
وردت في اآليات للتحريم أو التشريف 
َه َيْأُمُرُكْم  الطير والحيوان في القرآن .. ”ِإنَّ اللَّ

أَْن َتْذَبُحوا َبَقَرًة”
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شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس

ْيَر َفَقاَل َما ِلَي ال أََرى اْلُهْدُهَد  َد الطَّ قال تعالى “َوَتَفقَّ
ُه  ُه َعَذاًبا َشِديًدا أَْو ألْذَبَحنَّ َبنَّ أَْم َكاَن ِمَن اْلَغاِئِبيَن، ألَعذِّ
أَْو َلَيْأِتَينِّي ِبُسْلَطاٍن ُمِبيٍن” – النمل، ذكر اهلل  سبحانه 
وتعالى، في محكم كتابه العزيز، طائفة من قصص 
الطير والحيوان، فورد ذكر الحيوان في مواقع عديدة، 
تعرض فيها القرآن لخلقه وتناسله واالستفادة منه، 
مجموعة  األنبياء،  قصص  في  الكريم  القرآن  وقّدم 
من الحيوانات، كان لها دور في تاريخ اإلنسان وحياته 
على األرض، وقد ذكرت الحيوانات في القرآن الكريم 
أو  كالخنزير،  لتحريم  تبيانًا  إما  عدة،  مواضع  في 
والكلب  كالحمار  البشر،  لبعض  ذميم  خلق  لوصف 
والغراب، أو للتفكر في آيات الخلق كاإلبل والبعوض 
الحيوانات  هذه  لتشريف  أو  والعنكبوت،  والذباب 
كالخيل، وهناك سور سميت بأسماء بعض الحيوانات 
والعنكبوت  والنمل  البقرة  وهي:  فيها،  ذكرت  التي 
.. “رمضانيات” تهتدي بهدى  والنحل والفيل واألنعام 
االلهي  وإعجازه  علومه،  في  وتبحر  الكريم،  القرآن 

وتكشف أسرار الطير والحيوان في آيات القرآن ...

عيدكـــم مبـــارك ... وع�ساكـــم من عـــواده

قال تعالى جل جالله “َوِإْذ َقاَل َربَُّك ِلْلَماَلِئَكِة ِإنِّي َجاِعٌل 
ِفي اأَلْرِض َخِليَفًة َقاُلوْا أََتْجَعُل ِفيَها َمن ُيْفِسُد ِفيَها 
َلَك  ُس  َوُنَقدِّ ِبَحْمِدَك  ُح  ُنَسبِّ َوَنْحُن  َماء  الدِّ َوَيْسِفُك 
َها  َم آَدَم اأَلْسَماء ُكلَّ َقاَل ِإنِّي أَْعَلُم َما اَل َتْعَلُموَن، َوَعلَّ
ِبَأْسَماء  أَنِبُئوِني  َفَقاَل  اْلَماَلِئَكِة  َعَلى  َعَرَضُهْم  ُثمَّ 
َلَنا  ِعْلَم  اَل  ُسْبَحاَنَك  َقاُلوْا  َصاِدِقيَن،  ُكنُتْم  ِإن  َهـُؤالء 
آَدُم  َيا  َقاَل  اْلَحِكيُم،  اْلَعِليُم  أَنَت  ِإنََّك  ْمَتَنا  َعلَّ َما  ِإالَّ 
ا أَنَبَأُهْم ِبَأْسَمآِئِهْم َقاَل أََلْم  أَنِبْئُهم ِبَأْسَمآِئِهْم َفَلمَّ
َماَواِت َواأَلْرِض َوأَْعَلُم َما  أَُقل لَُّكْم ِإنِّي أَْعَلُم َغْيَب السَّ
ُتْبُدوَن َوَما ُكنُتْم َتْكُتُموَن، َوِإْذ ُقْلَنا ِلْلَماَلِئَكِة اْسُجُدوْا 

”َوُقْلَنا يَا آَدُم اْسُكْن أَنَت َوزَْوُجَك اْلَجنََّة”
آدم وحواء في القرآن .. ”إْذ َقاَل َربَُّك ِلْلَمالِئَكِة 

ِإنِّي َخاِلٌق َبَشرًا ِمن ِطيٍن”
ِمَن  َوَكاَن  َواْسَتْكَبَر  أََبى  ِإْبِليَس  ِإالَّ  َفَسَجُدوْا  آلَدَم 
َة َوُكاَل  اْلَكاِفِريَن، َوُقْلَنا َيا آَدُم اْسُكْن أَنَت َوَزْوُجَك اْلَجنَّ
َجَرَة َفَتُكوَنا  ِمْنَها َرَغدًا َحْيُث ِشْئُتَما َواَل َتْقَرَبا َهـِذِه الشَّ
َفَأْخَرَجُهَما  َعْنَها  ْيَطاُن  الشَّ َفَأَزلَُّهَما  اِلِميَن،  اْلظَّ ِمَن 
َعُدوٌّ  ِلَبْعٍض  َبْعُضُكْم  اْهِبُطوْا  َوُقْلَنا  ِفيِه  َكاَنا  ا  ِممَّ
ى  َفَتَلقَّ ِحيٍن،  ِإَلى  َوَمَتاٌع  ُمْسَتَقرٌّ  اأَلْرِض  ِفي  َوَلُكْم 
ِحيُم”  اُب الرَّ وَّ ُه ُهَو التَّ بِِّه َكِلَماٍت َفَتاَب َعَلْيِه ِإنَّ آَدُم ِمن رَّ
وتسرد  الخلق  قصة  تروي  “رمضانيات”   ..  - البقرة    -
وقصة  وحواء  آلدم  اهلل  خلق  في  والعبرة  العظة 

الشجرة المحرمة والهبوط إلى األرض  ...

