
بعضها بالجوارح وأخرى بالجوانح 
الكبائر .. ” إن الشرك لظلم عظيم”

َعْنُه  ُتْنَهْوَن  َما  َكَباِئَر  َتْجَتِنُبوا  “ِإْن  وجل  عز  اهلل  قال 
َكِريمًا”   ُمْدَخاًل  َوُنْدِخْلُكْم  َئاِتُكْم  َسيِّ َعْنُكْم  ْر  ُنَكفِّ

 

- النساء -،  وقال اهلل جل وعال “الَِّذيَن َيْجَتِنُبوَن َكَباِئَر 
اْلَمْغِفَرِة  َواِسُع  َربََّك  ِإنَّ  َمَم  اللَّ ِإالَّ  َواْلَفَواِحَش  اإِلْثِم 
ٌة  َن اأَلْرِض َوِإْذ أَنُتْم أَِجنَّ ُهَو أَْعَلُم ِبُكْم ِإْذ أَنَشَأُكم مِّ
أَْعَلُم  ُهَو  أَنُفَسُكْم  وا  ُتَزكُّ َهاِتُكْم َفال  ُأمَّ ُبُطوِن  ِفي 
الذنوب؟  من  الكبائر  ما   ،- الشورى   - اتََّقى”  ِبَمِن 
كبيرة،  جمع  الكبائر  إن  يرتكبها؟،  من  حكُم  وما 
وتقول:  العظيم،  الشيء  تعني:  اللغة  في  والكبيرة 

التعظيم،  والتكبير:  استعظمته،  أي  الشيَء  أَْكَبْرت 
 ،- يوسف   - أَْكَبْرَنُه”  َرأَْيَنُه  ا  “َفَلمَّ تعالى  قوله  ومنه 
أي: أعظمنه، على قول أكثر المفسرين؛ فالمقصود 
جمهور  إتفق  وقد  العظام،  الذنوب  إذًا:  بالكبائر 
ثم  وصغائر،  كبائر  إلى  الذنوب  إنقسام  على  الناس 
اختلفوا في الكبائر بعد ذلك: هل لها عدد يحصرها 
الذنوب  كبائر  على  الضوء  تلقي  “رمضانيات”  ال؟..  أم 
آثامها  في  الوقوع  ومحاذير  وعددها  وأقسامها 

وكيفية اجتنابها والبعد عن ألسنة نيرانها ..
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شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس

المجالس الرمضانية

ذكريات من أيام زمان

األنثى تنسج المنزل وتأكل الزوج
العنكبوت .. أوهن البيوت

َكَمَثِل  أَْوِلَياء  ِه  اللَّ ُدوِن  اتََّخُذوا ِمن  الَِّذيَن  َمَثُل  قال تعالى: 
اْلَعنَكُبوِت  َلَبْيُت  اْلُبُيوِت  أَْوَهَن  َوِإنَّ  َبْيتًا  اتََّخَذْت  اْلَعنَكُبوِت 
علماء  اهتم  وقد  العنكبوت-،   - َيْعَلُموَن  َكاُنوا  َلْو 
وأنواعها  ووصفها  العناكب  بدراسة  اإلسالمية  الحضارة 
الكتب  من  عدد  في  دراساتهم  نتائج  ودونوا  وطبائعها، 
 35 من  أكثر  وصف  إلى  الحديث  العلم  وتوصل  التراثية، 
واألشكال  األحجام  المختلفة  العناكب  من  نوع  ألف  
المنزل  عنكبوت  ويعتبر  والغرائز،  والطبائع  واأللوان 
المعروف أقل هذه األنواع ابتكارا وتفننا في صنع نسيجه، 
المتقدمة  العلمية  والبحوث  الميدانية  الدراسات  تزال  وال 
لطائف  ومن  العناكب،  أنواع  من  المزيد  عن  تكشف 
اآلية  في  المذكور  بالوهن  المقصود  أن  القرآني  التعبير 
عنه  كشف  ما  إلى  مرجعه  يكون  ربما  الكريمة  القرآنية 
العلماء من ضعف البنية االجتماعية في عالم العنكبوت 
سواء األنثى التي تطيح برأس زوجها أو صغارها التي تهجر 
وعدم  التفكك  مظاهر  من  ذلك  غير  إلى  أهلها  مواطن 
وتكشف  العنكبوت  بيت  تدخل  “رمضانيات”   .. الترابط 

أسراره والمعجزة العلمية في خلقه ...



