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يستحب الدعاء عند نزوله ألنه وقت إجابة
المطر.. وجعلنا من الماء كل شيء حي

ال  المخلوقات  فجميع  حي”،  شيء  كل  الماء  من  “وجعلنا  تعالى  قال 
تستغني عن الماء بحال من األحوال، واألمطار من أهم مصادر المياه 
العذبة في األرض، ولنـزول المطر من علو على ما نراه حكم عظيمة، 
فقد قال العالمة ابن القيم –رحمه اهلل – “تأمل الحكمة البالغة في 
نزول المطر على األرض من علو ليعم بسقيه وهادها وتلولها وظرابها 
وآكامها ومنخفضها ومرتفعها، ولو كان ربها تعالى إنما يسقيها من 
إذا اجتمع  إال  المرتفعة،  الناحية  الماء على  أتى  لما  نواحيها  ناحية من 
في السفلى وكثر وفي ذلك فساد”، فاقتضت حكمته أن سقاها من 
َياَح َفُتِثيُر  ُه الَِّذي ُيْرِسُل الرِّ فوقها، وقال تعالى فى حكمة نزول المطر “اللَّ
اْلَوْدَق  َفَتَرى  َوَيْجَعُلُه ِكَسفًا  َيَشاُء  َكْيَف  َماِء  السَّ َفَيْبُسُطُه ِفي  َسَحابًا 
َيْخُرُج ِمْن ِخالِلِه َفِإَذا أََصاَب ِبِه َمْن َيَشاُء ِمْن ِعَباِدِه ِإَذا ُهْم َيْسَتْبِشُروَن” 
– 48، وعن أنس رضي اهلل عنه قال “صابنا ونحن مع رسول اهلل  الروم 
صلى اهلل عليه وسلم مطر، فحسر رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 
ثوبه حتى أصابه من المطر”، فقلنا “يا رسول اهلل، لم صنعت هذا؟”، قال 

به تعالى”..  رواه مسلم .... “ألنه حديُث َعهد برِّ

ذكريات من أيام زمان

المجالس الرمضانية

يا الشهر الكريم ترّفق فدموع المحبين تدّفق
الوداع يا رمضان .. وداعًا يا شهر القرآن

وداعًا يا شهر القرآن، وداعًا يا شهر الصيام والقيام، وداعًا 
يا شهر الرحمات والبركات .. فيما مضى من أيام استقبلنا 
زائرًا كريمًا، وضيفًا عزيزًا، وها نحن اليوم قاب قوسين من 
توديعه، ها هو هذا الضيف يجمع خيامه، ويطوي أسفاره، 
وسيرحل  الوداع،  بتحية  لنا  ويلوح  ورحاله،  أمتعته  ويحمل 
بعد أيام، سيرحل عنا هذا الضيف، وقد أحسن منا فيه من 
أحسن، وأساء من أساء، وهو شاهد لنا أو علينا بما أودعناه 
من أعمال، شاهد للمشمرين بصيامهم وقيامهم، وبرهم 
وإعراضهم،  بغفلتهم  المقصرين  وإحسانهم،وعلى 
أخرى  مرة  سندركه  هل  ندري  وال  وعصيانهم،  وشحهم 
لتتقطع،  رمضان  فراق  على  الصادقين  قلوب  إن   ... ال؟  أم 
وعيون المحبين بالدموع تدفق، ولنستمع إلى ابن رجب - 
رحمه اهلل - يصف لنا وداع رمضان وفراقه فيقول: “يا شهر 
ألم  من  قلوبهم  تدّفق،  المحبين  دموع  ترّفق،  رمضان 
الشوق  نار  للوداع تطفئ من  الفراق تشّقق، عسى وقفة 
ما  الصيام  من  ترقع  وإقالع  توبة  ساعة  عسى  أحرق،  ما 
عسى  يلحق،  المقبولين  ركب  من  منقطع  عسى  تخّرق، 

أسير األوزار ُيطلق، عسى من استوجب النار ُيعتق”.....
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المطر في القران

