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كل عام وأنتم بخير ....

“رمضانيات”
تهنئ القيادة
وأهالي البحرين
بعيد الفطر
المبارك

من أرشيف الصحف البحرينية

المجالس الرمضانية

ذكريات من أيام زمان

كل عام وأنتم بخير  ..هل علينا عيد الفطر المبارك  ..بنسماته العطره ،فعمت أفراحه
المكان ،وفاحت رائحة العود وسكن المسك البيوت ،وبدأت رحلة تجديد صالت الرحم
والبحث عن البهجة واألمل ليكون العيد سعيدًا ننسى فيه ونسامح ونمضي في طريق
مليء بالسعادة والفرح  ..طريق يحكي عن معنى العيد ،نبحث عن األهل واألقارب
واألصحاب ونسابق الجار بالتهاني واألماني  ..ونجدد أرواحنا بفرحة العيد ....

ال َّل ُه أ َ ْك َبرُ َو ِل َّل ِه ا ْل َح ْمد

عيد الفطر ..
ان
َّ
للصا ِئ ِم َف ْر َح َت ِ

صام الصائم ونال الجزاء  ..قام القائم وحاز الرضاء  ..صفت القلوب وعز الرجاء  ..أقبل
العيد وطاب اللقاء  ..فرح األطفال ودام الهناء  ..سمت األيام فرحة بسماء ،وعيد
الفطر المبارك هو أول أعياد المسلمين الذي يحتفل فيه الناس في أول يوم من
أيام شهر شوال يأتي بعد صباح شهر رمضان ،ويلتقي الناس في العيد ويتبادلون
التهاني ويزورون أهلهم وأقرباءهم ،وهذا ما يعرف بصلة الرحم ،كما يكون هناك
تبادل الزيارات بين األصحاب والجيران ويعطفون على الفقراء ،ومن السنة وكما جرت
العادة في كثير من البلدان اإلسالمية أن يأكل المسلمون في العيد بعض التمرات
قبل الخروج إلى الصالة أو قطعًا مـن كعك العيد ،ويقال عند التهنئة بالعيد :تقبل
اهلل منا ومنكم صالح األعمال ،وعيدكم مبارك ،وكل عام وأنتم بخير ،وعساكم
من عواده ،وكل سنة وأنتم طيبون ،من العايدين....
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هل العيد بالبهجة والفرح والسرور
ّ

”رمضانيات” تهنئ القيادة الرشيدة وشعب
وأهالي البحرين بعيد الفطر المبارك
كل عام وأنتم بخير ..ها هو ذا رمضان يمضي،
وقد شهدت لياليه أنين المذنبين ،وقصص
التائبين ،وعبرات الخاشعين ،وأخبار المنقطعين،
وشهدت

أسحاره

استغفار

المستغفرين،

وشهد نهاره صوم الصائمين وتالوة القارئين،
وكرم المنفقين ،إنهم يرجون عفو اهلل ،علموا
أنه عفو كريم يحب العفو فسألوه أن يعفو
عنهم ،يا شهر رمضان ترفق ،دموع المحبين
ُتدفق ،قلوبهم من ألم الفراق تشقق ،عسى
وقفة للوداع أن تطفئ من نار الشوق ما أحرق،
عسى ساعة توبة وإقالع أن ترفو من الصيام
ما تخرق ،عسى منقطع عن ركب المقبولين
أن يلحق ،عسى أسير األوزار أن يطلق ،عسى من
استوجب النار أن يعتق ،عسى رحمة المولى
لها العاصي يوفق  ...ها هو هذا الضيف يجمع
خيامه ،ويطوي أسفاره ،ويحمل أمتعته ورحاله،
ويلوح لنا بتحية الوداع ،وسيرحل بعد أيام،
سيرحل عنا هذا الضيف ،وقد أحسن منا فيه
من أحسن ،وأساء من أساء ،وهو شاهد لنا أو
علينا بما أودعناه من أعمال ،شاهد للمشمرين
بصيامهم وقيامهم ،وبرهم وإحسانهم،
وعلى

