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السنة الثالثة

كل عام وأنتم واألمة اإلسالمية بخير

“رمضانيات” تهنئ وتبارك البحرين
قيادة وشعبًا بحلول الشهر الكريم
بكل معان الحب ،وأسمى مشاعر الوفاء ،وأخلص روابط والوالء واالنتماء إلى قيادة مملكة
البحرين وشعبها الكريم ترفع أسرة مجلة رمضانيات أجمل التهاني والتبريكات إلى مقام
حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدى حفظه اهلل
ورعاه ،وإلى صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر
حفظه اهلل ورعاه ،وإلى صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد
نائب القائد األعلى حفظه اهلل ورعاه  ..وإلى السادة الوزراء وكبار المسئولين والوجهاء وإلى
جميع أهالي وشعب البحرين الكريم  ..بمناسبة حلول شهر رمضان الفضيل.

Ramadanyat

رمضان  ..شهر الخير
والغفران والقرآن
رمضان شهر الكرم والصدقة والجود والعطاء
فكل ليلة عتق من النار وفيه تفتح أبواب الجنات
وفيه ليلة خير من ألف شهر بما فيه من أيام
وساعات وينادي رب ّنا كل يوم يوشك عبادي أن
ّ
تصفد الشياطين والمردة
يصيروا للجنات وفيه
وفيه تضاعف الحسنات وفيه فتح مكة وغزوة
بدر وغيرها من الفتوحات ،وعمرته تعدل حجة
النبي عليه أفضل الصلوات ورمضان ُج ّنة
مع
ّ
من النار ،وفيه تستغفر المالئكة لكل الصائمين
والصائمات ودعاء الصائم عند فطره من
الدعوات المستجابة.

ويطيب ألسرة المجلة في هذه المناسبة المفعمة بنفحات اليمن والخير أن تدعو اهلل
سبحانه وتعالى أن يجعله شهر بركة وخير على شعب البحرين الوفي واألمة العربية
واإلسالمية انه سميع عليم مجيب الدعاء ،سائلة المولى عز وجل أن يحفظ قيادة البحرين
الرشيدة وأن يسدد ويحفظ خطاها في كل ما تسعى إليه من نهضة وتقدم ونماء
للوطن الغالي وألمتنا العربية واإلسالمية ،ودمتم بحفظ اهلل ورعايته.
أعاد اهلل عليكم الشهر الكريم وعلى األمة اإلسالمية بكل آيات الحب والخير والبركات ..
وعساكم من عواده .....

ذكريات من أيام زمان

نتقدم بأجمل التهانى 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 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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تتقدم رمضانيات بأصدق التهاني والتبريكات إلى
مقام حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة
عاهل البالد المفدى وإلى أفراد العائلة المالكة الكريمة بمناسبة زواج
سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة
النائب األول لرئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة رئيس االتحاد
الملكي للفروسية وسباقات القدرة
متمنين لسموه الكريم حياة أسرية سعيدة وبالرفاه والبنين.

