
اٍت  ِقيَن ِفي َمَقاٍم أَِميٍن، ِفي َجنَّ قال تعالى: “ِإنَّ اْلُمتَّ
َتَقاِبِليَن،  مُّ َوِإْسَتْبَرٍق  ُسنُدٍس  ِمن  َيْلَبُسوَن  َوُعُيوٍن، 
ِبُكلِّ  ِفيَها  َيْدُعوَن  ِعيٍن،  ِبُحوٍر  ْجَناُهم  َوَزوَّ َكَذِلَك 
َفاِكَهٍة آِمِنيَن” - الدخان- ..إّن اهلل سبحانه وتعإلى 
أن  يمكن  ال  بأمور  القيامة  يوم  المؤمنين  يجازي 
يتخّيلها العقل البشري، فاإلنسان الّصالح المؤمن 
اهلل،  معاصي  من  نفسُه  يحارب  كان  الذي  التقي 
ويتقّرب إلى اهلل سبحانه وتعالى، فإّن اهلل يكافئه 
مشّقات  من  القت  وما  عليه،  نفسه  صبر  ما  على 
هذا  ومن  اهلل،  إلى  الطريق  في  وهو  وصعاب، 
الجزاء الحور العين في الجّنة، وكلمة حوراء تأتي 
سوداء  وعيونها  البياض،  شديدة  المرأة  بمعنى 
والحور  والبهاء،  بالحسن  وتوصف  جّدًا،  داكنة 
أعّدت  التي  الّنساء  هي  الكريم  القرآن  في  العين 
ألصحاب الجّنة، وجمالهّن يفوق الخيال، وإّن الحور 
الجّنة  أهل  من  الّرجال  بهّن  َيتمتع  الالواتي  العين 
هّن من اإلناث، فهّن زوجات لهم، فقد روى اإلمام 
اْلُخْدِريِّ  َسِعيٍد  أَِبي  َعْن  صحيحه  في  مسلم 
اهلُل  -َصلَّى  اهلِل  َرُسوَل  أَنَّ  عنه  تعالى  اهلل  -ضي 

ِة َمْنِزَلًة َرُجٌل  َم- َقاَل: “ِإنَّ أَْدَنى أَْهِل اْلَجنَّ َعَلْيِه َوَسلَّ
َلُه  َل  َوَمثَّ ِة،  اْلَجنَّ ِقَبَل  اِر  النَّ َعِن  َوْجَهُه  اهلُل  َصَرَف 
َهِذِه  ِإَلى  ْمِني  َقدِّ  ، َربِّ أَْي  َفَقاَل:   ، ِظلٍّ َذاَت  َشَجَرًة 
َفَتْدُخُل  َبْيَتُه،  َيْدُخُل  ُثمَّ  َها  ِظلِّ ِفي  أَُكوُن  َجَرِة  الشَّ
ِه  َعَلْيِه َزْوَجَتاُه ِمَن اْلُحوِر اْلِعيِن، َفَتُقوالِن: اْلَحْمُد ِللَّ
الَِّذي أَْحَياَك َلَنا َوأَْحَياَنا َلَك، َقاَل: َفَيُقوُل: َما ُأْعِطَي 
صفات  تروي  “رمضانيات”  ُأْعِطيُت”...  َما  ِمْثَل  أََحٌد 

وسمات الحور العين ...

“توصف بالحسن والبهاء”
الحور العين .. “ُعُربًا أَْتَرابًا”

في صفحات تاريخ البحرين البيضاء هناك أشخاص لهم مكانة فى قلوب الناس من خالل أعمالهم وبصماتهم 
ونشاطاتهم التي قاموا بها في مختلف أوجه الحياة الخاصة والعامة ومن هوالء المرحوم الوجيه حسين علي 
يتيم الذي انتقل إلى جوار في ديسمبر عام 2015 بعد حياة حافلة بالعطاء والتواصل والقيام بكثير من أعمال الخير 
والبر، وكان المرحوم الوجيه حسين علي يتيم يعد من أبرز رجاالت البحرين البارين والمخلصين والمرموقين وله 
اسهامات جليلة وعديدة في مختلف أوجه الحياة االجتماعية واالنسانية واالقتصادية والتجارية والتطوعية في 
البالد، فقد كان انضباط الفقيد ودقته وأمانته ونباهته ودماثة أخالقه أثره في حياته ومستقبله فقد أجاد اللغتين 
الوقت  ذلك  في  للبحرين  فخر  مبعث  يكون  ان  أهله  مما  اإلنجليزية  العصرية  بالحياة  وملم  واإلنجليزية  العربية 
وأهله أن يلعب دور بين رجال السياسة اإلنجليز وحكام البحرين وممثلي شركات النفط والشركات التجارية األخرى 
والتجار والزوار ورجال األعمال من داخل وخارج البالد ...“رمضانيات” تروي سطورًا من مسيرة الوجيه الراحل حسين 

يتيم المضيئة واسهاماته الجليلة في شتى مجاالت الحياة ...

أول بحرينى درس في إنكلترا
حسين يتيم .. مسيرة الخير والعطاء
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اجابمر أضبر ولفارة أذعل وأربح جعائج أضئر
 عثا السام، إجاماع بالمجغث طظ الةعائج الصغمئ طع برظاطب داظات السقم لطاعشغر الثي غصثم طةمعسئ أضئر طظ الةعائج 

المثعطئ. طع ضض 50 د.ب تسابمرعا، جاتخض سطى شرخئ لطفعز بةعائج الثاظئ الضئرى وعغ سئارة سظ 3 شطض 
راصغئ شغ طظطصئ الرشاع، با�ضاشئ إلى السثغث طظ الةعائج الظصثغئ الحعرغئ الصّغمئ الاغ تخض صغماعا أضبر 
طظ 677,000 دوقر أطرغضغ. ضما غمضظك أغدًا طداسفئ شرخك شغ الفعز سظث ا�جابمار لفارات أذعل، تغث 

جغاط طضاشأتك بفرخئ إضاشغئ لطثخعل شغ الستإ سظ ضض حعر إضاشغ تتافر شغه بمئطس إجابمارك. 
إظعا رؤغئ جثغثة لطاعشغر!

