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 المفتاح: بحرينيون تبوأوا مراكز متقدمة 
في مسابقات قرآن دولية الهتمامنا بتحفيظ القرآن

مركز  جامع  خطبة  في  ذلك  وجاء 
الجمعة  أمس  اإلسالمي  الفاتح  أحمد 

)2 يونيو/ حزيران2017(.
رمضان  شهر  »إن  المفتاح:  وقال 
مملكة  بدأت  وقد  القرآن  شهر  هو 
البحرين منذ سنوات طويلة بتدشين 
مراكز تحفيظ القرآن والتي انتشرت 
البحرين،  مملكة  محافظات  جميع  في 
بتحفيظ  العليا  القيادة  الهتمام  وذلك 

القرآن«. المواطنين  وتعليم 
انتشار  ساعد  ــد  »وق ــاف  وأض
محافظات  جميع  في  المراكز  هذه 
العديد  فوز  في  البحرين  مملكة 

في  األولى  بالمراكز  المواطنين  من 
إن  إذ  والمحلية،  الدولية  المسابقات 
االنضمام  على  المواطنين  شجع  ذلك 
على  والتسابق  المراكز  هذه  إلى 

حفظ القرآن وتجويده  وتفسيره«.
تحت  أنه  إلى  المفتاح  ــار  وأش
الملك حمد بن  الجاللة  رعاية صاحب 
عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدى، 
والشئون  العدل  وزارة  من  وبتنظيم 
مع  بالتعاون  واألوقــاف  اإلسالمية 
اإلسالمية،  للشئون  األعلى  المجلس 
الكبرى  البحرين  جائزة  نظمت 
القرآن  لحفظ  والعشرين  الثانية 

والتي  وتفسيره  وتجويده  الكريم 
الزمن،  من  عقدين  مدى  على  تقام 
سيكون  الختامي  الحفل  بأن  مبيناً 
مركز  جامع  في  المقبل  االثنين  يوم 

الفاتح اإلسالمي. أحمد 
وأوصى المفتاح  في خبطته جميع 
رمضان  في  اهلل  بتقوى  المسلمين 
صالة  وخصوصاً  ليله  بقيام  وذلك 
إضافة  التراويح،  وصــالة  الليلة 
سبحانه  اهلل  مع  العالقة  توثيق  إلى 
أن  يجب  العبد  إلى  مشيراً  وتعالى، 
هذه  لتوثيق  رمضان  شهر  يستغل 
لقيام  الفرص  بانتهاز  وذلك  العالقة، 

الليل.
صالة  فضل  إلى  المفتاح  وتطرق 
تجمع  أن  إلى  مشيراً  التراويح، 
التراويح  صالة  إمام  خلف  الناس 
بخشوع  بأكملها  الصالة  وقيام 

المؤمنين أجر قيام ليلة. يكسب 
صالة  بإتمام  المفتاح  وأوصــى 
والتهجد  القيام  واستمرار  التراويح 
الليالي  هذه  في  القرآن  ــالوة  وت
هو  ذلك  أن  إلى  الفتاً  المباركة، 

العام بأكمله. إلى  الشيخ فريد المفتاحانطالقة 

تأهل أول اثني عشر فريقًا إلى الجولة الثالثة من مسابقة الشيخ الجمري الرمضانية
§الوسط - محرر الشئون المحلية 

كل  من  فِرق  ثالثة  بعدد  فريقا  عشر  اثنا  تأّهل   [
الجمري  الشيخ  مسابقة  من  الثالثة  للجولة  مجموعة 
األولى  األربع  المجموعات  حسمت  حيث  الرمضانية، 
فرقها  حسم  المجموعات  بقية  وتستكمل  المتأهلة  فرقها 

المتأهلة مساء أمس )الجمعة(.
فقد تم بدء الجولة الثالثة بمجاالت مختلفة عن الجولة 
األولى )القرآن الكريم، تغذية وغذاء، جغرافيا، اآلداب( مع 

