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الصالة
اس إلى َّ
تؤدى َق ْب َل ُخ ُر ِ
وج ال َّن ِ

زكـاة الفطـر ..جـائزة القبـول
الفطر في السنة الثانية من الهجرة مع فرض صيام رمضان،
ُشرعت زكاة ِ
وهي عبادة من العبادات وقربة من القربات العظيمات ،الرتباطها بالصوم
الذي أضافه اهلل إلى نفسه إضافة تشريف وتعظيم ،فقد روى البخاري
وغيره عن ابن عمر ،رضي اهلل عنهما ،قال “فرض رسول اهلل “صلى اهلل
عليه وسلم “ زكاة الفطر من رمضان ،صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير،
على العبد والحر والذكر واألنثى والصغير والكبير من المسلمين ،فمن
أداها قبل الصالة فهي زكاة مقبولة ،ومن أداها بعد الصالة فهي صدقة
من الصدقات ،وتحمل زكاة الفطر الكثير من الفوائد لكال من المزكي
والمحتاج للزكاة ،وتتمثل الفائدة التي تعود على المزكي في تطهير
الصائم مما عساه يكون قد وقع فيه مما يتنافى مع حكمة الصوم
وأدبه ،ومن قسا قلبه ولم يخرجها ،على الرغم من يسرهاَّ ،
دل على
أنه لم يستفد من دروس الصيام رحمة ،وكان صيامه صيامًا شكليًا قد
يكون ُمرغمًا عليه حيا ًء ،ال من اهلل ولكن من الناس ،وتمتاز زكاة الفطر أو
صدقة الفطر عن الزكوات األخرى بأنها مفروضة على األشخاص ال على
األموال ،وأتفق جمهور العلماء أنها فريضة واجبة....

السيد أحمد محسن بن سلوم:
الوالد من الرعيل األول الذين عملوا في تجارة اللؤلؤ

ذكريات من أيام زمان

المجالس الرمضانية

أكد السيد أحمد محسن بن سلوم أن “ الوالد الحاج محسن بن سلوم
كان من الرعيل األول إن جاز لنا التعبير ،من أهل العاصمة المنامة الذين
اتجهوا للعمل في مجال العقارات والتجارة ،وجدنا األكبر المرحوم الحاج
محسن بن علي بن حسين بن سلوم كان من وجهاء أهالي المنامة وذو
مكانة مميزة بحكم موقعه اإلجتماعي واإلقتصادي ممن ساهم في
النهضة الحضارية والعمرانية لهذا البلد ،وكان يملك عقارات و بساتين
وقد اشتهر بتجارة اللؤلؤ وله عالقة قوية مع الشيوخ حكام البلد”،
موضحا “أنا من الناس الذين تمتليء رئاتهم بكل نسمة هواء ،وتعلق
بأقدامهم كل حبة رمل ،وتجول أعينهم ومشاعرهم في كل زقاق
من زقاق هذه األرض الكريمة العريقة ،فالمنامة هي مسقط رأسي
وواحة طفولتي وصباي وشبابي” ،مشيرا إلى “منذ بدايتي حياتي العملية،
اتجهت للعمل الحر في مجال التجارة والعقار ،وعلى الرغم من أن هذا
القطاع يمثل ركنًا مهمًا في اإلقتصاد الوطني ،لكن الميزة فيه أنك تتعلم وتتعلم وتتعلم وربما بعد كل
ما تعلمته ..تخطأ ويكون الخطأ كبيرًا والخسارة فادحة ،لكن هذا الخطأ يجعلك – إن كنت من المثابرين
والمجتهدين – تنطلق من جديد وتنجح ويفتح لك رب العالمين أبواب الرزق ،ولهذا وجدت في العمل في مجال
العقارات مدرسة مهمة ،ثم بعد ذلك تتيح لك هذه المساحة الواسعة من المعارف فرصة تكوين صداقات
جديدة” ،منوها إلى “أنني من الناس الذين يؤمنون أن كل مواطن يستطيع أن يخدم بلده ومن أي موقع،
بغض النظر على التسميات ،كما تربينا من الوالد بحب الوطن وحب الناس والعمل لنيل رضا رب العالمين من
خالل هذا المنهج ،ثم قبل صدور الثقة السامية من لدن حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل
خليفة عاهل البالد المفدى حفظه اهلل ورعاه بتعييني محافظًا في العام  ،2003وهي ثقة أعتز ويعتز بها
كل أبناء البحرين ،وكنت عضوًا في مجلس الشورى ،وهاتين التجربتين وضعتاني في مسار مهم ومباشر مع
القيادة الرشيدة ومع المواطنين الكرام فشعرت بالكثير من الفخر ألن يتحول التكليف الى تشريف لخدمة
الوطن”....الكثير والكثير من التفاصيل األخرى في مشوار نجاح السيد أحمد محسن بن سلوم في حوار خاص
لـ “رمضانيات” في أجواء رمضانية تعمها الروحانية ......
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تصرف في البلد الذي وجبت عليه فيه