َسَحابًا  َفُتِثيُر  َياَح  الرِّ ُيْرِسُل  الَِّذي  ُه  “اللَّ تعالى  قال 
ِكَسفًا  َوَيْجَعُلُه  َيَشاُء  َكْيَف  َماِء  السَّ ِفي  َفَيْبُسُطُه 
َيَشاُء  َمْن  ِبِه  أََصاَب  َفِإَذا  ِخالِلِه  ِمْن  َيْخُرُج  اْلَوْدَق  َفَتَرى 
وظلت   ،-48 الروم   – َيْسَتْبِشُروَن”  ُهْم  ِإَذا  ِعَباِدِه  ِمْن 
كيفية تكون األمطار لغزًا كبيرًا حير كثير من العلماء 
مراحل  اكتشاف  الممكن  من  يكن  ولم  الزمن،  مع 
تكون األمطار إال بعد اكتشاف الرادار، ويتكون المطر 
كما  الحرارة،  بسبب  واألنهار  البحار  مياه  تبخر  نتيجة 
البخار  ليتصاعد  الماء  بخار  من  كمية  النباتات  تطلق 
ويتكاثف  يبرد  ثم  لخفته،  العليا  الجو  طبقات  إلى 
الغيوم وتأخذها  الرياح  على شكل غيوم، ثم تحمل 
الجو  طبقات  أعلى  إلى  ترفعها  وعندما  اليابسة  إلى 
تنخفض حرارتها أكثر فتسقط األمطار، ولقد توصل 
العلماء إلى حقائق بالنسبة لتكون الغيوم الممطرة 
مراحل  وفق  وتتشكل  تتكون  الممطرة  فالغيوم 
حيث  الدفع  مرحلة  هي  األولى  المرحلة  محددة، 
المرحلة  أما  الرياح،  بواسطة  تدفع  أو  الغيوم  تحمل 
السحب  تتراكم  حيث  التجمع  مرحلة  فهي  الثانية 

“اللهم أنزل علينا الغيث 
واجعله قوة وبالغًا إلى حين”

المطر.. الماء الطهور
عن أنس بن مالك رضي اهلل عنه أن رجال دخل المسجد يوم جمعة ورسول اهلل صلى اهلل 
عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قائمًا، ثم قال: يا 
رسول اهلل هلكت األموال وانقطعت السبل فادع اهلل يغثنا، قال: فرفع رسول اهلل صلى 
أنس: وال  أغثنا”، وقال  اللهم  أغثنا  اللهم  أغثنا  “اللهم  ثم قال:  يديه،  اهلل عليه وسلم 
واهلل ما نرى في السماء من سحاب وما بيننا وبين سلع من بيت وال دار، قال: فطلعت 
من ورائه سحابة مثل الترس، فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت، قال “فال واهلل 
ما رأينا الشمس سبتا” رواه البخاري ومسلم، وذكر بعض أهل العلم أنه عند نزول المطر 
قال:  وسلم  عليه  اهلل  صلى  النبي  أن  مرساًل  لحديث  إجابة؛  وقت  ألنه  الدعاء  يستحب 

“اطلبوا استجابة الدعاء عند التقاء الجيوش، وإقامة الصالة، ونزول الغيث” ....

أكبر،  غيمة  لتكون  بعضها  مع  الرياح  دفعتها  التي 
أن  حيث  التراكم  مرحلة  فهي  الثالثة  المرحلة  أما 
فإن  بعضها  مع  تتجمع  عندما  الصغيرة  السحب 
التيار الهوائي الصاعد في الغيمة الكبيرة يزداد، والتيار 
الهوائي في مركز الغيمة يكون أقوى من التيار في 
ينمو  الغيمة  جسم  تجعل  التيارات  وهذه  أطرافها، 
تتراكم  السحابة  أو  الغيمة  فإن  ولذلك  عموديًا، 
وتصبح  والبرد  المطر  حبات  تتكون  حينما  صعودًا، 
أكبر، ثم أكبر وعندما تصبح حبات المطر والبرد ثقيلة 
جدًا على التيارات الهوائية بحيث يتعذر عليها حملها 
تبدأ بالهطول من السحب الممطرة على شكل مطر 
أو حبات ثلج أو غيرها، وكما نرى فإن كل مرحلة من 
مراحل تكون المطر مذكورة بالقرآن الكريم، بل أكثر 
من ذلك، فإن هذه المرحلة مشروحة بنفس السياق، 
فكما هو الحال مع كثير من الظواهر الطبيعة األخرى 
الصحيح  التفسير  وتعالى  سبحانه  اهلل  أعطانا  فقد 
حول هذه الظاهرة أيضًا، وجعل األمر معروفًا للناس 

في القرآن قبل قرون من اكتشافه.