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



3  األحد  8  رمضان 1435 هجرية   •   6  يوليو 2014   •   السنة السادسة   العدد   155

األقدام  مفصليات  من  حيوان  العنكبوت 
التي تجمع  العنكبيات  يصنف في طائفة 
عدد  مع  العنكبوتيات  أو  العناكب  رتبة 
العقارب  تشمل  التي  األخرى  الرتب  من 
والقراد، والعنكبوت  ينقسم فيه الجسم 
إلى مقدمة يلتحم فيها الرأس مع الصدر ، 
ومؤخرة غير مقسمة تشمل البطن ، وليس 
للعناكب أجنحة ولها ثمانية أرجل وثماني 
كما  بحشرات  ليست  بذلك  وهي  عيون 
وزوجا  اللوامس ،   من  زوجين  الرأس  تحمل 
الكماشة  هيئة  على  الكالبية  القرون  من 
السم ،   تحتوي على غدد  التي  المخالب  أو 
مؤخرته  عن  الجسم  مقدمة   ويفصل 
العناكب في بيئات  خصر نحيل،  وتعيش 
األماكن  في  يعيش  بعضها  مختلفة 
المهجورة أو على جذوع االشجار أو في الماء 
للعناكب  المفضل  األرض، والغذاء  أو على 
العناكب  بعض  ولكن  الحشرات  هو 
الضخمة في المناطق االستوائية تستطيع 
بيتا  العنكبوت  ويصنع  العصافير ،  تناول 
من خيوط الحرير لكى يصطاد بها فرائسه 
خيوطه  بلف  قام  إحداهما  اصطاد  فإذا 
ماسكا  بأكلها  يبدأ  ثم  لتكتيفها،  عليها 
بالتفوق  العناكب  واشتهرت  بفكيه،  بها 
ذات  فشباكها  المعمارية  الهندسة  في 
الى  وتدعو  األلباب  تسحر  هندسية  روائع 
وتعالى  سبحانه  أنه   اهلل  وتسبيح  التأمل 
دقة  إلى  الحشرة  لهذه  ومكر  ودبر  ألهم 
حيث  الفرائس ،  الصطياد  الماكر  البناء 

اشتهرت العناكب بالمهارة في البناء.

يوجد منها 35 ألف نوع
العنكبوت .. األرملة السوداء

اعجاز علمي 

ويتجلى اإلعجاز العلمي في التعبير القرآني عن الفعل 
في  إشارة  وهي  “اتخذت”،  كلمة  في  المؤنث  بصيغة 
غاية الدقة للداللة على أن األنثى وليس الذكر هي التي 
تقوم بصنع نسيج البيت، وقد كشف العلم مؤخرًا أن 
الذكر  وليس  البيت  تنسج  التي  هي  العنكبوت  أنثى 
نزول  أيام  معلومة  تكن  لم  بيولوجية  حقيقة  وهي 
األسري  التفكك  ظاهرة  إلى  اإلشارة  وكذلك  القرآن، 
في بيت العنكبوت في أن العنكبوت األم تقوم بقتل 
صغار  يهجر  وكذلك  مباشرة،  التلقيح  بعد  زوجها 
كشف  ما  وهو  مبكرة،  سن  في  أعشاشها  العناكب 
العنكبوت،  أنواع  لغالبية  بالنسبة  الحديث  العلم  عنه 
وما كان ألحد قط أن يفطن إلى هذه الحقيقة وقت 

نزول القرآن الكريم.

منزل ومصيدة 

بيت  أن  العلماء  الحظ  العناكب  حياة  دراسة  ومن 
الصنع،  دقيق  خاص  هندسي  شكل  له  العنكبوت 
ومقام في مكان مختار له في الزوايا، أو بين غصون 
منها  المبني  الخيوط  من  خيط  كل  وأن  األشجار، 
كل  ويخرج  منه،  أدق  خيوط  أربعة  من  مكون  البيت 
خيط من الخيوط األربعة من قناة خاصة في جسم 
أنه مأوى  العنكبوت على  بيت  العنكبوت، وال يقتصر 
تقع  مصيدة  الوقت  نفس  في  هو  بل  فيه،  يسكن 
مثل  الطائرة  الحشرات  اللزجة  حبائلها  بعض  في 
وتدل  عليها،  يتغذى  فريسة  لتكون  وغيرها  الذباب 
الدراسات المستفيضة للحشرات على أن بعضها له 
حياة اجتماعية ذات نظم ومبادئ وقوانين تلتزم بها 
في إعداد مساكنها والحصول على أقواتها والدفاع 
تدهش  بصورة  بينها  فيما  والتعاون  نفسها  عن 
العقول وذلك بإلهام من خلقها الذي يجعلها تبدو 

وكأنها أمم لها كيان ونظام وعمران. 

هندسة وإنشاء 

العناكب  من  مختلفة  أنواع  الباحثون  راقب  وقد 
فوجدوا أن لها قدرات فائقة في العمليات اإلنشائية 
العلماء  وكشف  غزلها،  وتنسج  بيوتها  تشيد  حين 
بطن  مؤخرة  في  توجد  المغازل  من  أزواج  ثالثة  عن 

غدد  سبع  طريق  عن  الخام  المادة  تأتيها  العنكبوت 
بعض  في  الغدد  هذه  عدد  يصل  وأحيانًا  األقل  في 
أنواع العناكب إلى 600 غدة، وخيوط العنكبوت حريرية 
رأس  من  واحدة  شعرة  سمك  أن  حتى  جدًا،  رفيعة 
اإلنسان يزيد عن سمك خيط نسيج العنكبوت بحوالي 
الخيوط تبدو ضعيفة واهية  400 مرة، وإذا كانت هذه 
على  أنها  أوضحت  الدراسات  أن  إال  ريح،  هبة  تمزقها 

درجة عالية من المتانة والشدة والمرونة.