تواصل معكم وبكم ومن أجلكم تقديم وجبتها
الرمضانية الدينية واالجتماعية

“رمضانيات” في عامها الثالث تهنئ وتبارك
البحرين قيادة وشعبًا بالشهر الكريم
ويسر له دخول الحنان...
أهال برمضان لما فرض اهلل فيه من الصيام ،وجعله فرضًا على كل مسلم مكلف ،فأجزل لمن قام به األجور ،وجعل له الوقاية والستر عن النارّ ،
أهال برمضان لـما سن فيه عليه الصالة والسالم القيام وجعله مغفرة لذنوبه لمن قام إيمانًا واحتسابًا...أهال برمضان لما شرفه اهلل سبحانه وتعالى على سائر الشهور
خصه اهلل تعالى بليلة تعدل في أجرها أكثر من ثالث وثمانين سنة لمن وفق
فجعله سيد الشهور فكان ميدانًا لتنافس الموفقين ،وتسابق الصالحين  ...أهال برمضان لما ّ
فيها وقامها إيمانًا واحتسابًا ....أهال برمضان لما كان يُـبْر ُز فيه عليه الصالة والسالم منهجا للتعامل فيه تختلف عن غيره من سائر الشهور واأليام فيبتعد فيه عن مجال
االقتصاد والسياسة وسائر ميادين الحياة إلى ميدان العبادة الشخصية وتقوية العالقة بالمولى عز وجل  ....أهال برمضان شهر اإلحسان ،والصدقات ،والهبات ،والهدايا،
والتفطير ،والعفو ،والصفح ،والدعاء ،واالستغفار  ....أهال برمضان شهر اجتماع األسرة على السحور والفطور لألكل ،وقبله للدعاء واالستغفار في وقت إجابة الدعاء ،وقت
السحر ووقت تنـزل المولى جال وعال إلى سماء الدنيا ليعرض على عباده االستغفار فيغفر لهم ،والدعاء فيجيب دعاءهم ،ووقت اإلفطار الذي فيه دعوة للصائم ال ترد....
ّ
وتصفد فيه الشياطين ....أهال برمضان شهر المنح والـهبات والمكرمات من رب األرض والسماوات ،فكم هلل سبحانه
أهال برمضان شهر َت َف ّت ُّح أبواب الجنان ،وإغالق النيران،
وتعالى فيه من مغفرة للذنوب ،ورفعة للدرجات ،ومنح لعباده المؤمنين ،وعتق من النيران وحجاب عنها ،وعفو عن المسيئين ،وعلو للمحسنين ،ومضاعفة ألجورهم,
وقبول توبة التائبين ،واستغفار المستغفرين ،وتحقيق رجاء الراجين ،وتوبةِ التائبين ،وتأمين الخائفين ،وبلوغ أماني الطائعين  .....أهال وسهال ومرحبًا برمضان .....
للعام الثالث على التوالي ،تواصل معكم وبكم ومن أجلكم مجلة رمضانيات تقديم وجبتها الرمضانية الدينية واالجتماعية ،تؤنس صيامكم بصفحاتها الدينية العامرة،
وتسعد بإفطاركم بأوراق دعائها ،وتحيي مجالسكم بصورها الحية والحديثة ،وفى المساء وقبل تناول وجبة سحوركم تودعكم في شوق لليوم التالي بصفحاتها
الفريدة والمثيرة تحت عنوان ذكريات من الماضي الجميل  ...هكذا هي مجلة رمضانيات ،كما عودتكم دائما قبل ثالث سنوات ،دائما معكم طيلة أيام وليال وأمسيات
الشهر الكريم.
في عامها الثالث ،تقدم لكم «رمضانيات» الجديد من اللقاءات الحية والمباشرة من كبرى مجالس البحرين الرمضانية ،تنقل لكم لحظة بلحظة صور بانورامية لوجهاء
المملكة وعلماءها ورجالها ،تواصل معكم طرح ابرز الموضوعات الدينية وتفاصيلها ومعلوماتها الشيقة والممتعة والمسلية ،وال تنس أسرة «رمضانيات» في أن تجرى
لكم لقاءات وحوارات خاصة ومنفردة مع كبار شخصيات البحرين ورجاالتها األوفياء أصحاب الخبرة والعلم والتجربة لتتناقل األجيال الجديدة حكمتها ووصاياها بما ينفع
المجتمع والوطن.
للعام الثالث على التوالي  ..كل عام وانتم بخير ..
أسرة «رمضانيات»
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فمن شهد منكم الشهر فليصمه
شهر رمضان  ..الصوم والبركة والغفران

