
مرت الليالي وتعاقبت الشهور
اللهم بلغنا رمضان .. “يا باغي الخير أقبل“

ده  ردَّ الذي  الخالد  الدعاء  إنه  رمضان“..  بلغنا  “اللهم 
الحبيب -صلى اهلل عليه وسلم- عندما كان يقترب 
النبي  أن  ورد  فقد  الكريم،  الشهر  قدوم  موعد 
قال:  رجب  دخل  إذا  كان  وسلم-  عليه  اهلل  -صلى 
لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان“..  بارك  “اللهم 
على  الكرام  الصحابة  وتربى  رمضان،  بلغنا  اللهم 
فكانوا  الخالد،  الدعاء  بهذا  وعاشوا  الشعار،  هذا 
قبله  الشهر  ويطلبون  شوقًا،  رمضان  إلى  يسعون 
بستة أشهر، ثم يبكونه بعد فراقه ستة أشهر أخرى 
المسلم  يدرك  ودعاء  نداء  رمضان  بلغنا  اللهم   ..
إلى خير  دالالته، فيثير في نفسه األشجان والحنين 
نفسه  المسلم  فيعد  األزمنة،  وأفضل  الشهور 
فكيف  تخطيط  خير  له  ويخطط  الكريم  للشهر 
تكون  وكيف  للشهر؟  األمثل  االستقبال  يكون 
التهيئة المناسبة لقدوم الشهر؟ وهل لنا أن نحافظ 
الحاقدين  وحقد  العابثين  عبث  من  شهرنا  على 
على  الضوء  تلقي  “رمضانيات”  الغافلين..  وغفلة 

كيفية بلوغ شهر الخير والبركة والرحمات .. 

أكد رجل األعمال المعروف أكرم مكناس أن شهر رمضان يحظى بمنزلة ومكانة كبيرة لدى جميع 
شهر  رمضان  أن  “رمضانيات”  به  خص  مطول  حديث  في  وأوضح  والعربية.  اإلسالمية  األمتين  أبناء 
التواصل والمحبة، ويجب على الجميع استغالل فرصة الشهر الكريم بزيادة التواصل وصلة الرحم 
بين األهل واألقارب واألصدقاء. وكشف لـ “رمضانيات” عن مشروعات جديدة ينوى العمل عليها الفترة 
المقبلة تختص بالشهر الكريم ومن أبرزها مشروع “اطعام الجائع واالهتمام بالفقير”، الفتا إلى أن 
المشروع بمثابة انطالقة إلعادة تحفيز الناس ودفعهم إلنتاج لقمة عيشهم. وأشار مكناس إلى أنه 
يحل علينا الشهر الفضيل في كل عام ليكون فرصة عظيمة على المسلمين لإلكثار من العبادات 
والطاعات تقربا هلل عز وجل، واستغالال لعظمة الشهر الكريم الذي تتضاعف فيه الحسنات. مكناس 
الحياة”،  “السر في مبدأ يسمى “حب  ابتسامته، فقال  الذي يؤكد عشقه للفلسفة، تحدث عن سر 
فإذا أحببت الحياة، ستحب تلقائيًا أن تستيقظ كل يوم لترى جمال الحياة وإبداعات الخالق سبحانه 
وتعالى، والتي أنى تواَجْدَت نطقت بقول )سبحان اهلل(”. وقال مكناس إنه ودون مجاملة فإن مجلة 
“رمضانيات” تمثل فكرة رائعة ولعل أكثر ما لفت انتباهي حين اطلعت عليها ما وجدته فيها من 
عناصر التسلية والخفة وفي تصوري فإن المجلة تتناسب جدا مع الظرف الذي وضعت فيه وتأتي 

كنكهة إضافية لالنتاج االعالمي والثقافي في شهر رمضان.

أكد أن “رمضانيات“ نكهة إعالمية وثقافية متميزة في الشهر الكريم
أكرم مكناس .. رمضان شهر المحبة والعبادة والتواصل
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ِتي خمَس ِخَصال“ “أُْعِطَيْت أمَّ
اللهم بلغنا رمضان .. الريان باب الصائمين

عبادة جليلة

صوم  على  يعينا  أن  هلل  دعاء   .. رمضان  بلغنا  اللهم 
رمضان، هذه العبادة الجليلة التي تشعر اإلنسان بحالة 
الذل تجاه خالقه فتجده منكسرا في دعائه متخشعا، 
يحنو لقلبه حين يحس بما يحس به أولئك المحرومون 
قهرا والفقراء والجوعى الذين ال يجدون ما يسدون به 
رمقهم في رمضان وغير رمضان، والعبد وهو صائم 
وجوعه  وتعبه  مشقته  أنهى  ألنه  فطره  عند  يفرح 
ولم  رحمه  وتعالى  سبحانه  اهلل  ألن  ويفرح  وعطشه، 
اليوم  من  جزءا  له  وحدد  الصيام  وصل  عليه  يفرض 
كما  األسود  الخيط  إلى  األبيض  الخيط  من  ليصومه 
اْلَخْيُط  َلُكُم  َن  َيَتَبيَّ َحتَّى  َواْشَرُبوا  “وكلوا  تعالى  قال 
َياَم  وا الصِّ أَِتمُّ اْلَفْجِر ُثمَّ  اأَلْسَوِد ِمَن  اْلَخْيِط  اأَلْبَيُض ِمَن 
ْيِل”، ويفرح ألنه يحس بأنه امتثل ألمر اهلل خالقه  ِإَلى اللَّ
دام  ما  عظيما  جزاء  ذلك  على  سيجازى  وبأنه  وسيده 
ُه ِلي َوأََنا أَْجِزي ِبِه”. َياَم َفِإنَّ اهلل قد تكفل بجزائه “ِإال الصِّ

