
عليه  اهلل  صلى  النبي  عند  رمضان  من  األواخر  للعشر 
هدي  فيها  ولهم  خاصة،  أهمية  وأصحابه  وسلم 
على  فيها  حرصا  يكونوا  ما  أشد  كانوا  فقد  خاص، 
الطاعة والعبادة والقيام والذكر، كإحياء الليل بالقيام، 
التي  العظيمة  البركة  هذه  في  األهل  كل  ومشاركة 
خص بها اهلل هذه األيام، كما يقلع المرء فيها عن كل 
للعبادة  ويتفرغ  الدنيا  أمور  من  والملهيات  الشهوات 
إدراك  رجاء  بالدعاء  وجل  عز  هلل  والتضرع  واإلعتكاف، 
في  ثبت  فقد  مؤمن،  كل  رجاء  هي  التي  القدر  ليلة 
صلى  النبي  أن  عنها  اهلل  رضي  عائشة  عن  الصحيحين 
اهلل عليه وسلم كان إذا دخل العشر أحيا الليل وأيقظ 
استغرقه  أي  الليل:  إحياء  ومعنى  المئزر،  وشد  أهله 
عند  جاء  وقد  وغيرهما،  والذكر  الصالة  في  بالسهر 
النسائي عنها أنها قالت: ال أعلم رسول اهلل صلى اهلل 
عليه وسلم قرأ القرآن كله في ليلة وال قام ليلة حتى 
أصبح وال صام شهرًا كاماًل قط غير رمضان، فعلى هذا 
الليل،  أغلب  يقوم  أنه  به  المقصود  الليل  إحياء  يكون 

هذا  في  الليل  وقيام  الحديث،  طرق  بعض  في  جاء  كما  كله  الليل  يحي  كان  أنه  ويحتمل 
بالحرص واالعتناء حتى  أنه عمل عظيم جدير  الفاضلة الشك  الليالي  الكريم وهذه  الشهر 
من  األواخر  العشر  أهمية  على  الضوء  تلقى  “رمضانيات”  شأنه..  جل  اهلل  لرحمات  نتعرض 

رمضان، وأهمية العبادة والقيام والذكر في أيامها ولياليها.....

يومية مسائية تصدر عن وكالة أبراس
39757015 17721503، التوزيع:  اإلدارة: 

34307588  ،36504114 اإلعالنات:  
          ramadanyat@live.com :البريد اإللكتروني

  www.aprasadvt.com :الموقع اإللكتروني رمضانيات
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس
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“َمِن اْسَتَطاَع ِمْنُكْم أَْن َيْنَفَع أََخاُه َفْلَيْنَفْعُه”
الرقية الشرعية .. “وقيل من راق”

ْقية:  يقول اهلل سبحانه وتعالى “َكاّل ِإَذا َبَلَغِت الّتَراِقي * َوِقيَل َمْن َراٍق” الرُّ
هي العوذة، والجمع ُرًقـى، وتقول: اْسَتْرَقـْيُته فرَقاني ُرْقية، فهو  راٍق، 
َذ ونفث  اٌء: صاحُب  ُرًقى. يقال:  َرَقى الراقي ُرْقيًة  وُرقـّيًا ِإذا َعوَّ ورجل َرقَّ
ْقية الُعوذة التي  ُيْرقى بها صاحُب اآلفِة  فـي ُعوَذِته، قال ابن اأَلثـير:  الرُّ
أَِبي  َعْن  ماجة  ابن  سنن  وفي  اآلفات،  من  ذلك  وغير  َرع  والصَّ ى  كالُحمَّ
َنَتَداَوى  أَْدِوَيًة  أََرأَْيَت  ِه صلى اهلل عليه وسلم  خَزاَمَة َقاَل ُسِئَل َرُسوُل اللَّ
ِه َشْيًئا َقاَل ِهَي  ِقيَها َهْل َتُردُّ ِمْن َقَدِر اللَّ ِبَها َوُرًقى َنْسَتْرِقي ِبَها َوُتًقى َنتَّ
ِه صلى  اللَّ َرُسوُل  َنَهى  َقاَل  َجاِبٍر  َعْن  ِه، وفي صحيح مسلم  اللَّ َقَدِر  ِمْن 
ِه صلى  َقى َفَجاَء آُل َعْمِرو ْبِن َحْزٍم ِإَلى َرُسوِل اللَّ اهلل عليه وسلم َعِن الرُّ
ُه َكاَنْت ِعْنَدَنا ُرْقَيٌة َنْرِقي ِبَها ِمَن  ِه ِإنَّ اهلل عليه وسلم َفَقاُلوا َيا َرُسوَل اللَّ
َبْأًسا  أََرى  َعَلْيِه َفَقاَل َما  َقى َقاَل َفَعَرُضوَها  الرُّ َنَهْيَت َعِن  َوِإنََّك  اْلَعْقَرِب 

