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”من قرأ حرف ًا فله به حسنة”

ختم القرآن ِ ” ..ت َجا َر ًة َل ْن َت ُبور”

الص َل َ
ين َي ْت ُل َ
قال تعالى “ ِإ َّن ا َّل ِذ َ
اة
اموا َّ
ون ِك َت َ
اب ال َّل ِه وَ أَ َق ُ
سرّ ًا وَ عَ َلا ِني ًَة يَرْ ُج َ
وَ أَ ْن َف ُقوا ِم َّما َر َز ْق َن ُ
ِجار ًَة َل ْن
م ِ
اه ْ
ون ت َ

الهموم واألحزان في الدنيا وبصيرة في الدين

تبور“ ،وقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم “من

وفرقان في المشتبهات ورفعة في الدنيا وغير

قرأ حرفًا من كتاب اهلل فله به حسنة ،والحسنة

ذلك من الشمائل التي ال يحصيها القلم وال يحدها

بعشر أمثالها ،ال أقول “ألم” حرف ،ولكن “ألف”

الوصف ،ويستحب للمسلم الحرص على الختمة في

حرف ،و“الم“حرف ،و“ميم” حرف”  -رواه الترمذي ،-

األزمان الفاضلة واألماكن الفاضلة واغتنام مواسم

وختمة القرآن فيها فضائل حسنة ومزايا عظيمة

الخيرات “ ..رمضانيات” تنشر حالوة ختم القرآن

كما ورد في النصوص من شفاعة في اآلخرة وكثرة

وفضل قراءته واالطمئنان بحروفه وآياته....

الصدر وشفاء من األسقام واطمئنان الروح وجالء

الحسنات ورفعة الدرجات وزيادة اليقين وانشراح

نتاجه الشعري تجاوز
 23ألف بيت

أمير الشعراء ..
موهبة حياة

المجالس الرمضانية

ذكريات من أيام زمان

7/14/13 12:05 AM

منح اهلل أمير الشعراء أحمد شوقي موهبة شعرية

العربي ،وله آثار نثرية كتبها في مطلع حياته األدبية،

فذة ،وبديهة سيالة ،فهو ال يجد عناء في نظم
القصيدة ،ودائمًا كانت المعاني تنثال عليه انثيا ً
ال

مثل“ :عذراء الهند” ،ورواية “الدياس” ،و“ورقة اآلس”،
و“أسواق الذهب” ،وقد حاكى فيه كتاب “أطواق

وكأنها المطر الهطول ،يغمغم بالشعر ماشيًا أو

الذهب“ للزمخشري ،وما يشيع فيه من وعظ في

جالسًا بين أصحابه ،حاضرًا بينهم بشخصه غائبًا

عبارات مسجوعة ،وكان ذا حس لغوي مرهف

عنهم بفكره؛ ولهذا كان من أخصب شعراء العربية؛

وفطرة موسيقية بارعة في اختيار األلفاظ التي

إذ بلغ نتاجه الشعري ما يتجاوز ثالثة وعشرين ألف

تتألف مع بعضها لتحدث النغم الذي يثير الطرب

بيت ،ولعل هذا الرقم لم يبلغه شاعر عربي قديم

ويجذب األسماع ،فجاء شعره لحنًا صافيًا ونغمًا

أو حديث ،وقد نظم شوقي الشعر العربي في

رائعًا لم تعرفه العربية إال لقلة قليلة من فحول

كل أغراضه من مديح ورثاء وغزل ،ووصف وحكمة،

الشعراء “ ..رمضانيات” تحلق في بحور شوقي

وله في ذلك أوابد رائعة ترفعه إلى قمة الشعر

الشعرية وجمال أبياته النثرية...
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“وأ ُ ْولَ ِئ َ
م ا ْل ُم ْف ِل ُحون“
َ
ك ُه ُ