فوائد ال تحصى 

وهي  العناكب،  جعل  أن  بعباده  اهلل  رحمة  ومن   
من  تخلو  ال  اإلنسان،  منها  يتقزز  التي  المخلوقات 
الحشرات  من  الماليين  تلتهم  فهي  عديدة،  فوائد 
كمبيدات  تعمل  أنها  أي  الصحة،  أو  بالنباتات  الضارة 
أن  يؤكد  األحياء  علماء  أحد  أن  لدرجة  حية  حشرية 
نهاية اإلنسان تصبح محققة على ظهر األرض إذا ما 
تم القضاء على العناكب، من ناحية أخرى، تستخدم 
لتجريب  العلمي  البحث  مجاالت  في  العناكب 
العناكب  أن  كما  عليها،  المخدرة  المواد  بعض  تأثير 
الفضاء  سفن  في  وضعت  التي  الكائنات  أوائل  من 
تأثير  تحت  شباكها  تبني  وهي  سلوكها  لمالحظة 
حاليًا  وتجري  الخارجي  الفضاء  في  الجاذبية  انعدام 
العنكبوت  حرير  من  لإلفادة  مكثفة  علمية  دراسات 
بالنسبة  حدث  ما  غرار  على  التجاري  النطاق  على 

الستخدام الحرير المنتج بواسطة دودة القز.

أنواع العناكب 

الصيادة  بالعناكب  يعرف  ما  العناكب  أنواع  أبرز  ومن 
وهي تلك التي تتسلل إلى فرائسها، أو تختبئ مترصّدة 
أنواع  ولبعض  عليها،  باالنقضاض  ُتباغتها  حتى  لها 
العناكب الصيادة، مثل العنكبوت القافز والعنكبوت 
الفريسة  رؤية  بها  تستطيع  واسعٌة  عيوٌن  الذئب، 
العناكب ما  من على مسافة بعيدة، كما هناك من 
ثم  تتسلل  التي  تلك  وهي  القافزة  بالعناكب  يعرف 
تنقض على فرائسها، ولهذه العناكب أرجٌل صغيرٌة، 
يزيد على طول جسمها  بما  القفز  ولكنها تستطيع 
ما يقرب من 40 مرة، وتتصف هذه العناكب بأنها من 
يغطيها  حيث  اإلطالق،  على  ألوانًا  العناكب  أجمل 
شعر كثيف متعدد األلوان، ولمعظم ذكور العناكب 
على  الفاقعة  األلوان  ذي  الشعر  من  كتل  الصيادة 
وهي  الماء  عناكب  أيضا  وهناك  األمامي،  األرجل  زوج 
العناكب الوحيدة التي تقضي معظم حياتها تحت 
فقاعات  خالل  من  العناكب  هذه  وتتنفس  الماء، 
وعش  منها،  قريبة  وتكون  بها  تمسك  التي  الهواء 
الجرس  يشبه  حريري  نسيج  الغاطس  الماء  عنكبوت 
الهواء  من  بفقاعات  بملئه  العنكبوت  يقوم  الصغير، 
ويمكن  بالتدريج،  العش  من  الماء  خروج  على  تعمل 

للحيوان استعمال ذلك الهواء لعدة شهور.
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أقسام الكبائر

دة ومن زوايا  مت الكبائر إلى أقسام متعدِّ ولقد قسِّ
مختلفٍة، نشير هنا إلى تقسيمها بالجهة التي تصدر 
منها، وهي على قسمين: الكبائر المتعلِّقة بالجوارح، 
رك  الشِّ ومنها:  باللسان  متعّلقة  أنواع  سّتة  وهي 
باليد:  أو  القذف،  حر،  السِّ تعليم  ور،  الزُّ شهادة  باهلل، 
رقة، أو بالبطن: أكل الّربا، أكل أموال األيتام  القتل، السَّ
جل: الفرار من  ظلمًا، شرب الخمر، أو بالفرج: الّزنا، أو بالرِّ
رك  كالشِّ بالجوانح  المتعلِّقة  الكبائر  ومنها  حف،  الزَّ
باهلل تعالى، واألمن من مكر اهلل، واليأس من روح اهلل، 

والعجب ونحوها.

