
المجالس الرمضانية

ثماره تسمي بالتين الشوكي 
الصبار .. قاهر العطش 

يمتاز نبات الصبار بالقدرة على تحمل عناء المعيشة في الصحراء فهو 
الحارقة  الصحراء  شمس  في  طويلة  لسنوات  حيا  البقاء  يستطيع 
أنواع  ومعظم  الصبارية  الفصيلة  إلى  ينتمي  الصبار  ونبات  ماء،  بدون 
يضرب  ولهذا  الصحراوية  والبيئات  الظروف  في  تعيش  الصبار  نبات 
المثل بـ نبات الصبار في تحمل العطش والجفاف الذي يمتد لسنوات 
طويلة وينتج بعض نبات الصبار ثمارا مثل التين الشوكي والبعض اآلخر 
من نبات الصبار تنمو له أزهار، ويعتبر نبات الصبار من النباتات المهمة 
جدا عند الحيوان واإلنسان، فالحيوانات الصغيرة والحشرات والطيور 
نقار  مثل  الطيور  أنواع  وبعض  الصبار  نبات  وازهار  بسيقان  تتغذى 
ويعد  الصبار،  نبات  من  الكبيرة  األنواع  داخل  أعشاشه  يبني  الخشب 
الصالح  الصبار  نبات  ونوع  اإلنسان  لدى  الغذاء  مصادر  من  الصبار  نبات 
لألكل تكون أوراقه لحمية تشبه الكف وتحتوي على بعض فيتامينات 
“ب” والكالسيوم وفيتامين “ج” ويمكن طهي هذه الكفوف بعد إزالة 
سطورا  وتروي  الصبار  أوراق  تفتح  “رمضانيات”  منها..  واألشواك  األوبار 

في فوائده الغذائية والعالجية والصحية ...

“ُقولُواْ آَمنَّا ِبالّلِه َوَمآ أُنِزَل إِلَْيَنا“
 الكتب السماوية .. “َوأَْنَزْلَنا َمَعُهُم اْلِكَتاَب َواْلِميَزاَن“

-الحديد-،  َواْلِميَزاَن”  اْلِكَتاَب  َمَعُهُم  َوأَْنَزْلَنا  َناِت  ِباْلَبيِّ ُرُسَلَنا  أَْرَسْلَنا  “َلَقْد  وتعالى:  سبحانه  قال 
َوأَْنَزَل  َوُمْنِذِريَن  ِريَن  ُمَبشِّ يَن  ِبيِّ النَّ ُه  اللَّ َفَبَعَث  َواِحَدًة  ًة  ُأمَّ اُس  النَّ “َكاَن  وتعالى:  سبحانه  وقال 
َمَعُهُم اْلِكَتاَب” -البقرة-..اقتضت رحمة اهلل عز وجل بعباده أن يرسل إليهم من أنفسهم 
وبتطبيق  الصحيحة،  بالعقيدة  الرشاد،  طريق  لهم  ويبينون  اهلل،  رساالت  يبلغونهم  رسال 
شريعة اهلل التي نزلت بها الكتب السماوية لتهدي إلى الخير، وتقيم العدل بين الناس، وتفرق 
فطر  التي  السليمة  الفطرة  عن  النفوس  وتحيد  األهواء،  تختلف  حينما  والباطل،  الحق  بين 
ِريَن َوُمنِذِريَن َوأَنَزَل  يَن ُمَبشِّ ِبيِّ ُه النَّ ًة َواِحَدًة َفَبَعَث اللَّ اُس ُأمَّ الناس عليها، وقال تعالى “َكاَن النَّ
اِس ِفيَما اْخَتَلُفوْا ِفيه”، والكتب السماوية الذي ذكرها  َبْيَن النَّ ِلَيْحُكَم  َمَعُهُم اْلِكَتاَب ِباْلَحقِّ 
القرآن الكريم خمسة هي: الصحف التي أنزلها اهلل عز وجل على سيدنا إبراهيم عليه السالم، 
عز  اهلل  أنزله  الذي  والزبور  السالم،  عليه  موسى  سيدنا  على  وجل  عز  اهلل  أنزلها  التي  والتوراة 

وجل على سيدنا داوود عليه السالم، واإلنجيل الذي أنزله اهلل عز وجل على داوود عليه السالم، 
أنزله اهلل عز وجل على خاتم األنبياء والمرسلين محمد صلى اهلل عليه  والقرآن الكريم الذي 

وسلم .. “رمضانيات” تلقي الضوء على رحمة اهلل للعالمين في كتبه السماوية ...
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وجدت صورته قبل 4 آالف سنة 
الصبار.. البراميل والكوال والساغوارو

تاريخ طويل 

المعابد  جدران  على  محفورا  الصبار  نبات  رسم  وجد 
منذ 4000 عاما قبل الميالد، في زمن القدماء، حيث كانوا 
القدماء  وكان  بينهم،  وجوده  ويحترمون  يقدسونه 
األجساد،  على  السحر  قوة  الصبار  لنبات  أن  يعتبرون 
الملكية  النباتات  ضمن  من  يعتبر  كان  أنه  حتى 
الحظوة،  أهل  من  وأتباعه  الفرعون  على  المقصورة 
الممالك  إلى  وقدموه  الصبار  نبات  العرب  أدخل  ولقد 
الفتوحات  من  الزاهي  العصر  في  فتحها  تم  التي 
البعثات  قامت  ولقد  وغربها،  األرض  شرق  في  العربية 
عدة  أماكن  في  الصبار  بزراعة  ذلك  بعد  التبشيرية 
البرباديوس  زراعته ألول مرة في جزر  العالم، وتم  من 