َمِن اْسَتَطاَع ِمْنُكْم أَْن َيْنَفَع أََخاُه َفْلَيْنَفْعُه. 

ذكريات من أيام زمان

المجالس الرمضانية

يتفرغ فيها المؤمن للعبادة واالعتكاف
العشر األواخر .. صفوة الشهر الكريم 
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ِة  ِبيُّ صلى اهلل عليه وسلم آلِل َحْزٍم ِفي ُرْقَيِة اْلَحيَّ َص النَّ ِه: “َرخَّ قال َجاِبر ْبن َعْبِد اللَّ
اْلَحاَجُة  ُتِصيُبُهُم  َضاِرَعًة  أَِخي  َبِني  أَْجَساَم  أََرى  ِلي  َما  ُعَمْيٍس  ِبْنِت  أَلْسَماَء  َوَقاَل 
َقاَلْت ال َوَلِكِن اْلَعْيُن ُتْسِرُع ِإَلْيِهْم َقاَل اْرِقيِهْم َقاَلْت َفَعَرْضُت َعَلْيِه َفَقاَل اْرِقيِهْم” 
َمَع  َخْيَبَر  َشِهْدُت  َقاَل  ْحِم  اللَّ آِبي  َمْوَلى  ُعَمْيٍر  َعْن  الترمذي  سنن  وفي  -مسلم-، 
َقاَل  َمْمُلوٌك  أَنِّي  ُموُه  َوَكلَّ عليه وسلم  اهلل  ِه صلى  اللَّ َرُسوَل  ِفيَّ  ُموا  َفَكلَّ َساَدِتي 
َوَعَرْضُت  اْلَمَتاِع  ُخْرِثيِّ  ِمْن  ِبَشْيٍء  ِلي  َفَأَمَر  ُه  أَُجرُّ أََنا  َفِإَذا  ْيَف  السَّ ْدُت  َفُقلِّ ِبي  َفَأَمَر 
َبْعِضَها، وفى  َوَحْبِس  َبْعِضَها  ِبَطْرِح  َفَأَمَرِني  اْلَمَجاِنيَن  ِبَها  أَْرِقي  ُكْنُت  ُرْقَيًة  َعَلْيِه 
الراقي  أن يقرأ  الرقية  المرض” في صفة  الباري كتاب  الرقية ذكر كتاب فتح  صفة 
على محل األلم، أو على يديه للمسح بهما، أو في ماء ونحوه، وينفث إثر القراءة نفثا 

خاليا من البزاق، وإنما هو نفس معه بلل من الريق ......

البعد عن الشرك والمعصية أبرز شروطها
الرقية الشرعية .. أعوذ بكلمات 

اهلل التامات

تواطأ عليه القلب واللسان، والثاني من جهة المعالج 
بعض  أن  حتى  أيضا  األمران  هذان  فيه  يكون  بان 
يقول  أو  منه”  “اخرج  بقوله  يكتفي  من  المعالجين 
باهلل”  ونبينا  إال  قوة  وال  حول  يقول  “ال  أو  اهلل”  “بسم 
عدو  “أخرج  يقول  كان  وسلم  عليه  اهلل  صلى  محمد 
اهلل أنا رسول اهلل”، ويقول في مدارج السالكين: وال يتم 
هذا إال بقوة من النفس الفاعلة وقبول من الطبيعة 
المنفعلة فلو لم تنفعل نفس الملدوغ لقبول الرقية 
البرء.  يحصل  لم  التأثير  على  الراقي  نفس  تقو  ولم 
فهنا أمور ثالثة موافقة الدواء للداء وبذل الطبيب له 
لم  منها  واحد  تخلف  فمتى  العليل  طبيعة  وقبول 
بد  وال  الشفاء  حصل  اجتمعت  وإذا  الشفاء  يحصل 
بإذن اهلل سبحانه وتعالى، ومن عرف هذا كما ينبغي 
تبين له أسرار الرقى وميز بين النافع منها وغيره ورقى 
الداء بما يناسبه من الرقى وتبين له أن الرقية براقيها 
وقبول المحل كما أن السيف بضاربه مع قبول المحل 
للقطع وهذه إشارة مطلعة على ما وراءها لمن دق 

نظره وحسن تأمله واهلل أعلم.

