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ت�صــدر	عن		وكالــة	اأبــرا�س

�ضـور املجالـ�س الرم�ضانيــة

”رمضانيات“ 
تــروي ذكريـات  

من اأيـام زمـان

العائالت البحرينية تت�ضابق ال�ضتقبال �ضيوفها..اأ�ضحاب املجال�س:

املجال�س الرم�ضانية تر�ضيخ للعادات االأ�ضيلة 

والتقاليد الرا�ضخة
يهّل	علينا	�صهر	اهلل،	لتبداأ	معه	عادة	�صنوية	اختطها	�صعب	البحرين	الأ�صيل	معرباً	من	خاللها	عن	دماثة	اخللق	التي	يتحلى	بها	

الف�صيل،	 ال�صهر	 ليايل	 تبداأ	 ان	 فما	 ي�صري	يف	عروقهم،	 الذي	 والرتاحم	 والتوا�صل	 تاأ�صل	يف	جذورهم،	 الذي	 والكرم	 البحرينيون،	

وتعم	الروحانيات	وال�صلوات،	حتى	تفتح	املجال�س	الرم�صانية	م�صرعة	م�صتقبلة	القا�صي	والداين	يف	جو	ت�صوده		م�صاعر	املحبة	والود	

والروحانية،	وهي	عادة	ميزت	اأهل	البحرين	عرب	الأجيال	املتعاقبة،	وما	هذه	املجال�س	اإل	تر�صيخ	للعادات	الأ�صيلة	والتقاليد	الرا�صخة	

التي	داأب	عليها	اأهل	البحرين،	تلك	التقاليد	التي	جتدد	قيم	الإخاء	واملحبة	التي	حث	عليها	ديننا	احلنيف،	ليكون	�صهر	رم�صان	فعاًل	

حول	 اأ�صحابها	 اأراء	 وت�صتطلع	 املجال�س	 اأبواب	 �صهر	التوا�صل	والرتاحم	والن�صجام	الذي	قلما	جند	له	نظرياً..	“رمضانيات” تفتح	

فوائد	ومزايا	املجال�س	الرم�صانية	وما	ي�صوبها	من	عيوب	اأي�صاً....

يف�ضل تبييت النية والبدء بعد العيد مبا�ضرة

 �ضيام ال�ضتة من �ضوال.. 

الدهر” �ضام  كمن  �ضامها  “من 
�صيام	ال�صتة	من	�صوال	م�صتحب	ملا	يرتتب	على	ذلك	من	الأجر	،	حيث	اإن	�صيامها	يعادل	

الأحاديث	 يف	 ورد	 كما	 	، الدهر	 �صام	 فكاأنه	 رم�صان	 �صيام	 بعد	 �صامها	 ومن	 �صنة،	 �صيام	

ال�صحيحة،	فعن	اأبي	اأيوب	الأن�صاري	ر�صي	اهلل	عنه	اأنه	حدثه	ر�صول	اهلل	�صلى	اهلل	عليه	

و�صلم	قال:“من	�صام	رم�صان	ثم	اأتبعه	�صتا	من	�صوال	كان	ك�صيام	الدهر..	“رمضانيات” 

ترفع	راية	�صوم	�صتة	اأيام	من	�صوال	وتك�صف	عن	فوائدها	وف�صل	القيام	بها	....





رمضانيات 3 اخلمي�س 27 رم�سان 1430 هجرية        17 �سبتمرب 2009 ميالدية

عالمة قبول �ضوم رم�ضان

الفوائد،	 من	 والكثري	 الكثري	 �شوال	 من	 اأيام	 �شتة	 �شيام	 وي�شمل	

نذكر	منها:	اإن	�شيام	�شتة	اأيام	من	�شوال	بعد	رم�شان	ي�شتكمل	

بها	اأجر	�شيام	الدهر	كله،	كما		اإن	�شيام	�شوال	و�شعبان	ك�شالة	

بذلك	 فيكمل	 وبعدها،	 املفرو�شة	 ال�شالة	 قبل	 الرواتب	 ال�شنن	

تكمل	 الفرائ�س	 فاإن	 ونق�س،	 خلل	 من	 الفر�س	 يف	 ح�شل	 ما	

نق�س	 للفر�س	 �شيامه	 النا�س	يف	 واأكرث	 القيامة..	 يوم	 بالنوافل	

معاودة	 فان	 كذلك	 الأعمال،	 من	 يجربه	 ما	 اإىل	 فيحتاج	 وخلل،	

رم�شان،	 �شوم	 قبول	 على	 عالمة	 رم�شان	 �شيام	 بعد	 ال�شيام	

فاإن	اهلل	تعاىل	اإذا	تقبل	عمل	عبد،	وفقه	لعمل	�شالح	بعده،	كما	

ح�شنة	 عمل	 فمن	 بعدها،	 احل�شنة	 احل�شنة	 ثواب	 بع�شهم:	 قال	

احل�شنة	 قبول	 على	 عالمة	 ذلك	 كان	 بعدها،	 بح�شنة	 اأتبعها	 ثم	

ذلك	 كان	 ب�شيئة	 اأتبعها	 ثم	 ح�شنة	 عمل	 من	 اأن	 كما	 الأوىل،	

عالمة	رد	احل�شنة	وعدم	قبولها،	اإ�شافة	اإىل	اإن	�شيام	رم�شان	

يوجب	مغفرة	ما	تقدم	من	الذنوب،كما	اأن	ال�شائمني	لرم�شان	

يوفون	اأجورهم	يف	يوم	الفطر،	وهو	يوم	اجلوائز	فيكون	معاودة	

من	 اأعظم	 نعمة	 فال	 النعمة،	 لهذه	 �شكرًا	 الفطر	 بعد	 ال�شيام	

له:	 فيقال	 قدماه،	 تتوّرم	 يقوم	حتى	 النبي	 كان	 الذنوب،	 مغفرة	

تاأّخر؟!	 وما	 ذنبك	 من	 تقدم	 ما	 لك	 اهلل	 غفر	 وقد	 هذا	 اأتفعل	

�شبحانه	 	- اهلل	 اأمر	 وقد	 �شكورا”.	 عبدًا	 اأكون	 “اأفال	 فيقول:	

