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ترفع آيات التهاني لقيادة وشعب البحرين

”رمضانيات”  ..حياكم اهلل في رمضان

حياكم اهلل في رمضان  ..حياكم اهلل في شهره الكريم المبارك المضيء بنور الرحمة والهدى والغفران
وهاالت السكينة والخير والبر واإلحسان  ..للعام السادس على التوالي تتواصل معكم مجلة “رمضانيات” في
الشهر الكريم لتطل بصفحاتها على مملكة البحرين وتشارك أهلها وشعبها ومواطنيها ومقيمها أيام وليال
شهر الرحمة والغفران بعد أن ارتدت ردائها الجديد استعدادا لفرحة لقاء قراءها ومحبيها ومشتركيها الذين
تسعد بصحبتهم في هذا الشهر الكريم مصطحبة معها الكثير من الموضوعات والمحتويات المتميزة وغير
المسبوقة من صور وتغطيات ومقاالت وكتابات تعزز تواصلنا جميعا بروح االيمان والهدى والمغفرة بالشهر
الكريم ،والذي ترفع “رمضانيات” في أولى أيامه أسمى آيات التهنئة والتبريكات إلى جميع أهالي البحرين قيادة
وشعبا بهذه المناسبة السعيدة التي تجمعنا يدا واحدة بكافة طوائفنا وفئاتنا لنقف صفا واحدا أمام اهلل
لنؤدي فريضة صيام شهره الكريم ونبتهل إليه بأكف الحب والرحمة والمودة بأن ينعم على مملكتنا بالخير
والسالم واألمان والطمأنينة والسكينة والمستقبل الزاهر والغد األفضل  ..حياكم اهلل في رمضان ...
ذكريات من أيام زمان

“وأن تصوموا خير لكم”

رمضان  ..قصة شهر كريم
قال تعالى “يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم
الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم
تتقون”  -البقرة  ،-ويقول جل وعال “وأن تصوموا
خير لكم إن كنتم تعلمون”  -البقرة  ..-فرض اهلل
صوم رمضان في شهر شعبان من السنة الثانية

من هجرة الرسول إلى المدينة ،وفي رواية للنسائى،
أن رسول اهلل قال “إن اهلل فرض صيام رمضان ،وسننت
لكم قيامه ،فمن صامه وقامه ايمانا واحتسابا خرج
من ذنوبه كيوم ولدته أمه” ،وشرع صيام رمضان على
مرحلتين :المرحلة األولى :مرحلة التخيير :أي تخيير
المكلف المطيق للصوم بين أمرين :الصيام ،وهو
األفضل ،واإلفطار مع الفدية ،وهي إطعام مسكين،

فمن زاد على ذلك فهو خير وأبقى ،والمرحلة
األخرى :مرحلة اإللزام والتحتيم :أي اإللزام بالصوم،
ونسخ التخيير ..فمتى جاء التكليف االلهي بصيام
رمضان وكيف تلقى المسلمون األمر بالسعادة
والسرور؟ ،ولماذا فرض في شهر رمضان دون غيره
من الشهور؟“..رمضانيات” تهنئكم بحلول شهر
رمضان وتسرد لكم قصة شهر كريم ...
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في عامها السادس تهنئ وتبارك البحرين
قيادة وشعبا بالشهر الكريم

”رمضانيات”  ..حياكم اهلل في
رمضان  ..وعساكم من عواده

حياكم اهلل في شهر الخير والرحمة والمغفرة
 ..حياكم اهلل في رمضان المحبة والهدى
والمودة  ..حياكم اهلل في أيام وليال ننتظرها
من العام إلى العام الذي يليه لنلتقي بوجوه
باسمه وأياد مصافحة وقلوب غافرة وروح
عامرة بهاالت القرب والوصل والترابط بين
العبد وربه وبين المؤمن ألخيه المؤمن ..
حياكم اهلل للعام السادس تلتقي فيه
مجلة “رمضانيات” بكم وتسعد بصحبتكم
في ليال الشهر الكريم لتقدم لكم جديد
الموضوعات والمحتويات التي تعزز صلتنا
بروح الشهر الكريم  ..كل عام وجميع أهالي
ووطننا الغالي مملكة البحرين شعبا وقيادة
بخير وحياكم اهلل في رمضان ..
شهر مبارك
حياكم اهلل فرحا وسرورا باستقبال أيام وليال الشهر
الكريم  ..قال المولى عز وجل َ
ض َ
“ش ْهرُ ر ََم َ
ان ا َّل ِذي ُأ ْن ِز َل
فِ يهِ ا ْل ُقرْ ُ
ات مِ َن ا ْل ُهدَ ى وَ ا ْل ُفرْ َقان”،
آن ُه ً
اس وَ َب ِّي َن ٍ
دى لِل َّن ِ
فشهر رمضان أختصه اهلل بتنزل الرحمات والبركات من
رب األرض والسماوات ،يقول النبي المصطفى صلى اهلل
ان َ
ش ْه ٌر ُمبَار ٌ
عليه وسلم “أَ َت ُ
َكَ ،فر َ
ض ُ
م ر ََم َ
َض ال َّل ُه عَ َّز
اك ْ
وَ َج َّل عَ َلي ُ
الس َماءِ  ،وَ ُت ْغ َل ُق
اب َّ
َام ُهُ ،ت ْف َت ُح فِ يهِ أَبْوَ ُ
ْك ْ
م ِصي َ
يم ،وَ ُت َغ ُّل فِ يهِ َمرَدَ ُة َّ
ينِ ،ل َّلهِ
الشي ِ
فِ يهِ أَبْوَ ُ
اب ا ْل َج ِح ِ
َاط ِ

