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شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس

كانت أعظم حجة في التاريخ
حجة الوداع .. بلغت وأديت ونصحت

حج النبي صلى اهلل عليه وسلم حجة واحدة، كانت أعظم حجة في التاريخ وأفضلها، أقام فيها شعائر اهلل 
لما  ويبشرهم،  ويعلمهم  ينذرهم  وخطب  مناسكهم،  للناس  وبين  بدينه،  وصدع  حرماته،  وعّظم  تعالى، 
عزم عليه الصالة والسالم على الحج أّذن في الناس به، فتجهزوا للخروج معه، وسمع ذلك من حول المدينة، 
فقدموا يريدون الحج مع رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، ووافاه في الطريق خالئق ال يحصون، فكانوا من 
بين يديه، ومن خلفه، وعن يمينه وعن شماله مّد البصر، وجاء في حديث جابر رضي اهلل عنه في وصف حجة 
النبي صلى اهلل عليه وسلم قال: “إن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم مكث تسع سنين لم يحج ثم أذن في 
الناس في العاشرة أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم حاج، فقدم المدينة بشر كثير، كلهم يلتمس أن يأتم 
برسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، ويعمل مثل عمله فخرجنا معه” – مسلم - .. “رمضانيات” تسرد سطور 

خطبة الوداع وما جاء في كلماتها من توصيات ودروس وعبر..

المجالس الرمضانية

ذكريات من أيام زمان

”رمضانيات” تواصل جولتها في خزانة الذكريات
 أسواق البحرين اللول .. الخرازين 

والتتن والمقاصيص
حضورًا  تقل  ال  بالبحرين  القديمة  األسواق  كانت 
الفرق  مع  الحديثة  األسواق  عن  بالناس  وازدحامًا 
منهما،  كل  في  المعروضة  المنتجات  نوعية  في 
فإذا كانت آخر صيحات الموضة وأغلى أنواع العطور 
واألجهزة الحديثة تخطف أبصار الناس في مجمعات 
إال  حاليا،  التجارية  البحرين  مجمعات  كل  في  الثراء 
الزعفران  رائحة  من  يفوح  وجماله  الماضي  عبق  أن 
ومتطلبات  المجففة،  االستوائية  والفواكه  والبخور 
التحديث.  مظاهر  كل  قاومت  التي  األساسية  البيت 
الدولة  ذاكرة  هي  البحرين  في  القديمة  األسواق 
الخشبية  مقاعدها  فعلى  واالقتصادية،  التجارية 
يدوية الصنع تم في الماضي البعيد والقريب نسبيًا 
أمام  ومن  واالقتصادية،  التجارية  االتفاقيات  إبرام 
هذه األسواق شقت السفن الخشبية القديمة البحر 
واإلياب،  الذهاب  في  بالبضائع  محملة  الهند  لتصل 
فاألسواق القديمة في البحرين هي مالذ الحنين إلى 
الذكريات  من  رائعة  خيوط  من  تنسجه  لما  الماضي 
البحرين  بأسواق  جولتها  تستكمل  ..“رمضانيات” 
دائمة  كانت  التي  حركتها  تفاصيل  وتسرد  القديمة 
روادها  من  قصصا  تروي  كما  تنقطع،  ال  متواصلة 

وتجارها ومنتجاتهم وكيف كانت عادات أهل البحرين 
يخصص  كان  ولماذا  والبيع  الشراء  في  وتقاليدهم 
األسواق  الرتياد  العمل  عن  اجازة  الخميس  يوم  نصف 
البحرين  أسواق  حول  ومثيرة  شيقة  أخرى  وتفاصيل 
القديمة “اللول” ترويها “رمضانيات” في حلقتها الثانية ... 
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خرج معه مئة ألف من المسلمين
حجة الوداع .. اللهم أشهد

في الخامس من شهر ذي القعدة من السنة العاشرة للهجرة أعلن الرسول محمد صلى اهلل عليه وسّلم عن عزمه زيارة بيت اهلل الحرام 
حاجًا، فخرج معه حوالي مئة ألف من المسلمين من الرجال والنساء، وأحرم للحج ثم لّبى قائاًل: “لبيَك اللهم لبيك، لبيك ال شريَك لك لبيك، 
إن الحمَد والنعمَة لك، والملك، الشريك لك” -بخاري-، وبقي ملبيًا حتى دخل مكة المكرمة، وطاف بعدها بالبيت سبعة أشواط واستلم 
الحجر األسود وصّلى ركعتين عند مقام إبراهيم وشرب من ماء زمزم، ثم سعى بين الصفا والمروة، وفي اليوم الثامن من ذي الحجة توجه 
إلى منى فبات فيها، وفي اليوم التاسع توجه إلى عرفة فصلى فيها الظهر والعصر جمع تقديم في وقت الظهر، ثم خطب خطبته 

الشريفة التي سميت فيما بعد ُخطبة الوداع.. “رمضانيات” تلقي الضوء على حجة الوداع ودروسها وما جاء فيها من وصايا وعبر..

