
رمضانيات
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس

ذكريات من أيام زمان

دموع المؤمنين تزرف فرحا باستقباله
شهر رمضان .. الطريق إلى الجنة

.. إنه شهر الخير والرحمة،  بشوٍق ودمعة، دموع فرح باستقبال أغلى وأكرم الشهور على قلوبهم 
األرواح،  وترقى  النفوس،  وتسمو  القلوب،  تصفو  فيه   .. والصفاء  الطهر  شهر  والعفة،  النقاء  شهر 
المبرات، شهر المسرات، يباهي اهلل بكم  الخيرات، شهر  أيها المسلمون بقدوم شهر  فهنيئًا لكم 
مالئكته، وينظر إلى تنافسكم فيه .. مرحبًا بك أيها الضيف الكريم والشهر العظيم ، مرحبًا بك يا 

شهر اإلحسان، يا نبع الغفران ..

كل عام 
و“رمضانيات” 

بكم بخير 
شهر  أيام  فى  الرحم  صلة  أجملها  ما 
ننفق  لحظات  أسعدها  وما  كريم، 
والود،  الحب  مشاعر  من  كثيرا  فيها 
شعب  بين  العالقات  أواصر  أطيبها  وما 

بحرينى أصيل...

البحرينية  المجالس  أهمية  من  انطالقا 
وأهلها  أصحابها  وأصالة  وتاريخها 
وروادها جاءت فكرة صدور مجلة تعنى 
والتراحم  االجتماعي  التواصل  بمبدأ 
البحرين،  أهالي  جميع  بين  االنساني 
والود  الحب  روح  نشر  على  قادرة  مجلة 
والطيبة التى تبعثها تلك المجالس بين 
ووجهاء  مواطنين  من  يرتادونها  من 
المجلة  “رمضانيات”  فكانت  وعلماء، 
األولى من نوعها فى البحرين التى تصدر 
الكريم  رمضان  شهر  طيلة  خصيصا 
األصيلة  البحرين  بمجالس  وتعنى 
ترحيب  من  لمسناه  ما  وهو  والعامرة، 
اآلآلف  جانب  من  شديد  واعجاب  واسع 
ممن أحبوا فكرة عمل المجلة وطبيعة 

ما تقدمه من تغطيات وتقارير مصورة.

ولعل الترحيب الكبير من جانب الكثيرين 
العام الماضي قابله اصرار شديد العام 
ومتابعة  الصدور  مواصلة  على  الحالى 
البحرين،  مجالس  في  الجديد  تقديم 
الدينية  الموضوعات  نشر  على  عالوة 
للشهر  قراءاتنا  خشوع  من  تزيد  التى 
الكريم، إلى جانب عرض صفحات الصور 
ذكريات  معها  نسترجع  التى  القديمة 

ماضي عبق جميل.

ولم يكن أمام هذا اإلصرار الشديد من 
تقرر  أن  إال  “رمضانيات”  محبى  جانب 
للعام  صدورها  تواصل  أن  المجلة  أسرة 
أهالى  مع  لتحتفل  التوالى  على  الثانى 
البحرين بحلول شهر كريم ومبارك أعاده 
قيادة  البحرين  أهالى  جميع  علي  اهلل 
اإلسالمية  األمة  جميع  وعلى  وشعبا 

بالخير واليمن والبركات.

الملك  الجاللة  صاحب  حضرة  مقام  إلى  التبريكات   وأعظم   التهاني  بأحر  أسرة“رمضانيات”  تتقدم 
الملكى  السمو  صاحب  وإلى  المفدى،  البالد  عاهل  البحرين  مملكة  ملك  خليفة  آل  عيسى  بن  حمد 
األمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، وإلى صاحب السمو الملكى األمير سلمان بن 
المبارك،  بمناسبة حلول شهر رمضان  البحرين  األمين، وإلى جميع شعب  العهد  آل خليفة ولى  حمد 

سائلين المولى عز وجل أن يبلغ الجميع صيامه وقيامه، وأن يتقبل منا ومنكم صالح األعمال.
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التهانى والتبريكات ومشاعر الحب واالعجاب والتقدير 
لما تنشره “رمضانيات” لم تقتصر على رواد المجالس 
شملت  ما  بقدر  والوجهاء  المواطنين  من  الرمضانية 
الكثير من الباحثين والمتخصصين وأهل العلم والخبرة 
فى المجال الديني واإلسالمي، بل امتدت أيضا لتشمل 
تقدير أهل التخصص من اإلعالميين والصحفيين وهو 
ما أثلج صدور جميع العاملين بالمجلة والقائمين على 
من  جميع  ننس  ال  الدرب  ذلك  فى  ولعلنا  صدروها، 
النجاح  ساهموا معنا بجهودهم وقلوبهم فى ذلك 
االعالم  هيئة  على  القائمين  بالذكر  ونخص  الكبير 
)وزارة االعالم سابقا( والنواب وأعضاء الشورى وجميع 
ننس  ال  كما  األعمال،  ورجال  الحكوميين  المسؤولين 
والسياسية  والمجتمعية  الدينية  الشخصيات  كبار 
“رمضانيات” وكشفت  لنا ولقراء  التى فتحت قلوبها 
الجميل  البحرين  مملكة  تاريخ  ذاكرة  من  أسرار  عن 