تصثم بططئك الغعم!
تفدض بجغارة أتث شروسظا أو اتخض بمرضج خثطئ السمقء سطى 005500 17.

خاضع وطرخص ضمخرف تةجئئ إجقطغ طظ صئض طخرف الئترغظ المرضجي 

Instagram

*تطئص الحروط وافتضام.
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لطفعز بةائجة
صماش الضئرى
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لَْم يَْطِمْثُهنَّ إِنٌس َقْبَلُهْم َوال َجاّن”
الحور العين .. ”َما أُْعِطَي أََحٌد ِمْثَل َما أُْعِطيُت”

صفات الحور 

آيات  في  الجّنة  نساء  وتعالى  سبحانه  اهلل  ووصف   
وتعالى: سبحانه  قوله  ذلك  فمن  كثيرة،   وأحاديث 

خالدون”  فيها  وهم  مطهرة  أزواج  فيها  “ولهم 
طهرت  التي  بمعنى  هنا  المطهرة  وتأتي  -البقرة-، 
والمخاط،  والغائط،  والّنفاس،  والبول،  الحيض،  من 
نساء  من  يكون  أذى  أّي  أو  قذر،  شيء  وكّل  والبصاق، 
الّدنيا، وكذلك فإّنها تكون طاهرًة من األخالق الّسيئة 
لسانها  طهارة  وأيضًا  والمذمومة،  القبيحة  والصفات 
تطمح  أن  من  طرفها  وطهارة  والبذاء،  الفحش  من 
لها  يتعّرض  أن  أثوابها من  إلى غير زوجها، وطهارة  به 
دنس أو وسخ، قال عبد اهلل بن مسعود، وعبد اهلل بن 
عباس رضي اهلل عنهما: “مطّهرة” ال يحضن وال يحدثن، 

وال يتنخمن “.

“وزّوجناهم بحور عين” 

  وقال سبحانه وتعالى: “كذلك وزّوجناهم بحور عين”
-الدخان-، وأّما كلمة الحور فهي جمع َحوراء، وهي 
سواد  شديدة  البيضاء  الجميلة  الحسناء  الّشابة  المرأة 
فيها  يحار  التي  “الحوراء  أسلم:  بن  زيد  وقال  العين، 
وتعالى:  سبحانه  وقال  األعين”،  حسان  وعين  الطرف، 
“فيهّن قاصرات الطرف لم يطمثهّن إنس قبلهم وال 
جان فبأي آالء ربكما تكذبان، كأّنهّن الياقوت والمرجان” 
“والمفّسرون  القّيم:  ابن  اإلمام  -الرحمن-، حيث قال 
كلهم على أّن المعنى: قصرن طرفهّن على أزواجهّن 
أي:  يطمثهن”  “لم  ومعنى  غيرهم،  إلى  يطمحن  فال 

لم يمسسهن، أي ولم يجامعهن أحد، فهن أبكار. 

“كأنّهّن الياقوت والمرجان”

الياقوت  “كأّنهّن  وتعالى:  سبحانه  قوله  وأّما 
“أراد  المفسرين:  وعاّمة  الحسن  قال  فقد  والمرجان”، 
صفاء الياقوت في بياض المرجان، شبههن في صفاء 

القيم  ابن  ونقله  والمرجان،  بالياقوت  وبياضه  اللون 
عنهم”، وكذلك قال اهلل سبحانه وتعالى في وصف 
نساء الجّنة: “إّنا أنشأناهّن إنشاًء فجعلناهن أبكارًا عربًا 
أترابًا ألصحاب اليمين “ -الواقعة-، وأّما قوله عربًا فهو 
جمع عروب، وهّن الحسناوات المتحّببات إلى أزواجهّن، 
فجمع اهلل سبحانه وتعالى بين جمال صورتها وحسن 
النساء، وبه تكمل  معشرها، وهذا غاية ما يطلب من 
لّذة الّرجل بهّن، وأّما قوله أترابًا، بمعنى مستويات على 

سّن واحد بنات ثالث وثالثين سنًة. 

خير من الّدنيا

صّلى  اهلل  رسول  أّن  ومسلم  البخاري  اإلمام  وروى 
نساء  من  امرأة  اطلعت  “لو  قال:  وسّلم  عليه  اهلل 
أهل الجّنة إلى األرض لمألت ما بينهما ريحًا، وألضاءت 
وما  الّدنيا  من  خير  رأسها  على  ولنصيفها  بينهما،  ما 
فيها”، وعن اإلمام أحمد في مسنده، عن الّنبي صّلى 
الجنة زوجتان  “للرجل من أهل  اهلل عليه وسّلم قال: 
يرى  حلة  سبعون  واحدة  كل  على  العين،  الحور  من 

مّخ ساقها من وراء الثياب”.

صورة القمر

العين،  الحور  عن  وردت  التي  األحاديث  أهّم  ومن 
رضي  هريرة  أبي  حديث  في  الّصحيحين  في  ورد  ما 
وسّلم:  عليه  اهلل  صّلى  اهلل  رسول  قال  قال:  عنه  اهلل 
ليلة  القمر  صورة  على  صورتهم  الجّنة  تلج  زمرة  “أّول 
يتغوطون،  وال  يمتخطون  وال  فيها  يبصقون  ال  البدر، 
آنيتهم فيها الذهب، أمشاطهم من الذهب والفضة، 
واحد  ولكل  المسك،  ورشحهم  األلوة،  ومجامرهم 
من  اللحم  وراء  من  سوقهما  مخ  يرى  زوجتان  منهم 
قلب  قلوبهم  تباغض،  وال  بينهم  اختالف  ال  الحسن، 
واحد يسبحون اهلل بكرة وعشيا” -البخاري ومسلم-. 