ف َ
ش ْهرٍَ ،م ْن ُح ِر َم َخ ْير َ
َها َف َق ْد ُح ِر َم”،
فِ يهِ َل ْي َل ٌة َخ ْي ٌر مِ ْن أَ ْل ِ

فالحمد هلل أن بلغنا شهر رمضان بنعمة منه وفضل،
ونحن في صحة وعافية وأمن وإيمان ،فهو أهل الحمد
والفضل ،فرحنا برؤية هالله ،فهالله ليس كبقية األهلة،
هالل خير وبركة ،عم ببركته أرجاء العالم ،ونشر في
النفوس روح التسامح واأللفة والمحبة والرحمة ،وصح

الكرم اإللهي
حياكم اهلل في رمضان في هذا البلد الطيب مملكة
البحرين وطننا الحبيب والغالي على قلوبنا جميعا،
فدعونا نصفو وننشر روح المحبة والود والمودة وإصالح
النفس وتغيرها نحو األفضل ،فرمضان فرصة عظيمة
للتغيير ،فكل ما في رمضان يتغير ،سلوك وعبادة
وخلق ،فهو يمضي بنا وتتغير فيه بعض أحوالنا،
ونسعى جاهدين إلى تغيير أنفسنا ،وما أن نودع آخر
لياليه إال ونرجع إلى ما كنا عليه قبل رمضان “إال من
رحم اهلل” ،ندخل رمضان بعزم وجد على تغيير أنفسنا
وأحوالنا وعالقاتنا ،فرمضان شهر الرحمة والبركة
اإللهية والتوجه للدعاء الغذاء الروحي للنفس البشرية،
والخضوع المطلق والمسكنة الصادقة والتوبة إلى
هلل ،وهو شهر االستغفار والعبادة الحقيقية والتقوى
النابعة من ضمير العبد لطلب المغفرة من رب األرباب،
وهو شهر الكرم اإللهي وجود النفس اإلنسانية
والعطاء المتواصل دون انقطاع ،وشهر األلفة بين
األخوان واألصدقاء والمحبة المتناغمة بين بني البشر
والتراحم بين اآلباء واألبناء واألهل واألقارب ،وشهر كله
تباشير األمل لما فيه من الرحمة اإللهية الواسعة التي
وسعت كل شيء.

”رمضانيات” أكثر تطورا

عن النبي صلى اهلل عليه وسلم قوله عند رؤية الهالل
م أَ ِه َّل ُه ع َل ْي َنا ب َ
الم،
ان ،وَ َّ
“ال َّل ُه َّ
المةِ وا ِإل ْس ِ
يم ِ
الس َ
ِاأل ْم ِن وا ِإل َ
الل ر ْ
ك ال َّلهِ ،ه ُ
َربِّي و َر ُّب َ
ُشدٍ َ
وخ ْيرٍ” ،فلنجدد النية والعزم

بصحبتكم الطيبة في أيام وليال الشهر الكريم ،ترتدي

على استغالل أيامه ولياليه ،الغتنام فرصه وجني ثماره،

رداء جديد يحمل لكم الكثير والكثير من الموضوعات

وليرى اهلل فينا خيرا في شهرنا ،ولتكن التقوى هدفنا

والمحتويات والكتابات المتميز وغير المسبوقة لتعزز

وشعارنا ،ولنتسابق للخيرات من أول أيامه ،فالنفوس

صلتنا بروح الشهر الكريم ،بعدما أضحت “رمضانيات”

مهيأة لذلك ،يقول النبي صلى اهلل عليه وسلم
ض َ
ت أَوَّ ُل َل ْي َلةٍ مِ ْن ر ََم َ
ان ،ف ّت َح ْ
“ ِإ َذا َكا َن ْ
اب ا ْل َج َّنةِ ،
ت أَبْوَ ُ
َ
َاب ،وَ ُغ ِّل َق ْ
م
م ي ُْغ َل ْق مِ ْن َها ب ٌ
ت أبْوَ ُ
اب َجه ّنمَ ،ف َل ْ
َف َل ْ

قرينة للمجالس الرمضانية وشرائحها المجتمعية

َّ
َاط ُ
ين ،وينادَ ى ُم َنادٍ :
وص ِّفدَ ِت
الشي ِ
ي ُْف َت ْح مِ ْن َها ب ٌ
َابُ ،
ي َّ
ي ا ْل َخي ِْر أَ ْقب ْ
اء مِ َن
الش ِّر أَ ْق ِ
ِل ،وَ يَا بَاغِ َ
يَا بَاغِ َ
صرْ  ،وَ ِل َّلهِ عُ َت َق ُ
ال َّنا ِر ،وَ َذل َ
ِك فِ ي ُك ِّل َل ْي َلة”.