شروط الرقية 

 يقول ابن حجر العسقالني: يستخلص من كالم أهل 
العلم أن الرقى تكون مشروعة إذا تحقق فيها ثالثة 
شروط: أن ال يكون فيها شرك وال معصية، وأن تكون 
بالعربية أو ما يفقه معناه، وأن ال يعتقد كونها مؤثرة 

بذاتها بل بإذن اهلل تعالى.  

فوائد األخذ بالرقية 

الشرعية  الرقية  في  المطلوبة  الضوابط  توفرت  إذا 
فقد غيره  رقاه  أو  بنفسه  نفسه  اإلنسان  في   سواء 
توافرت في الرقية أسباب النفع والتأثير بإذن اهلل جل 
الرقية  ممارسة  أواًل:  يلي:  ما  الفوائد  هذه  ومن  وعال 
ثانيًا:  وآدابها،  الشرعية  الرقية  أحكام  مع  يتفق  بما 
امتثال سنة المصطفى صلى اهلل وسلم في الرقية، 
على  التوكل  جانب  وتقوية  بربه  المريض  ربط  ثالثًا: 
عبث  من  التوحيد  جناب  صيانة  رابعًا:  نفسه،  في  اهلل 
الرقية  صيانة  خامسًا:  ونخوه،  والسحرة  المشعوذين 
إال من  المدعين بحيث ال يمارسها  ادعاء  الشرعية من 
إلى  أقرب  الشرعية  الرقية  أن  سادسًا:  لها،  أهل  هو 
التي  واألعراض  األمراض  من  اهلل  بإذن  والشفاء  النفع 
تصيب اإلنسان من الرقى األخرى، سابعًا: تقوية جانب 
روح  وإشاعة  والمسترقي  الراقي  بين  اإليمانية  األخوة 
التعاطف والتراحم بين المسلمين، ثامنًا: قطع الطريق 
على أولئك المدعين والمستغلين والمكتسبين باسم 
الرقية وحماية الناس من استغاللهم وأكل أموالهم 
بالباطل، تاسعًا: وقاية الصحة العامة من عبث الرقية 

ومدعي العالج. 

تأثير الرقية في المرقي

أمرين،  على  الرقية  تعتمد  الزاد:  في  القيم  ابن  يقول 
فالذي  المصروع  جهة  من  وأمر  المعالج  عند  من  أمر 
من جهة المصروع يكون بقوة نفسه وصدق توجهه 
الذي  الصحيح  والتعوذ  وبادئها  األرواح  إلى فاطر هذه 

خطوات الرقية الشرعية 

آيات وأحاديث أوال من االهتمام بالنقاط التالية: االعتقاد 
الحرص  و  به،  والتعلق  وتعالى  سبحانه  باهلل  الكامل 
على إتباع الطرق الصحيحة للرقية الشرعية، والحرص 
للعلماء  والعودة  المعاصي،  اقتراف  تجنب  على 
المتعلقة  المشكلة  المسائل  في  العلم،  وطلبة 
التي  الرقى  استخدام  من  والحذر  الشرعية،  بالرقية 
من  والحذر  والسنة،  الكتاب  من  أصل  لها  يعرف  ال 
استخدام األعشاب المركبة ونحوه، والصبر والتحمل، 
الوسائل  بإتباع  وذلك  الشيطان،  من  باهلل  واالعتصام 

المعينة على ذلك.