من أهل الجنة

وذكرنا حديث أنس بن مالك، عن الّنبي صّلى اهلل عليه 
من  خير  غدوة  أو  اهلل  سبيل  في  “لروحة  قال:  وسّلم، 
أو  الجنة  من  أحدكم  قوس  ولقاب  فيها،  وما  الدنيا 
موضع قيد -يعني سوطه- خير من الدنيا وما فيها، 
األرض  أهل  إلى  اطلعت  الجنة  أهل  من  امرأة  أن  ولو 
ألضاءت ما بينهما ولمألته ريحا، ولنصيفها على رأسها 
أبي  حديث  وفي  –البخاري-،  فيها”  وما  الدنيا  من  خير 
وسّلم  عليه  اهلل  صّلى  اهلل  رسول  أّن  الخدري،  سعيد 
قال: “إّن أدنى أهل الجّنة منزلًة رجل صرف اهلل وجهه 
عن النار قبل الجنة: ومثل له شجرة ذات ظل، فقال: أي 
رب قدمني إلى هذه الشجرة أكون في ظلها.. وساق 
من  زوجتاه  عليه  فتدخل  بيته  يدخل  ثم  وفيه:  حديثا، 
الحور العين فتقوالن: الحمد هلل الذي أحياك لنا وأحيانا 
لك، فيقول: ما أعطي أحد مثل ما أعطيت” –مسلم-.

أقوال المفسرين 

ولم يتفق المفسرون على ماهية أو أصل الحور العين، 
نشأة  في  الدنيا  نساء  هن  قال  من  المفسرين  فمن 
من  اهلل  خلقه  آخر  خلق  هم  قال  من  ومنهم  أخرى، 
إن  قال  ثالث  وطرف  الحديث،  في  ورد  كما  الزعفران 
بصرف  اثنين،  بين  المزاوجة  هو  المقصود  المعنى 
عجيبة  بن  اإلمام  وقال  واألنوثة،  الذَكورة  عن  النظر 
المجيد:  القرآن  تفسير  في  المديد  البحر  تفسير  في 
وأصحبناهم،  قرّناهم  أي:  ِعيٍن”  بُحور  “وزوجناهم 
ولذلك ُعدي بالباء والحور: جمع َحْوراء، وهي الشديدة 
عيناء،  جمع  والعين:  بياضها،  والشديدة  العين،  سواد 
أو  الدنيا  أنها نساء  الَعين، واختلف في  الواسعة  وهي 
واسرار  التنزيل  انوار  في  البيضاوى  اإلمام  وقال  غيرها، 
ولذلك  بهن  قرناهم  ِعيٍن”  ِبُحوٍر  ـُٰهم  ْجَن “َوَزوَّ التأويل: 
العينين،  البيضاء والعيناء عظيمة  بالباء، والحوراء  عدي 
اإلمام  وقال  غيرها،  أو  الدنيا  نساء  أنهن  في  واختلف 
ورغائب  القرآن  غرائب  تفسير  في  النيسابورى  القمى 
الفرقان: “قوله “وزوجناهم” اختلفوا في أن هذا اللفظ 
هل يدل على حصول عقد التزوج أم ال، واألكثرون على 
امرأة  زوجته  وقيل:  بهن.  قرناهم  المراد  وأن  نفيه، 
وزوجته بامرأة لغتان. وهكذا اختلفوا في الحور. فعن 
وقال  آخر.  خلقًا  اهلل  ينشئهن  عجائزكم  هن  الحسن: 
محمد  الشيخ  وقال  الدنيا،  نساء  من  لسن  هريرة:  أبو 
ج  زوَّ الفعل  ِعيٍن”  ِبُحوٍر  ْجَناُهم  “َوَزوَّ الشعراوى:  متولى 
جته فالنة يعني:  ى بالباء، نقول: زوَّ ى بنفسه ويتعدَّ يتعدَّ
بين  المعروف  الشرعي  الزواج  وهو  له،  زوجة  جعلُتها 
إليه فردًا  أما زوجته بكذا يعني: أضفُت  الذكر واألنثى، 
يكون  أن  الضروري  من  وليس  زوجًا،  معه  ن  ُيكوِّ مثله 
ْجَناُهم ِبُحوٍر ِعيٍن” -الدخان-  أنثى، فقوله تعالى: “َوَزوَّ
التي  الزوجية  انتقل من مسألة  بالباء فالمعنى  ت  تعدَّ
نعرفها إلى اأُلْنس بالجمال الذي هو قمة ما نعرف من 
اللذات، وليس بالضروري العملية إياها؛ ألننا في اآلخرة 
نعيشه،  الذي  الَخْلق  هذا  غير  جديدًا  َخْلقًا  سُنخلق 
ط. وعليه فالمعنى  بدليل أنك تأكل في الجنة وال تتغوَّ
واألنثى؛  الذَكر  عن  النظر  بصرف  اثنين،  بين  المزاوجة 
الكالم، ومتعة  النظر، ومتعة  المتعة هناك متعة  ألن 

اأُلْنس بقيم أخرى غير التي نعرفها اآلن.