بسم اهلل الرحمن الرحيم َ ..
يه ا ْل ُق ْر ُ
ض َ
ش ْه ُر َر َم َ
آن
نز َل ِف ِ
ان ا َّل ِذ َي ُأ ِ
ان َف َمن َ
ش ِه َد ِم ُ
م
اس َو َب ِّي َن ٍ
نك ُ
ات ِّم َن ا ْل ُه َدى َوا ْل ُف ْر َق ِ
ُه ًدى ِّلل َّن ِ
َّ
ص ْم ُه َو َمن َك َ
ام
س َف ٍر َف ِع َّد ٌة ِّم ْن أَ َّي ٍ
الش ْه َر َف ْل َي ُ
ان َم ِريضًا أَ ْو َع َلى َ
س َر َو َ
س َر َو ِل ُت ْك ِم ُلو ْا ا ْل ِع َّد َة
ال ُي ِر ُ
ُأ َخ َر ُي ِر ُ
م ا ْل ُع ْ
يد ِب ُك ُ
م ا ْل ُي ْ
يد ال ّل ُه ِب ُك ُ
م َت ْ
َو ِل ُت َك ِّب ُرو ْا ال ّل َه َع َلى َما َه َد ُ
ش ُك ُر َ
ون ( ..)185صدق
م َو َل َع َّل ُك ْ
اك ْ
اهلل العظيم .....
قال اهلل تعالى َ
يه ا ْل ُقرْ ُ
ض َ
«ش ْهرُ ر ََم َ
آن
نز َل ِف ِ
ان ا َّل ِذ َي ُأ ِ
َ
ُ
ان َف َمن ش ِه َد
اس وَ َب ِّي َن ٍ
ات ِّم َن ا ْل ُه َدى وَ ا ْلفرْ َق ِ
ُهدً ى ِّلل َّن ِ
َ
م َّ
َ
َ
َ
ْ
ِم ُ
ان َم ِر ً
َص ْم ُه وَ َمن ك َ
سف ٍر
الش ْه َر َفلي ُ
يضا أوْ عَ لى َ
نك ُ
ُس َر وَ َ
م
َف ِع َّد ٌة ِّم ْن أَي ٍ
ال ي ُِر ُ
َّام ُأ َخ َر ي ُِر ُ
يد ب ُِك ُ
م ا ْلي ْ
يد ال ّل ُه ب ُِك ُ
س َر وَ ِل ُت ْك ِم ُلو ْا ا ْل ِع َّد َة وَ ِل ُت َكبِّرُ و ْا ال ّلهَ عَ َلى َما َه َد ُ
م
اك ْ
ا ْل ُع ْ
م َت ْ
ش ُكرُ َ
ْ
وفضل اهلل
ون» (- 185سورة البقرة)،
وَ َل َع َّل ُك ْ
تعالى شهر رمضان على كثير من الشهور وجعله
أفضل شهور العام ففرض فيه الصيام وأنزل فيه
القرآن و فيه ينزل القدر و ُتغفر الذنوب ويعتِق اهلل عز
وجل من يريد من النار وفيه ُتصفد الشياطين وهو
شهر البركة وشهر األرحام ،وفيه ليلة هي خير من
ألف شهر ،وفيه قال صلى اهلل عليه وسلم «الصوم

ُجنة ،فإذا كان يوم صوم أحدكم فال يرفث وال
يصخب ،فإن سابه أحد أو قاتله فليقل :إني امرؤ
صائم»  ..رواه البخاري ومسلم ،وقال أيض ُا صلى اهلل
عليه وسلم «من قام رمضان إيمانًا واحتسابًا غفر له
ما تقدم من ذنبه»  -رواه البخاري ومسلم  -وكان
صلى اهلل عليه وسلم أجود الناس ،وكان أجود
ما يكون في رمضان ،كان أجود بالخير من الريح
المرسلة  -متفق عليه  -وعن النبي صلى اهلل عليه
وسلم انه قال لما حضر رمضان “قد جائكم شهر
مبارك افترض عليكم صيامه تفتح فيه أبواب الجنة
و ُتغلق فيه أبواب الجحيم و ُتغل فيه الشياطين ،فيه
ليلة خير من ألف شهر ،من ُحرم خيرها فقد ُحرم”