وتعاىل	-	عباده	ب�شكر	نعمة	�شيام	رم�شان	باإظهار	ذكره،	وغري	

	َعَلى	
َ ّ
وْا	اهلل ُ َة	َوِلُتَكرِبّ ذلك	من	اأنواع	�شكره،	فقال:	{َوِلُتْكِمُلوْا	اْلِعَدّ

�شكر	 جملة	 فمن	 )البقرة:185(	 َت�ْشُكُروَن}	 َوَلَعَلُّكْم	 َهَداُكْم	 َما	

العبد	لربه	على	توفيقه	ل�شيام	رم�شان،	واإعانته	عليه،	ومغفرة	

ذنوبه	اأن	ي�شوم	له	�شكرًا	عقيب	ذلك.

يف�ضل تبييت النية والبدء بعد العيد 

	وي�شتحب	فى	�شيام	ال�شتة	من	�شوال	البدء	بها	بعد	العيد	مبا�شرة؛	

لأن	ذلك	من	باب	امل�شارعة	اإىل	اخلري،	اإذ	قال	تعاىل:{َو�َشاِرُعوْا	

ْت	 ِعَدّ
ُ
اأ ْر�ُس	

َ
َوالأ َماَواُت	 ال�َشّ َها	 َعْر�شُ ٍة	 َوَجَنّ ُكْم	 ِبّ َرّ ن	 ِمّ َمْغِفَرٍة	 اإِىَل	

ِلْلُمَتِّقنَي}	)اآل	عمران(،	وكذلك	قوله	تعاىل	{�َشاِبُقوا	اإِىَل	َمْغِفَرٍة	

ِلَلِّذيَن	 ْت	 ِعَدّ
ُ
اأ ْر�ِس	

َ
َواْلأ َماء	 ال�َشّ َكَعْر�ِس	 َها	 َعْر�شُ ٍة	 َوَجَنّ ُكْم	 ِبّ َرّ ن	 ِمّ

ِل	 	ُذو	اْلَف�شْ
ُ ّ َ
	ُيوؤِْتيِه	َمن	َي�َشاء	َواهلل ِ

ّ َ
ُل	اهلل 	َوُر�ُشِلِه	َذِلَك	َف�شْ ِ

ّ َ
اآَمُنوا	ِباهلل

كاماًل	 �شوال	 �شهر	 يف	 تفريقها	 ويجوز	 )احلديد(،	 اْلَعِظيِم}	

اأطلق	 الر�شول	�شلى	اهلل	عليه	و�شلم	 ؛	لأن	 التتابع	فيها	 يلزم	 ول	

عليه	 اهلل	 �شلى	 قال	 تفريقًا،	حيث	 ول	 تتابعًا	 يذكر	 ومل	 �شيامها	

�شوال	كان	ك�شيام	 �شتًا	من	 اأتبعه	 ثم	 “من	�شام	رم�شان	 و�شلم	

الدهر”،	وعلى	جانب	اآخر	فان	من	�شام	ال�شتة	من	�شوال	يف	عام	

ل	يلزمه	اأن	ي�شومها	يف	عام	اآخر	لكنه	ي�شتحب	له	ذلك	؛	لقول	

النبي	�شلى	اهلل	عليه	و�شلم	“ اأحب	الأعمال	اإىل	اهلل	اأدومها	واإن	

قل” رواه	البخاري	وم�شلم	من	حديث	عائ�شة	ر�شي	اهلل	عنها،	اإل	

اأنه	يلزم	يف	ال�شت	من	�شوال	ونحوها	من	النفل	املقيد	من	تبييت	

“من	مل	يبيت	 النبي	�شلى	اهلل	عليه	و�شلم	 الليل	لقول	 النية	من	

ال�شيام	قبل	الفجر،	فال	�شيام	له”.	