زكاة الفطر ..طهارة الصيام في مقدار صاع
تحمل زكاة الفطر الكثير من الفوائد لكال
من المزكي والمحتاج للزكاة ،وتتمثل
الفائدة التى تعود على المزكي في
تطهير الصائم مما عساه يكون قد وقع
فيه مما يتنافى مع حكمة الصوم وأدبه،
كالسباب والنظر المحرم والغيبة والتمتع
بما دون االتصال الجنسي حتى من زوجته،
وقليل من الناس من يسلم له صومه من
كل المآخذ ،فتكون زكاة الفطر بمثابة
جبر لهذا النقص ،أو تكفير له إلى جانب
ٍ
المكفرات األخرى من االستغفار والذكر
والصالة وغيرها ،وهي في الوقت نفسه
برهان على أنه استفاد من دروس الجوع
والعطش رحمة بما يعانون منهما من
الفقراء والمساكين ،فقد قاسى كما
يقاسون ،وهنا ال يجوز أن يقسو قلبه
وتجمد عاطفته عندما يرى غيره ممن ال
يجد ما يسد به جوعته أو يطفئ ظمأه،
يسأله شيئًا من فضل اهلل عليه ،وكأن هذه
الزكاة ،وهي رمز متواضع ،بمثابة الرسم
المفروض على الصائم ليتسلم جائزة
التقدير من اهلل يوم العيد ،كما جاء في
حديث ابن عباس بسند مقبول في مثل
هذه المواطن ،حيث ُيشهد اهلل تعالى
مالئكته على رضاه ومغفرته لعباده جزاء
صيام رمضان وقيام لياليه.....
حكمتها ومشروعيتها
َس ُ
َّاس َق َ
“فر َ
ال َ
ص َّلى ال َّل ُه عَ َليْهِ
عَ ْن اب ِْن عَ ب ٍ
ول ال َّلهِ َ
َض ر ُ
اة ا ْل ِف ْ
م َز َك َ
ث
ِم ِم ْن ال َّل ْغ ِو وَ الرَّ َف ِ
ط ِر ُط ْهر ًَة ل َّ
س َّل َ
وَ َ
ِلصائ ِ
َ
ً
َ
ْ
ي َز َكاةٌ
َ
َ
ْ
ين َمن أدَّ َ
س ِ
اها قبْل َّ
وَ ُط ْع َمة ِلل َم َ
اك ِ
الصالةِ ف ِه َ
َم ْقبُو َل ٌة وَ َم ْن أَدَّ َ
صدَ َق ٌة ِم ْن
َّ
ي َ
اها ب َْعدَ
الصالةِ َف ِه َ
َّاس ِب ِإ ْس َنادٍ
الصدَ َق ِ
ات” (رَوَ اهُ أَبُو دَ اوُ د ِم ْن رِوَ ايَةِ اب ِْن عَ ب ٍ
َّ
س ٍن) ،وقوله “طهرة” أي تطهيرا لنفس من صام
َح َ
رمضان  ،وقوله “والرفث” قال ابن األثير “الرفث هنا هو
الفحش من كالم” ،قوله “وطعمة” بضم الطاء وهو
الطعام الذي يؤكل ،وقوله “من أداها قبل الصالة” أي
قبل صالة العيد ،وقوله “فهي زكاة مقبولة” المراد
بالزكاة صدقة الفطر ،وقوله “صدقة من الصدقات”
والص ِح ُ
يح
يعني التي يتصدق بها في سائر األوقات،
َّ
َس ُ
أَ َّن َها َفرْ ٌ
“فر َ
ض ل َِقوْ ِل اب ِْن عُ َم َر َ
ول ال َّلهِ صلى اهلل
َض ر ُ
اة ا ْل ِف ْ
عليه وسلم َز َك َ
اع ا ْل ُع َل َماءِ عَ َلى أَ َّن َها
إلج َم ِ
ط ِر” ،وَ ْ
َفرْ ٌ
ض.
وقت وجوبها
َّ
ُ
َ
ْ
وب زكاة الفطر ف ُهوَ وَ ق ُ
ووَ ْق ُ
س
ت غرُ ِ
ت وُ ُج ِ
وب الش ْم ِ
وب َّ
ض َ
آخ ِر يَوْ ٍم ِم ْن ر ََم َ
س
ِم ْن ِ
ب ب ُِغرُ ِ
انَ ،ف ِإ َّن َها َت ِج ُ
الش ْم ِ
َ
َ
َ
آخ ِر َ
ض َ
ش ْه ِر ر ََم َ
م
ِم ْن ِ
انَ ،ف َم ْن َت َزوَّ جَ  ،أوْ وُ لِدَ َل ُه وَ َلدٌ أوْ أ ْس َل َ
َّ
َقب َ
سَ ،ف َع َليْهِ ا ْل ِف ْ
طر َُة ،وَ ِإ ْن َك َ
ْل ُغرُ ِ
ان ب َْعدَ
وب الش ْم ِ
َّ
س َل ْي َلةَ
َ
ْ
ُ
َ
َ
ْ
م تلز ْم ُه ،وَ ِمن َم َ
ات ب َْعدَ غرُ ِ
ا ْل ُغرُ ِ
وب ،ل ْ
وب الش ْم ِ
صدَ َق ُة ا ْل ِف ْ
ا ْل ِف ْ
ط ِر ،وهى زكاة تجب على
ط ِرَ ،ف َع َليْهِ َ
ي ال َّل ُه عَ ْن ُه َما َق َ
“فر َ
ال َ
َض
المسلمين :عَ ْن اب ِْن عُ َم َر ر ِ
َض َ
َس ُ
اة ا ْل ِف ْ
م َز َك َ
صاعًا
ط ِر َ
ول ال َّلهِ َ
س َّل َ
ص َّلى ال َّل ُه عَ َليْهِ وَ َ
ر ُ
َ
َ
َ
َ
ْ
ْ
َّ
َ
ْ
ْ
صاعًا ِمن ش ِعي ٍر عَ لى ال َعب ِْد وَ ال ُح ِّر وَ الذك ِر
ِمن ت ْم ٍر أوْ َ