والطويل.
نوعها  من  األولى  المجلة  “رمضانيات”  كون  ولعل 
وأنشطة  فعاليات  بتغطية  تعنى  التى  البحرين  فى 
لم  متابعتها  على  االهتمام  فإن  الكريم،  الشهر 
أثار  ما  وهو  فقط،  البحرين  مملكة  مواطنى  يتجاوز 
االلكترونى  وموقعها  المجلة  على  القائمين  اعجاب 
متصفحى  عدد  تجاوز  حيث  االنترنت،  شبكة  على 
المتصفحين  من  االالف  الويب  صفحات  على  المجلة 
وتقديرهم  احترامهم  تعليقاتهم  فى  أبدوا  الذين 
لمضمونها، والمدهش أن محبى المجلة أنفسهم لم 
يقتصروا فى إبداء أرائهم حولها على تصفح موقعها 

“رمضانيات” تواصل نشر تغطياتها 
المتميزة فى الشهر المبارك

عقب دقائق قليلة فقط من األفطار األول لرمضان الماضى لم تنقطع االتصاالت والمكالمات الهاتفية 

بمضمون  يشيد  اآلخر  وبعضها  بالصدور  يهنئ  بعضها  “رمضانيات”،  مجلة  إلى  الواردة 
موضوعات  من  نشره  على  تحرص  وما  تطرحه  من  أهمية  يؤكدون  وآخرون  المجلة 

رمضانية دينية واجتماعية وانفرادها بالتغطيات المصورة الموسعة للمجالس 
البحرينية األصيلة وكبار العلماء والوجهاء ممن يرتادونها.

المجلة  مكتب  زاروا  أنهم  إال  الاللكترونى، 
إعدادها  كيفية  على  وتعرفوا  صدروها  ومكان 
وتحريرها وطباعتها، بل وطلبوا االحتفاظ بنسخ 
من  موضوعاتها  تتضمنه  لما  “رمضانيات”  من 

المصورة حول  المادة  تاريخية كبرى، سواء فى  أهمية 
ماضى البحرين أو حتى فى سرد القصص والحكايات 
فيما  نفسها  المصادر  ألسنة  على  والجميلة  القديمة 
وهؤالء  اخبارية،  وتغطيات  حوارات  من  المجلة  نشرته 
من  أشقاء  منهم  كان  بل  فقط  بحرينيين  يكونوا  لم 
العربية السعودية وقطر وأيضا من االمارات  المملكة 

والكويت.
عليه  دلت  نجاح  من  “رمضانيات”  مجلة  حققته  ما 
األرقام الواردة والمؤكدة - التى نعتذر عن نشر أرقامها 
القائمين  كاهل  فوق  وضع   - تنافسية  العتبارات 
العام  ضخمة  مسؤولية  وإعدادها  تحريرها  على 
القراء والمهتمين،  الهائل من  العدد  أمام هذا  الجارى 
العدادها  شامال  جدوال  المجلة  أسرة  وضعت  لذلك 
الموضوعات  كم  فى  زيادة  يتضمن  الجارى  العام 
ما  ونوعية  كيفية  فى  وكذلك  المصورة  والتقارير 
واعالمية،  صحفية  وريبورتاجات  حوارات  من  تقدمه 
الكثير مما ستنشره  القادمة تكشف عن  األيام  ولعل 
الدينية  “رمضانيات”من حوارات مع كبار الشخصيات 
عن  سيكشفون  الذين  والمجتمعية  والسياسية 
القديمة  البحرين  حياة  فى  بالمرة  تذكر  لم  تفاصيل 
فى  الجديد  جانب  إلى  وتقاليدهم،  أهلها  وعادات 
الصفحات المصورة، حيث نجحت المجلة فى الحصول 

 نتقــدم بأجمــل التهانـــي 
إلى رئيــس هيئـــة اإلعـــالم 

الشيخ فـواز بن محمـد آل خليفـة 
بمناسبــة تعيينــه رئيســا للهيئــة 

ونعــرب عن خالص امنياتنــا في التوفيــق 
والســداد في منصبــه الجديـــد

على صور تذكارية نادرة تعرض ألول مرة تاريخ البحرين 
قديما وطرقاتها وعيونها وأشخاصها ورموزها، عالوة 
على االنفراد الصحفى الذى تتميز به “رمضانيات” فى 
نشر اخبار وتفاصيل المجالس البحرينية الرمضانية وما 
ساخنة  وموضوعات  جميلة  ذكريات  من  داخله  تدور 