بشير ونذير

مع  للعيش  شوق  فيه  دعاء  رمضان..  بلغنا  اللهم 
كتاب اهلل، والتمتع بشهر القرآن، وحضور صالة التراويح 
بأخشع  يتلى  القدير  العلي  اهلل  لكالم  لالستماع 
األصوات، وحياة القلب مع اآليات، وآيات التبشير والنذير، 
وقصص الرسل واألنبياء، وأخبار األمم السابقة، واإلعجاز 
إلى  والشوق  والمالئكة،  والغيب  واللغوي،  العلمي 

الجنة، والخوف من النار، والتوبة واالستغفار، والتشريع 
الرباني، وحياة القلب مع اهلل سبحانه وتعالى، فاللهم 
ليلة  ما  أدراك  وما  القدر،  ليلة  أجل  من  رمضان  بلغنا 
ال  التي  الغنائم  ليلة  الليالي  ككل  ليست  ليلة  القدر، 
ليلة  باألرض،  السماء  تلتقي فيها  ليلة  تعد وال تحصى، 
ينزل فيها جبريل عليه السالم، ليلة خير من ألف شهر. 

فضائل رمضانية

بكثير  الشهور  من  غيره  عن  رمضان  شهر  اهلل  وخص 
من الخصائص والفضائل، منها أن خلوف فم الصائم 
أطيب عند اهلل من ريح المسك، وتستغفر فيه المالئكة 
للصائمين حتى يفطروا، وتصفد الشياطين، وتفتح فيه 
أبواب الجنان، وتغلق فيه أبواب النيران، وفيه ليلة القدر، 
حرم  فقد  خيرها  حرم  من  شهر،  ألف  من  خير  هي 
الخير كله، ويغفر للصائمين في آخر ليلة من رمضان، 

واالعتقاء من النار وذلك في كل ليلة في رمضان.

دعوة مستجابة

بمقدمه  أصحابه  وسلم  عليه  اهلل  صلى  النبي  وبّشَر 
“أتاكم رمضان شهر مبارك، فرض اهلل عليكم  فقال: 
صيامه، تفتح فيه أبواب السماء وتغلق أبواب الجحيم، 
ليلة خير من ألف  وتغل فيه مردة الشياطين، هلل فيه 
وقال  -النسائي-،  ُحرم”  فقد  خيرها  ُحِرم  من  شهر، 
شهر  من  ليلة  أول  كان  “إذا  والسالم:  الصالة  عليه 
أبواب  الجن وغلقت  الشياطين ومردة  رمضان صفدت 
فلم  الجنة  أبواب  وفتحت  باب  منها  يفتح  فلم  النار 
أقبل,  الخير  باغي  يا  مناٍد:  وينادي  باب  منها  يغلق 
كل  وذلك  النار  من  عتقاء  وهلل  أْقِصر،   الشر  باغي  ويا 
وجل  عز  هلِل  “إّن  وسلم:  عليه  اهلل  صلى  وقال  ليلة”.. 

وتعاقبت  األيام،  وتوالت  الليالي،  مرت 
دورته،  الزمان  ودار  العام،  وانصرم  الشهور، 
الذكر  شهر  الصيام،  شهر  في  نحن  وها 
اإلرادة  شهر  واإلحسان،  البر  شهر  والقرآن، 
الطاعة  شهر  واألجر،  اإلفادة  شهر  والصبر، 
القيام والتهجد، شهر صحة  والتعبد، شهر 
بلغنا  اللهم  اإليمان..  زيادة  شهر  األبدان، 
وقيامه،  صيامه  على  فيه  وأعنا  رمضان 
فيه  وارزقنا  وآثامه،  هفواته  فيه  وجنبنا 
بلغنا  اللهم  آمين،  اللهم  بداومه  ذكرك 
رمضان وأمة االسالم تشهد لك بالوحدانية، 
أعداء  على  منصورين  رمضان  بلغنا  اللهم 
الفتن ما ظهر منها  ابعد عنا  اللهم  الدين، 
والمسلمين  االسالم  أعز  اللهم  بطن،  وما 
كريم،  يا  قادر  يا  وعافنا  عنا  وأعف  وارحمنا 
نتشوق كثيرا الستقبال شهر رمضان المبارك 
اياه وأعده  اللهم بلغنا  الخير والبركة  شهر 
تلقي  “رمضانيات”  خير..  بكل  عليه  وأعدنا 
الضوء على بلوغ الشهر الكريم شهر الرحمة 

والمغفرة والخير واليمن والبركات ...