في  الحمر  الهنود  وكان  الميالد،  من   1595 عام  في 
الصبار  نبات  يستعملون  والمكسيك  الوسطى  أمريكا 
على نطاق واسع في عالج أمراضهم المختلفة، مثل 
بعدسة  البيضاء  والمياه  المفاصل،  والتهاب  السعال، 
الهضمي،  الجهاز  والتهابات  المعدة،  وآالم  العين، 
والعدوى  األوردة،والغرغرينا،  ودوالي  الساقين،  وقروح 
وهذا  المختلفة،  الجلد  والتهابات  بالكنديدا،  الفطرية 

قليل من كثير يمكن لنبات الصبار القيام بعالجه.

خصائص عجيبة 

مغطي  النبات  جسم  أن  الصبار  نبات  خصائص  ومن 
تبخر  من  للتقليل  وذلك  الشمع  من  بطبقة  بالكامل 
المياة  تلك  تنزلق  األمطار  سقوط  حال  وفي  منه  الماء 
تتبخر بل  إلى األرض فال  للنبات  على الطبقة الشمعية 
معظم  ويأخذ  الجذور  طريق  عن  بإمتصاصها  تقوم 
نباتات الصبار الشكل األسطواني أو الدائري، وذلك يقلل 
بشكل كبير من حجم السطح إلى الحجم الكلي مما 
نباتات الصبار  التبخر ولبعض  يساعد على تقليل نسب 
جذور عميقة قد تصل إلى المياه الجوفية في أعماق 
جذوره  تكون  اآلخر  البعض  لكن  الصحراوية,  األراضي 
ويوجد  طويلة  لمسافات  وتمتد  بسرعة  وتنمو  أفقية 
هناك نوع من أنواع الصبار قادر على أمتصاص أكثر من 
ثالثة آالف لتر من الماء خالل عشرة أيام فقط وتكون 
الصحراوي عالية  النبات  تلك  األمالح داخل جذور  نسبة 
من  كبيرة  كمية  أمتصاص  على  يساعد  وذلك  للغاية 
أمتصاص  الصبار  نبات  يستطيع  حيث  وتخزينها  المياة 

الرطوبة من خالل سيقانه.

أشهر أنواعه 

معظم  وتنمو  ار،  الصبَّ من  نوع   2,000 حوالي  ويوجد 
في  خصوصًا  الجافة  الحارة  المناطق  في  األنواع 
لكن  المتحدة،  للواليات  الغربي  والجنوب  المكسيك 

االستوائية  الغابات  في  أيضًا  توجد  ار  الصبَّ نباتات 
المطيرة، وعلى الجبال، وينمو بعضها حتى في أالسكا 
أنواع  بعض  وتشتمل  أنتاركتيكا،  قارة  من  وبالقرب 
من  الغربي  والجنوب  المكسيك  في  الشائعة  ار  الصبَّ
ار الرجل  ار أنابيب األرغن، وصبَّ الواليات المتحدة على صبَّ
البراميل، والتين الشوكي،  ار  ار الكوال وصبَّ العجوز، وصبَّ
ار أنابيب األرغن له سيقان طويلة تنمو  والساغوارو، وصبَّ
في مجموعات تشبه مجموعة من مزامير األرغن، أما 
األبيض  الشعر  تشبه  أشواك  فله  العجوز  الرجل  ار  صبَّ
المحرقة،  الشمس  من  النبات  تحمي  وهي  الطويل. 
بحيث  بسهولة  تنكسر  القافز  الكوال  ار  صبَّ وسيقان 
وهناك  مرورهم،  أثناء  الناس  على  تقفز  وكأنها  تبدو 
وهذا  الصغير،  ب  الدُّ كوال  يسمى  الكوال  من  آخر  نوع 
النبات  شكل  ويشبه  وقاتمة،  بنية  أشواك  له  النبات 
األنواع  ارتفاع هذه  ب، ويبلغ  الدُّ ولونه من بعيد شكل 
انتشارًا  ار  الصبَّ أنواع  أكثر  ومن  1,5م،  حوالي  الكوال  من 
ويصل  البرميل  شكله  في  ويشبه  البراميل،  ار  صبَّ
تين  أما  وقوية.  طويلة  أشواك  وله  3م،  إلى  ارتفاعه 
بسهولة  عليه  التعرف  فيمكن  الشوكي  أنجلمان 
والثمرة  البيضية،  أو  المستديرة  الكبيرة  سيقانه  بسبب 
عشر  إثنى  حوالي  فله  الساغوارو  أما  الشكل.  كمثرية 
إلى  الرئيسية  الساق  ارتفاع  ويصل  األذرع.  تشبه  فرعًا 