دعاء المطر 

وكان الرسول صلى اهلل عليه وسلم يدعو في طلب 
يرفع  وسلم  عليه  اهلل  صلى  كان  حيث  المطر،  نزول 
الغني  انت  إال  إله  ال  اهلل  انت  “اللهم  ويقول  يديه 
لنا  أنزلت  ما  واجعل  الغيث،  علينا  أنزل  الفقراء،  ونحن 
يقال  أن  سن  المطر  نزل  وإذا  حين”،  إلى  وبالغًا  قوة 
أن  المطر  نزول  مع  ويستحب  نافعًا”،  صيبًا  “اللهم 
المطر  اإلنسان شيئًا من مالبسه، حتى يصيبه  َيْحسر 
أنس  فعن  وسلم،  عليه  اهلل  صلى  اهلل  برسول  تأسيًا 
رضي اهلل عنه قال “أصابنا ونحن مع رسول اهلل صلى 
اهلل  صلى  اهلل  رسول  فحسر  مطر”،  وسلم  عليه  اهلل 
يا  فقلنا:  المطر.  من  أصابه  حتى  ثوبه  وسلم  عليه 
َعهد  حديُث  “ألنه  قال  هذا؟  صنعت  لم  اهلل،  رسول 
اإلنسان  أن يخرج  به تعالى” -رواه مسلم -، ويسنُّ  برِّ
شيئًا من متاعه ليصيبه المطر، فعن ابن عباس رضي 
اهلل عنهما، أنه كان إذا أمطرت السماء يقول: يا جارية، 
ِمَن  ْلَنا  “َوَنزَّ ويقول:  ثيابي،  أخرجي  سرجي،  أخرجي 

َباَركًا ِ” - أخرجه البخاري. َماء َماء مُّ السَّ

التوبة والمطر

الصالة  نبينا  وعلى  عليه  نوح  عن  حكاية  تعالى  قال 
ارًا  َغفَّ َكاَن  ُه  ِإنَّ َربَُّكْم  اْسَتْغِفُروا  “َفُقْلُت  والسالم 
َماَء َعَلْيُكْم ِمْدَرارًا َوُيْمِدْدُكْم ِبَأْمَواٍل َوَبِنيَن  ُيْرِسِل السَّ
-10 نوح:   - أَْنَهارا”  َلُكْم  َوَيْجَعْل  اٍت  َجنَّ َلُكْم  َوَيْجَعْل 

نبينا  وعلى  عليه  هود  عن  حكاية  تعالى  وقال   ،-12
ُتوُبوا  َربَُّكْم ُثمَّ  اْسَتْغِفُروا  “َوَيا َقْوِم  الصالة والسالم: 
ِإَلى  ًة  ُقوَّ َوَيِزْدُكْم  ِمْدَرارًا  َعَلْيُكْم  َماَء  السَّ ُيْرِسِل  ِإَلْيِه 
ابن  قال   -52 هود:   - ُمْجِرِميَن”  ْوا  َتَتَولَّ َوال  ِتُكْم  ُقوَّ
قدامة – رحمه اهلل تعالى “إن المعاصي سبب الجدب 
“َوَلْو  تعالى  اهلل  قال  للبركات”،  سببا  تكون  والطاقة 
َقْوا َلَفَتْحَنا َعَلْيِهْم َبَرَكاٍت ِمَن  أَنَّ أَْهَل اْلُقَرى آَمُنوا َواتَّ
َكاُنوا  ِبَما  َفَأَخْذَناُهْم  ُبوا  َكذَّ َوَلِكْن  َواألْرِض  َماِء  السَّ

َيْكِسُبوَن” -األعراف: 96.
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أوشكت شمسه على المغيب 
ولياليه الحسان على الرحيل