الفر�ض مقدم على النافلة 

	والأوىل	ملن	عليه	ق�شاء	من	رم�شان	اأن	يبداأ	به	لأنه	اأبراأ	لذمته؛	

ولأن	الفر�س	مقدم	على	النافلة،	واختلف	اأهل	العلم	فيمن	قدم	

القول	 ويتمثل	 قولني،	 على	 الفر�س	 �شيام	 على	 �شوال	 من	 ال�شت	

الأول	فى	اأن	ف�شيلة	�شيام	ال�شت	من	�شوال	ل	حت�شل	اإل	ملن	ق�شى	

ما	عليه	من	اأيام	رم�شان	التي	اأفطرها	لعذر.	وا�شتدلوا	لذلك	باأن	

النبي	�شلى	اهلل	عليه	و�شلم	قال	فيما	رواه	م�شلم	من	حديث	اأبي	

اأيوب	الأن�شاري:	“من	�شام	رم�شان	ثم	اأتبعه	�شّتًا	من	�شوال	كان	

اأكمل	 ملن	 رم�شان	 �شيام	 و�شف	 يتحقق	 واإمنا	 الدهر”.	 ك�شيام	

من	 ال�شت	 �شيام	 ف�شيلة	 اأن	 فى	 فتمثل	 الثاين	 القول	 اأما	 العدة،	

رم�شان	 اأيام	 عليه	من	 ما	 ق�شاء	 قبل	 �شامها	 ملن	 �شوال	حت�شل	

التي	اأفطرها	لعذر؛	لأن	من	اأفطر	اأيامًا	من	رم�شان	لعذر	ي�شدق	

عليه	اأنه	�شام	رم�شان،	فاإذا	�شام	ال�شت	من	�شوال	قبل	الق�شاء	

ح�شل	ما	رتبه	النبي	�شلى	اهلل	عليه	و�شلم	من	الأجر	على	اإتباع	

حا�شيته	 يف	 البجريمي	 نقل	 وقد	 �شوال،	 من	 �شتًا	 رم�شان	 �شيام	

قدم	 ملن	 يح�شل	 ل	 الثواب	 باأن	 القول	 ذكر	 بعد	 اخلطيب	 على	

و�شلم	 عليه	 اهلل	 �شلى	 النبي	 بقول	 حمتجًا	 الق�شاء	 على	 ال�شت	

“قد	يقال	 اأهل	العلم	قالوا	 اأتبعه	�شتًا	من	�شوال،	وعن	بع�س	 ثم	

وقع	عما	 بعدها	 اإذا	�شام	رم�شان	 لأنه	 التقديرية	 ت�شمل	 التبعية	

الفرائ�س	 نفل	 يف	 كما	 املتاأخرة	 ت�شمل	 التبعية	 اأو	 تقديرًا،	 قبلها	

التابع	لها	في�شن	�شومها	واإن	اأفطر	رم�شان”.	

 هل جتوز فى غري رم�ضان ؟ 

ميكن	 هل	 هو،	 هام	 �شوؤال	 امل�شلمني	 من	 الكثري	 اىل	 ويتبادر	

؟،	 اجلزاء	 نف�س	 وحت�شل	 �شوال	 غري	 يف	 ال�شت	 هذه	 ُت�شام	 اأن	

فبع�شهم	 الت�شاوؤل	 على	 الجابة	 فى	 والفقهاء	 العلماء	 واختلف	

ذهب	اإىل	اأنه	ل	يلزم	اأن	يعطي	هذا	الف�شل	ملن	�شامها	يف	غريه،	

قال	 حني	 فى	 هلل،	 املحبوبة	 وامل�شارعة	 املبادرة	 م�شلحة	 لفوات	

تق�شري	 نوع	 فيه	 يقع	 اأن	 بد	 ل	 رم�شان	 �شوم	 كان	 	اآخرون:“ملا	

وتفريط،	وه�شم	من	حقه	وواجبه	ندب	اإىل	�شوم	�شتة	اأيام	من	

فيه،	فجرت	 يقع	 اأن	 ما	ع�شاه	 وم�شددة	خللل	 له،	 �شوال،	جابرة	

هذه	الأيام	جمرى	�شنن	ال�شلوات	التي	يتنفل	بها	بعدها	جابرة	

ومكملة	،	وعلى	هذا		تظهر	فائدة	اخت�شا�شها	ب�شوال”.		

�شيام	ال�شتة	من	�شوال	�شنة	ملا	ثبت	عن	اأبي	اأيوب	ر�شي	اهلل	عنه	

اأن	ر�شول	اهلل	�شلى	اهلل	عليه	و�شلم	قال:“من	�شام	رم�شان	ثم	

وم�شلم،	 اأحمد،	 الدهر” رواه	 �شوال	كان	ك�شيام	 �شتا	من	 اأتبعه	

�شتة	 املغني:“�شوم	 يف	 قدامة	 ابن	 وقال	 والرتمذي،	 داود،	 واأبو	

يف	 وجاء	 العلم”،	 اأهل	 من	 كثري	 عند	 م�شتحب	 �شوال	 من	 اأيام	

�شوم	 ي�شن	 اأنه	 اإىل	 الفقهاء	 جمهور	 “ذهب	 الفقهية	 املو�شوعة	

البع�س	 	ظهر	 رم�شان،	فى	حني	 بعد	�شوم	 �شوال	 اأيام	من	 �شتة	

نقال	 عابدين	 ابن	 قال	 حيث	 متتابعة،	 �شومها	 كراهة	 ونقوا	

باأ�س	 ل	 واملختار:“اأنه	 التجني�س	 كتابه	 يف	 الهداية	 �شاحب	 عن	

من	 ذلك	 يعد	 اأن	 من	 يوؤمن	 ل	 لأنه	 كانت	 اإمنا	 الكراهة	 لأن	 به،	

املعنى”،	 ذلك	 زال	 والآن	 بالن�شارى،	 ت�شبها	 فيكون	 رم�شان،	

واعترب	الكا�شاين	حمل	الكراهة:“اأن	ي�شوم	يوم	الفطر،	وي�شوم	

العيد	ثم	�شام	بعده	�شتة	 يوم	 اأفطر	 اإذا	 فاأما	 اأيام،	 بعده	خم�شة	

اأيام	فلي�س	مبكروه،	بل	هو	م�شتحب”.	