18م ويبلغ سمكها 0,6م

أهميته لإلنسان 

فالحيوانات  والحيوان،  اإلنسان  عند  أهمية  ار  وللصبَّ
وأزهار  بسيقان  تتغذى  والطيور  والحشرات  الصغيرة 
داخل  أعشاشها  الطيور  من  كثير  تبني  كما  ار.  الصبَّ
نقار  طيور  من  معينة  أنواع  وتعيش  ار،  الصبَّ سيقان 
تختبئ  وقد  ار،  الصبَّ من  الكبيرة  األنواع  داخل  الخشب 
نباتات  سيقان  داخل  األعداء  عن  والحيوانات  الطيور 
ار أيضًا مصدرًا لغذاء اإلنسان،  ار، وتعد نباتات الصبَّ الصبَّ
ويمكن قلي وأكل سيقان التين الشوكي بعد كشط 
أو  ار  الصبَّ ثمرة  يأكلون  الناس  بعض  أن  كما  األشواك. 
يقومون بطحن البذور حتى تتحول إلى نوع من الدقيق 
في  أهمية  لها  ار  الصبَّ نباتات  وبعض  الحلوى.  لصناعة 
بعض  استخدام  ويمكن  لألغذية،  حمراء  صبغة  إنتاج 
ار في  ار كمادة خشب خام، وقد تم إدخال الصبَّ الصبَّ
المناطق الدافئة والجافة األخرى من العالم، وانتشرت 
بحيث  بسرعة  الشوكي  التين  مثل  ار،  الصبَّ أنواع  بعض 
جميع  في  الناس  ويزرع  الضارة،  النباتات  من  أصبحت 
ار من أجل بيعها، وهناك أنواع  أنحاء العالم نباتات الصبَّ
ار نادرة الوجود بدرجة تنذر باالنقراض،  معينة من الصبَّ
وقد تم إنشاء المتنزهات القومية والمحميات لحماية 
ار أيضا من النباتات  ار. ويعتبر الصبَّ األنواع النادرة من الصبَّ

الشائعة في بعض المنازل.

المدهشة  النباتات  من  الصبار  نبات  يعد 
تحمل  على  رهيبة  قدرة  يمتلك  إنه  حيث 
ظروف المعيشة الصعبة في الصحاري ألنه 
في  عديدة  لسنين  حيًا  البقاء  يستطيع 
الماء وذلك  الحارقة ودون  الشمس  وجود 
تعتبر  لذلك  الجفاف  تحمل  على  لقدرته 
البيئة الصحراوية هي بيئة مالئمة للغاية 
الطبيعية،  النباتات  من  النوع  هذا  لنمو 
أخرى  مزايا  بعدة  ايضًا  الصبار  نبات  ويتميز 
حيث أن الصبار أما أن ال يمتلك أوارق أو أن 
أوراقه تكون ضامرة حتى يقلل من نسبة 
تخبر الماء ويستفيض عن كل ذلك بإجراء 
عملية التمثيل الضوئي في جذوعه، ونبات 
الشوك  يغطيها  التي  النباتات  من  الصبار 
وذلك ألسباب عديدة لعل أهمها حمايته 
يتعرض  التي  الحارقة  الشمس  من  قلياًل 
إليها .. “رمضانيات” تسرد سطورا من فوائد 

نبات الصبار وأهميته العالجية....
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ًة َواِحَدًة“ “َكاَن النَّاُس أُمَّ
“ الكتب السماوية .. “َوأَنَزَل َمَعُهُم اْلِكَتاَب ِباْلَحقِّ

صحف إبراهيم

ابراهيم  صحف  ذكر  الكريم  القرآن  في  جاء  وقد 
ِفي  َما  َنُة  َبيِّ َتْأِتِهم  “أََوَلْم  وتعالى:  سبحانه  بقوله 
إبراهيم  صحف  وتضمنت  -طه-،  اْلُأوَلى”  ُحِف  الصُّ
عليه السالم مسئولية اإلنسان عن أعماله فيثاب على 
من  أسلف  من  على  ويعاقب  طاعات،  من  قدم  ما 
طاعة  على  الحرص  بوجوب  التذكير  وكذلك  سيئات، 
أمام  اإلنسان  يضعف  وأال  ومرضاته،  وجل  عز  اهلل 
غفلة  في  اآلخرة،  على  الدنيا  فيؤثر  الحياة،  مغريات 
وابقى  خير  اآلخرة  أن  وهي  الخالدة،  الحقيقة  عن 
َربِِّه  اْسَم  َوَذَكَر  ى  َتَزكَّ َمن  أَْفَلَح  “َقْد  تعالى:  قال   ..
ْنَيا َواآلِخَرُة َخْيٌر َوأَْبَقى ِإنَّ  َفَصلَّى َبْل ُتْؤِثُروَن اْلَحَياَة الدُّ

ُحِف اأُلوَلى ُصُحِف ِإْبَراِهيَم َوُموَسى”. َهَذا َلِفي الصُّ

التوراة 

عمران  بن  موسى  سيدنا  على  اهلل  أنزلها  التي  وهي 
عليه السالم نورا وهدى وشريعة لبني إسرائيل، قال 
ْوَراَة ِفيَها ُهًدى َوُنوٌر َيْحُكُم ِبَها  ا أَنَزْلَنا التَّ اهلل تعالى “ِإنَّ
وَن َواأَلْحَباُر  بَّاِنيُّ ِذيَن َهاُدوْا َوالرَّ وَن الَِّذيَن أَْسَلُموْا ِللَّ ِبيُّ النَّ
ُشَهَداء”،  َعَلْيِه  َوَكاُنوْا  ِه  اللَّ ِكَتاِب  ِمن  اْسُتْحِفُظوْا  ِبَما 
التشريع  من  جوانب  عن  الكريم  القرآن  تحدث  وقد 
الحكيم الذي أنزله على موسى في التوراة كعبادة 
اهلل وحده واإلحسان إلى الوالدين واألقربين واليتامى 
والمساكين، وإقامة الصالة وإيتاء الزكاة والمحافظة 