سل ِِم َ
ين”(..البخاري)،
وَ األ ْن َثى وَ َّ
ِير ِم ْن ا ْل ُم ْ
ير وَ ا ْل َكب ِ
الص ِغ ِ
يث َنافِ ٍع دَ ال َل ٌة
وقال الشافعي رحمه اهلل ،وَ فِ ي َح ِد ِ
َ
َس َ
م ي َْف ِر ْض َها
ل
وسلم
ول ال َّلهِ صلى اهلل عليه
ْ
عَ َلى أَ َّن ر ُ
ين وَ َذل َ
ِك ُموَ َ
سل ِِم َ
اب ال َّلهِ عَ َّز وَ َج َّل،
اف َق ٌة ل ِِك َت ِ
إال عَ َلى ا ْل ُم ْ
ط ُهورًا وَ َّ
ين َ
َف ِإ َّن ُه َج َع َل َّ
الط ُهو ُر ال ي َُك ُ
سل ِِم َ
الز َك َ
ون
اة ِل ْل ُم ْ
سل ِِم َ
ين”.
إال ِل ْل ُم ْ
على من تجب الزكاة
وتجب زكاة الفطر على المستطيع ،حيث َقالَ
َّ
ي “وَ ُك ُّل َم ْن دَ َخ َل عَ َليْهِ َ
شوَّ ٌ
ال وَ عِ ْندَ هُ ُقو ُت ُه
الشافِ ِع ُّ
اة ا ْل ِف ْ
وت َم ْن ي َُقو ُت ُه يَوْ َم ُه وَ َما ي َُؤدِّ ي بِهِ َز َك َ
وَ ُق ُ
ط ِر عَ ْن ُه
َ
َ
ُ
م أدَّ َ
م يَك ْن عِ ْندَ هُ إال َما
م وَ عَ ْن ُه ،وَ ِإ ْن ل ْ
اها عَ ْن ُه ْ
وَ عَ ْن ُه ْ
َ
َ
م ي َُكنْ
ْ
ْ
ْ
َ
ي َُؤدِّ ي عَ ن ب َْع ِ
م أدَّ اها عَ ن ب َْع ٍ
ض ،وَ ِإن ل ْ
ض ِه ْ
ْس عَ َليْهِ وَ ال
عِ ْندَ هُ إال ِسوَ ى ُم ْؤ َنتِهِ وَ ُم ْؤ َنت ِ
م يَوْ َم ُه َف َلي َ
ِه ْ
اة ا ْل ِف ْ
وت عَ ْن ُه َز َك ُ
عَ َلى َم ْن ي َُق ُ
ط ِر” ،وقال النووي رحمه
َ
ْ
ْ
َسا ِر
سرُ ال فِ طر ََة عَ ليْهِ بِال ِخ ٍ
اهلل “ا ْل ُم ْع ِ
الف” ،وَ االعْ ِتبَا ُر بِالي َ
وبَ ،ف َم ْن َف َ
وت
ض َل عَ ْن ُقوتِهِ وَ ُق ِ
ال ا ْلوُ ُج ِ
وَ اإلِعْ َ
ِح ِ
سا ِر ب َ
ص ٌ
وسرٌ،
اع َ ،ف ُهوَ ُم ِ
َم ْن َت ْل َز ُم ُه َن َف َق ُت ُه ِل َل ْي َلةِ ا ْل ِع ِ
يد وَ يَوْ ِمهِ َ
س ٌر وَ ال َي ْل َز ُم ُه َ
ض ْل َ
م ي َْف ُ
ي ٌء
ي ٌء َف ُهوَ ُم ْع ِ
وَ ِإ ْن َل ْ
ش ْ
ش ْ
ال” ،ويخرج المسلم الزكاة عن نفسه وعمن
فِ ي ا ْل َح ِ
ينفق عليهم من الزوجات واألقارب إذا لم يستطيعوا
إخراجها عن أنفسهم فإن استطاعوا فاألولى أن
يخرجوها هم  ،ألنهم المخاطبون بها أص ً
ال”.
مقدار الزكاة
ومقدار زكاة الفطر صاع من طعام بصاع النبي صلى
س ِعيدٍ ا ْل ُخ ْد ِر َّي
اهلل عليه وسلم لما تقدم لحديث أبي َ
ي ال َّل ُه عَ ْن ُه َق َ
ال ُ
َّ
ط َ
ص َّلى
ِي
ب
ن
ال
ان
“ك َّنا ُن ْع ِ
ر ِ
ِّ َ
يها فِ ي َز َم ِ
َض َ
صاعً ا ِم ْن َ
ام”( ..البخاري) ،والوزن
ط َع ٍ
م َ
س َّل َ
ال َّل ُه عَ َليْهِ وَ َ
يختلف باختالف ما يمأل به الصاع ،فعند إخراج الوزن
البد من التأكد أنه يعادل ملئ الصاع من النوع المخرَج
منه ،وهو مثل  3كيلو من الرز تقريبًا ،قال الشافعي
“وَ ِإ ْن ْ
اق َت َ
ات َقوْ ٌم ُذر ًَة  ،أَوْ دُ ْخ ًنا  ،أَوْ ُس ْل ًتا أَوْ ُأ ْر ًزا  ،أَوْ أَ َّي َحبَّةٍ
إخ َراجُ َّ
ت ِم َّما فِ يهِ َّ
الز َك ُ
م ْ
َما َكا َن ْ
الز َكاةِ ِم ْن َها.
اة َف َل ُه ْ
األم للشافعي ج 2باب الرجل يختلف قوته” ،وقال
النووي “ي ْ
ُش َتر ُ
َط فِ ي ا ْل ُم ْخر َِج ِم ْن ا ْل ِف ْ
طرَةِ أَ ْن ي َُك َ
ون ِم ْن
َ
يها ا ْل ُع ْ
ب فِ َ
شرُ أي في زكاة الحبوب
األ ْقوَ ِ
ات ا َّلتِي ي ِ
َج ُ
ي ٌء ِم ْن َغي ِْر َها إال َ
ُج ِز ُئ َ
األقِ َ
ط وَ ا ْل ُجب ُ
ْن
والثمارَ ،فال ي ْ
ش ْ
وَ ال َّلب َُن”.
وقت اإلخراج
وتؤدي زكاة الفطر قبل صالة العيد ،كما في الحديث
أن النبي صلى اهلل عليه وسلم “أَمر بها أَ ْن تؤدى َقب َ
ْل