ختم القرآن ْ ..
“اق َر ْأ َوا ْر َت ِق َو َرتّ ْل”
يعتبر ختم القرآن من األعمال العظيمة التي يثاب عليها العبد وينال بها الدرجات العلى،
لذلك يستحب للمسلم المواظبة على ختم القرآن ،وقد كان الرسول صلى اهلل عليه
وسلم يختم القرآن في شهر رمضان ،وكذلك صحابته رضوان اهلل عليهم ،وكان الكل
يجتهد في هذا الشهر ،ويختم القرآن تيمنًا برسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ،وكذلك
التابعين والسلف الصالح من هذه األمة ،فقد كان منهم من يختم القرآن أكثر من ستين
ختمة في هذا الشهر المبارك ،كل منهم على قدر استطاعته ،ومن ختم القرآن الكريم
تالوة فله بكل حرف منه حسنة ،فروى الترمذي عن ابن مسعود رضي اهلل عنه ،أن رسول
اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال “من قرأ حرفًا من كتاب اهلل فله به حسنة ،والحسنة
بعشر أمثالها” ،وأخرج الترمذي وأبو داود وأحمد عن عبد اهلل بن عمرو رضي اهلل عنهما ،أن
آن ْ
ت ُت َر ّت ُ
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال “ ُي َق ُ
ق َو َر ّت ْل َك َما ُك ْن َ
ل
ِص ِ
اق َر ْأ َوا ْر َت ِ
ب ا ْل ُق ْر ِ
ال ل َ
اح ِ
الد ْن َيا ف ِإ ّن َم ْن ِز َل َ
آية َت ْق َر ُؤ َها”...
آخ ِر ٍ
تك عِ ْن َد ِ
في ّ

دعاء ختم القران
وهدى
اللهم أرحمني بالقرآن وأجعله لي إمامًا ونورًا
ً
ورحمة ،اللهم ِّ
ُ
ُ
منه ما
منه ما نسيت وع ِّلمني
ذكرني
ُ
ُ
واجعله
تالوته آناء الليل وأطراف النها ِر
جهلت وارزقني
ً
حجة يا رب العالمين ،اللهم أصلح لي ديني الذي
لي
ُ
هو عصمة أمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي

مدة الختم
ولم يرد حدا مؤقتا في ختم القرآن وإن كان ورد ذم
هجر القرآن وإطالة المدة في ختمها ،وقد حدها
بعضهم باألربعين ألن النبي صلى اهلل عله وسلم
جعل هذه المدة لعبداهلل بن عمرو لختم القرآن لما
أخرج أبو داود عن عبد اهلل بن عمرو أنه سأل النبي صلى
اهلل عليه وسلم في كميقرأ القرآن؟ قال في أربعين
يومًا ،ثم قال في شهر ،وفي رواية البخاري قال له:
“اقرأ القرآن في كل شهر ،قلت :إني أجد قوة ،قال:
فاقرأه في سبع وال تزد” ،أما أقل المدة ،فقد ورد عن
النبي صلى اهلل عليه وسلم النهي عن ختمه بأقل من
ثالث ليال لحديث عن  عبد اهلل بن عمرو  قال “أمرني
رسول اهللصلى اهلل عليه وسلمأن ال أقرأ القرآن في
أقل من ثالث”  -رواه الدارمي  ،-وفي سنن أبي داود
“ال يفقه من قرأه في أقل من ثالث” ،وهذا النهي على
سبيل الكراهة.

الفاتحة والدعاء
واستحب بعض الفقهاء لمن ختم القرآن أن يقرأ
الفاتحة وأول البقرة إلى قوله ُ“أوْ َلئ َ
ِك عَ َلى ُهدً ى
م وَ ُأوْ َلئ َ
ِحون” ،وإذا ختم القرآن
ِك ُه ُ
ِّمن َّرب ِِّه ْ
م ا ْل ُم ْفل ُ
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استحب الفقهاء أن يدعو بعد ذلك ويجمع أهله على
ذلك إن تيسر ألن الدعاء يرجى قبوله بعد الفراغ من
العمل الصالح وألنه ورد عن أنس بن مالك رضي اهلل
عنه “أنه كان إذا ختم القرآن جمع ولده وأهل بيته
فدعا لهم “  -رواه الدارمي  ،-وعن مجاهد قال “كانوا
يجتمعون عند ختم القرآن يقولون :إن الرحمة تنزل
عند القرآن” ،وعن ابن عباس رضي اهلل عنهما “أنه كان
يجعل رجال يراقب رجال يقرأ القرآن ،فإذا أراد أن يختم
أعلم ابن عباس رضي اهلل عنهما فيشهد ذلك”  -رواه
الدارمي .-

أزمان وأماكن فاضلة
ويستحب للمسلم الحرص على الختمة في
األزمان الفاضلة واألماكن الفاضلة واغتنام مواسم
الخيرات بذلك ،ألن العمل يتفاضل وتالوة القرآن
من أجل األعمال ،وقد كان السلف يحرصون على
ذلك إذا نزلوا مكة والمدينة.

وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي ،وأجعل اللهم
ً
ً
راحة
زيادة لي في كل خير ،وأجعل الموت
الحياة
لي من كل شر ،اللهم أجعل خير عمري آخرهُ وخير
ُ
خواتمه وخير أيامي يوم ألقاك فيه ،اللهم إني
عملي
ً
ً
ً
سوية ومرادًا غير مخ ٍز وال
وميتة
عيشة هنية
أسألك
َ
أسألك خير المسألةِ وخير الدعاء
فاضح ،اللهم إني
وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الثواب
ِّ
وثقل موازيني
وخير الحياة وخير الممات ،وثبتني
ِّ
أماني وأرفع درجاتي وتقبل صالتي وأغفر لي
وحقق
َّ
خطيئتي ،اللهم إني أسألك العال من الجنة ،وأسألك
َ
َ
مغفرتك والسالمةِ من كل
وعزائم
رحمتك
موجبات
ِ
ِ
إثم والغنيمة من كل ب ٍر والفوز بالجنة والنجاة من النار،
ٍ
اللهم أحسن عاقبتنا في األمور كلها وأجرنا من خزي
الدنيا وعذاب اآلخرة ،اللهم أقسم لنا من خشيتك ما
تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا بها
جنتك ومن اليقين ما تهوِّ ن به علينا من مصائب الدنيا
وم ِّتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا ،وأجعله
الوارث منا وأجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على
من عادانا وال تجعل مصيبتنا في ديننا ،وال تجعل الدنيا
أكبر همنا ،وال مبلغ علمنا ،وال ُتس ِّلط علينا من ال يرحمنا،
ُ
ُ
فرجته وال دينًا
غفرته وال همًا إال
اللهم ال تدع لنا ذنبًا إال
ً
ً
ُ
حسنة
حسنة وفي اآلخرة
قضيته ،ربنا آتنا في الدنيا
إال
وقنا عذاب النار ،وصلى اهلل على نبينا محمد وعلى آلهِ
وأصحابهِ األخيار وسلم تسليمًا كثيرًا.
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يغمغم بالشعر ماشي ًا أو جالس ًا

أمير الشعراء  ..آللئ في حياة شوقي

ولد أمير الشعراء أحمد شوقي علي أحمد
شوقي بك بحي الحنفي بالقاهرة ألب
شركسي وأم من أصول يونانية ،ولما بلغ
الرابعة من عمره التحق ُ
بك ّتاب الشيخ صالح،
فحفظ قدرًا من القرآن وتع ّلم مبادئ القراءة
والكتابة وأظهر نبوغًا واضحًا لينكب بعد
ذلك على دواوين فحول الشعراء حفظًا
واستظهارًا ،فبدأ الشعر يجري على لسانه،
وكان شوقي مثقفًا ثقافة متنوعة الجوانب،
فقد انكب على قراءة الشعر العربي في
عصور ازدهاره ،وصحب كبار شعرائه ،وأدام
النظر في مطالعة كتب اللغة واألدب،
وكان ذا حافظة القطة ال تجد عناء في
استظهار ما تقرأ؛ حتى قيل بأنه كان يحفظ
أبوابًا كاملة من بعض المعاجم ،وكان
مغرمًا بالتاريخ يشهد على ذلك قصائده
التي ال تخلو من إشارات تاريخية ال يعرفها
إال المتعمقون في دراسة التاريخ ،وإلى جانب
ثقافته العربية كان متقنًا للفرنسية التي
مكنته من االطالع على آدابها والنهل من
فنونها والتأثر بشعرائها ،وهذا ما ظهر في
بعض نتاجه وما استحدثه في العربية من
كتابة المسرحية الشعرية ألول مرة...
شوقي والقصر
أبصر شوقي نور الحياة في قصر الخديوي إسماعيل
في القاهرة ،ويقول أمير الشعراء عن أصله :إنه
أما والدته فكانت
عربي ،وتركي ،ويوناني ،وجركسيَّ ،
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تخرجه من مصر عَ ِم َل أحمد شوقي أمير
ثانيًا ،وبعد
ُّ
الشعراء بعض الوقت في قصر الخديوي توفيق،
الذي عيَّنه اإلنجليز بعد خلع الخديوي إسماعيل،
ظم له قصائد المدح ،فأرسله ضمن بَعثة إلى
وكان َي ْن ِ
فرنسا إلكمال دراسته ،وبعدها أمضى أربع سنوات بين
مونبيليه وباريس ،وحصل على شهادة الحقوق.

