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ت�صــدر	عن		وكالــة	اأبــرا�س

�ضـور املجالـ�س الرم�ضانيــة

”رمضانيات“ 
تــروي ذكريـات  

من اأيـام زمـان

ال�صم�س	تطلع	يف	�صبيحتها	لي�س	لها	�صعاع،	

الأيام..	 بقية	 يف	 كعادتها	 لي�صت	 �صافية	

الأمن	والأمان	والطماأنينة	يلفون	الكون..	

وفكره	 قلبه	 وراحة	 املوؤمن	 �صدر	 ان�صراح	

اأكرث	من	مما	يجده	يف	بقية	الليايل،	الرياح	

اجلو	 قوا�صف،	 اأو	 عوا�صف	 تاأتي	 ل	 �صاكنة	

اإنها	عالمات	ليلة	القدر..	 	... بارداً	 لطيفاً	

ليلة	خري	من	األف	�صهر..	ليلة	تتنزل	فيها	

حتى	 �صالم	 هي	 ليلة	 ربهم..	 باذن	 املالئكة	

حتيى	  “ “رم�صانيات	 الفجر...	 مطلع	

معكم	ليلة	من	قامها	اإمياناً	واحت�صاباً	غفر	

له	ما	تقدم	من	ذنبه...

ليلة القدر .. �ضالم حتى مطلع الفجر 

لي�س	اأجمل	بعد	�صيام	النهار	من	الألتفاف	حول	مائدة	جتمعنا	

الطعام	 بجانب	 فيها	 نتناول	 والأحباء	 والأهل	 بالأ�صدقاء	

التقليدي	الأ�صيل	والأكالت	الرتاثية	املحببة	لنا	وجبة	�صهية	

ونحت�صي	 والرتاحم	 والألفة	 واملودة	 املحبة	 هي	 مكوناتها	

قطرات	من	ال�صاي	والقهوة	ممزوجة	بذكريات	املا�صي	واأحالم	

امل�صتقبل	لي�س	لنا	فقط	كاأفراد	ولكن	للمجتمع	كله.	

من قامها اإميانًا واحت�ضابًا غفر له ما تقدم من ذنبه

تعد من العادات العريقة التي متيز ليايل ال�ضهر الكرمي 

الغبقات الرم�ضانية.. اأحاديث الأهل على موائد الأحبة 
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الذي	 الطعام	 اأو	 “الوجبة	 هي	 البحرينية	 باللهجة	 “الغبقة’’ 
من	 الفرتة	 يف	 رم�ضان	 يف	 جمتمعني	 واجلريان	 الأ�ضدقاء	 يتناوله	

وكانت	 الليل”،	 من	 متاأخرة	 �ضاعات	 وحتى	 الرتوايح	 �ضالة	 بعد	

الغبقة	يف	املا�ضي	تقت�ضر	على	اأنواع	معينة	من	الأكالت	مثل	“عي�س	

هذين	 اختيار	 �ضبب	 ويعزى	 امل�ضوي،	 اأو	 املقلي	 وال�ضمك	 املحمر’’ 

ول	 اله�ضم	 و�ضهلة	 خفيفة	 اأكلة	 املحمر	 العي�س	 اأن	 اإىل	 ال�ضنفني	

الأطباق	 �ضيد	 الإفطار	بحكم	وجود	 الغالب	على	مائدة	 جندها	يف	

اأيام	زمان	 “الرثيد’’.	هذه	هي	غبقة	 البحرينية	وهو	 املائدة	 على	

اأنواع	 اإىل	 النا�س	 من	 ابتداء	 تغري	 �ضيء	 فكل	 هذه	 اأيامنا	 يف	 اأما	

الأكل	فالغبقة	على	خروف	غوزي	واحللويات	عبارة	عن	جلي	وكرمي	

يح�ضى	 ل	 منوعة	 وحلويات	 بالزبدة	 وكيك	 كرمي	 واآي�س	 كراميل	

اليوم،	 الرم�ضانية	 اإىل	غبقاتنا	 ناأتي	 وعندما	 اأ�ضمائها	 ول	 عددها	

الأطباق	 من	 الكثري	 مكانها	 وحّلت	 تال�ضت	 الأطباق	 تلك	 اأن	 جند	

الأجنبية	والعربية،	فبعد	اأن	كّنا	نلمح	“املحمر’’ على	املائدة	جند	

اأن	امل�ضويات	والأطباق	ال�ضامية	والأجنبية	حلت	بديال	عنه،	والأمر	

واأ�ضناف	 احللويات	 حلت	 فقد	 ال�ضعبية،	 للحلويات	 بالن�ضبة	 نف�ضه	

بالهيل	 املزين	 والبالليط	 اللقيمات	 �ضحون	 عن	 عو�ضا	 الكعك	

والزعفران.

كذلك	الن�ضاء	لهن	جتمعهن،	ولل�ضباب	غبقتهم	اخلا�ضة	حيث	يقومون	

بجمع	مبلغ	من	املال	من	كل	�ضخ�س	�ضي�ضارك	يف	الغبقة،	ويقومون	

ب�ضراء	املاأكولت	وامل�ضروبات،	وقد	ي�ضتاجرون	مكان	خا�س	بهم	يف	

نهاية	الأ�ضبوع،	ويتم	خاللها	تبادل	الأحاديث	الودية	وال�ضرتاك	يف	

وي�ضهرن	 يتناق�ضن	 فيجتمعن	 الن�ضاء	 غبقة	 اما	 اجلماعية	 الألعاب	

وترجع	بهن	الذكريات	اإىل	املا�ضي،اإىل	الطفولة	ثم	ال�ضباب	ثم	حتمل	

وتغلب	 �ضيء	 كل	 يف	 م�ضرتكني	 واحد	 حلى	 ينتمني	 لنهن	 امل�ضوؤولية	

اأنواع	 اأ�ضهى	 املعلومات	حول	 تبادل	 اأو	 النميمة	 الن�ضاء	 علي	غبقات	

الأطعمة	خالل	ال�ضهر	الكرمي،	كما	ترجع	بهن	الذكريات	اإىل	املا�ضي	

واحلديث	عنه	وحتر�س	بع�ضهن	على	�ضراء	مالب�س	خا�ضة	كنوع	من	

التباهي	كما	ت�ضلتزم	الغبقات	الرم�ضانية	�ضراء	اأواين	جديدة،	فربة	

الأ�ضرة	ترغب	اأن	تتنا�ضق	اأدواتها	اأمام	احل�ضور.