سبع إلى سبعمائة

السبع  ُخصت  وإنما  سبع،  في  الكبائر  تنحصر  وال 
الموبقات:  السبع  حديث  بعد  النووي  قال  لُفحشها؛ 
قال العلماء - رحمهم اهلل -: وال انحصار للكبائر في 
عدد مذكور، وقد جاء عن ابن عباس رضي اهلل عنهما 
أنه سئل عن الكبائر أسبع هي؟ فقال: هي إلى سبعين 
- ويروى إلى - سبعمائة أقرب، وأما قوله صلى اهلل 
الكبائر  من  به  فالمراد  سبع،  الكبائر  وسلم:  عليه 
سبع، فإن هذه الصيغة - وإن كانت للعموم - فهي 

هذه  على  االقتصار  وقع  وإنما  شك،  بال  مخصوصة 
أربع،  األخرى  وفي  ثالث،  األخرى  الرواية  وفي  السبع، 
لكونها من أفحش الكبائر مع كثرة وقوعها، ال سيما 
فيما كانت عليه الجاهلية، ولم يذكر في بعضها ما 
ذكر في األخرى، وهذا مصرح بما ذكرته من أن المراد 
الرجل  شتم  الكبائر  من  هذا  بعد  جاء  وقد  البعض، 
البول  من  االستبراء  وعدم  النميمة،  في  وجاء  والديه، 
الغموس،  اليمين  الكبائر  من  وجاء  الكبائر،  من  أنهما 
واستحالل بيت اهلل الحرام، ثم أخذ يبين حد الكبيرة، 
وقال الصنعاني في التنوير: واعلم أن مفهوم العدد 
هنا غير معتبر؛ ألنَّه قد عدَّ غير هذه من الموبقات؛ إال 
أن يقال أنواع الهالك مختلفة، فهذه أعظمها إيقاعًا 
في الهالك، ثم المراد أنَّ كل واحدة منها موبقة؛ ولذا 
جمعها ألنها تشترك كلها في اإلهالك، واحتمال أنَّه 

صفة للمجموع من حيث هو بعيد.

الشرك باهلل 

وأكبر الكبائر الشرك باهلل تعالى وهو نوعان: أحدهما 
أو  شجر  أو  حجر  من  غيره  ويعبد  ندا  هلل  يجعل  أن 
أو غير  أو ملك  أو نجم  أو شيخ  أو نبي  أو قمر  شمس 
ذلك، وهذا هو الشرك األكبر الذي ذكره اهلل عز وجل، 
ويغفر  به  يشرك  أن  يغفر  ال  اهلل  “إن  تعالى  اهلل  قال 
ما دون ذلك لمن يشاء”، وقال اهلل تعالى “إن الشرك 
لظلم عظيم”، وقال اهلل تعالى “إنه من يشرك باهلل 
أشرك  فمن  النار”،  ومأواه  الجنة  عليه  اهلل  حرم  فقد 
قطعا  النار  أصحاب  من  فهو  مشركا  مات  ثم  باهلل 
كما أن من آمن باهلل ومات مؤمنا فهو من أصحاب 
الجنة وإن عذب بالنار، والنوع الثاني من الشرك: الرياء 
لقاء  يرجو  كان  “فمن  تعالى  اهلل  قال  كما  باألعمال 
ربه فليعمل عمال صالحا وال يشرك بعبادة ربه أحدا”، 
يرائي بعمله أحدا وقال صلى اهلل عليه وسلم  أي ال 

وما  اهلل  رسول  يا  قالوا  األصغر”  والشرك  “إياكم 
يوم  تعالى  اهلل  يقول  الرياء  قال:  األصغر؟  الشرك 
كنتم  الذين  إلى  اذهبوا  بأعمالهم  العباد  يجازى 
تراؤونهم بأعمالكم في الدنيا فانظروا هل تجدون 
عندهم جزاء، وقال صلى اهلل عليه وسلم يقول اهلل: 
للذي  فهو  غيري  فيه  معي  أشرك  عمال  عمل  من 
به  اهلل  سمع  سمع  “من  وقال  بريء،  منه  وأنا  أشرك 

ومن رايا رايا اهلل به”.

قتل النفس

ومن الكبائر أيضا قتل النفس، قال تعالى “ومن يقتل 
وغضب  فيها  خالدا  جهنم  فجزاؤه  متعمدا  مؤمنا 
تعالى  وقال  عظيما”،  عذابا  له  وأعد  ولعنه  عليه  اهلل 
“والذين ال يدعون مع اهلل إلها آخر وال يقتلون النفس 
ذلك  يفعل  ومن  يزنون  وال  بالحق  إال  اهلل  حرم  التي 
ويخلد  القيامة  يوم  العذاب  له  يضاعف   * أثاما  يلق 
صالحا”،  عمال  وعمل  وآمن  تاب  من  إال   * مهانا  فيه 
إسرائيل  بني  على  كتبنا  ذلك  أجل  “من  تعالى  وقال 
األرض  في  فساد  أو  نفس  بغير  نفسا  قتل  من  أنه 
الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا  فكأنما قتل 
 * سئلت  الموؤدة  “وإذا  تعالى  وقال  جميعا”،   الناس 
وسلم  عليه  اهلل  صلى  النبي  وقال  قتلت”،  ذنب  بأي 
التي  النفس  قتل  فذكر  الموبقات”،  السبع  “اجتنبوا 
عليه  اهلل  صلى  للنبي  رجل  وقال  بالحق  إال  اهلل  حرم 
“أن  قال  تعالى؟  اهلل  عند  أعظم  ذنب  أي  وسلم: 
تجعل هلل ندا وهو خلقك قال: ثم أي؟ قال أن تقتل 
قال  أي؟  ثم  قال:  معك  يطعم  أن  خشية   ولدك 
تصديقها  تعالى  اهلل  فأنزل  جارك”،  حليلة  تزاني  أن 
“والذين ال يدعون مع اهلل إلها آخر وال يقتلون النفس 

التي حرم اهلل إال بالحق وال يزنون”.