المقصرين

بغفلتهم

وإعراضهم،

وشحهم وعصيانهم ،وال ندري هل سندركه
مرة أخرى أم ال؟ ...إن قلوب الصادقين على فراق

رمضان لتتقطع ،وعيون المحبين بالدموع تدفق ،فيا
ّ
شهر رمضان ّ
تدفق ،قلوبهم
ترفق ،دموع المحبين
ّ
تشقق.
من ألم الفراق
وداعًا يا شهر القرآن ،وداعًا يا شهر الصيام والقيام،
وداعًا يا شهر الرحمات والبركات ،وداعًا يا شهر الجود
واإلحسان والخيرات ،وداعًا يا شهر التوبة والغفران
والعتق من النيران ،وداعًا يا شهر االعتكاف والخلوات،
وداعًا يا شهر االنتصارات والغزوات الفاصالت ،وداعًا
أيها الزائر العزيز ،وداعًا أيها الضيف الكريم ،لقد
انقضى رمضان وانصرمت أيامه ولياليه ،لقد ربح
فيه الرابحون وخسر فيه الخاسرون ،فهنيئًا لمن
صامه وقامه إيمانًا واحتسابًا ،ويا خيبة من ليس له
من صومه إال الجوع والعطش ،وليس له من قيامه
إال السهر والتعب ،هنيئًا للمقبولين ،وجبر اهلل كسر
المحرومين ،وخفف مصاب المغبونين ،فقد كان
علي رضي اهلل عنه ينادي في آخر ليلة من شهر
رمضان :يا ليت شعري! من هذا المقبول فنهنيه؟
ومن هذا المحروم فنعزيه؟ وكذلك قال ابن
مسعود رضي اهلل عنه ،وخطب عمر بن عبد العزيز
يوم فطر فقال :أيها الناس :إنكم صمتم هلل ثالثين
يومًا ،وقمتم ثالثين ليلة ،وخرجتم اليوم تطلبون من
اهلل أن يتقبل منكم.

كل عام وأنتم بخير بمناسبة عيد الفطر المبارك..
وبهذه المناسبة العطرة ترفع أسرة مجلة
رمضانيات أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى
حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل
خليفة عاهل البالد المفدى ،وإلى صاحب السمو
الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس
الوزراء الموقر ،وإلى صاحب السمو الملكي
األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولى العهد
األمين ،بمناسبة عيد الفطر المبارك ،كما تهنئ
“رمضانيات” السادة الوزراء وكبار المسئولين
وأعضاء مجلس الشورى والسادة النواب
والوجهاء ورجال األعمال وكافة فئات وأطياف
الشعب البحريني بهذه المناسبة السعيدة،
أعادها اهلل عليكم وعلى األمة اإلسالمية باليمن
والخير والبركات....

وكل عام وأنتم بخير
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”و ِلتُ ْك ِملُوا ا ْل ِع َّد َة َو ِلتُ َكبِّرُوا ال َّل َه َع َلى َما هَ َدا ُك ْم”
َ

عيد الفطر  ...يوم الفرح

الصائم من اللغو والرَّ فث ،وعن
وزكاة الفطر تطهر
َ
ابن عمر رضي اهلل عنه قال “فرض رسول اهلل صلى
اهلل عليه وسلم زكاة الفطر صاعًا من طعام أو صاعًا
من شعير على العبد والحر والذكر واألنثى والصغير
والكبير من المسلمين” -البخاري ومسلم.-

تكبيرات العيد
ويستحب التكبير ليلة العيد ،لقول اهلل تعالى
“وَ ِل ُت ْك ِم ُلوا ا ْل ِع َّد َة وَ ِل ُت َكبِّرُ وا ال َّلهَ عَ َلى َما َهدَ ُ
م
اك ْ
م َت ْ
ش ُكرُ َ
ون” -البقرة ،-185 :وقال زيد بن
وَ َل َع َّل ُك ْ
أسلم “ولتكبروا اهلل على ما هداكم” إذا رأى الهالل،
فالتكبيرُ من حين يَرى الهالل حتى ينصرف اإلمام،
ّ
كف
اإلمام
في الطريق والمسجد ،إال أنه إذا حضر
ُ
فال يكب ِّر إال بتكبيره” -تفسير الطبري ،-وصفته :كان
ابن مسعود رضي اهلل عنه يقول ال َّل ُه أَ ْكبَرُ ال َّل ُه أَ ْكبَرُ ،

َلا إ َلهَ إ َّلا ال َّل ُه ،وَ اَل َّل ُه أَ ْكبَرُ ال َّل ُه أَ ْكبَرُ وَ ِل َّل ِه ا ْل َح ْم ُد -ابن أبي
شيبة ،-وعن ابن عباس رضي اهلل عنهما “اهلل أكبر ،اهلل