الغبقة وقت العائلة واأهل احلى 

لهل	 هي	 اإمنا	 بعيد	 ول	 غريب	 فيها	 ي�ضرتك	 ل	 الغبقة	 ووليمة	 	

احلي	واملنطقة	...حيث	يجتمعون	فيما	بينهم	ويتفقون	ل	حتكمهم	

قوانني	ول	يحدهم	بروتوكول	يقيمونها	كل	يوم	اأو	يومني	عند	اأحد	

حديث	 يعيدون	 واحد	 �ضحن	 على	 واملحبة	 الألفة	 لتجمعهم	 منهم	

تختلف	الغبقة	يف	اأيام	رم�صان	يف	كل	�صيء	فطابعها	يختلف	

واأكالتها،	وترجع		كلمة	“غبقة”	اإىل			الغبوق،	وهي	كلمة	

امل�صاء،	بينما	ي�صمى	 الناقة	يف	 اأ�صيلة	تعني	حليب	 عربية	

يف	 والغبوق	 “بال�صبوح”،	 �صباحاً	 الناقة	 حليب	 �صراب	

خاللها	 ويتم	 امل�صاء..	 يف	 تقدم	 خفيفة	 وجبة	 الف�صحى	

تبادل	الأحاديث	الودية	وال�صرتاك	يف	الألعاب	اجلماعية	

وا�صرتجاع	ذكريات	املا�صي	والطفولة،	وذلك	حول	اأ�صهى	

اأنواع	الأطعمة،	كما	تعد	الغبقات	الرم�صانية	عادة	جميلة	

حر�س	عليها	اأهل	البحرين	واخلليج،	و�صاروا	يتفننون	يف	

“الغبقة’’	 م�صطلح	 يرتبط	 ل	 الوقت	 هذا	 ويف	 اإحيائها،	

احل�صور	 اأمام	 تفر�س	 التي	 ال�صخمة	 املائدة	 تلك	 على	

فح�صب،	بل	هي	�صل�صلة	من	النقا�صات	يف	الأمور	احلياتية	

والدينية،	وهذا	تطور	ملحوظ	يف	جمتمعاتنا	العربية....

رم�شان �شهر الغبقات

املجتمع	 يف	 الأ�ضيلة	 رم�ضان	 مظاهر	 احدى	 “ الغبقة” هى	 ولعل	

البحرينى	التي	مازالت	جتمع	الرجال	وال�ضباب	والن�ضاء	يلتقون	على	

احياء	الرتاث	البحريني	الأ�ضيل	و	تبادل	الأطباق	اللذيذة	والغبقة	

لي�ضت	جمرد	وجبة	نلتف	حولها	لتناولها	فقط،	بل	هو	جتمع	يلتقي	

خالله	اأفردا	الأ�ضرة	و	اجلريان	اأو	الأ�ضدقاء	اأو	حتى	زمالء	العمل،	

فتكون	املائدة	عامرة	بامل�ضاعر	الإن�ضانية	مثلما	هي	عامرة	باأ�ضناف	

التي	 الأ�ضماء	 من	 ا�ضبح	 انه	 وال�ضراب،	حتى	 الطعام	 من	 خمتلفة	

تطلق	على	�ضهر	رم�ضان	املبارك	�ضهر	الغبقات.	

البحرين بلد الغبقات والرتاحم 

وجبة	 هي	 اأو	 الليل	 منت�ضف	 عند	 توؤكل	 لوليمة	 ا�ضم	 هي	 والغبقة	

بني	الإفطار	وال�ضحور،	وتعد	من	العادات	العريقة	التي	متيز	ليايل	

�ضهر	رم�ضان	بدول	اخلليج	وخا�ضة	البحرين،	وكانت	تقدم	لالأهل	

وتت�ضمن	 الف�ضيل	 بال�ضهر	 للمباركة	 يذهبون	 الذين	 والأ�ضدقاء	

اأنواعا	متعددة	من	املاأكولت،	اإ�ضافة	اإىل	بع�س	احللويات	ال�ضعبية	

كالزلبية	واملهلبية	واللقيـمات	والتمور،	وكان	كل	بيت	يقدم	من	تلك	

الكرمي	 ال�ضهر	 ت�ضتغل	 الأ�ضر	قدميا	 الأطعمة	وفقا	ملقدرته،	وكانت	

التجمع	بعد	�ضالة	 الرحم،	وكان	هناك	حر�س	على	 فر�ضة	ل�ضلة	

الرتاويح	يف	اأحد	املنازل	يتم	خاللها	ال�ضتماع	لأحد	املطوعني،	وقبل	

الليل،	 منت�ضف	 بعد	 ذلك	 ويكون	 الغبقة،	 وليمة	 تقدم	 الن�ضراف	

اأن	يتم	خاللها	تناول	ما	تبقى	من	طعام	الإفطار	 والأ�ضل	بالغبقة	

طازجة	 وماأكولت	 حلويات	 لإعداد	 وذلك	 احللويات	 من	 وخا�ضة	

فقط	 الأ�ضرة	 من	 احل�ضور	 يكون	 عندما	 هذا	 ولكن	 التايل،	 لليوم	

�ضالة	 بعد	 الغبقة	 لهذه	 الإعداد	 فيتم	 �ضيوف	 هناك	 كان	 اإذا	 اأما	

الرتاويح.	ونظرا	لالأهمية	التي	حتتلها	هذه	العادة	املتاأ�ضلة	يف	نفو�س	

اخلليجيني	فقد	اأطلقوا	على	�ضهر	رم�ضان	)�ضهر	الغبقات(.	