.Focus In math سؤال مجال
واعتلى صدارة المجموعة األولى فريق منطقة السقّية 

بثماني نقاط، ووصيفه فريق قرية الجبيالت بسِت نقاط 
 - فريقا سترة  فيما حصل  الثالثة،  الجولة  الى  أّهلهم  ما 
على  يتنافسان  جعلتهم  نقاط  أربع  على  والزنج  سفالة 
سترة-  فريق  حسمه  والذي  التحدي  سؤال  عبر  التأهل 
سفالة، وبعد منافسة شديدة تغّلب فريق سترة - سفالة 

على الزنج، وبذلك ضمن مقعده في الجولة القادمة.
وانفرد فريق منطقة الدراز بصدارة المجموعة الثانية 
المنافسة  كانت  بينما  مستحقة،  نقاط  ثماني  برصيد 
حامية بين فريقّي جّنوسان والُغريفة رغم ضمان تأّهلهم 
فكان   ،)Focus in math( سؤال  في  النقطة  حسم  حتى 

الفارق بينهما نقطة واحدة كسبها فريق منطقة جّنوسان 
حساب  على  نقاط  ثالث  بفارق  للدراز  وصيفاً  ليصبح 

فريق الُغريفة الحاصل على أربع نقاط.
في  الفَِرق  باقي  المنامة  العاصمة  فريق  وتصدر 
نقاط  ست  كسبه  بعد  )الثالثة(  الحديدية  المجموعة 
الجولة  في  نقاط  وثماني  األولى،  الجولة  في  مستحقة 
على  سيطرته  فارضاً  منفرداً  أصبح  وبذلك  الثانية، 
السابعة  النسخة  لقب  على  للمنافسة  المجموعة، ساعياً 
نقاط   10 على  مقابة  منطقة  فريق  وحصل  للمسابقة، 
عالي  إسكان  فريقا  كان  فيما  العاصمة،  وصيف  جعلته 

القادمة،  الجولة  الى  التأهل  على  يتنافسان  وسماهيج 
وبعد هذه المنافسة فرض فريق سماهيج نفسه بالتأهل 
على حساب إسكان عالي بفارق نقطة أنقذتهم في الجولة 

االولى من المنافسة.
وقد ضمن فريق منطقة الخميس بطل النسخة السادسة 
الثالثة  الجولة  في  مقعده  الجمري  الشيخ  مسابقة  من 
الرابعة  المجموعة  تصّدره  بعد  وذلك  السابعة  للنسخة 
مناصفة مع السهلة الجنوبية وسترة- مهزة برصيد 10 
نقاط كسبوها في الجولة االولى وقد خرج كل من فريقي 
كرباباد والدير والمقشع والنويدرات من الجولة الثانية.

الحضور يتابعون التنافس في المسابقة منافسات مسابقة الشيخ الجمري الرمضانية

 العصفور: شهر رمضان موسم 
التربية الروحية وتطهير القلوب

§الوسط - محرر الشئون المحلية 
خطبته  في  العصفور  ناصر  الشيخ  قال   [
أمس الجمعة )2  يونيو/ حزيران 2017( بجامع 
موسم  هو  رمضان  شهر  أن  الكبير  عالي 
من  القلوب  بتطهير  وذلك  الروحية  للتربية 
الذميمة،  واألخالق  واألنانية  والحسد  الحقد 
داعياً إلى استغالل هذا الشهر للعودة إلى اهلل.

وطاعته  اهلل  بتقوى  العصفور  وأوصــى 
والحذر من عقوبته، إذ إن إلى اهلل ترجع األمور، 
بما  بااللتزام  وذلك  األهواء  مجاهدة  إلى  داعياً 
شديد  فهو  المكروهات  واجتناب  اهلل  به  أمر 

العقاب فهو توعد بالعاصيين.
التوبة  شهر  هو  رمضان  »شهر  ــال:  وق
أول  في  ونحن  والرضوان  والغفران  والرحمة 
عظيم  موسم  فهو  رمضان  شهر  من  جمعة 
الذي خصه اهلل بالفضل والكرامة وميز أوقاته 
أفضل  من  ساعته  فجعل  األوقات  سائر  عن 
من  ولياليه  األيام  أفضل  من  وأيامه  الساعات 

أفضل الليالي«.