رواة أحمد والنسائي والبيهقى  -وعن النبي صلى
اهلل عليه وسلم قال “الصلوات الخمس والجمعة
إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن
إذا اجتنبت الكبائر”  -رواة مسلم  -وعن أبى سعيد
الخدرى رضي اهلل عنه قال :قال رسول اهلل صلى اهلل
عليه و سلم “من صام رمضان وعرف حدوده وتحفظ
مما كان ينبغي أن يتحفظ منه ،كفر ما قبله”  -رواة
أحمد  -وعن أبى هريرة رضي اهلل عنه قال :قال
رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم “من صام رمضان
إيمانًا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه” رواة أحمد
و أصحاب السنن .
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شهر التوبة والمغفرة
وشهر رمضان هو الشهر الذي فرض اهلل صيامه،
فقال سبحانه{ :يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم
الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم
تتقون} (البقرة ،)183:وهو شهر التوبة والمغفرة،
وتكفير الذنوب والسيئات ،فعن أبي هريرة رضي
اهلل عنه قال  :قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم:
(الصلوات الخمس ،والجمعة إلى الجمعة ،ورمضان
إلى رمضان ،مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر)
رواه مسلم ،من صامه وقامه إيمانًا بموعود اهلل
واحتسابًا لألجر والثواب عند اهلل ،غفر له ما تقدم
من ذنبه ،ففي الصحيح أن النبي صلى اهلل عليه
وسلم قال( :من صام رمضان إيمانا واحتسابا
ُغ ِفر له ما تقدم من ذنبه) ،وقال( :من قام رمضان
إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه) ،وقال
أيضًا( :من قام ليلة القدر إيمانًا واحتسابًا غفر له
ما تقدم من ذنبه) .ومن أدركه فلم يُغفر له فقد
رغم أنفه وأبعده اهلل ،بذلك دعا عليه جبريل عليه
وأمن على تلك الدعوة نبينا صلى اهلل عليه
السالمَّ ،
وسلم ،فما ظنك بدعوة من أفضل مالئكة اهلل،
يؤمن عليها خير خلق اهلل ،كما أن شهر رمضان هو
ّ
شهر العتق من النار ،ففي حديث أبي هريرة رضي
اهلل عنه :قال صلى اهلل عليه وسلم( :وينادي مناد :يا
باغي الخير أقبل ،ويا باغي الشر أقصر ،وهلل عتقاء من
النار وذلك كل ليلة) رواه الترمذي ،وفي شهر رمضان
تفتح أبواب الجنان وتغلق أبواب النيران ،وتصفد
الشياطين ،ففي الحديث المتفق عليه أن النبي صلى
اهلل عليه وسلم قال( :إذا جاء رمضان فتحت أبواب
الجنة ،وغلقت أبواب النار ،وصفدت الشياطين) ،وفي
لفظ (وسلسلت الشياطين) ،أي أنهم يجعلون في
األصفاد والسالسل ،فال يصلون في رمضان إلى ما
كانوا يصلون إليه في غيره ،كما أن شهر رمضان

من صام رمضان
ثم أتبعه ستًا
من شوال ....
كان كصيام
الدهر ....

هو شهر الصبر ،فإن الصبر ال يتجلى في شيء من
العبادات كما يتجلى في الصوم ،ففيه يحبس
المسلم نفسه عن شهواتها ومحبوباتها ،ولهذا كان
الصوم نصف الصبر ،وجزاء الصبر الجنة ،قال تعالى :
{إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب} (الزمر،)10:
وهو أي اشهر الدعاء ،قال تعالى عقيب آيات الصيام:
{وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع
إذا دعان} ( البقرة )186:وقال صلى اهلل عليه وسلم :
(ثالثة ال ترد دعوتهم :الصائم حتى يفطر ،واإلمام
العادل ،ودعوة المظلوم) رواه أحمد.