الغبقة وحليب الناقة 

والغبقة	يف	اأيام	رم�ضان	تختلف	عن	هذه	الأيام	يف	كل	�ضيء	فطابعها	

يختلف	واأكالتها	تختلف	والعدد	فيها	يختلف	كل	�ضيء	فيها		يختلف	

عربية	 كلمة	 وهي	 الغبوق،	 “غبقة” من	 وكلمة	 	. الت�ضمية	 عدا	 ما	

اأ�ضيلة	تعني	حليب	الناقة	يف	امل�ضاء،	بينما	ي�ضمى	�ضراب	حليب	الناقة	

�ضباحا	“بال�ضبوح”،	والغبوق	يف	الف�ضحى	وجبة	خفيفة	تقدم	يف	

امل�ضاء.		اأو	كما	ت�ضري	بع�س	املراجع	اللغوية	اإىل	اأن	كلمة	“الغبقة’’ 

م�ضتقة	من	كلمة	“الغبوق’’ وهي	يف	اللغة	العربية	الف�ضحى	�ضراب	

اآخر	النهار	-	ما	قبل	الفجر-	وح�ضر	بع�ضهم	به	اللنب	يف	حني	تبني	

مراجع	اأخرى	ان	الغبوق	اأكلة	خفيفة	تتناول	يف	امل�ضاء.	والق�ضد	من	

التجمع	فال�ضباب	لهم	جتمعهم	والرجال	لهم	جتمعهم،	 الغبقة	هو	

الغبقة كلمة عربية اأ�ضيلة تعني حليب الناقة يف امل�ضاء

الغبقات الرم�ضانية.. امل�ضاعر الإن�ضانية 

والأكالت الرتاثية يف طبق واحد

الذكريات	والغبقة	هي	رجوع	اإىل	عادات	واكالت	باقي	اأيام	ال�ضنة	

اإىل	العي�س	)الرز(	لن	�ضهر	رم�ضان	الكرمي	له	اأكلته	امل�ضهور	بها	

وهي	الرثيد	الذي	يحل	حمل	العي�س،	والهري�س	كما	اأن	ال�ضمك	يكون	

ت�ضلح	 ل	 د�ضمة	 اكله	غري	 الكثريون	 يعتربه	 الذى	 �ضبه	معدوم	 فيه	

ل�ضد	جوع	ال�ضائم	وتقويته	على	حتمل	ال�ضيام	ويحل	حملة	اللحم	

الغبقة.	 تكون	 الأ�ضباب	 ولهذه	 بكرثة	 متوفرا	 يكون	 ما	 عادة	 الذي	

وكانت	يف	املا�ضي	الغبقة	تتكون	من	الربنيو�س	وهو		عي�س	مطبوخ	

بال�ضكر	اأو	بالدب�س		الذي	هو	خال�ضة	التمر	اأو	ع�ضل	التمر	بالإ�ضافة	

ي�ضتحب	 من	 وهناك	 املطبوخ...	 اأو	 املقلي	 اأو	 امل�ضوي	 ال�ضمك	 اإىل	

املجبو�س	ومنهم	من	يف�ضل	امل�ضخول	وكلها	اأكالت	�ضعبية	ل	تقدم		

على	وجبة	الفطور	وقد	يفتقدها	الإن�ضان	طوال	�ضهر	رم�ضان	كذلك	

اأو	 اأو	الع�ضيدة	 اأو	الن�ضاء	 تقدم	احللويات	مثل	ال�ضاقوا	واللقيمات	

البالليط	بالإ�ضافة	اإىل	التمر	وال�ضاي	والقهوة.	وتتنوع	الغبقات	يف	

رم�ضان	مابني	متوا�ضعة	تقام	يف	�ضكل	خا�س	وحمدود	تقت�ضر	على	

فئة	معينة	و�ضول	اإىل	الغبقات	التي	ت�ضتاأجر	لها	القاعات	امللكية	يف	

اأنها	نوعا	من	ال�ضتعرا�س	املايل	 الفنادق	ويعتربها	بع�ضهم	 اأرقى	

اأو	ال�ضعبي.

مائدة للأطعمة والنقا�شات احلياتية 

عادة	 فهي	 الرم�ضانية’’،	 “الغبقات	 بـ	 رم�ضان	 �ضهر	 ويرتبط	

يف	 يتفننون	 و�ضاروا	 واخلليج،	 البحرين	 اأهل	 عليها	 حر�س	 جميلة	

تلك	 “الغبقة’’ على	 يرتبط	م�ضطلح	 ل	 الوقت	 اإحيائها،	ويف	هذا	

املائدة	ال�ضخمة	التي	تفر�س	اأمام	احل�ضور	فح�ضب،	بل	هي	�ضل�ضلة	

من	النقا�ضات	يف	الأمور	احلياتية	والدينية،	وهذا	تطور	ملحوظ	يف	

جمتمعاتنا	العربية.