سبب التسمية 

عن ابن عمر رضي اهلل عنهما قال: “كنا نتحدث بحجة 
بين أظهرنا، وال  الوداع والنبي صلى اهلل عليه وسلم 
عن  رواية:  وفي  -البخاري-،  الوداع”  حجة  ما  ندري 
صلى  النبي  “وقف  قال:  عنهما  اهلل  رضي  عمر  ابن 
اهلل عليه وسلم يوم النحر بين الجمرات في الحجة 
التي حج بهذا، وقال: “هذا يوم الحج األكبر”، فطفق 
أشهد،  “اللهم  يقول:  وسلم  عليه  اهلل  صلى  النبي 
وودع الناس”، فقالوا: “هذه حجة الوداع” - البخاري-، 
ذكره  شيء  كأنه  الوداع”  حجة  ما  ندري  “وال  وقوله: 
النبي صلى اهلل عليه وسلم فتحدثوا به، وما فهموا 
وسلم  عليه  اهلل  صلى  النبي  وداع  بالوداع  المراد  أن 
بعدها  وسلم  عليه  اهلل  صلى  وفاته  وقعت  حتى 
بقليل، فعرفوا المراد، وعرفوا أنه وّدع الناس بالوصية 
وأكد  كفارًا،  بعده  يرجعوا  ال  أن  بها:  أوصاهم  التي 
شهدوا  بأنهم  عليهم  تعالى  اهلل  بإشهاد  التوديع 
المراد  به، فعرفوا حينئذ  إليهم  بلغ ما أرسل  أنه قد 

بقولهم حجة الوداع -فتح الباري-.

نصُّ الُخطبة

عرفة،  في  الجمعة  يوم  والسالم  الصالة  عليه  وقف 
فيها  بين  بليغة  عظيمة  خطبة  الناس  في  وخطب 
تحت  الجاهلية  مآثر  فيها  ووضع  والحرمات،  الحقوق 
سبيل  على  الناس  ودل  بالنساء،  وأوصى  قدميه، 
بالغه  على  أشهدهم  ثم  الضالل،  من  العصمة 
فشهدوا في ذلك الجمع العظيم شهادة ما اجتمع 

حشد مثله يشهدون على مثل ما شهدوا عليه، فقال 
“إن  العظيمة:  الجموع  تلك  في  والسالم  الصالة  عليه 
يومكم  كحرمة  عليكم  حرام  وأموالكم  دماءكم 
هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، أال كل شيء 
من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، ودماء الجاهلية 
موضوعة، وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن 
بني سعد فقتلته هذيل،  الحارث كان مسترضعًا في 
بن  عباس  ربا  ربانا  أضع  ربا  وأول  موضوع  الجاهلية  وربا 
عبد المطلب فإنه موضوع كله، فاتقوا اهلل في النساء 
فروجهن  واستحللتم  اهلل،  بأمان  أخذتموهن  فإنكم 
بكلمة اهلل، ولكم عليهن أن ال يوطئن فرشكم أحدًا 
مبرح،  غير  ضربًا  فاضربوهن  ذلك  فعلن  فإن  تكرهونه 
وقد  بالمعروف،  وكسوتهن  رزقهن  عليكم  ولهن 
تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به: كتاب 
قالوا:  قائلون؟”  أنتم  فما  عني  تسألون  وأنتم  اهلل، 
“نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت”، فقال بإصبعه 
الناس:  إلى  وينكتها  السماء  إلى  يرفعها  السبابة 

“اللهم أشهد، اللهم أشهد” ثالث مرات.

دروس وعبر 

محمد  الرسول  أشار  الجامعة،  الخطبة  خالل  من 
صلى اهلل عليه وسّلم إلى الكثير من القضايا المهمة 
وهذا  بحقها،  إال  وأموالهم  المسلمين  دماء  كحرمة 
اعتداء  حرمة  وهو  اإلسالم  في  راسخًا  مبدأ  يؤكد 
الطعن  أو  بالقتل  سواء  المسلم،  أخيه  على  المسلم 
بآداب  المخلة  األمور  من  وغيرها  اإلهانة  أو  الشتم،  أو 

وخطورة  الربا  حرمة  وكذلك  وتعاليمه،  اإلسالم 
وشاهده  آكله  من  كاًل  يصيب  اللعن  وأن  به،  التعامل 
وكاتبه ومن له عالقة به من قريب أو بعيد، نظرًا آلثاره 
الخطبة  أشارت  كما  والمجتمع،  الفرد  على  السلبية 
في  العرب  عند  قبيحة  عادات  من  كان  ما  إبطال  إلى 
النساء  احترام  إلى  والدعوة  الثأر،  ومنها  الجاهلية 
عليهن  بما  للقيام  ودعوتهن  حقوقهن،  وإعطائهن 
المسلمين  دعوة  وكذلك  أزواجهن،  تجاه  واجبات  من 
اهلل  بكتاب  ومكان  زمان  كل  في  يتمسكوا  أن  إلى 
وسنه نبيه، والتأكيد على أخوة المسلمين ووحدتهم، 
كما حذر المسلمين من اإلختالف والتناحر بينهم وأن 
يعرفوا أن قيمة اإلنسان تقررها تقواه، وقربه إلى اهلل، 
وآدم  آدم،  وأبناء  اخوان  الناس  فجميع  عنصره  وليس 
ُخِلَق من تراب، فال عجرفة وال غرور وال تعصب عنصري. 

أوثان الجاهلية 

قطع  أهمية  إلى  وسلم-  عليه  اهلل  -صلى  وأشار 
ورباها،  وثاراتها،  أوثانها،  بالجاهلية،  عالقته  المسلم 
وغير ذلك، ولم يكن حديثه -صلى اهلل عليه وسلم- 
مجرد توصية بل كان قراًرا أعلن عنه للمأل كله ألولئك 
بعده،  من  ستأتي  التي  واألمم  حوله  من  كانوا  الذين 
أمر  من  شيء  كل  إن  “أال  القرار:  صيغة  هي  وهذه 
الجاهلية  دماء  موضوع،  قدمي  تحت  الجاهلية، 
الجديدة  الحياة  ألن  موضوع؛  الجاهلية  وربا  موضوعة، 
لها  صلة  ال  حياة  إسالمه  بعد  المسلم  يحياها  التي 

برجس الماضي وأدرانه”.

ذنوب وخطايا

الوداع  خطبة  في  وسلم-  عليه  اهلل  -صلى  وحذر   
من الذنوب والخطايا واآلثام، ما ظهر منها وما بطن؛ 
العدو  يفعله  ال  ما  بالفرد  تفعل  والخطايا  الذنوب  ألن 
أََصاَبُكم  “َوَما  الدنيا  في  مصائبه  سبب  فهي  بعدوه, 
َكِثيٍر”- َعن  َوَيْعُفو  أَْيِديُكْم  َكَسَبْت  َفِبَما  ِصيَبٍة  مُّ ن  مِّ

وتفعل  اآلخرة،  في  جنهم  نار  في  فترديه  الشورى-، 
في المجتمعات ما ال يفعله السيف، وأعلن رسول اهلل 
-صلى اهلل عليه وسلم- أنه ال يقصد بالخطايا العودة 
على  تفتحت  التي  العقول  ألن  األصنام؛  عبادة  إلى 
ولكن  الظاهر،  الشرك  إلى  تعود  أن  ترفض  التوحيد، 
الشيطان ال ييأس من أن يجد طريقه إليها من ثغرات 

الخطايا والذنوب، حتى تردي صاحبها في المهاوي.
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لوحة خشبية 

في  اللوحة  تلك  أمام  من  “رمضانيات”  جولة  وتبدأ   
السوق والمصنوعة من الخشب على شاكلة سبورة 
ونشرات  الحكومة  إعالنات  عليها  توضح  المدرسة، 
على  السوق  أصحاب  خاللها  من  يتعرف  إخبارية 
الشحن  مراكب  وقدوم  تجارية،  حركة  من  مايدور 
من  بضائع  تحمل  التي  تلك  أو  بومبي  من  القادمة 
البصرة، وموعد سفر المسافرين، وعن إفالس التّجار 
نشرة  تلصق  كانت  1914م  عام  وفي  الغوص،  وأخبار 
الناس من على تلك  إخبارية عن سير السوق يقرؤها 
باب  “شارع  في  اللوحة  تلك  موقع  وكان  اللوحـة، 
وكانت  للحرس  مخفر  السوق  في  وكان  البحرين”، 
تتألف  والسـوق  المذنب،  رجال  فيها  توضع  خشبة  به 
البضاعة  من  نوع  ولكل  والمفرق،  للبيع  وحدات  من 

سوقه الخاص بـه.

الزمن  من  الحقبة  تلك  في  األسواق  معظم  كانت 
مسقوفة  العدد  المحدودة  المعروفة  وشوارعها 
المستورد  والجندل  المنقور  وشرائح  النخيل  بسعف 
من سواحل أفريقيا وأحيانا بعض العوارض والخشب 
والجريد وبعض أنواع الحبال التي ال يمكن االستغناء 
هذه  ببناء  قامت  وقد  األحوال.  هذه  مثل  في  عنها 
في  السلطات  بعض  أو  المنامة  بلدية  السقوف 
إتقاءًا لحرارة الشمس  بقية المدن والقرى والنواحي. 
الدكاكين  إلى  وتنفذ  الصيف،  فصل  في  وأسعتها 
والمحالت التجارية في األسواق، وكأنها شواظ من نار. 
كانت هذه السقوف مبنية بصورة بدائية فضاًل عن ان 
فعاليتها ال تستمر طويال. تتخللها فجوات كبيرة في 
ان  األسواق  تلك  في  للمارة  يتيح  مما  جوانبها  بعض 
يرى الشمس إذا ما تطلع إليها، كانت هذه السقوف 
تغطى شوارع رئيسية بمدينة المنامة مثل شارع باب 

وغيرها،  العهد،  ولي  وشارع  التجار  وشارع  البحرين، 
فقد أقيم في جزء متوسط فيه نوع من السقوف 
القوية.  الخشب  والعوارض  )االسبستوس(  مادة  من 
كان هذا الشارع يعرف حتى ذلك الوقت باسم شارع 
بدأت  حتى  الثانية  العالمية  الحرب  إنتهت  ما  )برت(. 
العوان  حركة  ازدياد  بعد  السقوف  هذه  إزالة  عملية 
باب  بشارع  المحصور  الجزء  وبقى  البالد،  في  والبناء 
تقريبًا.  مدة  من  أزيل  والذي  )االسبستوس(  البحرين 
تسيير  عادة  على  البلدية  درجت  الصيف  فصل  وفي 
سيارة الحريق وهي مآلى بالماء خالل فترات الظهيرة 
من كل يوم لرش األرض في بعض الشوارع والطرق 
في  تتفاقم  التي  الالهب  الحر  لموجة  تخفيفًا 
الدكاكين  أصحاب  كان  النهار.  من  الوقت  هذا  مثل 
محالتهم،  أمام  الحريق  سيارة  تمر  الذين  والمحالت 

يترقبون حضور السيارة بكل لهفة وسرور.

ألسواق البحرين القديمة “اللول” طابع وطعم خاص في ذاكرتنا فهي األماكن التي تعبر عن عاداتنا وتقاليدنا القديمة 
البحرين  بأسواق  جولتها  “رمضانيات”  وتواصل  بأكمله،  اإلنساني  التاريخ  في  والضاربة  البحرين  تاريخ  أعماق  في  المتجذرة 
القديمة، وترتحل في خزانة الذكريات إلى سوق المنامة وتاريخها المتميز قبل إنشاء البلدية في العشرينيات من القرن 
الماضي، حيث كانت لها إدارتها الخاصة المتمثلة في أميـر السوق، وهو المسؤول عن حفظ األمن والحراسة الليلية، وكان 
يعاونه عدد من الرجال الذين يسهرون طوال الليل وهم يتجولون بين األزقة في السوق، والبعض منهم يقف في مداخل 
السوق المنتهية عند الحارات السكنية المحيطة بها لمنع الدخول إلى السوق أثناء الليل، ويمر العسس للتفتيش على 
أقفال الدكاكين للتأكد من أنها مقفلة، وعندما يجد العسس “الحارس” أن أحد تلك القفول قد نسى صاحبه إقفاله فإنه 
يقوم بوضع قفل خاص على الدكان يطلق عليه “هفكري”، وذلك القيد ال يفتح إال إذا قام صاحب الدكان بدفع غرامة على 
ترك الدكان دون قفل، ومقدار الغرامة “أربع بيزات” .. ذكريات شيقة ومثيرة حول عادات وتقاليد أهالي البحرين وأسواقهم 
القديمة العامرة بمختلف المنتجات والمزدهرة بالحركة التجارية الدؤوبة التي ال تنتهي تسرد تفاصيلها “رمضانيات” في 

حلقتها الثانية من أسواق البحرين القديمة “اللول” ...

تحمل عبق الماضي ورائحة الذكريات 

أسواق البحرين اللول .. البز والحدادة والبشوت
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من  بعدد  وتتجول  المنامة،  سوق  “رمضانيات”  وتترك 
األسواق دفعة واحدة، تستعرض خاللها صورا سريعة 
الطواويش:  سوق  بينها:  من  العامرة،  الذكريات  من 
حيث  اللؤلؤ،  تجار  كبار  دكاكين  من  مجموعة  ويضم 
باب  النصف من شارع  اللؤلؤ، يقع في  بيع وشراء  يتم 
الشارع،  من  اليسرى  الجهة  مداخل  أحد  في  البحرين 
تجاري  سوق  وهو  البحرين:  باب  سوق  هناك  وكذلك 
وقد  حاليًا،  البحرين  باب  شارع  بيرت  شارع  عليه  يطلق 
سوق  وهو  الظالم:  وسوق  ديلي،  للميجور  خلفًا  عين 
تجاري، وهو امتداد لسوق باب البحرين، به متاجر، وهو 
عن  الشمس  أشعة  حجبت  التي  باألخشاب  مسّقف 
الذهب:  سوق  وأيضا  الظالم،  بسوق  فسمي  الطريق، 
ومن  البحرينيين  من  فيه  الصّناع  كان  السوق  وهذا 
صناعتهم  تكون  ما  وغالبًا  بالتحديد،  المنامة  أهالي 
أشهر  ومن  الطبيعي.  اللؤلؤ  حبات  ببعض  مزّينة 
والخواتم  واألساور،  المعاضد،  الذهبية  المصوغات 

والقبقب،  والملتفت،  الثمينة،  بالمجوهرات  المرصعة 
ولزمام  بأنواعها،  والخزامات  والتراكي،  والمرتعش، 
سوق  كذلك  هناك  وكان  األنف،  لتزيين  والخزامة 
الوقت  في  العبيد  لبيع  خاص  سوق  وهو  العبيد: 
البحرين  في  الميسورة  العائالت  معظم  كانت  الذي 
شارع  بداية  في  السوق  هذا  ويقع  العبيد.  تخدمها 
الشيخ عبداهلل في أحد المداخل من جهة اليسار. تّم 
إغالق السوق في سنة1846م بعد صدور وثيقة رسمية 
تحرم بيع العبيد، إال أن العبيد لم يتظلم أحد منهم، 
وذلك للمعاملة الحسنة التي تلقوها مع نهاية الحرب 
األسر  منازل  من  العبيد  خدمة  انتهت   1945 العالمية 
سوق  يسمى  وكان  البز:  سوق  أيضا  وهناك  الميسورة، 
اليهود وهو جزء من سوق المنامة تكثر فيه دكاكين 
بيع األقمشة بأنواعها والصرافة والذهب وأيضا سوق 
“العبي”  لبيع  دكاكين  يضم  صغير  جزء  وهو  لبشوت: 
ومن  األطفال  وحتى  والشتوية  والصيفية  الرجالية 
أنوع البشوت “النجفي”، “دشتي”، “الحساوي“ “اللندني”،  

األصل،  فارسية  بشوت  وكلمة  “الماريني”،  “الياباني”، 
وصناع العبي المهرة هم من أصول احسائية، وكذلك 
هناك سوق اللحم: وهو سوق مسقوف يباع فيه لحم 
ويقع  السمك:  سوق  وكذلك  والماعز،  والخراف  البقر 
أنواع  كل  تباع  وبه  الخليفة،  شارع  مداخل  أحد  في 
أصول  من  فقط  واحد  بائع  ويوجد  المحلية،  األسماك 
“الجرجور”،  القرش  أسماك  ببيع  متخصص  عمانية 
والقباقب، والخثاثيق التي يحرم أكلها من قبل عامة 
الناس، عالوة على سوق الخضرة: سوق مسقوف تباع 
فيه كل أنواع الخضرة المنتجة محليًا والمستوردة من 
متخصص  سوق  وهو  التمر:  سوق  إلى  إضافة  الخارج، 
تنتج  والتي  فقط  والدبس  التمور  أنواع  كل  بيع  في 
من نخيل البحرين وأيضًا تستورد من المملكة العربية 
واإلحساء  والقطيف  الشرقية  المنطقة   - السعودية 
بن  سلمان  أمثال  بحرينية  عائالت  تملكها  كانت  والتي 
حسين مطر وغيره وكانت توضع في “القلة” مصنوعة 
تسمى  التخزين  أماكن  في  توضع  النخيل  سعف  من 

“المدبسة”، وهي عديدة في تنوعها ومن أشهر هذه 
أو  الرطب  يبيع  ال  السوق  هذا  الخالص”  “تمر  األنواع 
“الفواكه”:  الميوه  سوق  جانب  إلى  الخالل،  أو  السلوق 
لكن  واحد  سقف  تحت  الخضرة  سوق  مع  ويشترك 
كل له قسمه الخاص، وأيضا سوق الحلوى: وتباع فيه 
والزالبية،  والخنفروش،  والرهش،  البحرينية،  الحلوى 
فيه  يباع  سوق  وهو  الجص:  سوق  هناك  وكذلك 
وكان  عالي،  قرية  في  يصنع  الذي  “الجص”  أكياس 
سوق  من  بالقرب  ويقع  النجاجير:  سوق  ايضا  هناك 
العاملين في  النجارة وكل  الجص، حيث تتمركز ورش 
الصفافير:  سوق  وأيضا  البحرينيين،  من  هم  السوق 
القدور  صناع  فيه  يتمركز  ضيق  ممر  في  ويقع 
والعديد  القهوة  ودالل  الحلوى،  وأطشات  النحاسية، 
شرب  وطاسات  المالس،  مثل  الطبخ  مستلزمات  من 
األسواق  بين  ومن  السقاؤون،  يستخدمها  التي  الماء 
التناكة  التناكة: ويتعامل  القديمة كذلك هناك سوق 
مع الصفيح لعمل العديد من الحاجيات المنزلية مثل: 
محماس قلي القهوة وأغطية لرؤوس القداوة كي ال 
يسقط الجمر، وكذلك يصنعون “المنقلة” التي يسخن 
وكان  الحدادة:  سوق  جانب  إلى  القهوة،  دالل  عليها 
الحدادون يمارسون عملهم في دكاكين في مناطق 
الحكومة  عملت  المتصاعد،  للدخان  نظرًا  مختلفة، 
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شارع  في  وذلك  واحد،  سقف  تحت  جمعهم  على 
الشيخ عبداهلل. والحدادة لهم دكاكينهم في جزيرة 
حيث  النعيم،  حّي  وفي  جدحفص،  وقرية  المحرق، 
وجود الحاجة الماسة لصنع مسامير لصناعة السفن، 
األغنام  فيه  تباع  سوق  وهو  الغنم:  سوق  هناك  أيضا 
هناك  وكذلك  الجت،  سوق  من  قريب  وهو  والخراف، 
سوق الحمير: وهو سوق يقع خلف سوق الحدادة تباع 
في  مرغوبة  البحرين  حمير  وكانت  الحمير،  أجود  فيه 
بواسطة  نقلها  يتم  حيث  المجاورة،  الدول  معظم 
المقاصيص:  سوق  على  عالوة  الشراعية،  السفن 
الشخص  وهو  مقصوص  مفردها  والمقاصيص 
مقتنيات  من  فيه  يعرض  بما  يتميز  والسوق  المفلس، 
أصحابها في أمس الحاجة إلى ثمنها، وبعض البضائع 
التي تعرض للبيع تكون قديمة أو مكسورة وقد تكون 
مسروقة، والسوق يطلق عليه سوق الحراج “المزايدة”، 
شركات  تعرضها  التي  السلع  بعض  فيه  تعرض  حيث 
هناك  وتكون  فيها  كسر  أو  خلل  لوجود  التأمين 
من  فالبضاعة  أكثر  يدفع  ومن  السعر،  في  مزايدة 
نصيبه. السوق له رواد كثيرون ممن يبحثون عن التحف 
مناطق  وفي  الثمن،  الرخيصة  والمقتنيات  القديمة 
قريبة من السوق ينتشر الحمالون والحالقون، والباعة 
المتجولون الذين بيعون أصنافًا ال تخطر على البال. وقد 
مكان  من  السوق  في  يتنقلون  وهم  الحمالون  كان 

آلة من  )الجراخية( وهي  آلة  إلى آخر يحملون معهم 
القديمة  األسواق  بين  أيضا من  الموس.  الخشب لسن 
األحذية،  لتصليح  سوق  وهي  الخرازين:  سوق  هناك 
الحيوانات  جلود  من  “المصنوعة  الماء  وجرب  والنعل، 
وأسواق  والشنط،  والحقائب،  والبقر”،  الماعز  مثل 
مستلزمات  كل  فيه  ويباع  عمارة،  ومفردها  العمارات: 
السفن من حبال، وأخشاب، ومسامير، وقطن “فتايل”، 
ودهون خاصة بدهن السفن، وأيضا هناك سوق التتن: 
“التبغ”  التتن  أنواع  من  فيه  يباع  بما  رائج  سوق  وهو 
خاكة”  وتتن  وجبات،  وتتن  ورق،  “تتن  أنواع:  ثالثة  وهو 

مدخنو  يصفه  كما  البارد  التتن  ومنه  الحار،  التتن  منه 
على  والنساء  الرجال  يدخنه  فالقدو  والنارجيلة،  القدو 
أنواع  فيه  ويباع  العجم:  سوق  هناك  أيضا  سواء.  حد 
من البقوليات كالنخي والباجلة والنقل وحبة الخضرة 
البهارات  أنواع  وكل  والسنبل  والزبيب  والجوز  والبيدان 
واألواني لشرب الماء واألواني الزجاجية. وسوق البانيان: 
الذهب  وتجارة  وصناعة  حرفة  فيه  يمارسون  وكانوا 
الحالي يملك ورش  الكثير منهم وحتى وقتنا  إذ كان 
لصياغة الذهب باإلضافة إلى التجارة العامة والصرافة 

وبيع التوابل واألقمشة المستوردة من الهند.



Model No: O 466 F2BW & F3BW
Ladies Collection
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من أرشيف الصحف البحرينية

مساء  البهيجة  أيامها  من  يوما  الرفاع  شهدت 
البحرين  افتتح سمو ولي عهد  اذ  الماضي  األثنين 
مستشفى  خليفة  آل  سلمان  بن  عيسى  الشيخ 
واحد  عام  حوالى  بناؤه  استغرق  الذي  الوالدة 
عن  معبرة  ضيوفها  تستقبل  المدينة  وكانت 
على  وباألخص  زينات  من  نشرته  بما  ترحيبها 
حيث  المستشفى  واجهة  وعلى  البلدية  بناية 
من  عدد  الحفلة  وحضر  االفتتاح  حفلة  أقيمت 
وكبار  الحكومة  وسكرتير  الحاكمة  األسرة  أفراد 
الطبية  الدائرة  موظفى  وكبار  الدولة  موظفى 
كما حضر الحفلة أيضا رئيس بلدية سترة ورئيس 
القروية  الشؤون  دائرة  ومدير  جدحفص  بلدية 
مشاركة في احتفال بلدية الرفاع بهذه المناسبة 
وصل  والنصف  الرابعة  الساعة  وفي  السعيدة، 
الشيخ  سمو  أخواه  يرافقه  العهد  ولي  سمو 
الشيخ  وسمو  المعارف  مجلس  رئيس  خليفة 
محمد فاستقبلهما سمو الشيخ مبارك والدكتور 
بن  اهلل  عبد  والشيخ  الطبية  الدائرة  عن  سنو 
جميع  وحياه  الرفاع  بلدية  رئيس  خليفة  آل  خالد 
الشرطه  موسيقى  فرقة  له  وعزفت  الحاضرين 

السالم الوطني. 

ثم ابتدأت حفلة االفتتاح بتقدمة من دائرة العالقات 
الطائي  اهلل  عبد  االستاذ  ألقاها  واإلذاعة  العامة 
فبدأت  التقدم  نحو  الرفاع  سير  إلى  فيها  أشار 
تحتفل  اآلن  هي  وها   1936 عام  منذ  مدرسة  بفتح 
بإسالة  أيضا  تحتفل  قريب  وعن  للوالدة  بمستشفى 
الماء ثم تقدم الدكتور سنو فألقى كلمة الدكتورة 
دويج اذ كانت منشغلة في عملية طبية وننشر هنا 
نص الكلمة اذ ورد فيها كل ما يهم القارئ عن هذا 
السيد  العربية  إلى  الكلمة  ترجم  وقد  المستشفى 
وألقاها  الطبية  الدائرة  سكرتير  التاجر  رحمة  محمد 

بعد ان ترك الدكتور المنصة: 

في  هنا  نجتمع  أن  واالبتهاج  الفرح  دواعى  لمن  انه 
هذا اليوم لألحتفال بافتتاح هذا المستشفى الجديد 

من قبل حضرة صاحب السمو ولي العهد الشيخ 
الذي تفضل فشمل  آل خليفة  عيسى بن سلمان 

هذه المناسبه برعايته الكريمة. 

الرفاع  مدينة  اتسعت  األخيرة  السنوات  خالل 
جعل  مما  سكانها  عدد  وزاد  ملحوظا  اتساعا 
أمرا  المدينة  هذه  في  للوالدة  مستشفى  بناء 
حضرة  على  الموضوع  عرض  أن  وما  ضروريا 
حتى  المفدى،  البالد  حاكم  العظمة  صاحب 
حكومته  إلى  الكريم  أمره  واصدر  عظمته  باركه 
الرشيدة بانشاء هذا المستشفى حسب التصميم 
مع  بالتعاون  العامة  األشغال  دائرة  وضعته  الذي 
نحن  نرفع  عظمته  مقام  فالى  الصحة  مجلس 
أهالي هذه المنطقة أسمى آيات الشكر واالمتنان. 

بالتعاون مع إدارة المكتبة الوطنية بمركز عيسى الثقافي

 الجمعة 12 شعبان 1378 الموافق 20 فبراير  
1959 العدد 75

وعناوينها  مقاالتها  كنوز  عن  تكشف   .. والثمينة  النفيسة  والآللئ  بالدرر  عامرة  البحرينية  الصحافة  ذكريات 
هائلة  وتجارب  وعبر  دروس  من  طرحته  وما  بحكمتها  الحالية  األجيال  تسترشد  حتى  “رمضانيات”  وقصصها 
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 ..

افتتاح مستشفى 
الوالدة بالرفاع

رمضان ودار اإلذاعة

المرأة  قصة  الهندي  سعيد  االستاذ  اآلن  ويعد 
كتب  في  المشهورة   – العدوية  رابعه   – المتصوفة 
التاريخ ويسهم في كل ليلة من ليالى الشهر الكريم 

حلقة عن رابعه. 

إلى مستمعي قصصه  واالستاذ أحمد كمال سيعود 
فيقدم قصه يدور موضوعها حول رمضان المبارك.

يقدمه  ليلة  كل  في  حديث  لرمضان  وسيكون 
المحدثون الدينيون بدار اإلذاعة. 

هذا الشهر الكريم وحق له أن يجد لتكريمه نصيبا 
في أن دار اإلذاعة سوف تشهد برامج جديدة خالل 
كل جانب من جوانب حياة المسلمين .. وإلى اللقاء 

مع برامج اإلذاعة في شهر رمضان المبارك. 

بمناسبة  خاصة  برامج  لتهيئة  اآلن  االذاعة  دار  تستعد 
للبرنامج  جديد  تخطيط  هناك  المبارك،  رمضان  شهر 
يمكن أن يالحظه القارئ من برامج األيام األولى للشهر 

الكريم. 

حديثا  سعد  آل  اللطيف  عبد  الشيخ  فضيلة  سيقدم 
بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك. 

برمضان  خاصة  أبياتا  الخليفة  أحمد  الشاعر  سيقدم 
ضمن برنامج شعر وموسيقى. 
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مجلس الحواج
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مجلس الشيخ إبراهيم بن عبداللطيف آل السعد

مجلس محمد عيد بوخماس
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املغفور له �ساحب ال�سمو ال�سيخ عي�سى بن �سلمان اآل خليفة لدى ا�ستقباله 

الأ�سقف واأفراد من الكنائ�س يف البحرين يف ال�سبعينيات

ال�سيخ عبد العزيز بن حممد اآل خليفة رحمه اهلل وزير الرتبية اآنذاك يد�سن 

م�سروع املكتبة اجلوالة عام 1976م باملكتبة العامة، ويظهر يف ال�سورة 

الأ�ستاذ حممد �سنقور رحمه اهلل، مراقب املكتبات العامة اآنذاك  اأطالل يف جزيرة اأم ال�سجر يف مدينة احلد

�ساحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة، مع الأمري خليفة بن 

حمد اآل خليفة اأمري قطر ال�سابق يف ال�سبعينيات

ذكريات من �أيـام زمان
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اإحدى الأحياء ال�سكنية يف املنامة – فريق الفا�سل يف ال�ستينيات

�سارع اجلفري ويف ال�سورة مبنى اإدارة الكهرباء يف ال�ستينيات

عدد من موظفي بابكو يغادرون امل�سفاة وهم يحملون )ال�سرفطا�س(عني احلنينية يف منطقة الرفاع يف اخلم�سينيات

تقاطع باب البحرين يف اخلم�سينيات

 قلعة البحرين يف القرن الثامن ع�سر



أنواع  من  نوع  يسببه  مرض  هو  “بوشنيتر”  الجدري  مرض  أن  أختر  ماجد  الدكتور  أكد 
فصل  بداية  مطلع  في  دائمًا  وينتشر  زوستر،  فريسيال  بفيروس  تسمى  الفيروسات 
الصيف، ومن أعراضه أنه عادًة ما يبدأ بارتفاع في درجة حرارة الجسم والحمى وألم 
مكان  في  وبثور  حرار  يظهر  يومين  أو  يوم  بعد  ثم  والكحة  الزكام  مع  الحلق  في 
معين من الجسم وتكون حمراء اللون مع وجود حكة شديدة خصوصًا في البداية 
وتكون متقرحة ومن ثم ينتشر في جميع الجسم، ثم بعد يومين تقريبًا تنفجر هذه 

التقرحات ويظهر منها سائل.

وأشار د. ماجد إلى أن معظم الحاالت تكون لدى األطفال وصغار السن وهو معدي 
الهواء  ذرات  طريق  عن  السليم  للشخص  المصاب  الشخص  من  ينتقل  أنه  حيث 
والتنفس والعطاس والكحة، وكذلك ينتقل المرض عن طريق لمس سائل التقرحات 

من الشخص المصاب.

ونوه إلى أنه في هذه الفترة يجب عزل المريض عن األشخاص السليمين أو الذين لم 
يصيبهم المرض بعد حتى ال يتم نشر العدوى، ويجب أن يرتاح المريض ويشرب الكثير 

من السوائل، ويستمر المرض لمدة 1٠ أيام حتى يتشافى المريض من ذلك المرض.

الجدري يصاب  اإليجابية، فإن مرض  الناحية  إنه من  السياق نفسه، قال د. ماجد  وفي 
به الشخص لمرة واحدة في حياته فقط، حيث يستمد الجسم مناعة طبيعية لصد 
المرض، وكذلك تم مؤخرًا استحداث تطعيم لتفادي اإلصابة بمرض الجدري وحمايته 
منه وهو موجود في المراكز الصحية ويتم تطعيم الطفل به على مرحلتين في عمر 
الثالث سنوات ولم يأخذ هذا  الثالث سنوات ألول مرة، فإذا تجاوز الطفل  السنة وعمر 
التطعيم فإنه يتم تطعيمه بإبرتين بعد ثالث شهور، أما إذا كان عمر الطفل 13 سنة 

فإنه يتم تطعيمه بإبرتين أيضًا ولكن على 6 دفعات.

المرض  من  الوقاية  طرق  أهم  بأن  ماجد  د.  أفاد  المرض،  من  الوقاية  طرق  أبرز  وحول 
فيجب غسل اليدين أثناء مخالطة المريض وكذلك عزل المريض داخل المنزل وعدم 
الخروج به واختالطه مع األشخاص السليمين وتجنب األماكن العامة، كما يجب أخذ 
الطفل المصاب للطبيب في أول يوم يصاب بالحمى ليقوم الطبيب بإعطائه األدوية 

الالزمة لتخفيف الحمى وصد الفيروس.

حذر من عدم مراعاة عزل المريض داخل المنزل 

د. ماجد أختر: الجدري “بوشنيتر” يسبب ألم في 

الحلق وكحة وزكام وينتشر صيفًا
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