إمارة الشعر
وتكمن أهمية شوقي في أنه جاء بعد الشاعر المصري
محمود سامي البارودي حام ً
ال مشعل التجديد عند
تخوم مملكة الشعر العربي المعاصر ،معبِّرًا عن
ِّ
ممهدًا الطريق أمام
الخاصة ،وتجربة عصره،
تجربته
َّ
فعالة
الج ُددِ  ،الذين ساهموا مساهمة َّ
شعراء العرب ُ
تم
في تطوير الشعر العربي ،وفي سنة  1927والتي َّ
فيها إعادة طبع ديوانه “الشوقيات” بايعه على إمارة
الشعر شعراء العرب؛ مثل :حافظ إبراهيم ،وخليل
مطران ،وشبلي المالط ،وأمين نخلة وغيرهم ،وأكدوا
أن شوقي منح موهبة شعرية فذة ،وبديهة سيالة ،ال
يجد عناء في نظم القصيدة ،فدائمًا كانت المعاني
تنثال عليه انثيا ً
ال وكأنها المطر الهطول ،يغمغم
بالشعر ماشيًا أو جالسًا بين أصحابه ،حاضرًا بينهم
بشخصه غائبًا عنهم بفكره؛ ولهذا كان من أخصب
شعراء العربية؛ إذ بلغ نتاجه الشعري ما يتجاوز 23
ألف بيت ،ولعل هذا الرقم لم يبلغه شاعر عربي
قديم أو حديث.

مميزات شعره
ُ
سليل أصول أربعة ،وقد جعله
في مصر ،أي إنه
هذا االختالط دائم الترجح بين العرب واألتراك ،وبين
أما ثقافته فكانت عربيَّة وتركيَّة
الحاكم والمحكومَّ ،
وفرنسيَّة ،وقد استطاع االطالع على الشعر العربي
والتركي واألوربي ،مما جعله يستفيد من مختلف
تقرب أهله من الخديوي
التيارات الشعريَّة ،وقد أدَّ ى ُّ
إسماعيل إلى فتح المجال واسعًا أمامه ،من أجل
َّ
يتلقى علومه كاملة في مصر أوَّ ً
ال وفي فرنسا
أن

وألمير الشعراء أحمد شوقي الريادة في النهضة
األدبية والفنية والسياسية واالجتماعية والمسرحية
التي مرت بها ،أما في مجال الشعر فهذا التجديد
واضح في معظم قصائده التي قالها ،ومن يراجع
ديوانه “الشوقيات” ال يفوته تلمس بروز هذه النهضة،
فهذا الديوان الذي يقع في أربعة أجزاء يشتمل على
منظوماته الشعرية في القرن الثامن عشر وفي
مقدمته سيرة لحياة الشاعر وهذه القصائد التي
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جانب إسالمي

شوقي في المسرح

كان صوت الشعائر لدى أحمد شوقي أعلى األصوات
على اإلطالق ،إذ يذكر كثيرًا من األبيات المفردة في
ُد ِّلل على أهميَّة الصالة ،كما
قصائده الكثيرة ،لي َ
ِّ
الحج ،وبرع في رسم
تحدث أحمد شوقي عن فريضة
َّ
عديد من الصور الف ِّنيَّة؛ ويُالحظ أن أمير الشعراء أحمد
شوقي يربط بين أركان اإلسالم والخليفة العثماني،
فك َّلما تمسك الحاكم باإلسالم ،كانت قوَّ ته ونصره،
فشخص الخليفة عنده يبدو رجل دين ودولة في
آن واحد ،قادرًا على إجادة التدبير السياسي للحكم،
ِّ
ومحققًا المثل األعلى والقدوة الطيبة لشعبه من
خالل العبادات وأداء الفرائض وإقامة الشعائر؛ ولذا
نالحظ أن شعر شوقي المدحي عبارة عن لوحات
تصويرية ،تجمع بين القيادة والعبادة ،ولم يكن
ً
نجاح الخليفة في قيادته إ َّ
نتيجة طبيعيَّة لتمسكه
ال
بالشعائر؛ بل إن تبني قضايا الدين والدفاع عنها
َّ
تتمثل في قدرة الخليفة على أداء هذه الشعائر
والدفاع عن اإلسالم.