المجالس الرمضانية

ذكريات من أيام زمان



Ramadanyat-A4.ai   1   4/16/14   1:28 PM



3  األثنين  30  رمضان 1435 هجرية   •   28  يوليو 2014   •   السنة السادسة   العدد   177

أشهرها هدهد سليمان وحوت يونس
أسماء الطير والحيوان .. “أََلْم َتَر َكْيَف َفَعَل َربَُّك ِبَأْصَحاِب اْلِفيِل”

دواب وأنعام 

العموم  سبيل  على  حيوانات  الكريم  القرآن  وذكر 
مرة،   34 والطير  مرات،   4 والدواب  مرة   14 الدابة  مثل 
إبراهيم  وطير  األبابيل  طيور  فيها  بما  مرات   5 وطائر 
مرة  والجوارح  المالئكة،  من  يطير  وما  عيسى  وطير 
مثل  طيور  أو  الكالب  مثل  دابة  حيوانات  سواء  واحدة، 
الصقور، وهنا نذكر ورود كلمة السبع في القرآن لتدل 
والذئب  والنمر  األسد  مثل  الحيوانات  من  الجوارح  على 
التي  واألنعام  وغيرها،  والضبع  السلق  الضال  والكلب 
أنعام  لفظ  وذكر  والمعز،  والضان  والبقر  اإلبل  تشمل 
مرات   4 األنعام  سورة  في  أنعام  لفظ  وتكرر  مرة   32
السور  وأكثر  أربعة  الحيوانات  من  األنعام  أن  للتذكير 
عشرة  عن  تحدثت  فقد  األعراف  هي  للحيوانات  ذكرًا 
والبقر  اإلبل  وهي:  الحيوانات  من  محددة  أصناف 
والضفادع  السلوى  وطائر  والسمك  والجراد  والثعبان 
أجزاء  بعض  القرآن  وذكر  والكلب،  والقردة  والقمل 
الكريم  القرآن  من  مختلفة  آيات  في  الحيوانات  من 
والفرث  األمعاء  وهي  والحوايا  للفيل  :الخرطوم  مثل 
الرباعية  األرجل  وأرباع  للطائر  والجناحين  الكرش  وهو 
وذكر  للزواحف  الحركة  وسيلة  والبطن  للحيوانات 
البشري  للغذاء  المهمة  الحيوانية  المنتجات  بعض 
مثل: البيض المكنون أي المرقود عليه والعسل واللبن 

واألوبار والجلود واألصواف واللحوم والشحوم.

غراب قابيل وذئب يوسف

قابيل  لُيري  اهلل  بعثه  الذي  الغراب  تعالى  اهلل  وذكر 
َيْبَحُث  ُغَراًبا  ُه  اللَّ “َفَبَعَث  هابيل  أخيه  جثة  يواري  كيف 
ِفي األْرِض ِلُيِرَيُه َكْيَف ُيَواِري َسْوأََة أَِخيِه” المائدة -، كما 
ذكر تعالى طيور إبراهيم األربعة التي ذبحها وفرقها 
على قمم الجبال فجمعها اهلل بعد ذلك، وجاءت إلى 
إبراهيم تسعى “َوِإْذ َقاَل ِإْبَراِهيُم َربِّ أَِرِني َكْيَف ُتْحِيي 
اْلَمْوَتى َقاَل أََوَلْم ُتْؤِمْن َقاَل َبَلى َوَلِكْن ِلَيْطَمِئنَّ َقْلِبي 
ْيِر َفُصْرُهنَّ ِإَلْيَك ُثمَّ اْجَعْل َعَلى  َقاَل َفُخْذ أَْرَبَعًة ِمَن الطَّ
َواْعَلْم  َسْعًيا  َيْأِتيَنَك  اْدُعُهنَّ  ُثمَّ  ُجْزًءا  ِمْنُهنَّ  َجَبٍل  ُكلِّ 
البقرة-، كذلك ذكر جل جاللة  َحِكيٌم”-  َعِزيٌز  َه  اللَّ أَنَّ 
لكشف  بذبحها  موسى  ُأمر  التي  إسرائيل  بني  بقرة 
َه  اللَّ ِإنَّ  ِلَقْوِمِه  ُموَسى  َقاَل  “َوِإْذ  غامضة  قتل  جريمة 
أَُعوُذ  َقاَل  ُهُزًوا  ِخُذَنا  أََتتَّ َقاُلوا  َبَقَرًة  َتْذَبُحوا  أَْن  َيْأُمُرُكْم 
البقرة -، وذكر تعالى  اْلَجاِهِليَن” -  ِمَن  أَُكوَن  أَْن  ِه  ِباللَّ
على  فجاء  يوسف  بالتهام  ظلما  اتهم  الذي  الذئب 
لسان سيدنا يعقوب مخاطبًا أبناءه “َقاَل ِإنِّي َلَيْحُزُنِني 
ْئُب َوأَْنُتْم َعْنُه َغاِفُلوَن،  أَْن َتْذَهُبوا ِبِه َوأََخاُف أَْن َيْأُكَلُه الذِّ
ِإًذا َلَخاِسُروَن” -  ا  ِإنَّ َوَنْحُن ُعْصَبٌة  ْئُب  أََكَلُه الذِّ َلِئْن  َقاُلوا 

يوسف -.