يزوج اهلل المؤمنين في الجنة بزوجات جميالت غير زوجاتهم اللواتي في 
والحور:  -الدخان-،  ِعيٍن”  ِبُحوٍر  ْجَناُهم  َوَزوَّ “َكَذِلَك  تعالى:  قال  كما  الدنيا، 
جمع حوراء، وهي التي يكون بياض عينها شديد البياض، وسواده شديد 
السواد، والعين: جمع عيناء، والعيناء هي واسعة العين، وقد وصف القرآن 
حدائق  َمَفازًا  ِقيَن  ِلْلُمتَّ “ِإنَّ  تعالى:  قال  أتراب،  كواعب  بأنهن  العين  الحور 
وأعنابًا َوَكَواِعَب أَْتَرابًا” - النبأ -، واألتراب المتقاربات في السن، والحور العين 
أَْبَكارًا  ِإنا أَنَشْأَناُهنَّ إِنَشاء َفَجَعْلَناُهنَّ  من خلق اهلل في الجنة، قال تعالى 
ُعُربًا أَْتَرابًا” -الواقعة- وكونهن أبكارًا يقضي أنه لم ينكحهن قبلهم أحد، 
” -الرحمن- .. “رمضانيات”  كما قال تعالى: “َلْم َيْطِمْثُهنَّ ِإنٌس َقْبَلُهْم َوال َجانٌّ

تروي فصوال من صفات وسمات وخلق الحور العين ...



  

الحداد للسيارات، مملكة البحرين، هاتف: ١٧٧٨٥٤٥٤
marketing@alhaddad-mercedesbenz.com, www.bahrain.mercedesbenzme.com

  

دع النـجوم تقـودك في
شـهـر رمـضـان هـذا الـعـام.
استمتع بالجوائز القيمة مع الحداد للسيارات خالل الشهر الفضيل. 
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1910 ألسرة  فبراير   14 يتيم في  علي  الوجيه حسين  المرحوم  ولد  بالمنامة  كانو  فريق  من 
المعروف علي بن أحمد بن  التاجر والصيدلي والمثقف  المرحوم  معروفة وعريقة فوالده 
علي بن عبداهلل بن يتيم التميمى والذى كان أول صيدلي بحريني تخرج من جامعة عليكره 
في الهند في عام 1910وأسس أول صيدلية عصرية باسم صيدلية يتيم وكانت تعرف في 
دعا  الفترة مما  تلك  تجارية عديدة ومتقدمة في  بمشاريع  وقام  بالدواخانة  الوقت  ذلك 
والده إلى إدخاله إلى مدرسة االرسالية األمريكية وبنصيحة من صديقة الجيولوجى الميجور 
واستغرقت  تعليمه  لمواصلة  إنكلترا  في  برايتون  مدينة  إلى  الفقيد  أرسل  هولمز  فرانك 
“رمضانيات”   .. إنكلترا  في  درس  بحريني  أول  بذلك  وأصبح  يومًا   45 بالباخرة  الذهاب  رحلة 
تلقي الضوء على مسيرة المرحوم الوجيه حسين علي يتيم وتنقل سطورها إلى األجيال 

المقبلة ليأخذوا منها القدوة والمثل األعلى لرجل عاش من أجل وطنه ...

اسهاماته الجليلة شملت كافة أوجه الحياة
حسين يتيم .. بصمات يذكرها التاريخ

صديق الزعماء 

ويعتبر الوجيه الراحل حسين يتيم من الرعيل األوائل 
الذين عاصروا فترات مهمة فى عهود المغفور لهم 
آل  على  بن  عيسى  الشيخ  السمو  أصحاب  اهلل  بأذن 
والشيخ  خليفة  آل  عيسى  بن  حمد  والشيخ  خليفة 
سلمان بن حمد آل خليفة والشيخ عيسى بن سلمان 
آل خليفة وصاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل 
بكثير  الفقيد  وأحتفظ  المفدى،  البالد  عاهل  خليفة 
كثير  عاصر  فقد  والمهمة  العزيزة  الذكريات  من 
والسياسي  والحضاري  التاريخي  التطور  مراحل  من 
في  الحكام  ورافق  البالد  شهدتها  التي  والعمراني 
بعض  وقابل  البلدان  مختلف  إلى  زياراتهم  بعض 
ونستون  البريطاني  الوزراء  رئيس  منهم  الزعماء 
تشرشل الذي أشاد بمهارات الفقيد اللغوية أثناء زيارة 
خالل  إنكلترا  إلى  خليفة  آل  حمد  بن  سلمان  الشيخ 
عام  في  العرش  على  الثانية  اليزبيث  الملكة  تتويج 
روزفلت  فرانكلين  األسبق  األمريكي  والرئيس   1953
مرافقته  أثناء  الثانية  العالمية  الحرب  بداية  قبل 
للمغفور له بأذن اهلل سمو الشيخ عبداهلل عيسى بن 

على آل خليفة وزير المعارف.

فريق كانو 

 14 في  المنامة  مدينة  في  كانو  بفريق  الفقيد  وولد 
المرحوم  فوالده  وعريقة  معروفة  ألسرة   1910 فبراير 
أحمد  بن  علي  المعروف  والمثقف  والصيدلي  التاجر 
كان  والذى  التميمى  يتيم  بن  عبداهلل  بن  علي  بن 
فى  عليكره  جامعة  من  تخرج  بحريني  صيدلي  أول 
عصرية  صيدلية  أول  وأسس   1910 عام  في  الهند 
الوقت  ذلك  في  تعرف  وكانت  يتيم  صيدلية  باسم 
ومتقدمة  عديدة  تجارية  بمشاريع  وقام  بالدواخانة 
إلى  إدخاله  إلى  والده  دعا  مما  الفترة  تلك  في 
صديقة  من  وبنصيحة  األمريكية  اإلرسالية  مدرسة 
الفقيد  أرسل  هولمز  فرانك  الميجور  الجيولوجى 
إلى مدينة برايتون في إنكلترا لمواصلة تعليمه وقد 

المرحوم الوجيه حسين علي يتيم

بقلم يوسف صالح الدين

المغفور له صاحب العظمة الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة مع المرحوم في إحدى المناسبات

المغفور له صاحب العظمة الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة مع المرحوم في الخمسينيات
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المغفور له صاحب العظمة الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة مع المرحوم

صاحب العظمة الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة وأمير الكويت الشيخ عبداهلل سالم الصباح وحسين يتيم رحمهم اهلل،  في إحدى الزيارات لبريطانيا

صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة وسمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة مع المرحوم وأوالده

وأصبح  يوما   45 بالباخرة  الذهاب  رحلة  استغرقت 
رجوعه  وبعد  إنكلترا  فى  درس  بحريني  أول  بذلك 
عمل مع شركة نفط البحرين وبعض شركات النفط 
أوف  أويل  ستاندرد  شركة  الفقيد  وساعد  األجنبية 
عن  التنقيب  امتياز  على  الحصول  في  كاليفورنيا 

النفط في البحرين وقطر واإلمارات.