ان َي ْف َر ُح ُه َما ِإ َذا أَ ْف َ
ى
قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
َّ
ِم َف ْر َح َت ِ
“للصائ ِ
ط َر َف ِر َحَ ،و ِإ َذا َل ِق َ
ص ْومِ ِه”“ ،وورد في الحديث القدسي “كل عمل ابن آدم له إال الصوم فإنه لي وأنا
َر َّب ُه َف ِر َح ِب َ
أجزي به” متفق عليه ،-وورد في الحديث النبوي “إن في الجنة بابا يقال له الريان يدخل منه
الصائمون يوم القيامة ال يدخل منه أحد غيرهم” -متفق عليه ،-ويعد عيد الفطر المبارك
من أكبر المناسبات اإلسالمية التي يعيشها المسلمون في كل أقطار العالم ،وعادة ما
يكون للعيد طقوس وعادات ألفراد المجتمع ،ولعل أهم سمات العيد أنه يأخذ الطابع
االجتماعي من خالل التواصل والزيارات سواء لألهل أو األصدقاء والجيران ،ولذلك فإن العيد
يوم تلتقي
يعتبر في معناه الديني شكر هلل على تمام العبادة ،والعيد في معناه اإلنساني
ٌ
وعدالة من وحي السماءُ ،عنوا ُنها الزكاةُ،
فيه قوة الغني ،وضعف الفقير على محبة ورحمة
ٍ
ُ
ٌ
النفس،
تقييد تخضع له
فاصل بين
حد
ٍ
ُ
واإلحسان ،والتوسعة ،والعيد في معناه النفسي ٌّ
و َت ُ
ُ
اللهوات ،وتتن ّبه له الشهوات.
سك ُن إليه الجوارح ،وبين انطالق تنفتح له

أكبر ،اهلل أكبر ،وهلل الحمد ،اهلل أكبر وأجل ،اهلل أكبر
على ما هدانا” -البيهقي ،-وعن أبي عثمان النهدي
قال“ :كان سلمان رضي اهلل عنه يعلمنا التكبير يقول:
“كبروا  :اهلل أكبر ،اهلل أكبر ،اهلل أكبر كبيرًا” -البيهقي
في السنن الكبرى.-

صالة العيد
ومن السنة أيضًا يوم العيد أن يشارك المسلمون
جميعًا في حضور صالة العيد ،حتى ولو لم يؤد
البعض الصالة لعذر شرعي ،وروت أم عطية :أمرنا
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ـ أن نخرج في
الفطر واألضحى العواتق والحيّض وذوات الخدور،
فأما الحيض فيعتزلن الصالة ويشهدن الخير ،ودعوة
المسلمين ،ويصف لنا جابر بن عبد اهلل ـ رضي اهلل
عنه ـ صالة العيد مع الرسول فيقول :شهدت مع

التزين للعيد

زكاة الفطر

رسول اهلل ـ صلى اهلل عليه وسلم ـ الصالة يوم العيد،

والغسل والتزين للعيد سنة مؤكدة في حق الجميع

وزكاة الفطر هي الصدقة الواجبة على أعيان
المسلمين بانتهاء شهر رمضانُ ،
وأضيفت إلى الفطـر

فبدأ بالصالة قبل الخطبة بغير آذان وال إقامة ثم

الغسل للعيد قبل الفجر في األصح على خالف

ألنه سببها ،ويـدل على ذلك بعض الروايات كما في

غسل الجمعة ،جاء في كتاب المغني البن قدامة

صحيح البخاري ،وزكاة الفطر واجبة ؛ لحديث ابن

الحنبلي :يستحب أن يتطهر بالغسل للعيد ،وكان

عمر رضي اهلل عنه“ :فرض رسول اهلل صلى اهلل عليه

ابن عمر يغتسل يوم الفطر ،روى ابن عباس أن “رسول

وسلم زكاة الفطر من رمضان على الناس” -البخاري

اهلل صلى اهلل عليه وسلم كان يغتسل يوم الفطر

ومسلم ،-وقال خليل في مختصره “يجب بالسنة
ً
صاع”ُ ،
عمة للمساكين وتطهيرًا
وفرضت زكاة الفطر ُط

قال في جمعة من الجمع إن هذا يوم جعله اهلل

للصائمين؛ فعن ابن عباس رضي اهلل عنه“فرض رسول
اهلل صلى اهلل عليه وسلم زكاة الفطر ُط ً
هرة للصائم
ً
من ال َّلغو والرفث ُ
عمة للمساكين ،من أداها قبل
وط

ماجه ،-ويستحب أن يتنظف ،ويلبس أحسن ما يجد،

الصالة فهي زكاة مقبولة ،ومن أدّ اها بعد الصالة

ويتطيب ويتسوك.