الغبقة و�شيلة للتوا�شل بني املواطنني 

واجلمعيات	 اخلا�ضة	 وال�ضركات	 الوزارات	 اأن	 اأي�ضًا	 اجلميل	

الغبقات	 عادة”  حتي	 اأ�ضبحت	 البحرين	 يف	 والأهلية	 ال�ضيا�ضية	

امل�ضابقات	 اأن	 جند	 الغالب	 ويف	 بطريقته،	 كل	 الرم�ضانية’’ ولكن	

وتكون	مبثابة	 للغبقة،	 العام	 اجلو	 على	 تطغي	 والثقافية	 الرتفيهية	

مائدة	 على	 والأ�ضدقاء	 الأهل	 مع	 والجتماع	 للتوا�ضل	 الفر�ضة	

التي	 الرم�ضانية	 والأهازيج	 اجلميلة	 الأحاديث	 تزينها	 واحدة	

ت�ضفي	طابعا	خا�ضا	لهذا	التجمع.	وحتولت	من	كونها	عزائم	تقام	

لالأهـل	واجلريان	والأ�ضدقاء	اإىل	ولئم	تقيمها	الوزارات	والهيئات	

للقياديني	 اخلا�س	 القطاع	 و�ضركات	 وموؤ�ض�ضات	 بل	 احلكومية	

والعاملني	بها.	

الرم�ضانية	يف	 الغبقات	 اإقامة	 اأهمية	 املوؤ�ض�ضات	 تلك	 وترى	معظم	

تتفنن	 وبداأت	 الف�ضيل	 ال�ضهر	 خالل	 الفنادق	 احد	 يف	 اأو	 مقارها	

كل	جهة	على	حدة	يف	طريقة	توفري	الأجواء	الرم�ضانية	املختلفة.	

وعادة	ما	يبداأ	ال�ضائمون	يف	رم�ضان	الإفطار	على	حبات	من	التمر	

مع	اللنب	اتباعا	ل�ضنة	الر�ضول	�ضلى	اهلل	عليه	و�ضلم،	ثم	يتناولون	

�ضالة	 وانتهاء	 الإفطار	 وبعد	 ال�ضهر،	 بهذا	 اخلا�ضة	 الأطعمة	

الرتاويح	يجتمع	الرجال	وال�ضباب	يف	حدث	ي�ضمى	“الغبقة’’،	ن�ضبة	

اإىل	وليمة	تاأكل	يف	منت�ضف	الليل	بعد	اأن	ي�ضهر	اجلمع	حتى	ال�ضحور	

اإىل	 بال�ضافه	 واللقيمات	 ال�ضاقو	 مثل	 الرم�ضانية	 احللوى	 ياأكلون	

اخلنفرو�س	والع�ضيدة	البالليط	واخلبي�س.	وكان	الرجال	يتباهون	

معا	 ياكلون	 ويجل�ضون	 العيال	 اأم	 �ضنع	 من	 الأ�ضناف	 هذه	 باأن	

ويت�ضامرون،	وعادة	ما	تكون	الغبقة	بحرية	وت�ضم	اأكالت	مثل	كب�ضه	

الهامور	وربيان	وم�ضوي	�ضمك	وعجنات	ال�ضمبو�ضة	واأ�ضياء	كثرية.
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القدر.. عظيم ال�شرف 

ابن	عثيمني	 ال�ضيخ	 ورد	عن	 ما	 القدر	 بليلة	 ت�ضميتها	 �ضبب	 ويرجع	

-رحمه	اهلل	– قال	“ �ضميت	ليلة	القدر	من	القدر	وهو	ال�ضرف	كما	

تقول	فالن	ذو	قدر	عظيم،	اأي	ذو	�ضرف،	كذلك	اأنه	يقدر	فيها	ما	

يكون	يف	تلك	ال�ضنة،	فيكتب	فيها	ما	�ضيجري	يف	ذلك	العام،	وهذا	

من	حكمة	اهلل	عز	وجل	وبيان	اإتقان	�ضنعه	وخلقه،	اإ�ضافة	اإىل	اأنه	

قيل	لأن	للعبادة	فيها	قدر	عظيم	لقول	النبي	�ضلى	اهلل	عليه	و�ضلم	

اإميانا	واحت�ضابا	غفر	له	ما	تقدم	من	ذنبه(	 )من	قام	ليلة	القدر	

متفق	عليه	....	كما	�ضميت	ليلة	القدر	بذلك	لعدة	معان	اأخرى	من	

ما	 فيها	 يقدر	 لأنه	 وقيل	 اهلل،	 عند	 قدرها	 وعظيم	 ل�ضرفها	 بينها	

اأمر	حكيم”،	 كل	 يفرق	 “فيها	 تعاىل:	 لقوله	 ال�ضنة،	 تلك	 يكون	يف	

فيها	 نزل	 لأنها	 ورد	 كما	 فيها	مالئكة	ذوات	قدر،	 ينزل	 لأنه	 وقيل	

كتاب	ذو	قدر،	بوا�ضطة	ملك	ذي	قدر،	على	ر�ضول	ذي	قدر،	واأمة	

ذات	قدر،	وقيل	لأن	للطاعات	فيها	قدرًا	عظيمًا،	كما	قيل	لأن	من	

اأنها	�ضميت	بذلك	جلميع	 والراجح	 واأحياها	�ضار	ذا	قدر،	 اأقامها	

هذه	املعاين	جمتمعة	وغريها،	واهلل	اأعلم.

القراآن الكرمي وف�شل ليلة القدر 

ويدل	على	ف�ضل	هذه	الليلة	العظيمة	وعظيم	قدرها	وجليل	مكانتها	

نزول	 انه	مت	 فيه	 القراآن	حيث	جاء	 ياأتي	من	 ما	 ور�ضوله	 عند	اهلل	

�ضورة	كاملة	فيها،	وهي	�ضورة	القدر،	وبيان	اأن	الأعمال	فيها	خري	من	

الأعمال	يف	األف	�ضهر	ما	�ضواها،	كذلك	قوله	تعاىل:” فيها	يفرق	كل	

اأمر	حكيم.	اأمرًا	من	عندنا	اإنا	كنا	منزلني”،	حيث	يقدر	فيها	كل	ما	

هو	كائن	يف	ال�ضنة،	وهو	تقدير	ثان،	اإذ	اأن	اهلل	قدر	كل	�ضيء	قبل	اأن	

يخلق	اخلالئق	بخم�ضني	األف	�ضنة،	وجاء	يف	ال�ضنة	القولية	والعملية	

“من	قام	ليلة	القدر	اإميانًا	واحت�ضابًا	غفر	له	ما	تقدم	من	ذنبه”،	
واأنه	�ضلى	اهلل	عليه	و�ضلم	كان	يعتكف	ويجتهد	يف	الليايل	املرجوة	

فيها	ما	ل	يجتهد	يف	غريها	من	ليايل	رم�ضان	ول	غريه،	حيث	كان	

“اإذا	 �ضلى	اهلل	عليه	و�ضلم	كما	�ضح	عن	عائ�ضة	ر�ضي	اهلل	عنها:	

دخل	الع�ضر	�ضد	مئزره،	واأحيا	ليله،	واأيقظ	اأهله”.