دقة وأمانة 

وكان انضباط الفقيد ودقته وأمانته ونباهته ودماثة 
أخالقه أثره في حياته ومستقبله فقد أجاد اللغتين 
العربية واإلنجليزية وملم بالحياة العصرية اإلنجليزية 
ذلك  في  للبحرين  فخر  مبعث  يكون  أن  أهله  مما 
الوقت وأهله أن يلعب دور بين رجال السياسة اإلنجليز 
وحكام البحرين وممثلي شركات النفط والشركات 
من  األعمال  ورجال  والزوار  والتجار  األخرى  التجارية 
البالد مما جعل حياته حافلة ومتميزة  داخل وخارج 
على  صغره  منذ  لحرصه  مراحلها  مختلف  في 
الكتب  من  كثير  وقراءة  وإقتناء  والده  مع  العمل 
مما  عدة  مجاالت  في  والنادرة  الهامة  والمطبوعات 
من  مكنه  ومستنير  منفتح  فكر  تشكيل  من  مكنه 
عصره  سبقت  وعصرية  مستقبلية  رؤية  له  يكون  أن 
فكان منأوائل الشخصيات التي استوعبت التطورات 
نجاحاته  في  ساهمت  التي  والمستقبلية  الحضارية 

تلك  في  الكثيرون  وعاصرها  عرفها  والتي  العديدة 
الفترة فقد كانت له اسهامات في التطور الحضاري 
الحديثة  والكماليات  الضروريات  من  كثير  وجلب 
أنه  وكما  لها  الحاجة  أمس  في  البالد  كانت  التي 
والمشاريع  الشركات  تأسيس  في  الرواد  من  كان 
والمصانع التي عادت عليه وعلى الناس وعلى الوطن 
مع  بارز  دور  للفقيد  أن  وكما  والعام  الخاص  بالنفع 
التجار في الحصول على موافقة ودعم  زمالئه من 
المغفور له صاحب العظمة الشيخ سلمان بن حمد 
آل خليفة إلنشاء أول بنك وطني مما أدى إلى تأسيس 
بنك البحرين في عام 1957 والذي أصبح فيما بعد بنك 
البحرين الوطني وكما ساهم في أن تكون البحرين 
حديثة  طيران  بشبكة  المنطقة  دول  لربط  منطلق 
المبكر  الخليجي  للتعاون  مثاًل  بذلك  فكان  وسريعة 
الطيار فريدري  الخليج مع  فقد أسس شركة طيران 
بوز ورث في عام 1950 وعرفت بأسم جلف افياشين 
ولتصبح في عام 1974 جلف أير، وكان من المساهمين 
مصنع  بإنشاء  وقام  الخليج  فندق  في  الرئيسيين 
وثاني  لألوكسجين  ومصنع  والثلج  العذب  للماء 
فاخر  سكني  مجمع  أول  وبناء  الكربون  أكسيد 
بالقرب  خضراء  مساحات  بها  تحيط  فلل  من  مكون 
من شارع دلمون وبناء أول مجمع تجاري حديث في 

قلب مدينة المنامة في عام 1981 ويعتبر الفقيد أول 
من جلب مكيفات الهواء األمريكية المعروفة باسم 
سيارات  واستورد  المنطقة  ودول  البحرين  إلى  كارير 
محطة  أول  وافتتح  الشهيرة  األمريكية  ستودبيكر 
جامع  بانشاء  الفقيد  وقام  هدمها  تم  والتي  بترول 
باسم  سينما  أول  بافتتاح  وقام  موقعها  في  يتيم 

مرسح البحرين.  

تجارة واقتصاد 

رجال  من  الكثير  مع  متينة  عالقات  الفقيد  وكون 
فى  تنسى  وال  بارزة  بصمات  وترك  والتجار  األعمال 
ذاكرة القطاع التجاري والصناعي خاصة عند إنشائه 
والتي  البحرين  تجارة  غرفة  محمدى  أشرف  مع 
أصبحت فيما بعد غرفة تجارة وصناعة البحرين وقد 
الغرفة مع أشرف محمدى لعدة  رئاسة  تناوب على 
وقربًا  انفتاحًا  أكثر  الغرفة  جعل  إلى  وسعى  فترات 
والتجار  الحكومية  والجهات  الحكيمة  القيادة  لدى 
من  بكثير  الفقيد  انشغال  ورغم  والمستهلكين، 
اسهامات  له  فأن  والتجارية  االقتصادية  المشاريع 
في  عضوًا  بكونه  التطوعي  العمل  في  عديدة  
مجلس بلدية المنامة وله كثير من أعمال البر والخير 
األحمر  الهالل  جمعية  مؤسسي  من  كان  فقد 
الشيخ  مكتبة  لمشروع  الداعمين  ومن  البحريني 
المرحومة  مع  الينسى  دور  وله  الوطنية  عيسى 
خنجي  يوسف  عائشة  الفاضلة  السيدة  زوجته 
عام  في  البحرين  فتاة  نهضة  جمعية  تأسيس  في 
البحرين  في  نسائية  جمعية  أول  بذلك  لتكون   1955
ومنطقة الجزيرة العربية وكما أن المرحومة هي أول 
بحرينية درست خارج البالد فقد درست أواًل فى الهند 
إنكلترا  في  الطب  درست  وبعدها   1934 عام  في 
في  التطوعي  والعمل  العلم  أعالم  إحدى  وهي 
البحريني  المجتمع  في  المرأة  وتنوير  تثقيف  مجال 
وكان مجلسها مفتوحًا لجميع النساء من كل يوم 
أربعاء حتى وفاتها في عام 2003 وكانت قبل تأسيس 
الليدى  برئاسة  السيدات  نادى  سكرتيرة  الجمعية 
والذي  البحرين  حكومة  مستشار  زوجة  بلجريف 

