  السموات  نور  “اهلل  تعالى  قوله  وكذلك  يتفكرون”..”النحل”،  لقوم  آليه  ذلك 
نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجه، الزجاجه كأنها كوكب دري يوقب من 
شجرة مباركه زيتونه ال شرقيه وال غربيه يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسه نار، نور على نور 
يهدي اهلل لنوره من يشاء ويضرب اهلل االمثال للناس واهلل بكل شيء عليم”.. ) سورة النور(، 
كذلك كانت وما زالت أغصان هذه الشجرة المباركه رمزًا للسالم بعد ان ذكرت في قصه 
سيدنا نوح حين طلب منه ربه ان يبني سفينه ويأخذ فيها الؤمنين، وزوجًا من كل حي لكي 
ينجيهم معه من الطوفان الذي كان عقابًا للكافرين فبعد مرور عدة ايام أراد ان يعرف ان 
كان الطوفان قد انتهى أو ال فأرسل غرابًا ليستطلع الوضع فانتظره عدة أيام ولم يعد، 
ثم أرسل حمامه لنفس السبب، فعادت اليه وبفمها غصن زيتون رمزًا ألنتهاء غضب اهلل 
األرض...  إلى  بسفينته  يعود  ان  باستطاعته  وان  انتهى  قد  الطوفان  ان  فعلم  االرض  عن 

ومنذ ذلك الوقت عرفت الحمامة بحمامة السالم وغصن الزيتون بعالمه الخير والبركة...

جعل اهلل تعالى من الدعاء عبادة وقربى، وأمر عباده 
أمر  وزلفى،  رفيعة  منزلة  عنده  لينالوا  إليه  بالتوجه 
بالدعاء وجعله وسيلة الرجاء، فجميع الخلق يفزعون 
الحوادث  عند  ويعتمدون  إليه،  حوائجهم  في 
االفتقار  إظهار  هو  الدعاء:  وحقيقة  عليه،  والكوارث 
هلل تعالى، والتبرؤ من الَحْول والقوة، واستشعار الذلة 
الثناء على اهلل، واعتراف  البشرية، كما أن فيه معنى 
العبد بجود وكرم مواله، يقول اهلل تعالى “َوِإَذا َسَأَلَك 
اِع ِإَذا َدَعاِن” -  ِعَباِدي َعنِّي َفِإنِّي َقِريٌب ُأِجيُب َدْعَوَة الدَّ
البقرة:186- ، والمؤمن موعود من اهلل تعالى باإلجابة 
إن هو دعا مواله “َوَقاَل َربُُّكُم اْدُعوِني أَْسَتِجْب َلُكْم” 
-غافر: 60-، وعن أبي سعيد الخدري رضي اهلل عنه أن 
“ما من رجل يدعو  النبي صلى اهلل عليه وسلم قال 
اهلل بدعوة ليس فيها إثم، وال قطيعة رحم، إال أعطاه 
دعوته،  له  يعجل  أن  إما  خصال:  ثالث  إحدى  بها  اهلل 
الشر  من  عنه  يصرف  أو  مثلها،  الخير  من  له  يدخر  أو 
إًذا نكثر، قال: “اهلل أكثر”،  يا رسول اهلل،  مثلها”. قالوا: 
ولذلك كان عمر بن الخطاب رضي اهلل عنه يقول: إني 
الدعاء، فمن  ال أحمل همَّ اإلجابة، ولكن أحمل هم 

رزق الدعاء فإن اإلجابة معه...
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عرفها العرب قبل 4 آالف سنة 
الزيتون.. أغصان األمان والسالم

الزيتون الجوي

الزيتون بكونها دائمة الخضرة ومعمرة،  تمتاز شجرة 
الحارة  المناطق  في  منتشرة  نوع   40 منها  ويوجد 
االنواع  هذه  وأهم  المتوسط،  االبيض  البحر  وحوض 
الزيتون  شجرة  وتمتاز  الجوي،  الزيتون  شجرة  هي 
ارتفاعها  ويصل  كما  السنة،  طوال  أوراقها  بدوام 
تعمر  بالمقابل  ولكنها  ببطء  وتنمو  مترا،   15 إلى 
في  تزهر  اكثر  او  سنة   1000 إلى  عمرها  فيصل  كثيرا، 
عادة،  الهواء  طريق  عن  التلقيح  ويتم  الربيع،  فصل 
الشجرة،  نفس  من  اخصابها  يتم  انواع  هنالك  حيث 
الزيتون  شجرة  وتثمر  اخرى،  اشجار  او  شجرة  من  أو 
التدجين  عملية  تتم  ان  وبعد  سنة،   20  -  15 بعد 
هي للزيتون  تربة  وخير  الثابت،  مكانها  إلى   والنقل 

فيه  صخر  من  المتكونة  أي  الصفراء”  “الخشخاشية 
كلس واكسيد الحديد معا.