يف اأي الليايل تلتم�س ليلة القدر؟

وتلتم�س	ليلة	القدر	يف	الع�ضر	الأواخر	من	رم�ضان،	خا�ضة	يف	الوتر	

منها،	�ضيما	ليلتي	اإحدى	وع�ضرين	و�ضبع	وع�ضرين،	واأرجحها	ليلة	

�ضبع	وع�ضرين،	فعن	عمر	ر�ضي	اهلل	عنهما	اأن	رجاًل	من	اأ�ضحاب	

ال�ضبع	 يف	 املنام	 يف	 القدر	 ليلة	 اأروا	 و�ضلم	 عليه	 اهلل	 �ضلى	 النبي	

الأواخر،	فقال	ر�ضول	اهلل	�ضلى	اهلل	عليه	و�ضلم:	“اأرى	روؤياكم	قد	

تواطاأت	يف	ال�ضبع	الأواخر،	فمن	كان	متحريها	فليتحرها	يف	ال�ضبع	

فاإن	 الأواخر،	 الع�ضر	 يف	 “التم�ضوها	 م�ضلم:	 ذكر	 كما	 الأواخر”،	

�ضعف	اأحدكم	اأوعجز	فال	يغلنب	على	ال�ضبع	البواقي”،	وعن	عائ�ضة	

ر�ضي	اهلل	عنها	كذلك:	“حتروا	ليلة	القدر	يف	الع�ضر	الأواخر	من	

رم�ضان”،	كما	ذهب	علي،	وابن	م�ضعود،	وابن	عبا�س،	وعائ�ضة	من	

اأرجى	 اأن	 اإىل	 ال�ضحابة،	وال�ضافعي	واأهل	املدينة	ومكة	من	الأئمة	

ذلك	 رجح	 وقد	 وع�ضرين،	 وثالث	 وع�ضرين	 اإحدى	 ليلتا	 لياليها	

اأبي	بن	كعب	ر�ضي	اهلل	عنه	اإىل	 ابن	القيم	رحمه	اهلل،	وجاء	عن	

“بالآية	 ويقول:	 ذلك،	 على	 يحلف	 وكان	 وع�ضرين،	 �ضبع	 ليلة	 اأنها	

اأن	 و�ضلم،	 عليه	 اهلل	 �ضلى	 اهلل	 ر�ضول	 بها	 اأخربنا	 التي	 اأوالعالمة	

ال�ضم�س	تطلع	يف	�ضبيحتها	ل	�ضعاع	لها”،	ويف	م�ضند	اأحمد	عن	ابن	

ي�ضق	 عليل	 كبري	 �ضيخ	 اإين	 اهلل،	 ر�ضول	 “يا	 قال:	 رجاًل	 اأن	 عبا�س	

لليلة	القدر؛	قال:	 بليلة	لعل	اهلل	يوفقني	فيها	 القيام،	فمرين	 	 علَيّ

عليك	بال�ضابعة”،	وعن	ابن	عمر	يرفعه	اإىل	الر�ضول	�ضلى	اهلل	عليه	

و�ضلم:	“من	كان	متحريها	فليتحرها	ليلة	�ضبع	وع�ضرين”،	اأوقال:	

وع�ضرين”. �ضبع	 ليلة	 “حتروها	

احياوؤها خري من عبادة ثالث وثمانون �ضنة واأربعة اأ�ضهر

ليلة القدر.. خري من األف �ضهر 

احياوؤها خري من عبادة ثالث وثمانون �ضنة واأربعة اأ�ضهر

ليلة القدر.. خري من األف �ضهر 
لها	 اخت�ّس	اهلل	تبارك	وتعاىل	الأمة	ال�صالمية	على	غريها	من	الأمم	بخ�صائ�س،	وف�صّ

على	غريها	من	الأمم	باأن	اأر�صل	اإليها	الر�صل	والأنبياء	وخامتهم	واآخرهم،	وجعلها	خري	

ٍة	اأُْخِرَجْت	ِللَنّا�ِس،	وقد	اأنزل	لهذه	الأمة	الكتاب	املبني،	 	اأَُمّ الأمم	قال	تعاىل:	ُكنُتْم	َخرْيَ

نزلنا	 اإنا	نحن	 العاملني،	قال	تعاىل:	 العظيم،	كالم	رب	 امل�صتقيم،	كتاب	اهلل	 وال�صراط	

يديه	ول	من	خلفه	 الباطل	من	بني	 ياأتيه	 ل	 تعاىل:	 وقال	 له	حلافظون،	 واإنا	 الذكر	

تنزيل	من	حكيم	حميد،فقد	اأنزل	اهلل	عز	وجل	القراآن	الكرمي	يف	ليلة	مباركة	هي	خري	

العبادة	فيها	هي	خري	من	 ليلة	 الليايل،	 ليلة	اخت�صها	اهلل	عز	وجل	من	بني	 الليايل،	

عبادة	األف	�صهر،	وهي	ثالث	وثمانون	�صنة	واأربعة	اأ�صهر..	األ	وهي	ليلة	القدر	مبيناً	لنا	