اإلثم  كبائر  يجتنبون  “الذين  تعالى  قال 
والفواحش إال اللمم إن ربك واسع المغفرة” 
التي  الذنوب  أو  اآلثام  أجرم  هي  الكبائر   ..
اإلسالمي،  للدين  طبقًا  الشخص  يرتكبها 
َما  َكَباِئَر  َتْجَتِنُبوا  “ِإْن  وعال  جل  اهلل  قال 
َئاِتُكْم  َسيِّ َعْنُكْم  ْر  ُنَكفِّ َعْنُه  ُتْنَهْوَن 
الرسول  ويقول  َكِريمًا”،  ُمْدَخاًل  َوُنْدِخْلُكْم 
الجمعة،  إلى  والجمعة  الخمس،  “الصلوات 
الكبائر”  تغش  لم  ما  بينهن  لما  كفارة 
-مسلم والترمذي -، واختلف العلماء في 
عدد الكبائر على قولين األول: قول الذين 
ذهبوا إلى القول بحصرها في عدد محدد، 
هي  فقيل:  عددها،  في  اختلفوا  وهؤالء 
أربعة، وقيل: سبعة، وقيل: تسعة، وقيل: 
عباس  ابن  عن  وروي  عشرة،  إحدى  هي 
إلى  “هي  قال:  أنه   - عنهما  اهلل  رضي   -
وقيل:  السبع”،  إلى  منها  أقرب  السبعين 
والصحيح  ذلك،  غير  وقيل  سبعمائة،  هي 
أنه ال دليل من الكتاب والسنة يفيد الحصر 
.. “رمضانيات” تضيء اللمبات الحمراء وتدق 
وترسم  الذنوب  كبائر  حول  االنذار  أجراس 
خطوط الرحمة في التوبة واالستغفار من 

آثامها ومعاصيها ..  

ال تنحصر في سبع وإنما ُخصت لُفحشها
الكبائر .. ”وال تقربوا الزنى”
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السحر كبيرة

من  السحر  ممارسة  أن  على  العلماء  أجمع  وقد 
تعالى   اهلل  قال  يكفر،  وأن  البد  الساحر  ألن  الكبائر، 
“ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر”، وما 
للشيطان الملعون غرض في تعليمه اإلنسان السحر 
إال ليشرك به، وقد قال اهلل تعالى مخبرا عن هاروت 
نحن  إنما  يقوال  حتى  أحد  من  يعلمان  وما  وماروت، 
بين  به  فتنة فال تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون 
المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إال بإذن اهلل 
ويتعلمون ما يضرهم وال ينفعهم ولقد علموا لمن 
اشتراه ما له في اآلخرة من خالق أي من نصيب، فترى 
خلقا كثيرا من الضالل يدخلون في السحر ويظنونه 
في  فيدخلون  الكفر  أنه  يشعرون  وما  فقط،  حراما 
وفي  السحر  محض  وهي  وعملها  السيمياء  تعليم 
عقد الرجل عن زوجته وهو سحر وفي محبة الرجل 
مجهولة  بكلمات  ذلك  وأشباه  له  وبغضها  للمرأة 

أكثرها شرك وضالل. 

ترك الصالة 

أضاعوا  خلف  بعدهم  من  “فخلف  تعالى  اهلل  قال 
إال   * غيا  يلقون  فسوف  الشهوات  واتبعوا  الصالة 
رضي  عباس  ابن  وقال  صالحا”،  وعمل  وآمن  تاب  من 

بالكلية  تركوها  أضاعوها  معنى  “ليس  عنهما  اهلل 
ولكن أخروها عن أوقاتها”، وقال سعيد بن المسيب 
إمام التابعين رحمه اهلل: هو أن ال يصلي الظهر حتى 
يأتي العصر وال يصلي العصر إلى المغرب وال يصلي 
الفجر  إلى  العشاء  يصلي  وال  العشاء  إلى  المغرب 
وال يصلي الفجر إلى طلوع الشمس فمن مات وهو 
مصر على هذه الحالة ولم يتب وعده اهلل بغي وهو 
واد في جهنم بعيد قعره خبيث طعمه وقال اهلل 
تعالى في آية أخرى “فويل للمصلين * الذين هم عن 

صالتهم ساهون” أي غافلون عنها متهاونون بها. 