الصالة”( ..البخاري) ،أما وقت الجواز
اس إلى َّ
ُخرُ ِ
وج ال َّن ِ
فهو قبل العيد بيوم أو يومين ،ففي صحيح البخاري
عن نافع قال “كان ابن عمر يعطي عن الصغير والكبير
بني وكان يعطيها الذين
حتى أنه كان يعطي عن ّ
يقبلونها وكان يُعطون قبل الفطر بيوم أو بيومين”،
ومعنى قوله “الذين يقبلونها” هم الجباة الذين
ينصبهم اإلمام لجمع صدقة الفطر،وعَ ْن َنافِ ٍع َّ
“إن
ْع ُ
ث ِب َز َكاةِ ا ْل ِف ْ
اب َْن عُ َم َر َك َ
ط ِر إلى ا َّل ِذي ُت ْج َم ُع
ان َيب َ
َ
ْن أوْ ب َِث َ
عِ ْندَ هُ َقب َ
ْل ا ْل ِف ْ
الثةٍ ” ،ويكره تأخيرها
ط ِر ِبيَوْ َمي ِ
بعد صالة العيد وقال بعضهم يحرم وتكون قضاء
اها َقب َ
“م ْن أَدَّ َ
ي
ْل َّ
واس ُت ِدل لذلك بحديث َ
الصالةِ َف ِه َ
َز َك ٌ
اة َم ْقبُو َل ٌة وَ َم ْن أَدَّ َ
صدَ َق ٌة ِم ْن
اها ب َْعدَ َّ
ي َ
الصالةِ َف ِه َ
ات”( ..أبو داود).
الصدَ َق ِ
َّ
أهل الزكاة
وتصرف زكاة الفطر إلى األصناف الثمانية التي تصرف
فيها زكاة المال وهذا هو قول الجمهور ،وذهب
المالكية وهي رواية عن أحمد واختارها ابن تيمية
وق َ
إلى تخصيص صرفها للفقراء والمساكينَ ،
ال
َّ
َ
اة ا ْل ِف ْ
م َز َك ُ
ي
ل
م عَ ْهِ
س ُ
ط ِر عَ َلى َم ْن ُت ْق َ
س ُ
ي “وَ ُت ْق َ
الشافِ ِع ُّ
يها َغيْرُ َذل َ
َز َك ُ
ُج ِز ُئ فِ َ
س ُم َها عَ َلى
ِك ،وَ ي َْق ِ
اة ا ْل َم ِ
ال ال ي ْ
َ
ْ
ْ
م ال ُمكا َتب َ
ُون
س ِ
ين وَ فِ ي الر َِّق ِ
اب وَ ُه ْ
ا ْل ُف َقرَاءِ وَ ال َم َ
اك ِ
وَ ا ْل َغا ِر ِم َ
ِيل” ،وقال النووي
ِيل ال َّلهِ وَ اب ِْن َّ
ين وَ فِ ي َ
السب ِ
سب ِ
َ
َّاس رضي اهلل عنهما أ َّن
“بعدما ساق حديث ابن عَ ب ٍ
ِي صلى اهلل عليه وسلم َق َ
ال ل ُِم َعاذٍ رضي اهلل
ال َّنب َّ
َ
َ
َ
ْ
ً
َ
َّ
ُ
َ
ُ
َ
ْ
ْ
ُ
م
م أن عَ لي ِ
م َ
صدَ قة تؤخذ ِمن أغ ِنيَائ ِِه ْ
ْه ْ
عنه “أعْ ل ِْمه ْ
َ
وَ ُتر َُّد فِ ي ُف َ
ُ
ُ
ْ
يءٍ ِم ْن
ش
ع
ف
ز
و
َج
ي
ال
قال
م”،
ِه
ئ
َا
ر
ق
ِ
“وَ
دَ
ُ
ْ
اة ا ْل ِف ْ
َّ
ط ِر وَ َز َك ُ
سوَ ا ٌء َز َك ُ
ال،
الز َكوَ ِ
ات إلى َكافِ رٍَ ،
اة ا ْل َم ِ
َ
َ
َ
ُ
َّ
ٌ
َ
َ
َ
َ
وَ قال َمالِك وَ الليْث وَ أ ْح َم ُد وَ أبُو ثوْ ٍر ال ي ُْعطوْ ن أي
الكفار” ،والمستحقون لزكاة الفطر من الفقراء ومن
عليهم ديون ال يستطيعون وفاءها أو ال تكفيهم
رواتبهم إلى آخر الشهر فيكونون مساكين محتاجين
فيعطون منها بقدر حاجتهم.
مكان اإلخراج
َ
اة ا ْل ِف ْ
“فأ َّما َز َك ُ
قال ابن قدامة رحمه اهلل َ
ط ِر َف ِإ َّن ُه
َ
سوَ ا ٌء َكانَ
ي َُفر ُِّق َها فِ ي ا ْل َب َل ِد ا َّل ِذي وَ َجب ْ
َت عَ ليْهِ فِ يهِ َ ،
م ي َُك ْن؛ َ
وب َّ
الز َكاةِ َ ،ف ُفر َِّق ْ
ت
َب وُ ُج ِ
سب ُ
أل َّن ُه َ
َما ُل ُه فِ يهِ أَوْ َل ْ
س َبب َ
ُها فِ يهِ ” ،وورد في فقه اإلمام
فِ ي ا ْل َب َل ِد ا َّل ِذي َ
ُ
ْ
َ
ُ
يم ْن ُهوَ ِمنْ
مالك رحمه اهلل “قل ُ
تَ :ما قوْ ل َمال ٍ
ِك فِ َ
ص َر يَوْ َم ا ْل ِف ْ
ْن ي َُؤدِّ ي َز َك َ
ط ِر أَي َ
أَ ْه ِل ْ
اة
إف ِر ِ
يقي ََّة وَ ُهوَ ب ِِم ْ
َ
ِكَ :حي ُ
ال َمال ٌ
ال َمال ٌ
ْث ُهوَ َ ،ق َ
ال َ :ق َ
ط ِر ؟ َق َ
ا ْل ِف ْ
ِك وَ ِإ ْن أدَّ ى
َ
َ
َ
َ
ُ
يقيَّة أ ْج َزأهُ ”.
عَ ْن ُه أ ْهل ُه ِب ِإ ْف ِر ِ
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الوالد حرص على غرس القيم واألخالق في نفوسنا ..السيد أحمد محسن بن سلوم:

بن سلوم عائلة بحرينية “منامية” عريقة
جذورها ضاربة في التاريخ
سلوم” وذلك حسب الوثائق الرسمية في تلك الفترة ،وهو
يحاذي فريق المخارقة وشارع اللؤلؤ والزراريع باإلضافة إلى
منطقة النعيم التي يفصلها عن كل من فريق أبو صرة و
الزراريع شارع الشيخ حمد.
 qما هي أهم القيم والمباديء التي غرسها فيكم
وتعلمتموها منه؟
من دون شك ،حينما نتكلم عن اآلباء واألجداد ،فإننا نتكلم
عن نظام صارم في الحياة ،سواء كان ذلك بالنسبة لألسر
الغنية أم الفقيرة على حد سواء ،وألننا نعيش في كنف
مجتمع محافظ فقد كان الوالد ينظر إلى القيم واألخالق
والتربية الحسنة بالدرجة األولى ،وهذا ما كان يحيطنا به،
ولعل أهم القيم والمباديء التي غرسها فينا هي النظر
إلى الجانب الديني والعالقة بين المرء وربه في كل تصرفاته،
وبنا ًء على ذلك ،تتفرع فروع األمانة وحسن الخلق والتعامل
الطيب والمروءة ،إال أن ذلك ال يمنع من القول أننا تعلمنا من
الوالد الجد في العمل والصبر وعدم إتخاذ قرارات متعجلة،
وتحمل اآلخرين ممن هم حولنا وعدم اإلساءة إلى أي
طرف مهما كانت الظروف ومهما كان الوضع ،كما حرص
الوالد على غرس حب الناس فينا دون النظر إلى لونهم أو
مذهبهم وكان منزله قبلة للجميع في هذا الوطن من
مختلف المدن والقرى ،وكان يحرص على تحقيق التعايش
والتجانس بين جميع الطوائف.
مع صاحب الجاللة الملك المفدى وسمو رئيس الوزراء يوم تعيينه في مجلس الشورى عام 1996م

أكد السيد أحمد محسن بن سلوم أن “عائلة الحاج محسن بن سلوم عائلة
تعتز وتتشرف بأن تكون إحدى العوائل البحرينية العريقة ذات الجذور الضاربة
في التاريخ حيث يرجع نسب العائلة إلى قبيلة بني خزاعة التي كان لها المكانة
المرموقة في الجاهلية واإلسالم والتي استوطنت قلب الجزيرة العربية”،
موضحًا أن “جدنا األكبر المرحوم الحاج محسن بن علي بن حسين بن سلوم
كان من وجهاء أهالي المنامة وذو مكانة مميزة بحكم موقعه اإلجتماعي
واإلقتصادي ممن ساهم في النهضة الحضارية والعمرانية لهذا البلد ،وكان
يملك عقارات وبساتين وقد اشتهر بتجارة اللؤلؤ وله عالقة قوية مع الشيوخ
حكام البلد” ،وأضاف “كان الوالد رحمه اهلل ،حاله حال الكثير من تجار المنامة
أو تجار البحرين عمومًا تربطهم عالقات مع تجار من مختلف مناطق البحرين،
وكثيرًا ما كان بعض التجار من المحرق ومن قرى شارع البديع يأتون الى
مجلسنا في المنامة وبعضهم يداوم على حضور المجالس الحسينية في
المأتم من سنة وشيعة وكان هذه الصورة األصيلة بمثابة كنز بالنسبة للوالد
وبالنسبة لنا وهي أن نفخر باألسرة البحرينية التي تتعانق فيما بينها بروابط
دينية وإنسانية واجتماعية ،ولكم نحن في حاجة إلى هذه الروح اليوم في
وقتنا الحاضر ،ونتمنى أن يحرص الجميع على إنعاش هذه الروح وغرسها في
نفوس األبناء”“...رمضانيات” إلتقت بالسيد أحمد محسن بن سلوم في حوار
رمضاني هادئ تعمه األجواء الروحانية......
 qبداية هال حدثتنا عن عائلتكم ،والوالد الذي أسس
لهذه العائلة المتميزة؟
بكل سرور ،ويشرفنا كثيرًا أن نتحدث معكم في صحيفة

” التي أصبحت حلقة وصل بين الناس في شهر
“
رمضان المبارك ونتمنى لكم التوفيق ،أما بالنسبة لعائلتنا
والوالد الحاج محسن بن سلوم فهي عائلة تعتز وتتشرف
بأن تكون إحدى العوائل البحرينية العريقة ذات الجذور
الضاربة في التاريخ حيث يرجع نسب العائلة إلى قبيلة
بني خزاعة التي كان لها المكانة المرموقة في الجاهلية
واإلسالم والتي استوطنت قلب الجزيرة العربية.