أسس في عام 1953.
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عاشق البستنة

األحداث  سرد  في  ومتزنة  عجيبة  قدرة  للفقيد  كان 
الجميلة  والذكريات  المفيدة  والمعلومات  والوقائع 
فى  للبالد  األولى  البدايات  عن  والوطنية  والتاريخية 
المراحل التي عاصرها أو التى سمع أو قرأ عنها طوال 
للطبيعة  المحبين  من  الفقيد  وكان  المديد،  عمره 
بستانه  فى  يوميًا  يتواجد  وكان  البستنة  عشق  فقد 
واهتم  البحيرية  باسم  المعروف  البحر  على  المطل 
النخيل واألشجار المثمرة بتناسق عجيب  بزراعة أشجار 
والزوار  الشخصيات  من  لكثير  ملتقى  البستنان  وكان 
على  الفقيد  حرص  فقد  البالد  وخارج  داخل  من 
مما  عنه  والمعروف  الراقي  باسلوبه  استضافتهم 
عن  تنسى  ال  جميلة  وذكريات  انطباعات  لديهم  ترك 

البحرين وحكامها ومواطنيها. 

ابتسامة مميزة 

يتيم  حسين  الراحل  للوجيه  الكثيرة  المناقب  ورغم 
الحياة  أوجه  مختلف  في  واضحة  بصماته  أن  إال 
القيادة  من  بدء  معه  وتعاملوا  عرفوه  من  كل  لدى 
الحكيمة ورجال األعمال والمواطنين والمقيمين وفى 
ومازال  البالد  في  والفعاليات  الحياة  جوانب  مختلف 
تفارقه  لم  التي  المميزة  ابتسامته  يذكرون  الجميع 
مع  بالتواضع  يتصف  الفقيد  كان  فقد  حياته  طيلة 

واحترموه  فأحبوه  الجميع  وأحترم  أحب  فقد  الناس 
وأتراحهم  أفراحهم  في  الناس  مع  متواجدًا  وكان 
وحبه  وبساطته  والمحبوبة  المميزة  بشخصيته 
ومعارفه  أصدقائه  عن  والسؤال  والتواصل  للعطاء 
وجيرانه ورغم مشاغله الكثيرة ومسؤلياته فقد كان 
على  يحرصون  كانوا  الذين  الناس  مع  تواصل  على 
مجلسه  في  أو  المنامة  سوق  في  مكتبه  فى  زيارته 
حتى  والخاصة  العامة  المناسبات  في  يتيم  بحدائق 
أقعده المرض قبل شهرين من وفاته، وكان الفقيد 
القيام  عليهم  يتوجب  فيما  الناس  لكافة  قدوة 
لربط  حيًا  نموذجًا  ومثل  والوطن  المجتمع  تجاه  به 

وانسانية  تطوعية  أعمال  من  بمجتمعه  المواطن 
وخيرية مع أعماله االستثمارية واالقتصادية والتجارية 
وكان ال يبخل بأى نصيحة أو معلومه يعلمها وتفيد 
األخرين وكان يبغض الطائفية بجميع أشكالها وكان 
من الذين يمدون يد العون إلى المجتمع من منطلق 
والمذاهب  األديان  الختالف  النظر  دون  بحت  إنساني 
الفقيد  وترك  الجميع،  مع  وتواصل  واألعراق  واأللوان 
إدارة أعماله ألبناءه منذ عشرين عامًا ولكن حرص على 
تواجده اليومي في مكتبه وتواصله مع الناس وكان 
متابعًا لكثير من األمور المحلية والعالمية وقد افتقد 

زواره ومحبيه أحاديثه الشيقة وذكرياته التاريخية. 



 يومية مسائية تصدر عن وكالة أبراس  
+973  38172402 973+   التوزيع:   17721503  اإلدارة: 

www.aprasadvt.com :الموقع اإللكتروني

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

 في عامها التاسع ..
ترقبوا “رمضانيات” 2017 غير ..
حوارات وموضوعات حصرية مع كبار شخصيات المجتمع البحريني 

لن تجدها في مكان آخر .. 
“رمضانيات” المجلة الرمضانية اليومية المسائية الوحيدة بالبحرين ..

محافظ المحافظة 
الشمالية

الوجيه محمد جالل

محمد آل عصفورسمير الوزان الدكتور عبداهلل يتيم

الوجيه حسين يتيم الوجيه خالد كانو

أحمد سلمان كمال
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مجلس بن هندي
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مجلس عائلة الكوهجي
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مجلس سامي الشاعر
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�ملغفور له �ضاحب �ل�ضمو �ل�ضيخ عي�ضى بن �ضلمان �آل خليفة، لدى تف�ضله 

بافتتاح �ضركة �أملنيوم �لبحرين يف عام 1971م 

بد�ية مدخل قاعة �ل�ضالح �مللكي �لربيطاين يف �ل�ضتينيات 

فر�ضة �ملنامة يف �لأربعينياتمبنى باب �لبحرين يف �خلم�ضينيات

مدر�ضة �ل�ضناعة باملنامة يف �ل�ضبعينيات
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م�ضت�ضفى �لنعيم يف �خلم�ضينيات