نواة الثمرة قاسية

وثمرة الزيتون مفردة النواة ونواتها في غاية القساوة، 
االسود  و  البني  الى  االخضر  من  يتحول  قشرها  ولون 
ساعات  أربعة  تستمر  والتي  الثمرة،  نضوج  حالة  في 
تقريبا، وتنضج الثمرة في االشهر أيلول - تشرين األول، 
وتحتوي ثمرة الزيتون على نسبة عالية من الزيت وتصل 
الى 30% - 50% ، والزيتون “مجانب” يحمل مرة كل سنتين، 
وهذا ال يعني انه “يخيب” كله او يحمل كله في نفس 
السنة ، بل أن الشجرة الواحدة التي كانت “مليانة” هذا 
لالثمار  قوة  وتختزن  جديدة  أغصانا  لتربي  الثاني  العام 
األخضر  لونان  الزيتون  ولثمرة  يليه،  الذي  العام  في 
لونه  صورة  إلى  نسبة  الصوري  أو  والسوري  واألسود، 
أخضر،  سوري  وهناك  عالية،  فيه  الزيت  ونسبة  اسود 
وقد يهجن الزيتون من النوعين ليكون ثمرة أسود غير 
قاتم، كذلك سمي زيتون شتوي، ألنه زيتون من الصنف 

الذي ينضج في الشتاء.

لعبت شجرة الزيتون منذ األزمان األولى دورا هاما في اقتصاد الشعوب التي تعيش حول 
البحر االبيض المتوسط، ويقدر الباحثون ان أصل الشجرة آسيا الصغرى، ومنها انتشرت في 
البري،  الزيتون  الغالب فلسطين وسوريا، حيث طورت شجرة  المتوسط، وفي  البحر  حوض 
في  زراعتها  انتشرت  كما  ق0م،  الرابع  األلف  منذ  كريت  جزيرة  في  الزيتون  شجرة  وعرفت 
مصر عام 230 ق0م، كما عرفت في فلسطين ومن الدالئل التي تشير إلى ذلك بذور الزيتون 
التي وجدت في الحفريات واالماكن القديمة المختلفة، مثل “مجيدو وبيسان”، حيث يصل 
البعض منها إلى قبل 4000 سنة، وذكر زيتون البالد وزيته في الكتب اليونانية القديمة، وفي 
أما  والقالع،  الحصون  لبناء  القدس،  جبال  من  الزيتون  اشجار  معظم  اجتزت  الرومان  زمن 
البيزنطيون فاهتموا بأشجار الزيتون، ولما حضرت األسباط من شبه الجزيرة العربية، وتعلموا 
العثماني  الحكم  فترة  فى  أما  بها،  واهتموا  وزرعوها  كثيرا  الزيتون  شجره  قدروا  الزراعة 
للزيت  الزراعة مصدرًا مهمًا  الفرع من  ان هذا  العرب  الزيتون، ووجد  فتجددت قليال كروم 
وللمأكل، ويدخل مبالغًا ال بأس بها للعائلة، كذالك أدخل في تلك الفترة العديد من االنواع 

الهامة لكبس الزيتون ومنتجاته وتصنيعه، واعتبرت هذه الزراعة زراعة عربية خالصة...