اإياها	يف	�صورتني	قال	تعاىل	يف	�صورة	القدر:	اإنا	اأنزلناُه	يف	ليلِة	القدر	)1(	وما	اأدراَك	ما	

ليلُة	القدر	)2(	ليلُة	القدِر	خرٌي	من	األِف	�صهر	)3(	َتَنزُل	املالئكة	والروح	فيها	باإذن	ربهم	

من	كِل	اأمر	)4(	�صالٌم	هي	حتى	مطلع	الفجر،	وقال	تعاىل	يف	�صورة	الدخان:	اإنا	اأنزلناُه	

يف	ليلٍة	مباركٍة	اإنا	كنا	ُمنٍذرين	)3(	فيها	ُيفَرُق	كُل	اأمٍر	حكيم،	و�صميت	بليلة	القدر	لعظم	

قدرها	وف�صلها	عند	اهلل	تبارك	وتعاىل،	ولأنه	يقدر	فيها	ما	يكون	يف	العام	من	الآجال	

والأرزاق	وغري	ذلك،	كما	قال	تعاىل:	فيها	يفرق	كل	اأمر	حكيم.
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اأحب اأعمال ليلة القدر 

اأحب	الأعمال	ملن	وفق	وحظي	بليلة	القدر	ما	ياأتي:	اأداء	ال�ضلوات	

املكتوبة	للرجال	مع	جماعة	امل�ضلمني،	�ضيما	ال�ضبح	والع�ضاء،	كذلك	

ليلة	 قام	 و�ضلم:” من	 عليه	 اهلل	 �ضلى	 لقوله	 ال�ضالة،	 اأي	 القيام،	

القدر	اإميانًا	واحت�ضابًا	غفر	له	ما	تقدم	من	ذنبه”،	اي�ضا	الدعاء،	

اإىل	جانب	اجتناب	املحرمات،	دقيقها	 القراآن،	 عالوة	على	قراءة	

وجليلها،	وميكن	للمرء	اأن	يجمع	بني	هذه	كلها	يف	ال�ضالة	اإذا	اأطال	

باآية	 القيام،	و�ضاأل	اهلل	الرحمن	وا�ضتعاذ	به	من	النريان	كلما	مر	

يف	 )الدعاء	 اهلل:	 رحمه	 الثوري	 �ضفيان	 قال	 وقد	 اأوعذاب،	 رحمة	

يقراأ	وهو	يدعو	 واإذا	كان	 قال:	 ال�ضالة،	 	من	 اإيَلّ اأحب	 الليلة	 تلك	

ويرغب	اإىل	اهلل	يف	الدعاء	وامل�ضاألة	لعله	يوافق(،	كما	قال	ابن	رجب:	

)ومراده	ـ	اأي	�ضفيان	ـ	اأن	كرثة	الدعاء	اأف�ضل	من	ال�ضالة	التي	ل	

يكرث	فيها	الدعاء،	واإن	قراأ	ودعا	كان	ح�ضنًا،	وقد	كان	النبي	�ضلى	

اهلل	عليه	و�ضلم	يتهجد	يف	ليايل	رم�ضان،	ويقراأ	قراءة	مرتلة،	ل	مير	

باآية	فيها	رحمة	اإل	�ضاأل،	ول	باآية	فيها	عذاب	اإل	تعوذ،	فيجمع	بني	

ال�ضالة	والقراءة	والدعاء	والتفكر،	وهذا	اأف�ضل	الأعمال	واأكملها	

ليلة	 يف	 ال�ضعبي	 قال	 وقد	 اأعلم؛	 واهلل	 وغريها،	 الع�ضر	 ليايل	 يف	

القدر:	ليلها	كنهارها؛	وقال	ال�ضافعي	يف	القدمي:	اأ�ضتحب	اأن	يكون	

اجتهاده	يف	نهارها	كاجتهاده	يف	ليلها(.

اللهم اإنك عفو فاعف عني

ومن	اأف�ضل	ما	يقال	يف	ليلة	القدر	من	الدعاء:	“اللهم	اإنك	عفو	حتب	

العفو	فاعف	عني”؛	يردده	ويكرث	منه	داخل	ال�ضالة	وبني	ت�ضليمات	

اأنها	 القيام	ويف	�ضائر	ليلها	ونهارها،	فعن	عائ�ضة	ر�ضي	اهلل	عنها	

قالت	للنبي	�ضلى	اهلل	عليه	و�ضلم:	“اأراأيَت	اإن	وفقت	ليلة	القدر،	ما	

اإنك	عفو	حتب	العفو	فاعف	عني”،	 اأقول	فيها؟	قال:	قويل:	اللهم	

وكان	من	دعائه	�ضلى	اهلل	عليه	و�ضلم:	“اأعوذ	بر�ضاك	من	�ضخطك،	

وعفوك	من	عقوبتك”،ومبا	ي�ضره	اهلل	له	من	الدعاء	والذكر.

العلمات اللحقة لليلة القدر 

كما	ان	هناك	عدد	من	العالمات	الالحقة	لليلة	القدر	من	بينها:	

لي�ضت	 �ضافية	 �ضعاع،	 لها	 لي�س	 �ضبيحتها	 يف	 تطلع	 ال�ضم�س	 اأن	

كعادتها	يف	بقية	الأيام،	ويدل	لذلك	حديث	اأبي	بن	كعب		اأنه	قال:	

