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الناشر والرئيس التنفيذي: عبدالكريم إسماعيل

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

بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، سائلين المولى عز وجل أن يبلغ الجميع صيامه وقيامه.

قال رسول اهلل )ص( “للصائم فرحتان”
يـوم العيـد.. فرحة الفطـر

ع�ســاكــــــــم مـــــن عــــــــواده

ليفرح  المبارك،  رمضان  شهر  صيام  بعد  الفطر  عيد  يأتي 
يوم  هو  والعيد  الصيام،  نعمة  على  رّبه  ويشكر  المسلم 
الجائزة من اهلل تعالى لعباده المؤمنين، يؤّدي المسلمون 
في صباح العيد بعد شروق الشمس بثلث ساعة تقريبًا صالة 
التهاني  ويتبادلون  العيد  في  المسلمون  ويلتقي  العيد، 
ويزورون أهلهم وأقرباءهم، وهذا ما يعرف بصلة الرحم، 
وجيرانه،  أصحابه  ويستقبل  أصدقاءه  المسلم  يزور  كما 
ويعطفون على الفقراء، ويوم العيد يكون نشيدنا الخالد 
“اهلل أكبر كبيرًا”، فاهلل أكبر من كل قوة، واهلل أكبر من كل 
هيئة، واهلل أكبر من كل كيان “اهلل أكبر” له البقاء والرفعة، 
“اهلل أكبر” له الثناء والمجد، “اهلل أكبر” له البقاء أبدًا سرمدًا، 
العيد سنة سنها رسول اهلل صلى اهلل عليه  والتكبير يوم 
وسلم، في المناسبات وغيرها، فكأنما نقول للناس “يا من 
تكبر وتجبر إن اهلل أكبر منك، ويا من غفل وسها وتمرد على اهلل، اهلل أكبر منك”، وفي العيد نلبس 
الجديد ونظهر النعمة التي أنعم اهلل بها علينا، فنقول بلسان الحال “يا رب هذه نعمك علينا، يا رب 
هذا اللباس الذي ألبستنا”، ونقول للناس “انظروا لنعم اهلل علينا، انظروا لفضل اهلل علينا، انظروا لكرم 
اهلل علينا، فقد قال صلى اهلل عليه وسلم “إن اهلل يحب أن يرى أثر نعمته على عبده”، وقال “إذا أتاك 
اهلل مااًل، فلير أثر نعمة اهلل عليك وكرامته”، وقد خرج صلى اهلل عليه وسلم يوم العيد ليصلي باألمة 
اإلسالمية، وليقود الجماهير لخطبة عاطرة رضية، فلبس خلة حمراء من أحسن الحلل، ليظهر جمال 
اإلسالم، وفي يوم العيد نتوضأ ونغتسل ألن ذلك سنة، ونخرج ونقول “يا رب طهرنا األجساد فطهر 

القلوب، طهرنا الظاهر فطهر الباطن.. طهرنا ما ظهر للناس، فطهر ما خفي عنهم”...

ذكريات من أيام زمان

المجالس الرمضانية



نتقدم بأجمل التهاني والتبريكات إلى 

حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة 
ملك مملكة البحرين 

وإلى صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة 
رئيس الوزراء الموقر 

وإلى صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة 
ولي العهد األمين نائب القائد األعلى

وإلى جميع معالي الوزراء والسادة النواب وكبار المسؤولين بالمملكة 
ومواطنى وأهالي البحرين الكرام بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك أعاده 