فوائد ال حصر لها 

وينصح خبراء التغذية والصحة العامة بتناول ملعقة أو 
النوم،  قبل  ومرة  الصباح  في  مرة  الزيت  من  ملعقتين 
ويفيد الزيتون في حاالت اإلصابة بالخراجات والدمامل 
وفقر الدم، واألكزيما وتشقق األيدي والقوباء والكساح 
والروماتيزم والتهاب األعصاب، إضافة إلى ذلك يستعمل 
كعالج لتساقط الشعر بفرك فروة الرأس بزيت الزيتون 
مساء لمدة عشرة أيام وتغطى طيلة الليل ثم يغسل 
كمية  تنقع  النقرس  ولمعالجة  الصباح،  في  الشعر 
الزيتون وتنشر في الشمس  البابونج في زيت  من زهور 
األكزيما  ولعالج  األلم،  مكان  بها  يفرك  ثم  أيام  أربعة 
الزيتون  بزيت  المصابة  المناطق  تدهن  اليدين  وتشقق 
والجليسيرين وبشكل عام يمكن القول إن الزيتون من 

الثمار المفيدة التي تقوي الجسم وتقيه من األمراض.

زيت الزيتون

وتوصل بحث علمي ُأجري في أسبانيا إلى أن استخدام 
الزيتون في طهي الطعام قد يمنع من سرطان  زيت 
أن  التجربة  أجرى  الذي  الطبي  الفريق  ويقول  األمعاء، 
األمر  وقائية،  فوائد  الزيتون  لزيت  أن  أظهرت  النتائج 
الذي يفسر سبب كون الغذاء المتوسطي غذاء صحيًا، 
وقد ُأجري البحث على عدد من الفئران المخبرية التي 
اآلخر  والبعض  الزيتون  بزيت  غنيًا  غذاًء  بعُضها  ُأطعم 
ثالثة بزيت زهرة العصفر، ثم  بزيت السمك ومجموعة 
ُأعطي  قسمين  إلى  مجموعة  كل  الباحثون  قسم 
إحداها مواد تسبب السرطان. وبعد أربعة أشهر وجدوا 
أن الحيوانات التي أطعمت زيت الزيتون كانت أقلها من 
حيث اإلصابة بأورام سرطانية، كما وجد باحثون وأطباء 
أن زيت الزيتون يتفاعل في المعدة مع حامض معوي 

ويمنع اإلصابة بمرض سرطان األمعاء والمستقيم.
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أهمية وفضل الدعاء

خرج الترمذي وغيره بإسناد حسن عن أبي سعيد وأبي 
هريرة رضي اهلل عنه عنهما عن رسول اهلل صلى اهلل 
عليه وسلم أنه قال »ما قعد قوم مقعدا لم يذكروا 
اهلل فيه عز وجل ولم يصلوا على النبي صلى اهلل عليه 
وسلم إال كان عليهم ترة فإن شاء عذبهم وإن شاء 
النبي  كان  عنها:  اهلل  رضي  عائشة  وقالت  لهم  غفر 
أحيانه«  كل  على  اهلل  يذكر  وسلم  عليه  اهلل  صلى 
رضي  هريرة  أبي  وعن  صحيحه..،  في  مسلم  أخرجه 

فيه معنى الثناء واعتراف العبد بكرم مواله
الدعاء المستجاب .. “َوَقاَل َربُُّكُم اْدُعوِني 

أَْسَتِجْب َلُكْم”