فهي صدقة من الصدقات” -أخرجه أبو داود،-

الكبير والصغير ،الرجل والمرأة ،على السواء ،ويجوز

واألضحى” ،وروي أيضا “أن النبي صلى اهلل عليه وسلم
عيدا للمسلمين ،فاغتسلوا ،ومن كان عنده طيب
فال يضره أن يمس منه ،وعليكم بالسواك” -رواه ابن

قام متوكئًا على بالل ،فأمر بتقوى اهلل وحث على
طاعته ،ووعظ الناس وذكرهم ،ثم مضى حتى أتى
ّ
ويسن كذلك أن
النساء فوعظهن  ..إلى آخر الحديث،
يذهب إلى صالة العيد من طريق ،ويعود إلى بيته من
طريق آخر؛ لتكثر الخطوات ،ويكثر من يشاهده فعن
جابر -رضي اهلل عنه -قال“ :كان النبي صلى اهلل
عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق” -رواه
البخاري ،-وصالة العيد ركعتان ،يكبر في األولى سبعًا
سوى تكبيرة اإلحرام يرفع يديه فيها ،وفي الثانية
خمسًا سوى تكبيرة القيام ،وتجوز جماعة ،وعلى
انفراد ،ووقتها ما بين طلوع الشمس وزوالها .ويجهر
بالقراءة فيهما ،ويسن أن يقرأ فيهما بعد الفاتحة

السبت  30رمضان  1433هجرية

5

 18أغسطس  2012ميالدية

األسر مع أبنائهم يشاركونهم في اللهو والمرح،
مما يكون له األثر الطيب على نفس هؤالء األبناء،
وبالتالي يستعيد اآلباء واألمهات ذكريات الماضي
ويحاولون بشكل أو بآخر استثمار تلك األوقات
وتجديد العالقات وقضاء أيام فرحة ملؤها بالحب
والحنان ،وأن هذه اللحظات والمناسبات السعيدة
واألعياد تزيد من التواصل والتراحم وصفاء النفوس
بين األهل واألصدقاء وهذا أروع ما في العيد فرحة
الناس ،وتناسي األحزان والتسامح والمحبة التي تظهر
على وجوه الصغار والكبار فرحة العيد ال تعادلها أي
فرحة.

من بدع العيد
ومن البدع التكبير بالعيد بالمسجد أو المصلى
بالصيغ الجماعية على شكل فريقين يكبر الفريق
األول ويجيب الفريق اآلخر إذ هذه طريقة محدثة
والمطلوب أن يكبر كل واحد بانفراد ولو حصل اتفاق
الحيوية والنشاط ،عن محمد من زياد قال “كنت مع
أبي أمامة الباهلي وغيره من أصحاب النبي –صلى
اهلل عليه وسلم ،-فكانوا إذا رجعوا يقول بعضهم
لبعض :تقبل اهلل منا ومنك”.

تسعًا ،ويكبر في افتتاح الثانية سبعًا ،أما حكم صالة
العيد فهي فرض كفاية ،وقيل سنة مؤكدة.

صلة األرحام

كذلك تعد زيارة القبور يوم العيد وتقديم الحلوى
والورود واألكاليل ونحوها على المقابر كل ذلك من
البدع والمحدثات لم يفعله رسول اهلل صلى اهلل

فرحة العيد
وتتميز أعياد المسلمين عن غيرها من األعياد بأنها

محدد فهي مندوبة مستحبة لقول رسول اهلل صلى

قربة وطاعة هلل ،وفيها تعظيم اهلل وذكره كالتكبير

اهلل عليه وسلم “زوروا القبور فإنها تذكركم باآلخرة”،

في العيدين وحضور الصالة في جماعة وتوزيع زكاة

أيضا يعد تبادل بطاقات التهاني المسماة “بطاقة

الفطر مع إظهار الفرح والسرور على نعمة العيدين

المعايدة” أو كروت المعايدة من تقليد النصارى

ونعمة إتمام الصيام في الفطر والمسلمون

وعاداتهم ولقد سمعت شيخنا العالمة األلباني نبه

يتسامون بأعيادهم ويربطونها بأمجادهم ،ويتحقق

على ذلك ،فاحرص أخي المسلم على مجانبة طريق

في العيد البعد الروحي للدين اإلسالمي ويكون

المغضوب عليهم والضالين ولتكن من الصالحين

للعيد من العموم والشمول ما يجعل الناس جميعًا

السائرين على الصراط المستقيم.

المباركة ومعايشة أحداث العيد كلما دار الزمن
بعدهما خطبتين ،يكبر ندبًا في افتتاح الخطبة األولى

فريق واآلخر يستمع حتى يأتي دوره فهي بدعة،

عليه وسلم ،وأما زيارة القبور من غير تقييد بوقت

يشاركون في تحقيق هذه المعاني واستشعار أثارها
بقاف والقمر ،أوبسبح والغاشية ،ويخطب اإلمام