رمضانيات

 qماذا كان يعمل وكيف كانت حياته؟
كان الوالد من الرعيل األول إن جاز لنا التعبير ،من أهل
العاصمة المنامة الذين اتجهوا للعمل في مجال العقارات
والتجارة ،وكما تعلم ،فإن فترة جيدة منذ منتصف
األربعينيات حتى بداية السبعينيات كانت تمثل مرحلة
عقارية خصبة لإلستثمار في المجال العقاري ،ولربما
نستطيع القول أن الكثير من اآلباء واألجداد الذي شقوا
طريقهم في التجارة ،كان يجمعون بين التجارة والعقار،
وهذا الوضع قائم حتى عصرنا الحاضر.
 qهل لكم أن تذكروا لنا مواقف لكم مع الوالد ال
يمكن أن تنسوها؟
المواقف كثيرة ال يمكن أن تنسى ،لكن أهم المواقف التي
تدور في المخيلة وتبث في النفس ذكريات جميلة هي
عالقاته مع معارفه وأصدقائه من الجيران والتجار ،فكان
الوالد رحمه اهلل ،حاله حال الكثير من تجار المنامة أو تجار
البحرين عمومًا تربطهم عالقات مع تجار من مختلف
مناطق البحرين ،وكثيرًا ما كان بعض التجار من المحرق
ومن قرى شارع البديع يأتون الى مجلسنا في المنامة
وبعضهم يداوم على حضور المجالس الحسينية في
المأتم من سنة وشيعة وكان هذه الصورة األصيلة بمثابة
كنز بالنسبة للوالد وبالنسبة لنا وهي أن نفخر باألسرة
البحرينية التي تتعانق فيما بينها بروابط دينية وإنسانية
واجتماعية ،ولكم نحن في حاجة الى هذه الروح اليوم في
وقتنا الحاضر ،ونتمنى أن يحرص الجميع على انعاش هذه
الروح وغرسها في نفوس األبناء.

 qأين كانت نشأة الوالد األولى؟

 qكيف هي العالقة بينكم كعائلة حاليًا؟

جدنا األكبر المرحوم الحاج محسن بن علي بن حسين بن
سلوم كان من وجهاء أهالي المنامة وذو مكانة مميزة
بحكم موقعه اإلجتماعي واإلقتصادي ممن ساهم في
النهضة الحضارية والعمرانية لهذا البلد ،وكان يملك عقارات
وبساتين وقد اشتهر بتجارة اللؤلؤ وله عالقة قوية مع
الشيوخ حكام البلد منذ عهد المغفور له بإذن اهلل تعالى
الشيخ عيسى بن علي آل خليفة رحمه اهلل ،وقد كان الناس
في السابق يطلقون على فريج أبو صرة القريب من منطقة
النعيم والذي يقع فيه مأتم بن سلوم إسم “فريق بن

وهلل الحمد ،نحن في الحقيقة نعيش في خير بين أهلنا
وذوينا ومع كل أسرة على أرض البحرين الطيبة ،بدءًا
بالعائلة الحاكمة ،آل خليفة الكرام ،مرورًا بأصغر بيت وأسرة
في أي مكان في البحرين ..ولهذا ،قلت هذه المقدمة
ألشير الى أنني مع اخوتي وأخواتي نشكر اهلل دومًا على
نعمة المحبة بيننا وبين كافة أفراد العائلة ،وأكثر من يبعث
في القلب السرور هي أن الجميع على كلمة (قلب واحد)،
في السراء الضراء ..ونسأل اهلل أن يديم علينا وعلى الجميع
الخير والمعروف والرخاء.
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المغفور له صاحب السمو الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة وبجانبه صاحب الجاللة الملك
حمد بن عيسى آل خليفة والحاج محسن بن سلوم خالل إفتتاح محطة الوقود بالبسيتين
لصاحبه محمد علي حسن
 qكيف كانت الحياة في شهر رمضان سابقًا؟ وما هو
الروتين الذي كان والدكم يقوم به في هذا الشهر
الكريم؟
ربما تقصد بهذا السؤال العودة بي الى الماضي الجميل
حينما كنا في سن الصبا والشباب ،وفي الحقيقة ،فإن
تلك المرحلة ال يمكن أن تعود ،وهي في الحاضر تعتبر من
القصص الجميلة التي ننقلها الى األبناء ..عمومًا ،سنتكلم
عن العادة اليومية في شهر رمضان المبارك والتي أشرتم
اليها بكلمة الروتين ،فهي لم تكن روتينًا بقدر ما كانت
منهجًا في الشهر الفضيل ..فالوالد ،كان يحرص على أن
نتعلم أمرًا مهمًا :وهو أن شهر رمضان المبارك شهر الفوز
بالكنوز العظيمة ،وبالتالي ،فإن الحصول على هذه الكنوز
يتطلب سعيًا لنيل رضا رب العالمين ،وهكذا ،مع العمل
وطلب لقمة العيش طيلة النهار ،ننتقل الى العبادة وتالوة
القرآن في مأتم بن سلوم في المساء بحضور لفيف من
المواطنين ،وبعد التالوة والذكر والقراءة الحسينية ،وألنها
مناسبة للتواصل اإلجتماعي بين الناس ،يجلس الجميع
ليتجاذبوا اطراف الحديث والسؤال عن بعضهم البعض،
وفوق كل ذلك ،فقد كان الناس يدركون أن المجالس
مدارس ،كما تعلمنا من العائلة الحاكمة الكريمة،
وخصوصًا حين كان سمو المغفور له بإذن اهلل تعالى سمو
الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة طيب اهلل ثراه ،وحين
يستقبل المواطنين أو يزورهم في مجالسهم كان يكرر
هذه العبارة المنقولة عن والده وجده رحمهم اهلل جميعًا،
وأضف الى ذلك ،أننا كمسلمين ،يطيب لنا المكوث في
المجالس التي يذكر فيها اهلل سبحانه وتعالى تسبيحًا
واجال ً
ً
وعبادة ،وكذلك المجالس التي تتطيب بالسيرة
ال
العطرة ألهل بيت النبوة صلوات اهلل وسالمه عليهم
أجمعين ،وهذه كلها نفحات تترك في نفوس الطيبة غرسًا
كريمًا ينعكس على الحياة اليومية والمعامالت التي تقوم
على قيم الدين الحنيف.
 qما الذي تقولونه اليوم ألبنائكم وما هي الرسائل
التي يمكن أن يستفيدوا منها؟
 qهي ذات الرسائل التي تنطلق من القيم الدينية
واإلجتماعية وكذلك الوطنية ،ولكن عبر مراحل
مختلفة من الزمن كما تعلم ،فاألبناء اليوم يعيشون
مرحلة من اإلنطالق واإلنفتاح اإلعالمي والتقني
والثقافي الكبير ،باإلضافة الى تغير األنماط الحياتية ،إال
أنه – سبحان اهلل– مع كل ذلك تبقى روحانية الشهر
الفضيل وتبقى عطاءاته ويبقى الحضور اإليماني في
مجالس الذكر في الشهر المبارك ،وكذلك في مجالس
إحياء أمر أهل البيت عليهم السالم انطالقًا من عبارة اإلمام
الصادق “ع” ”:احيوا أمرنا رحم اهلل من أحيا أمرنا” ..وهذه
الروحانية وهذه العطاءات اإليمانية تصبح بمثابة جلسات
جميلة مع األبناء نتناقش معهم ويتناقشون معنا في
مختلف الجوانب وهو أمر طيب ،ألننا نريد منهم أن يكونوا
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مع صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة في إحدى المناسبات