تهم جميع أفراد المجتمع البحريني.
بكم  و“رمضانيات”  عام  وكل  بخير،  وأنتم  عام  كل 
شهر  فى  وتميزها  نجاحها  تواصل  أجلكم  ومن 
الفرصة  هذه  ننتهز  ولعلنا  وجوده،  بعطاءه  كريم 
المناخ االعالمي الحر والنزيه الذى تتمتع  الطيبة لنثمن 
به  تحظى  وما  الرشيدة  قيادتها  ظل  فى  المملكة  به 
االصالحي  المشروع  راية  تحت  ديمقراطية  أجواء  من 
وأنتم  عام  فكل  المفدى..  البالد  عاهل  الملك  لجاللة 
بخير بمناسبة الشهر الكريم أعاده اهلل عليكم وعلى 

األمة اإلسالمية باليمن والخير والبركات.
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الحكمة من الصيام
التقوى،  هي  الصيام  شرع  أجلها  من  التي  الحكمة 
قال تعالى :”يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام 
كم كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون” .. 
وآذان  والرفث،  والسباب  الفحش  عن  صائمة  ألسنة 
صائمة عن سماع الفحش من القول، وأعين ال تنظر 
, قلوب مخبتة إلى اهلل ناظرة ،والخسران  إلى حرام 
العظيم أن نخرج من رمضان ولم نزدد فيه حسنة، 
ولم نرق فيه عند اهلل درجة ذلك وربي هو الخسران 
امتثااًل  بإذن اهلل هو من صام  والرابح  ،والفائز  المبين 
هي  الجنة  فإن  الهوى  عن  النفس  ونهى  اهلل  ألمر 

المأوى فتكون المكافأة كبيرة والعطية جزيلة .

فضائل صوم رمضان
وللصوم فوائد كثيرة وعظيمة فهو أجلِّ العبادات، 
الصالحين  دأب  وهو  القربات،  أعظم  من  وقربة 
وهو  الخلق،  ويهذب  النفس  يزكي  المتقين،  وشعار 
صادقة  بنية  دخله  من  الهدى،  ودار  التقوى  مدرسة 
وكان  االستقامة،  بشهادة  منه  خرج  صحيح  واتباع 
من الناجين في الدنيا واآلخرة، وعليه فال غرو أن ترد 

ها هي مواسم العطر جاءت بشذاها تنشره بين الناس، مواسم لجني الحسنات، والتخفيف من السيئات، فيا باغي 
الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر ..يقول معلم الناس الخير صلى اهلل عليه وسلم  “ إذا كانت أول ليلة من رمضان فّتحت 
أبواب الجنة فلم يغلق منها باب،  وغلـّـقت أبواب جهنم فلم يفتح منها باب، وصّفدت الشياطين، وينادي مناٍد : يا 
باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، وهلل عتقاء من النار وذلك كل ليلة “ أخرجه البخاري ومسلم ... رمضان كان أمنية 
حبيبكم محمد صلى اهلل عليه وسلم , حيث كان يقول : “اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان”، وقد كان 
السلف رحمهم اهلل يدعون ربهم ستة أشهر أن يتقبل منهم رمضان الماضي، ويدعونه ستة أشهر أخرى أن يبلغهم 

رمضان الحالي، فأين نحن من الرعيل األول رضوان اهلل عليهم .

أجره،  وعظيم  آثاره  تبين  كثيرة  نصوص  فضله  في 
وما أعده اهلل ألهله، وتحث المسلم على االستكثار 
ومشقة  عناء  من  يجده  قد  ما  عليه  وتهون  منه، 
ة - أي  في أدائه، ومما ورد في فضل الصوم  أنه ُجنَّ
روى  فقد  النار،  من  العبد  يقي  فهو   - وستر  وقاية 
وسلم  عليه  اهلل  صلى  النبي  أن  عنه  اهلل  رضي  جابر 
النار( رواه  العبد من  ) الصوم جنة يستجن بها  قال: 
ثوران  يكسر  أنه:  أيضا  الصوم  في  ورد  ومما  أحمد، 
الشهوة ويهذبها، لذلك أرشد عليه الصالة والسالم 
يستعينوا  أن  الزواج،  يستطيعون  ال  الذين  الشباب 
بالصوم ليخفف من شهواتهم، فعن ابن مسعود 

رضي اهلل عنه أن النبي صلى اهلل عليه وسلم قال: 
)يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، 
يستطع  لم  ومن  للفرج،  وأحصن  للبصر  أغض  فإنه 

فعليه بالصوم فإنه له وجاء( متفق عليه.