في ذلك فال ضير ،وأما على الطريق المسموعة يكبر

وتجدد العيد ،فالعيد في اإلسالم ليس ذكريات مضت

من معاصي العيد
ومن معاصي العيد تزين بعض الرجال بحلق اللحى،

أو مواقف خاصة بالعصماء أو الزعماء ،بل كل مسلم

إذ الواجب إعفاؤها في كل وقت والواجب أن يشكر

له بالعيد صلة وواقع متجدد على مدى الحياة ،وفي

المسلم ربه في هذا اليوم ويتمم فرحه بالطاعات ال

العيد تتجلى الكثير من معاني اإلسالم االجتماعية

بالمعاصي واآلثام ،أيضا من المعاصي المصافحة بين

واإلنسانية وفي العيد تتقارب القلوب على الود

الرجال والنساء األجنبيات “غير المحارم” ،إذ هذا من

ويجتمع الناس بعد افتراق ويتصافون بعد كدر ،وفي

المحرمات والكبائر وقد جاء في الحديث الصحيح كما
في المعجم الكبير للطبراني وغيره َ
“أل ْن ي ْ
ُط َع َن ِفي

وفي عيد الفطر فرصة ال تدانيها فرصة لكي

العيد تذكير بحق الضعفاء في المجتمع اإلسالمي

يستثمرها الناس في بر الوالدين وصلة األرحام

حتى تشمل الفرحة ،بالعيد كل بيت ،وتعم النعمة

وإكرام الجار ،بمبادلة الزيارة والمعايدة والتهنئة

كل أسرة ،وهذا هو الهدف من تشريع صدقة الفطر

وغيرها من مظاهر الفرحة ،كما فيه فرصة عظيمة

في عيد الفطر ،فأيام العيد محل رحب واستثمار

في المفرقعات واأللعاب النارية دون جدوى ،وحري

إلصالح ذات البين ،وإزالة ما زرعه الشيطان في قلوب

جيد لنشر بذور المحبة واالستقرار واألمن النفسي بين

أن تصرف هذه المبالغ على الفقراء واألرامل واأليتام

المتخاصمين والمتنازعين من حواجز البغضاء والفتن،

أفراد األسرة ،من خالل الرحالت إلى األماكن العامة

والمساكين والمحتاجين وما أكثرهم وما أحوجهم،

فكلمة تهنئة واحدة في العيد قد تزيل تلك الحواجز،

والترفيهية للترويح عن األسرة ونرى األطفال يلعبون

كذلك من المعاصي انتشار ظاهرة اللعب بالميسر

وتداوي الكثير من الجراح بين المتدابرين من األصحاب

ويمرحون ،يلتفون حول أبائهم وأمهاتهم فرحين

والمقامرة في بعض الدول يوم العيد ،وخاصة عند

واألزواج والعائالت واألسر ،وترسل على العالقات التي

مسرورين يشاركونهم فرحة العيد ،فنرى األماكن

الصغار ،وهذا من الكبائر العظيمة فعلى اآلباء مراقبة

أصابها الجفاف قطرات من ندى المحبة ،تعيد لها

السياحية والترفيهية والشواطئ مكتظة بآالف

أبنائهم في هذه األيام وتحذيرهم من ذلك.

س
م ب ِِم ْخي ٍ
َط ِم ْن َح ِديدٍ َخ ْي ٌر َل ُه ِم ْن أَ ْن ي ََم َّ
س أَ َح ِد ُك ْ
ر َْأ ِ
امرَأَ ًة ال َت ِح ُّل َل ُه” ،ومن اإلسراف بذل األموال الطائلة
ْ
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ويبقى ال�شعر مكتوب ًا ومقرو�أً
ويبقى ال�شعر حمفوظ ًا تردده الأل�سنة وت�ست�شهد به يف كل ما مير به االن�سان عرب حياته.
ويبقى ال�شعر كذلك واحة للروح تعي�ش �أجواءه وتنتقل يف �آفاقه املتعددة الوا�سعة,
وتهيم يف معانيه و�أخيلته ومو�سيقاه ,تعتنق من قيودها ,لتعانق احلياة واجلمال..
وي�سعدنا �أن نلتقي يف رحاب ال�شعر وال�شعراء من نبات هذه الأر�ض الطيبة.

وي�سعدنا �أن نلتقي يف رحاب ال�شعر وال�شعراء من نبات
هذه الأر�ض الطيبة .
�شعراء من البحرين..