دعوة  منهم  عبٍد  لكِل  وليلة  يوٍم  كل  في  عتقاَء 
رمضان  صام  “من  أيضًا:  وقال  -الترمذي-،  مستجابة” 
قام  ومن  ذنبه،   من  تقدم  ما  له  غفر  واحتسابًا  إيمانًا 
ذنبه”.  من  تقدم  ما  له  غفر  واحتسابًا  إيمانًا  القدر  ليلة 
-البخاري ومسلم-، وقال صلى اهلل عليه وسلم: “من 
َفّطَر صائمًا كان له مثُل أجره،  غير أنه ال ينقص من أجر 

الصائم شيئًا”. -الترمذي-.

خمَس ِخَصال

وعن أبي هريرة رضي اهلل عنه أنَّ النبيَّ صلى اهلل عليه 
ِتي خمَس ِخَصال في رمضاَن  “ُأْعِطَيْت أمَّ وسّلم قال: 
ٌة من األَمم َقْبَلها؛ ُخُلوف ِفم الصاِئم  لم ُتْعطُهنَّ أمَّ
لهم  وتستغفُر  المْسك،  ريح  من  اهلل  عند  أطيُب 
المالئكُة َحتى ُيفطروا، وُيَزيُِّن اهلل كلَّ يوم َجنتُه ويقول: 
المؤونة  عنهم  ُيْلُقوْا  أن  الصالحون  عبادي  ُيْوِشك 
د فيه َمَردُة الشياطين فال  واألذى ويصيروا إليك، وُتصفَّ
يخُلصون إلى ما كانوا يخُلصون إليه في غيرِه، وُيْغَفُر 
الَقْدِر؟  لهم في آخر ليلة، ِقْيَل يا رسول اهلل أِهَي ليلُة 
ى أْجَرُه إذا قضى َعَمَله”  قال: اَل ولكنَّ العامَل ِإنما ُيَوفَّ
َعَلْيِه  ُه  اللَّ َصلَّى  ِبيِّ  النَّ َعِن  ُهَرْيَرَة،  أَِبي  وعن  -الجامع-، 
َدِت  َم، َقاَل “إذا كان أوُل ليلٍة من شهِر رمضاَن ُصفِّ َوَسلَّ
ُيفتْح  فلم  الناِر  أبواُب  وُغلِّقْت   ، الجنِّ وَمَردُة  الشياطيُن 
باٌب،  منها  ُيغلْق  فلم  الجنِة  أبواُب  َحْت  وُفتِّ باٌب،  منها 
وُينادي مناٍد كلَّ ليلٍة: يا باغَي الخيِر أقبْل، ويا باغَي الشرِّ 
أْقصْر، وهلِل عتقاُء من الناِر، وذلك كلَّ ليلٍة” - الجامع-، 
وفي الصحيحيِن عن أبي هريرَة رضي اهلل عنه أن النبيَّ 
إيمانًا  رمضان  َصاَم  “َمْن  َقاَل:  وسّلم  عليه  اهلل  صلى 

م ِمن ذنبه”.  واْحتسابًا ُغِفَر َلُه ما تقدَّ
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“اطعام الجائع” أحدث مشروعاته اإلنسانية في الشهر الكريم 
مكناس لـ “رمضانيات“: رمضان للذكر والعبادة 

وليس للموائد العامرة
مكناس  أكرم  المعروف  األعمال  رجل  شدد 
استغالل  الجميع  على  يتوجب  أنه  على 
التواصل  بزيادة  الكريم  فرصة شهر رمضان 
وصلة الرحم بين األهل واألقارب واألصدقاء. 
وأشار في حديث وحوار مطول خص به مجلة 
العظيم  المرأة  دور  أهمية  إلى  “رمضانيات” 
خالل شهر رمضان، والذي تتزايد فيه االعباء 
على  وتتضاعف  للمرأة،  بالنسبة  المنزلية 
إلى  تسعي  لكونها  العاملة  المرأة  عاتق 
شعائر  وتأدية  والبيت  العمل  بين  التوفيق 
فرائض،  من  عليها  بما  الكريم  الشهر 
البيت  داخل  أساسية  ركيزة  يجعلها  بما 
مشروع  عن  مكناس  وكشف  البحريني. 
والذي  بالفقير”،  واالهتمام  الجائع  “اطعام 
النتاج  ودفعهم  الناس  تحفيز  إلعادة  يأتي 
لقمة عيشهم، وذلك عبر خلق واستحداث 
واألنشطة  المساعدة  اآلليات  من  عدد 
والمؤسسات  بالمدارس  والمكثفة  المعينة 
جديدة.  ومجاالت  مبتكرة  أساليب  ضمن 
وفي حواره مع “رمضانيات”، سجل مكناس، 
الموسم  على  المالحظات  من  عدد 
الرمضاني، من بين ذلك ما يتعلق باإلسراف 
المبالغ به في كميات الطعام، الفتا إلى أن 
شهر رمضان ليس شهرًا للتفنن في إعداد 
وإنما  لذيذة،  أصناف  من  فيها  وما  الموائد 
هو شهر للعبادة والتزود بالحسنات وتالوة 
الهدف  هو  الذي  بالفقير  والشعور  القرآن 

الرئيسي من الصيام.