هلل المثل األعلى 

القرآن  في  الحيوان  أصناف  من  الكثير  ذكر  ورد  ولقد 
واألسد  والخنزير  والكلب  والعجل  كالحمار  الكريم، 
وكذلك  لإلنسان،  مضارها  أو  منافعها  لتبيان  والذئب، 
الطيور كالغراب والهدهد، كذلك ورد ذكر أصناف من 
والنمل  والعنكبوت  والبعوضة  الذباب  مثل  الحشرات 
أرادها  والنحل والجراد والحية والثعبان وذلك لحكمة 
أو  التعجيز  أو  المقارنة  أو  للتشبيه  إما  سبحانه  الخالق 
في  الوقوع  وتفادي  منها  والتحذير  أضرارها  لتبيان 
شرها أو لعرض قوة الخالق وقدرته “ولّله المثل األعلى” 
وإظهار ضعف المخلوق وهوانه، وكذلك لبيان السخط 
“فأرسلنا  قدرته  جلت  قوله  في  كما  العقوبة  وفرض 

والدم  والضفادع  والقمل  والجراد  الطوفان  عليهم 
ذكر  البحار  عالم  وفي   ،- األعراف   - مفصالت”  آيات 
القرآن الكريم األسماك على اختالف أنواعها وألوانها 
تعدد  إفراد  معرض  في  وذلك  الطري  اللحم  بلفظ 
في  كما  البحر  أو  البر  في  سواء  اإلنسان  على  النعم 
البحران هذا عذب فرات  قــــوله تعـالى، وما يستوي 
لحمًا  تأكلون  كل  ومن  أجاج  ملح  وهذا  شرابه  سائغ 

طريًا - فاطر -.

هدهد سليمان وحمار العزير

وذكر اهلل تعالى الهدهد الذي أطلع سليمان على نبأ 
ْيَر َفَقاَل َما ِلَي ال أََرى اْلُهْدُهَد أَْم  َد الطَّ بلقيس “َوَتَفقَّ
ُه أَْو  ُه َعَذاًبا َشِديًدا أَْو ألْذَبَحنَّ َبنَّ َكاَن ِمَن اْلَغاِئِبيَن، ألَعذِّ
َلَيْأِتَينِّي ِبُسْلَطاٍن ُمِبيٍن” - النمل -، كما ذكر اهلل تعالى 
سليمان،  عصا  أكلت  التي  األرضة  وهي  األرض  دابة 
اْلَمْوَت  َعَلْيِه  َقَضْيَنا  ا  “َفَلمَّ إليها  مستندًا  ميت  وهو 
ِمْنَسَأَتُه  َتْأُكُل  األْرِض  َدابَُّة  ِإالَّ َمْوِتِه  َعَلى  َدلَُّهْم  َما 
َما  اْلَغْيَب  َيْعَلُموَن  َكاُنوا  َلْو  أَْن  اْلِجنُّ  َنِت  َتَبيَّ َخرَّ  ا  َفَلمَّ
اْلُمِهين” - سبأ -، كذلك ذكر اهلل  اْلَعَذاِب  َلِبُثوا ِفي 
الذي أمات اهلل صاحبه مائة عام  الُعزيْر  تعالى حمار 
عام  مائة  موته  من  الُعزيْر  تعجب  ولّما  بعثه،  ثم 
العظام  إلى  ينظر  وهو  عينيه،  أمام  حماره  اهلل  أحيا 
َعاٍم  ِماَئَة  َلِبْثَت  َبْل  “َقاَل  بعض  فوق  بعضها  يتركب 
ِإَلى  َواْنُظْر  ْه  َيَتَسنَّ َلْم  َوَشَراِبَك  َطَعاِمَك  ِإَلى  َفاْنُظْر 
اِس َواْنُظْر ِإَلى اْلِعَظاِم َكْيَف  ِحَماِرَك َوِلَنْجَعَلَك أية ِللنَّ
َن َلُه َقاَل أَْعَلُم أَنَّ  ا َتَبيَّ ُنْنِشُزَها ُثمَّ َنْكُسوَها َلْحًما َفَلمَّ
َه َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر” - البقرة، كما ذكر سبحانه  اللَّ
أصحاب  مع  نام  الذي  الكهف  أهل  كلب  وتعالى 
أَْيَقاًظا  “َوَتْحَسُبُهْم  أعوام  وتسعة  ثالثمائة  الكهف 
َماِل  الشِّ َوَذاَت  اْلَيِميِن  َذاَت  ُبُهْم  َوُنَقلِّ ُرُقوٌد  َوُهْم 
َعَلْيِهْم  َلْعَت  اطَّ َلِو  ِباْلَوِصيِد  ِذَراَعْيِه  َباِسٌط  َوَكْلُبُهْم 
ْيَت ِمْنُهْم ِفَراًرا َوَلُمِلْئَت ِمْنُهْم ُرْعًبا” - الكهف -. َلَولَّ

أسماء  سوره  في  الكريم  القرآن  اشتمل 
األمثال،  لضرب  إما  الحيوانات،  من  العديد 
أن  فقبل  ونذر،  آيات  أو  لالستشهاد،  أو 
الحيوان  بعالم  الحديث  العلم  يهتم 
والحشرات  والدواب  األنعام  مختلف  من 
ويهيئ له المعاهد المتخصصة والدراسات 
لدراسته  المستقلة  واألبحاث  المتعمقة 
بعض  على  للوقوف  ومراقبته  ومتابعته 
أسرار حياته وأنماط معيشته نجد أن القرآن 
من  قرنًا  عشر  أربعة  بنحو  يسبقه  الكريم 
بالحيوان  اهتمامه  التنزيل  أكد  إذ  الزمان، 
واعتبره عالمــًا قائمًا بذاته وأمة مثل األمم 
األخرى، حيث يقــول عز من قائل »وما من 
إال  األرض وال طائر يطير بجناحيه  دابة في 
أمم أمثالكم – األنعام –، وقد أكد التنزيل 
أطلق  بأن  والحشرات  بالحيوان  اهتمامه 
الشريفة  أصنافه على سوره  أسماء بعض 
والنمل  والنحل  واألنعام  البقرة  مثل: 

والعنكبوت والعاديات “الخيل” والفيل...