تدلل

واقف على بابكم

واقـــــــــــــف علـــــــــــــــــى بابكــــــــــــم

علـى حلـك تـدلل يا بعــد عمــري

ولهـــــــــــــــــــــــــــان وم�ســــــــــــــــــــــــري

علـــــــــــــــى حلـــــــــــــــك تـــــــــــــدلل

�أ�ســـــــــ�أل عـــــــن اللــــــــي �ســــــــ�أل

تدلل كل �شي يالزين يرخ�ص لك

حمبـــــــــــوبــــــــــــــــــي ل�صغــــــــــــــــــــري

علـــــــــــــــى حلـــــــــــــــك تـــــــــــــدلل
�أحــ�س بعـــمري ي�صــغر مــن داللــك

يـــــومـــــــــــــــــني مــــــــــــروا علـــــي

�أنــا اللـي عــمري مــا حبيـت مثلـك

�سنتــــــــــــــــــــــني لـــــــــــــــو �أكــــــــــــرث

تــــدلل يــــا بعــــد عــــمري تــــدلل

مـــــــــــا قـــــــــــــدرت يـــــــــا منيتـــــــي
عـــــــــــــــــن �شـــــــــــوفتــــــك �أ�صــــــــرب

تـــــدلل يـلـــــي عـذبنـــــي داللــك
�سنـــــني طـــــوال �أمتنـــــى و�صــــالـك

هــــــــــــــــــذا ن�صيبــــــــــــــي انكتــــــــب

وكــــل ما قلــــت انــــا جــــربت منــــك

�أحــــــــــــــــــب �أنـــــــــــــــــا �صغــــــــريون

تــعليك ال�سمـــا ومـــا قـــدرت �أطالك

ايحبنـــــــــــــــــي لكـــــــــــــــن هــــــــله

تــــدلل يــــا بعــــد عــــمري تــــدلل

ايخـــــــــــــــــــــــــاف ال يــــــــــــــــدرون

وافــــــــــــــــق علــــــــــــــــى بابكــــــــــم
تــــدلــل خلنـــي �أحــ�س اين ملــكتــك

ولهـــــــــــــــــــــــــــان وم�ســــــــــــــــــــــــري

و�أبـــرد نـــار قـــادت يــوم انا �شفتك

�أ�ســـــــــ�أل عـــــــن اللــــــــي �ســــــــ�أل

و�أحــر كل من �شمــت فينـي حبيبي

حمبـــــــــــوبــــــــــــــــــي ل�صغــــــــــــــــــــري

وارجـــع فرحتــــــي يــــــوم عـرفتــك
تــــدلل يــــا بعــــد عــــمري تــــدلل

الشيخ عيسى بن راشد آل خليفة

هال باللي لفاين

هــــا بلــــي لفـــــاين يـــــا هـــال بـــــه

عــــدد دقـــــات قلــــبي مــن غيابـه

هـال بلـي رخ�صـت �أهلي و�شـريته

ملـــكت الدنـــيا يــوم �إين هــويتــــــه
يرا�ضينــــــي البــــخت كـل ما لقيتـه

و�أحــ�س بعــمري واقــف عــند بيتــه

تعــــال عينـــي ولهــت وانـت كحلها
لـــو �أقــــدر واهلل خليتــــــك حمـــــــلها

عـــــزيزة الـــروح بـ�س انــت مثـــــلها
�أحلفـــــك بـــاهلل مــــا تقــطع و�صــــلها
هــــال بلــــي �ســــكن يف و�سـط يويف

يواعـــدين وكــــل �أوعـــاده يــــــويف
�أحبـــه بـــــ�س مـــن حبــه يــا خـــــويف

يخلينـــي وهـــو عمـــري و�شــــويف

ويبقى ال�شعر مكتوب ًا ومقرو�أً

شعراء من البحرين..
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ذكريات من أيـام زمان
• تم تأسيس أول فريق لكرة القدم في البحرين (المحرق) –
الفريق الخليفي – في عام 1927م
• تم تأسيس أول فريق لكرة القدم في البحرين (المنامة) –
الفريق الوطني – في عام 1929م
• تم تأسيس االتحاد الرياضي في البحرين عام 1953م

متجر جنرال ستور من أوائل محالت التصوير الفوتوغرافي وبيع أجهزة التصوير
واألفالم العالمية من ماركة أكفا وبولورايد ،وكان المتجر يملكه المرحوم
محمود شكيب ،وهو أول مسافر بحريني سافر على طائرة الكونكورد من
البحرين في  22سبتمبر يوليو عام 1976م

إجتياح الجراد للبحرين في عام 1928م

سوق التناكة في المنامة في األربعينات

منظر عام لمنطقة الحورة في السبعينات

زوجة المستشار بلجريف مسؤولة تعليم البنات خالل متابعتها ألحد األنشطة
الطالبية خالل تفقدها لمدرسة فاطمة الزهراء في عام  1956م
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من أرشيف الصحف البحرينية
ذكريات الصحافة البحرينية عامرة بالدرر والآللئ النفيسة والثمينة  ..تكشف عن كنوز مقاالتها وعناوينها
وقصصها “رمضانيات” حتى تسترشد األجيال الحالية بحكمتها وما طرحته من دروس وعبر وتجارب هائلة 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 ..