ة األنبياء والمرسلين ووظيفة المؤمنين، قال تعالى »أُوَلِئَك ٱلَِّذيَن َيْدُعوَن َيْبَتُغوَن  الدعاء سنَّ
ُفوَن َعَذاَبُه إن عذاب ربك كان محذورا«  ـٰ َوَيَخ َرْحَمَتُه  أَْقَرُب َوَيْرُجوَن  أَيُُّهْم  ٱْلَوِسيَلَة  َرّبِهُم  ِإَلٰى 
ُيَسّبُحوَن  ِئَكُة  ـٰ »َوٱْلَمَل تعالى  قال  الكرام،  المالئكة  شؤون  من  شأن  والدعاء   ،-57 -اإلسراء 
ِحيُم« -الشورى:5- ، وقال  ٱْلَغُفوُر ٱلرَّ َه ُهَو  أاََل ِإنَّ ٱللَّ َرّبِهْم َوَيْسَتْغِفُروَن ِلَمن ِفى ٱأَلْرِض  ِبَحْمِد 
َم  تعالى »وَقاَل َربُُّكْم اْدُعوِني أَْسَتِجْب َلُكْم ِإنَّ الَِّذيَن َيْسَتْكِبُروَن َعْن ِعَباَدِتي َسَيْدُخُلوَن َجَهنَّ
اِعي  َداِخِريَن« -غافر: 60-، وقال عز من قائل »َوِإَذا َسَأَلَك ِعَباِدي َعنِّي َفِإنِّي َقِريٌب أُِجيُب َدْعَوَة الدَّ
ُهْم َيْرُشُدوَن« -البقرة: 186-، وقال صلى اهلل عليه  ِإَذا َدَعاِني َفْلَيْسَتِجيُبوا ِلي َوْلُيْؤِمُنوا ِبي َلَعلَّ
عاُء هو العبادة قال ربكم »اْدُعوِني أَْسَتِجْب َلُكْم« -رواه أبو داود والترمذي وابن  وسلم »الدُّ
ماجه-، وقال صلى اهلل عليه وسلم »إن ربكم تبارك وتعالى حييُّ كريٌم يستحيي من عبده 
إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرًا«، وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي اهلل عنه عن النبي 
صلى اهلل عليه وسلم أنه قال »من قال ال إله إال اهلل وحده ال شريك له له الملك وله الحمد 
وهو على كل شيء قدير في يوم مائة مرة كانت له عدل عشر رقاب وكتبت له مائة حسنة 
ومحيت عنه مائة سيئة وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي ولم يأت أحد 
بأفضل مما جاء به إال رجل عمل أكثر من ذلك ومن قال سبحان اهلل وبحمده في يوم مائة 
صلى  اهلل  رسول  عن  أيضا  الصحيحين  وفي  البحر«،  زبد  مثل  كانت  ولو  خطاياه  حطت  مرة 
اهلل عليه وسلم أنه قال »كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في 
الذكر  فضل  في  واألحاديث  واآليات   ... العظيم«  اهلل  سبحان  وبحمده  اهلل  سبحان  الميزان 
والدعاء واالستغفار كثيرة ومتعددة.. »رمضانيات« تلقى الضوء على أهمية الدعاء وفوائده 

العظيمة فى التقرب إلى اهلل سبحانه وتعالى ....

قال:  أنه  وسلم  عليه  اهلل  صلى  النبي  عن  عنه  اهلل 
كتاب  يتلون  اهلل  بيوت  من  بيت  في  قوم  اجتمع  ما 
السكينة  عليهم  ونزلت  إال  بينهم  ويتدارسونه  اهلل 
وذكرهم  المالئكة  وحفتهم  الرحمة  وغشيتهم 
به  يسرع  لم  عمله  به  بطأ  ومن  عنده  من  في  اهلل 
نسبه أخرجه مسلم في صحيحه.. وفي الصحيحين 
عنه  اهلل  رضي  الصديق  بكر  أبي  عن  لمسلم  واللفظ 
أنه قال يا رسول اهلل علمني دعاء أدعو به في صالتي 
ظلما  نفسي  ظلمت  إني  اللهم  قل  قال  بيتي  وفي 
من  مغفرة  لي  فاغفر  أنت  إال  الذنوب  يغفر  وال  كثيرا 
عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم وعن النعمان 
بن بشير رضي اهلل عنه عن النبي صلى اهلل عليه وسلم 
السنن  أصحاب  أخرجه  العبادة  هو  الدعاء  قال:  أنه 
األربعة بإسناد صحيح، وعن بريدة رضي اهلل عنه قال: 
سمع النبي صلى اهلل عليه وسلم رجال يقول اللهم 
إني أسألك بأني أشهد أنك أنت اهلل ال إله إال أنت األحد 
الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد 
فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم لقد سأل اهلل 
أجاب  به  دعي  وإذا  أعطى  به  سئل  إذا  الذي  باسمه 

أخرجه األربعة وصححه ابن حبان.