ووجوب  الربا  وتحريم  والعرض،  والمال  النفس  على 
القصاص، وقد اضاع بنو إسرائيل كثيرا من نصوصها 
َتَر  “أََلْم  الكريم  القرآن  وصفهم  ولذا  وأحكامها 
اْلِكَتاب”، فمنهم من كان  َن  ُأوُتوْا َنِصيبًا مِّ الَِّذيَن  ِإَلى 
انها  يزعم  صحفا  فيكتب  وجل  عز  اهلل  على  يكذب 
تعالى  اهلل  قال  اهلل،  عند  من  وماهي  اهلل،  عند  من 
َيُقوُلوَن  ُثمَّ  ِبَأْيِديِهْم  اْلِكَتاَب  َيْكُتُبوَن  ِذيَن  لِّلَّ “َفَوْيٌل 
ا  مَّ ِه ِلَيْشَتُروْا ِبِه َثَمنًا َقِلياًل َفَوْيٌل لَُّهم مِّ َهَذا ِمْن ِعنِد اللَّ
فحرفوا  َيْكِسُبوَن”  ا  مَّ مِّ لَُّهْم  َوَوْيٌل  أَْيِديِهْم  َكَتَبْت 
ما  سبحانه  اهلل  إلى  ونسبوا  الصحيحة،  العقيدة 
التوحيد  عقيدة  وشوهوا  الصفات  من  عنه  منزه  هو 
والجزاء،  البعث  عقيدة  وحرفوا  اهلل،  ابن  عزير  فقالوا 
لن  أنهم  وزعموا  العنصري،  التمييز  فيها  فادخلوا 
فيها  عبدوا  التي  األيام  بمقدار  إال  النار  تمسهم 
امًا  اُر ِإالَّ أَيَّ َنا النَّ العجل...قال اهلل تعالى:“َوَقاُلوْا َلن َتَمسَّ
ُه  ِه َعْهدًا َفَلن ُيْخِلَف اللَّ ْعُدوَدًة ُقْل أَتََّخْذُتْم ِعنَد اللَّ مَّ
ِه َما اَل َتْعَلُمون، كما زعموا  َعْهَدُه أَْم َتُقوُلوَن َعَلى اللَّ
أنهم أبناء اهلل واحباؤه، ولهذا استحلو الربا والسرقة 
وسفك  اليهود،  غير  من  واألعراض  األموال  واغتصاب 
دماء غير اليهود، فهم يعتقدون أنهم ال يحاسبون 
على ما يفعلونه بغير اليهود” ...قال اهلل تعالى “َذِلَك 
َوَيُقوُلوَن  َسِبيٌل  يَن  يِّ اأُلمِّ ِفي  َعَلْيَنا  َلْيَس  َقاُلوْا  ِبَأنَُّهْم 

ِه اْلَكِذَب َوُهْم َيْعَلُمون”. َعَلى اللَّ

الزبور

عليه  داوود  سيدنا  على  اهلل  أنزله  الذي  الكتاب  وهو 
وكان  َزُبورًا”،  َداُووَد  “َوآَتْيَنا  تعالى:  اهلل  قال  السالم، 
داوود عليه السالم حسن الصوت، إذ أخذ في قراءة 
الزبور اجتمع عليه اإلنس والجن والطير لحسن صوته، 
اهلل  قال  تسبيحه،  تردد  معه  الجبال  اهلل  سخر  وقد 
ْرَنا  اٌب ِإنَّا َسخَّ ُه أَوَّ تعالى “َواْذُكْر َعْبَدَنا َداُووَد َذا اأَلْيِد ِإنَّ
ْيَر  َوالطَّ َواإِلْشَراِق  ِباْلَعِشيِّ  ْحَن  ُيَسبِّ َمَعُه  اْلِجَباَل 

اٌب”. ُه أَوَّ َمْحُشوَرًة ُكلٌّ لَّ

اإلنجيل

وهو الكتاب الذي أنزله اهلل تعالى على نبيه ورسوله 
ونور  هدى  فيه  السالم  عليه  عيسى  سيدنا  المسيح 
اهلل  قال  التوحيد،  عقيدة  إلى  يدعو  إسرائيل  لبني 
َه  اللَّ اْعُبُدوْا  ِإْسَراِئيَل  َبِني  َيا  اْلَمِسيُح  “َوَقاَل  تعالى: 
َعَلْيِه  ُه  اللَّ َم  َحرَّ َفَقْد  ِه  ِباللَّ ُيْشِرْك  َمن  ُه  ِإنَّ َوَربَُّكْم  َربِّي 
نزل  أَنَصاٍر” وقد  ِمْن  اِلِميَن  ِللظَّ َوَما  اُر  النَّ َوَمْأَواُه  َة  اْلَجنَّ
مادية  عليها  طغت  التي  التوراة  لروح  إحياء  اإلنجيل 
شريعتها،  يطبق  لها،  مصدقا  فجاء  إسرائيل  بني 
ويحل لهم بعض الذي حرم عليهم بسبب ظلمهم 
واإلحياء  الخلقي  بالتهذيب  ويقوم  وعصيانهم، 
الروحي، ويخبر ببعثة رسول اإلسالم محمد صلى اهلل 
به  وأخبر  قبل  من  التوراة  في  جاء  كما  وسلم  عليه 
ُسوَل  ِبُعوَن الرَّ القرآن الكريم، قال اهلل تعالى:“الَِّذيَن َيتَّ