جو من األلفة والمحبة
وشهر رمضان الكريم بالنسبة للمجتمع البحريني له
نكهة خاصة تنعكس في الجو االيمانى الذي يسيطر
على المعامالت بين الناس تجسده عالقاتهم حيث
تنتشر قيم التراحم والتسامح ويلتقى أهل الفرجان
بمختلف مستوياتهم في بيوت اهلل يؤدون الصلوات
ويرى بعضهم بعضا وتصفى القلوب ويسود جو
من األلفة والمحبة ،وكغيره من الشعوب العربية
واإلسالمية فان الشعب البحريني له عاداته وتقاليده
الرمضانية الخاصة الضاربة في جذور التاريخ التي
تعكس روح التراث واألصالة وتجسد قيم المحبة
والتواصل الديني واالجتماعي وتنم عن التجانس بين
أبناء المجتمع البحريني الواحد حيث ذهب الناس
مبكرا لشراء المواد الغذائية فازدحمت األسواق
والمتاجر والجمعيات بالمواطنين والمقيمين لشراء
المأكوالت الرمضانية البحرينية الشائعة مثل
الهريس الذي يتكون من القمح واللحم المهروس
وكان يتم تجهيز الحطب لطبخ الهريس قديما
والثريد الذي له طعم مميز في البحرين المكون
من الخبز العادى أو خبز الرقاق المختلط مع المرق
باإلضافة إلى الحلويات المحلية التي تزين المائدة
مثل المحلبية والبسبوسة والزالبية والخبيص
والساقو واللقيمات وخبز الطابى والحلويات األخرى
وتقوم النساء بالطبخ وعمل موائد األكل التي يتم
توزيع بعض منها على الجيران.
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من صامه إيمانا واحتسابا ُغ ِفر له ما تقدم من ذنبه
رمضان  ..شهر الخير والغفران والقرآن
رمضان شهر الكرم والصدقة والجود والعطاء فكل ليلة عتق من النار وفيه
تفتح أبواب الجنات وفيه ليلة خير من ألف شهر بما فيه من أيام وساعات
ّ
تصفد الشياطين
وينادي رب ّنا كل يوم يوشك عبادي أن يصيروا للجنات وفيه
والمردة وفيه تضاعف الحسنات وفيه فتح مكة وغزوة بدر وغيرها من
النبي عليه أفضل الصلوات ورمضان ُج ّنة
الفتوحات ،وعمرته تعدل حجة مع
ّ
من النار ،وفيه تستغفر المالئكة لكل الصائمين والصائمات ودعاء الصائم
عند فطره من الدعوات المستجابة ،وقال صلى اهلل عليه وسلم «أفضل
الصدقة في رمضان» فهذا يبين لنا مدى فضل هذا الشهر الكريم وكيف
يتقبل فيه اهلل عز وجل جميع الطاعات والخيرات ويأمر الناس بصله األرحام
فقد فرض اهلل عز وجل الصيام فيه لعدة أسباب منها زيارة الرحم والشعور
بالفقر إلى اهلل عز و جل والشعور بعزة العبادة ولذتها ,كما أن الرسول صلى
اهلل عليه و سلم كان يعتكف العشر األخير من رمضان وقال الذي ال ينطق
عن الهوى صلى اهلل عليه و سلم «عمرة في رمضان تعدل حجة»  -أخرجه
البخاري ،-فما أعظم هذا الشهر وما أعظم العبادة فيه....