10 أخطاء فى صوم رمضان

أن  إال  علينا  الكثيرة  الكريم  الشهر  فضائل  رغم 
بعض الصائمين ال يلتزمون باألحكام واآلداب فتصدر 
منهم األخطاء والمخالفات التي تؤثر على صومهم 

األخطاء  بعض  وهناك  وثوابه،  أجره  تنقص  أو 
الشائعة التي ينبغي للصائم التنبه لها والحذر منها: 
الكريم،  الشهر  هذا  لفضائل  البعض  إدراك  عدم 
من  كذلك  العام،   شهور  من  كغيره  فيستقبلونه 
وتمني  رمضان،  شهر  دخول  من  التأفف  األخطاء 
ذهابه وسرعة زواله ، وأيضا من األخطاء عدم التفقه 
وهناك  عنها،  السؤال  وعدم  الصيام  أحكام  في 
فتجد  الصيام،  أثناء  المعاصي  تجنب  بعدم  أخطاء 
الصائم يتحرز من المفطرات الحسية لكنه ال يتحرز 
األخطاء  ومن  المحرمات،  إلى  والنظر  الغيبة  من 
الصيام  السنن ظّنًا بعدم شرعيتها حال  ترك بعض 
الفرض من  النية لصيام  تبييت  ، ومن األخطاء عدم 
والشرب  األكل  وتعمد  الفجر،  طلوع  قبل  أو  الليل 
مع أذان الصبح أو بعده، وتخصيص الشهر بالطاعة 
اتخاذ  كذلك  األخطاء  ومن  غيره،  دون  واالستقامة 
يترتب  وما  النهار  في  والكسل  للنوم  فرصة  الشهر 
عليه من إضاعة الصلوات أو تأخيرها عن وقتها، ومن 
أخطاء بعض الصائمين سوء الخلق وسرعة الغضب 
وخالء  الجوع  بسبب  رمضان  نهار  في  والطيش 

“يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر”
رمضان .. شهر الصوم والقيام والقرآن
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أخالقه،  الصوم  يهذب  أن  المفترض  أن  مع  البطن، 
متمثاًل قول المصطفى - صلى اهلل عليه وسلم  : 

فال  أحدكم  صوم  يوم  كان  فإذا  جنة،  )الصوم 
فليقل:  شاتمه  أو  أحد  سابه  فإن  يصخب،  وال  يرفث 

إني صائم ( رواه البخاري و مسلم. 

رمضان .. الصحة والعافية
تفاقم  من  تمنع  هاّمة  صحية  وسيلة  الصيام 
واإلدمان  اإلفراط  من  الناشئة  واألسقام  األمراض 
التى  الصنائح  من  عدد  وهناك  الطعام،  تناول  على 
احد  من  يعانى  كان  اذا  اتباعها  الصائم  على  يجب 
مريض  على  يجب  المثال  سبيل  فعلى  االمراض، 
السكر أال ينسى جرعات اإلنسولين والمسألة تحتاج 
إلى تنظيم الجرعة من الوقت والكم تحت إشراف 
سكر  على  السيطرة  يضمن  حتى  مختص  طبيب 
الدم ضمن الحّد المعين، كذلك على مريض القلب 
تناول  المزمن أن يراعى عدم اإلفراط في  و الضغط 
في  الملح  تناول  من  والتخفيف  المملحة  األطعمة 
كل حين، واالهتمام بممارسة الرياضة مثل الهرولة 
التقليل من األطعمة ذات  المعتدل؛ كذلك  والجري 
النسب العالية من الدهون المشبعة، والتخفيف من 
اإلجهاد النفسي والبعد عن مواطن التوتر النفسي. 

فضل القرآن فى رمضان
رمضان هو شهر القرآن اختصه اهلل -عز وجل- بنزول 
هذا الكتاب المبين فيه، وقال سبحانه وتعالى ”َشْهُر 
َناٍت ِمَن  اِس َوَبيِّ َرَمَضاَن الَِّذي ُأْنِزَل ِفيِه اْلُقْرآُن ُهدًى ِللنَّ
بعض  )وقال   185 اآلية   – )البقرة  َواْلُفْرَقاِن”  اْلُهَدى 
اهلل  أنزله  كتاب  من  “ما  اهلل-:  رحمهم  السلف- 
على نبي من األنبياء إال كان في هذا الشهر المبارك” ، 
فالقرآن الكريم ابتدأ نزوله في شهر رمضان لما نزل 
وسلم-  عليه  اهلل  صلى   - األمين  نبينا  على  جبريل 
في غار حراء كان هذا النزول المبارك في هذا الشهر 
بن  محمد  اإلمام  وكان  رمضان،  شهر  في  المبارك 
– رحمه اهلل- إذا دخل رمضان، قال:  شهاب الزهري 
إنما هما خصلتان قراءة القرآن وإطعام الطعام، وال 
اهلل  رضي   – عائشة  أمنا  وكذلك  بغيرهما،  يشتغل 
عنها- كانت تقّدم غالمها زكوان ليصلي بهم من 