ورد في القرآن الكريم ذكر اإليمان بالكتب الّسماوية بعّدة صيغ مختلفة، منها األمر، واعتبارها صفًة للمؤمنين، وذكر عدم اإليمان 
ا ِبالّلِه َوَمآ  بالكتب الّسماوية التي نزلت على الّرسل كعالمة للكفر في موضع آخر، ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى: “ُقوُلوْا آَمنَّ
ُق  وَن ِمن رَّبِِّهْم اَل ُنَفرِّ ِبيُّ أُنِزَل ِإَلْيَنا َوَما أُنِزَل ِإَلى ِإْبَراِهيَم َوِإْسَماِعيَل َوِإْسَحَق َوَيْعُقوَب َواألْسَباِط َوَما أُوِتَي ُموَسى َوِعيَسى َوَما أُوِتَي النَّ
ْنُهْم َوَنْحُن َلُه ُمْسِلُموَن” -البقرة-، ويعتبر اإليمان بالكتب السماوية من أهم أركان اإليمان الستة وقد ذكر في القرآن:  َبْيَن أََحٍد مِّ
“والذين يؤمنون بما أُنزل إليك وما أُنزل من قبلك وباآلخرة هم يوقنون” حيث أن العقيدة اإلسالمية تقتضي اإليمان بكل الرسل 
واألنبياء السابقين وتقديرهم واحترامهم بحسب ما ذكر في القرآن: “ال نفرق بين أحد من رسله” وبالتالي يقتضي ذلك اإليمان 

بكل ما أتوا به.. “رمضانيات” تلقي الضوء على الكتب السماوية التي أنزلها اهلل على العالمين ... 
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ْوَراِة  يَّ الَِّذي َيِجُدوَنُه َمْكُتوبًا ِعنَدُهْم ِفي التَّ ِبيَّ اأُلمِّ النَّ
َواإِلنِجيل، واعترى االنجيل من التحريف والتغيير شيء 
كثير، فكان من النصارى من يكذب على اهلل عز وجل، 
ويوهم  كتابه،  في  ليس  ما  سبحانه  اليه  وينسب 
الناس أن ما يدعيه إنما هو من كتاب اهلل، ومن ذلك 
وتعالى  سبحانه  هلل  وبنوته  المسيح،  ألوهية  ادعاء 
والقول باألقانيم الثالثة، وقال اهلل تعالى:“َوِإنَّ ِمْنُهْم 
ِمَن  ِلَتْحَسُبوُه  ِباْلِكَتاِب  أَْلِسَنَتُهم  َيْلُووَن  َلَفِريقًا 
ِه  اْلِكَتاِب َوَما ُهَو ِمَن اْلِكَتاِب َوَيُقوُلوَن ُهَو ِمْن ِعنِد اللَّ
ِه اْلَكِذَب َوُهْم  ِه َوَيُقوُلوَن َعَلى اللَّ َوَما ُهَو ِمْن ِعنِد اللَّ
َواْلُحْكَم  اْلِكَتاَب  ُه  اللَّ ُيْؤِتَيُه  أَن  ِلَبَشٍر  َيْعَلُموَن َما َكاَن 
ُدوِن  ِمن  لِّي  ِعَبادًا  ُكوُنوْا  اِس  ِللنَّ َيُقوَل  ُثمَّ  َة  ُبوَّ َوالنُّ
اْلِكَتاَب  ُموَن  ُتَعلِّ ُكنُتْم  ِبَما  يَن  َربَّاِنيِّ ُكوُنوْا  َوَلِكن  ِه  اللَّ

ِخُذوْا اْلَمالِئَكَة  َتتَّ َيْأُمَرُكْم أَن  َوِبَما ُكنُتْم َتْدُرُسوَن َواَل 
تناسوا  اباطيل،  من  ادعوه  ما  وبانتشار  أَْرَبابًا”،  يَن  ِبيِّ َوالنَّ
بينها  تقوم  وأحزابا،  فرقا  فاختلفوا  التوحيد،  عقيدة 
التفتيش  محاكم  ذلك  ومن  والبغضاء،  العداوة 
رهيبة  مجازر  أقامت  والتي  التاريخ،  عنها  تحدث  التي 
اهلل  قال  بعض،  من  بعضهم  المسيحيين  بين 
ِميَثاَقُهْم  أََخْذَنا  َنَصاَرى  ا  ِإنَّ َقاُلوْا  الَِّذيَن  تعالى:“َوِمَن 
اْلَعَداَوَة  َبْيَنُهُم  َفَأْغَرْيَنا  ِبِه  ُروْا  ُذكِّ ا  مَّ مِّ ا  َحًظّ َفَنُسوْا 
ِبَما  ُه  اللَّ ُئُهُم  ُيَنبِّ َوَسْوَف  اْلِقَياَمِة  َيْوِم  ِإَلى  َواْلَبْغَضاء 
عقيدة  من  أخفوه  ما  بجانب  وهذا  َيْصَنُعون،  َكاُنوْا 
صالى  محمد  اإلسالم  رسول  بعثة  وأخبار  التوحيد 
اهلل عليه وسلم ...قال اهلل تعالى:“َيا أَْهَل اْلِكَتاِب َقْد 
ُتْخُفوَن  ُكنُتْم  ا  مَّ مِّ َكِثيرًا  َلُكْم  ُن  ُيَبيِّ َرُسوُلَنا  َجاَءُكْم 
ِه ُنوٌر  َن اللَّ ِمَن اْلِكَتاِب َوَيْعُفو َعن َكِثيٍر َقْد َجاَءُكم مِّ
ِبين”، وما ابتدعوه من األمور الرهبانية، وقال  َوِكَتاٌب مُّ
َعَلْيِهم”،  َكَتْبَناَها  َما  اْبَتَدُعوَها  ًة  تعالى:“َوَرْهَباِنيَّ اهلل 
وقد آل االمر إلى أن العلماء والرهبان منهم قد اخذو 
ألنفسهم سلطة التشريع اإللهي، فصار ما يقررونه 
لهم  وحللوا  الحالل  عليهم  فحرموا  الدين،  هو 
السالم  عليه  المسيح  يعبدوا  ان  لهم  وزينو  الحرام، 
أَْرَبابًا  َوُرْهَباَنُهْم  أَْحَباَرُهْم  تعالى:“اتََّخُذوْا  اهلل  ...قال 
ِه َواْلَمِسيَح اْبَن َمْرَيَم َوَما ُأِمُروْا ِإالَّ ِلَيْعُبُدوْا  ن ُدوِن اللَّ مِّ
ا ُيْشِرُكون”، وكان  ِإَلهًا َواِحدًا الَّ ِإَلَه ِإالَّ ُهَو ُسْبَحاَنُه َعمَّ
، يجنونها من وراء ذلك،  ذلك تحقيقا لمنافع مادية 