آيات وأحاديث 

تعالى  قوله  الشرعية  الرقية  في  الواردة  اآليات  ومن 
َماِلِك   * ِحيِم  الرَّ ْحَمِن  الرَّ  * اْلَعاَلِميَن  َربِّ  ِه  ِللَّ “اْلَحْمُد 
اْهِدَنا   * َنْسَتِعيُن  اَك  َوِإيَّ َنْعُبُد  اَك  ِإيَّ  * يِن  الدِّ َيْوِم 
َعَلْيِهْم  أَْنَعْمَت  الَِّذيَن  ِصَراَط   * اْلُمْسَتِقيَم  َراَط  الصِّ
تعالى وقوله  الِّيَن”،  الضَّ َوال  َعَلْيِهْم  اْلَمْغُضوِب   َغْيِر 

الَِّذيَن  ِقيَن *  ِلْلُمتَّ َرْيَب ِفيِه ُهًدى  اْلِكَتاُب ال  “الم * َذِلَك 
َرَزْقَناُهْم  ا  َوِممَّ الة  الصَّ َوُيِقيُموَن  ِباْلَغْيِب  ُيْؤِمُنوَن 
ِمْن  ُأْنِزَل  َوَما  ِإَلْيَك  ُأْنِزَل  ِبَما  ُيْؤِمُنوَن  َوالَِّذيَن   * ُينِفُقوَن 
ِمْن  ُهًدى  َعَلى  ُأْوَلِئَك   * ُيوِقُنوَن  ُهْم  َوِباآلخَرِة  َقْبِلَك 
َربِِّهْم َوُأْوَلِئَك ُهْم اْلُمْفِلُحوَن”، ومن األحاديث الواردة 
عليه  وسالمه  اهلل  صلوات  قوله  الشرعية  الرقية  في 
التامات من شر ما خلق”، وكذلك  “أعوذ بكلمات اهلل 
اهلل  بكلمات  “أعوذ  وسلم  عليه  اهلل  صلى  قوله 
التامة التي ال يجاوزهن بر وال فاجر من شر ما ينزل من 
في  ذرأ  ما  شر  ومن  فيها،  يعرج  ما  شر  ومن  السماء، 
األرض، ومن شر ما يخرج منها، ومن فتن الليل والنهار، 
يا  إال طارقًا يطرق بخير  الليل والنهار  ومن شر طوارق 

رحمن”. 
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فيها ليلة القدر خير من ألف شهر 
العشــر األواخـر .. إحيــاء الليـل وايقـاظ 

األهـل وشـد المـئزر
للعشر األخيرة من رمضان خصائص ليست 
لغيرها من األيام، من أبرزها أن النبي صلى 
العمل  في  يجتهد  كان  وسلم  عليه  اهلل 
فيها أكثر من غيرها، ففي صحيح مسلم 
عن عائشة رضي اهلل عنها أن “النبي صلى 
العشر  في  يجتهد  كان  وسلم  عليه  اهلل 
األواخر ماال يجتهد في غيرها” رواه مسلم، 
وفي المسند عنها قالت “كان النبي صلى 
بصالة  العشرين  يخلط  وسلم  عليه  اهلل 
المئزر”،  وشد  شمر  العشر  كان  فإذا  ونوم 
العشر كان يجتهد فيها صلى اهلل  فهذه 
عليه وسلم أكثر مما يجتهد في غيرها من 
كالصالة  العبادة  أنواع  من  واأليام  الليالي 
وغيرها،  والتصدق  والذكر  القرآن  وقراءة 
وألن النبي صلى اهلل عليه وسلم كان يشد 
للصالة  ويفرغ  نساءه  يعتزل  يعني:  مئزره 
اهلل عليه وسلم  النبي صلى  والذكر، وألن 
والذكر  والقراءة  بالقيام  ليله  يحيي  كان 
بقلبه ولسانه وجوارحه لشرف هذه الليالي 
والتي فيها ليلة القدر التي من قامها إيمانا 

واحتسابا غفر اهلل ماتقدم من ذنبه...