األقارب والجيران والزائرين
ومن عادات الشعب البحريني أيضا في شهر رمضان
والمألوفة عند الرجال فتح مجالسهم في هذا
الشهر ودعوة األقارب والجيران والزائرين من الرجال
لتناول وجبة اإلفطار في مساء كل يوم طيلة الشهر
الفضيل ويجتمعون بعد صالة التراويح لالستماع إلى
القران الكريم وذكر اهلل إذ ال تخلو المجالس من
تلطيف الجو بسرد الحكايات وتذكر الماضي إضافة
إلى القضايا التي تشغل الشارع البحريني مثل القضايا

والجتماعية واالقتصادية والرياضية ،وتعيش مملكة
البحرين خالل شهر رمضان المبارك أجواء رمضانية
خاصة تطغى عليها مشاعر المحبة والود والروحانية
إذ يعتبر أهل البحرين رمضان فرصة ومناسبة مواتية
إلحياء العادات والتقاليد التي تميز بها الشعب
البحريني عبر أجياله المتعاقبة ،فالمجتمع البحريني
يكشف خالل هذا الشهر الفضيل عن عاداته
األصيلة وتقاليده الراسخة التي تجسد قيم المحبة
والتواصل الديني واالجتماعي وتنم عن التجانس بين

قال صلى اهلل
عليه وسلـم
“الصوم ُجنـة،
فإذا كـان يوم
صوم أحدكـم
فال يرفـث وال
يصخـب ،فـإن
سابـه أحـد أو
قاتله فليقـل:
إني امرؤ صـائم”
رواه البخـاري
ومسلـم ،وقـال
أيضـًا صلى اهلل
عليه وسلم
“من قام رمضـان
إيمانًا واحتسـابًا
غفر له ما تقـدم
من ذنبـه”  -رواه
البخاري ومسلم
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أفراد المجتمع البحريني حيث تقوم المؤسسات
الخيرية في البحرين بدور كبير في هذا الشهر
الفضيل في جمع التبرعات المالية والصدقات عن
طريق صناديقها المنتشرة في المساجد والمراكز
واألسواق التجارية وهذه األموال تنفق على الفقراء
والمحتاجين وبها تقوم مشاريع إغاثية في كثير من
البلدان الفقيرة.
أمجاد العرب والمسلمين
ويتذكر أهل البحرين في هذا الشهر أمجاد العرب
والمسلمين فيما حققوه من بطوالت وانتصارات
تسطع بنور العزة والكرامة على مدى التاريخ
العربي اإلسالمي وعلى مر العصور واألزمنة ،ولعل
ابرز ما يميز رمضان في البحرين هي تلك المجالس
التي يفتحها الرجال في بيوتهم ويقومون بدعوة
األقارب والجيران واألصدقاء والزائرين للتجمع بعد
صالة التراويح والتباحث في شئون الدين والدنيا
وسرد الحكايات وتذكر الماضي إضافة إلى مناقشة
القضايا التي تشغل الشارع البحريني في المجاالت
االجتماعية واالقتصادية والرياضية ومتابعة ما تبثه
القنوات الفضائية من برامج منوعة وغيرها ،ومن
ابرز المظاهر الرمضانية في البحرين انتشار الخيم
الرمضانية التي يجتمع فيها األقارب واألصدقاء
للسمر والترفية كما تتنافس الفنادق والمطاعم

على أقامة الخيام الرمضانية التي تقدم فيها
مختلف األصناف الشعبية والشرقية والغربية
وتشكل ملتقيات لعائالت المواطنين والمقيمين،
ويحرص أهل البحرين أيضا على تأدية الصالة في
الجوامع التي تتميز بروائح رمضان العطرة وخصوصا
في صالة العشاء والتراويح التي تشارك فيها النساء
أيضا.
محاضرات وندوات دينية
ولعل ما جعل رمضان هذا العام مميزا هو أقامة
مسابقات مختلفة ومحاضرات وندوات دينية لم
تكن موجودة في خيم منصوبة لهذا الغرض يتجمع
فيها األطفال والشباب بينما في رمضان الماضي
كان األطفال ينشغلون بممارسة األلعاب الشعبية
مثل الصعقير والخشيشة والسكينة والدحروى
وغيرها ،كما يذهب الناس بمجرد قرب حلول شهر
رمضان لشراء المواد الغذائية مبكرا وتخزينها حيث
تزدحم األسواق والمتاجر والجمعيات بالمواطنين
والمقيمين من أجل توفير المواد الغذائية الرئيسية
لطهي أشهى المأكوالت الرمضانية البحرينية،
وتقوم النساء بالطبخ وعمل موائد األكل التي
يتم توزيع بعض منها على الجيران ،ومن العادات

