
منافعه وفوائده الطبية ال حصر لها 
الكافور .. ”كان مزاجها كافورا”

اأَلْبَراَر َيْشَرُبوَن ِمن َكْأٍس َكاَن ِمَزاُجَها  قال تعالى “ِإنَّ 
َكاُفورًا” - اإلنسان -، والكافور عبارة عن مادة صلبة 
هيئة  على  أو  بلورية  بيضاء  صفائح  هيئة  على  توجد 
كتل مربعة الشكل متالصقة بيضاء وسهل التبخر أو 
التطاير حتى عند درجة حرارة الغرفة العادية، ويذوب 
في الماء بصعوبة، ويتحصل على الكافور من شجرة 
الخضرة  دائمة  معمرة  كبيرة  شجرة  وهي  الكافور 
ضمن  الكافور  ويستخرج  مترًا،   50 إلى  ارتفاعها  يصل 
زيت يتحصل عليه بالتقطير من األزهار واألوراق ولكن 
وقال  والجذر،  القشور  من  يستخرج  األعظم  الجزء 
عنه ابن سينا “الكافور يمنع األورام الحارة ويسرع في 
شيب الرأس ويمنع من الرعاف مع الخل أو مع عصير 
البسر أو مع ماء األس أو ماء الباذروج، وينفع الصداع 
الحواس  ويقوي  ويسهر،  الحادة،  الحميات  في  الحار 
من المحرورين وينفع من القالع شديدًا، ويقطع في 
الخلفة  ويعقل  والمثانة  الكلية  حصاة  ويولد  الباه، 
الكافور  أسرار  تكشف  “رمضانيات”   .. الصفراوية” 
كما  األمراض  من  الكثير  لعالج  استخدامه  وكيفية 

تلقي الضوء على فوائده المتنوعة والمتميزة ...

والفواحش  اإلثم  كبائر  يجتنبون  “الذين  تعالى  قال 
كل  هي  والكبيرة  يغفرون”،  هم  غضبوا  ما  وإذا 
معصية فيها حد في الدنيا كالقتل والزنا والسرقة، 
غضب،  أو  عذاب  من  اآلخرة  في  وعيد  فيها  جاء  أو 
وردت  التي  والكبائر  فاعلها،  ورسوله  اهلل  َلَعن  أو 
وهي:  كبيرة،  عشرة  ثالث  الصريح  بالنص  السنة  في 
الزور،  وشهادة  الوالدين،  وعقوق  باهلل،  اإلشراك 
اليتيم،  مال  وأكل  والسحر،  حق،  بغير  النفس  وقتل 
المحصنات  وقذف  الزحف،  يوم  والتولي  الربا،  وأكل 
المؤمنات الغافالت، واليمين الغموس، وشتم الرجل 

”إِلَّا َمْن تَاَب َوآَمَن َوَعِمَل َصاِلحًا”
الكبائر .. ” الخمر والميسر واألنصاب واألزالم”

والكبائر  الجار،  بزوجة  والزنا  الولد،  وقتل  والديه، 
وبعضها  والعقوبة،  اإلثم  في  متفاوتة  درجات 
الكفر  وأعظمها  الكبائر  وأكبر  بعض،  من  أشد 
الشرك،  من  أعظم  باهلل  فالكفر  باهلل،  والشرك 
والشرك أعظم من القتل، والقتل أعظم من الزنا، 
والزنا أعظم من القذف، وكل كبيرة تنقسم إلى 
كبير وأكبر، وعظيم وأعظم، وفاحش وأفحش .. 
“رمضانيات” ترصد كبائر الذنوب وتحذر من الوقوع 
االستغفار  رايات  وترفع  وآثامها  معاصيها  في 

والتوبة في أيام وليال الشهر الكريم .. 
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رؤيته دليل حسن وبهاء 
الكافور .. الشجرة المعمرة 

أصل الشجرة 

الخضرة  دائمة  معمرة  كبيرة  شجرة  الكافور  شجرة 
مستقيمًا  جذعها  ويكون  مترا،   50 إلى  ارتفاعها  يصل 
أن  يلبث  ما  لكنه  الشجرة  من  السفلي  الجزء  في 
يتفرع إلى أفرع كبيرة بعقد كبيرة، وأوراق النبات كبيرة 
سم   11 إلى  طولها  يصل  ومتبادلة  طويلة  أعناق  ولها 
لون  ذات  فصغيرة  األزهار  أما  سم،   5 حوالي  وعرضها 
أبيض وتتجمع في مجاميع بدون أعناق، أما الثمار فهي 
عنبية بلون بنفسجي إلى أسود وتحتوي كل ثمرة على 
بذرة واحدة، والموطن األصلي لشجرة الكافور، فيتنام 

وجنوب الصين وجنوب اليابان وجزيرة تايوان.