للعام السادس على التوالي تلتقي “رمضانيات”

المختلفة فإن المجلة تفاجئ قراءها ومحبيها
بحلة أكثر تطورًا تشمل :إصدار ملحق خاص بالمجلة
باللغة االنجليزية نظرا لإلقبال الكبير عليها من العرب
واألجانب مرتادي المجالس الرمضانية ،كذلك زيادة
صفحاتها إلى  20صفحة متميزة في كل ليلة من

ليالي الشهر الفضيل ،عالوة على نشر التغطيات
المصورة للمجالس الرمضانية على صفحات االنترنت
ومواقع التواصل االجتماعي المختلفة بدءا من
فيسبوك ،وتويتر ،وانستجرام ،وبينترست ،إضافة إلى
تطبيق المجلة على شبكات الهاتف النقال ،وذلك
في سياق عملية التطوير المستمرة للمجلة لمالحقة
انتشارها المتزايد والمتسارع عام بعد اآلخر ،وذلك إلى
جانب صفحاتها األساسية التي تشمل أيضا المالحق
المتخصصة ،والمساحات الصحفية المتنوعة من
بينها :المقابالت الخاصة والحوارات المنفردة مع أبرز
الشخصيات البحرينية ،وألبوم يومي مصور للمجالس
الرمضانية ويشمل كبرى العوائل والوجهاء واألعيان،
وألبوم يومي مصور للبحرين “أيام زمان” ويتضمن
صورًا لتعيد أجمل الذكريات وأحالها ،والموضوعات
الدينية ،والروحانية ،والثقافية واالجتماعية ذات الصلة
بالشهر الكريم ،وكذلك مشاركة كبار الشعراء واألدباء
البحرينيون ،عالوة على أرشيف الصحافة البحرينية
الذي يكشف الستار عن كنوز المقاالت التي يبلغ عمر
بعضها أكثر من  70عاما.

عساكم من عواده
حياكم اهلل في رمضان شهر المغفرة والرحمة ترفع
فيه “رمضانيات” في أولى أيام لقاءها بكم أسمى
آيات التهاني والتبريكات بحلول الشهر الكريم إلى
عاهل البالد المفدى حضرة صاحب الجاللة الملك
حمد بن عيسى آل خليفة حفظه اهلل ورعاه ،وصاحب
السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة
رئيس الوزراء الموقر حفظه اهلل ورعاه ،وصاحب السمو
الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد
األمين نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس
الوزراء حفظه اهلل ورعاه ،وإلى الوزراء والمسؤولين
وأعضاء مجلسي الشورى والنواب ،وكبار العائالت
والوجهاء ،وإلى جميع أهالي وشعب مملكة البحرين
ومواطنيها ومقيمها ،وإلى األمة اإلسالمية ،داعية اهلل
أن يعوده علينا جميعا بالخير واليمن والبركات.
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فرض صيامه على مرحلتين

رمضــان  ..هــدى وبينــات
فرض صيام رمضان في السنة الثانية من
هجرة النبي صلى اهلل عليه وسلم ،وكان
الصيام قبل أن يفرض رمضان عبارة عن
صيام يوم عاشوراء “اليوم العاشر من
شهر محرم “وثالثة أيام من كل شهر،
وهي :اليوم الثالث عشر والرابع عشر
والخامس عشر من كل شهر قمري،
وعندما فرض الصيام في المدينة،
أصبح صوم عاشوراء نف ً
ال وصوم رمضان
فرضًا ،وأول ما فرض الصيام كان يحرم
على الصائم األكل ومباشرة النساء بعد
الغروب إذا نام أو صلى العشاء اآلخرة،
وروي أن بعض الصحابة  -ومنهم عمر
وكعب بن مالك  -قد أصابوا من نسائهم
بعد ما ناموا ،أو نامت نساؤهم ،وشق
عليهم ذلك ،وشكوا للنبي صلى اهلل
عليه وسلم ،فأنزل اهلل اآلية الكريمة التي
تمثل المرحلة الثالثة التي استقر عليها
أمر الصيام ،وهي قوله تعالى “أحل لكم
ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس
لكم وأنتم لباس لهن” ..فما هي قصة
شهر رمضان الكريم ،ومتى بدأ التكليف
االلهي بالصيام ،وما هي فوائده؟ ،ومتى
فرضت صالة التراويح وزكاة الفطر؟ ..
أسئلة وتساؤالت تجيب عنها “رمضانيات”
في أولى أيام وليال الشهر الكريم ..

منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضًا أو على سفر
فعدة من أيام أخر يريد اهلل بكم اليسر وال يريد بكم
العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا اهلل على ما هداكم
ولعلكم تشكرون” – البقرة – ،ففي الصحيحين عن
سلمة بن األكوع قال :لما نزلت “وعلى الذين يطيقونه
فدية طعام مسكين” كان من أراد أن يفطر
ويفتدي ،حتى نزلت اآلية التي بعدها فنسختها،
وفي رواية لمسلم :حتى أنزلت هذه اآلية “فمن
شهد منكم الشهر فليصمه” ،كما روي أن بعض
الصحابة – ومنهم عمر وكعب بن مالك – قد أصابوا
من نسائهم بعد ما ناموا ،أو نامت نساؤهم ،وشق
عليهم ذلك ،وشكوا للنبي صلى اهلل عليه وسلم،
فأنزل اهلل اآلية الكريمة التي تمثل المرحلة الثالثة
التي استقر عليها أمر الصيام ،وهي قوله تعالى