الغفران  وصكوك  الذنوب،  ليغفروا  المال  فياخذون 
َن  مِّ َكِثيرًا  ِإنَّ  آَمُنوْا  الَِّذيَن  َها  أَيُّ تعالى:“َيا  اهلل  ...قال 
ِباْلَباِطِل  اِس  النَّ أَْمَواَل  َلَيْأُكُلوَن  ْهَباِن  َوالرُّ اأَلْحَباِر 
ه”، ولذلك وجدت عدة أناجيل،  وَن َعن َسِبيِل اللَّ َوَيُصدُّ
هي:  أربعة  325م  العام  نيقية  مجمع  منها  اختار 
إنجيل مرقص .إنجيل متى .إنجيل لوقا. إنجيل يوحنا.

القرآن الكريم

محمد  سيدنا  على  الكريم  القرآن  تعالى  اهلل  وأنزل 
وعشرين  ثالثة  طيلة  مفرقا  وسلم  عليه  اهلل  صلى 
ويتلوه  منه،  نزل  ما  كل  يبلغ  اهلل  رسول  وكن  عاما، 
في صالته ويتعبد المسلون بقراءته وحفظه، ويدونه 
في كتاب الوحي بين يدي الرسول في صحف، وقد 
جمعت الصحف في مصحف واحد في عهد أبي بكر 
الصديق، ثم كتبت منه عدة نسخ وزعت على األمصار 
في عهد عثمان بن عفان، وكان المصحف خاليا من 
النقط الشكل اعتمادا على حفظ المسلمين وجودة 
حفظهم ، وتم النقط والشكل في عهد عبد الملك 
تحريف  غير  من  بحفظه  اهلل  تكفل  وقد  مروان،  بن 
َلُه  ا  َوِإنَّ ْكَر  الذِّ ْلَنا  َنزَّ َنْحُن  ا  تعالى:“ِإنَّ اهلل  قال  تبديل،  أو 
َلَحاِفُظون”، كما جعله مهيمنا على الكتب السماوية 
يكشف عما حرفوه، ويبين كثيرا مما أخفوه، ويرسم 
والسلوك...قال  العقيدة  في  الرشاد  طريق  لهم 
لَِّما  قًا  ُمَصدِّ ِباْلَحقِّ  اْلِكَتاَب  ِإَلْيَك  تعالى:“َوأَنَزْلَنا  اهلل 

“َيا  أيضا  وقال  َعَلْيه”،  َوُمَهْيِمنًا  اْلِكَتاِب  ِمَن  َيَدْيِه  َبْيَن 
َكِثيرًا  َلُكْم  ُن  ُيَبيِّ َرُسوُلَنا  َجاَءُكْم  َقْد  اْلِكَتاِب  أَْهَل 
َقْد  َكِثيٍر  َعن  َوَيْعُفو  اْلِكَتاِب  ِمَن  ُتْخُفوَن  ُكنُتْم  ا  مَّ مِّ
َمِن  ُه  اللَّ ِبِه  َيْهِدي  ِبيٌن  مُّ َوِكَتاٌب  ُنوٌر  ِه  اللَّ َن  مِّ َجاَءُكم 
ُلَماِت  الظُّ ِن  مِّ َوُيْخِرُجُهم  الِم  السَّ ُسُبَل  ِرْضَواَنُه  َبَع  اتَّ