احل�ضنة بع�رش زائد �ضتة

وقد	ف�ّشر	لنا	النبي	�شلى	اهلل	عليه	و�شلم	اأن	من	�شام	ال�شت	من	

ال�شابق،	بقوله:“من	 الدهر	كما	يف	احلديث	 �شوال	كان	ك�شيام	

�شام	�شتة	اأيام	بعد	الفطر	كان	متام	ال�شنة،	اإذ	من	جاء	باحل�شنة	

فله	ع�شر	اأمثالها”،	ويف	رواية	:	“جعل	اهلل	احل�شنة	بع�شر	اأمثالها	

اأخرجه	 ال�شنة”،	 متام	 اأيام	 �شتة	 و�شيام	 اأ�شهر،	 بع�شرة	 ف�شهر	

ورواه	 والرتهيب،	 الرتغيب	 وهو	يف	�شحيح	 وابن	ماجة	 الن�شائي	

ابن	خزمية	بلفظ:” �شيام	�شهر	رم�شان	بع�شرة	اأمثالها	و�شيام	

اأيام	ب�شهرين	فذلك	�شيام	ال�شنة”،	ويقول	الإمام	النووي،	 �شتة	

بع�شر	 احل�شنة	 لأن	 الدهر،	 ك�شيام	 كان	 “واإمنا	 العلماء:	 قال	

اأمثالها،	فرم�شان	بع�شرة	اأ�شهر،	وال�شتة	ب�شهرين..”.

 تعد مبثابة �ضكر لنعمة مغفرة الذنب

�ضيام �ضوال.. ال�ضتة البي�س 

يعد	�صيام	ال�صتة	من	�صوال	بعد	رم�صان	فر�صة	من	تلك	الفر�س	الغالية،	بحيث	يقف	ال�صائم	على	

اأعتاب	طاعة	اأخرى،	بعد	اأن	فرغ	من	�صيام	رم�صان	،	كما	اأن	�صيامها	عقب	انتهاء	رم�صان	دليل	على	

�صكر	ال�صائم	لربه	تعاىل	على	توفيقه	ل�صيام	رم�صان،	وزيادة	يف	اخلري،	كذلك	فاأن	�صيامها	دليل	

على	حب	الطاعات،	ورغبة	يف	املوا�صلة	يف	طريق	ال�صاحلات	،	وقال	جمهور	العلماء	اأن	�صيام	�صوال	

ك�صالة	ال�صنن	الرواتب	قبل	ال�صالة	املفرو�صة	وبعدها،	فيكمل	بذلك	ما	ح�صل	يف	الفر�س	من	خلل	

ونق�س،	فاإن	الفرائ�س	تكمل	بالنوافل	يوم	القيامة..	واأكرث	النا�س	يف	�صيامه	للفر�س	نق�س	وخلل،	

فيحتاج	اإىل	ما	يجربه	من	الأعمال	،	حيث	قال	�صلى	اهلل	عليه	و�صلم		“ اإن	اأول	ما	يحا�صب	النا�س	

به	يوم	القيامة	من	اأعمالهم	ال�صالة	قال	يقول	ربنا	جل	وعز	ملالئكته	وهو	اأعلم	انظروا	يف	�صالة	

عبدي	اأمتها	اأم	نق�صها	فاإن	كانت	تامة	كتبت	تامة	واإن	انتق�س	منها	�صيئا	قال	انظروا	هل	لعبدي	من	

تطوع	فاإن	كان	له	تطوع	قال	اأمتوا	لعبدي	فري�صته	من	تطوعه	ثم	توؤخذ	الأعمال	على	ذاكم	“ رواه	

... �صوال	 ال�صتة	من	 اأبو	داود...“رمضانيات” تك�صف	ف�صل	�صيام	
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:جتمع بني املواطن الب�ضيط والعلماء ورجال ال�ضيا�ضة واالقت�ضاد .. اأ�ضحاب املجال�س

املجال�س الرم�ضانية منتديات فكرية 

ملناق�ضة هموم املجتمع واملواطنني
تلعب املجال�س الرم�سانية دورًا �سخمًا وهائاًل فى التوا�سل بني اأهل البحرين واأقاربهم واخوانهم واأ�سدقاءهم وذويهم، حيث تت�سابق الكثري 

من العائالت اليوم يف فتح هذه املجال�س م�ستقبلة �سيوفها باختالف فئاتهم واجتاهاتهم، يف جو من التجان�س الذي طاملا ميز اأهل البحرين، 

خا�سة وان مما مييز هذه املجال�س اأن روادها ال يقت�سرون على اأهايل املنطقة فح�سب، بل يت�سابق اأهايل البحرين لتبادل الزيارات واملرور 

الدين،  عامل  وبينهما  االأعمال،  رجال  جواره  واإىل  الب�سيط،  املواطن  الرم�ساين  املجل�س  يف  جتد  لذلك  وهناك،  هنا  املجال�س  خمتلف  على 

ورابعهم االقت�سادي، وغريهم ال�سيا�سي واالأكادميي واملفكر والطبيب واملهند�س، لذلك مل تعد هذه املجال�س جمرد فر�سة للقاء واالجتماع، 

بل بات اغلبها اأ�سبه باملنتدى الفكري الذي يطرح خمتلف الق�سايا وامل�سكالت االجتماعية، وياأخذ منها ماأخذه يف البحث والنقا�س العميق، 

وهذا ما اأعطى مثل هذه املجال�س قيمة م�ساعفة جعلت املثقفني قبل غريهم يت�سابقون حل�سورها واالإفادة اأو اال�ستفادة مما ُيطرح فيها، 

الأنها باتت فعاًل منتديات فكرية تقدم مادة د�سمة ملن يح�سرها، وامللفت يف هذه املجال�س اأنها تعد فر�سة للتوا�سل وااللتقاء، فمن مل تقابله 

اأمامك يف احد املجال�س الرم�سانية املنت�سرة يف كافة ربوع البحرين، كما يحر�س كبار امل�سئولني  اأو غدًا  منذ �سنني طويلة، �ستجده اليوم 

التقت  والوزراء على التواجد يف  مثل هذه املجال�س قناعة منهم باأهميتها ودورها يف تاأ�سيل التوا�سل والتالحم املجتمعي...“رمضانيات” 

باأ�سحاب املجال�س الرم�سانية وا�ستمعت اإىل وجهات نظرهم حول فوائد املجال�س الرم�سانية ....