مراحل تشريع الصيام
شرع صيام رمضان على مرحلتين :المرحلة األولى:
مرحلة التخيير :أي تخيير المكلف المطيق للصوم
بين أمرين :الصيام ،وهو األفضل ،واإلفطار مع
الفدية ،وهي إطعام مسكين ،فمن زاد على ذلك
فهو خير وأبقى .وفي هذا جاء قوله تعالى“ :يا أيها
الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على
الذين من قبلكم لعلكم تتقون” .أياما معدودات
فمن كان منكم مريضًا أو على سفر فعدة
من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام
مسكين فمن تطوع خيرًا فهو خير له وأن تصوموا
خير لكم إن كنتم تعلمون” – البقرة – فكان من
شاء صام ومن شاء أفطر وفدى ،والمرحلة األخرى:
مرحلة اإللزام والتحتيم :أي اإللزام بالصوم ،ونسخ

“أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن
لباس لكم وأنتم لباس لهن علم اهلل أنكم كنتم
تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم فاآلن
باشروهن وابتغوا ما كتب اهلل لكم وكلوا واشربوا
حتى يتبين لكم الخيط األبيض من الخيط األسود من
الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل وال تباشروهن وأنتم
عاكفون في المساجد تلك حدود اهلل فال تقربوها
كذلك يبين اهلل آياته للناس لعلهم يتقون” – البقرة
– ،ففرح بها المسلمون فرحًا شديدًا ،فقد أباح لهم
الرفث – أي الجماع – والطعام والشراب في جميع
الليل ،إلى تبين الفجر ،رحمة ورخصة ورفقًا وعفا عما
وقع منهم من تجاوزات.

حكمة الصوم
لم ي َ
ُشرِّع اإلسالم شيئًا إال لحكمة ،عَ ل َِمها َمن عَ ل َِمها،

في أمره ،ال يخلق شيئًا باط ً
ال ،وال يشرع شيئًا عبثًا ،وفي
الصيام ِح َكم ومصالح كثيرة أشارت إليها نصوص
الشرع ذاتها ،منها :تزكية النفس بطاعة اهلل فيما أمر،
واالنتهاء عما نهى ،وتدريبها على كمال العبودية هلل
تعالى ،ولو كان ذلك بحرمان النفس من شهواتها،
والتحرر من مألوفاتها ،كذلك فإن الصيام ،وإن كان
فيه حفظ لصحة البدن – كما شهد بذلك األطباء
المختصون  -ففيه أيضًا إعالء للجانب الروحي على
ُ
الجانب المادي في اإلنسان ،فاإلنسان ذو طبيعة
مزدوجة ،فيه عنصر الطين والحمأ المسنون ،وفيه
عنصر الروح اإللهي الذي نفخه اهلل فيه ،وفي الصوم
انتصار للروح على المادة ،وللعقل على الشهوة ،كما
أن الصوم تربية لإلرادة وجهاد للنفس ،وتعويد على
الصبر ،والثورة على المألوف ،كذلك فإنه ومن المتفق
عليه أن الغريزة الجنسية من أخطر أسلحة الشيطان
في إغواء اإلنسان ،وللصوم تأثيره في كسر هذه

التخيير ،الذي رخصت فيه اآلية السابقة ،وفي ذلك

وجهلها من جهلها ،وكما ال تخلو أفعال اهلل تعالى

نزل قوله تعالى “شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن

الشهوة ،وإعالء هذه الغريزة ،ومن حكم الصوم
أيضا إشعار الصائم بنعمة اهلل تعالى عليه ،فإن إ ْلف

من حكمة فيما خلق ،ال تخلو أحكامه سبحانه من

هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد

النعم يفقد اإلنسان اإلحساس بقيمتها ،وال يعرف

حكمة فيما شرع ،فهو حكيم في خلقه ،حكيم

مقدار النعمة إال عند فقدها ،وبضدها تتميز األشياء.
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والرحمة ،وبيّن الرسول عليه الصالة والسالم ّ
أن ليلة

أضافه اهلل إلى نفسه إضافة تشريف وتعظيم“ :إال

القدر تكون في إحدى الليالي الوتر العشر األواخر من

الصوم فإنه لي وأنا أجزي به” ،وتسمى أيضًا :صدقة

شهر رمضان ،وقد اعتاد المسلمون االحتفال بإحياء

الفطر ،وسميت بذلك ألنها عطية عند الفطر يراد

هذه الليلة المباركة في ليلة السابع والعشرين من

بها المثوبة من اهلل ،فإعطاؤها لمستحقها في

شهر رمضان الفضيل ،ويحيي المسلمون ليلة القدر

وقتها عن طيب نفس ،يظهر صدق الرغبة في تلك

بذكر اهلل تعالى وعبادته فيكثرون فيها من الصالة

المثوبة ،وسميت زكاة لما في بذلها  -خالصة هلل -

وتالوة القرآن الكريم وعمل الخير ،ويدعو المسلم

من تزكية النفس ،وتطهيرها من أدرانها وتنميتها

بما شاء من طلب الخيرات في الدنيا واآلخرة لنفسه

للعمل وجبرها لنقصه ،وإضافتها إلى الفطر من

ولوالديه وألهله وللمسلمين.

إضافة الشيء إلى سببه ،فإن سبب وجوبها الفطر

فوائد صحية
ويقول العلماء إن االمتناع عن الطعام والشراب
لفترات محددة يعطي فرصة للنظام المناعي

من رمضان – بعد إكمال عدة الشهر برؤية هالله –
فأضيفت له لوجوبها به.