وفيما يلي حوار رجل األعمال المعروف أكرم مكناس 
الذي اختص وتنفرد بنشره “رمضانيات“ .... 

بدايًة  ونسأل  الفضيل،  الشهر  حلول  لكم  نبارك   q
عن لقب الكثيرون رجل األعمال الشهير أكرم مكناس 
باالبتسامة  دائمًا  ويعرفونه  األول،  باإلعالمي 
تضعها  أن  تريد  التي  الكلمة  هي  فما  الصادقة، 

للناس في بداية حوارك مع رمضانيات؟

أحببت  فإذا  الحياة”،  “حب  يسمى  مبدأ  في  السر 
لترى  يوم  كل  تستيقظ  أن  تلقائيًا  ستحب  الحياة، 
جمال الحياة وإبداعات الخالق سبحانه وتعالى، والتي 
أبرزها أن تنطق شفاهك بقول سبحان اهلل، وانطالقًا 
من القناعة بجمال الحياة التي نعيشها، أقول ان هذا 
كبير  شغف  المرء  لدى  يخلق  للحياة  الموجه  الحب 

الموجود  اإلبداع  هذا  من  صغيرًا  ولو  جزءًا  يكون  بأن 
في هذا العالم من خالل رؤيته اإلبداعية وتفاؤله في 
جميع ما يقوم به، وكل ذلك يجرنا لإلشارة لموضوع 
آخر ذي صلة، وهو أن تقابل الناس بالمحبة، فما دمت 
أكبر  هو  ما  خلق  من  ستتمكن  انك  تأكد  الناس  مع 
ستجد  صغيرة  رؤية  مجرد  من  أقوى  هو  وما  منك، 
أنها تكبر مع الناس الذين يعملون من حولك ومعك، 
وهو  يقولون،  كما  المعجزات  يصنع  الذي  الحب  هو 
لتخطي  الالزمة  الطاقة  لصاحبه  يوفر  الذي  الحب 
كل العقبات والتحديات، ال بل تحويلها لفرص ونوافذ 

أمل.   

q أكرم مكناس ضيف كريم ومكرم على رمضانيات، 
وشهر رمضان مدرسة والصوم رسالة، فماذا يعني 

لك شهر رمضان؟ 

إنني ومنذ طفولتي  أقول  بصراحة وبصورة مباشرة، 
كنت مؤيدا وميااًل للفلسفة، فدرست فلسفة األديان 
واليهودية  اإلسالم  جميعها  الروحية  واالعتقادات 
والمسيحية والبوذية والهندوسية وغيرها وذلك من 
األساسي  لديننا  عودتنا  في  ممثاًل  واحد،  غرض  أجل 

ال  ما  وإنما  نقرأه  ما  في  ينحصر  ال  فالدين  اإلسالم، 
من  بها  نقوم  التي  األفعال  ليس  هو  وكذلك  نقرأه، 
وتفاعالتها  أيامها  هي  وما  وراءها  ما  نفهم  أن  غير 
في  ما  أهم  أن  أتصور  فإني  كله،  لذلك  وأبعادها، 
سبحانه  فالباري  رمضان،  أبعاد  هو  رمضان  شهر 
وتعالى لم يوجب علينا صيام شهر رمضان، لغرض 
“تعذيبنا” بالسهر طوال الليل والنوم خالل النهار، ومن 
يتحول خالل  والعربي،  ان عالمنا اإلسالمي  المؤسف 
شهر رمضان لشهر الشلل، فالناس أصبحت مجندة 
طوال  تمتد  التي  االجتماعية  واالتصاالت  للحفالت 
رمضان  بشهر  االلتزام  علينا  يتوجب  لذا  السنة،  أيام 
شهر  يصبح  أن  يجب  كما  حياتنا،  نمط  تغيير  وعدم 
رمضان جزءًا منا لكي نشعر بقيمته ومعاينة أبعاده 
الكبيرة، وبحسب رأيي، فإن من ال يستطيع أن يفهم 
سطوره،  بين  وما  رمضان  شهر  وأبعاد  مفاهيم 
يتحول  أن  فيجب  نفسه،  بحق  أخطأ  قد  يكون  فإنه 
رمضان لشهر عطاء ليس فقط للفقير وحسب وإنما 
مثاليًا  شهرًا  يكون  وان  والمثابرة  بالعمل  شيء  لكل 

ألفضل ما نستطيع أن نعطيه لمجتمعنا.