البحرينية الرمضانية أيضا ما يسمى الغبقة وهى
عبارة عن وجبات دسمة تقدم في ساعة متأخرة
في وقت ما قبل السحور حيث يتزاور الرجال والنساء
إلى بيوت أهاليهم وأصحابهم ويتناولون أشهى
المأكوالت مثل المحمر وهو األرز األحمر المحلى مع
السمك والبالليط وغيرها فضال عن احتفال البحرينيين
في ليلة منتصف رمضان بما يسمى القرقاعون وهو
عادة تشترك فيها كل دول الخليج تقريبا ،كذلك
يشكل المسحر واحدا من أهم المالمح التي يتميز

بها شهر رمضان ليس في البحرين وحدها وإنما في
كل الدول العربية واإلسالمية حيث يعود تاريخه إلى
عشرات السنين وان كان وجود المسحر حاليا أصبح
جزء من الفلكلور شبه المنقرض بسبب حركة التطور
التي شهدها المجتمع البحريني والعربي بصفة
عامة من تلفاز وراديو ،وقد كان المسحر يمر في
األحياء والفرجان كل ليلة ليوقظ الصائمين فيسعد
الجميع بصوته الجميل ويشجيهم بأناشيده التي
ينادى فيها قائال ال اله إال اهلل محمد رسول اهلل ..قوم
تسحر يا صايم ال اله اهلل سحور يا عباد اهلل ويخرج له
األطفال فرحين يرددون معه االيات القرآنية والتهاليل
وهم يسيرون خلفه ،كذلك تحرص األسر البحرينية
ورواد المجالس الرمضانية خالل شهر رمضان على
االلتفاف حول الشاشة الصغيرة لمشاهدة البرامج
والمسلسالت التلفزيونية التي يبثها التلفزيون من
برامج وأعمال درامية محلية وخليجية وعربية حيث
تتنافس تلفزيونات دول المنطقة على تقديم اإلنتاج
الدرامي المحلى والخليجي والتي تحكى جوانب من
سيرة األمجاد التي مرت بها األمة اإلسالمية.
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ذكريات من أيام زمان
• استخدمت البحرين الغاز الطبيعي في توليد الطاقة
الكهربائية في عام 1958م.
• صدر اعالن يمنع ركوب الحمير و الخيل في داخل االسواق في
عام 1924م
• تاسسس أول فرقة كشافة في البحرين بمدرسة الهداية
الخليفية عام 1927م
• بدا تسجيل السيارات في البحرين في عام 1940م
• بدأت السفن في البحرين تتحرك بماكينات الديزل بد ً
ال من
األشرعة في عام 1923م.

خالل افتتاح إذاعة البحرين ويرى بجانبه الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة في

المغفور له صاحب العظمة الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة حاكم البحرين وعلى يمينه
نجله الشيخ دعيج آل خليفة وعن يساره نجله الشيخ مبارك آل خليفة ويظهر معهم في
الصف الخلفي مكتشف النفط في البحرين فرنك هولمز والمترجم الخاص أشرف بمناسبة
توقيع اتفاقية امتياز حفر اآلبار في البحرين عام 1924م

سوق الخضرة المشهور في وسط المنامة حيث يتواجد فيها أنواع متنوعة من

صورة تجمع أعضاء الهيئة التنفيذية االستشارية للجنة خدمات إذاعة البحرين في عام 1942م

المغفور له صاحب العظمة الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة حاكم البحرين
عام 1955م