�أفر�د من �ل�ضرطة يف �خلم�ضينيات �ضارع باب �لبحرين - �ضوق �مل�ضقف يف �خلم�ضينيات 

طلبة �إحدى �ملد�ر�س باملحرق �أثناء �إنتهاء �لدو�م يف �خلم�ضينياتبنك �لبحرين �لوطني عام 1960م 

�ضوق �لأربعاء يف �ملنامة
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بالتعاون مع إدارة المكتبة الوطنية بمركز عيسى الثقافي

وعناوينها  مقاالتها  كنوز  عن  تكشف   .. والثمينة  النفيسة  والآللئ  بالدرر  عامرة  البحرينية  الصحافة  ذكريات 
هائلة  وتجارب  وعبر  دروس  من  طرحته  وما  بحكمتها  الحالية  األجيال  تسترشد  حتى  “رمضانيات”  وقصصها 
ونادرة... مقاالت وقصص – لم يعاد نشرها من قبل - قد تراها بسيطة وموجزة للوهلة األولى، ولكنها كانت مثار 
جدل ونقاشات طويلة بين األهالي وداخل كافة أرجاء بيوتهم ومنازلهم .. ذكريات جميلة عايشها الكثيرون من 

أبناء تلك الفترات الجميلة الماضية ويشعرون بصدمة قراءتها اآلن، وكأنهم يقرؤونها للمرة األولى ..

من أرشيف الصحف البحرينية

تشجير الشوارع
كلما  البلدية  عن  بالحديث  يغريني  ما  ادري  ال 
ولعل  الوخزات،  هــذه  لتسجيل  القلم  أمسكت 
أو لعله  ادراكي،  راجع لرجاحة عقلي وسمو  ذلك 
من  البلدية  تصرفات  بعض  به  تتسم  لما  عائد 

الحكمة وبعد النظر! 

مبلغ  العام  هذا  ميزانيتها  في  البلدية  خصصت 
وهو  الشوارع.  وتشجير  الطرق  لحدائق  روبية   15.000

مبلغ متواضع على كل حال.

الحوادث  اسبق  ان  اريد  فال  الطرق  حدائق  عن  أما 
ماتم  كان  وأن  التجربة،  دور  في  زال  ال  فالمشروع 

منه حتى اآلن يبعث على التفاؤل.

وأما عن تشجير الشوارع فتلك مسالة فيها نظر، 
كما يقول الفقهاء ان البلدية منذ أكثر من 30 عامًا، 
المبلغ  تلو  المبلغ  ترصد  وهي  تأسيسها،  منذ  أي 

لهذا الغرض. فما النتيجة؟؟

العدد 9 رمضان 1372ه السنة الثانية 

البحرين  حكومة  مدارس  طلبة  بين  جرت   •
الرياضية وكانت  األلعاب  منافسات على مختلف 

النتائج بين المدارس اإلبتدائية كما يلي:

في كرة القدم : فازت المدرسة الغربية

في كرة السلة: فازت المدرسة الشرقية

في الكرة الطائرة: فازت المدرسة الشرقية

في الريشة: فازت المدرسة الغربية

في كرة الطاولة: فازت المدرسة الغربية

في ألعاب القوى: فازت مدرسة المحرق  اإلبتدائية

الثانوية  مدرستي  بين  جرت  التي  المنافسات  أما 
والصناعة فكانت نتائجها كما يلي:

السلة،  كرة  القدم،  كرة  في:  الثانوية  المدرسة  فازت 
تنس  في  الصناعة  مدرسة  وفازت  الطائرة.  والكرة 

الطاولة والريشة الطائرة.

الخليج  في  سياسيًا  مقيمًا  بروز(  )برنارد  المستر  عين   •
العربي لصاحبة الجاللة البريطانية خلفًا للسر روبرت 
شهر  أواخر  من  ابتداء  عمله  يباشر  أنت  وينتظر  هي 
هذا  سيشغل  من  أول  وسيكون  العام.  بهذا  يونية 
البريطانية. فقد  الخارجية  الوزارة  المنصب من رجال 
الهند  حكومة  موظفي  من  هي  روبرت  السر  كان 

السابقة.

)نسيب  النطاسي  الدكتور  الثانية  للمرة  البحرين  زار   •
في  الصحة  دار  مستشفى  ومدير  صاحب  بربين( 
البحرين  في  القصيرة  إقامته  أثناء  تبرع  وقد  بيروت 
رغم  ومعالجتهم  األشخاص  من  كثير  بمعاينة 
بالثناء عليه  الكثيرة مما جعل األلسن تلهج  أشغاله 
والتقدير لنبله وسمو أخالقه. هذا وقد انتهزنا فرصة 
ووعد  األسئلة  بعض  له  فقدمنا  الدكتور  وجود 

باإلجابة عليها وسننشرها في محضر الشهر في 
العدد القادم إن شاء اهلل. 

في  السنوية  حفلتها  الدينية  المدرسة  أقامت   •
ووزير  العظمة  صاحب  الحفلة  شرف  وقد  دارها 

المعارف وكثير من األمراء واألعيان.

قرر مجلس معارف الكويت فتح مدرسة ابتدائية   •
واألدوات  بالمعلمين  وإمدادها  الشارقة  في 
هذه  تكون  أن  على  حسابها  على  المدرسية 
في  التعليم  حركة  منه  تدار  مركزًا  المدرسة 

اإلمارات المجاورة كابي فلبي ورأس الخيمة.

مكتبة  فتح  المذكور  المعارف  مجلس  قرر   •
العربية  الروح  هذه  اهلل  فحيا  الشارقة.  في  عامة 

واألريحية الكريمة وإلى األمام أيتها الشقيقة.