المصحف.
اإلمام  عنه  ذكر  اهلل-  رحمه   – الشافعي  واإلمام 
ستين  رمضان  في  القرآن  يختم  كان  بأنه  الذهبي 
هذا؟  كيف  يقول:  يستغرب  الناس  وبعض  ختمة، 
نقول: نعم ما كانوا يشتغلون بشيء سوى القرآن، 
ما كانوا يدخلون األسواق، وال كانوا يلغون، وال كانوا 
يلهون، وال كانوا يلعبون، وال كانوا يغتابون، وال كانوا 
منهم  الواحد  وإنما  باطل،  لغو  مجالس  يجلسون 
في  وجل-  عز   – اهلل  فيبارك  القرآن،  في  كله  هّمه 
أوقاتهم وفي أعمارهم فيتيسر ألحدهم أن يختم 
القرآن مرة بعد مرة، فيكون حااًلّ مرتحاًل كلما اختتم 
كقتادة  بعضهم  وكان  أخرى،  افتتح  مرة  القرآن 
القرآن  يختم  اهلل-  رحمه  السدوسي-  دعامة  بن 
رمضان  دخل  فإذا  العادية،  األيام  في  سبع  كل 
األواخر  العشر  دخلت  وإذا  ثالث،  كل  يختمه  كان 
أيضًا  الناس  وبعض  مرة،  ليلة  كل  في  يختمه  كان 
الصالحين  وبعض  الكالم،  هذا  سمع  إذا  يستغرب 
الموفقين- ممن نحسبهم كذلك- في زماننا هذا 

ثالث  كل  في  القرآن  يختم  السلف  زمان  في  ليس 
مرة، وهذا أمر يسير على من يّسره اهلل عليه.

حال  من  علموا  ألنهم  ذلك؟  يفعلون  كانوا  ِلَم 
رسول اهلل- صلى اهلل عليه وسلم- أنه كان يحرص 
على القرآن في رمضان حرصًا أعظم من حرصه في 
سائر الشهور؛ ألن رمضان هو شهر القرآن، وعلموا أن 
يقول  القيامة  يوم  للعبد  يشفعان  والقرآن  الصيام 
فشّفعني  والشراب  الطعام  منعته  رب  يا  الصيام: 
فشّفعني  بالليل  النوم  منعته  القرآن:  ويقول  فيه، 

فيه....    

“مرحبـًا بك أيهـا 
الضيف الكـريم 

والشهر العظيم، 
مرحبًا بك يا شهر 

اإلحسـان، يا نبع 
الغفران”
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تالوة القرآن
بين الكثير من األجواء الرمضانية الجميلة التى تعم 
األجواء  هذه  أهم  األفق  في  تبرز  البحرين،  سماء 
في  الكريم  القرآن  بتالوة  هلل  والتقرب  التعبد  وهى 
المساجد والتجمع في شكل حلقة درس بالمسجد 
حول اإلمام لذكر اهلل وتدارس القرآن الكريم وكان 
ما يميز هذه الحلقات بأنها تتناول كل يوم موضوعا 
آية  الحلقة  مختلفا عن سابقه وقد يكون موضوع 
أو  النبي )ص(  قرآنية مع شرحها او قصة من سيرة 

األئمة )ع( أو شرحا لحديث شريف.

صلة الرحم 
والتى  البحرين  في  الرمضانية  األجواء  أكثر  ولعل 
تأتى عقب الحرص على تالوة القرآن ومجالس الذكر 
والدروس الدينية، تتسم كذلك  ليال الشهر الفضيل 
عن  واألصحاب  األهل  بين  بالتواصل  البحرين  فى 
التراويح سواء للرجال  الزيارات فيما بعد صالة  طريق 
أو النساء بشكل مكثف وهذا بالرغم من ان البعض 
يذهبون  الكبار  من  وبعض  الشبابية  الشريحة  من 
للمجمعات والمقاهي التي تعج بالحركه والحيوية 
في شهر رمضان وهو تقليد عصري متبع في أيامنا 

هذه كبرنامج للسهرة والتجمع مع األصحاب.

طوارئ بالمساجد والمجالس واستعدادات ال تنتهى بالبيوت 
األجواء الرمضانية تغلف البحرين بروح االيمان 

وفرحة الشهر الكريم 

بين المجالس الرمضانية، ومجالس الذكر وتالوة القرآن، والليل الطويل المفعم بروح 
االبتهاج وااللفة بين الناس، تجتمع األجواء والخيوط كلها لتشكل مكاسب اجتماعية 
كانت والتزال تعطي رونقا لهذا الشهر الفضيل، ذلك الشهر العظيم الذي ينتظره 
المسلمون بشغف ولهفة، وينتظره المؤمنون بشوٍق ودمعة،  فما هى أبرز األجواء 
الرمضانية فى البحرين ؟، كيف تبدو أسواق البحرين وبائعيها وروادها ؟، لماذا يحرص 
الرجال على تهيئة المجالس ونشر البخور ؟، تساؤالت تجيب عنها “رمضانيات” حينما 

يأتى الحديث عن أجواء رمضان فى البحرين ...