أوقات وأحوال الدعاء 

ليلة  العلماء:  ذكر  حسبما  الدعاء  أوقات  أطيب  ومن 
المكتوبات،  الصلوات  ودبر  اآلخر،  الليل  وجوف  القدر، 
الغيث،  نزول  وعند  المكتوبة،  للصلوات  النداء  وعند 
وعند زحف الصفوف في سبيل اهلل، وعند شرب ماء 
ثم  طهارٍة  على  نام  وإذا  الصادقة،  النية  مع  زمزم 
استيقظ من الليل ودعا، وبين األذان واإلقامة، وساعٌة 
من كلِّ ليلٍة، وعند الدعاء بـ »ال إله إال أنت سبحانك إني 
كنت من الظالمين«، وساعٌة من يوم الجمعة وأرجح 
أنها آخر ساعٍة من ساعات العصر يوم  األقوال فيها 
ودعاء  والصالة،  الخطبة  ساعة  تكون  وقد  الجمعة 
الناس عقب وفاة الميت، والدعاء بعد الثناء على اهلل 
والصالة على النبي صلى اهلل عليه وسلم في التشهد 
األخير، وعند دعاء اهلل باسمه العظيم الذي إذا ُدعي 
شهر  في  والدعاء  أعطى،  به  سئل  وإذا  أجاب  به 
رمضان، وعند اجتماع المسلمين في مجالس الذكر، 
وفي السجود، وعند االستيقاظ من النوم لياًل والدعاء 
ودعاء  يفطر،  حتى  الصائم  ودعاء  ذلك،  في  بالمأثور 
اإلمام العادل، ودعاء الولد البار بوالديه، والدعاء عقب 
في  الدعاء  وعند  ذلك،  في  بالمأثور  دعا  إذا  الوضوء 
المصيبة بـ “ِإنا هلل وِإنا ِإليه راجعون اللهم أُجرني في 
إقبال  حالة  والدعاء  منها«،  خيرًا  لي  وأخلف  مصيبتي 
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المظلوم  ودعاء  اإلخالص،  واشتداد  اهلل  على  القلب 
على  والدعاء  الصفا،  على  والدعاء  ظلمه،  من  على 
الوالد  ودعاء  الحرام،  المشعر  عند  والدعاء  المروة، 
 ، المضطرِّ ودعاء  المسافر،  ودعاء  ولده،  وعلى  لولده 
والدعاء بعد رمي الجمرة الصغرى، والدعاء بعد رمي 
صلى  ومن  الكعبة  داخل  والدعاء  الوسطى،  الجمرة 
ألخيه  المسلم  ودعاء  البيت،  من  فهو  الحجر  داخل 
عرفة،  في  عرفة  يوم  ودعاء  الغيب،  بظهر  المسلم 
والمؤمن يدعو ربه دائمًا أينما كان “وإذا سألك عبادي 
ِإذا دعاِن”، ولكن  اِع  الدَّ عني فإني قريب ُأجيب دعوة 
من  بمزيد  تخصُّ  واألماكن  واألحوال،  األوقات  هذه 

العناية.

آداب الدعاء وأسباب اإلجابة

وقد أوصى العلماء  بعدد من اآلداب التى يجب االلتزام 
يبدأ  وأن  هلل،  اإلخالص  أهمها:  ومن  الدعاء،  عند  بها 
صلى  النبي  على  بالصالة  ثم  عليه  والثناء  اهلل  بحمد 
في  القلب  وحضور  بذلك،  ويختم  وسلم  عليه  اهلل 
اهلل  ِإال  يسأل  وال  والشدة،  الرخاء  في  والدعاء  الدعاء، 
واالعتراف  منه  واالستغفار  بالذنب  واالعتراف  وحده، 
السجع  تكلف  وعدم  عليها،  اهلل  وشكر  بالنعمة 
والجزم  القبلة،  واستقبال  ثالثًا،  والدعاء  الدعاء،  في 
الدعاء  في  واإللحاح  باإلجابة،  واليقين  الدعاء  في 
وعدم االستعجال، ورفع األيدي في الدعاء، والتضرع 
التوبة،  مع  المظالم  وردُّ  والرهبة،  والرغبة  والخشوع 
والنفس،  والولد،  والمال،  األهل،  على  الدعاء  وعدم 
وأن  والجهر،  المخافتة  بين  بالدعاء  الصوت  وخفض 
عن  واالبتعاد  المنكر،  عن  وينهى  بالمعروف  يأمر 
والمشرب  المطعم  يكون  وأن  المعاصي،  جميع 
رحٍم،  قطيعة  أو  بِإثٍم  يدعو  وال  حالٍل،  من  والملبس 
عن  ثبت  فقد  لغيره  دعا  إذا  بنفسه  الداعي  يبدأ  وأن 
بالدعاء  بنفسه  بدأ  أنه  وسلم  عليه  اهلل  صلى  النبي 
وابن  ألنس،  كدعائه  بنفسه،  يبدأ  لم  أنه  أيضًا  وثبت 
عباس، وأم إسماعيل، وغيرهم، وأن يتوسل إلى اهلل 
صالٍح  بعمٍل  الُعلى،أو  وصفاته  الحسنى  بأسمائه 