إحياء الليل 

األواخر  العشر  لعبادة  المحببة  األعمال  أهم  ومن 
إحياء الليل، فقد ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي 
اهلل عنها أن النبي صلى اهلل عليه وسلم كان إذا دخل 
ومعنى  المئزر،  وشد  أهله  وأيقظ  الليل،  أحيا  العشر 
والذكر  الصالة  في  بالسهر  استغرقه  أي  الليل  إحياء 
ال  قالت:  أنها،  عنها  النسائي  عن  جاء  وقد  وغيرهما، 
أعلم رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قرأ القرآن كله 
في ليلة وال قام ليلة، حتى أصبح وال صام شهرًا كاماًل 
قط غير رمضان، فعلى هذا يكون إحياء الليل المقصود 
الليل  أنه كان يحي  الليل، ويحتمل  أغلب  أنه يقوم  به 
الليل  وقيام  الحديث،  طرق  بعض  في  جاء  كما  كله 
في هذا الشهر الكريم وهذه الليالي الفاضلة الشك 
أنه عمل عظيم جدير بالحرص واالعتناء حتى نتعرض 
لرحمات اهلل جل شأنه، كما أن من أبرز األعمال الجليلة 
في هذه العشر: إيقاظ الرجل أهلة للصالة، فقد كان 
أنه  العشر  هذه  في  السالم  الصالة  علية  هدية  من 
يوقظ أهله للصالة، كما في البخاري عن عائشة، وهذا 
أهله  يدرك  أن  على  والسالم  الصالة  عليه  منه  حرص 
من فضائل ليالي هذا الشهر الكريم وال يقتصر على 
يفعل  كما  نومهم،  في  أهله  ويترك  لنفسه  العمل 
بعض الناس وهذا الشك أنه خطأ وتقصير ظاهر، كما 

العشر  دخل  إذا  كان  وسلم  عليه  اهلل  صلى  النبي  أن 
يعتزل  أنه  والمعنى  الصحيحين،  في  كما  المئزر،  شد 
والطاعة،  بالعبادة  وينشغل  العشر  هذه  في  النساء 
وذلك لتصفو نفسه عن األكدار والمشتهيات، فتكون 
للنفس  القبول وأزكى  إلى معارج  القلب  أقرب لسمو 
فعله  ينبغي  ما  وهذا  المالئكية،  األجواء  لمعانقة 

للسالك بال ارتياب. 

ادراك ليلة القدر

قضاء  كيفية  فى  المحببة  األعمال  ضمن  أيضا  ويأتى 
األواخر من رمضان من هدى رسول اهلل صلى  العشر 
عليه  وسالمه  اهلل  صلوات  تحريه  وسلم  عليه  اهلل 
لليلة القدر، وهى الليلة العظيمة المباركة، حيث قال 
ا أَنَزْلَنُه ِفي َلْيَلِة ٱْلَقْدر، َوَما أَْدَراَك َما  اهلل تعالى عنها “ِإنَّ
ُل ٱْلَمَلـِئَكُة  َلْيَلُة ٱْلَقْدِر، َلْيَلُة ٱْلَقْدِر َخْيٌر ّمْن أَْلِف َشْهٍر، َتَنزَّ
أَْمٍر، َسَلـٌم ِهَى َحتَّى  َرّبِهم ّمن ُكّل  ِبِإْذِن  وُح ِفيَها  َوٱلرُّ
ٱْلَفْجِر” - سورة القدر -، وقال النبي صلى اهلل  َمْطَلِع 
إيمانا واحتسابا غفر  القدر  ليلة  عليه وسلم “من قام 
له ما تقدم من ذنبه”.. -رواه البخاري ومسلم -، وقد 
العشر  في  أنها  وسلم  عليه  اهلل  صلى  النبي  أخبر 
غيرها،  من  أرجى  العشر  أوتار  وأن  رمضان،  من  األواخر 
العشر  في  “التمسوها  والسالم  الصالة  عليه  فقال 
األواخر من رمضان، التمسوها في كل وتر”، وقد دلت 
عليه  اهلل  صلى  اهلل  رسول  عن  الصحيحة  األحاديث 
وسلم أن هذه الليلة متنقلة في العشر، وليست في 
إحدى  ليلة  في  تكون  فقد  دائمًا،  منها  معينة  ليلة 
وقد  وعشرين،  ثالث  ليلة  في  تكون  وقد  وعشرين، 
ليلة  ليلة خمس وعشرين، وقد تكون في  تكون في 
في  تكون  وقد  الليالي،  أحرى  وهي  وعشرين  سبع 
قام  فمن  األشفاع،  في  تكون  وقد  وعشرين،  تسع 
ليالي العشر كلها إيمانًا واحتسابًا أدرك هذه الليلة بال 

شك ، وفاز بما وعد اهلل أهلها.
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إيقاظ األهل للعبادة 