الثريد طبق رمضان 
ومن أهم األشياء التي يحرص عليها البحرينيين على 
وأهم  والتمور،  واألرز  القمح  رمضان  في  تواجدها 
األطباق على المائدة تكون الشوربة والهريس وأشهر 
األكالت في الفطور )الثريد( وهو عبارة عن الخبز مع 
اللحم بينما جاءت بعض المأكوالت العربية الجميلة 
مثل اللقيمات والمكسرات والبسبوسة والسمبوسة 
والجيران  واألصدقاء  األهل  يتجمع  حيث  وغيرها، 
المسائية  الجلسات  خالل  من  األكالت  تلك  لتناول 

الجميلة التي تجمع فيما بين األرحام.

الخيام الرمضانية 
أن  إال  المسلمين،  على  جديدة  فكرة  أنها  ورغم 
الخيام الرمضانية تعد واحدة من أبرز عالمات الشهر 
الكريم ليس فى البحرين وحدها ولكن فى جميع 
أقطار العالم االسالمى ، فلما كان شهر رمضان شهر 
تبادل  على  المسلمون  درج  فقد  والمودة  التراحم 
الزيارات فى هذا الشهر الكريم وقضاء أمسياته فى 
الكريم،  الشهر  هذا  غير  فى  يرونهم  ال  من  وصل 
وكان الخيم الرمضانية من احد اهم الوسائل التي 
بين  الشمل  للم  المناسبة  الرمضانية  األجواء  وفرت 
األصدقاء فى أجواء روحانية جميلة تغلفها الندوات 

التثقيفية والدينية والشبابية.

مدفع البحرين 
عالمات  كأبرز  المدفع  يأتى  نفسه،  السياق  وفى 
مثل  دوالبين  من  المدفع  ويتكون  الكريم،  الشهر 
دواليب العربيات والقذيفة عبارة عن حشوة قماش 
بكبسولة  ومتصلة  بالبارود  محشوة  الكتان  من 
يضعها الجندي فى المدفع وعن طريق حبل رفيع 
ارتفاع  ويبلغ  مكانه  فى  المدفع  بإطالقها  يقوم 
مدى  ويبلغ  مترًا،   170 األرض  سطح  عن  المدفع 
صوته حوالى 10 كيلومترات بحيث يسمعه أكبر قدر 
من المسلمين، وفى البحرين بالقرب من دوار اللؤلؤة 
الشمس  غروب  قبيل  وتحديدًا   ، المنامة  بالعاصمة 
حول  حول  السيارات  من  كبيرة  مجموعة  تقف 
العائالت  تتهافت  ،حيث  رمضان  شهر  افطار  مدفع 
مدفع  من  بالقرب  الصور  اللتقاط  هناك  باطفالهم 
االفطار الذى كان يوما يفطر الناس على صوته قبل 

اختراع اإلذاعة والتلفزيون.

الفانوس
وتعتبر فوانيس رمضان من الذكريات الهامة وموروث 
تاريخي في شهر رمضان الكريم بين الصغار والكبار 
صدر  في  الفانوس  استخدم  وقد  سواء،  حد  على 
اإلسالم في اإلضاءة لياًل للذهاب إلى المساجد وزيارة 
األصدقاء واألقارب ، وقد تحول الفانوس من وظيفته 
األصلية في اإلضاءة لياًل إلى وظيفة أخرى ترفيهية، 
حيث راح األطفال يطوفون الشوارع واألزقة حاملين 
الحلوى  أنواع  من  بالهدايا  ويطالبون  الفوانيس 
وألعاب  رمضان  بشهر  مرتبطًا  الفانوس  أصبح  حتى 

األطفال وأغانيهم الشهيرة في هذا الشهر.
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الجميع يسارع بالتهنئة
فور اعالن المجلس األعلى للشؤون اإلسالمية 
على  “رمضانيات”  حرصت   .. الهالل  رؤية  عن 
أول من  لتكون  القاعات  الوقوف أسفل مبنى 
يهنئ ويبارك،داعية بقول النبى صلى اهلل عليه 
رمضان  شهر  من  ليلة  أول  كان  “إذا  وسلم 
ُصّفدت الشياطين ومردة الجّن, وأغلقت أبواب 
النار, فلم يفتح منها باب, وفتحت أبواب الجنة 
باغي  يا  مناٍد:  وينادي  باب,  منها  يغلق  فلم 
. وهلل عتقاء  الشِر أقصر  باغي  , ويا  أقبل  الخير 
.. وما  الترمذي(  ليلة”.. )رواه  النار وذلك كل  من 
الهالل  رؤية  هيئة  أعلنت  حتى  دقائق  إال  هى 
واليمن  بالخير  الكريم  الشهر  قدوم  عن 
فرحة  لترصد  “رمضانيات”  لتنطلق  والبركات.. 

أهالى البحرين بالشهر الكريم.