ُهَو  ِإال  ِإَلَه  ال  ُه  اللَّ و«َحْسِبي  اْلَكاِفِريَن« -البقرة: 286-،  
ْلُت َوُهَو َربُّ اْلَعْرِش اْلَعِظيِم« -التوبة:129-،  َعَلْيِه َتَوكَّ
-القصص:  السبيل«  سواء  يهديني  أن  ربي  و«عسى 
اِلِميَن« -القصص: 21-،  ِني ِمْن اْلَقْوِم الظَّ 22-، و»َربِّ َنجِّ
و»َربََّنا َظَلْمَنا أَنُفَسَنا َوِإْن َلْم َتْغِفْر َلَنا َوَتْرَحْمَنا َلَنُكوَننَّ 
أَْن  ِبَك  أَُعوُذ  ِإنِّي  و»َربِّ   ،-23 -األعراف:  اْلَخاِسِريَن«  ِمْن 
َوَتْرَحْمِني  ِلي  َتْغِفْر  َوِإال  ِعْلٌم  ِبِه  ِلي  َلْيَس  َما  أَْسَأَلَك 
ا َفاْغِفْر َلَنا  أَُكْن ِمْن اْلَخاِسِريَن« -هود: 47-، و»َربََّنا ءاَمنَّ
و»َربََّنا   ،-109 -المؤمنون:  اِحِميَن«  الرَّ َخْيُر  َوأَْنَت  َواْرَحْمَنا 
ِإنََّها   * َغَراًما  َكاَن  َعَذاَبَها  ِإنَّ  َم  َجَهنَّ َعَذاَب  ا  َعنَّ اْصِرْف 
و»َربََّنا   ،-66  -65 -الفرقان:  َوُمَقاًما«  ا  ُمْسَتَقّرً َساَءْت 
ِقيَن  َة أَْعُيٍن َواْجَعْلَنا ِلْلُمتَّ اِتَنا ُقرَّ يَّ َهْب َلَنا ِمْن أَْزَواِجَنا َوُذرِّ
َوِلَمْن  َوِلَواِلَديَّ  ِلي  اْغِفْر  و»َربِّ   ،-74 -الفرقان:  ِإَماًما« 

َدَخَل َبْيِتي ُمْؤِمًنا َوِلْلُمْؤِمِنيَن َواْلُمْؤِمَناِت« -نوح: 28-.

قام به الداعي نفسه، أو بدعاء رجٍل صالٍح حيٍّ حاضر 
في  يعتدي  ال  وأن  تيسر،  إن  الدعاء  قبل  والوضوء  له، 

الدعاء.
الدعاء من القرآن الكريم

اهلل  إلى  بها  يتقرب  ما  القرانية  اآليات  من  وهناك 
ْر  سبحانه وتعالى، من بينها: »َربِّ اْشَرْح ِلي َصْدِري * َوَيسِّ
ِلي أَْمِري * َواْحُلْل ُعْقَدًة ِمْن ِلَساِني * َيْفَقُهوا َقْوِلي« 
-طه: 25- 28-، و »َربِّ ِإنِّي َظَلْمُت َنْفِسي َفاْغِفْر ِلي« 
ُسوَل  الرَّ َبْعَنا  َواتَّ أَْنَزْلَت  ِبَما  ا  ءاَمنَّ و«َربََّنا   ،-16 -القصص: 
ءاِتَنا  وَربََّنا   ،-53 عمران:  -آل  اِهِديَن«  الشَّ َمَع  َفاْكُتْبَنا 
اِر«  ْنَيا َحَسَنًة َوِفي اآلِخَرِة َحَسَنًة َوِقَنا َعَذاَب النَّ ِفي الدُّ
َوِإَلْيَك  َربََّنا  ُغْفَراَنَك  َوأََطْعَنا  و«َسِمْعَنا   ،-201 -البقرة: 
أَْو  َنِسيَنا  ِإْن  ُتَؤاِخْذَنا  ال  و«َربََّنا   ،-285 -البقرة:  اْلَمِصيُر« 
َعَلى  َحَمْلَتُه  َكَما  ِإْصًرا  َعَلْيَنا  َتْحِمْل  َوال  َربََّنا  أَْخَطْأَنا 
ْلَنا َما ال َطاَقَة َلَنا ِبِه َواْعُف  الَِّذيَن ِمْن َقْبِلَنا َربََّنا َوال ُتَحمِّ
اْلَقْوِم  أَْنَت َمْوالَنا َفانُصْرَنا َعَلى  َلَنا َواْرَحْمَنا  ا َواْغِفْر  َعنَّ
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مجلس خليفة علي
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مجلس ابراهيم زينل
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ذكريات من أيام زمان