 األثنين  30  رمضان 1435 هجرية   •   28  يوليو 2014   •   السنة السادسة   العدد   4177

خلق آدم 

بالماء  الممزوج  التراب  وهو  الطين  من  أدم  اهلل  خلق 
وفى  المسنون،  الحمأ  من  المتكون  الصلصال  وهو 
هذا قال تعالى بسورة ص “إنى خالق بشرا من طين“، 
وقال تعالى بسورة الحجر “وإذ قال ربك للمالئكة إنى 
تم  وقد  مسنون”،  حمأ  من  صلصال  من  بشرا  خالق 
الخلق عن طريق التسوية، وهى خلق الجسم كامال 
ثم  اهلل،  روح  من  الجسم  فى  النفخ  ثم  الطين،  من 
بأمره، وقد خلق اهلل  الجسم  النفس فى  وضع اهلل 
تعالى سيدنا آدم بيده فخلقه بشرا فكان جسدا من 
به  الجمعة فمرت  أربعين سنة من مقدار يوم  طين 
منه  أشدهم  وكان  رأوه،  لما  منه  ففزعوا  المالئكة 
الجسد  فيصوت  فيضربه  به  يمر  فكان  إبليس  فزعا 
كما يصوت الفخار أي يكون له صلصلة، ويقول ألمر ما 

”َولَُكْم ِفي األَْرِض ُمْسَتَقرٌّ َوَمَتاٌع إِلَى ِحيٍن”
آدم وحواء في القرآن .. ”َوِإْذ َقاَل َربَُّك ِلْلَماَلِئَكِة ِإنِّي 

َجاِعٌل ِفي اأَلْرِض َخِليَفًة”

خلقت ودخل من فيه وخرج من دبره، وقال للمالئكة 
لئن  أجوف  وهذا  صمد  ربكم  فإن  هذا  من  ترهبوا  ال 
سلطت عليه ألهلكنه، فلما بلغ الحين الذي يريد اهلل 
إذا نفخت  للمالئكة  الروح قال  ينفخ فيه  أن  عز وجل 
الروح  فيه  نفخ  فلما  له  فاسجدوا  روحي  من  فيه 
المالئكة قل  الروح في رأسه عطس، فقالت  فدخل 
الحمد هلل، فقال الحمد هلل، فقال له اهلل رحمك ربك، 
فلما دخلت الروح في عينيه نظر إلى ثمار الجنة، فلما 
دخلت الروح في جوفه اشتهى الطعام فوثب قبل 
فلم  الجنة  ثمار  إلى  عجالن  رجليه  إلى  الروح  تبلغ  أن 
قد  بخلقي،  استعجل  رب  فقال:  النهوض  يستطع 
النهار  ساعات  آخر  آدم  خلق  فكان  الشمس،  غربت 
أبي  وعن  الخلق،  خلق  ما  بعد  الجمعة  يوم  من 
موسى األشعري رضي اهلل عنه، عن النبي صلى اهلل 

عليه وسلم قال “إن اهلل تعالى خلق آدم من قبضة 
قدر  على  آدم  بنو  فجاء  األرض،  جميع  من  قبضها 
وبين  واألسود،  واألبيض،  األحمر،  منهم  فجاء  األرض، 
ذلك، والسهل والحزن، والخبيث، والطيب، وبين ذلك”.

سجود المالئكة 

قال تعالى بسورة البقرة “وإذ قلنا للمالئكة اسجدوا 
ألدم”، وعند هذا قامت المالئكة بالسجود ألدم، عدا 
ملك واحد هو إبليس الذى أبى ورفض االنصياع لألمر 
قال  هذا  وفى  الكافرين،  من  بهذا  فأصبح  اإللهى 
تعالى بسورة البقرة“فسجدوا إال إبليس أبى واستكبر 
“فسجد  الحجر  بسورة  وقال  الكافرين”  من  وكان 
يكون  أن  أبى  إبليس  إال  أجمعون  كلهم  المالئكة 
تكريم  السجود  كون  على  والدليل  الساجدين”  مع 
المالئكة  وهم  غيره  على  آلدم،  تفضيل  أى  ألدم، 
بسورة  تعالى  قوله  فى  إبليس  قول  هو  وسواهم 
اهلل  فقال  على”،  كرمت  الذى  هذا  “أرأيتك  اإلسراء 
خير  أنا  إبليس  قال  أمرتك  إذ  تسجد  أن  منعك  ما  له: 
له:  اهلل  قال  طين،  من  وخلقته  نار  من  خلقتني  منه 
إنك  تتكبر فيها فاخرج  أن  اخرج منها فما يكون لك 
اهلل  ألمر  لعصيانه  إبليس  جزاء  فكان  الصاغرين  من 
خروجه من الجنة إلى األرض فكان هذا سببا لكراهية 
إبليس آلدم وذريته وتوعده لهم بأغوائهم أجمعين.