اأخربنا	ر�ضول	اهلل:	)اأنها	تطلع	يومئذٍ		ل	�ضعاع	لها(	رواه	م�ضلم،	

وليلة	رم�ضان	ليلة	مباركة،	وهي	يف	ليايل	�ضهر	رم�ضان،	وميكن	

التما�ضها	يف	الع�ضر	الأواخر	منه،	ويف	الأوتار	خا�ضة،	واأرجى	ليلة	

ميكن	اأن	تكون	فيها	هي	ليلة	ال�ضابع	والع�ضرين	من	�ضهر	رم�ضان،	

فكان	اأبي	بن	كعب	يقول:	)واهلل	اإين	لأعلم	اأي	ليلة	هي،	هي	الليلة	

التي	اأمرنا	ر�ضول	اهلل		بقيامها،	وهي	ليلة	�ضبع	وع�ضرين(	م�ضلم،	

وقد	كان	النبي		يتحرى	ليلة	القدر،	وياأمر	اأ�ضحابه	بتحريها،	وكان	

يوقظ	اأهله	يف	ليايل	الع�ضر	الأواخر	من	رم�ضان	رجاء	اأن	يدركوا	

ليلة	القدر،	وكان	ي�ضد	املئزر	وذلك	كناية	عن	جده	واجتهاده	عليه	

الن�ضاء	 واعتزاله	 الليايل،	 تلك	 يف	 العبادة	 يف	 وال�ضالم	 ال�ضالة	

فيها،	وورد	عن	بع�س	ال�ضلف	الغت�ضال	والتطيب	يف	ليايل	الع�ضر	

حتريًا	لليلة	القدر	التي	�ضرفها	اهلل	ورفع	قدرها،	ولهذا	ينبغي	اأن	

يتحراها	املوؤمن	يف	كل	ليايل	الع�ضر	عماًل	بقوله:	)التم�ضوا	ليلة	

القدر	يف	الع�ضر	الأواخر	من	رم�ضان(	متفق	عليه،	وقد	اأخفى	اهلل	

الليايل،	 تلك	 العبادة	يف	 النا�س	يف	 يجتهد	 عز	وجل	علمها	حتى	

ويجدوا	يف	طلبها	بغية	احل�ضول	عليها،	فيظنون	اأنها	يف	كل	ليلة،	

فرتى	الكثري	من	النا�س	يف	تلك	الليايل	املباركة	بني	�ضاجد	وقائم	

وداع	وباك،	فاللهم	وفقنا	لقيام	ليلة	القدر،	واجعلها	لنا	خريًا	من	

األف	�ضهر،	فالنا�س	بقيامهم	تلك	الليايل	يثابون	باإذن	اهلل	تعاىل	

على	قيامهم	كل	ليلة،	كيف	ل	وهم	يرجون	ليلة	القدر	اأن	تكون	يف	

الع�ضر	 ليايل	 العتكاف	يف	 	 النبي	 �ضنة	 كان	من	 ولهذا	 ليلة،	 كل	

من	رم�ضان.

ال�صم	 بذلك	 القدر	 ليلة	 �صميت	

قدر،	 ذو	 كتاب	 فيها	 نزل	 لأنه	

على	 قدر،	 ذي	 ملك	 بوا�صطة	

قدر،	 ذات	 واأمة	 قدر،	 ذي	 ر�صول	

ولأن	للطاعات	فيها	قدراً	عظيماً،	

كما	ان	من		اأقامها	واأحياها	�صار	

ذا	قدر	.

علمات ليلة القدر

ذكر	ال�ضيخ	بن	عثيمني	-رحمه	اهلل	-	اأن	لليلة	القدر	عالمات	مقارنة	

وعالمات	متابعة	ومن	اهم	العالمات	املقارنة	مايلى	:	قوة	الإ�ضاءة	

يح�س	 ل	 احلا�ضر	 الوقت	 يف	 العالمة	 وهذه	 الليلة،	 تلك	 يف	 والنور	

يف	 النور	 زيادة	 كذلك	 الأنوار،	 عن	 بعيدًا	 الرب	 يف	 كان	 من	 اإل	 بها	

تلك	الليلة،	واي�ضا	الطماأنينة،	اأي	طماأنينة	القلب،	وان�ضراح	ال�ضدر	

من	املوؤمن،	فاإنه	يجد	راحة	وطماأنينة	وان�ضراح	�ضدر	يف	تلك	الليلة	

تكون	 الرياح	 اأن	 الليايل،	عالوة	على	 بقية	 اأكرث	من	مما	يجده	يف	

يكون	اجلو	 بل	 قوا�ضف،	 اأو	 فيها	عوا�ضف	 تاأتي	 ل	 اأي	 �ضاكنة	 فيها	

منا�ضبًا،	كما	اأنه	قد	ُيري	اهلل	الإن�ضان	الليلة	يف	املنام،	كما	ح�ضل	

ذلك	لبع�س	ال�ضحابة	ر�ضي	اهلل	عنهم،	كذلك	اأن	الن�ضان	يجد	يف	

القيام	لذة	اأكرث	مما	يف	غريها	من	الليايل.

كيف يكون اإحياء ليلة القدر

كان	ر�ضول	اهلل	�ضلى	اهلل	عليه	و�ضلم	يجتهد	يف	الع�ضر	الأواخر	

من	رم�ضان	ما	ل	يجتهد	يف	غريها	بال�ضالة	والقراءة	والدعاء،	

النبي	 اأن	 عنها	 اهلل	 ر�ضي	 عائ�ضة	 عن	 وم�ضلم	 البخاري	 فروى	

�ضلى	اهلل	عليه	و�ضلم:	“كان	اإذا	دخل	الع�ضر	الأواخر	اأحيا	الليل	

يف	 يجتهد	 “كان	 وم�ضلم:	 ولأحمد	 املئزر”،	 و�ضد	 اأهله	 واأيقظ	

�ضلى	 النبي	 حّث	 كما	 غريها”،	 يف	 يجتهد	 مال	 الأواخر	 الع�ضر	

اهلل	عليه	و�ضلم	على	قيام	ليلة	القدر	اإميانًا	واحت�ضابًا،	فعن	اأبي	

هريرة	ر�ضي	اهلل	عنه	عن	النبي	�ضلى	اهلل	عليه	و�ضلم	اأنه	قال:	

“من	قام	ليلة	القدر	اإميانًا	واحت�ضابًا	غفر	له	ما	تقدم	من	ذنبه” 
)رواه	اجلماعة	اإل	ابن	ماجه(.	
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جمل�س ح�ضن عيد بوخما�س
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جمل�س عائلة العو�ضي
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اأي	تعديل	على	مواعيد	املجال�س،	الرجاء	اإر�ضال	التعديل	على	الربيد	الكرتوين.