وال تقربوا الزنى

من  أكبر  بعضه  وأن  كبيرة  الزنا  أن  العلماء  وأجمع 
كان  إنه  الزنى  تقربوا  “وال  تعالى  اهلل  قال  بعض 
ال  “والذين  تعالى  اهلل  وقال  سبيال”،  وساء  فاحشة 
التي  النفس  يقتلون  وال  آخر  إلها  اهلل  مع  يدعون 
يلق  ذلك  يفعل  ومن  يزنون  وال  بالحق  إال  اهلل  حرم 
فيه  ويخلد  القيامة  يوم  العذاب  له  يضاعف   * أثاما 
والزاني  “الزانية  تعالى  اهلل  وقال  تاب“،  من  إال   * مهانا 
تأخذكم  وال  جلدة  مائة  منهما  واحد  كل  فاجلدوا 
بهما رأفة في دين اهلل إن كنتم تؤمنون باهلل واليوم 
اآلخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين”، وقال 
كانا  إذا  الدنيا  في  والزاني  الزانية  عذاب  هذا  العلماء: 
أعزبين غير متزوجين فإن كانا متزوجين أو قد تزوجا 
إلى  بالحجارة  يرجمان  فإنهما  العمر  في  مرة  ولو 
النبي صلى اهلل  السنة عن  أن يموتا، كذلك ثبت في 
في  منهما  القصاص  يستوف  لم  فإن  وسلم  عليه 
النار  في  يعذبان  فإنهما  توبة  غير  من  وماتا  الدنيا 
بسياط من نار، وقال صلى اهلل عليه وسلم “من زنى 
أو شرب الخمر نزع اهلل منه اإليمان كما يخلع اإلنسان 
القميص من رأسه“، والحديث النبوي قال رسول اهلل 
يوم  اهلل  يكلمهم  ال  “ثالثة  وسلم  عليه  اهلل  صلى 
عذاب  ولهم  يزكيهم  وال  إليهم  ينظر  وال  القيامة 
وعن  مستكبر”،  وعائل  كذاب  وملك  زان  شيخ  أليم 
ابن مسعود رضي اهلل عنه قال: قلت يا رسول اهلل أي 

الذنب أعظم عند اهلل تعالى؟ قال: أن تجعل هلل ندا 
وهو خلقك فقلت: إن ذلك لعظيم ثم أي؟ قال: أن 
تقتل ولدك خشية أن يطعم معك قلت ثم أي؟ قال 
أن تزني بحليلة جارك يعني زوجة جارك، فأنزل اهلل عز 
وجل تصديق ذلك “والذين ال يدعون مع اهلل إلها آخر 
وال يقتلون النفس التي حرم اهلل إال بالحق وال يزنون 
ومن يفعل ذلك يلق أثاما * يضاعف له العذاب يوم 

القيامة ويخلد فيه مهانا * إال من تاب”. 

ال تأكلوا الربا

الربا  تأكلوا  ال  آمنوا  الذين  أيها  “يا  تعالى  اهلل  قال 
تفلحون”،  لعلكم  اهلل  واتقوا  مضاعفة  أضعافا 
إال  يقومون  ال  الربا  يأكلون  “الذين  تعالى  اهلل  وقال 
أي  المس”،  من  الشيطان  يتخبطه  الذي  يقوم  كما 
يقوم  كما  إال  القيامة  يوم  قبورهم  من  يقومون  ال 
ذلك  أي  ذلك  وصرعه  الشيطان  مسه  قد  الذي 
أي  الربا  مثل  البيع  إنما  قالوا  بأنهم  أصابهم  الذي 
الناس  اهلل  بعث  فإذا  اهلل  حرم  ما  فاستحلوا  حالال 
فإنهم  الربا  أكلة  إال  مسرعين  خرجوا  القيامة  يوم 
يقومون ويسقطون كما يقوم المصروع كلما قام 
صرع ألنهم لما أكلوا الربا الحرام في الدنيا أرباه اهلل 
في بطونهم حتى أثقلهم يوم القيامة فهم كلما 
أردوا النهوض سقطوا ويريدون اإلسراع مع الناس فال 
يقدرون، وقال قتادة: إن آكل الربا يبعث يوم القيامة 
مجنونا وذلك علم ألكلة الربا فهم به أهل الموقف 
وعن أبي سعيد الخدري رضي اهلل عنه أن رسول اهلل 
صلى اهلل عليه وسلم قال: لما أسري بي مررت بقوم 
مثل  بطنه  منهم  رجل  كل  أيديهم  بين  بطونهم 
منضدين  بطونهم  بهم  مالت  قد  الضخم  البيت 
على سابلة آل فرعون وآل فرعون يعرضون على النار 
ال  المنهزمة  اإلبل  مثل  فيقبلون  قال  وعشيا  غدوا 
يسمعون وال يعقلون فإذا أحس بهم أصحاب تلك 
أن  يستطيعون  فال  بطونهم  فتميل  قاموا  البطون 
يبرحوا حتى يغشاهم آل فرعون فيردونهم مقبلين 
ومدبرين فذلك عذابهم في البرزخ بين الدنيا واآلخرة 
من  جبريل  يا  فقلت  وسلم:  عليه  اهلل  صلى  قال 
إال  يقومون  ال  الربا  يأكلون  الذين  هؤالء  قال:  هؤالء؟ 
كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، وفي 
السابعة  “لما عرج بي سمعت في السماء  رواية قال 
بين  فوق رأسي رعدا وصواعق ورأيت رجاال بطونهم 
أيديهم كالبيوت فيها حيات وعقارب ترى من ظاهر 
فقال  فقال:  جبريل؟  يا  هؤالء  من  فقلت:  بطونهم 

هؤالء أكلة الربا”. 
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14 شوال 1359 - في نوفمبر 1940

انباء الراديو
)ذكرى وفاة مصطفى كمال(

بمناسبة مرور العام الثاني على وفاة اتاترك أقيمت 
حفالت كثيرة يوم األحد الماضي ونكست األعالم 
في  الوطنيين  األجانب  وشارك  البالد  كل   في 

هذه الذكرى.