العدد 23 276جمادي الثانية  1363الموافق  15يونيو 1944السنة السادسة

احتجاب جريدة البحرين
يؤسفنا مرير األسف أن نعلن لقرائنا الكرام اضطرارنا إلى توقيف اصدار الجريدة بسبب عدم وجود ورق لدينا
نطبعها عليه ال أبيض وال من الملون المختلف األلوان الذي طبعناها عليه مدة عامين وكان غاليا وضحينا به.
على أننا نرجو أن ال يطول هذا االحتجاب أكثر من بضعة أسابيع فنحن في رجاء الحصول على ورق سيكون
وصوله قريبا ان شاء اهلل.
لم يصلنا من أسواق الخارج طيلة سنين الحرب وال ورقه واحدة برغم كل المحاوالت عدى كمية بسيطة من
ورق الجرائد وصلت قبل أشهر ولم تلبث ان نفذت.

العدد  6 - 33رمضان  1358الموافق  19أكتوبر 1939

رئيس الخليج السابق يتحدث عن البحرين
سبق أن نشرنا أن فخامة السر ترنجر فاول قد أذاع من إحدى المحطات البريطانية حديثا عن البحرين وعن
صاحب العظمة الشيخ حمد وإليكم اليوم تعريب ذلك الحديث ملخصا بدقة حسبما أذيع من محطة
لندن العربية مساء  14الجاري :لقد بدأ الحديث بنفسه فقال بعد أن حيي السامعين أرجو أن يكون بينكم من
قابلتهم في هذه السنين الطوال.
أنني أذيع عليكم كما لو كنت أتكلم معكم طويال حينما كنت بينكم ستسمعون حديثا باللغة العربية
كنت أذعته باللغة االنجليزية وأكمل الحديث المذيع العربي بالمحطة فقال بالنيابة عنه:
لقد اعتزلت العمل هذه األيام بعد مدة طويلة في الخدمة – ان البحرين تعتبر من أهم البلدان هناك وأجملها،
يحكمها صاحب الشمو الشيخ حمد الذي ربما اجرأ على القول أنه من أصدقائي األفذاذ وقد زار سموه لندن
مرتين ومازال األصدقاء الذين اجتمعوا به يذكرون خالله الكريمة وأحاديثه الطلية ولقد زارت البحرين بعد
تقديم الطيران شخصيات بارزة فعرفوها وتحدثوا عنها فالمطار واقع في احدى الجزر هناك .
وسكان البحرين هم من العرب القاطنين فيها منذ القدم وما أضيف إليهم من نجديين وعراقيين وهنود
وذكر السيرتر نجرد فاول رسالة عظمة الشيخ حمد وهبته الكريمة للحكومة البريطانية جواب الحكومة
وشكر ها له (وقد نشرنا ذلك) ثم قال :ال حاجة بي إلى تأكيد أهمية البترول الذي فاضت ينابيعه في البحرين
فأكسبها أهمية عظيمة .فان البحرين منذ  10سنوات لم يكن فيها أكثر من  10أوروبيين واآلن فيها ما ينيف على
 400وهذا من لطف األقدار ،الن تجارة اللؤلؤة أصابها الكساد وسارت اآلن إلى انحطاط أسوأ اآلن ولكن منابع
البترول عوضت عن ذلك وصارت تدر الخيرات إلى خزانة سمو الشيخ ،وقد ساعده هذا على انجاز مشاريع هامة
فقد استعين بخبير زراعي هندي لتحسين الشؤن الزراعية ودعي خبير لمكافحة المالريا وآخر لترقية شئون
التعليم وهناك المستتشفى الحديث الذي أنشاته حكومته واسمحوا إلى أن أختم حديثي بهذه العبارة التي
قالها شاعر روماني :نحن الذين نعبر البحار نستبدل السماء واألرض ولكن ال نستبدل قلوبنا.
على أن هذا الشاعر صور شعوره الخاص وربما كان منفيا من روما – إال أن هناك نفيا آخر هو فراق الموظف الذي
يعتزل العمل للبالد التي أحبها وأمضى شطرًا من عمره فيها فان هناك شبه بين العربي واالنجليزي فكالهما
يمجد الحرية .أني ألذكر البالد العربية وأذكرها دائما.