 تفوق آدم 
قراءة  أى  األسماء  علمه  أدم،  اهلل  خلق  أن  وبعد 
األلفاظ المكتوبة، وفى هذا قال تعالى بسورة البقرة 
البيان  هى  واألسماء  كلها”،  األسماء  أدم  “وعلم 
“الرحمن علم  الرحمن  المذكور بقوله تعالى بسورة 
الذى  هو  والبيان  البيان”،  علمه  اإلنسان  خلق  القرآن 
تعالى  قال  هذا  وفى  اإلنسان،  وهو  أدم،  يعلمه  لم 
بسورة العلق “الذى علم بالقلم علم اإلنسان ما لم 
تعليم  وبالطبع  بالقلم  أدم،  اهلل  علم  وقد  يعلم” 
بسورة  تعالى  قال  هذا  وفى  كن،  بكلمة  كان  اهلل 
يس “إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون”، 
وبعد أن علم اهلل أدم قراءة وكتابة كل األلفاظ التى 
يمكن النطق بها طلب من المالئكة الحضور لمكان 
وجود أدم، ولما حضرت المالئكة عرض اهلل عليهم 
األسماء، ثم قال اهلل لهم أخبرونى بأسماء هؤالء إن 
كنتم صادقين والمعنى أخبرونى بنطق المكتوبات 
عن  زعمتم  الذى  زعمكم  فى  صادقين  كنتم  إن 
أدم، وفى هذا قال تعالى بسورة البقرة “وعلم أدم 
فقال  المالئكة  على  عرضهم  ثم  كلها  األسماء 
هذا  عند  صادقين”،  كنتم  إن  هؤالء  بأسماء  أنبؤني 

َوَنَفْخُت ِفيِه ِمن  ْيُتُه  َفِإَذا َسوَّ ِإنِّي َخاِلٌق َبَشرًا ِمن ِطيٍن،  ِلْلَمَلاِئَكِة  َربَُّك  “إْذ َقاَل  قال تعالى 
ُهْم أَْجَمُعوَن، ِإلَّا ِإْبِليَس اْسَتْكَبَر َوَكاَن ِمْن  رُّوِحي َفَقُعوا َلُه َساِجِديَن، َفَسَجَد اْلَمَلاِئَكُة ُكلُّ
اْلَكاِفِريَن، َقاَل َيا ِإْبِليُس َما َمَنَعَك أَن َتْسُجَد ِلَما َخَلْقُت ِبَيَديَّ أَْسَتْكَبْرَت أَْم ُكنَت ِمَن اْلَعاِليَن، 
ْنُه َخَلْقَتِني ِمن نَّاٍر َوَخَلْقَتُه ِمن ِطيٍن، َقاَل َفاْخُرْج ِمْنَها َفِإنََّك َرِجيٌم، َوِإنَّ َعَلْيَك  َقاَل أََنا َخْيٌر مِّ
يِن، َقاَل َربِّ َفَأنِظْرِني ِإَلى َيْوِم ُيْبَعُثوَن، َقاَل َفِإنََّك ِمَن اْلُمنَظِريَن، ِإَلى َيْوِم  َلْعَنِتي ِإَلى َيْوِم الدِّ
 .. –ص–  اْلُمْخَلِصين”  ِعَباَدَك ِمْنُهُم  ِإلَّا  أَْجَمِعيَن،  ُهْم  َلُأْغِوَينَّ ِتَك  َفِبِعزَّ اْلَمْعُلوِم، َقاَل  اْلَوْقِت 
ُه آَدَم َوُطوُلُه  َم َقاَل: َخَلَق اللَّ ُه َعَلْيِه َوَسلَّ ِبيِّ َصلَّى اللَّ ُه َعْنُه َعن النَّ وعْن أَِبي ُهَرْيَرَة َرِضَي اللَّ
ُتَك  وَنَك َتِحيَّ ْم َعَلى أُوَلِئَك ِمن اْلَمَلاِئَكِة, َفاْسَتِمْع َما ُيَحيُّ وَن ِذَراًعا, ُثمَّ َقاَل: اْذَهْب َفَسلِّ ِستُّ
َوَرْحَمُة  َفَزاُدوُه:  اللَّه,  َوَرْحَمُة  َعَلْيَك  َلاُم  السَّ َفَقاُلوا:  َعَلْيُكْم،  َلاُم  السَّ َفَقاَل:  ُذرِّيَِّتَك,  ُة  َوَتِحيَّ
َة َعَلى ُصوَرِة آَدَم, َفَلْم َيَزل اْلَخْلُق َيْنُقُص َحتَّى اآلن .. كيف خلق  ِه, َفُكلُّ َمْن َيْدُخُل اْلَجنَّ اللَّ
اهلل جل جاللة آدم؟ وماذا حدث بعد خلقه؟ ولماذا رفض ابليس السجود آلدم؟ ولماذا طرد 
الخلق وتجيب على تساؤالت  “رمضانيات” تروي قصة   .. الجنة؟  اهلل سيدنا آدم وحواء من 

األجيال المتعاقبة وتسرد العظة والعبرة في خلق اهلل لسيدنا آدم من وحي القرآن ...
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قالت المالئكة سبحانك أى الطاعة لك، ال علم لنا إال 
ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم”وبعد أن اعترفت 
المالئكة بجهلها قال اهلل ألدم: أنبئهم بأسمائهم، 
والمعنى أخبرهم بألفاظ المكتوبات، وفى هذا قال 
تعالى بسورة البقرة »قالوا سبحانك ال علم لنا إال ما 
أنبئهم  علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا أدم 
بألفاظ  أخبرهم  حيث  أدم،  ففعل  بأسمائهم”، 
المكتوبات، وفى هذا قال تعالى بسورة البقرة “فلما 
أعلم  إنى  لكم  أقل  ألم  قال  بأسمائهم  أنبئهم 
كنتم  وما  تبدون  ما  وأعلم  واألرض  السموات  غيب 

تكتمون”. 