على قناعة وإيمان بما يحملونه من مباديء وقيم ،وليس
أرقى وأروع من قيم ومباديء ديننا اإلسالمي الحنيف ،أما
أهم الرسائل فهي فهم الدين بوسطيته واعتداله وخيره
لكل البشر ،وتمثل المعاني الدينية واألخالقية والتربوية في
حب الوطن وحب أهل الوطن وتقدير كل من يعيش على
أرض الوطن بدءًا بالقيادة الرشيدة حفظها اهلل مرورًا بكل
مكونات المجتمع ،إنتها ًء بأصغر إنسان يعيش على هذه
األرض مهما كان أصله وفصله ومكانته.
 qأين كانت نشأتكم وكيف كانت طفولتكم؟هل
أثرت النشأة أو الطفولة على شخصيتكم وكيف كان
ذلك؟
طبعًا ،أكذب عليكم إن قلت أنني أستطيع مقاومة “عشق
البحرين”! فأنا من الناس الذين تمتليء رئاتهم بكل نسمة
هواء ،وتعلق بأقدامهم كل حبة رمل ..وتجول أعينهم
ومشاعرهم في كل زقاق من زقاق هذه األرض الكريمة
العريقة ..والمنامة هي مسقط رأسي وواحة طفولتي
وصباي وشبابي وأيامي هذه أيضًا ..ولهذا ،نعم ..أقول نعم
أثرت النشأة في شخصيتي ،واختصر الكالم بعبارة واحدة:
هل هناك بحريني يستطيع العيش دون أن يكون في قلبه
رمز عظيم إسمه “البحرين”؟.
 qهل تتذكر أحداث محورية أو طريفة أيام الدراسة؟
بالطبع هي كثيرة ال يمكننا سردها ،ولكن اختصارًا ،وأنت
تعرف كيف أن مدارسنا اإلبتدائية واإلعدادية والثانوية كانت
تدور في فلك المنامة ..أي بعضها في السلمانية وبعضها
اآلخر في النعيم والقضيبية والحورة وهكذا ..لذلك ،فإن
الذكريات تكون ممزوجة بشخوص من مختلف مناطق
البحرين ..وأهم ما يدفعني لقول ذلك ،أنك قد تعيش
موقفًا مع طالب صديق من أهل سترة ،وتعيش موقفًا
آخر مع صديق من أهل المحرق مث ً
ال ..وفي الحقيقة ،كثيرة
هي المواقف الطريفة ومنها ما يحدث أثناء التحصيل
العلمي في الفصل ،وبعضها في باحة المدرسة وبعضها
مع المدرسين.
 qما هي الوظائف التي تقلدتها مع بداية حياتك
المهنية؟
منذ بدايتي حياتي العملية ،اتجهت للعمل الحر في مجال
التجارة والعقار ،وعلى الرغم من أن هذا القطاع يمثل ركنًا
مهمًا في اإلقتصاد الوطني ،لكن الميزة فيه أنك تتعلم
وتتعلم وتتعلم وربما بعد كل ما تعلمته ..تخطأ! ويكون
الخطأ كبيرًا والخسارة فادحة ،لكن هذا الخطأ يجعلك
– إن كنت من المثابرين والمجتهدين – تنطلق من جديد
وتنجح ويفتح لك رب العالمين أبواب الرزق ،ولهذا وجدت في
العمل في مجال العقارات مدرسة مهمة ،ثم بعد ذلك
تتيح لك هذه المساحة الواسعة من المعارف فرصة تكوين
صداقات جديدة.