اأكد	ال�شيد	عبد	احلكيم	ال�شمري	اأن	:“املجال�س	الرم�شانية	هى	عادة	قدمية	فى	املجتمع	البحرينى	واأ�شبحت	اليوم	اأكرث	و�شوحا،	خا�شة	مع	

اهتمام	القيادة	ال�شيا�شية،	وو�شائل	العالم	لتاأ�شيل	هذه	املمار�شة	الجتماعية،	حيث	انح�شرت	املجال�س	الرم�شانية	فى	ال�شابق	على	اجتماع	

الأهل	والأ�شدقاء	والأقارب	فى	جمال�س	الذكر،	وقراءة	القراآن	والدرو�س	الدينية،	فى	حني	ظهرت	الآن	جمال�س	رم�شانية	اجتماعية	متثل	واجهات	

املجتمع	من	رجال	الأعمال،	ورجال	الدين،	وال�شيا�شة،	فاأ�شبحت	موقعا	للتقاء	اأفراد	املجتمع	فى	ظل	جو	رم�شاين	روحاين	يوؤ�شل	اللفة	والرتابط	

بني	فئات	املجتمع	وطبقاته	ومذاهبه،	وتن�شهر	فيه	جميع	الفروقات،	وتكون	منا�شبة	لاللتقاء	والتوا�شل	ملن	مل	يت�شن	له	التوا�شل	خالل	ال�شهور	

املا�شية،	ونحن	ن�شجع	هذه	العادة،	ونوؤكد	عليها،	ونتمنى	اأنها	تتطور،	ويتوا�شل	اهتمام	العالم	بهذه	الأن�شطة	الجتماعية”.

وحول	راأيه	فى	جملة	رم�شانيات،	قال	ال�شيد	عبد	احلكيم	ال�شمري:“كانت	مفاجاة	هذا	العام،	حيث	مل	نعهد	مثل	هذه	الإ�شدارات	املتخ�ش�شة	

من	قبل،	وقد	ا�شتطاعت	اأن	تكمل	اجلو	الرم�شاين	من	خالل	تغطيات	خا�شة	ومبا�شرة	ملجال�س	الوجهاء	ورجال	الأعمال	واملهتمني	والفاعليني	الجتماعيني،	اإ�شافة	اإىل	ذلك	كان	هناك	تركيز	خا�س	على	

اجلانب	التاريخي	والثقايف	ململكة	البحرين،	حيث	اأ�شبح	هناك	موا�شيع	اأ�شبحت	فى	طي	الن�شيان،	ولكن	جملة	رم�شانيات	جنحت	فى	اأن	تربزها	للمجتمع	فى	حلة	جديدة	وم�شوقة،	ومنها	ت�شليط	ال�شوء	على	

حدث	ال�شراء	واملعراج،	وماء	زمزم	املبارك،	وليلة	القدر،	ومل	يخلو	اهتمام	املجلة	مبو�شوع	الأطعمه	والأطباق	الرم�شانية،	واملجلة	لم�شت	�شغف	قلوب	النا�س	وعقولهم	فى	اآن	واحد	فى	هذا	ال�شهر	الكرمي،	

واأثبتت	وجودها	فى	اأغلب	املجال�س	الن�شطة	فى	خمتلف	مناطق	اململكة،		ونتمنى	لهذه	اجلريدة	التوفيق	والنجاح،	واأن	يكون	لها	مبادرات	متميزة	على	مدى	العام،	لأن	مثل	هذه	ال�شدارات	ت�شهم	فى	توا�شل	

اأفراد	املجتمع،	ولبد	األ	ت�شدر	فى	�شهر	رم�شان	فقط	بل	ت�شتمر	لكى	تكون	عالمة	بارزة	ومميزة	للحياة	اليومية	ل�شعب	البحرين”.

ال�ضيد عبد احلكيم ال�ضمري:

املجال�س الرم�ضانية موقع جيد للقاء اأفراد املجتمع 

ورم�ضانيات مفاجاأة رم�ضان لهذا العام

قال	ال�شيد	خالد	ابراهيم	العو�شي	:	“اأ�ش�س	جمل�س	العو�شي	مبنطقة	اجلفري	عام	1984	وكان	ملجل�س	عائلة	العو�شى	والأهل	والقارب	واجلريان،	

وكان	يجمع	�شملهم	فى	جو	قراآين	واأحاديث	رم�شانية،	وحفظ	القران	الكرمي”،	مو�شحا	“ ويعد	املجل�س	مبثابة	فر�شة	لتزاور	العائالت	البحرينية	

والأهل	والتجار	فى	لقاء	من	املحبة	واملودة	وجتديد	للعالقات،	واملجال�س	ب�شكل	عام	تعد	�شمة	للبحرينني	نعتز	بها،	وندعو	اهلل	ان	يدمي	هذه	العادة	

علينا،	خا�شة	وان	املجال�س	الرم�شانية	متثل	املكان	الذى	ميكن	ان	يلتقى	فيه	ال�شدقاء	والزمالء	بعد	فرتة	انقطاع	ب�شبب	الن�شغال،	وي�شكل	�شهر	

رم�شان	فر�شة	لالإلتقاء	بالأحباب	والأ�شحاب،	لن	ذلك	ي�شكل	جزءا	مهما	من	العادات	والتقاليد	املرتبطة	بال�شهر	الف�شيل”.