خلق حواء 

 بعد خلق اهلل ألدم، وتعليمه األسماء كلها، وسجود 
له، خلق اهلل منه زوجته والمراد  له تكريما  المالئكة 
قال  هذا  وفى  أدم،  جسم  من  خرجت  الزوجة  أن 
تعالى بسورة النساء “يا أيها الناس اتقوا ربكم الذى 
خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها”، وقد 
جاءت األحاديث الصحيحة لتبين من أي مكان خلقت 

البخاري من حديث  آدم، فجاء في صحيح  حواء من 
أبي هريرة قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم: 
استوصوا بالنساء فإن المرأة خلقت من ضلع وإن أعوج 
شيء في الضلع أعاله، واتفق علماء التفسير على أن 
المقصود من قوله تعالى ِمْن َنْفٍس َواِحَدٍة هو آدم 
عليه السالم،فقد جاء في تفسير الطبري:عن قتادة 
من  خلقكم  الذي  ربكم  اتقوا  الناس  أيها  “يا  قوله: 
بن كثير:  آدم، وجاء في تفسير  نفس واحدة”، يعني 
وحده  عبادته  وهي  بتقواه،  خلقه  آمًرا  تعالى  يقول 
التي خلقهم  له، وُمَنّبًها لهم على قدرته  ال شريك 
بها من نفس واحدة، وهي آدم، عليه السالم “َوَخَلَق 
َزْوَجَها”، وهي حواء، عليها السالم، خلقت من  ِمْنَها 
ِضلعه األيسر من خلفه وهو نائم، فاستيقظ فرآها 

فأعجبته، فأنس إليها وأنست إليه.

السكن في الجنة 

يا  آلدم:  اهلل  قال  زوجته،  ثم  أدم  اهلل  خلق  أن  وبعد 
أنهما  يعنى  وهذا  الجنة،  زوجك  أنت  اسكن  أدم 
وقت الخطاب كانا خارج الجنة، وفى هذا قال تعالى 
بسورة البقرة “وقلنا يا أدم اسكن أنت وزوجك الجنة”، 
ثم أمره اهلل بأمر أخر هو :كال منها متاعا نافعا من 
البقرة  بسورة  تعالى  قال  هذا  وفى  أردتما،  حيث 
“وكال منها رغدا حيث شئتما”، وهذا يعنى أن اهلل أباح 
أال  ثالث  بأمر  أمرهما  ثم  الجنة،  ثمار  من  األكل  لهما 
يقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين أى وال تأكال 
الكافرين، وفى  الشجرة فتصبحا من  ثمار هذه  من 
هذا قال تعالى بسورة البقرة “وال تقربا هذه الشجرة 
فوائد  لألبوين  اهلل  بين  وقد  الظالمين”،  من  فتكونا 
طاعته، وهى إن لك أال تجوع فيها وال تتعرى وأنك ال 
تعطش فيها وال تتألم، وفى هذا قال تعالى بسورة 
تظمأ  ال  وأنك  تعرى  وال  فيها  تجوع  أال  لك  “إن  طه 

فيها وال تضحى”.  

الشجرة المحرمة 

لمدة  الجنة فى سالم وأمان  أدم وزوجه فى   وعاش 
أى  الشيطان  بدأ  المدة  القدر، وبعد هذه  غير معروفة 
الهوى الضال أى الشهوة توسوس لهما، وفى هذا قال 
وبألفاظ  الشيطان”،  إليه  “فوسوس  طه  بسورة  تعالى 
تعالى  قال  هذا  وفى  الشيطان،  لهما  وسوس  أخرى 
ليبدى لهما  الشيطان  األعراف “فوسوس لهما  بسورة 
بسورة  قال  هذا  وفى  سوءاتهما”،  من  عنهما  ورى  ما 
الناصحين”، وصدق  األعراف “وقاسمهما إنى لكما من 
األبوان شهواتهما رغم أن الوسوسة نفسها ذكرتهما 
ذهبا  ثم  ومن  ربكما”،  نهاكما  “ما  بقولها  اهلل  بنهى 
إلى الشجرة الملعونة أى المحرمة، وأكال منها أى من 
ثمارها، وعند هذا بدت لهما سواءتهما أى ظهرت لهما 
عوراتهما المخفاة، وفى هذا قال بسورة األعراف “فلما 
ذاقا الشجرة بدت لهما سوءاتهما”، وعند هذا رأى كل 
منهما عورة األخر فقاما يقطعان من ورق شجر الجنة 
ويغطيان عوراتهما، وفى هذا قال بسورة طه “وطفقا 
اهلل  فخاطبهما  الجنة”،  ورق  من  عليهما  يخصفان 
وأقل  الشجرة  تلك  من  األكل  عن  أنهاكما  ألم  فقال 
لكما إن الشيطان لكما عدو معلوم؟، وفى هذا قال 
بسورة األعراف “وناداهما ربهما ألم أنهاكما عن تلكما 

الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين”. 

التوبة بعد العصيان 

ثمار  من  بأكله  فغوى  ربه  أمر  أدم  عصى  أن  وبعد 
الشجرة المحرمة كان البد له من التوبة، وفى عصيان 
فغوى”،  ربه  أدم  “فعصى  طه  بسورة  تعالى  قال  أدم 
وسمى اهلل هذا نسيانا متعمدا أى تركا للتذكير اإللهى، 
وفى هذا قال تعالي  بنفس السورة “ولقد عهدنا إلى 
إننا  ربنا  فقاال  األبوان  تاب  ولقد  فنسى”،  قبل  من  أدم 
من  لنكونن  وترحمنا  لنا  تغفر  لم  وإن  أنفسنا  ظلمنا 
إنا  ربنا  “قاال  األعراف  بسورة  قال  هذا  وفى  الخاسرين، 
من  لنكونن  وترحمنا  لنا  تغفر  لم  وإن  أنفسنا  ظلمنا 
عليهما  فتاب  األبوين  توبة  اهلل  قبل  وقد  الخاسرين”، 
“ثم  طه  بسورة  قال  هذا  وفى  واجتباه،  أدم  وهدى 
البقرة  بسورة  وقال  وهدى”،  عليه  فتاب  ربه  اجتباه 

“فتلقى أدم من ربه كلمات فتاب عليه”.