توجيهها  تود  التي  الرمضانية  الرسائل  هي  ما   q
لعموم البحرينيين؟

الصيام،  يستطيع  ولكي  المرء  ان  القول،  نافلة  من 
سبحانه  اهلل  قبل  من  ذلك  تشريع  ان  يعي  ان  عليه 
لديه  كانت  فإذا  عليه،  اإلثقال  يستهدف  ال  وتعالى، 
مصاعب مرضية معينة فال يتحتم عليه الصوم، وإذا 
كان ملتزما بأخذ أدوية معينة ويرى في نفسه القدرة 
يتسبب  أن  الممكن  فمن  الحقًا  األدوية  تناول  على 
الصحية  المشكلة  وتتحول  صحية،  بوعكة  ذلك  له 

إذا أحببت الحياة، ستحب تلقائيًا 
أن تستيقظ كل يوم لترى جمال 
الحياة وإبداعات الخالق سبحانه 
وتعالى، والتي أبرزها أن تنطق 

شفاهك بقول سبحان اهلل.
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هذا  فإن  ورأيي  بكثير،  أكبر  مشكلة  إلى  ضعيفة  من 
عن  عبارة  فالدين  ودينه،  نفسه  بحق  يخطئ  اإلنسان 
سلوك وفهم وليس عبارة عن أمر، وعطفا على ذلك، 
حتى  حياتنا  إلتمام  يوجهنا  وتعالى  سبحانه  اهلل  فان 
وأيضًا  نفسك  نحو  واجبات  فهنالك  لحظاتها،  آخر 
ناحية من هم من حولك، أما بالنسبة لألصحاء فأؤكد 
على ضرورة عدم تحويل رمضان شهرًا للبذخ واإلسراف، 
وأن نفكرو في من هم حولنا، خصوصًا الفقراء، وألننا 
اتفاق مع األديان األخرى في وحدانية اهلل، لكننا  على 
اإلسالم  طور  فقد  رأيي،  وفي  التطبيق،  في  نختلف 
فكرة الصوم، وهو أمر طبيعي، على اعتبار ان كل دين 
فإن  عام  وبشكل  سبقه،  ما  تطوير  على  وعمل  جاء 
الصوم عند المسلمين هو أفضل أنواع الصوم، وذلك 

لما يوفره من إحساس باإلنسان الفقير.

q نعرف جميعًا رمضان بكونه سيد الشهور، ويحظى 
فماذا  المسلمين،  جميع  قلوب  في  خاصة  بمحبة 
في  ترى  أن  تحب  وماذا  مكناس  ألكرم  رمضان  يمثل 

هذا الشهر الفضيل؟

جميع  لدى  كبيرة  ومكانة  منزلة  له  رمضان  شهر 
مالحظات  لدي  أن  إال  والعربية،  اإلسالمية  األمتين  أبناء 
كميات  في  به  المبالغ  باإلسراف  تتعلق  بسيطة 
الطعام التي نلقي بها يوميا في هذا الشهر الكريم، 
في الوقت الذي يتوجب علينا فيه جميعا أن نفكر في 
فتات  حتى  يجد  ال  منهم،  البعض  ان  وكيف  الفقراء 
شهر  فإن  ذاته،  اإلطار  وفي  يومه،  بها  يقضى  خبز 
يوجب  ما  وهو  والمحبة،  التواصل  شهر  هو  رمضان 
وذلك  الكريم،  الشهر  فرصة  استغالل  الجميع  على 
واألقارب  األهل  بين  الرحم  وصلة  التواصل  زيادة  في 

واألصدقاء.  

رمضان  بشهر  خاصة  مشروعات  لديكم  هناك  هل   q
الكريم؟ 

هنالك الكثير من المشاريع الخاصة بشهر رمضان، من 
بينها اطعام الجائع واالهتمام بالفقير، وهذا المشروع 
النتاج  ودفعهم  الناس  تحفيز  العادة  انطالقة  بمثابة 
يقتصر  ال  المشروع  من  الهدف  ان  اذ  عيشهم،  لقمة 
يتمكن  أن  ولكن  والفقير  الجائع  اطعام  على  فقط 
خلق  عبر  وذلك  طعامه  انتاج  من  نفسه  الفقير 
واألنشطة  المساعدة  اآلليات  من  عدد  واستحداث 
ضمن  والمؤسسات  بالمدارس  والمكثفة  المعينة 

أساليب مبتكرة ومجاالت جديدة.  

شهر رمضان ليس شهرًا 
للتفنن في إعداد الموائد وما 
فيها من أصناف لذيذة، وإنما 

هو شهر للعبادة والتزود 
بالحسنات وتالوة القرآن

“اطعام الجائع واالهتمام 
بالفقير” مشروع بمثابة انطالقة 

العادة تحفيز الناس ودفعهم 
النتاج لقمة عيشهم.