الوداع يا رمضان .. وداعًا يا شهر 
الصيام والقيام

ها قد أوشكت شمس الشهر الكريم على المغيب، وآذنت أيامه الغر ولياليه الحساُن على 
السفر والرحيل .ولم يبق منه إال ُصبابة كصبابة اإلناء .. سترحل يا رمضان والرحيل مرٌّ على 
الصالحين، يبكون عليه ويسكبون الدموع الغزار؛ فقد كان هو أنيسهم وجليسهم، وبه 
صفت نفوسهم، وسمت أخالقهم، فُحقَّ لهم أن يبكوا عليه، ونسأل اهلل تعالى أن يجعلنا 
من الذين بذروا خيرًا ففازوا في الدنيا واآلخرة، ونسأله سبحانه أن يعتق رقابنا ورقاب آبائنا 
وأمهاتنا وجميع المسلمين والمسلمات من النار، وأن يتقبل منا الصالة والصيام، وصالح 
األقوال واألعمال، وأن يعيننا على طاعته بعد رمضان، وأن يجبر قلوب على فراق رمضان، 
وأن يجعله شاهدًا لنا ال علينا، وقال علي بن أبي طالب “كونوا لقبول العمل أشدَّ اهتماما 
منكم بالعمل”، وعن َفضالة بن عبيد قال ألن أكون أعلم أن اهلل تقبل مني مثقال حبة 
من خردل أحبُّ إلي من الدنيا وما فيها  ألن اهلل يقول “إنما يتقبل اهلل من المتقين”، وقال 
عبداهلل بن مسعود رضي اهلل عنه “من المقبول منا فنهنيه؟ ومن المردود منا فنعزيه؟ 

أيها المقبول هنيئًا لك، ويا أيها المردود جبر اهلل مصيبتك”.....

هنيئًا لمن صامه

والقيام،  الصيام  شهر  يا  وداعًا  القرآن،  شهر  يا  وداعًا 
الجود  يا شهر  والبركات، وداعًا  الرحمات  يا شهر  وداعًا 
والغفران  التوبة  شهر  يا  وداعًا  والخيرات،  واإلحسان 
والخلوات،  االعتكاف  شهر  يا  وداعًا  النيران،  من  والعتق 
وداعًا يا شهر االنتصارات والغزوات الفاصالت، وداعًا أيها 
انقضى  لقد  الكريم،  الضيف  أيها  وداعًا  العزيز،  الزائر 
الرابحون  فيه  ربح  لقد  ولياليه،  أيامه  وانصرمت  رمضان 
وخسر فيه الخاسرون، فهنيئًا لمن صامه وقامه إيمانًا 
الجوع  إال  صومه  من  له  ليس  من  خيبة  ويا  واحتسابًا، 
والعطش، وليس له من قيامه إال السهر والتعب، هنيئًا 
للمقبولين، وجبر اهلل كسر المحرومين، وخفف مصاب 
المغبونين، فقد كان علي رضي اهلل عنه ينادي في آخر 
ليلة من شهر رمضان: يا ليت شعري! من هذا المقبول 

فنهنيه؟ ومن هذا المحروم فنعزيه؟ وكذلك قال ابن 
مسعود رضي اهلل عنه، وخطب عمر بن عبد العزيز يوم 
يومًا،  ثالثين  هلل  صمتم  إنكم  الناس:  أيها  فقال:  فطر 
وقمتم ثالثين ليلة، وخرجتم اليوم تطلبون من اهلل أن 

يتقبل منكم.

التوبة النصوح في وداع رمضان 

وداع  في  بها  االلتزام  علينا  التي  الطاعات  أهم  ومن 
أن يكون حالنا بعد رمضان أفضل  العزم على  رمضان 
في  ربه  عرف  من  وخسر  خاب  فقد  قبله،  حالنا  من 
سوء،  عبد  فإنه  الشهور،  من  غيره  في  وجهله  رمضان 
عدم  من  والحذر  الخوف  المرء  على  يغلب  أن  كذلك 
قبول العمل، روي عن علي أنه قال: كانوا لقبول العمل 

أشد اهتمامًا منكم بالعمل، ألم تسمعوا اهلل عز وجل 
يقول: “إنما يتقبل اهلل من المتقين”. المائدة 127، وكان 
بعض السلف يظهر عليه الحزن يوم عيد الفطر، فيقال 
عبد  ولكني  صدقتم،  فيقول:  وسرور،  فرح  يوم  إنه  له: 
أمرني موالي أن أعمل له عماًل، فال أدري أيقبله مني أم 
ال؟، ورأى وهب بن الورد قومًا يضحكون في يوم عيد، 
هذا  فما  صيامهم  منهم  تقبل  هؤالء  كان  إن  فقال: 
فعل الشاكرين، وإن كانوا لم يتقبل منهم صيامهم 

فما هذا فعل الخائفين.