اهلل عليكم وعلى األمة اإلسالمية بالخير واليمن والبركات.
وعساكم من عواده
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وفرحة  فطره  عند  فرحة  فرحتان،  “للصائم  وسلم  عليه  اهلل  صلى  اهلل  رسول  قال 
عند لقاء ربه”، فكيف يقضي المسلمين يوم عيدهم؟، ما هي أدآب اإلسالم في ذلك 
نواهي  الواجب علينا؟، هل هناك  العيد حقها  الجميل؟، كيف نعطي لصالة  اليوم 
يجب علينا اجتابها في يوم العيد؟، إن يوم العيد سر من أسرار هذه األمة اإلسالمية، 
تمأل  التي  والسعادة  الفرح  وأجواء  وتكافلها،  والتزامها  تضامنها  معلنة  تخرج  فيه 
األب  تقبيل  لحظة  والتبريكات  التهاني  ابتسامات  من  نابعة  والبيوت  المنازل  أركان 
لجبين أطفاله الصغار، فرحة المسلم بيوم العيد ال تقابلها فرحة أخرى، وفي صباح 
ذلك اليوم تطل شمس العيد، ويبزغ نورها وترسل أشعتها، في ذاك الوقت الباكر 
الصحف  ومعها  بهيى  جميل  ثوب  في  السماء  من  الرحمة  مالئكة  تتنزل  الساحر 
الذاهبين  تسجل  الشوارع،  وبمداخل  والطرقات،  والمنحنيات،  السكك،  على  فتقف 
اهلل  كلفهم  التي  الرمزية،  والجوائز  المعنوية،  الهدايا  إليهم  وترسل  المصلى،  إلى 
بإعطائها للعباد، فمن قضى الشهر في الصيام والقيام، والذكر والتالوة، والعبادة 
الثياب. وجعله اهلل  التوبة مع جديد  العيد، وألبسه جديد  والخشوع، قبله اهلل يوم 
على  واجترأ  اهلل،  وعصى  رمضان،  في  عمره  ضيع  ومن  والرضوان..  المغفرة  دار  في 
الجديد،  لبس  واهلل  ينفعه  ال  اهلل،  وانتهك محارم  اهلل،  وتعدى حدود  الشهر،  حرمة 
.... يوم عيدهم  المسلمين فرحة  “رمضانيات” تشارك  نادمًا خاسرًا فاشاًل..  بل يعود 

أجواء الفرح تمأل النفوس باإليمان 
يوم العيد.. جائزة المغفرة والرضوان

الفرحة بالعيد
المؤمنين عائشة رضي اهلل عنها “دخل علي  روت أم 
جاريتان  وعندي  وسلم  عليه  اهلل  صلى  اهلل  رسول 
وجهه،  وحول  الفراش  على  فاضطجع  بغناء  تغنيان 
ودخل أبو بكر فانتهرني، وقال: مزمارة الشيطان عند 
النبي صلى اهلل عليه وسلم ؟ فاقبل عليه رسول اهلل 

غفل  فلما  “دعهما”  فقال:  وسلم  عليه  اهلل  صلى 
رواية  وفي  ومسلم(،  )البخاري  فخرجتا”..  غمزتهما 
لمسلم “ تغنيان بدف”، وقد استنبط بعض أهل العلم 
من هذا الحديث مشروعية التوسعة على العيال في 
النفس،  بسط  من  لهم  يحصل  ما  بأنواع  العيد  أيام 
وترويح البدن من كلف العبادة، وأن اإلعراض عن ذلك 
شعائر  من  األعياد  في  السرور  إظهار  أن  ومنه  أولى، 

الدين. 

للصائم فرحتان 
رسول  أن  مالك  بن  انس  عن  داود  أبو  سنن  في  وروي 
وألهلها  المدينة  قدم  ـ  وسلم  عليه  اهلل  صلى  ـ  اهلل 
يومان يلعبان فيهما: فقال ما هذان اليومان؟ فقالوا: 
كنا نلعب فيهما في الجاهلية فقال رسول اهلل صلى 
ـ قد بدلكم خيرا  : ان اهلل عز وجل  ـ  اهلل عليه وسلم 
ما  أول  يقول:  ثم  الفطر  ويوم  األضحي  يوم  منهما: 
من  اثنتين  سنة  وذلك  الفطر  العيدين  من  به  بديء 
ولكل  آلخر  بلد  من  العيد  فرحة  وتتباين  الهجرة، 
شعب عادات وتقاليد معينة تختلف عن األخرى ففي 
ويمرحون  الجديدة  الثياب  األطفال  يرتدي  العيد  يوم 
األطفال  لعب  وتعرض  المحال  وتتزين  الشوارع  في 

والزيارات  التهاني  فيتبادلون  الكبار  أما  والحلويات، 
النفوس،  في صورة تدل على اإلخاء والمحبة وصفاء 
كما يحرص البعض األخر على الخروج إلى المتنزهات 
والحدائق التي تمتلئ عن أخرها ويحرص كذلك الكبار 

على إعطاء األطفال مصروف العيد.