البركة تضئ شوارع البحرين
أول  فى  عجيب  شئ  الحظت  “رمضانيات” 
ليست  البحرين  فشوارع  الكريم،  الشهر  ليال 
المالئكة تحف  كما نعتادها، حيث تشعر وأن 
يلف  ساطعا  نورا  بأجنحتها  وتضئ  الجميع 
بشكل  تنساب  المرورية  والحركة  الجميع، 
يقودها  حولك  من  السيارات  وبسيط،  هادئ 
وجوههم،  تعلو  اإلبتسام  وعالمات  أصحابها 
لشراء  التجارية  الموالت  إلى  يسارع  بعضهم 
استعدادا  االلبان  ومعلبات  واللبنة  الجبنة 
يمسك  اآلخر  وبعضهم  السحور،  لوجبة 
نصية  برسالة  باعثا  او  متحدثا  النقال  بهاتفه 
وحينما  الكريم،  الشهر  بحلول  وتبارك  تهنئ 
تنظر بشكل سريع إلى المحالت التجارية على 
جانبى الطريق تصادف الفتات التهنئة بألوانها 
من  تزيد  التى  الساطعة  واضاءتها  البراقة 

شوارع البحرين بهجة الفرحة بقدوم رمضان.

المكان: قاعة االجتماعات بمنى المجلس األعلى للشؤون اإلسالمية .. الزمان: مساء ليلة 10 أغسطس من عام 2010.. الحدث: ترقب 
وانتظار لرؤية هالل شهر رمضان المبارك... المواطنين يترقبون فى صمت وفرح وال يشغل بالهم سوى سؤال واحد، هل سنصوم 
غدا أم بعد غد، وتمر الدقائق الواحدة تلو األخرى ثم تنطلق فرحة رؤية الهالل، حيث يتهافت الكثيرون للفوز بسبق اعالم والده 
ووالدته، زوجته وأبناءه، أخوته وأشقاءه وأصدقاءه لتعم أجواء الفرح والسرور بقدوم الشهر الكريم جميع أرجاء البحرين وبيوتها 
ومنازلها وشوراعها.. ولكن كيف تمر الليلة األولى فى ليال رمضان، ما هى تفاصيلها ؟.. “رمضانيات” نزلت إلى الشوارع والطرقات، 

زارت المنازل والبيوت، التقت باألهل واألصدقاء وعاشت معهم أول ليال رمضان فى البحرين...

الفرحة تعم بيوت البحرين 
نموذجا  يعد  الذى  األصدقاء  أحد  منزل  فى 
وهندسته  بجدرانه  األصيل  البحريني  للبيت 
بالصديق  “رمضانيات”  التقت  المعمارية.. 
المنزل  داخل  الفرح  مشاعر  ورصدت  وأسرته 
البحرينى الذى تمأله رائحة البخور الذكية، وترى 
ليال  أول  الستقبال  يسارعن  وبناتها  المنزل  ربة 
بأصناف  قائمة  تعد  احداهن  الكريم،  الشهر 
الطعام الخاصة بأول وجبة سحور، وأخرى تعد 
قائمة وجبة األفطار األول من الثريد والهريس 
تحاول  وهى  والسمبوسه،  والزالبيه  والكباب 
ومشاهدة  األنشغال  من  لحظات  تسرق  أن 
تعرض  التى  التلفزيونية  المسلسالت  أفضل 
طيلة الشهر الكريم، فى حين يسارع رب البيت 
مصفحه  أمام  ويقف  الخاصة،  غرفته  إلى 
ومسبحته يراهما بعينيه ويمسك بهما ال يدور 
سأختم  مرة  كم  التساؤالت:  من  عدد  بخلده 
جلوسى  فترة  أطيل  ال  لماذا  القرآن؟،  قراءة 

واعتكافى بالمسجد عن العام الماضى؟

�“رمضانيات”  ترصد فرحة أهالى 
البحرين بحلــول الشهـر الكريـم

هـالل رمضـان .. أول ليــال البركــة 
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قهوة السوق، شارع ولي العهدسوق الخضرة وموقف سيارات األجرة

دوار باب البحرين ويرى موقف الحمالية قرب الفرضة القديمة في المنامة

سوق الغنم مقابل مسجد خنجيإحدى أسواق المنامة القديمة في أواخر الثالثينيات

قهوة معرفي ودكان سيد نصيف البغدادي في فريق الفاضل                                     

سوق المحرق

ذكريات من أيام زمان
على  1934م  عام  في  البحرين  في  مطار  أول  أنشئ  	•

شكل أكواخ من سعف النخيل.

وصل أول جهاز راديو للبحرين في عام 1935م. 	•

ولد الشاعر واألديب الشيخ إبراهيم بن محمد آل خليفة  	•
1850 وعين نائبًا لرئيس مجلس المعارف عام  في عام 

1919 وتوفي عام 1935م.