وبلغ أحمد شوقي قمة مجده ،وأحس أنه قد حقق
كل أمانيه بعد أن بايعه شعراء العرب بإمارة الشعر،
فبدأ يتجه إلى فن المسرحية الشعرية ،وكان قد
بدأ في ذلك أثناء إقامته في فرنسا لكنه عدل عنه
إلى فن القصيد ،وأخذ ينشر على الناس مسرحياته
الشعرية الرائعة ،استمد اثنتين منها من التاريخ
المصري القديم ،وهما“ :مصرع كليوباترا” و“قمبيز”،
واألولى منهما هي أولى مسرحياته ظهورًا ،وواحدة
من التاريخ اإلسالمي هي “مجنون ليلى” ،ومثلها
من التاريخ العربي القديم هي “عنترة” ،وأخرى من
التاريخ المصري العثماني وهي “علي بك الكبير” ،وله
مسرحيتان هزليتان ،هما“ :الست هدى” ،و“البخيلة”،
وألمر غير معلوم كتب مسرحية “أميرة األندلس”
نثرًا ،مع أن بطلها أو أحد أبطالها البارزين هو الشاعر
المعتمد بن عباد ،وقد غلب الطابع الغنائي واألخالقي
على مسرحياته ،وضعف الطابع الدرامي ،وكانت
الحركة المسرحية بطيئة لشدة طول أجزاء كثيرة من
فقد مسرحيات شوقي
الحوار ،غير أن هذه المآخذ ال ُت ِ
قيمتها الشعرية الغنائية ،وال تنفي عنها كونها ركيزة
الشعر الدرامي في األدب العربي الحديث.

احتواها الديوان تشتمل على المديح والرثاء واألناشيد
والحكايات والوطنية والدين والحكمة والتعليم
والسياسة والمسرح والوصف والمدح واالجتماع
وأغراض عامة ،ولقد كان أمير الشعراء أحمد شوقي
يملك نصيبًا كبيرًا من الثقافتين العربية والغربية ،كما
أفادته سفراته إلى مدن الشرق والغرب ،ويتميز أسلوبه
باالعتناء باإلطار وبعض الصور وأفكاره التي يتناولها
ويستوحيها من األحداث السياسية واالجتماعية،
وأهم ما جاء في المراثي وعرف عنه المغاالة في
تصوير الفواجع مع قلة عاطفة وقلة حزن ،كما عرف
أسلوبه بتقليد الشعراء القدامى من العرب وخصوصًا
في الغزل ،كما ضمن مواضيعه الفخر والوصف ،وهو
يملك خيا ً
ال خصبًا وروعة ابتكار ودقة في الطرح وبالغة
في اإليجاز وقوة إحساس وصدقا في العاطفة
وعمقا في المشاعر.

أعماله الكاملة

تحديات وأمجاد
تطور
مهمة من فترات
وقد عاصر أحمد شوقي فترة
ُّ
َّ
العالم اإلسالمي ،فاندمج فيها باإليجاب ،وحاول أن
يعبَّر عن همومه الوطنيَّة في إطار إسالمي خالص،
وتطلق على الفترة التي عاش فيها أحمد شوقي عصر
التحديات؛ إذ كانت التحديات التي واجهت المنطقة
ِّ
اإلسالميَّة من الجسامة بحيث راح الفكر اإلسالمي
يستعيد فتوَّ ته مرَّ ة أخرى للرَّ دِّ عليها ففي النصف
الثاني من القرن الماضي كانت تركيا دولة الخالفة
التطور وهجمات الغرب،
اإلسالميَّة تعاني من ويالت
ُّ
وفي أثناء هذه الحالة المتردِّ ية للعالم اإلسالمي
ظهرت أصوات مخلصة تنادي بعودة المسلمين إلى
أهم
النبع اإلسالمي الصافي ،وكان أحمد شوقي
َّ
الرموز التي واجهت هذا المناخ الرديء ،ومن ثم توالت
نتاجاته الشعريَّة الدينيَّة في شتى االتجاهات وفي
شتى المناسبات ،وفي هذه الفترة يالحظ َّ
أن شوقي
كان حفيًّا بدينه إذ ساير كل األحداث.
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مدائح نبوية
غير َّ
أن إسالميات أحمد شوقي تظهر أكثر في المدائح
النبويَّة ،تلك المدائح التي كانت تطول حتى تصل إلى
خاص
أهميَّة المدائح بوجه
كم شعري هائل ،وتعود
ٍّ
ٍّ
ِّ
ِّ
إلى أنها كانت تتجه إلى الرسول بكل ما في شخصيته
من عظمة وقدوة حسنة ورجاء منشود؛ لذلك لم
تكن المدائح ِّ
تركز على الجانب الديني وحده ،وإنما على
ِّ
الجانب اآلخر السياسي على اعتبار َّ
ممثل
أن الرسول
الدنيا والدين ،وعلى ذلك فإن مديح الرسول  -فض ً
ال
عن تعظيمه  -كان يحتوي على كثير من أمور الحياة
والحكم ،إنه حين يُشير في إحدى هذه القصائد إلى
ميالد الرسول واآليات التي وضحت في الكون حينئذ،
معاني جديدة.
يضيف إلى ذلك كله
َ