عائشة  المؤمنين  أم  قول  الصحيحين،  في  ثبت  وقد 
وسلم  عليه  اهلل  صلى  النبي  “كان  عنها  اهلل  رضي 
مئزره”،  وشد  أهله  وأيقظ  ليله  أحيا  العشر  دخلت  إذا 
وهذه العناية منه صلى اهلل عليه وسلم بإيقاظ أهله 
شده  مع  البالغة،  داللتها  لها  عليهم  اهلل  رضوان 
لمئزره واعتزاله النساء – ليتفرغ للعبادة والطاعة، وإن 
من  تجعل  واألوالد  واألهل  الزوجة  بأمر  العناية  هذه 
البيت المسلم يعيش في روحانية رمضان هذا الشهر 
الكريم، فعندما يقبل األب واألم واألبناء والبنات على 
ولنحفزهم  القرآن،  وقراءة  والذكر  والعبادة  الصالة 
على ذلك الخير، فمن دعا إلى هدى كان له من الخير 
واألجر مثل أجور من اتبعه ال ينقص ذلك من أجورهم 
في  اهلل  رحمه  الحنبلي  رجب  ابن  اإلمام  ونقل  شيئًا، 
رحمه   - الثوري  سفيان  اإلمام  عن  المعارف،  لطائف 
اهلل -، قال “أحب إلي إذا دخل العشر األواخر أن يتهجد 
بالليل ويجتهد فيه، وينهض أهله وولده إلى الصالة إن 

أطاقوا ذلك”.

إلتزام المسجد واالعتكاف 

لطاعة  مخصوصة،  بنية  المسجد  لزوم  هو  االعتكاف 
اهلل تعالى، وهو سنة مؤكدة عن النبي صلى اهلل عليه 
 .. للمسلمين  “عجبًا  اهلل  رحمه  الزهري  وقال  وسلم، 
وسلم  عليه  اهلل  صلى  النبي  أن  مع  االعتكاف  تركوا 
المدينة حتى قبضه اهلل عز وجل”،  تركه منذ قدم  ما 
عليه  اهلل  صلى  النبي  أن  عنها  اهلل  رضي  عائشة  وعن 
رمضان  من  األواخر  العشر  يعتكف  كان  وسلم 
من  أزواجه  اعتكف  ثم  وجل  عز  اهلل  توفاه   حتى 
بعده  - رواه البخاري ومسلم -، والمعتكف ذكر اهلل 
ربه  ومناجاة  راحته،  والصالة  جليسه،  والقرآن  وأنيسه، 
من  قريبًا  بذلك  ويكون  لذته،  والتضرع  والدعاء  متعته، 
واحتسابًا،  إيمانًا  القدر  ليلة  قيام  تحقيق  من  قريبًا  ربه، 
إلتزامه  على  المترتبة  الكبيرة  األجور  إلى  إضافة 
الصالة  وانتظاره  له،  المالئكة  استغفار  من  للمسجد، 
بعد الصالة، وإدراكه لتكبيرة اإلحرام، وتالوته وسماعه 
لوقت  حفظ  االعتكاف  ففي  لليل،  وقيامه  للقرآن، 
المسلم ومساعدة له على عمارته بالمفيد من األعمال 
الصالحة، وتربية له على العبادة والطاعة، وتعلق لقلبه 
بالمسجد وهو مما يحب اهلل، وطمأنينة للنفس وتزكية 
ما  إلى  أضف  اهلل،  من  وقربه  إيمانيه  في  وزيادة  لها، 
يحصل للمعتكف من االبتعاد عن الشواغل والصوارف 

التي تشغل اإلنسان عن العبادة وتصرفه عنها. 
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مجلس محمد جالل 
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مجلس فيصل الخور وإخوانه  
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ذكريات من أيام زمان

المغفور له صاحب العظمة الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة لدى تفقده 
البارجة األمريكية لدى زيارتها للبحرين في الجفير في بدايات 1950 م 

المغفور له صاحب العظمة الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة يحضر افتتاح 
المعرض األثري المقام في قاعة مدرسة الهداية الخليفية بالمحرق ويرى في 
الصورة المرحوم يوسف الشيراوي المدير في وزارة التعليم والبروفسور غلوب 

في عام 1957 م 

المغفور له صاحب العظمة الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة لدى استالمه 
هدية رمزية من قائد البارجة  األمريكية

الفرقة الشعبية النسائية أحد الفنون التي كانت موجودة منذ بدايات 
األربعينيات ومازالت مستمرة 

صورة ألحد المهن التي اندثرت وهي »الحمالي« مع العربة )الجاري( التي كانت 
تصنع محليا لنقل البضائع