وأضاف »هذا الشهر العظيم ميدان يتسابق 
فيه أهل اإليمان باغتنام كل لحظة من لحظاته 
وأخره  مغفرة  وأوسطه  رحمة  أوله  شهر  فهو 
الروحية  التربية  موسم  فهو  النار،  من  عتق 
والتصفية وتطهير القلوب من الخطايا وما علق 

في النفس من تبعات من ذنوب وعصيان«.
الحقد  من  أنفسنا  نطهر  أن  يجب  وتابع« 
نرتقي  أن  أجل  من  وذلك  واألنانية،  والحسد 
المحبة  وإلى  والنقاء  الصفاء  إلى  بأنفسنا 
العبادات  بارتباط  عالقة  هناك  إن  إذ  واإلخاء، 
ملكة  بتحصيل  اختالفها  على  والطاعات 
التقوى، إال أن العالقة بين الصوم والتقوى هي 
ولكن  مؤثرة  ورابطة  ومتفردة  متميزة  عالقة 
فالصوم  قهرية  ليست  الرابطة  هذه  ذلك  مع 
إعداد للوصول لمرحلة التقوى، إذ إن من شأن 
فالصوم  للتقوى،  األرضية  يخلق  أن  الصيام 
المؤثر الذي ينتج التقوى هو الصوم الحقيقي 
المطلوب الذي أراده اهلل منا، وليس الصوم في 

صورته وشكله كما هو الحال في الصالة«.

بظاهرها  ليس  العبادات  أن  العصفور  وأكد 
وإنما بالطاعات الشاملة، داعياً إلى التوجه إلى 
اهلل في هذا الشهر الكريم وسؤاله السالمة في 
الدين والدنيا، مشيراً إلى أنه يجب أن  يتدارك 
الصالحات  في  واإلكثار  فات  ما  المؤمنون 

والطاعات. 
كما أوصى العصفور بالتزود في هذه الدار 
إلى أنه يجب اغتنام هذا  القرار، ملفتاً  إلى دار 
الحسنات  فيه  تتضاعف  موسم  فهو  الموسم 
والمناجاة  والدعاء  االستغفار  بكثرة  وذلك 
وتالوة القرآن والتصدق والتحنن على األيتام 
وصلة األرحام والبر بالوالدين وقضاء حوائج 

المؤمنين.
الرجوع  شهر  هو  رمضان  »شهر  وقــال: 
سبحانه  إليه  للرجوع  اهلل  خصه  فقد  اهلل  إلى 
وتعالى،  في هذا الشهر الكريم نحن في ضيافة 
لنكون  استعداد  على  نكون  أن  علينا  لذا  اهلل 
من أهل الكرامة على اهلل وهذا النجاح العظيم، 

فلنتوجه إلى اهلل عز وجل«. الشيخ ناصر العصفور

§الجفير - محرر الشئون المحلية 

الشيخ  اإلسالمي  الفاتح  أحمد  مركز  جامع  خطيب  أكد   [
بتحفيظ  مهتمة  البحرين  مملكة  أن  المفتاح  يعقوب  بن  فريد 
تحفيظ  انتشار مراكز  إلى  أدى  ما  القرآن وتفسيره؛  وتجويد 
أن  إلى  مشيراً  البحرين،  مملكة  محافظات  جميع  في  القرآن 
هذا االهتمام أدى إلى أن يتبوأ العديد من المواطنين المراكز 
األولى في مسابقات تحفيظ وتجويد القرآن، داعيًا الجميع إلى 

المسابقات. المشاركة في مثل هذه 