وعندما يحل رمضان يحرص كثير من الصائمين على 
التي تقربهم إلى اهلل،  تأدية كافة األعمال الصالحة 
بعض  هناك  تكون  ان  من  أبدا  يمنع  ال  ذلك  ان  غير 
السلبيات التي تتكرر سنويا من بعض الناس في كل 
موسم رمضاني، لذلك أود أن أشير إلى عدة نقاط في 
غاية األهمية ومنها تسابق الناس أفراد وجماعات إلى 
مختلف  من  الشهر  ولوازم  حاجيات  لشراء  األسواق 
قد  فيه  مبالغ  وبشكل  والشراب،  الطعام  أصناف 
الذي نهانا عنه اهلل، والمؤسف  التبذير  إلى حد  يصل 
ان هذه األطعمة قد ال يؤكل جميعها على المائدة 
الرمضانية، وإنما تذهب غالبيتها إلى سالت المهمالت 
كمسلمين،  علينا  محرم  أمر  وهو  النفايات  ومكبات 
فشهر رمضان ليس شهرا للتفنن في إعداد الموائد 
للعبادة  شهر  هو  وإنما  لذيذة،  أصناف  من  فيها  وما 
بالفقير  والشعور  القرآن  وتالوة  بالحسنات  والتزود 

الذي هو الهدف الرئيسي من الصيام.

خالل  رصدتها  أخرى  ومالحظات  سلبيات  من  هل   q
الشهر الكريم؟

الحظت قيام بعض الناس بالنوم خالل فترة الصيام 
حتى ال يشعرون بالعطش أو الجوع، وهذا أمر غريب 
ألن  وذلك  التقوى  تحقيق  هو  الصيام  من  فالهدف 
اهلل عز وجل قال في كتابه العزيز “يأيها الذين آمنوا 
من  الذين  على  كتب  كما  الصيام  عليكم  كتب 
قبلكم لعلكم تتقون” فالغاية من الصيام والسبب 
التقوى  حصول  هو  علينا  فريضته  في  الرئيسي 
علينا  الصيام  وفرض  وربه  العبد  بين  عبادة  فالصيام 
المسلمين فالغني حين يجوع   أيضا لتوحيد مشاعر 
تتوازن أطياف  به وعندها  الجائع ويشعر  أخاه  يتذكر 
وحدة  من  الصيام  من  الهدف  ويتحقق  المجتمع 
لمساعدة  الغني  فيسارع  المسلمين  بين  المشاعر 

الفقير ومد يد العون والمساعدة له.  

q في الحديث الرمضاني، تواصل مجلة “رمضانيات“ 
العقبات،  كل  بذلك  متحديًة  الصدور،  على  عزمها 

فكيف ترون هذه المجلة؟

فكرة  تمثل  “رمضانيات”  ان  أقول  مجاملة،  دون  من 
اطلعت  حين  انتباهي  لفت  ما  أكثر  ولعل  رائعة، 
والخفة،  التسلية  عناصر  من  فيها  وجدته  ما  عليها، 
الظرف  مع  جدا  تتناسب  المجلة،  فإن  تصوري،  وفي 
لإلنتاج  إضافية  كنكهة  وتأتي  فيه،  وضعت  الذي 

اإلعالمي والثقافي في شهر مضان. 

q هل من كلمة أخيرة؟ 

شهر  خالل  العظيم  المرأة  دور  عن  اتحدث  أن  أود 
بالنسبة  المنزلية  األعباء  فيه  تتزايد  والذي  رمضان، 
لكونها  العاملة  المرأة  عاتق  على  وتتضاعف  للمرأة، 
تسعي إلى التوفيق بين العمل والبيت وتأدية شعائر 

الشهر الكريم بما عليها من فرائض.

q ماذا تحب أن ترى بعد رمضان؟

الفرحة  مباشرة  ان  أؤكد  مباشر،  وبشكل  طبعًا، 
نعانيها،  التي  الصعوبات  بعد  والسعادة  بالعيد 
أهم  ومن  رؤيته،  في  نفكر  ما  أهم  تشكالن 
الصعوبات المحاطة بنا اليوم ما خلقناه بأنفسنا، لذا 
فإن كل أمنيتي هو العمل على تطوير فكرة المحبة 
واإلخاء لتشمل جميع المجتمعات ونمحي الخالفات 
أنفسنا  نبني  أن  ولنستطيع  بيننا،  التي  السياسية 
أعطانا  التي  واألمانة  العطاء  في  ونفكر  األرض  في 
على  محفزا  رمضان  شهر  يكون  ان  نأمل  لذلك  اهلل، 
في  بمن  األطراف  جميع  لتفاهمات  وبداية  الدوام 
ان  القياديين في عالمنا اإلسالمي، ودائمًا علينا  ذلك 
ننتبه إلى أن األجانب ال يفكرون باالقتصاد واإلنتاجية 

بل في القرارات.