14 شوال 1359- 14 نوفمبر 1940

األطباء يؤلفون جمعية إسعاف
قد  من  إلسعاف  واستعدادًا  للطوارئ  احتياط 
جميع  ألف  تحدث،  قد  جوية  غارات  في  يصابون 

األطباء الموجودين في البحرين جمعية لإلسعاف.
بالتعاون مع إدارة المكتبة الوطنية بمركز عيسى الثقافي

9 ربيع الثانى 1359 - في 16 مايو 1940

تسهيل الزواج في العراق 
وسوريا

28 محرم 1359 - في 7 مارس 1940

مدارس البنات في البحرين
يسرنا جدًا ان ننشر على صفحات هذه الجريدة نبذة عن مدارس البنات في بالدنا

استيقظت مدراس البنات في السنتين األخيرتين 
واالنتعاش  بالنهوض  وأخذت  عميق  سبات  من 
في  تبعث  درجة  إلى  اليوم  حتى  فشيئًا،  شيئًا 
والطمأنية  النفس  في  والسرور  األمان  القلب 
المدرسة  دخولها  عند  التلميذه  تلتحق  والهدوء 
استخدام  على  تدرب  حيث  االطفال  بروضة 
حواسها بطريقة اللعب واللهو، بطريقة الترغيب 
اليدوية  األعمال  ببعض  وتقوم  التهديد.  ال 
القسم  هذا  في  التلميذه  تتلقى  التهذيبية. 

مبادىء في القرآن الكريم والعلوم الدينية والقراءة 
القسم  إلى  بعدها  تنتقل  ثم  والحساب  والكتابة 
االبتدائي حيث تتم دراستها االبتدائية على االساليب 
اال  التلميذه  تؤهل  ال  البنات  مدارس  ان  الحديثة. 
للشهادة االبتدائيه ولكنها تزودها بدروس اكثر نفعًا 
لها من العلوم الثانوية التي تكاد ال تحتاج اليها فتاة 
هذه البالد، دروس تعدها الن تكون ربة منزل. تتعلم 
المنزلي  والتمريض  الصحة  وعلم  الطفل  تربية 
والطبخ والخياطة والتفصيل علمًا وعمال، وتدربها الن 
تكون اما تحفظ سعادة عائلتها وتحرص على تقدم 

امتها وتكون سبب نعيم البيت ال بؤسه.

تجاوز  حتى  يوم  بعد  يوما  التلميذات  عدد  يزداد 
عددهن اآلن أربع مئة. أخذ اهلل بيد من يقوم بادراتها 
ويتولى مراقبتها وإلى االمام ايها الفتاة إلى االمام ... 

مقاال  )المحرق(  في  الطالبات  احدى  الينا  ارسلت 
شعورها  اليها  أوحى  البنات  مدارس  عن  مطوال 
بالواجب وحبها لمدرستها. واذا كانت هذه التلميذه 
ضعيفة في لغتها فهي غير ضعيفة في تفكيرها 

فنلخصه فيما  يلي:       

أنا  أقرأ،  أنا  أكتب،  أنا  مستقبلي،  وأبهى  أسعدني  ما 
أنا نظيفة، شعرى مرتب  القران وأنشد األناشيد،  أرتل 
غاية  كنت  وان  الذوق  في  غاية  منسقة!  وأثوابي 

كتبي  تحوي  وهي  شنطتى  أجمل  ما  الغالء  في 
األزهار  بها  أمور  يدى  في  االبرة  أبدع  ما  ودفاتري! 
صباغة  ال  القماش  على  نسيجًا  والمتاع،  واألوراد 
الختى  صغيرًا  معطفا  بها  أحيك  أو  الورق.  على 
الصغيرة أو جرابا ألخى! كم أنا فخورة عندما أعود 

إلى المنزل لمراجعة دروسي وتماريني. 

أين أنا من هؤالء الفتيات الالئي اعبر بهن وانا عائدة 
لجهلهن  واتألم  لحالهن  فارثي  المدرسة  من 
زائرات  ومن  امي  من  انا  اين  بل  نظافتهن،  وعدم 
بتعاليم  يتمتعن  لم  انهن  أمي،  وجارات  أمي 
نصائح  إلى  يتوفقن  ولم  تمتعت  كما  المدارس 

وإرشاد من مربيات مهذبات كما توفقت!!

أنا  وكم  مدرستي  مديرة  إلى  مدينة  أنا  كم 
زميالتي  ولسان  فبلسانى  للمعلمات.  شاكرة 
اقدم لهن وافر الشكر والطيب من الحمد - وان 
انس فال انسى ما تقوم به حرم المستشار فانها 
تالحظ المدارس بدقة متناهية تدعو إلى الدهشة 
أو  الئم  لومة  النظام  في  تأخذها  فال  واالعجاب، 
حياء من صحبه أو رعاية الصداقة. ان 90 بالمئة مما 
إلى  البنات من رقي وتهذيب عائد  احرزته مدراس 
وال  تمل  وال  تكل  ال  التى  السيدة  هذه  مجهودات 

تسأم أفال يجب علينا ان نشكرها؟

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

المثقف  الشباب  من  لجنة  ان  حلب  اخبار  من 
تطالب  بعريضة  تطوف  الموظفين  من  وجلهم 
حكومة  حذو  سوريا  حكومة  تحذو  ان  فيها 
العراق بتحديد المهور واعطاء سلفات للموظفين 
سنتين  لمدة  بالتقسيط  منهم  تستوفي  ان  على 

وتخصص لتسهيل زواجهم.
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مجلس الحواج
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مجلس فيصل جواد
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م�سجد اخلمي�س يف ال�ستينياتبيع الروبيان املجفف يف الأ�سواق والأحياء ال�سكنية  يف ال�ستينيات

فندق البحرين يف منت�سف اخلم�سينياتعني احلنينية يف الرفاع بالأربعينيات

ذكريات من �أيـام زمان

تم االتفاق بين حكومة البحرين والخطوط الجوية   •
اإلمبراطورية الستعمال المطار لطائراتها في عام 1924م

تم تعيين زوجة المستشار بلجريف “مارجوري” بمنصب   •
مدير التعليم للبنات عام 1930م

تم إصدار جوازات السفر الرسمية عام 1929م  •

دخول المرأة البحرينية مجال العمل عام 1952م  •
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املراكب التجارية ومراكب ال�سيد على جانب فر�سة املنامة يف ال�ستينيات

ق�سر ال�سيخ حمد مبنطقة ال�سخري يف الثالثينيات

ج�سر ال�سيخ حمد يف ال�ستينياتعني عذاري يف ال�ستينيات

مكتب �سركة الت�سالت )بتلكو( يف ال�ستينيات





اربحوا سيارة فولفو رباعية الدفع خالل شهر رمضان المبارك!
شارك مجمع السيف فرحة قدوم الشهر الفضيل مع مجموعة من ا
نشطة التقليدية واالحتفاالت الرائعة. 
وسواء كان تناول الطعام أو ا
زياء أو الموسيقى هي ما تستهويك، فإن مجمع السيف يقدم لك حملة 

رمضانية تستمر طوال أيام الشهر الكريم.
تسوقوا بقيمة 20 ديناراً@ واحصلوا على فرصة للفوز بجوائز سخية!

الجائزة الكبرى: سيارة فولفو XC60  رباعية الدفع
الجائزة الثانية: تذاكر سفر@ لشخصين من طيران الخليج 
ي وجهة سفر

الجائزة الثالثة: طقم  من ساعتين مرصعتين با
لماس
الجائزة الرابعة ــ العاشرة: بطاقات هدية بقيمة 100 دينار بحريني لكل بطاقة

@ تطبق الشروط وا
حكام

28 يونيو - 28 يوليو 
تسوقوا واربحوا جوائز رائعة

برعـايــــة



ساًء
ساًء - 11:30 م

ساًء, اجلمعة  7:30 م
ساًء - 11:30 م

صباحًا - 1:00 ظهرًا / 7:30 م
س 9:00 

ت - اخلمي
سب
ضان: ال

ض خالل شهر رم
ت دوام املعر

أوقا
صباحًا - 1:00 ظهرًا

س 7:30 
ساًء / اخلمي

ساًء - 10:00 م
صرًا، 8:00  م

صباحًا - 4:00 ع
ت - األربعاء 7:30 

سب
صيانة: ال

ت ال
أوقا

ت 2013.
صة على موديال

ت فائدة مغرية، وأسعار خا
معدال

جية: 18 يونيو ــ 27 يوليو 2014
فرتة احلملة الرتوي

ضان
ض رم

عرو
خية

الســ
ني
جيل والتأم

ضل األسعار التنافسية تشمل التس
أف

نيسان باثفايندر
ب
تبدأ من ١٠٫٩٩٥ د.

نيسان أرمادا
ب
تبدأ من ١٣٫٩٩٥ د.

نيسان باترول
ب **

تبدأ من ١٥٫٩٩٥ د.
ك
نيسان جو

ب
تبدأ من ٦٫٩٩٥ د.

جمانًا 
صيانة 

صدأ وال
ي من ال

جيل والطالء الواق
ني والتس

التأم
ت
قسائم مشرتيا

جلة الدوارة
جوائز الع

ط.
جزئة فق

ت الت
ى مبيعا

ض عل
ي هذه العرو

ط واألحكام، وتسر
تطبق الشرو

جلة الدوارة.
صدأ، وجوائز الع

ي من ال
ين، طالء واق

جما
جيل 

ت باترول - تس
سيارا

 **
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