ْسَتِقيٍم”. وِر ِبِإْذِنِه َوَيْهِديِهْم ِإَلى ِصَراٍط مُّ ِإَلى النُّ

هيمنة القرآن 

الّسماوية  الكتب  على  الكريم  القرآن  لهيمنة  إّن 
الكريم  القرآن  إخبار  األخرى مظاهرًا متعّددًة، منها: 
للتبديل  تعّرضت  قد  الّسماوية  الكتب  هذه  بأّن 
والتحريف، وأّنه لم يتبق فيها شيء يدّل على الّثقة، 
فيها  ورد  ما  بتبديل  قامت  آثمة  بأياد  تناولها  تّم  بل 
ألهوائهم  طبقًا  فيها  جاء  ما  وفّسروا  وتحريفه، 
وشهواتهم، أو في محاوالت ليكسبوا خصوماتهم 
أّنهم  الكريم  القرآن  وأخبر  األعداء،  من  غيرهم  مع 
إلى  نسبوه  ثّم  بأيديهم،  الكتاب  بكتابة  قاموا  قد 
اهلل عّز وجّل بهتانًا وزورًا، قال سبحانه وتعالى: “َفَوْيٌل 
ِبَأْيِديِهْم ُثمَّ َيُقوُلوَن َهَذا ِمْن  ِذيَن َيْكُتُبوَن اْلِكَتاَب  ِللَّ
ا َكَتَبْت  ِه ِلَيْشَتُروا ِبِه َثَمنًا َقِلياًل َفَوْيٌل َلُهْم ِممَّ ِعْنِد اللَّ
ا َيْكِسُبوَن” - البقرة-، وكذلك  أَْيِديِهْم َوَوْيٌل َلُهْم ِممَّ
القرآن  بيان  الكريم  القرآن  هيمنة  أسباب  بين  من 
فيها  وخالفوا  فيها  اختلفوا  التي  الكبرى  للمسائل 
القرآن  نفى  عقائدّية  ناحية  من  فمثاًل  الحّق،  قول 
عليه  عيسى  سّيدنا  أّن  اإلنجيل  به  صّرح  ما  الكريم 
َقَتُلوُه  “َوَما  وتعالى:  سبحانه  قال  ُقتل،  قد  الّسالم 
حكم  وقد  -النساء-  َلُهْم”  َه  ُشبِّ َوَلِكْن  َصَلُبوُه  َوَما 
بالّتثليلث  قالوا  ألّنهم  بكفرهم  الّنصارى  على  بذلك 
بيان  كذلك  الّسالم،  عليه  عيسى  سّيدنا  وبألوهّية 
التي تّم إخافؤها أو حاولوا  القرآن الكريم للمسائل 
األنبياء  خاتم  لذكر  إخفائهم  مثل  يخفوها،  أن 
أو  الحذف  طريق  عن  لذلك  وتحريفهم  والمرسلين، 
الّتأويل الفاسد، قال سبحانه وتعالى: “َيا أَْهَل اْلِكَتاِب 
ُكْنُتْم  ا  ِممَّ َكِثيرًا  َلُكْم  ُن  ُيَبيِّ َرُسوُلَنا  َجاَءُكْم  َقْد 
ُتْخُفوَن ِمَن اْلِكَتاِب َوَيْعُفو َعْن َكِثيٍر َقْد َجاَءُكْم ِمَن 

ِه ُنوٌر َوِكَتاٌب ُمِبيٌن” -المائدة-.  اللَّ
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مجلس الشيخ عبداهلل بن خليفة آل خليفة وأبنائه
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مجلس وجيه باقر
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مجلس ابراهيم زينل



مبارك عليكم الشهر!
تقدم شركة الزياني للسيارات اقوى العروض بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك

استمتع بأفضل ا�سعار وال تدع الفرصة تفوتك بالفوز بسيارة جديدة هذا الشهر! 
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كنت دائمًا أجد السمك واللحم جاهزًا في البيت، 
البحث عنه والتفتيش عن  فال أكلف نفسي عناء 
هبوط  أو  بصعود  فكري  أشغل  وال  بيعه،  محل 
سعره. وذات يوم رغبت أن أقوم بجولة في هذا 
 .. منوعة  ومعارض  أسواق  من  حوله  وما  السوق 
.. وكلها تحيط  .. وزراريب للحمير، ومزابل  مقاهي 
أن تكون فن هندسي  التي يجب  الدائرة  بالبلدية 

وابداع في النظافة..

سفينة نوح

هذه السفينة حملت في جوفها من كل زوجين 
والوحشية  األليفة  الحيوانات  جميع  من  اثنين 
 .. )نوح(  برسالة  والمؤمنات  المؤمنين  وجميع 
بأقل حظًا من  وكذلك سوق السمك فهو ليس 
.. أن أول شيء يصدمك عندما تطأ  تلك السفينة 
الممزوجة  الرائحة  تلك  السمك  )جبرة(  رجلك 
بالبصل وبالمياة االسنة وبجيوش من الذباب .. هذا 
بائع بصل وقد تناثرت بضاعته في التراب واحاطت 
بها االقذار .. وللبائع في شبه اغفاءه وهناك بائع 
يختفي  )بقصمة(  ويكاد  )البقصم(  يبيع  آخر 
الفاكهة  من  وشيء  والرز  الذباب.  أسراب  تحت 
من  اقتربت  الجولة  هذه  وبعد  وغيرها  والملح 
لي  وقال  منه  حاجتي  واخترت  السمك  باعه  أحد 
صديق شم رأسها إذ تبدأ السمك من هناك في 
)التعفن( فقلت األحسن أن أشمها من ذنبها، ألن 

الرأس قد تعفن فعاًل.

وقبل أن أغادر -السوق- ومعي السمك، رأيت أسعار 
وعدت  الحقيقية  األسعار  وفيها  تواجهني  البلدية 
فقال:   .. مقرر  ضعف  مني  أخذ  قد  انه  ألخبره  للبائع 

)هذا هو البيع ! تحب وإال رجع السمج ..! ( 

أين المفتش ! ؟ 

ولم  طلب،  ما  له  أدفع  أن  مضطر  فأنا  أعمل؟  ماذا 
! وقال لي   .. يراقب هؤالء  أو مسئول  أجد أي مفتش 
أحد الموظفين: أن من تسأل عنهم ال يهمهم أمرك 

أجود  من  تصلهم  حصتهم  فأن  غيرك  أمر  وال 
السمك وبالسعر الذي يقررونه !!