شكر اهلل ووداع رمضان 

أن  رمضان  وداع  فى  الطاعات  أهم  من  يأتي  كذلك 
ووفقنا  رمضان،  بلغنا  أن  ونحمده  وجل  عز  اهلل  نشكر 
كثير،  خلق  ذلك  حرم  فقد  والقيام،  الصيام  إلى  فيه 
القربات،  وفعل  المحرمات،  باجتناب  يكون  والشكر 
باللسان وبالقلب، وأن نسأله سبحانه أن يبلغنا  ويكون 
كانوا  السلف:  بعض  قال  بعده،  وما  القادم  رمضان 
ثم  رمضان،  شهر  يبلغهم  أن  أشهر  ستة  اهلل  يدعون 
يدعون اهلل ستة أشهر أن يتقبله منهم، وأن نعاهد اهلل 
عز وجل على نصرة هذا الدين، والنصح للعامة والخاصة، 
وتنوي الغزو في سبيل اهلل حتى ال تموت ميتة جاهلية، 
واإلكثار  الطاعات  على  والمثابرة  الجد  مواصلة  وأيضا 
من القربات، فإن الحسنات يذهبن السيئات، عالوة على 
اإلكثار من ذكر هادم اللذات، ومفرق الجماعات، وميتم 
البنين والبنات، وتذكر أن العمر سينقضي كما انقضى 
الليالي مبليات لكل جديد، ومفرقات عن  رمضان، فإن 
كل لذيذ وحبيب، فالمغرور من غرته لذة الحياة الدنيا، 

والغافل عن آخرته المشتغل بدنياه.

الرجوع للذنب وتقبل الصيام 

عالمة  الذنب  إلى  الرجوع  أن  المسلمين  علماء  ويؤكد 
استغفر  “من  معاذ  بن  يحي  قال  وخسران،  مقت 
بلسانه وقلبه على المعصية معقود، وعزمه أن يرجع 
إلى المعصية بعد الشهر ويعود، فصومه عليه مردود، 
وباب القبول في وجهه مسدود”، وإن كثيرا من الناس 
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ال  سأعود..  بأني  أعلم  إنني  القول:  دائم  وهو  يتوب 
: إن شاء اهلل لن أعود “تحقيقا ال  تقل مثله.. ولكن قل 

تعليقا”.. واستعن باهلل واعزم على عدم العودة.

الوجل من عدم قبول العمل

َوَمن  ِلَنْفِسِه  َيْشُكُر  َما  َفإنَّ َيْشُكْر  “َوَمن  وجل  عز  قال 
تعالى  وقال   ،-12 لقمان:   - َحِميٌد”  َغِنيٌّ  َه  اللَّ َفإنَّ  َكَفَر 
َه َغِنيٌّ َعنُكْم َوال َيْرَضى ِلِعَباِدِه اْلُكْفَر  “إن َتْكُفُروا َفإنَّ اللَّ
َوإن َتْشُكُروا َيْرَضُه َلُكْم” - الزمر: 7-، والمؤمن مع شدة 
إقباله على الطاعات، والتقرب إلى اهلل بأنواع القربات؛ إال 
أنه مشفق على نفسه أشد اإلشفاق، يخشى أن ُيحرم 
القبول، فعن عائشة رضي اهلل عنها قالت: سألت  من 
رسول اهلل - صلى اهلل عليه وسلم عن هذه اآلية “َوالَِّذيَن 
أهم   ،-60 -المؤمنون:  َوِجَلٌة”  ُقُلوُبُهْم  وَّ آَتْوا  َما  ُيْؤُتوَن 
الذين يشربون الخمر ويسرقون؟! قال “ال يا ابنة الصديق! 
وهم  ويتصدقون،  ويصّلون  يصومون  الذين  ولكنهم 
الذين يسارعون في  أولئك  أن ال يقبل منهم،   يخافون 
هذه  أداء  على  حرصه  من  الرغم  فعلى  الخيرات”، 
العبادات الجليالت فإنه ال يركن إلى جهده، وال يدل بها 
التام لعفو  ربه، بل يزدري أعماله، ويظهر االفتقار  على 
اهلل ورحمته، ويمتلئ قلبه مهابة ووجاًل، يخشى أن ترد 
أعماله عليه، والعياذ باهلل، ويرفع أكف الضراعة ملتجئ 

إلى اهلل يسأله أن يتقبل منه.

األعمال الصالحة بعد رمضان

العبد لطاعة بعدها،  إن عالمة قبول الطاعة أن يوفق 
بعدها،  الحسنة  فعل  الحسنة  قبول  عالمات  من  وإن 
اهلل  رحمة  من  وهذا  أختي.  أختي  تقول:  الحسنة  فإن 
تبارك وتعالى وفضله؛ أنه يكرم عبده إذا فعل حسنة، 
أخرى؛  حسنة  إلى  بابًا  له  يفتح  أنه  هلل  فيها  وأخلص 
تحتاج  طيبة،  شجرة  الصالح  فالعمل  قربًا،  منه  ليزيده 
إلى سقاية ورعاية، حتى تنمو وتثبت، وتؤتي ثمارها، وإن 
أهم قضية نحتاجها أن نتعاهد أعمالنا الصالحة التي 
كنا نعملها، فنحافظ عليها، ونزيد عليها شيئًا فشيئًا. 