تراويح رمضان

لممارسة مهامة بشكل أقوى ،ويخفف األعباء عن

ومن فضائل الشهر الكريم وخصائصه صالة

أجهزة الجسد ألن الطعام الزائد يرهق الجسم،

التراويح فعن أبي هريرة أن رسول اهلل صلى اهلل

ولذلك وبمجرد أن تمارس الصوم ،فإن خاليا جسدك

عليه وسلم قال “ من قام رمضان إيمانا واحتسابا،

تبدأ بطرد السموم المتراكمة طيلة العام ،وسشعر

غفر له ما تقدم من ذنبه” ،وهي من أعظم

بطاقة عالية وراحة نفسية وقوة لم تشعر بها من

العبادات التي يتقرب بها العبد إلى ربه في هذا

قبل ،كما أن الصيام يحرض خاليا الجسد ويجعلها

شهر قمري

الشهر ،وتشرع صالة التراويح جماعة في المساجد،
ّ
سن الجماعة في صالة التراويح
وكان النبي أول من

للبكتريا والفيروسات وتتحسن كفاءة النظام

في المسجد ،ثم تركها خشية أن ُتفرض على أمته،

وقد فرض اهلل الصيام شهرًا قمريًا لجملة حكم

المناعي ،ولذلك ينصح األطباء بالصيام من أجل

فلما لحق رسول اهلل بجوار ربه ،واستقرت الشريعة؛

وأسباب ،منها أن توقيت المسلمين كله باألشهر

معالجة بعض األمراض المستعصية والتي فشل

زالت الخشية ،وبقيت مشروعية صالتها جماعة

القمرية ،كما في حول الزكاة ،والحج ،وعِ َدد النساء،

الطب في عالجها ،كما أظهرت دراسة جديدة

قائمة ،وعلى المسلمين االهتمام بهذه الصالة

وغيرها ،قال تعالى “يسألونك عن األهلة قل هي

لعلم التغذية السريري أن الصوم المتقطع المشابه

وأداؤها كاملة ،والصبر على ذلك هلل عز وجل ،ويجوز

مواقيت للناس والحج” – البقرة – ،كما أن توقيت

للصوم عند المسلمين مهم جدًا لعالج بعض

للنساء حضور التراويح في المساجد إذا أمنت الفتنة

المسلمين باألشهر القمرية ،توقيت طبيعي ،تدل

األمراض المزمنة مثل داء السكري وأمراض القلب

منهن وبهن ،ولكن يجب أن تأتي متسترة متحجبة،

عليه عالمة طبيعية هي ظهور الهالل ،كذلك فأن

والشرايين ،كذلك كشفت دراسة أعدها مختصون

غير متبرجة وال متطيبة ،وال رافعة صوتًا وال مبدية

الشهر القمري يتنقل بين فصول العام ،فتارة يكون

في مجال التغذية ،ونشرتها الدورية البريطانية

زينة ،والسنة للنساء أن يتأخرن عن الرجال ويبعدن

في الشتاء ،وطورًا يكون في الصيف ،وكذا في الربيع

للتغذية ،والتي استهدفت مجموعة من الصائمين

عنهم ،ويبدأن بالصف المؤخر فالمؤخر عكس

والخريف ،فمرة يأتي في أيام البرد ،وأخرى في شدة

في شهر رمضان ،عن أن تغيير مواقيت الوجبات،

الرجال ،وينصرفن من المسجد فور تسليم اإلمام

القيظ ،وثالثة في أيام االعتدال ،وتطول أيامه حينًا،

وخفض عددها إلى اثنتين برمضان ،ساعد على زيادة

وال يتأخرن إال لعذر.

وتقصر حينًا ،وتعتدل حينًا ،وبذلك يتاح للمسلم

استجابة الجسم لهرمون اإلنسولين ،وذلك بالنسبة

ممارسة الصوم في البرد والحر ،وفي طوال األيام

لألفراد الذين يمتلكون عوامل اإلصابة بداء السكري،

العشر األواخر

وقصارها ،وفي هذا توازن واعتدال من ناحية ،وإثبات

أيضا أكدت دراسة أعدها باحثون بجامعة غرونوبل

عملي لطاعة المسلم لربه وقيامه بواجب العبادة

الفرنسية دور الصيام المتقطع في خفض معدل

له في كل حين ،وفي كل حال.

حدوث بعض األورام الليمفاوية إلى الصفر تقريبًا،

ليلة القدر

بحسب تجارب أجريت على الثدييات .كما أظهرت

ومن فضائل رمضان وخصائصه ليلة القدر التي هي
خير من ألف شهر ،وليلة القدر هي الليلة التي أنزل
فيها القرآن الكريم ،وسميت بهذا االسم “القدر”

تعمل بكفاءة أعلى ،وبالتالي تزداد مقاومة الجسم

دراسات أخرى أن الصوم المتقطع يرفع من معدل
النجاة بين األفراد ،ممن يعانون من إصابات في نسيج
الكبد ،والتي تمتلك قابلية للتحول إلى أورام في
المستقبل.

ورغم أن شهر رمضان موسما للخيرات الكثيرة
إال أن عشره األخيرة هي صفوة الشهر ،والعبرة
بالخواتيم وهذه العشر خاتمة الشهر ودرَّته،
ولذلك كان الرسول صلى اهلل عليه وسلم يجتهد
فيها ماال يجتهد في غيرها ،فكان يشوب العشرين
بمنام وقيام ،وأما هذه الليالي فيحييها كلها صالة
وتالوة وذكرًا ،وفي الحديث “كان رسول اهلل صلى
اهلل عليه وسلم يجتهد في العشر األواخر ما ال
يجتهد في غيره” – مسلم – ،وتصف أم المؤمنين

ألنها ليلة ذات قدر ،أي لها شرف ومنزلة حيث نزل فيها
كالم اهلل ،ولهذه الليلة فضل كبير ،فقد ّ
فضلها اهلل

زكاة الفطر

عائشة حاله فتقول “كان إذا دخل العشر شد مئزره

سبحانه وتعالى على سائر الليالي وجعلها خيرًا من

والزكاة التي سببها الفطر من رمضان ،فيطلق

وأحيا ليله وأيقظ أهله” ،ومن األعمال المستحبة فى

ألف شهر ،يعطي اهلل َمن عَ ب ََدهُ فيها وعمل الخير ثوابًا

عليها زكاة الفطر ،وتسمى زكاة البدن تمييزا لها

هذه الليالي العشر اإلكثار من الدعاء فالدعاء عبادة

عظيمًا ،وقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم “من

عن زكاة المال ،وألنها تزكي الصائم وتطهر صومه،

هلل عز وجل ،وقد بين لنا المولى سبحانه وتعالى

تقدم من
قام ليلة القدر إيمانًا واحتسابًا غفر له ما
ّ

ومن حكمة تشريعها أنها تشيع الفرح والسرور في

ذنبه” ،وفي هذه الليلة تنزل المالئكة ومعهم جبريل

المجتمع يوم العيد وخاصة بين الفقراء والمساكين.

أنه قريب من عباده يستجيب لهم إذا دعوه فقال
س َأ َل َ
يب
ك عِ بَادِ ي عَ ِّني َف ِإ ِّني َق ِر ٌ
يب ُأ ِج ُ
جل وعال “وَ ِإ َذا َ

عليه السالم على عباد اهلل المؤمنين يشاركونهم

وزكاة الفطر واجبة ،وهي عبادة من العبادات وقربة

عبادتهم وقيامهم ويدعون لهم بالمغفرة

من القربات العظيمات ،الرتباطها بالصوم الذي

َس َت ِجيبُو ْا لِي وَ ْلي ُْؤ ِم ُنو ْا بِي
دَ ْعوَ َة َّ
ان َف ْلي ْ
الد ِ
اع ِإ َذا دَ عَ ِ
م يَرْ ُ
ش ُد َ
ون”.
َل َع َّل ُه ْ

رمضان أحلى مع فندق اخلليج
قام فندق الخليج هذا العام بإعداد العدة لشهر رمضان
الكريم ،حيث يقدم الفندق أكبر بوفيه إفطار في المملكة
ليستوعب األعداد الكبيرة من رواده الكرام.
وفي لقاء لنا مع رئيس الطهاة بالفندق الشيف أنور جابر
الشهير بتقديمه برنامج المائدة العربية على تلفزيون البحرين،
قام بالتحدث عن بوفيه اإلفطار الذي سيقدم خالل الشهر
الكريم ،حيث ذكر أن هذا العام سيُقدم البوفيه بشكل جديد
وتحدث عنه قائ ً
ال“ :بوفيه اإلفطار هذا العام لن يكون فقط
بمطعم الواحة ولكن سيشمل بوفيه ممتد على طول قاعة
األندلس ليوفر مساحة أكبر تستوعب عدد كبير من الضيوف
هذا باإلضافة إلى مطعم تخت جمشيد الذي ستكن أبوابه
مفتوحة إلستقبال عشاق المأكوالت اإليرانية الشهيرة ،وسوف
يشمل البوفيه جميع مأكوالت الشرق األوسط المشهورة
بالمذاق الطيب .فعلى سبيل المثال ستجدون أشهر أكالت
الغبقة البحرينية التقليدية مثل الغوزي والذي ينفرد بركن
خاص بالبوفيه ،إلى جانب األكالت المصرية الشهيرة والمقبالت
والمشويات اللبنانية المميزة المقدمة من قائمة طعام
مطعم زحلة .كما نوفر ركن خاص بالبوفيه لعشاق المأكوالت
اإليرانية الشهية هذا وباإلضافة إلى إختيارات أخرى عديدة
مقدمة من جميع مطاعم الفندق سواء كانت إيطالية أو
صينية أو غيرها من مطاعمنا الشهيرة ،كما سنقدم شوربة
العدس بشكل يومي إلى جانب شوربة اليوم المختلفة”.
وأضاف الشيف أنور “ لقد تولينا العناية بشكل ممتاز لنضمن
لك إفطار ال يُنسى من لحظة كسر صيامك على المشروبات
الرمضانية الطيبة حيث وفرنا لكل ضيف ما يناسب ذوقه،
فنحن نقدم المشروبات الرمضانية البحرينية مثل ماء اللقاح
ومن لبنان مثل الجالب ومن مصر مثل التمر هندي وقمر الدين
والخشاف الرمضاني الشهير.
أما بالنسبة للحلويات فلم ننسى أن ُنطيب مذاق الصيام
بالحلويات العربية المشكلة والكنافة بالقشطة والسمبوسة
واللقيمات وأم علي”.

كل هذا باإلضافة إلى الخيمة األشهر بالبحرين “خيمة الخليج”
حيث األجواء الفخمة العربية مع أشهر أطباق الغبقة
البحرينية التي يمكنكم تناولها أثناء اإلستمتاع بالموسيقى
الشرقية المنبعثة من أرجاء الخيمة مع المشروبات الرمضانية
الشهيرة ويوفر الفندق بالخيمة قسم للمدخنين وقسم
لغير المدخنين حيث يمكن للضيوف المدخنين اإلستمتاع
بنكهات الشيشة المختلفة.
كما سيكون هناك سحب على العديد من الجوائز القيمة
المقدمة لسعداء الحظ من الفائزين.
وإلى جانب األجواء العربية الدافئة التي ستأخذك برحلة إلى
العراقة والزمن الجميل ،يمكنكم متابعة بث مباشر لمونديال
كأس العالم  2014والذي سيتم عرضه على شاشات كبيرة
متفرقة بأنحاء الخيمة.

للغبقة فقط ب:

 17++دينار بحريني بخيمة الخليج للشخص الواحد
(خالل عطلة نهاية األسبوع)
 15++دينار بحريني بخيمة الخليج للشخص الواحد
(خالل أيام األسبوع)
لبوفيه اإلفطار فقط ب:
 16++دينار بحريني للشخص الواحد
ولطالما تميز فندق الخليج بالضيافة البحرينية األصيلة حيث
تعكس خيمة الخليج األجواء العربية البحرينية المليئة بكرم
الضيافة واألجواء الحميمة التي ستجعل الضيوف يشعرون
بالراحة واإلستمتاع ،وتتميز خيمة الخليج بأنها األكبر واألقدم
بالمملكة مما ال يدع مجا ً
ال للشك انه بناء على الخبرة التي
إكتسبها الفندق على مدار الـ  45عامًا التي مضت منذ تاريخ
إنشاؤه؛ يطور الفندق الخيمة عامًا بعد عام لتتماشى مع
األذواق العصرية المختلفة للضيوف مع اإلبقاء على الطابع
البحريني األصيل.

Discover stevia,
nature’s sweet gift
Caderel Green.
sweet taste from nature,
low calorie.

نتقدم بأجمل التهاني والتبريكات إلى

مقام 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 نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء

وإلى جميع معالي الوزراء والسادة النواب وكبار المسؤولين بالمملكة ومواطني
وأهالي البحرين الكرام بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك أعاده اهلل عليكم وعلى
األمة اإلسالمية بالخير واليمن والبركات وعساكم من عواده

Bahrain Airpot Services

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 نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء
وإلى جميع معالي الوزراء والسادة النواب وكبار المسؤولين بالمملكة
ومواطنى وأهالي البحرين الكرام بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك أعاده
اهلل عليكم وعلى األمة اإلسالمية بالخير واليمن والبركات.
وعساكم من عواده
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ذكريات من �أيـام زمان
البحرين
البحرينفي
البريطاني
المعتمد
عنالغتيال
محاولة
• جرت
دائرة
بادماج
حكومة
سكرتارية
إعالن صادر
1926م
دائرةعام
ديلي في
الميجور
في عام 1957م
الشرطة
الجوازات في
وإلى األمم
العربية
الجامعة
البحرين إلى
• انضمت
القمامة في
لتجميع
سيارة
المنامة أول
امتلكت بلدية
المتحدة
في عام 1971م
عام
1924م
4000
بالمحرق من
تضم أكبر
قرية مدرسة
البنات 13
• بلغ
في عام
البسيتين
مدارسإلى
عددالكهرباء
وصول
تلميذة
1957مو 135معلمة عام 1956م
العزيز
لصالحبن عبد
البحرينسعود
الملكي األمير
السمو
صاحب
• قام
مجاهدي
خيري في
سوق
إقامة أول
للبحرين عام 1937م
بزيارة
سعود
آل
1957م
عام
الجزائر

عني الدوبية يف ال�ستينيات

�صاحب ال�سمو امللكي الأمري خليفة بن �سلمان �آل خليفة يفتتح م�ست�شفى
�سرتة ويظهر على ي�ساره ال�سيد حممد رحمة التاجر والدكتور �سنو
يف عام 1964م

ج�سر ال�شيخ حمد يف الأربعينيات

منظر جوي من املنامة ويرى غرفة جتارة و�صناعة البحرين ومن �أمامه
فر�ضة املنامة (املرف�أ املايل حالي ًا) يف ال�ستينيات
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�إحدى �سفن الغو�ص را�سية يف الفر�ضة

بوابة باب البحرين يف ال�ستينيات

�إحدى الأ�سواق بالقرب من بداية �شارع ال�شيخ عبداهلل باملنامة

�شارع باب البحرين يف اخلم�سينيات

�سوق املاء يف املنامة يف الع�شرينيات

�سيارة من طراز نا�ش موديل  1947الأمريكية ال�صنع وبجانبها عربة
لنقل مواد البناء على �إحدى �شوارع املنامة

نتقدم بأجمل التهاني والتبريكات إلى

مقام 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 نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء
وإلى جميع معالى الوزراء والسادة النواب وكبار المسؤولين بالمملكة ومواطنى وأهالي
البحرين الكرام بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك أعاده اهلل عليكم وعلى األمة اإلسالمية
بالخير واليمن والبركات وعساكم من عواده
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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 ..

الجمعة العدد  13ذو القعدة  24 - 1372يوليو 1953

ما تساوم .....

بكم الرطب؟

وتعال نتنقل من السوق إلى مرافق الحياة األخرى،
ففيها تجرى ايضا أكثر من مساومة انك تطلب البيت
الذي تعيش فيه باالجرة فتحدد اجرته بالمساومة
والعمل فتقابل صاحب العمل فاذا قبلك حدد
اجرك بالمساومة.

بروبيتين ....

والزوجة فيحدد سعرها بالمساومة وتنجب االوالد
فتنتقل من حياتك فى مساومات ال تنتهى .حتى
يأتيك األجل فتحسب ان عهد المساومات قد
انتهى ولو دريت ميتًا لعرفت أن الجنازة لم تخل
أمرها من مساومة!.
وبدعة (الحراج) ما هي اال مساومات مطروحة ....
التاجر أحد طرفيها والطرف األخر الجمهور.

 ال  ...بروبيتين اال بربع !!... -أنزين  ..علشان خاطرك نبيعك بهذا السعر.

وفي قديم الزمان لم تكن هناك مساومات  ....ثم
نشأت الديموقراطيات ونشأت معها المساومات
في حقوق البشر وهؤالء الناس يخلطون بين الرأى
والحق انك ترى الرأى ثم تسميه الحق وخصمك
يرى عكس هذا الرأى ويسميه الحق والحق واحد
ال يتعدد.

 -اذن  ....زن

اذن فالحياة مساومة فساوم لها فردا أو جماعة.
واستمسك بأكبر نصيب مما يتراءى لك انه الحق.

 ال بروبية ونصف !!.... ما يخالف  ..كم ربعة تريد ؟ ال آخر كم تعطنى الربعة ؟ تدرى  ...ما نزيد عليك الربعة  12انههذه صورة مساومة في أبسط صورها وهي
علي البساطة فيها كل العناصر التي تتألف منها
المساومة.

واذكر دائمًا ان نصف الحق تقبضه وانت حى خير
من الحق كله تورثه لألبناء من بعدك.

 10رمضان سنة  1373الموافق  14مايو سنة 1954م

شكاوي الجمهور
 20رجب سنة  1373الموافق  26مارس سنة 1954م
تحتفل المدرسة الثانوية في النصف األخير من
هذا الشهر بالعيد (البرونزي) لفتح أول مدرسة
ثانوية في البحرين ،أي بعد مرور  15سنة عليها،
وبهذه المناسبة ستصدر (المعرفة) المجلة التي
تصدرها الثانوية عددًا خاصًا حاف ً
ال بكل ما يخص
تطورات العلم في خالل هذه السنين.

• يواصل الجيولوجيون البحث في باطن األرض عن
آثار الماضي وقد جرى الحفر قرب عين (أم سيور)
الواقعة شمال قرية دراز حيث عثر هناك على بضع
أصنام ،منحوتة نحت َا عجيبًا وتماثيل لبقرتين وأدوات
أخرى في غاية اإلبداع.

 29جمادي الثاني في سنة  1373الموافق  5مارس
سنة 1954م
• يستعد اتحاد األندية في البحرين إلقامة حفل
عام بمناسبة زيارة جاللة الملك سعود للبالد.
• أصدرت أرامكو جريدة شهرية أسمتها (قافلة
الزيت) في الوقت الذي يمنع العمال من حق
امتياز إصدار جريدة .وقد طالبوا في عرائضهم
بذلك ولكن المسئولين أصموا آذانهم عن
طلبهم ..

بالتعاون مع إدارة المكتبة الوطنية بمركز عيسى الثقافي

• اصطدمت سيارة (باص) قادمة من (عوالي) بسيارة
مالكي هامن في طريقها إلى (عوالي) وقد
تحطمت السيارة (المالكي) ومات السائق وأصيب
ركابها الثالثة بجراح خطرة ..
• تقوم اليوم فرقة الكشافة لمدارس حكومة
البحرين برحلة إلى منطقة (سافرة) وسوف تمتد
هذه الرحلة إلى نهاية األسبوع ،وذلك بمناسبة بدأ
العطلة الربيعية للمدارس.

ال عالوة للبلديات !! ...
المعروف حتى اليوم ،إن دائرة بلدية المنامة وبلدية
المحرق تتبع كل منهما دوائر حكومة البحرين
فيما يصدر من أنظمة ويسن من قوانين .
ومنذ أيام أصدرت حكومة البحرين منشورًا إداريًا
بمنح جميع العمال الذين يشتغلون في دوائر
الحكومة روبية واحدة عالوة في مرتبهم اليومي.
وقد اكتفت بلديتا المنامة والمحرق من تطبيق
نص هذا المنشور بأن منحت كل منهما أربع آنات
فقط لعمالها.
فما تفسير هذا التصرف من المسئولين في بلدية
المنامة والمحرق ....؟
أال تسري أنظمة الحكومة وقوانينها على البلديات؟
وبتعبير آخر  -أليست بلديتا المنامة والمحرق
دائرتين حكوميتين..؟
نريد تفسيرًا لذلك ....

نتقدم بأجمل التهاني والتبريكات إلى

مقام 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 نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء
وإلى جميع معالى الوزراء والسادة النواب وكبار المسؤولين بالمملكة ومواطنى
وأهالي البحرين الكرام بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك أعاده اهلل عليكم
وعلى األمة اإلسالمية بالخير واليمن والبركات
وعساكم من عواده