آداب العيد 
مراعاتها  المسلم  على  يجب  إسالمية  آداب  وللعيد 
من  والقربات  العبادات  بأنواع  العيد  ليله  قيام  مثل: 
معاذ  فعن  القران،  وقراءة  وتسبيح  وصالة  هلل  ذكر 
له  وجبت  األربع  الليالي  أحيا  “من  قال  اهلل  رسول  ان 
وليلة  النحر،  وليلة  عرفة،  وليلة  التروية،  ليلة  الجنة: 
ليوم  اإلسالم  آداب  ضمن  من  يأتي  كذلك  الفطر، 
ولبس  والتزين  والتطيب  والسواك  االغتسال  العيد 
أحسن الثياب، وأيضًا اإلكثار من التبكير عند الفجر، قال 
تعالي “ولتكملوا العدة ولتكبروا اهلل على ماهداكم 
قبل  الزكاة  إخراج  على  عالوة  تشكرون”،  ولعلكم 
وإظهار  والمبرات،  الصدقات  من  واإلكثار  الصالة، 
البشاشة والفرح، وأيضًا التكبير حين التوجه إلى صالة 
من  ماشيًا  الذهاب  ويستحب  المسجد،  في  العيد 
طريق والعودة من طريق آخر ، وكذلك تناول شئ من 
الطعام قبل الذهاب إلى الصالة، وأيضًا السالم على 
األهل واألخوة واألصدقاء والجيران والمعارف وجميع 

المسلمين، و زيارة األرحام والعلماء واألصدقاء.

صلة األرحام 
لكي  فرصة  تدانيها  ال  فرصة  الفطر  عيد  وفي 
األرحام  وصلة  الوالدين  بر  في  الناس  يستثمرها 
والتهنئة  والمعايدة  الزيارة  بمبادلة  الجار،  وإكرام 
الفرحة، كما فيه فرصة عظيمة  وغيرها من مظاهر 
الشيطان في قلوب  زرعه  وإزالة ما  البين،  إلصالح ذات 
المتخاصمين والمتنازعين من حواجز البغضاء والفتن، 
فكلمة تهنئة واحدة في العيد قد تزيل تلك الحواجز، 
وتداوي الكثير من الجراح بين المتدابرين من األصحاب 
التي  واألزواج والعائالت واألسر، وترسل على العالقات 
لها  تعيد  المحبة،  ندى  من  قطرات  الجفاف  أصابها 
الحيوية والنشاط، عن محمد من زياد قال “كنت مع 
–صلى  النبي  أصحاب  من  وغيره  الباهلي  أمامة  أبي 
إذا رجعوا يقول بعضهم  اهلل عليه وسلم-، فكانوا 

لبعض: تقبل اهلل منا ومنك” 

الفرح الزائد مكروه 
ويحذرنا علماء الدين مما يعرف بالفرح الزائد بمظاهر 
العيد، وخصوصًا من الشباب وبعض ضعاف النفوس 
في  الشباب  فنرى  الصادق،  بالمسلم  يليق  ال  فهذا 
ماجنة،  سخيفة  حركات  في  األرصفة  وعلى  الشوارع 
على  ويترنمون  يتراقصون  وهم  بصلة،  للدين  تمت  ال 
للفساق  واستماع  المحرمة،  الموسيقى  أصوات 
أوامره  وتركوا  تعالى،  اهلل  نسوا  ممن  والفاسقات 
يجوب  بسيارته  تراه  من  ومنهم  نواهيه،  وفعلوا 
بهلوانية  حركات  يفعل  أو  جنونية  بسرعة  الشوارع 
جماهير  من  المشاهدين  إلمتاع  مخيفة  مريعة 
المغفلين، وال ريب أن ذلك منكر عظيم، وأمر خطير، 
وطرب  ولعب  لهو  مجرد  ليست  المسلمين  فأعياد 
وذكر  صالة  ولكنها  راقصة،  وحفالت  وطبول،  وغناء 

وشكر هلل تعالى.
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مجلس مصطفى عبداللطيف



للحجز واإلستفسار
17 644 048 -  3900 6766

مطعم ومشويات دانيال اإليرانية
Danial Iranian Restaurant & Grills

Danial

نلبي طلبات العيد
التموين والتوصيل

إستمتع مبأكوالتنا مع اخلبز اإليراني الطازج
Enjoy our food with Iranian Fresh Bread

م�ستعدون لتلبية طلبات

ال�سوي اخلارجية

طبقنا اخلاص للعيد )چلو كوشت( جتربة تذوق فريدة..