وهذه هي االستقامة التي تقدم الحديث عنها.

استصغار العمل في وداع رمضان 

م من أعماٍل صالحة.  إن العبد المؤمن مهما عمل وقدَّ
التي  النعم  من  نعمة  شكر  يؤدي  ال  كله  عمله  فإن 
وال  غيرها،  أو  نطق  أو  بصر  أو  سمع  من  جسده  في 
حقه  فإن  وتعالى،  تبارك  اهلل  حق  من  بشيء  يقوم 
فوق الوصف، ولذلك كان من صفات المخلصين أنهم 
يستصغرون أعمالهم، وال يرونها شيئًا، حتى ال يعجبوا 
ويكسلوا  أجرهم،  فيحبط  الغرور  يصيبهم  وال  بها، 
استصغار  على  يعين  ومما  الصالحة.  األعمال  عن 
وتذكر  نعمه،  ورؤية  تعالى،  اهلل  معرفة  العمل: 
يوصي  تعالى  اهلل  أن  كيف  ولنتأمل  والتقصير،  الذنوب 
تعالى: فقال  عظام  بأمور  أمره  أن  بعد  بذلك   نبيه 

فطهر.  وثيابك  فكبر.  وربك  فأنذر.  قم  المدثر.  أيها  “يا 
والرجز فاهجر. وال تمنن تستكثر”.. فمن معاني اآلية ما 
قاله الحسن البصري: ال تمنن بعملك على ربك تستكثره، 
الربوبية  حقيقة  شهدت  “كلما  القيم:  ابن  اإلمام  قال 
وحقيقة العبودية، وعرفت اهلل، وعرفت النفس، وتبيَّن 
لك أنَّ ما معك من البضاعة ال يصلح للملك الحق، ولو 
جئت بعمل الثقلين؛ خشيت عاقبته، وإنما يقبله بكرمه 
وجوده  بكرمه  أيضًا  عليه  ويثيبك  وتفضله،  وجوده 

وتفضله”.

حب الطاعة وقبول الصيام 

الطاعة،  قلبك  في  اهلل  يحبب  أن  القبول  عالمات  من 
“الَِّذيَن  تعالى:  قال  إليها  وتطمئن  بها  وتأنس  فتحبها 
آَمُنوْا َوَتْطَمِئنُّ ُقُلوُبُهم ِبِذْكِر الّلِه أاََل ِبِذْكِر الّلِه َتْطَمِئنُّ 
اْلُقُلوُب” الرعد28، ومن عالمات القبول أن تكره المعصية 

اللهم  ُيبعدك عنها قائاًل:  أن  والقرب منها وتدعو اهلل 
الكفر  إليَّ  ه  وكرَّ قلبي  في  وزينه  اإليمان  إليَّ  حبب 

والفسوق والعصيان واجعلني من الراشدين.

كثرة الدعاء في وداع رمضان 

إن الخوف من اهلل ال يكفي، إذ البد من نظيره وهو الرجاء، 
بال  والرجاء  واليأس،  القنوط  يسبب  رجاء  بال  الخوف  ألن 
خوف يسبب األمن من مكر اهلل، وكلها أمور مذمومة 
تقدح في عقيدة اإلنسان وعبادته، ورجاء قبول العمل 
تواضعًا وخشوعًا  اإلنسان  يورث  رده  الخوف من  - مع 
فإن  الرجاء  يتحقق  وعندما  إيمانه،  فيزيد  تعالى،  هلل 
يديه سائاًل اهلل قبول عمله؛ فإنه وحده  يرفع  اإلنسان 
خليل  إبراهيم  أبونا  فعله  ما  وهذا  ذلك،  على  القادر 
كما  والسالم،  الصالة  عليهما  وإسماعيل  الرحمن 
حكى اهلل عنهم في بنائهم الكعبة فقال: “وإذ يرفع 
إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك 

أنت السميع العليم” - البقرة:127.

التيسير للطاعة بعد رمضان 

ر لك أخرى لم  سبحان اهلل إذا قبل اهلل منك الطاعة يسَّ
تكن في الحسبان، بل وأبعدك عن معاصيه ولو اقتربت 
َق  َوَصدَّ  }5{ َواتََّقى  أَْعَطى  َمن  ا  “َفَأمَّ تعالى:  قال  منه، 
َبِخَل  َمن  ا  َوأَمَّ  }7{ ِلْلُيْسَرى  ُرُه  َفَسُنَيسِّ  }6{ ِباْلُحْسَنى 
ُرُه ِلْلُعْسَرى  َب ِباْلُحْسَنى }9{ َفَسُنَيسِّ َواْسَتْغَنى}8{ َوَكذَّ

}10{” – الليل.

حب الصالحين بعد رمضان 

اهلل  ُيحبب  أن  والصيام  الطاعة  قبول  عالمات  من 
قلبك  إلى  ويبغض  الطاعة  أهل  الصالحين  قلبك  إلى 
اإلمام أحمد عن  روى  المعاصي، ولقد  الفاسدين أهل 
اهلل  صلى  اهلل  رسول  أن  عنه  اهلل  رضي  عازب  بن  البراء 
في  تحب  أن  اإليمان  عرى  أوثق  “إن  قال:  وسلم  عليه 
تجالس  من  تحب  من  لي  “قل  اهلل”،  في  وتبغض  اهلل 
من تود أقل لك من أنت، وهلل در عطاء اهلل السكندري 
فانظر  اهلل  عند  مقامك  تعرف  أن  أردت  إذا  قال  حين 
أين أقامك”،  والواجب أن يكون حبنا وبغضنا، وعطاؤنا 
ال   - وتعالى  سبحانه   - هلل  وتركنا  وفعلنا  ومنعنا، 
“من  وسلم  عليه  اهلل  صلى  قوله،  ممتثلين  له،  شريك 
فقد  اهلل،  ومنع  هلل،  وأعطى  هلل،  وأبغض  هلل،  أحب 
وغيره. أنس  بن  معاذ  عن  أحمد  رواه  اإليمان”   استكمل 

كثرة االستغفار في وداع رمضان   

أن  مطلوٌب  والطاعات  العبادات  من  كثير  في  المتأمل 
اإلنسان  حرص  مهما  باالستغفار،فإنه  العبد  يختمها 
على تكميل عمله فإنه البد من النقص والتقصير، وبعد 
نستغفر  أن  وسلم  عليه  اهلل  صلى  النبي  منا  علَّ الصالة 
اهلل ثالثًا، وأهل القيام بعد قيامهم وابتهالهم يختمون 
“َوِباأَلْسَحاِر  تعالى:  قال  األسحار،  في  باالستغفار  ذلك 
ُهْم َيْسَتْغِفُروَن” الذاريات18، وأوصى اهلل نبيه صلى اهلل 
َواْسَتْغِفْر  ُه  اللَّ ِإال  ِإَلَه  ال  ُه  أَنَّ “َفاْعَلْم  بقول  وسلم  عليه 
ِلَذنِبَك َوِلْلُمْؤِمِنيَن َواْلُمْؤِمَناِت” محمد، 19، وأمره أيضًا أن 
سبيله  في  والجهاد  اهلل  بعبادة  العامرة  حياته  يختم 
َوَرأَْيَت   }1{ َواْلَفْتُح  ِه  اللَّ َنْصُر  َجاء  “ِإَذا  فقال:  باالستغفار 
ِبَحْمِد  ْح  َفَسبِّ  }2{ أَْفَواجًا  ِه  اللَّ ِديِن  ِفي  َيْدُخُلوَن  اَس  النَّ
يقول  فكان  النصر،   ،}3{ ابًا  َتوَّ َكاَن  ُه  ِإنَّ َواْسَتْغِفْرُه  َربَِّك 
صلى اهلل عليه وسلم في ركوعه وسجوده: “سبحانك 

اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي” رواه البخاري.
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مجلس علي المحميد

مجلس د. األنصاري 
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مجلس د. عيسى جاسم المطوع

مجلس بوخماس
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ذكريات من أيام زمان

أحد الباعة يقوم بعرض منتوجاته على أحد األجانب في سوق المنامة في 
عام 1947م

المغفور له صاحب العظمة الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة يعاين 
إحدى الخيول العربية األصيلة 

آلة خرم تم استخدامها في شركة نفط البحرين المحدودة 
في عام 1947م

معدات حفر آبار المياه تم استخدامها من قبل )ميجور هولمز( في عام 1925م

تم تشكيل شرطة المرور )قلم المرور( في عام 1933م  	•

تم إصدار جوازات السفر في عام 1929م 	•

إفتتاح أول صيدلية في عام 1910م 	•

تم تأسيس أول محكمة استئناف في عام 1937م 	•

تم تشكيل أول لجنة صحية في عام 1956م 	•
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أحد المحالت بسوق المقاصيص )سوق الداللة( يعرف أيضًا 
بسوق الحراج

المغفور له صاحب العظمة الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة والمغفورل له 
الملك عبد العزيز آل سعود في إحدى الزيارات إلى البحرين

صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة، في مكتب تطوير 
المشاريع الحكومية، مع حبيب قاسم المستشار اإلقتصادي آنذاك، وأحد 

الخبراء األجانب في عام 1968م

المغفور له صاحب السمو الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة ومستشاريه وكبار 
أفراد العائلة الكريمة  والمعتمد البريطاني في نهاية الثالثينيات

محالت ومواقف سيارات بقرب من بلدية المنامة



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

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

17230088 باربار  مجلس يوسف عبدالوهاب الحواج  

 مجلس سعادة الشيخ عبدالرحمن 

36744404 الرفاع الغربي  بن علي بن خليفـة آل خليفـة 

39665552 العدلية  مجلس أبناء المرحوم  أ. أحمد العمران  

36411000 عالي  مجلس أحمد محفوظ العالي 

 مجلس الشيخ عبدالرحمن بن

39662685 الجفيـر   محمد بن راشد الخليفة 

39678000 القضيبية  مجلس ابناء حسن حيدر درويش 

39666491 الديه  مجلس الحاج علي الطويل 

39660066 أبو صيبع  مجلس  إبراهيم عبداهلل  لطف اهلل 

39468668 حدائق الماجد  مجلس  ابناء السيد مجيد الماجد 

39454948 سـار  مجلس  عبد الغني وإبراهيم جهرمي وإخوانهم  

39466688 دمستان  مجلس  جعفر محمد آل ضيف 

39636364 الدراز  مجلس  السيد كاظم الدرازي 

39660036 مدينة حمد  مجلس  د. أحمد جاسم جمال 

39458262 بوري  مجلس  الشيخ أحمـد العصفـور 

39622462 قرية القدم  مجلس  ميرزا المحاري 

39400944 النعيم  مجلس  الشيخ جاسم المؤمن  

39666917 البسيتين  مجلس علي عبدالعزيز العلوي 

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  

السنابس   39453575  مجلس علي بوكنان وإخوانه 

 17533311 بجانب فندق الخليج  مجلس محمد يوسف جالل  

17661400 الرفاع الغربي   مجلس أبناء المرحوم أحمد عبدالرحمن الزياني 

17561177 الرفاع   مجلس الشيخ إبراهيم بن حمد آل خليفة 

 39661998 العدلية    مجلس عبدالحكيم الشمري 

 39323932 الجفير  مجلس عائلة العوضي 

 39652626 الجفير  مجلس حسن بوخماس  

 17249991 عالي  مجلس أحمد منصور العالي  

 39616900 خلف خارطة البحرين  مجلس علي ومحمود حسين 

 39633111 الرفاع  مجلس الشيخ محمد بن خالد آل خليفة 

 17530808 الرفاع  مجلس راشد عبد الرحمن الزياني 

 17812811 الرفاع  مجلس الشيخ عبد اهلل بن خالد الخليفة 

 39658800 القريه  مجلس سيد شرف سيد جعفر سيد أحمد 

 17572222 بالد القديم  مجلس المستشار أحمد بن سلوم 

 17311555 رأس رمان  مجلس مصطفى عبداللطيف 

 36666924 مقابل جامع السيف  مجلس الحاج علي بن أحمد الخاجة 

 39405405 كرانه  مجلس مجيد ومحمد الزيرة  

39607676 الشاخوره    مجلس أبناء المرحوم السيد محمد  صالح عدنان الموسوي   

39655977 الدراز  مجلس د. محمد الدرازي  

 17211200 السنابس  مجلس فاروق المؤيد  

39677388 الحورة  مجلس الدكتور سعدي محمد عبداهلل 

17505750 النبيه صالح  مجلس رشاد يوسف جناحي 

المجالس اليوميةمجالس السبـتمجالس  الجمعة