وحول	راأيه	فى	جملة	رم�شانيات،	قال	ال�شيد	خالد	ابراهيم	العو�شي:	“�شاهمت	املجلة	فى	دعم	املجال�س	الرم�شانية،	وهى	حتتوى	على	ال�شور	

ت�شتمر	املجلة	فى	 اأن	 للمجال�س	على	م�شتوى	اململكة،	ونحن	نريد	 والتغطية	املمتازة	 اأ�شكركم	على	هذا	املجهود	الطيب	 وانا	 القدمية	اجلميلة،	

ال�شدور،	لننا	نتمنى	للعمل	اجليد	اأن	يكتمل	ول	ينق�س”.

ال�ضيد خالد ابراهيم العو�ضي:

املجال�س الرم�ضانية فر�ضة لتزاور العائالت البحرينية فى 

لقاء من املحبة واملودة 
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اأكد	ال�شيد	خالد	فوؤاد	جا�شم	اخلاجة:“تاأ�ش�س	جمل�س	احلاج	على	بن	احمد	اأخلاجة	منذ	4	�شنوات،	وفى	موقع	يعترب	من		املواقع	املهمه	فى	اململكة	

جتاريا	واقت�شاديا،	وي�شتقبل	املجل�س	الكثري	من	الزائرين	وال�شيوف	من	خمتلف	اجلن�شيات،	واملجل�س	له	دور	كبري	فى	رم�شان	وغري	رم�شان	اي�شا،	

فنحن	نوفر	للعائالت	واملواطنني	جمل�شنا	للزواج	وغريه	من	الفعاليات،	كما	يقوم	املجل�س	با�شت�شافة	عدد	من	القراء	فى	�شهر	رم�شان	وخطباء	ودعاة	

ا�شالميني،	وهناك	افطار	يومي،	حيث	اأعددنا	خيمة	افطار	�شائم	تقريبا	لأكرث	من	300	�شخ�س،	واحلمدهلل	نقوم	بذلك	كل	�شنة	ولدينا	فى	هذا	

املجل�س	اي�شا	مركز	حتفيظ	القراآن	الكرمي	با�شم	الوالد	فوؤاد	جا�شم	اخلاجة”.

وعن	املجال�س	فى	البحرين،	قال	ال�شيد	خالد	فوؤاد	جا�شم	اخلاجة	:“هي	جمال�س	قدمية	ونحن	منذ	ال�شغر	جندها،	وطبعا	هى	ت�شاهم	فى	التوا�شل	

والتقارب	بني	اأفراد	املجتمع	وجمل�شنا	مفتوح	لكل	اأطياف	املجتمع	بدون	متييز،	والواجب	على	هذا	اجليل	املوا�شلة	مع	جيل	الباء	فى	توارث	هذه	العادة	

احلميدة،	واحلمدهلل	نحن	فى	البحرين	بعد	امل�شروع	ال�شالحى	ل�شاحب	اجلاللة	امللك	حمد	بن	عي�شى	اآل	خليفة	اأ�شبحنا	ن�شعر	براحة	اأكرث	وحرية	

الكلمة	وانتقاد	الأخطاء	والأمور	التى	ت�شئ	اإىل	البلد،	ومن	ميزة	املجال�س	اأي�شا	خلق	و�شيلة	ملالقاة	الأقارب	والأهل	والأ�شدقاء	فى	ظل	الظروف	املتغرية	لهذا	الع�شر.	

وفى	جمل�شنا	نقوم	باحياء	العادات	والتقاليد	كالقرقاعون	ونتذكرها	مع	الأجداد	والأباء”.

وحول	راأيه	فى	جملة	رم�شانيات	قال	ال�شيد	خالد	فوؤاد	جا�شم	اخلاجة	:	“احلقيقة	اأنا	فوجئت	ب�شدورها،وراأيتها	باحدى	املجال�س،	ولفتت	نظرى	كثريا،	ووجدت	فيها	جهدا	كبريا	خا�شة	عن	زاوية	البحرين	فى	

املا�شى،	والرتكيز	على	املجال�س	والفعاليات	الرم�شانية،	و�شراحة	البحرين	بحاجة	اىل	مثل	هذه	ال�شدارات	الن�شيطة	التى	ترى	فيها	الأخبار	الآنية	و�شور	املجال�س	ب�شكل	يومى	وهذا	�شئ	نفتقده	فى	البحرين،	وفى	

نظرى	فان	املجلة	عك�شت	روح	املجال�س	فى	البحرين،	وخلقت	التوا�شل	و�شجعت	على	زيادة	الزيارات	للمجال�س	الرم�شانية،ونتمنى	لكم	التوفيق	و�شكرا	على	جهدكم”.

ال�ضيد خالد فوؤاد جا�ضم اخلاجة:

املجال�س الرم�ضانية عادة بحرينية اأ�ضيلة ويجب على 

االأجيال القادمة توارثها 

قال	ال�شيد	مريزا	الطوا�س:“كانت	املجال�س	الرم�شانية	فى	زمن	الجداد	قليلة،	ففى	كل	منطقة	كان	هناك	جمل�س	اأو	جمل�شني	فكان	النا�س	عندهم	

اأما	اليوم	فاملجال�س	هى	 ي�شتطيعون	اجللو�س	فى	املجل�س	ملدة	طويلة،	ويزورهم	انا�س	من	كل	مكان	فى	اململكة	وكان	رواد	هذه	املجال�س	معروفني،	

جمال�س	مرور	وذلك	ب�شبب	كرثة	املجال�س”.