مجلس  أن  الماضي  العدد  في  نشرنا  كنا   •
طالبًا   15 قبول  قرر  قد  الكويت  في  المعارف 
نفقة  على  الكويت  في  للمدرسة  الجزائر  من 
المعارف. وعلمنا اليوم أن المجلس المذكور قرر 
قبول طلبة آخرين من تونس ومراكش.. فمرحى 

وألف مرحى للعاملين المخلصين!

كأنها  وهناك  هنا  تنأثرت  حزينة  كئيبة  شجيرات   بضع 
العين  تصدم  المظلمة،  الليالي  في  السمالي  أشباح 

وتثير في النفس الشعور بالكابة واإلنقباض.

امثالي  العقالء  من  أحد  البلدية  مجلس  في  كان  لو 
األخفاق،  هذا  أسباب  عن  الخبرة  ذوي  أسال  بالطبع 
في  جليا  واضحا  األمر  لوجد  سأل  ولو  أنا.  سالت  كما 
البلدية  تحاول  التي  الشوارع  اغلب  ان  البساطة   غاية 
ال  تكاد  مناطق  سبخة  منخفضة  في  تمتد  تشجيرها، 
ترتفع عن سطح البحر، بل أن بعض أنحائها ينزل بالماء 

في فصل الشتاء حتى يستحيل إلى مستنقعات.

يجب  للزراعة  صالحة  المناطق  تلك  تكون  ولكي 

تجفيفها تجفيفًا تامًا، وردمها وشق المصارف التي 
أن  رأيي  وفي  البحر  إلى  منها  اآلسنة  المياه  تحمل 

البلدية ال طاقة لها بكل هذا.

المنامة  عاصمتنا  شوارع  تشجير  أتمنى  ال  واهلل  أنا 
بأكملها  المدينة  تصبح  أن  أتمنى  بل  فحسب، 
واألماني  الواقع،  ولكن  الفيحاء.  الجنائن  من  جنة 

واألحالم شي آخر. 

وراءه.  طائل  ال  فيما  األموال  هذه  تبذير  حرام 
فخصصوها لما هو أجدى.

السنة األولى العدد 5 جمادي األول 1370 
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30 رمضان سنة 1349

السوق  بداخل  القهوة  في  الفونغراف  تشغيل  ممنوع  أنه  القهاوي  أصحاب  لعموم  نعلن 
الحق  الرسم مقدمًا فللبوليس  الرسم مقدمًا وكل من لم يدفع  أو بخارجه ما لم يدفع 
بضبط الفونغراف والتبنيد مم رفع الشكاية على صاحب القهوة أيضًا ولما ذكر صار معلومًا.

22 محرم سنة 1352

عاقاًل  رجاًل  بينهم  يكن  لم  ما  البلدية  حديقة  الجهال  دخول  محظر  أنه  للجمهور  نعلن 
مسئواًل عما يجنونه من أذية الحيوانات وقطف األزهار والورود من األشجار.

فعليه ال يجوز دخولهم أي األطفال والجهال إذا لم يكن بينهم رجاًل مسئواًل. لهذا إن إدارة 
أذية  مطلقًا  ما  ألحد  يجوز  ال  أنه  الجهال  وفعله  عمله  ما  على  بناء  مضطرة  فعال  البلدية 
الحيوانات، أو قطف األوراق والزهور والثمار من أشجار حديقة البلدية، إن فعل ذلك سيقبض 

عليه حااًل بواسطة مأمور الحكومة ويجازى بالعقوبات، حرر هذا ألجل ما ذكر.

 9 صفر 1366 الموافق 2 يناير 1947
رئيس بلدية المنامة

بناء على قرار المجلس البلدي نخبر العموم أنه بعد نهاية شهر ذي الحجة سنة 1370 سيكون 
وعربات  النقل  لعربات  الحديدي  الطوق  ذات  العادية  الخشبية  العجالت  استعمال  ممنوعا 

السقاية )الكواري( بل يجب أن تكون عجالتها من المطاط ذات )تاير وتيوب(.

 في 28 جمادي الثاني سنة 1346 هجرية
رئيس البلدية

نخبر العموم أن مجلس بلدية المنامة الموقر المنعقد في 29 جمادي الثاني سنة 1346 قد 
قرر نول اللنجات والسفن الذين يعبرون بين المنامة والمحرق على ما هو مذكور أدناه:

أواًل: نول العبرة في اللنج آنه عن ست بيزات

ثانيًا: نول العبر في السفينة آنه عن أربع بيزات

فال يجوز ألهل اللنجات أو السفن أن يأخذوا من العبرية زيادة على ما هو مذكورا بهذا اإلعالن 
وكل من خالف ذلك يعرض نفسه لعقوبة المحكمة وألجل البيان حررنا هذا اإلعالن.

صورة صغيرة وسطور قليلة كانت كافية بتوصيل أبلغ الرسائل اإلعالنية وأقواها تأثيرًا على الجمهور .. هكذا كانت إعالنات أيام زمان وهكذا تجسدت كوثائق تاريخية 
يعود بعضها إلى العشرينيات والثالثينيات من القرن الماضي عاشت تفاصيلها البحرين من منظور عين إعالنية دأبت على نشرها البلدية ومخاطبة األهالي بها منذ عام 
1919م، وشملت بيانات وقوانين وقرارات رسمية كانت تصدر عن حاكم البحرين وحكومتها آنذاك، والالفت في جميع اإلعالنات أسلوب صياغتها وما تتضمنه من مفردات 
شعبية بسيطة كانت متداولة في ذلك الوقت. أما الرسائل اإلعالنية المنشورة بالصحف المحلية أيام زمان فتكشف لنا عن أبرز الطرق والوسائل المستخدمة آنذاك، وما 

شكله اإلعالن التجاري من دور ريادي كبير في رفد ودعم الحياة االقتصادية والتجارية بالبحرين .. “رمضانيات” تنشر لقطات من إعالنات أيام زمان ...

إعالنات من أيام زمان
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