المغفور له صاحب العظمة الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة يرافقه المغفور 
له صاحب السمو الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة والمغفور له صاحب السمو 
الملكي األمير محمد بن سلمان آل خليفة مع  المستشار  بلجريف والسيد سام 

فونبرج أحد كبار مسؤولي بابكو والسيد حسين يتيم في جزيرة أم الصبان

المغفور له صاحب السمو الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة مع صاحب 
الجاللة الملك حمد بن عيسى ال خليفة ولي العهد آنذاك  في أكاديمية هونز 

العسكرية بالمملكة المتحدة  في عام 1968 م 

المغفور له صاحب السمو الملكي األمير محمد بن سلمان آل خليفة الرئيس 
العام للشرطة واألمن العام  آنذاك يحضر  احتفال اسبوع الحريق والسالمة 

في بابكو في عام 1968 م 

دخول دولة البحرين في الجامعة العربية: 11 سبتمبر عام  	•
1971م.

تم افتتاح الكلية الجامعية للعلوم واآلداب والتربية في البحرين  	•
في عام 1978م.

تأسست المؤسسة العربية المصرفية في عام 1980م 	•

تم انشاءالشرطة النسائية في البحرين في عام 1970 م  	•

كان غطاء رأس الشرطي عبارة عن )عمامة( حمراء مستوحاة  	•
من شرطة الهند في الفترة ما بين 1922 - 1958 م 
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صاحب السمو  الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة مع  المنتج ومدير  
التصوير التابع لشركة  سينيراما أثناءالتصوير في قصر الرفاع العامر في عام 

1955 م 

عمال أثناء التنقيبات في معبد النبع في أم السجور ضمن أعمال البعثة 
الدنماركية في البحرين في عام 1954 م 

صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر 
يلقي كلمة في حفل بمناسبة تزويد الكهرباء الحدى قرى البحرين ويرى بجانبه 

المرحوم السيد ابراهيم كانو مدير االذاعة يسجل كلمة سموه

ختم القرآن – يقام احتفال بهيج بهذه المناسبة حيث يلبس خاتم القرآن ثيابًا 
جديدة ويرتدي العباءة أو البشت ويحمل سيفًا في يده ويطوف على بيوت 

الفريج ويعطيه أهل البيوت ما تجود به أنفسهم

زيارة طلبة المدرسة الثانوية النموذجية للبنات لمواقع التنقيب األثري في قلعة 
البحرين في عام 1953 م 



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

177229994 الرفاع  مجلس  الشيخ سلمان بن عبداهلل بن حمد آل خليفة  
الرفاع  مجلس الشيخ عبدالعزيز عطية اهلل آل خليفة  

17752742 الرفاع  مجلس دكتور محمد بن جاسم الغتم  
17290802 الرفاع  مجلس جاسم عبد الرحمن الزياني  
39630707 الرفاع  مجلس خالد راشد الزياني وأخوانه  
39603130 الرفاع  مجلس إبراهيم عبدالرحمن فخرو  
39463765 عالي  مجلس محـي الديـن بهلـول  
39426262 مدينة عيسى  مجلس عبد الباري الشهابي  