 في الطب القديم 

فقد  القديم،  الطب  في  الكافور  منافع  وذكرت 
وأصحاب  للمحرورين  “نافع  أنه  البيطار  ابن  عنه  قال 
مع  أو  مفردًا  رائحته  استنشقوا  إذا  الصفراوي  الصداع 
ماء الورد والصندل معجونًا بماء الورد نفع أعضاءهم 
الجماع وإذا  إذا أديم شمه قطع شهوة  وحواسهم، 
شرب كان فعله في ذلك أقوى، إذا استعط منه بوزن 
شعيرتين مع ماء الخس كل يوم قطع حرارة الدماغ 
الدم  وحبس  الرعاف  وقطع  بالصداع  وذهب  ونوم 
المفرط، وإذا خلط بدهن الورد والخل وطلي به مقدم 

الرأس نفع من الصداع الحار وال سيما للنفساء”.

الكافور وآالم المفاصل

زيت  أن  على  الطبية  الدراسات  أحدث  أكدت  وقد 
وآالم  الروماتيزم  آالم  عالج  في  يستخدم  الكافور 
تنشيط  على  يعمل  حيث  وااللتهابات،  المفاصل 
الدورة الدموية في األماكن المصابة، كما يستخدم 
فيؤدي  واحد،  آن  في  ومخدر  كمهدئ  الكافور  زيت 
واحد  آن  في  ومسكن  منبه  وظيفتين  الكافور  زيت 
وضعف  والصرع  الهبوط  حاالت  في  يوصف  وهو 
وينشطه،  العصبي  المجموع  ينبه  ألنه  األعصاب 
عالج  وفي  النساء  عند  الحيض  حالة  في  ويوصف 
يعمل  ألنه  الشعبية  والنزالت  الربو  ونوبات  الهذيان 
الكافور  زيت  يعمل  كذلك  والتهدئة،  التسكين  على 
على طرد الغازات من خالل منع تكون وتراكم غازات 

األمعاء مما يعطي إحساسًا فوريًا بالراحة.

الكافور والجهاز التنفسي

ويدخل زيت الكافور في صناعة العديد من الدهانات 
وذلك  البرد،  وعالج  لالحتقان  المضادة  الموضعية 
منع  على  تعمل  التي  القوية  النفاذة  لرائحته  نظرًا 
االحتقان، وفتح مجارى التنفس في الشعب الهوائية 
استعمل  إذا  أما  والرئتين،  والبلعوم،  والحنجرة، 
الكافور من الظاهر يسبب احمرار الجلد، وقد يحدث 

تقرحات إذا كانت الكمية كبيرة، وهو يضاف بكميات 
صغيرة جدًا إلى بعض مساحيق البودرة ألنه ُيساعد 
على تسكين الحرقان الناشئ عن األكزيما والحصف 
في  أيضًا  يدخل  األخرى،  الجلدية  االلتهابات  وبعض 
تركيب بعض الخواص المطهرة، كما أن زيت الكافور 
مضاد لإلسهال والعرق وقاطع للعطش والحميات 
مزيل لقروح الرئة والسل والتهاب الكبد وحرقة البول 

وتآكل األسنان.

فوائد منزلية 

كتوابل  عديدة  لقرون  الكافور  استخدم  ولقد 
وكدواء،  للبخور،  أساسي  وكمكون  للطهي، 
للبراغيث،  وقاتل  للحشرات  طارد  أيضا  والكافور 
إنتاج  للكافور  الحديثة  االستخدامات  وتشمل 
مختلف  صناعة  في  تدخل  التي  السيلولويد  مادة 
البالستيك  عن  التكلفة  منخفض  كبديل  المواد 
والخشب، كما أنه مضاد للميكروبات والصدأ، وطارد 
القوية،  لرائحته  نظرا  األخرى  والزواحف   للثعابين 
يستخدم  وبالتالي  للحشرات  بالنسبة  سام  وهو 
كمبيد حشري آمن، كما يمكن وضعه على المالبس 

لتعطيرها وتطهيرها من الحشرات والبكتيريا.

تحذير من استخدامه

اليومية  الجرعات  بأن  الطبية  التقارير  أفادت  وقد 
جرامات   4-2 بين  ما  هي  الكافور  من  اآلمنة 
أما  الواحد،  اليوم  في  جرعات  ثالث  على  موزعة 
الجرعة  فان  الخارجية  باالستعماالت  يتعلق  فيما 
اليومية يمكن أن تكون ما بين 5 و 19 جرامات، حيث 
الجرعات  عن  أما  كريم،  أو  مرهم  في  أما  تكون 
الجرعة  تصل  ال  أن  فيجب  الخطيرة  أو  اآلمنة  غير 
وذلك  قاتلة  الجرعة  هذه  أن  حيث  جرامات،   6  إلى 
للطفل  قاتلة  جرام  و1  الداخلي  لالستعمال  بالنسبة 
 تحت سن الثانية، اما في االستعمال الخارجي فيجب 
أنها  حيث  جرامًا،   20 على  الكافور  كمية  تزيد  ال  أن 
زيت  استخدام  عدم  ويجب  مميتة،  جرعة  تعتبر 
مادة  على  الحتوائه  نظرًا  داخليًا  قطعيًا  الكافور 
عدم  يجب  كما  التسرطن،  تسبب  التي  السافرول 
الحامل،  المرأة  قبل  من  النقي  الكافور  استخدام 
بأي  سنتين  عن  عمره  يقل  الذي  الطفل   وكذلك 

حال من األحوال.

الكافور في المنام 

والكافور في المنام هو حسن ثناء وبهاء، ويدل على 
كان  الكافور  رؤى  وإذا  باألوالد،  والحمل  السر  صدقة 

دلياًل على األعمال الصالحة، وأنه ُيحَشر مع األبرار.

ورد ذكر الكافور في القراّن الكريم في سوره االنسان إذ قال جل جاللة “ان األبرار يشربون 
يجب  إنه  وسلم  عليه  اهلل  صلى  اهلل  رسول  وذكره  كافورا”،  مزاجها  كان  كأس  من 
نبات  أن  الحواس، كما  الكافور يقوى  أن  المعروف  الميت، ومن  إضافة مزاجه في غسل 
مفيد  الكافور  زيت  أن  كما  الصدر،  وحساسية  الربو  ويزيل  التنفس  ضيق  يعالج  الكافور 
واآلالم  المفاصل  التهابات  لعالج  زيته كدهان  والزكام، ويستخدم  األنفلونزا  في حاالت 
في  ويفيد  الطرفية،  الدموية  الدورة  خاصة  الدموية  الدورة  ينشط  وأيضا  الروماتيزمية، 
 حاالت القروح والحروق المتقيئة، كما يوقف التهابات اللثة ومنقوع أوراقه يساعد على 

عالج عسر الهضم ومضاد للحمى ... 
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كل ما كبر من المعاصي وعظم من الذنوب
الكبائر .. ” الذين يجتنبون كبائر اإلثم والفواحش”

حكم من جاء بها 

وقد أجمع العلماء على أنَّ َمن تاب من ِفْعل الكباِئِر 
ما  َتُجبُّ  وبة  التَّ ألنَّ  ِبها،  يؤاخْذ  ولم  عليه،  اهلل  تاَب 
ْنِب َكَمْن ال َذْنَب له؛ قال َتعالى  اِئب من الذَّ قبَلها، والتَّ
َصاِلحًا  َوَعِمَل  َوآَمَن  َتاَب  َمْن  “ِإالَّ  َمريم  سورِة  في 
مريم   - َشْيًئا”  ُيْظَلُموَن  َوال  َة  اْلَجنَّ َيْدُخُلوَن  َفُأوَلِئَك 
نوب من شْرٍك  -، وقال تعالى - بعد أن َذَكر كباِئَر الذُّ
ه فاعلوها إن  مة وزًنا وما يستحقُّ وقتٍل للنَّفس الُمحرَّ
َيُتوُب  ُه  َفِإنَّ َوَعِمَل َصاِلحًا  َتاَب  ”َوَمْن  لم يتوبوا - قال 
ائب من  ِه َمَتابًا” - الفرقان -، وهذا في حقِّ التَّ ِإَلى اللَّ
ا َمن  ُأِقيَم عليه الحدُّ بسببه، وأمَّ الذنب، وكذلك َمْن 
ماَت ُمِصّرًا على ِفْعِل الكباِئر - والعياُذ ِباهلل - وهو 
شاَء  إْن  اهلل  مشيئِة  َتحت  فهو  التَّوحيد،  أهِل  ِمْن 
شاَء  وإن  الجنة،  وُيدِخُله  النار  من  ُيخِرُجه  ُثم  به  عذَّ
واألدلَّة  عذاب،  سابقة  بدون  الجنة  وأدخله  له  َغَفَر 
َيْغِفُر  اَل  َه  اللَّ “ِإنَّ  تعالى  قوُله  منها  كثيرة،  ذلك  على 
أَْن ُيْشَرَك ِبِه َوَيْغِفُر َما ُدوَن َذِلَك ِلَمْن َيَشاُء” - النساء 
َوَيْرَحُم َمْن َيَشاُء  ُب َمْن َيَشاُء  -، وقال سبحانه “ُيَعذِّ
فاعة  َوِإَلْيِه ُتْقَلُبوَن” - العنكبوت، ومنها أحاديُث الشَّ
وسلَّم:  عليه  اهلل  صلَّى  اهلل  رسول  قال  المتواِترة، 
تي”  - الترمذي -، ومنها  “شفاعتي ألْهِل الكباِئر من ُأمَّ
اهلل  َرسوُل  قال  قال:  الصحيحين  في  َذرٍّ  أبي  حديُث 
رني أنَّه َمْن  صلَّى اهلل عليه وسلَّم: “أتاِني ِجبريُل فبشَّ
ة، ُقْلُت: وإْن َسَرَق  ماَت ال ُيْشِرك ِباهلل شيًئا َدَخَل الجنَّ
وإن َزَنى؟ قال: وإن َسَرَق وإْن َزَنى”، ومنها حديُث عبادَة 
“ُتبايعوني  أنَّ رسوَل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم قال: 
َتْزُنوا وال  على أن ال ُتشِركوا باهلل شيًئا وال َتسِرُقوا وال 
النساء   بيعة  آية  أي  النساء،  آيَة  وقرأَ  أوالَدكم  َتْقُتلوا 
في سورة الممتحنة، فمن وفي منكم فأجره على 
فَأْمُره  ُه  اللَّ َفَستره  شيًئا  ذلك  ِمن  أصاب  وَمن  اهلل، 
متَّفق   - عْنُه”  عَفا  شاَء  وإن  عاَقَبُه  شاَء  إن  اهلل؛   إلى 

عليه -، ومنها ما رواُه ُمسلٌم عن أبي ُهرْيرة، قال: قال 
رسول اهلل صلَّى اهلل عليه وسلَّم: “ما ِمن صاحِب كْنٍز 
ي زكاَته إال أْحِمَي عليِه في نار جهنَّم، فيجعُل  ال يؤدِّ

َئاِتُكْم َوُنْدِخْلُكْم ُمْدَخاًل َكِريمًا” .. الكبائر جمع كبيرة وهي كل ما كبر  ْر َعْنُكْم َسيِّ قال اهلل “ِإْن َتْجَتِنُبوا َكَباِئَر َما ُتْنَهْوَن َعْنُه ُنَكفِّ
من المعاصي وعظم من الذنوب واختلف فيها على أقوال، واألقرب أنها كل ذنب رتب الشارع عليه حدا وصرح بالوعيد عليه، 
وقيل الكبيرة كل معصية وقيل كل ذنب قرن بنار أو لعنة أو غضب أو عذاب، وقال رجل البن عباس رضي اهلل عنهما الكبائر 
سبع؟ فقال هي إلى سبعمائة، قلت الكبيرة أمر نسبي فكل ذنب فوقه ذنب فهو بالنسبة إليه صغيرة وبالنسبة إلى ما تحته 
كبيرة، ومن ارتكب من المؤمنين كبيرة من الكبائر كالقتل والزنا والسرقة ونحوها غير الكفر والشرك فإنه ال يكفر، بل هو مؤمن 
ناقص اإليمان، فإن تاب قبل الموت سقطت عقوبته في اآلخرة، وإن مات مصرًا على الكبيرة فهو تحت مشيئة اهلل: إن شاء اهلل 
.. “رمضانيات” تلقي الضوء على كبائر الذنوب وترصد عددها  تعالى عفا عنه، وأدخله الجنة، وإن شاء عذبه، ثم أدخله الجنة  

وأقسامها وتدق جرس االنذار من الوقوع في معاصيها وآثامها ..  

ُه  اللَّ َيْحُكَم  بها جْنباُه وجبيُنه، حتى  صفائَح فُيْكَوى 
ألَف سنة،  يوٍم كان ِمقداره َخمسين  ِعباده في  َبْيَن 
ُثمَّ ذكر  ار”،  النَّ إلى  ا  ة وإمَّ الجنَّ إلى  ا  إمَّ ُيَرى سبيَله  ُثمَّ 
زكاَتها،  ى  يؤدِّ ال  الذي  الَغَنم  وصاحَب  اإلِبل  صاحَب 
ار”  ا إلى النَّ ة وإمَّ ا إلى الجنَّ وقال أيًضا: “ُثمَّ ُيَرى سبيَلُه إمَّ

ومنع الزكاة من كبائر الذنوب.

شرب الخمر

إذ  الكبائر،  من  الخمر  شرب  أن  على  العلماء  وأجمع 
قال اهلل تعالى “يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر 
واألنصاب واألزالم رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه 
لعلكم تفلحون * إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم 
العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن 
ذكر اهلل وعن الصالة فهل أنتم منتهون”، فقد نهى 
وقال  منها  وحذر  الخمر  عن  اآلية  هذه  في  وجل  عز 
النبي صلى اهلل عليه وسلم “اجتنبوا الخمر فإنها أم 
الخبائث”، فمن لم يجتنبها فقد عصى اهلل ورسوله 
اهلل  قال  ورسوله،  اهلل  بمعصية  العذاب  واستحق 
تعالى “ومن يعص اهلل ورسوله ويتعد حدوده يدخله 
عباس  ابن  وعن  مهين”،  عذاب  وله  فيها  خالدا  نارا 
مشى  الخمر  تحريم  نزل  لما  قال:  عنهما  اهلل  رضي 
الخمر  حرمت  وقالوا  بعض  إلى  بعضهم  الصحابة 

وجعلت عدال للشرك، وذهب عبد اهلل بن عمرو إلى أن 
الخمر أكبر الكبائر وهي بال ريب أم الخبائث وقد لعن 
شاربها في غير حديث وعن ابن عمر رضي اهلل عنهما 
“كل  وسلم  عليه  اهلل  صلى  اهلل  رسول  قال  قال: 
في  الخمر  شرب  ومن  حرام  خمر  وكل  خمر  مسكر 
الدنيا ومات ولم يتب منها وهو مدمنها لم يشربها 
عنه  اهلل  رضي  جابر  “عن  مسلم  وروى  اآلخرة”،   في 
إن على  قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: 
طينة  من  يسقيه  أن  المسكر  شرب  لمن  عهدا  اهلل 
قال:  الخبال؟،  طينة  وما  اهلل  رسول  يا  قيل:  الخبال، 
الصحيحين  وفي  النار”،  أهل  عصارة  أو  النار  أهل  عرق 
أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، قال “من شرب 

الخمر في الدنيا يحرمها في اآلخرة”.

الميسر رجس 

وأتفق جمهور علماء الدين على أن الميسر من كبائر 
إنما  آمنوا  الذين  أيها  “يا  تعالى  اهلل  قال  إذ  الذنوب، 
عمل  من  رجس  واألزالم  واألنصاب  والميسر  الخمر 
يريد  إنما   * تفلحون  لعلكم  فاجتنبوه  الشيطان 
في  والبغضاء  العداوة  بينكم  يوقع  أن  الشيطان 
الصالة  والميسر ويصدكم عن ذكر اهلل وعن  الخمر 
فهل أنتم منتهون”، والميسر هو القمار بأي نوع كان: 

الكبائر جمع كبيرة وهي كل ما كبر 
من المعاصي وعظم من الذنوب 
واختلف فيها على أقوال، واألقرب 
أنها كل ذنب رتب الشارع عليه حدا 
وصرح بالوعيد عليه، وقيل الكبيرة 
كل معصية وقيل كل ذنب قرن بنار 

أو لعنة أو غضب أو عذاب
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أكبر الكبائر وأعظمها الكفر 
والشرك باهلل، فالكفر باهلل أعظم 

من الشرك، والشرك أعظم من 
 القتل، والقتل أعظم من الزنا، 

والزنا أعظم من القذف، وكل كبيرة 
تنقسم إلى كبير وأكبر، وعظيم 

وأعظم، وفاحش وأفحش

بيض  أو  جوز  أو  كعاب  أو  فصوص  أو  شطرنج  أو  نرد 
بالباطل  الناس  أموال  أكل  من  وهو  غير  أو  حصى  أو 
أموالكم  تأكلوا  “وال  بقوله  عنه  اهلل  نهى  الذي 
اهلل  صلى  النبي  قول  في  وداخل  بالباطل“،   بينكم 
بغير  اهلل  مال  في  يتخوضون  رجاال  “إن  وسلم  عليه 
البخاري  القيامة”،  وفي صحيح  النار يوم  حق فلهم 
قال  “من  قال  وسلم  عليه  اهلل  صلى  اهلل  رسول  أن 
العلماء  لصاحبه تعالى أقامرك فليتصدق”، واختلف 
على  اتفقوا  رهن  عن  خليا  إذا  والشطرنج  النرد  في 
تحريم اللعب بالنرد لما صح عن رسول اهلل صلى اهلل 
عليه وسلم أنه قال “من لعب بالنردشير فكأنما صبغ 
عليه  اهلل  صلى  وقال  ودمه“،  الخنزير  لحم  في  يده 

وسلم “من لعب بالنرد فقد عصى اهلل ورسوله”. 

قذف المحصنات

على  العلماء  أكد  فقد  المحصنات،  قذف  وحول 
وجوب اعتبارها من الكبائر، قال اهلل تعالى “ان الذين 
في  لعنوا  المؤمنات  الغافالت  المحصنات  يرمون 
تشهد  يوم   * عظيم  عذاب  ولهم  واآلخرة  الدنيا 
كانوا  بما  وأرجلهم  وأيديهم  ألسنتهم  عليهم 
يعملون”، وقال اهلل تعالى “والذين يرمون المحصنات 
ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة 
وال تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون”، 
وبين اهلل تعالى في اآلية أن من قذف امرأة محصنة 
في  ملعون  إنه  والفاحشة  الزنا  عن  عفيفة  حرة 
الدنيا  في  وعليه  عظيم  عذاب  وله  واآلخرة  الدنيا 
عدال،  كان  وإن  شهادته  وتسقط  جلدة  ثمانون  الحد 
عليه  اهلل  صلى  اهلل  رسول  أن  الصحيحين  وفي 
منها  فذكر  الموبقات”  السبع  “اجتنبوا  قال  وسلم 
أن  والقذف  المؤمنات،  الغافالت  المحصنات  قذف 
يقول المرأة أجنبية حرة عفيفة مسلمة: يا زانية أو يا 
الزانية أو يقول لولدها:   باغية أو يقول لزوجها: يا زوج 
قال  فإذا  الزانية،  بنت  يا  لبنتها  يقول  أو  الزانية  ولد  يا 
ثمانون  الحد  عليه  وجب  امرأة  أو  رجل  من  أحد  ذلك 

جلدة إال أن يقيم بينة بذلك.

ال يسرق السارق

وتعد السرقة من الكبائر، إذ قال اهلل تعالى “السارق 
نكاال  كسبا  بما  جزاء  أيديهما  فاقطعوا  والسارقة 
نكل  شهاب:  ابن  قال  حكيم،  عزيز  واهلل  اهلل  من 
في  عزيز  واهلل  الناس  أموال  سرقة  في  بالقطع  اهلل 
قطع  من  أوجبه  فيما  حكيم  السارق  من  انتقامه 
يده وقال صلى اهلل عليه وسلم “ال يزني الزاني حين 
يزني وهو مؤمن، وال يسرق السارق حين يسرق وهو 
رضي  عمر  ابن  وعن  معروضة”،  التوبة  ولكن  مؤمن 
قطع  وسلم  عليه  اهلل  صلى  النبي  أن  عنهما  اهلل 
في مجن قيمته ثالثة دراهم، وعن عائشة رضي اهلل 
وسلم  عليه  اهلل  صلى  اهلل  رسول  كان  قالت:  عنها 
رواية  ربع دينار فصاعدا، وفي  السارق في  يد  يقطع 
يد  تقطع  “ال  وسلم  عليه  اهلل  صلى  اهلل  رسول  قال 
رضي  لعائشة  وقيل  المجن”،  ثمن  دون  فيما  السارق 
وفي  دينار،  ربع  قالت:  المجن؟  ثمن  “وما  عنها  اهلل 
فيما  تقطعوا  وال  دينار  ربع  في  “اقطعوا  قال  رواية 
دون ذلك”، كان ربع الدينار يومئذ ثالثة دراهم والدينار 

اثني عشر درهما. 

التشبه بالنساء وبالرجال

ويعد تشبه النساء بالرجال وتشبه الرجال بالنساء من 
الكبائر لما جاء في الصحيح أن رسول اهلل صلى اهلل 
النساء  من  المتشبهات  اهلل  “لعن  قال  وسلم  عليه 
بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء”، وفي رواية 
“لعن اهلل الرجله من النساء” وفي رواية قال “لعن اهلل 
المخنثين من الرجال والمترجالت من النساء”،  يعني 

بالرجال في لبسهم وحديثهم وعن  الالتي يتشبهن 
“أبي هريرة رضي اهلل عنه قال قال رسول اهلل صلى اهلل 
عليه وسلم: لعن اهلل المرأة تلبس لبسة الرجل والرجل 
من  الرجال  زي  المرأة  لبست  فإذا  المرأة  لبسة  يلبس 
المقالب والفرج واألكمام الضيقة فقد شابهت الرجال 
في لبسهم فتلحقها لعنة اهلل ورسوله ولزوجها إذا 
مأمور  ألنه  ينهها  ولم  به  رضي  أي  ذلك  من  أمكنها 
بتقويمها على طاعة اهلل ونهيها عن المعصية لقول 
اهلل تعالى “قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس 
بطاعة  ومروهم  وعلموهم  أدبوهم  أي  والحجارة” 
اهلل وأنهوهم عن معصية اهلل كما يحب ذلك عليكم 
في حق أنفسكم ولقول النبي صلى اهلل عليه وسلم 
“كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته الرجل راع في 

أهله ومسئول عنهم يوم القيامة”. 

نشوز المرأة 

من  المرأة  نشوز  أن  على  أيضا  العلماء  وأجمع 
الكبائر، إذ قال اهلل تعالى “والالتي تخافون نشوزهن 
واضربوهن  المضاجع  في  واهجروهن  فعظوهن 
كان  اهلل  إن  سبيال  عليهن  تبغوا  فال  أطعنكم  فإن 
معصية  هنا  النشوز  أن:  العلماء  وذكر  كبيرا”،  عليا 
أن  هو  عطاء:  وقال  بالخالف  عليه  الترفع  وهو  الزوج 
تفعله  كانت  عما  وتتغير  نفسها  وتمنعه  له  تتعطر 
الطواعية “فعظوهن” بكتاب اهلل وذكروهن ما  من 
ابن  قال  المضاجع”،  في  “واهجروهن  به  اهلل  أمرهن 
عباس هو أن يوليها ظهره على الفراش وال يكلمها 
مضاجعتها  يهجر  أن  هو  ومجاهد:  الشعبي  وقال 
فال يضاجعها “واضربوهن”  ضربا غير مبرح، وقال ابن 
عباس أدبا مثل اللكزة، وللزوج أن يتالفى نشوز امرأته 
“فإن  اآلية  هذه  في  اهلل  ذكره  مما  له  اهلل  أذن  بما 

أطعنكم” فيما يلتمس منهن “فال تبغوا عليهن”. 

قال ابن شهاب: نكل اهلل بالقطع 
في سرقة أموال الناس واهلل 
عزيز في انتقامه من السارق 

حكيم فيما أوجبه من قطع يده
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ً
ويبقى ال�شعر مكتوبًا ومقرواأ

ويبقى ال�شعر حمفوظًا تردده االأل�شنة وت�شت�شهد به يف كل ما مير به االن�شان عرب حياته.

ويبقى ال�شعر كذلك واحة للروح تعي�ش اأجواءه وتنتقل يف اآفاقه املتعددة الوا�شعة, 

وتهيم يف معانيه واأخيلته ومو�شيقاه, تنعتق من قيودها, لتعانق احلياة واجلمال..

وي�شعدنا اأن نلتقي يف رحاب ال�شعر وال�شعراء من نبات هذه االأر�ش الطيبة. 

�شعراء من البحرين..

الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة

                     

يل يف الربيع

 

ذكرى ته�ش لها البطاح وت�شرق  يل يف الربيع اذا تهام�شت الربى 

في�شلم الغ�شن اليبي�ش ويورق  تتاألق الأحـــــــــالم عرب �شبابـــــــــها  

يتذكر املا�شي البعيــــــد في�شـــــرق  كم يف روابي الرو�ش من متولع 

ان هم اأن يخفي هـــــــواه  ويطرق و اأخو الغرام تنم عنه    �شجونه 

يف ال�شفح ان رو�ش ال�شعادة مونق يا وادي الأحالم   اأين    مالذنا 

فتذهب الوادي لنــــــا وتنمـــــــــق وال�شم�ش يف الربوات ت�شكب تربها 

فنهاب منها اذ تطل , ون�شفــــــــق و تذيع اأ�شرار الأحبة يف ال�شحى 

غابوا واأم�شى طيفــــــــهم يتاألـــــق يل يف �شباب الفجر طيف اأحبة 

فاأكاد اأهم�ش بال�شالم واأ�شـــــــرق هم يف جفوين ما تناوؤوا ح�شـــر  

) من القمر والنخيل (  

حتت �شوء القمر

فلقد ه�ش لنا الرو�ش  وحيـــــا  اأ�شرق البدر فهاتي الكاأ�ش هيا 

ان طربنا اأو تعاطينا  احلميــــــــــــا  ما علينا من رقيب يف الهوى 

اأن وحي ال�شعر من هذا املحيـــا انت يا حوريتي مل تعلــــــــمي 

خلوة فا�ش �شنى الوحي عليـــــا كلنا �شاهدت هذا الوجه  يف 

وا�شتدارت لعنــــــــاقي تتهيــــــــا  فرنت مزهوة وابت�شمــــــــت 

�شبها ناظرها  يف  ناظريـــــــا  فاحرتقتا من �شظايا رغبـــــــة 

بيننا اذ طاح كاأ�شي من يديـــــا وتعانقنا فكانت غفـــــــــوة 

مل نعد نذكر عند ال�شبح �شيـــئا و ن�شينا العمر حتى اأنـــــــنا 

هل تاب ال�شاعر

من قال :  تاب عن احل�شان ال�شاعر      

و�شال وفيه من احلياة م�شاعر 

من قال : عاف الغيد اأو هجر الطال 

وبكفة للراح كاأ�ش زاهــــــــر

هو  يف  احلياة  كطائر  متنقل 

يف الرو�ش. هل يجفو الربع الطائر!؟

انى �شرى غنى  اجلمال بركبه 

طربا  و رنت  باللحون  قيائر

ل يزهر الوادي ول تزهو الربى 

ال اذا  ما طاف  فيها ال�شاعر !

ان الطبيعة ت�شتفي�ش ب�شا�شة 

و تب�ش   من  ان�شاده   وتفاخر 

تندي الطيوب من الكمائم يف الربى 

وت�شوع فهي على البطاح جمامر 

وتغرد الأكوان خلف ركابه 

فكاأمنا هو  يف  الطبيعة  �شاحر 

ابدا  فان  حنينه  و غرامه  

باق يجدده اجلمال الباهــــــر

دمه يفي�ش هوى فكل عروقه 

�شعل  يوؤججها  غرام  فائـــــر
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مجلس عبدالرحمن بومجيد
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مجلس الحاج علي بن أحمد الخاجة

مجلس أبناء أحمد الزياني
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حي العو�شية امل�شهور ببيوت البادقري

 املغفور له �شاحب ال�شمو ال�شيخ عي�شى بن �شلمان اآل خليفة لدى 

 ا�شتقبال املرحوم جاللة امللك ح�شني بن طالل لدى زيارته 

البحرين يف عام 1967م 

ذكريات من اأيـام زمان

معر�ش �شيارات عجاجي اأمام مبنى باب البحرين يف اخلم�شينياتمعامل الفن املعماري يف “دواعي�ش” املحرق يف اخلم�شينيات

أجري أول انتخاب للمجلس البلدي في البحرين   •"
عام 1924م

حكومة البحرين ترحب بقبول الطلبة المبعوثين   •
من دولة الكويت للدراسة في مدرسة الصناعة 

)مدرسة الصنائع( عام 1939م

استعراض الطائرات على أجواء البحرين عام 1938م  •

اكتشاف الغاز الطبيعي في البحرين عام 1948م  •
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مظاهر الإحتفالت مببنى بلدية املنامة مبنا�شبة اإنتهاء احلرب العاملية 

الثانية يف عام 1945م

فر�شة املنامة يف اخلم�شينيات

الأ�شواق يف املنامة يف اخلم�شينياتقاري حممل بالأخ�شاب على �شارع احلكومة يف اخلم�شينيات

املغفور له �شاحب العظمة ال�شيخ �شلمان بن حمد اآل خليفة وعلى ي�شاره املغفور له �شاحب ال�شمو ال�شيخ عي�شى بن �شلمان اآل خليفة 

وال�شيخ را�شد بن عبداهلل بن عي�شى وعلى ميينه ال�شيخ عبداهلل بن حمد وال�شيخ عبداهلل بن عي�شى اآل خليفة وال�شيخ علي بن حمد 

وال�شيخ دعيج بن حمد بن عي�شى اآل خليفة رئي�ش حماكم البحرين يف اأحد املنا�شبات الوطنية



Mohammed Jalal & Sons - Automotive Division
Showroom: 17252606 / Mob: / 66331982 / 39813081 /39915109 
 Email: automotive@jalal.com | Ramadan Timing : 8.00am - 2.00pm / 8.30pm - 10.30pm 

Follow us on:            Suzuki,Bahrain            @BahrainSuzuki            Suzuki Bahrain

* One year Free Service  * Free Insurance  * Free Registration  * Free 5 years or Unlimited Kilometer 
Warranty  * Trade-in Available  * Road Side Assistance

Driven by DZire

Suzuki Dzire 
BD 4,600
With every Suzuki Dzire get a 
HTC Desire smart phone.





حصريًا من بتلكو، احصل على أحدث ثالثة أجهزة ذكية من سامسونج مجانا ًعلى باقة Smart 30  الخاصة 
وبدون مقدم. لالشتراك أو للمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة  احد فروع بتلكو اليوم.

خدمة البيانات 
4G LTE (8GB)

الدقائق المجانية
(عبر الشبكات ا	خرى)

الدقائق المجانية
(عبر بتلكو@)

ا�يجار الشهري باقات الدفع الشهري

غير محدودة@ 120 دقيقة غير محدودة 30 د.ب
 Samsung Galaxy S5

+Samsung Mobile Hotspot
+Samsung Gear Fit

@تطّبق الشروط وا�حكام - مدة العقد 18 شهر

3 أجهزة سامسونج الذكية مجانًا على باقة واحدة

batelco.com

                                                     
 Mobile Hotspot
                                                                                                          