الهبوط من الجنة

يغطى  ما  لهما  أنزل  األبوين  على  اهلل  تاب  أن  بعد   
هذا  وفى  الريش،  أى  اللباس  وهو  المكشوفة  العورة 
قال بسورة األعراف “يا بنى أدم قد أنزلنا عليكم لباسا 
يوارى سوءاتكم وريشا”، وقال لهما اهبطوا من الجنة 
لبعضهم  أعداء  الناس  أى   - عدو  لبعض  بعضكم 
وهذا  حين،  إلى  ومنافع  مسكن  األرض  فى  ولكم   ،-
وأن  التوبة  بعد  كان  الجنة  من  األبوين  خروج  أن  يعنى 
األرض  هو  البشر  مستقر  وأن  بعض  أعداء  أوالدهما 
وهى مستقر حتى يوم القيامة وفيها للبشر متاع أى 
البقرة  بسورة  قال  هذا  وفى  محدد،  وقت  إلى  منافع 
“وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم فى األرض 

مستقر ومتاع إلى حين”.



نتقدم بأجمل التهاني والتبريكات إلى 

مقام حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة 
ملك مملكة البحرين 

وإلى صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة 
رئيس الوزراء الموقر 

وإلى صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة 
ولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء

وإلى جميع معالى الوزراء والسادة النواب وكبار المسؤولين بالمملكة ومواطنى وأهالي 
 البحرين الكرام بمناسبة عيد الفطر المبارك أعاده اهلل عليكم وعلى األمة اإلسالمية

 بالخير واليمن والبركات وعساكم من عواده



BD. 4690/-

EXPERIENCE A NEW DIMENSION 
IN COMPACT ECONOMY MOTORING.

Much more than a car.

* Free Insurance
* Free Registration
* Road Side Assistance  
* 5 years Warranty Unlimited Kilometers
* Trade-in Available
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مجلس الدكتور أحمد جمال

مجلس خالد عبدالرحمن المؤيد واخوانه
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مجلس محمد حمادة
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ذكريات من اأيـام زمان

 فر�سة املنامة يف اخلم�سينيات

�سورة لإحدى �سواحي املنامة يف الأربعينيات

املغفور له �ساحب ال�سمو ال�سيخ عي�سى بن �سلمان اآل خليفة و�ساحب 

ال�سمو امللكي الأمري خليفة بن �سلمان اآل خليفة لدى اإحدى 

لقاءاتهما خالل تواجدهما يف اأوروبا
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بيت فاروق بحي العو�سية يف راأ�س رمان يف الثالثينيات

عربة بيع الكريو�سني )جاز( يف ال�ستينياتق�سر الرفاع العامر عام 1951م 

باب البحرين يف ال�ستينيات جامع الفا�سل يف اخلم�سينيات
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الجمعة 23 رمضان 1372   الموافق 5 يونيو 1953م

العدد 28 السنة الثانية الجمعة 30 جمادي األولى سنة 1373 الموافق 4 فبراير سنة 1954

بالتعاون مع إدارة المكتبة الوطنية بمركز عيسى الثقافي

وعناوينها  مقاالتها  كنوز  عن  تكشف   .. والثمينة  النفيسة  والآللئ  بالدرر  عامرة  البحرينية  الصحافة  ذكريات   
هائلة  وتجارب  وعبر  دروس  من  طرحته  وما  بحكمتها  الحالية  األجيال  تسترشد  حتى  “رمضانيات”  وقصصها 
ونادرة... مقاالت وقصص – لم يعاد نشرها من قبل - قد تراها بسيطة وموجزة للوهلة األولى، ولكنها كانت مثار 
جدل ونقاشات طويلة بين األهالي وداخل كافة أرجاء بيوتهم ومنازلهم .. ذكريات جميلة عايشها الكثيرون من 

أبناء تلك الفترات الجميلة الماضية ويشعرون بصدمة قراءتها اآلن، وكأنهم يقرؤونها للمرة األولى ..

من أرشيف الصحف البحرينية

هو  حار..وكان  بسالم  أبتدره  أن  أقابله  حين  اعتدت 
القديم.. الجيل  عاصروا  الذين  المخضرمين  من 
الحياة... السائرين في  ومازال يدب على األرض مع 

وكانت العصى شيئًا حيويًا بالنسبة له اذ قل أن يرى 
دون أن تكون العصى في يده..وكان دائما يرد على 
صوت  في  يثرثر  يمضي  ثم  منها  بأحسن  تحييتي 
عال عن الحياة ومشاكلها وعن هؤالء الناس الذي 
تبدل كل شيء فيهم .. حتى الدين أصبح عندهم 

قابال للتبديل والتغيير..

بتحية  صوتي  ارتفع  ما  وسرعان  مرة،  ذات  وقابلته 
بها  أقابله  أن  اعتدت  التي  الحارة  التحايا  تلك  من 
يسمع  ال  أن  هو  أخشاه  ما  أكثر  أخشى  وكنت 
سالمي فيستعجل ويستعمل عصاه مستندًا على 

انعدام الكلفة بيني وبينه وقال وهو يهز رأسه:

رمضان .. نحن اآلن في رمضان..