وبالن�شبة	ملجل�س	الطوا�س،	قال	ال�شيد	مريزا	الطوا�س	:“تاأ�ش�س	جمل�س	الطوا�س	قبل	150	�شنة	تقريبا	فى	راأ�س	الرمان،	وكان	على	منط	املجال�س	

القدمية	م�شتقال	عن	البيت،	وكان	ي�شتقبل	الطواوي�س	الذين	ياأتون	من	خارج	البالد	مثل	قطر	والكويت	ودبى،	حيث	مل	تكن	هناك	فنادق	فى	ال�شابق	

ماعدا	فندق	البحرين	فكان	النا�س	يبيتون	فى	املجال�س،	التى	كانت	جمال�س	اأدب	وقراءة،	وكانت	املجال�س	ليلية	على	طول	ال�شنة	ولي�س	فى	رم�شان	

وكان	 وال�شراء،	 والبيع	 اأي�شا	 التجارة	 اأمور	 فيه	 تدار	 وكانت	 اأدبيا	 الطوا�س	فقد	كان	حمفال	 وبالن�شبة	ملجل�س	 والوجهاء،	 العلماء	 فقط،	ويح�شرها	

الرتابط	بينهم	قويا،	وكان	الوالد	يقول	اأنه	اإذا	اأفل�س	اأحد	التجار	الطواوي�س	يخفونه	فى	املجل�س	اأحيانا	ملدة	40	يوما	حتى	ل	يتعر�س	مل�شاكل	مع	التجار	الآخرين”.

النا�س	 اهلل	 �شاء	 وان	 جميلة،	 تراثية	 مو�شوعات	 من	 تتناولونه	 ما	 واأعجبنى	 معلومة،	 يوم	 كل	 تعطون	 انكم	 وخ�شو�شا	 طيبة،	 بادرة	 :“هى	 الطوا�س	 مريزا	 ال�شيد	 وفيما	يتعلق	براأيه	فى	جملة	“رمضانيات” قال	

تقراأ	هذه	املعلومات	وال�شتفادة	منها	ب�شكل	جيد”.

ال�ضيد مريزا الطوا�س:

املجال�س الرم�ضانية القدمية كانت قليلة مقارنة 

باالأيام احلالية 

ال�ضيد عبداحلميد عبداجلبار الكوهجي:

املجال�س الرم�ضانية فر�ضة جيدة لتعليم اأبنائنا 

العادات والتقاليد البحرينية االأ�ضيلة

اأكد	ال�شيد	عبداحلميد	عبداجلبار	الكوهجي	اأن	:“املجال�س	عادة	قدمية	يف	البحرين،	وهي	عادة	اأجدادنا	يف	التوا�شل	بني	النا�س	ولها	فوائد	

كثرية	منها	التقرب	النا�س	والتعرف	عليهم،	ومعرفة	�شخ�شياتهم،	فتaتكون	من	ذلك	عالقات	متتد	للم�شتقبل،	وخ�شو�شًا	جيل	ال�شباب	القادم،	

لأننا	نعرف	الكبار	ولي�س	ال�شباب،	ولذلك	فان	هذه	املجال�س	فر�شة	ممتازة	لذلك،	كما	اأنها	تتميز	اأي�شا	بالأحاديث	التي	تدور	يف	جنباتها	والتى	

بكونها	اجتماعية	ب�شيطة	بعيدة	عن	ال�شوؤون	ال�شيا�شية	الد�شمة	ثقيلة	الظل،	اأما	اأحاديث	ال�شاعة	فهي	خفيفة	على	القلب	وتربط	القلوب،	وبالن�شبة	

لأبنائنا	واأحفادنا	فهم	يتعلمون	من	هذه	املجال�س	اآداب	املجال�س	والكالم	والأ�شول،	فهي	حمطة	ا�شرتاحة	من	الأ�شغال	التي	�شغلتنا	عن	املجتمع	

و�شرح	�شدر	وت�شفية	القلوب”.

واأنها	كانت	 اأهل	البحرين	منذ	القدم،	 اأن:“املجال�س	الرم�شانية	عادة	حميدة	تعارف	عليها	 ال�شيد	عبداحلميد	عبداجلبار	الكوهجي	 واأو�شح	

ولتزال	مو�شعا	للتوا�شل	بني	النا�س	يف	هذا	الوطن	العزيز،	وهي	موؤ�شر	على	حر�س	اجلميع	على	التوا�شل	واملحبة،	وهذه	من	اخل�شال	الطيبة	

التي	يجتمع	عليها	اأهل	البحرين،	كما	اأن	النقا�شات	الرثية	التي	متتاز	بها	املجال�س	الرم�شانية	تعك�س	وعي	وحت�شر	هذا	ال�شعب	وتفتح	كل	اجل�شور	للتوا�شل	املبا�شر	بني	اجلميع،	كما	اأنها	�شرورية	لتوثيق	املحبة	

وال�شفاء	بني	الأ�شر	البحرينية	وتوطيد	العالقات	الطيبة	بينها”.