وقد خلف ديوانًا ضخمًا عرف بديوان “الشوقيات” وهو
يقع في أربعة أجزاء األول ضم قصائد الشاعر في
القرن التاسع عشر والمقدمة وسيرة لحياته ،وقد تمت
إعادة طبعه 1925م ،واقتصر على السياسة والتاريخ
واالجتماع والجزء الثاني طبعه 1930م ،أي بعد خمس
سنوات واشتملت قصائده على الوصف ومتفرقات
في التاريخ والسياسة واالجتماع .والجزء الثالث طبع
بعد وفاة الشاعر في عام  1936م ،وضم الرثاء ،وظهر
الجزء الرابع عام 1943م ،ضم عدة أغراض وأبرزها
التعليم ،كما للشاعر روايات شعرية تمثيلية وضعت
في الفترة ما بين 1929م ،وحتى وفاته منها :خمس
مآس هي “مصرع كليوباترا ،مجنون ليلى ،قمبيز ،علي
ٍ
بك الكبير ،عنترة ،الست هدى” ،كما للشاعر مطولة
شعرية حواها كتاب “دول العرب وعظماء اإلسالم”،
ال كام ً
تحتوي فص ً
ال عن السيرة النبوية العطرة وقد تم
طبع المطولة بعد وفاة الشاعر ،وأغلب هذه المطولة
عبارة عن اراجيز تاريخية من تاريخ العهود اإلسالمية
األولى وإلى عهد الدولة الفاطمية ،وله في النثر ثالث
روايات هي عذراء الهند ،صدر عام  1897م ،تناولت التاريخ
المصري القديم منذ عهد رمسيس الثاني ،كما للشاعر
العديد من المقاالت االجتماعية التي جمعت عام
1932م ،تحت عنوان “أسواق الذهب” ،من مواضيعها
الوطن ،األهرامات ،الحرية ،الجندي المجهول ،قناة
السويس ،وفي مجال المدح أنشد قصائد في الخديوي
إسماعيل وتوفيق وعباس وحسين وفؤاد كما مدح
بعض سالطين بني عثمان ومنهم :عبد الحميد الثاني
ومحمد الخامس وبعض األعيان ،وفي الرثاء الذي ضم
ديوانه الشوقيات الجزء الثالث رثى أمه ،جدته ،أباه،
الخديوي توفيق ،مصطفى فهمي ،رياض باشا ،إضافة
إلى بعض الشعراء والكتاب والفنانين.
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مجلس الشيخ عبدالرحمن بن محمد بن راشد آل خليفة
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مجلس النائب حسن عيد بوخماس
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ذكريات من �أيـام زمان
• عرض مسرحية (عبد الرحمن الداخل) بمدرسة االصالح
األهلية في عام 1932م.
• عرض مسرحية (الرشيد وشارلمان) بمدرسة االصالح األهلية
عام 1932م.
• تأسيس أول فرقة شعبية عام 1929م.
• إصدار إعالن حول التحقق من اللؤلؤ الصناعي عام 1928م.
• إصدار إعالن النقل البحري عام 1935م.

�صاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى �آل خليفة ويل العهد �آنذاك يف
زيارة تفقدية لإحدى قوات الدفاع

�سوق اخل�ضروات �أمام بلدية املنامة القدمية و�سوق اللحم يف منت�صف
الأربعينيات

7/14/13 12:05 AM

�أحد دهاليز �سوق املنامة القدمي يف عام 1956م

البهلوان خليل عقاب وقد قدم �ألعابه البهلوانية والتي ا�ستمرت
لعدة �أيام يف نادي املحرق يف اخلم�سينيات
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�إحدى الفرق ال�شعبية يف حفل بدار االعتماد

�شارع احلكومة يف اخلم�سينيات

ر�صيف امليناء “الفر�ضة” عام 1930م

جانب من ا�ستعرا�ض الفرقة املو�سيقية التابعة لل�شرطة يف الأربعينيات

بلدية املنامة
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عدد من املدافع بالقرب من ال�ساحل البحري
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