ترافق  “سلبيات  بـ  يسمونه  ما  الكثيرون،  ينتقد   q
العادات،  لبعض  منهم  إشارة  في  رمضان“،  شهر 

فما هو رأي رجل االعمال أكرم مكناس حول ذلك؟

ليكون  عام  كل  في  الفضيل  الشهر  علينا  يحل 
من  لإلكثار  وذلك  المسلمين،  على  عظيمة  فريضة 
واستغالال  وجل،  عز  هلل  تقربا  والطاعات  العبادات 
لعظمة الشهر الكريم الذي تتضاعف فيه الحسنات، 
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 يومية مسائية تصدر عن وكالة أبراس  
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  aprasadvt@gmail.com :البريد اإللكتروني
www.aprasadvt.com :الموقع اإللكتروني

لإلعالن أو لمزيد من المعلومات يرجى االتصال على: 33972970
aprasadvt@gmail.com            :البريد اإللكتروني

 هل إعالنك ُيشاهد
من ِقبل اآلالف؟

 “رمضانيات” تصدر للسنة الثامنة على التوالي...  
 المجلة الرمضانية اليومية المسائية الوحيدة في البحرين...  

رمضانيات تنفرد بإجراء الحوارات والموضوعات الصحفية 
مع كبار الشخصيات في المجتمع البحريني ...

رجل األعمال المشهور
أكرم مكناس

سيدة األعمال المتألقة
ديما الحداد

سيدة األعمال الناجحة
أفنان الزياني

الكاتب واإلعالمي البحريني
سعيد الحمد

المؤرخ والكاتب البحريني
عبد اهلل الذوادي

رجل األعمال وأبن فريج الحورة
عبدالوهاب العسومي

الكاتب والصحفي الراحل
محمد الماجد

مستشار حكومة البحرين السابق
تشارلز بلجريف
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جبر  بن  علي  بن  عبدهلل  الكبير،  البحرين  أديب  ولد 
أبوين  الزائد، بمدينة المحرق حوالي عام 1897 من 
أسرة  إلى  ينتمين  المحتد  كريمي  النسب  عريقي 
عربية، من أكبر األسر وأعرقها في البحرين، وكما 
فقد  المسلمين،  أطفال  مع  المتبعة  العادة  هي 
أتم  حيث  الكتاتيب،  احد  إلى  الصغير  الزائد  ادخل 
بمدرسة  ألتحق  ثم  ومن  الكريم  القرآن  حفظ 
الكائنة  يوسف،  بن  صالح  محمد  الشيخ  أستاذه 
وصاحب  -آنذاك-  البحرين  عاصمة  بالمحرق 

المدرسة اليوم مدرسة بالثانوية. 

في تلك المدرسة بدأ الزائد -وكان مفرط الذكاء 
العربية  اللغة  الشيخ  عن  يأخذ  االجتهاد-  جم 
والعروض. ولم يمر عليه فيها عامان حتى نال من 
العلم والمعرفة، ماال يناله سواه في ستة أعوام 
الالئقة  المكانة  يتبوأ  بعد،  فيما  جعله  الذي  األمر 
بفيلسوف  حدا  ما  وهذا  عامة  العرب  أدباء  بين  به 
الكهرباء  )سلك  بـ  يدعوه  أن  الريحاني،  أمين  لبنان 
بين األدباء(. وعلى ذكر هذا، فقد كان للزائد رحمه 
أمثال  العربية، من  البالد  اهلل أصدقاء كثيرون في 
الحسينى  وجمال  الرشيد،  عبدالعزيز  االساتذة 
بحق  يعد  والزائد  التونسي  الثعالبي  وعبدالعزيز 
أحد الدعائم القوية للنهضة في البحرين و الخليج 
العربي، وليس أدل على ذلك، من انه ضحى بجل 
بالده،  في  ثقافية  نهضة  بعث  سبيل  في  ثروته 
)البحرين(  جريدته  لطبع  كبيرة  مطبعة  فأشترى 
جريدته  وأنشا  الخليج،  في  نوعها  من  االولى  هي 

تلك، وهي األولى من نوعها فيه أيضا. 
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مطبعة  يذكر  ال  المثقف  الخليج  شباب  من  ومن 
تأسست  وقد  البحرين،  وجريدة  ومكتبتها  البحرين 
حتى  أعوام،  الستة  مايقارب  تصدر  ظلت  و   1939 عام 
احتجت عام 1944 وقد رعى الزائد رحمه اهلل مشروع 
اتحاد امارات الخليج، فكان يسعى إلى تنفيذه بهمة 
ال تعرف الكلل، كان يقابل أمراء الخليج وشيوخه، بين 
ويرغبهم  المشروع  ذلك  إلى  فيحثهم  وأخرى،  آونه 
جميعا  إليهم  العائدة  فوائده  لهم  ويجلو  فيه 
في  كتبه  مما  بعضا  ياقارئي  واليك  العميم.  بالنفع 
هذا الصدد، قال في العدد 264 من  جريدة البحرين: 
االتحاد  موضوع  نبحث  أن  اثرنا  اليوم  افتتاحيتنا  )في 
مسقط  بها  ونعنى  الخليج  في  العربية  البلدان  بين 
وقطر،  دبي،  و  والشارجة،  الخيمة  ورأس  وتوابعها، 
والبحرين  والكويت، عدا امارات لم نذكرها لصغرها 

وتعد بالعشرات في الساحل العماني.