صدر قانون تعرفة »نول العبرة« اللنج بين المنامة والمحرق ست  	•
بيزات فقط في عام 1927 م 

تم اصدار قرار للحمالين بوضع رقم خاص على الكتف حتى  	•
يصرح له مزاولة عمله في عام  1928 م 

تم اقتراح تثبيت جرس كبير في المنامة ليتم سماعه في حالة  	•
نشوب أي حريق وذلك في عام 1928 م 
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صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ولي العهد آنذاك الرئيس 
الفخري لجمعية تاريخ وآثار البحرين يفتتح إحدى المعارض التي نظمتها 

الجمعية في السبعينيات 

المغفور له صاحب السمو الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة الرئيس 
الفخري لجمعية تاريخ وآثار البحرين شمل برعايته الكريمة افتتاح المعرض 

االسالمي والذي نظمته الجمعية في عام 1979 م 

المغفور له صاحب السمو الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة يتفقد حرس 
الشرف عند وصوله الى مطار إمارة أبوظبي في عام 1968 م  

المستشار بلجريف مع زوجته لدى زيارتهما لقلعة الشيخ سلمان بن أحمد منظر عام لباب البحرين 
الفاتح )الرفاع( 



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

39464048 القفـول  مجلس  فيصل عبد اللطيف السليمان الناصر وإخوانـه  
39661855 الرفاع  مجلس  عبد اهلل أحمد ناس وأوالده 
39660661 قرب األستاذ الوطني  مجلس  محمد إبراهيم الشروقي 
17780303 الرفاع  مجلس  أحمـد سلمـان كمـال 
39455963 مجلس  محمد عبداهلل الهرمسي الهاجري الرفاع الغربي 
39453233 الجفير  مجلس  الشيخ محمد جعفر الجفيري 
39632020 الجفير  مجلس إبراهيم محمد علي زينل 
39631110 الماحوز  مجلس أبناء عبد الكريم األنصاري  
39699090 العدلية  مجلس  محمد عبد هلل الزامل  وإخوانه 
39863993 جدحفص  مجلس المرحوم الشيخ سليمان المدني 
39671166 البرهامة  مجلس جاسم وفريد الخاجة 
39652266 السهلة بوقوة  مجلس سماحة سيد عبداهلل الغريفي 
39450480 السنابس  مجلس مصطفـى الشرخـات  
39688688 المقشع  مجلس فيصل الخور وإخوانه 
39694924 رأس رمان  مجلس مصطفـى عبداللطيـف 
39677077 دار كليب  مجلس الحاج إبراهيم الكاظم 
17322978 المحرق  مجلس عبداللطيف جناحي 
39323932 الجفير  مجلس عائلة العوضي 
17785558 الرفاع  مجلس صالح محمد عيد 
39330700 الرفاع  مجلس سعادة الشيخ خالد بن عبداهلل آل خليفة   
39323233 الرفاع الشرقي  مجلس جبر سلطان السويدي  
17259999 بوكوارة  مجلس جاسم ومحمد المهزع 
39691122 سند  مجلس أحمد ابراهيم بهزاد  
17703131 القضيبية  مجلس محمد عبداهلل عيسى المناعي 

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  

39465800 الرفاع  مجلس سعادة الشيخ عبداهلل بن خالد الخليفة 

 مجلس الشيخ عبداهلل بن خليفة 
39799999 الرفاع  بن سلمان آل خليفة 

17680071 الرفاع  مجلس سعادة د. ماجد بن علي النعيمي 

39461369 الجفير  مجلس عبدالغفار الكوهجـي 

39615005 العدلية  مجلس الشيخ عبدالحسين العصفور 

39604494 العدلية  مجلس فيصل جواد 

17748801 السهلة  مجلس سعادة علي صالح الصالح  

39687777 جبلة حبشي  مجلس جميل كاظم العلوي 

17400056 بوقوة  مجلس حبيب علي عواجي 

39455566 الدراز  مجلس ديوانيـة العصفـور 

39476676 الحد  مجلس آل محمود 

39616151 الحد  مجلس عبدالرحمن بوعلي 

39671417 الحد  مجلس عيسى مبارك الكبيسي 

39689389 سماهيج  مجلس علي محمد السماهيجي 

17776351 الرفاع  مجلس الشيخ عبدالقادر قاسم خنجي واخوانه 

المجالس اليوميةمجالس الخميسمجالس األربعاء

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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