أحلى طعم، بدون كالوري.
مع كاندريل، المحّلي األول على اإلطالق، يمكنك أن تطلقي العنان لشهيتك وتتمّتعي 

بالطعم كّله من دون سعرات حراريّة. 
فتفّضلي الدعوة مفتوحة لتتلذذي من قلبك!

www.canderel.net للمزيد من المعلومات، تفضلوا بزيارة موقعنا

تضـعفيـن أمـامـه....

الحياة حلوة مع كاندريل
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مجلس محمد بوعينين
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مجلس جمال داوود
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مجلس خليفة علي
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رمضـــان أطيـــب مع منتجات الدعيسي

 +973 17 783399  : هاتف 
فاكس: 14 0 785 17 973+

متوفــر اآلن تحــت سـقف واحــد..

 لدينـا.. برامج عالجيـة متكاملـة تشمـل إعـادة تأهيـل الشكـل بعـد السكتـات الدماغيـة، 
وعالجـات حـوادث الدمـاغ والتشنجـات والصـداع النصفـي.

لدينا كل ما يتعلق بطب العيون.. والحساسية المزمنة، وحاالت اضطراب آالم العين واألذن.
ليس هذا فحسب.. بل لدينا عالج هشاشة العظام، والعمود الفقري، والتهاب الجيوب األنفية، وآالم الظهر، وفتق القرص، 

والجنف، وحاالت الحوادث الرياضية، ومشاكل الركبتين، وإلتهاب المفاصل والروماتيزم.

وفي المنتجع.. رعاية للمسنين.. عالج أمراض الصدفية، والعقم والرعاية، وحاالت اإلكتئاب والتوتر، كما ُنولي اهتمامًا خاصًا 
باألطفال ذوي االحتياجات الخاصة.

عالج إللتهابات القولون.. والكلي واألمعاء.. والكولسترول.. وسكر الدم.. وموازنة هرمونات الجسم.. عالج الحجامة..
كما لدينا في المنتجع عالج مدمني المخدرات والكحول والتدخين.

منتجــع البحريــن الصحــي.. تلبــي رغباتــك كلهـــا.. في مكـــان واحــد..

هاتف: 17795961 973+، فاكس: 17795961 973+
حديقة رقم: 339 شارع 35 الجنبية 565، صندوق بريد 30655، البديع، مملكة البحرين  

info@bahrainwellnessresort.com :البريد االلكتروني www.bahrainwellness.com :الموقع االلكتروني

 في منتجعنا الصحي.. العالج
البديل المستخلص من الطبيعة..
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ذكريات من أيام زمان

تأسس معهد النور للخليج العربي للمكفوفين في عام  	•
1974م

تأسس نادي البحرين للجولف في عام 1975م 	•

معرض “الكتاب العربي أول” هو أول معرض للكتاب أقيم في  	•
البحرين في عام 1976م

تم إفتتاح محطة سترة لتحلية مياه البحر في البحرين في عام  	•
1976م

تم إفتتاح جسر المنامة وسترة في عام 1976م 	•

تأسست شرطة النجدة التابعة لوزارة الداخلية في عام 1976م 	•

من اليمين محمود عبداللطيف آل محمود وعبدالرحمن عبداللطيف 
آل محمود والشيخ إبراهيم محمد آل محمود )خطيب مسجد 

الجمعة بالحد ومدير المعهد الديني بالمنامة سابقًا( ومحمد رفيع 
أحمد آل محمود وعثمان إبراهيم أحمد آل محمود في يوم العيد 

أمام مجلس آل محمود بالحد

محالت جاشنمال على شارع الحكومةساحل أو قرية الجابور الواقعة بين المنامة والبديع

إلتقطت هذه الصورة في مدينة الحد بالمحرق يوم العيد، ومن اليمين: 
محمد عبد اللطيف آل محمود وإبراهيم أحمد آل محمود وعبد الحميد 

عبدالعزيز آل محمود ومحمد صالح آل محمود والشيخ إبراهيم محمد 
آل محمود )خطيب مسجد الجمعة بالحد ومدير المعهد الديني 

بالمنامة سابقًا(



رمضانيات 11الخميس 30 رمضان 1431 هجرية        9 سبتمبر 2010 ميالدية

الشارع الدائري قرب قصر الضيافة في القضيبية بالمنامة

منظر جوي للقضيبية، إحدى ضواحي مدينة المنامة

دار المحاكم الذي تم إفتتاحه في عام 1937ممنظر عام لمدينة المنامة في عام 1940م

المغفور له الشيخ حمد بن عيسى بن علي آل خليفة،
 حاكم البحرين سابقًا