فقلت له: وهل تشك أننا في رمضان؟

هذا  هل  صفراء  ابتسامة  يغتصب  وهو  فأجاب 
رمضان؟ وهل نحن حقيقة فيه؟

القرآن  فيه  نزل  الذي  الشهر  هو  هذا  نعم  قلت: 
هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان.

رمضان  كان  لقد  اآلن؟  نراه  الذي  هذا  هدى  وأي  قال: 
أيام زمان لقد كانت الدنيا دنيا.. وكانت النعم والخيرات 
شيئًا مألوفًا حينذاك..كانت قلوب الناس تفيض رحمة 
والموسرين  األغنياء  بيوت  وكانت  وايمانا  وعطفًا 
ويفطر  يدخل  من  يدخلها  مصراعيها  على  مفتوحة 
هو  كأنما  والمساكين  الفقراء  من  يفطر  من  فيها 
كئيبة  المجالس  تلك  أصبحت  فقد  اآلن  أما  بيته...  في 
خاوية ال حس فيها وال حركة كأنما هي جزء من عالم 
األموات... حتى القرآن أصبحت ال تسمع من يردده في 
بقيت  فما  اآلن  كان..أما  هذا  الكريم..كل  الشهر  هذا 
لنا من رمضان اال ذكرى..ذكرى نجترها في تخذر يائس 

ينسينا أننا قومًا مسلمين..

قلت: صدقت واهلل..

دعوة  إلى  يتسابقون  األغنياء  كان  زمان  أيام  في  قال: 
الفقراء..بل كانوا يتخاصمون ويشتدون في الخصومة 

أن  دون  بأجمعه  الحي  لسكان  أولم  أحدهم  ألن 
أما  موائدهم..  على  يجلس  فقيرًا  لآلخرين  يترك 
كان  فقد  هما  له  ليحمل  أحد  يكن  فلم  العبيد 
األغنياء..وكان  يكتسي  كما  يكتسون  الفقراء 
كل  الجديدة  المالبس  يوزعون  الذين  هم  األغنياء 
مع  يوزعون  فيه..وكانوا  يسكن  الذي  الحي  على 
شيء  العيد..وكل  ونقود  العيد  لحم  المالبس 
يمكن أن يتمتع به الفقير.. أما اآلن فلو أن فقيرًا مات 
ويكفنه  يغسله  من  وجد  لما  والجوع  المرض  من 

بله أن يعني بصحته او يكسيه..

قلت: ولماذا ذهب كل ذلك فلم نعد نسمع عنه؟

الدين  وألن  النفوس  على  طغت  المادة  ألن  قال: 
المجتمع  وألن  القلوب..  عن  قليال  ينحسر  أصبح 
أنه نفاية قديمة  الدين على  إلى رجل  أصبح ينظر 
ال  وهم  أصبحوا  الناس  منها..وألن  التخلص  يجب 
وتزكية  الروح  تطهير  اسمه  شيئًا  الحياة  من  يرون 
النفس..الفقراء هم الذين يعرفون اهلل ويخافونه 
بالتدين.. فقط  يتظاهرون  فأنهم  األغنياء  أما 

ويتظاهرون بالصيام بوجه خاص...وحين تسألهم: 
يجيبونك  اهلل  تخافون  وال  الناس  تخافون   لماذا 

)ايه...أن اهلل غفور رحيم(

قلت: لعل اهلل يهدينا قبل أن تنزل بنا الكارثة

من  بقى  ايه..وهل  عني:  بعيدًا  يتحرك  وهو  قال: 
يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر..

بعيدًا  ويمضي  بعصاه  يلوح  وهو  بنظري  وتابعته 
وهو مازال يثرثر..

القافلة 15 شوال سنة 1372  الموافق 26 سنة 1953م

قطر  من  قادما  البحرين  مطار  إلى  أحدهم  نزل 
الكاتبة.  لآللة  ضارب  على  للحصول  يسعى  وهو 
وقد صرح بأنه سيوظف أي شخص بشرط أال يكون 

من البحرين..

السيارة  يركب  أن  القرى  مدارس  مدراء  أحد  رفض 
يعلنه  لم  السائق  ألن   ! وللمدرسين  له  المخصصة 
بواسطة  أشعره  بل  بنفسه؟!  السيارة  بوصول 
 )بوق( السيارة، وعبثا حاول زمالؤه اقناعه، وسار إلى 

عوالي مشيا !

النهاء  سيارة  مسؤول  كل  تحت  الحكومة  تضع   •
األيام  في  حدث  ولكن  الرسمية.  أعماله  مهمات 
األخيره أن بدأ أولئك المسؤولون يستخدمونها )لياَل( 

في أوقات راحتهم.

السابقة  الهيئة  األهلي أصدرت  النادي  انتخابات  قبل   •
عليه  المتبقي  يدفع  أن  عضو  كل  على  يحتم  أمرًا 
وقد  التصويت  في  رغب  اذا  االشتراك  رسم  من 

تضاعفت ميزانية التادي نتيجة لهذا األمر.

لها  دعى  عشاء  مأدبة  معروفة  شخصية  أقامت   •
للبحث  والمالكي  األجرة  السيارات  أصحاب  من  عدد 

في موضوع يهمهم جدا.

مخلوقا  امرأة  وضعت  الحكومة  مستشفى  في 
مشوه الخلقة له يدان في صدره ورجالن خارمتان 

من ظهره، ورأسه طويل.

ابراهيم محمد المؤيد
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