بالتعاون مع إدارة المكتبة الوطنية بمركز عيسى الثقافي

العدد  14 224جمادي الثانية  17 1362يونيو 1943
السنة الخامسة

يوم األمم المتحدة
في البحرين
احتفلت البحرين يوم األثنين بيوم األمم المتحدة
وكان احتفالها رياضيا شائقا بدا بسباق للزوارق
الشراعية اشترك فيه المستر ويكفيلد المعتمد
السياسي في البحرين والمستر بي ترام توماس
مدير العالقات العامة والكابتين دكس معاون
المعتمد والميجور شارنكتون والمستر فيزي
فتزجرالد وسمو الشيخ خليفة بن الشيخ محمد آل
خليفة والحاج حسين يتيم .
استقل كل من المتبارين زورقة من (فرضة) دار
االعتماد وخرج به إلى (البوية) الخارجية ثم إلى
مرسى السفن ثم إلى (البوية) المقابلة لجزيرة
المحرق ثم إلى (فرضة) دار االعتماد وفاز بالكأس
في هذا السباق الكابتن دكس الحرازه األولوية
وجاء المستر ويكفيلد الثاني والمستر برترام
توماس الثالث وكان الوقت الذي استغرقه الزورق
الفائز ساعتين ونصف ساعة.
وجرى في العصر مباراة لكرة القدم بين منتخبين
أحدهما يمثل المنامة واآلخر المحرق ولكن لم
يستطيع أي فريق تسجيل إصابة ما ضد اآلخر
وانتهت المباراة بتعادل الفريقين .وجرت مسابقة
للعبة الهوكي بين منتخبين يمثالن شركة
الالسلكي ونادي البحرين الرياضي وشهد هذه
المباراة جمهور عظيم من المتفرجين وإنتهت
بفوز شركة الالسلكي.

•
•

ﻣﺠﺎﻧ� اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ واﻟﺘﺴﺠﻴﻞ
ﻣﺠﺎﻧ� ﻛﻮﺑﻮن وﻗﻮد  50د.ب

ﻫﺎﺗﻒ ﺳﻨﺪ17 62 11 62 :

www.motorcity.com.bh

ﺗﻔﻀـﻞ اﻟﻴـﻮم ﺑﺰﻳــﺎرة ﻣﻌــﺮض ﺳﻮﺑـﺎرو ﻓﻲ ﺳـﻨـﺪ.

أوﻗﺎت اﻟﺪوام ﻓﻲ ﺷﻬﺮ رﻣﻀﺎن :اﻟﺴﺒﺖ إﻟﻰ اﻟﺨﻤﻴﺲ  8:30ﺻﺒﺎﺣ� ﺣﺘﻰ  1:15ﻣﺴﺎء� و  8:00ﻣﺴﺎء� ﺣﺘﻰ  11:00ﻣﺴﺎء�.

•
•
دﻓﻌﺔ أوﻟﻰ ﻣﺨﻔﻀﺔ
ﻳﺘﻮﻓﺮ ﺧﻴﺎر اﻟﺘﺄﺟﻴﺮ اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻲ

•
•

• دﻓﻊ اﻟﻘﺴﻂ ا�ول
أﻗﺴﺎط ﺷﻬﺮﻳﺔ ﻣﺨﻔﻀﺔ
إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﺳﺘﺒﺪال ﺳﻴﺎرﺗﻚ اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ

ﺑﻌﺪ  90ﻳﻮﻣ� )اﻟﻌﺮوض اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ اﻟﺒﻨﻚ(

ﺷﺮاء ﺳﻴﺎرة ﺳﻮﺑﺎرو ﻣﻦ ﻣﻌﺮض ﻣﻮﺗﺮﺳﻴﺘﻲ ﺧﻼل ﺷﻬﺮ رﻣﻀﺎن اﻟﻤﺒﺎرك ﻳﺆﻫﻠﻚ ﻟﺪﺧﻮل اﻟﺴﺤﺐ ﻟﺮﺑﺢ ﺟﻮاﺋﺰ ﻧﻘﺪﻳﺔ
ﺗﺼﻞ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ إﻟﻰ  US$ 10,000ﺑﺎ�ﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻌﺮوض اﻟﺨﺎﺻﺔ داﺧﻞ ﻣﻌﺎرﺿﻨﺎ.

* ﺗﻄﺒﻖ اﻟﺸﺮوط وا�ﺣﻜﺎم.

•
•

ﺗﺨﻔﻴﻀﺎت ﺧﺎﺻﺔ
ﻣﺠﺎﻧ� ﺗﻈﻠﻴﻞ اﻟﻨﻮاﻓﺬ واﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺿﺪ اﻟﺼﺪأ

وأﻛـﺜــﺮ....

ﺳﺤﻮﺑﺎت أﺳﺒﻮﻋﻴﺔ  US$ 1,000واﻟﺴﺤﺐ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻟﻠﺠﺎﺋﺰة اﻟﻜﺒﺮى US$ 6,000

إﺷﺘﺮ ﺳﻮﺑﺎرو ﺧﻼل ﺷﻬﺮ رﻣﻀﺎن وارﺑﺢ ﺟﻮاﺋﺰ ﻧﻘﺪﻳﺔ

اﻟﻜـﻞ راﺑـــﺢ
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