 مجلس سعادة عبدالعزيز بن هادف الشامسي
17748310 الهملة   سفير دولة اإلمارات  
39336636 الجسرة  مجلس عبد الحميد عبدالجبار الكوهجي وإخوانه 
17293339 الجنبية  مجلس سعادة عبد العزيز محمد الفاضل  
17490090 سـار  مجلس األستاذ عبد النبي الشعلة  
39613888 المحرق  مجلس المرحوم إبراهيم بن  حسن كمال وأوالده   
39666644 جبلة حبشـي  مجلس د. كاظم رجب  
39453808 بوقوة  مجلس حبيب علي عواجـي  
39610011 سـار  مجلس المرحوم إسماعيـل كازرونـي 
17223229 جنوسان  مجلس  األستاذ ماجد جواد الجشي 
39468668 حدائق الماجد  مجلس  ابناء السيد مجيد الماجد 
17534040 قرب فندق الخليج  مجلس  سعادة السفير الكويتي 
39615005 العدلية  مجلس  الشيخ عبد الحسيـن العصفور  
39658899 العدلية  مجلس  عبد العزيز عبد اهلل الزامل  
39659009 أم الحصم  مجلس  عبد العزيز البسام 
39464838 المنامة  مجلس  نـوار علـي الـوزان  
17822722 القفول  مجلس  عبدالنبي حاجي علي حاجي 
39628881 ديوانية الخلف، المنامة  مجلس  حسين خلف 
39622462 قرية القدم  مجلس ميرزا المحاري 
39666776 القفول  مجلس المرحوم خليل أكبر الري 

مجلس الشيخ عبداهلل بن علي بن حمد آل خليفة

36411000 عالي  مجلس أحمد محفوظ العالي  

39639888 المنامة  مجلس المرحوم السيد موسى العلوي  

الجفير  مجلس عائلة المديفع 

39454188 القضيبية  مجلس المرحوم علي بن يوسف فخرو 

17225547 النعيم  مجلس أحمد يوسف محمود 

39645444 بالد القديم  مجلس عبد المهدي البصري 

39424269 بالد القديم  مجلس صالح الجالوي 

17228855 المنامة  مجلس صادق وتقي البحارنة 

39672223 الحد  مجلس المسلم 

المنامة  مجلس أبناء سيد كاظم جعفر العلوي  

39585457 بني جمرة  مجلس الحاج محمد علي منصور الغسرة 

39458262 بوري  مجلس الشيخ أحمد العصفـور  

36343781 الرفاع  مجلس الشيخ عبداهلل بن خليفة  بن سلمان آل خليفة 
39330700 الرفاع  مجلس سعادة الشيخ خالد بن عبداهلل آل خليفة 
17214889 الرفاع  مجلس سعادة محمد إبراهيم المطوع 
39922222 الرفاع  مجلس خالد عبدالرحمن المؤيد وإخوانه 
39444420 عالي  مجلس سعيــد الصيـرفي  
17551111 عالي  مجلس المرحوم حجي حسن العالي 
17249991 عالي  مجلس أحمد منصور العالي 
36411000 عالي  مجلس أحمد محفوظ العالي 
39662685 الجفيـر  مجلس الشيخ عبدالرحمن بن محمد بن راشد الخليفة 
17253429 األمواج  مجلس عبداهلل يوسف أكبر علي رضا  
17537722 السفارة السعودية  مجلس سعادة السفير السعودي 
17345138 المحرق   مجلس المحافظ سلمان بن عيسى بن هندي 
39624283 المحرق  مجلس بيت السكـران  
17732220 المحرق  مجلس علي راشـد األميـن  
39678811 البسيتين  مجلس حسن علي البنفالح 
39476676 الحد  مجلس عائلة المحمود  
36711881 الحد  مجلس الذواوده  
39616151 الحد  مجلس عبد الرحمن بو علي  
39650640 مدينة عيسى  مجلس سعادة جهاد بوكمال 
39460713 ماتم العريض/المنامة  مجلس مجلس العريض 
39466666 الحورة  مجلس النائب عادل العسومي 
39683003 عسكر  مجلس جمعة محمد جمعة الكعبي 
39616169 مدينة عيسى  مجلس الشاعر  
17253171 السلمانية  مجلس عائلة أبل 

المجالس اليوميةمجالس الثالثاءمجالس األثنيـــن

The Philips Airfryer makes so much, so tasty and so healthy. Now you won’t have to compromise between 
health and taste. Besides crispy french fries, which turn out so perfect and are ready in 12 minutes, you can 
proudly turn out chicken wings, kibbeh, brownies and many more family favorites they love. While their taste 
buds are happy you’ll know you’re doing your best.

www.philips.com/kitchen  a helping hand

Fry all that your family loves, with no oil. Introducing the Philips Airfryer
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