املجال�س الرم�ضانية

	ال�صيخ	عبداهلل	بن	علي	بن	حمد	اآل	خليفة

36411000 عايل	 اأحمد	حمفوظ	العايل		

39639888 املنامة	 جمل�س	املرحوم	ال�صيـد	مو�صـى	العلـوي		

اجلفري	 جمل�س	عائلة	املديفع	

39454188 الق�ضيبية	 املرحوم	علي	بن	يو�صف	فخرو	

39457300 فريق	العو�ضية	 �صـالح	خنجــي	

17225547 النعيم	 اأحمد	يو�صف	حممود	

39645444 بالد	القدمي	 عبد	املهـدي	الب�صري	

39424269 بالد	القدمي	 �صالح	اجلـالوي	

17228855 املنامة	 �صادق	وتقي	البحارنة	

39672223 احلد	 جمل�س	امل�صلم	

املنامة	 اأبناء	�صيد	كاظم	جعفر	العلوي		

39585457 بني	جمرة	 احلاج	حممد	علي	من�صور	الغ�صرة	

39458262 بوري	 ال�صيخ	اأحمــد	الع�صفـور		

األحد

17229994 الرفاع	 ال�صيخ	�صلمان	بن	عبداهلل	بن	حمد	اآل	خليفة		

17752742 الرفاع	 دكتور	حممد	بن	جا�صم	الغتم		

17290802 الرفاع	 جا�صم	عبد	الرحمن	الزياين		

39630707 الرفاع	 خالد	را�صد	الزياين	واأخوانه		

39603130 الرفاع	 اإبراهيم	عبدالرحمن	فخرو		

39463765 عايل	 حمـي	الديـن	بهلـول		

39426262 مدينة	عي�ضى	 عبد	الباري	ال�صهابي		

	�صعادة	عبدالعزيز	بن	هادف	ال�صام�صي

17748310 الهملة	 	�صفري	دولة	الإمارات		

	عبد	احلميد	عبداجلبار	الكوهجي	

39336636 اجل�ضرة	 واإخوانه	

17293339 اجلنبية	 �صعادة	عبد	العزيز	حممد	الفا�صل		

17490090 �ضـار	 الأ�صتاذ	عبد	النبي	ال�صعلة		

	جمل�س	املرحوم	اإبراهيم	بن		ح�صن	

39613888 املحرق	 كمال	واأولده	-		

39666644 جبلة	حب�ضـي	 د.	كاظم	رجب		

39453808 بوقوة	 حبيب	علي	عواجـي		

39610011 �ضـار	 جمل�س	املرحوم	اإ�صماعيـل	كازرونـي	

17223229 جنو�ضان	 الأ�صتاذ	ماجد	جواد	اجل�صي	

39468668 حدائق	املاجد	 ابناء	ال�صيد	جميد	املاجد	

17534040 قرب	فندق	اخلليج	 �صعادة	ال�صفري	الكويتي	

39615005 العدلية	 ال�صيخ	عبد	احل�صيـن	الع�صفور		

39658899 العدلية	 عبد	العزيزعبد	اهلل	الزامل		

39659009 اأم	احل�ضم	 عبد	العزيز	الب�صام	

39464838 املنامة	 نـوار	علـي	الـوزان		

17822722 القفول	 عبدالنبي	حاجي	علي	حاجي	

39628881 ديوانية	اخللف-املنامة	 ح�صني	خلف	

39454638 ال�ضقية	 د.	من�صور	العري�س		

39622462 قرية	القدم	 جمل�س	مريزا	املحاري	

األثنني

اجملالس اليومية

الرفاع	 �صمو	ال�صيخ	علي	بن	خليفة	اآل	خليفة	

39458476 الرفاع	 ال�صيخ	خليفة	بن	حمد	اآل	خليفة	

17748404 الرفاع	 معايل	خليفة	الظهراين	

39655795 املاحوز	 عبداهلل	علي	كانـو	واإخوانه	

39656333 اأم	احل�ضم	 جمل�س	بوجميــد	

	مريزا	وحممد	اأبناء	عبدالر�صول

39622962 اأم	احل�ضم	 الطوا�س	

17742040 اأم	احل�ضم	 حممد	عيد	بوخما�س		

39652266 نعيم	 �صماحة	�صيد	علوي	الغريفي	

39441176 القفول	 ال�صيخ	علي	العو�صي		

39404770 جمعية	الوفاق،	القفول	 ال�صيخ	علي	�صلمان		

17252666 ال�ضلمانية	 عـلي	�صيــار		

39459898 �ضارع	البديع	 كاظم	الها�صمي	

39604873 �ضارع	البديع	 ح�صــن	لري		

ال�ضلمانية	 جمل�س	املرحوم	عبداهلل	يو�صف	فخرو	

17521500 �ضرتة	 �صعادة	دكتور	حممد	علي	ال�صرتي	

	ال�صيخ	عبدالرحمن	بن	حممد	

39662685 اجلفيـر	 بن	را�صد	اخلليفة	

39675566 عراد			 حممد	عي�صى	الوزان	

39673300 عراد	 عثمان	حممد	�صـريف	

39691177 �ضارع	البديع	 عبداهلل	حممد	جمعة	

36411000 عايل	 اأحمد	حمفوظ	العايل	

39685785 املحرق	 جمل�س	النائب	عي�صى	اأحمد	اأبو	الفتح		
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