 qكيف كان التدرج وصو ً
ال الى منصب محافظ
المحافظة الشمالية ومن ثم مستشار بوزارة
الداخلية؟
أعتقد أنه من باب اإلختصار القول ،أنني من الناس الذين
يؤمنون بأن كل مواطن يستطيع أن يخدم بلده ومن أي
موقع ..بغض النظر على التسميات ،ولهذا ،كنت مسكونًا
كما تربينا من الوالد بحب الوطن وحب الناس والعمل لنيل
رضا رب العالمين من خالل هذا المنهج ،ثم قبل صدور
الثقة السامية من لدن حضرة صاحب الجاللة الملك حمد
بن عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدى حفظه اهلل ورعاه
بتعييني محافظًا في العام  ،2003وهي ثقة أعتز ويعتز
بها كل أبناء البحرين ،كنت عضوًا في مجلس الشورى،
وهاتين التجربتين وضعتاني في مسار مهم ومباشر مع
القيادة الرشيدة ومع المواطنين الكرام فشعرت بالكثير
من الفخر ألن يتحول التكليف الى تشريف لخدمة الوطن،
واآلن ،فإن كوني مستشارًا لوزارة الداخلية ،يضعني أمام
مسئوليات كبيرة ال تقاس بتسمية المنصب فحسب،
فصاحب المعالي الفريق الركن الشيخ راشد بن عبداهلل
آل خليفة ،وزير الداخلية حفظه اهلل ورعاه ،هو شخصية
تحمل فيضًا كبيرًا من حب الوطن وحب الناس جميعًا بال
تفرقة ،وهو رجل كريم يضع نصب عينيه أن يكون قريبًا
من الناس ،ويكون من يعمل معه بالطبع قريبًا منهم
ليتحقق التواصل المنشود الذي توصي به قيادتنا الرشيدة
دائمًا.
 qهل حققت كل طموحاتك أم ال يزال يشغلك
بعض منها؟
قد ال أكون صادقًا حين أقول بأنني حققت كل طموحاتي،
لكنني واهلل الحمد مسرور وسعيد بما حققته في حياتي
ألنني وجدت أن مسار التوكل على اهلل سبحانه وتعالى
والعمل بما يرضيه ،كل هذا يفتح لك مسارات ال يمكن أن
تغلق أبدًا بل تنمو وتتضاعف ،فطموحاتي الشخصية على
صعيد العمل الوطني ،فإني أطمح دائمًا ألن أخدم وطني
بكل أمانة وإخالص في أي موقع ،وأن أضع مصلحة
الوطن في المقام األول.
أما على صعيد أسرتي الكريمة ،فأنا والغالية أم محمد،
رفيقة الدرب والملجأ الحنون وقرة العين ،نعمل من أجل
أن ننشيء األبناء خير تنشئة ليخدموا وطنهم وناسهم،
أما على الصعيد اإلجتماعي فالعالقات الطيبة مع الناس
هي رصيدي الكبير الذي يشغلني دائمًا أن يكبر ويكبر ،وال
شك في أن أهم عنصر يشغل بال اإلنسان ،هو أن يمأل
صحيفة أعماله من الزاد الكريم ..وهو العمل الصالح الذي
سيحمله معه الى يوم يبعثون ،وهذه الزاد ينعكس على
اإلنسان ليس في آخرته ،بل في دنياه أيضًا حيث يعيش
في مساحة من الخير والبركات والفضائل ،تمامًا كما
هي بركات شهر رمضان المبارك أعاده اهلل علينا وعليكم
بكل خير.
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في منتجعنا الصحي ..العالج
البديل المستخلص من الطبيعة..
متوفــر اآلن تحــت سـقف واحــد..
لدينـا ..برامج عالجيـة متكاملـة تشمـل إعـادة تأهيـل الشكـل بعـد السكتـات الدماغيـة،
وعالجـات حـوادث الدمـاغ والتشنجـات والصـداع النصفـي.
لدينا كل ما يتعلق بطب العيون ..والحساسية المزمنة ،وحاالت اضطراب آالم العين واألذن.
ليس هذا فحسب ..بل لدينا عالج هشاشة العظام ،والعمود الفقري ،والتهاب الجيوب األنفية ،وآالم الظهر ،وفتق القرص،
والجنف ،وحاالت الحوادث الرياضية ،ومشاكل الركبتين ،وإلتهاب المفاصل والروماتيزم.
وفي المنتجع ..رعاية للمسنين ..عالج أمراض الصدفية ،والعقم والرعاية ،وحاالت اإلكتئاب والتوتر ،كما ُنولي اهتمامًا خاصًا
باألطفال ذوي االحتياجات الخاصة.
عالج إللتهابات القولون ..والكلي واألمعاء ..والكولسترول ..وسكر الدم ..وموازنة هرمونات الجسم ..عالج الحجامة..
كما لدينا في المنتجع عالج مدمني المخدرات والكحول والتدخين.

منتجــع البحريــن الصحــي ..تلبــي رغباتــك كلهـــا ..في مكـــان واحــد..

هاتف ،+973 17795961 :فاكس+973 17795961 :
حديقة رقم 339 :شارع  35الجنبية  ،565صندوق بريد  ،30655البديع ،مملكة البحرين
الموقع االلكتروني www.bahrainwellness.com :البريد االلكترونيinfo@bahrainwellnessresort.com :

رمضـــان أطيـــب مع دجــاج الكــوثر

هاتف +973 17 783399 :
فاكس+973 17 785 14 :
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ا

ذكريات من أيام زمان
• بدأت صناعة تسييل الغاز الطبيعي في البحرين في
عام 1979م بإشراف غاز البحرين الوطنية (بناغاز)
• تأسست جمعية اإلجتماعيين البحرينية في عام
1979م
• تأسست جمعية البحرين الخيرية في عام 1979م
• تأسس المركز البحريني للحراك الدولي في عام
1979م
• تأسس نادي البحرين للسينما عام 1980م

صاحب العظمة المغفور له الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة برفقة سيد
شرف العلوي ،مدير الكهرباء ،خالل اإلفتتاح الرسمي لمحطة الكهرباء

المغفور له صاحب السمو الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة ونجله صاحب
الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه اهلل ورعاه

المغفور له صاحب السمو الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة ،برفقة صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة ،حفظه اهلل ورعاه،
خالل زيارة إلى مكتب شركة كالتكس في نيويورك
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جلوسًا من اليسار :يوسف عبدالرحمن كانو ،شيخ مصطفى بن عبداللطيف،
ووقوفًا من اليمين شيخ محمد بن شيخ مصطفى

من اليمين جلوسًا :محمد صالح آل شريف ،عبدالعزيز كانو ،جيمز بلجريف (حمد)،
محد شيخ إسحق ،ميرزا آل شريف ،حمد كانو ،ووقوفًا من اليمين :محمد أخترزادة،
عبدالحسين ديواني ،محمد خليل العريض ،عبداللطيف كانو ،محمد رضا آل شريف،
خليل شكيب

الملك عبداهلل إبن الشريف حسين ،ملك األردن وفلسطين في زيارة إلى
الملك سعود بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية
عام 1952م

شارع الحكومة ،ومن أسفل اليسار (األرض الخالية) حاليًا فندق دلمون ومقابلها بناية الشيخ مبارك بن حمد آل خليفة ،تليه بناية
خليل بن إبراهيم كانو ،تليه القهوة الشعبية المشهورة ،ثم بناية يوسف إنجنير ومقابلها محطة الباصات