البحرين  في  افتتاحها  تم  صناعية  ثانوية  مدرسة  أول  	•
في عام 1936 وهي مدرسة المنامة الثانوية الصناعية.
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مبنى البلدية وسوق اللحم

سوق الخضرة

عين السفاحية في جزيرة النبيه صالح في الخمسينيات

سوق اإلربعاء لبيع األشياء المعمولة يدويًا من سعف النخيل

عين بوزيدان

سوق األربعاء، مكان خاص للحريم لبيع الدراعة وأغراض النساء

محل المصور عبلله الماضي )المسلماني(
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          ramadanyat@aprasadvt.com :ألي إضافات أو تعديل على بيانات المجالس، الرجاء مراسلتنا على

المجالـس الرمضانيــة

 39464048 القفـول  مجلس الدكتـور فيصـل الناصر وإخوانـه   

39661855 الرفاع  مجلس عبد اهلل أحمد ناس وأوالده 
39660661 الرفاع  مجلس محمد إبراهيم الشروقي 
17780303 الرفاع  مجلس أحمـد سلمـان كمـال 
39455963 الرفاع الغربي  مجلس محمد عبداهلل الهرمسي الهاجري 
39453233 الجفير  مجلس الشيخ محمد جعفر الجفيري 
39632020 الجفير  مجلس إبراهيم محمد علي زينل 
39631110 الماحوز  مجلس أبناء عبد الكريم األنصاري  
39699090 العدلية  مجلس محمد عبد هلل الزامل  وإخوانه 
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39863993 جدحفص  مجلس المرحوم الشيخ سليمان المدني 
39671166 البرهامة  مجلس جاسم وفريد الخاجة 
39652266 السهلة بوقوة  مجلس سماحة سيد عبداهلل الغريفي 
39450480 السنابس  مجلس مصطفـى الشرخـات  
39688688 المقشع  مجلس فيصل الخور وإخوانه 
39694924 رأس رمان  مجلس مصطفـى عبداللطيـف 
39677077 دار كليب  مجلس الحاج إبراهيم الكاظم 
17322978 المحرق  مجلس عبداللطيف جناحي 
39323932 الجفير  مجلس عائلة العوضي 

17812811 الرفاع  مجلس سعادة الشيخ عبداهلل بن خالد الخليفة 
 مجلس الشيخ عبداهلل بن خليفة 

36343781 الرفاع  بن سلمان آل خليفة 
17680071 الرفاع  مجلس سعادة د. ماجد بن علي النعيمي 
39461369 الجفير  مجلس عبدالغفار الكوهجـي 
17720044 المحافظة  مجلس الشيخ حمود بن عبد اهلل آل خليفة 
39615005 العدلية  مجلس الشيخ عبدالحسين العصفور 
39604494 العدلية  مجلس فيصل جواد 
17748801 السهلة  مجلس سعادة علي صالح الصالح  
17228855 السهلة  مجلس صادق وتقي البحارنة  

39687777 جبلة حبشي  مجلس جميل كاظم العلوي 
17400056 بوقوة  مجلس حبيب علي عواجي 

الدراز  مجلس ديوانيـة العصفـور 
39455566 مجلس المرحوم عبد الرضا العصفور  
39476676 الحد  مجلس آل محمود 
39672223 الحد  مجلس المسلم 
39616151 الحد  مجلس عبدالرحمن بوعلي 
39671417 الحد  مجلس عيسى مبارك الكبيسي 
39645444 بالد القديم  مجلس عبد المهـدي البصري 

 مجلس الشيخ عبداهلل بن علي بن حمد آل خليفة  
36411000 عالي  مجلس أحمد محفوظ العالي  
39639888 المنامة  مجلس المرحوم السيـد موسـى العلـوي  

الجفير  مجلس عائلة المديفع 
39454188 القضيبية  مجلس المرحوم علي بن يوسف فخرو 
39457300 فريق العوضية  مجلس صـالح خنجــي 
17225547 النعيم  مجلس أحمد يوسف محمود 

39645444 بالد القديم  مجلس عبد المهـدي البصري 
39424269 بالد القديم  مجلس صالح الجـالوي 
17228855 المنامة  مجلس صادق وتقي البحارنة 
39672223 الحد  مجلس المسلم 

المنامة  مجلس أبناء سيد كاظم جعفر العلوي  
39585457 بني جمرة  مجلس الحاج محمد علي منصور الغسرة 
39458262 بوري  مجلس الشيخ أحمــد العصفـور  
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قّدمت تمكين فرصة التدريب لزينب، التي تتطلع ألن تكون ممرضة مميزة في 
المستقبل. فإذا كنت تطمح للعمل في مجال التمريض، يمكنك اآلن اإلنضمام لبرنامج 

التمريض الذي تقدمه تمكين.

وهناك العديد من البرامج المختلفة األخرى مثل برنامج الخدمات المصرفية لألفراد 
وبرنامج قطاع التجزئة وبرنامج الصحة والسالمة المهنية، و التي تقدمها تمكين 

بالتعاون مع جهات مختصة وذات خبرة في مختلف التخصصات واألعمال.

لمعرفة البرنامج التدريبي المناسب لك، 
اتصل اآلن على هاتف رقم  383333 17 

www.tamkeen.bh أو عبر موقعنا اإللكتروني

زينب عباس،  طالبة تمريض، السنة الثانية

 “  سـأعتني باآلخـرين 
كمـا اعتـنت بي تمـكين ”

twitter.com/tamkeen

Facebook.com/tamkeen 

اتبعنا على:




