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تهذيب ال�سلوك مبجل�س عبداهلل العثمان
دار حديث رواد جمل�س عبداهلل
بن را�شد العثمان بعراد الأ�سبوع
املا�ضي ،عن تهذيب ال�سلوك ،و�أن
الإن�سان ال��ذي ي��درك �أن الدنيا
زائ��ل�� ٌة ه��و م��ا يجعله ث��اب��ت��اً على
دي��ن��ه و� ّأن اهلل ت��ع��ال��ى مل يخلق
الدّنيا عبثاً و� مّإنا خلقها حلكمة
بالغة ،و�أن ذلك ي�ستوجب جهاد
النف�س ودفع و�ساو�س ال�شيطان،
وال��ت��ح�� ّل��ي ب���الأخ�ل�اق الفا�ضلة

باعتبارها �أم���راً واج��ب��اً على كل
م�سلم ي��رج��و ل��ق��اء اهلل ب�صدقٍ
و�إخ��ل��ا������ص ،وت���ه���ذي���ب ال��ن��ف�����س
ه���و ت��ط��ه�يره��ا م���ن الأم����را�����ض
وال����رذائ����ل الأخ�ل�اق���ي���ة وت��وق��ي
ال��ف�تن وال��ن��ف��اق وجت��ن��ب رف��ق��اء
ال�سوء وات��خ��اذ رف��ق��اء �صاحلني
يعينونه على ط��اع��ة اهلل وفعل
اخلري والأم��ر باملعروف والنهي
ع���ن امل��ن��ك��ر وت���رط���ي���ب ال��ل�����س��ان

بطيب ال��ك�لام ،واحل��ر���ص على
ح��ب ال���وط���ن .ق���ال اهلل تعالى:
��اب
« َق�� ْد َ�أ ْف��لَ�� َح مَ��ن َز َّك��اهَ��ا َو َق�� ْد َخ َ
مَ���ن َد� َّ���س���اهَ���ا» ،وق���ال ر���س��ول اهلل
عليه ال��� ّ��ص�لاة وال ّ�����س�لام (�إمن���ا
ُب��عِ�� ْث��ت لأ ِّ
مت����م م��ك��ارم الأخ��ل�اق)
نف�سه
وق���ال (ال�� َك�� ِِّي��� ُ��س مَ���ن دان َ
وعمِ ل لمِ ا بع َد املَوتِ  ،والعاجِ ُز مَن
نف�سه ه��واه��ا ومت�� ََّن��ى على
�أ ْت�� َب�� َع َ
هلل الأماين).
ا ِ

جمل�س �إبراهيم حممد مبارك مك�سب جديد

اف�� ُت�� ِت��ح مب��دي��ن��ة عي�سى م���ؤخ��راً
جمل�س �إبراهيم حممد مبارك،
وال�����ذي ي��ع��ت�بر م��ك�����س��ب��اً لأه���ايل
امل���ن���ط���ق���ة ،ع���ل���م���اً ب�����أن����ه ي��ت��م��ي��ز
ب��ت�����ص��م��ي��م��ه ال�����ش��ع��ب��ي واك��ت�����س��ى
ب�صورة جميلة ي��رت��اح منها كل
زائر يقوم بزيارته.
ويفتح هذا املجل�س �أبوابه يومياً

وبعد �صالة املغرب وهو ما مييزه
ع����ن ب���اق���ي امل���ج���ال�������س الأه���ل���ي���ة،
ويلتقي ف��ي��ه �إ���ض��اف��ة �إل���ى ر َّواده
املرتددين عليه من ال�شخ�صيات
املعروفة باملنطقة وم��ن مناطق
جم�����������اورة ،م������رت������ادو امل�������س���اج���د
القريبة منه ،ويجري فيه تبادل
الأح����ادي����ث وامل��ع��ل��وم��ات امل��ف��ي��دة
وطرح موا�ضيع ثقافية متنوعة.

كما �أن ه��ذا املجل�س يجمع بني
�أع�����داد م��ن امل��ت��ق��اع��دي��ن ال��ذي��ن
ي����ح����ر�����ص����ون ع����ل����ى احل���������ض����ور
وامل�شاركة وي�سردون ذكرياتهم
بني معارفهم و�أ�صدقاء �شبابهم.
واليفوتنا نرفع التحية ون��زف
ال���ت���ه���ن���ئ���ة ل�������ص���اح���ب امل��ج��ل�����س
ونبارك له افتتاحه �إب��اه وبهذه
ال�صورة احليوية واجلميلة.

جمل�س عبدالرحمن الذوادي يف نقا�ش مفتوح

ا�����س����ت����ق����ب����ل جم����ل���������س ال�������س���ي���د
عبدالرحمن ع��ب��داهلل �شريدة
ال���ذوادي م���ؤخ��راً رواد جمل�سه
املرتددين عليه ومنهم عدد من
عائلة ال���ذواودة الكرام �إ�ضافة
�إلى زواره الكرام ،وحفل اللقاء
ب��ت��ب��ادل احل��دي��ث وال��ن��ق��ا���ش يف م�صلحة �أه����ايل امل��ن��ط��ق��ة ،كما م���و����ض���وع ح���ق���وق امل��ت��ق��اع��دي��ن
موا�ضيع مهمة وحيوية وركزت رف��ع احل�����ض��ور لل�شكر للقيادة ال����ذي �أ���ص��ب��ح ح��دي��ث ال�����ش��ارع
ع��ل��ى ���س��ب��ل وو����س���ائ���ل تخقيق احلكيمة ململكة البحرين ب�ش�أن البحريني هذه الأيام.

جمل�س عي�سى �ساملني يوا�صل تقدمي برناجمه ال�سنوي

جمل�س ح�سن جناحي ي�ستقبل رواد جمل�سه

ا�ستقبل ال�سيد ح�سن جناحي
(بو�صالح) الأ�سبوع املا�ضي ،رواد
جمل�سه جمدداً بعد غيابه خالل
���ش��ه��ر رم�����ض��ان امل���ب���ارك ،وب��ه��ذه
املنا�سبه قام النا�شط االجتماعي
في�صل العبا�سي ب�إهداء بو�صالح
هدية متوا�ضعة مبنا�سبة عودة
جمل�سه بعد غياب كما مت توزيع
هدايا ب�سيطة على احل�ضور.

ن���ظ���م ال�����س��ي��د ع��ي�����س��ى ���س��امل�ين
�صاحب املجل�س الأهلي املعروف
ال����ك����ائ����ن مب���ن���ط���ق���ة ال���ب���ح�ي�ر
ب�����ال�����رف�����اع ،مب���ج���ل�������س���ه خ�ل�ال
�شهر رم�����ض��ان ال��ك��رمي كعادته
ال�����س��ن��وي��ة ،ب��رن��اجم��اً ترفيهياً
ا���ش��ت��م��ل ع��ل��ى م�����س��اب��ق��ات قيمة
ر����ص���دت ل���ه ج���وائ���ر للفائزين
وه���داي���ا ل��ل��ح�����ض��ور وت�ضمنت
�ساعات يدوية وهدايا متنوعة .وي����ع����ت��ب�ر ه�������ذا امل���ج���ل�������س م��ن ���ص��اح��ب��ه ل��ت��ق��دمي ك���ل ج��دي��د
وا�ستحوذ الربنامج على ر�ضا امل��ج��ال�����س الأه��ل��ي��ة ال��ف��اع��ل��ة يف من حما�ضرات دينية وثقافية
رواد املجل�س وزواره.
الرفاع منذ زمن طويل ويعمل وغريها.