مرارًا وتكرارًا كتبنا في هذا الموضوع الذي يهمنا بوجه 
على  شخصيا  الجريدة  هذه  محرر  وقف  وقد  خاص 
متأكد  انه  كما  وشيوخه  الخليج  أمراء  من  الكثير  أراء 
 أن بريطانيا العظمى ال تعارض هذا المشروع، فيما لو        
أبدى شيوخ االمارات رغبتهم في هذا االتحاد ... ثم بين 
الزائد فوائد هذا االتحاد بين تلك االمارات وذكر سبعة 
مبادئ يبني على أساسها المشروع المنشود، ولكنه 
المشروع  ذلك  يتحقق  أن  قبل  البقاء  دار  إلى  انتقل 
فرنسا  من  وكال  العربية،  البلدان  اكثر  الزائد  زار  وقد 
الرقي  من  بالده  في  يحدث  أن  يتوق  وكان  وانكلترا، 
األقطار،  لتلك  زيارته  أثناء  رآه  مما  مايناسبها  والرفعة 
اعاقته،  مبكرة،  سن  في  له  المرض  مداهمة  أن  إال 
نحبه  قضى  حتى  تحقيقه،  ينشد  كان  عما  فاقصته 
االستسقاء،  داء  من  بنوع  اصابته  أثر  على   1945 عام 
األول،  وصحافيها  الكبير،  اديبها  البحرين  فخسرت 

وشاعرها المبدع .

جل  شذرات–  –في  قارئي  يا  لك  سردت  وقد  واآلن 
آحدثك  أن  آن  فقد  الزائد،  حياة  في  المهمة  النواحي 
األداء،  حسن  كشاعر  به  اشتهر  الذي  شعره  في  عنه 

قوي الحبك، صادق العاطفة.

الفيلسوف  الكبير  الكاتب  البحرين  زار   1932 عام  في 
عدة  البالد  في  له  فاقيمت  الريحاني،  أمين  اللبناني 
حفالت تكريمية، أهمها الحفلة الكبرى التي  اقامها 
حيث  الكبير،  بالزائر  احتفاء  بالمحرق  األدبي،  النادي 

وأربع  خطبة  عشرة  أحد  الحفلة،  تلك  في  ألقيت 
–الزائد–  لشاعرنا  قصيدة  ضمنها  من  قصائد، 
امين  مخاطبا  استهابها  وقد  حينذاك،  الشاب 

الريحاني فقال: 

أتخفيهـــــــــــا وقــــــــــــد بـــــــــــــــرح الخفـــــــــــــاء 

وتسترهــــــــا وقـــــــــد عــــــم الضيــــــــــــــــــــــــاء

وتحــــــنث بالعهــــــــــود مــــــــواد مؤكــــــــــدات

اليس الحــــــــر شيمــــــــــــته الوفــــــــــــــــــــــــــــاء

حتى يأتي إلى قوله: أمين الشرق حبيت األرض قل 
مزقها  العز  ثياب  نساء  أم  المشارق  في  أقوم  لي 
التعادي وصرح المجد جد به العفاء غنيهم بخيل 
والمداوي علي كل األجانب أولياء مفتحة عيونهم 
الشاعر  يوجه  ثم  فناء  ام  ذهول  أم  أنوم  نيام  
االتحاد،  على  فيحثهم  الشرق،  شباب  إلى  خطابه 
وبذل دمائهم وأرواحهم في سبيل المجد ولرخاء 
ألوطانهم، فيقول: شباب الشرق جدا واتحادا  فأن 
ألجل  بجرا  تجر  لم  الشرق  شباب  واعتناء  جد  األمر 
بنت  حادث  وال  عشتم  فال  دماء  منكم  حياته 
يليهه  أمرء  تعس  أال  سماء  هطلت  وال  أراضيكم 
أمر  يشرف قومه العيش الرخاء وتركك قادرا أمر 

مفيدا بالء ليس يعدله بالء مبارك الخاطر.

عبد اهلل الزائد شذرات من حياته األدبية

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

بالتعاون مع إدارة المكتبة الوطنية بمركز عيسى الثقافي
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م�صت�صفى النعيم يف منت�صف االربعينيات

موظف ارامكو وعوائلهم خالل تنقالتهم بني فر�صه اخلرب وفر�صة املنامة يف 

ال�صتينيات

دار املعتمدية يف اخلم�صينيات

اإحدى االأ�صواق باملنامة يف االأربعينيات

�صاحب ال�صمو امللكي االأمري خليفة بن �صلمان اآل خليفة يفتتح اأول متحف 

يف البحرين بدار احلكومة عام 1970م
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جبل الدخان الواقع يف منطقة ال�صخري

حمطة البا�صات يف املحرق قرب بلدية املحرق 1956م

مقر جمعية رعاية الطفل واالأمومة باملنامة يف ال�صتينيات

عني عذاري يف الثالثينيات

 فندق البحرين – اإحدى اأرقى الفنادق يف اخلم�صينيات
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