معرض حمير 

اللحم-  وسوق  السمك  -سوق  السوقين  وحول 
منظر،  أبشع  على  نظرك  يقع  البداية  من  وقريبًا 
هناك تجد )حوطة( للحمير، التابعة لهؤالء الجاثمة 
الذي  المشترين  أحد  مع  بجدال  عنه  اله  وهو  عليه 
يساومه على سعر هذا )المرض( وفي جهة أخرى 
كراسي متناثرة لمقهى قديم! ال أدري متى يفتح، 
أنه بقايا من عز ذاهب .. وعلمت من أحد المشترين 
أن هذا المقهى موسمه في الصيف، وعجبت كيف 
يروق لرواده الجلوس وسط هذه الفوضى مع الحر 

والرطوبة التي تشتهر بها المدن الساحلية ... 

وآخر بضاعة منوعة ويصح بها المثل )حراب الكردي( 
انه يبيع )التنباك(.

من  ببضاعتهم  يأتون  الذين  والباعة  القرويين 
العين من  األرياف، وال يوجد أي حاجز أو ستار يمنع 
الحوطة  بهذه  زج  وقد  )المقرف(  المنظر  هذا  رؤيه 
الجنسان من الحمير فترى قصص الغرام تروى علنًا 

.. ! وبعض الناس من حولهم وقوف يتفرجون 

)الزريبه(  هذه  تنقل  ال  لم  المتفرجين،  أحد  وسألت 
إلى محل آخر ويزرع مكانها بالورود النضرة الخضرة 
الجميلة ! أو يجعل منها متجرًا أو بيتًا خيرًا من هذا 

المعرض. 

أنه  تعني  ضحكته  أن  وفهمت   .. الرجل  وضحك 
سيفقد متعة التسلية على هذه الحيوانات لو نفذ 

هذا االقتراح. 

سوق سمك .. ومعرض حمير 

الذين  األمة  أكباد  لفلذات  مخصص  الباب  هذا 
النهم  واالجالل  األكبار  ملؤها  بعين  اليهم  ننظر 
بحريننا  في  الرقي  أية  سيحملون  الذين  وحدهم 
أنهم  الطبيعي  ومن  المستقبل.  في  العزيزة 

تخلوها  لن  حياتهم  من  التربوية  المرحلة  هذا  في 
في  وسيجدون  والمتاعب  المشاكل  من  رؤوسهم 
ومشاكلهم  همومهم  لكل  يتسع  قلبا  القافلة 
ونحن نهيب بهم أن يفتحوا قلوبهم لناو يكاشفوننا 
بما تنطوى عليهم انفسهم من الهموم والمتاعب.

 واذا كان هذا الباب قد خصص لالبناء فقط فانه لن 
األباء واألمهات سيجدون فيه عونا  يقتصر عليه فان 
تربية  في  صعوبة  من  يالقونه  ما  كل  لنشر  كبيرا 

العدد 5 السنة االولى 15 ربيع الثاني 1372 الموافق 2 يناير 1953 

الجمعة 15 جمادي الثانية، سنة 1373 الموافق 19 فبراير سنة 1954 العدد 29 السنة الثانية 

آراء حره

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

أوالدهم. أن المجتمع البحريني اليوم في حالة 
النهضة  بسبب  األستقرار  عن  ماتكون  أبعد  هي 
ال  واندفاع  بعنفوان  تأتي  نهضة  كل  الحديثة، 
تتطلب  المشاكل  وهذه  مشاكلها  من  تخلو 
مجهودا جبارا من األباء ورجال التعليم والتالميذ 
هذا  من  نجعل  أن  نحن  وسنحاول  أنفسهم 
والحلول  المشاكل  فيه  تعرض  حرا  منبرا  الباب 
تجاه  الواجب  من  قسما  أدينا  قد  نكون  وبذلك 

نهضة األمة.
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باب البحرين يف ال�ستينيات  اإحدى اآبار النفط يف عام 1957م

فر�سة املنامة يف اخلم�سينيات

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

اإحدى �سيارات الإ�سعاف التابعة ل�سركة بابكو يف اخلم�سينيات لدى مغادرته مطار البحرين الدويل يف ال�ستينيات
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بيوت حممود ح�سني يف ال�سويفية باملنامة يف اخلم�سينيات 

قلعة الديوان – وزارة الداخلية حاليًا يف الأربعينيات

�سوق اللحم باملنامة يف ال�ستينيات م�سجد اخلمي�س يف اخلم�سينات



أمن وسافر
لمعرفة المزيد قم بزيارة الموقع اإللكتروني أو التحدث ألحد موظفي خدمة العمالء

عرض شهر رمضان،
50٪ خصم على تأمين

 المنازل للعمالء الجدد!

تأمـين الحــوادث
ومقتنيات المنزل

د.ب2.5
شهريًا فقط

ابتداًء
من
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تابعـونا علـى: 

يبيله ِسلفي ويا سيارتك اليديدة! 
اخترها واحنه نشتريها لك مع قروض السيارات من بنك البحرين والكويت

زورونا في فروعنا أو اتصلوا فينا

تطبق الشروط واألحكام.

4127-BBK-CarLoan-245cmW x 320cmH.indd   1 6/5/16   3:34 PM