وفيما	يتعلق	براأيه	وتعليقه	على	جملة	رم�شانيات	قال	ال�شيد	عبداحلميد	عبداجلبار	الكوهجي	:“املجلة	فخمة	فى	�شكلها	اخلارجى	وجودة	طباعتها،	كما	اأن	كتاباتها	كذلك	اأي�شا،	فاملوا�شيع	ل	تقت�شر	على	

�شور	املجال�س،	بل	جند	هناك	مواد	ثقافية	كمركز	ال�شيخ	ابراهيم	الثقايف	وهذا	�شئ	طيب،	خ�شو�شًا	واأين	قمت	بزيارة	هذا	املركز	واأن�شح	البحرنيني	بزيارته،	واأي�شًا	موا�شيع	البخور	والعود	وتغطية	املا�شي	

والرتاث،	والبحرين	اأيام	زمان،	واأ�شال	اهلل	اأن	يوفقكم	على	عملكم	و	ت�شكرون	على	جهودكم	املمتازة”.
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جمل�س جهاد بوكمال
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جمل�س  �ضعيد ال�ضرييف
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زيارة	ال�شكرتري	العام	لالأمم	

املتحدة	داك	�شكجوليد

ذكريات من اأيام زمان

ن
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يا

كر
ذ

زيارة	الزعيم	الهندي	

جواهر	نهرو

زيارة	الرئي�س	امل�شري	جمال	

عبدالنا�شر	يف	اخلم�شينيات
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اأي	تعديل	على	مواعيد	املجال�س،	الرجاء	اإر�شال	التعديل	على	الربيد	اللكرتوين.

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�شيبية	 املرحوم	علي	بن	يو�صف	فخرو	

39457300 فريق	العو�شية	 �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		

اخلميس
17812811 الرفاع	 �صعادة	ال�صيخ	عبداهلل	بن	خالد	اخلليفة	

	ال�صيخ	عبداهلل	بن	خليفة	

36343781 الرفاع	 بن	�صلمان	اآل	خليفة	

17680071 الرفاع	 �صعادة	د.	ماجد	بن	علي	النعيمي	

39461369 اجلفري	 جمل�س	عبدالغفار	الكوهجـي	

17720044 املحافظة	 ال�صيخ	حمود	بن	عبد	اهلل	اآل	خليفة	

39615005 العدلية	 ال�صيخ	عبداحل�صني	الع�صفور	

36651111 العدلية	 جمل�س	في�صل	جواد	

17748801 ال�صهلة	 �صعادة	علي	�صالح	ال�صالح		

17228855 ال�صهلة	 �صادق	وتقي	البحارنة		

39687777 جبلة	حب�صي	 جميل	كاظم	العلوي	

17400056 بوقوة	 حبيب	علي	عواجي	

39455566 الدراز	 ديوانيـة	الع�صفـور	

39476676 احلد	 جمل�س	اآل	حممود	

39672223 احلد	 جمل�س	امل�صلم	

39616151 احلد	 عبدالرحمن	بوعلي	

39671417 احلد	 عي�صى	مبارك	الكبي�صي	

39645444 بالد	القدمي	 عبد	املهـدي	الب�صري	

اجلمعة

اجملالس اليومية

17230088 باربار	 يو�صف	عبدالوهاب	احلواج		

	�صعادة	ال�صيخ	عبدالرحمن	بن	

36744404 الرفاع	الغربي	 علي	بن	خليفـة	اآل	خليفـة	

39665552 العدلية	 اأبناء	املرحوم		اأ.	اأحمد	العمران		

36411000 عايل	 اأحمد	حمفوظ	العايل	

	ال�صيخ	عبدالرحمن	بن

39662685 اجلفيـر	 	حممد	بن	را�صد	اخلليفة	

17712510 الق�صيبية	 اأبناء	ح�صن	حيدر	دروي�س	

39645444 بالد	القدمي	 عبد	املهـدي	الب�صري	

39666491 الديه	 جمل�س	احلاج	علي	الطويل	

39660066 اأبو	�صيبع	 اإبراهيم	عبداهلل		لطف	اهلل	

39468668 حدائق	املاجد	 اأبناء	ال�صيد	جميد	املاجد	

39454948 �صـار	 عبد	الغني	واإبراهيم	جهرمي	واإخوانهم	

39466688 دم�صتان	 جعفر	حممد	اآل	�صيف	

39636364 الدراز	 ال�صيد	كاظم	الدرازي	

39660036 مدينة	حمد	 د.	اأحمد	جا�صم	جمال	

39458262 بوري	 ال�صيخ	اأحمـد	الع�صفـور	

17786111 املاحوز	 �صعاده	من�صور	بن	رجب	

39622462 قرية	القدم	 مريزا	املحاري	

39400944 النعيم	 النائب	ال�صيخ	جا�صم	املوؤمن		
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زيارة	الرئي�س	الرتكى	

جالل	بابار

ذكريات من اأيام زمان
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زيارة	�شلطان	�شعيد	بن	تيمور	

�شلطنة	عمان

زيارة	ملك	اململكة	الردنية	

الها�شمية	احل�شني	بن	طالل	



يتقدم

الشيخ عبدالحسين خلف العصفور

 إلى من شرفه بزيارة مجلسه الرمضاني

بالشكر والتقدير واإلمتنان

كما يتقدم للجميع بالتهنئة الصادقة بحلول عيد الفطر المبارك 

داعيًا المولى العلي  القدير أن يعيده عليكم وعلى األمة االسالمية باليمن والمسرات

يتقدم

أبناء المرحوم الحاج إسماعيل كازروني 

إلى من شرفهم بزيارة مجلسهم الرمضاني

بالشكر والتقدير واإلمتنان

كما يتقدمون للجميع بالتهنئة الصادقة بحلول عيد الفطر المبارك

 داعين المولى العلي القدير أن يعيده عليكم وعلى األمة

اإلسالمية باليمن والمسرات