المحصوالت الزراعية باإلضافة إلى الفواكه ويرى موقف عربات النقل التي تجرها الحمير
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المغفور له صاحب السمو الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة برفقة نجله صاحب
الجالله الملك الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة وهو في السابعة من عمره

المغفور له صاحب العظمه الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة برفقة المستشار
أثناء زيارته لمنشأة مصنع التكرير في سترة عام 1944م

محالت ومتاجر جديدة على طريق شارع برت – شارع باب البحرين حاليًا عام 1947م

الشيخ عبد اهلل بن عيسى آل خليفة وبجانبه الشيخ محمد بن عبد اهلل آل خليفة
خالل زيارتهما إلى المملكة المتحدة وهما أول بحرينيين يقومان بالسفر جوًا في
عام 1919م

مبنى البنك البريطاني للشرق األوسط في المنامة عام 1950م
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نتقدم بأجمل التهانى 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 شعب البحرين الكرام بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك
وعساكم من عواده

المجالـس الرمضانيــة
األثنيـــن
مجلس الشيخ سلمان بن عبداهلل بن حمد آل خليفة الرفاع
مجلس الشيخ عبدالعزيز عطية اهلل آل خليفة الرفاع
الرفاع
مجلس دكتور محمد بن جاسم الغتم
الرفاع
مجلس جاسم عبد الرحمن الزياني
الرفاع
مجلس خالد راشد الزياني وأخوانه
الرفاع
مجلس إبراهيم عبدالرحمن فخرو
عالي
مجلس محـي الديـن بهلـول
مدينة عيسى
مجلس عبد الباري الشهابي
مجلس سعادة عبدالعزيز بن هادف الشامسي
الهملة
سفير دولة اإلمارات
مجلس عبد الحميد عبدالجبار الكوهجي وإخوانه الجسرة
مجلس سعادة عبد العزيز محمد الفاضل الجنبية
سـار
مجلس األستاذ عبد النبي الشعلة
مجلس المرحوم إبراهيم بن حسن كمال وأوالده المحرق
جبلة حبشـي
مجلس د .كاظم رجب
بوقوة
حبيب علي عواجـي
سـار
مجلس المرحوم إسماعيـل كازرونـي
جنوسان
مجلس األستاذ ماجد جواد الجشي
حدائق الماجد
مجلس ابناء السيد مجيد الماجد
قرب فندق الخليج
مجلس سعادة السفير الكويتي
العدلية
مجلس الشيخ عبد الحسيـن العصفور
العدلية
مجلس عبد العزيز عبد اهلل الزامل
أم الحصم
مجلس عبد العزيز البسام
المنامة
مجلس نـوار علـي الـوزان
القفول
مجلس عبدالنبي حاجي علي حاجي
ديوانية الخلف ،المنامة
مجلس حسين خلف
السقية
مجلس د .منصور العريض
قرية القدم
مجلس ميرزا المحاري
القفول
مجلس المرحوم خليل أكبر الري

الثالثاء
177229994
17752742
17290802
39630707
39603130
39463765
39426262
17748310
39336636
17293339
17490090
39613888
39666644
39453808
39610011
17223229
39468668
17534040
39615005
39658899
39659009
39464838
17822722
39628881
39454638
39622462
39666776

الشيخ عبداهلل بن خليفة بن سلمان آل خليفة الرفاع
الرفاع
سعادة الشيخ خالد بن عبداهلل آل خليفة
الرفاع
سعادة محمد إبراهيم المطوع
الرفاع
خالد عبدالرحمن المؤيد وإخوانه
عالي
سعيــد الصيـرفي
عالي
مجلس المرحوم حجي حسن العالي
عالي
أحمد منصور العالي
عالي
أحمد محفوظ العالي
الشيخ عبدالرحمن بن محمد بن راشد الخليفة الجفيـر
األمواج
عبداهلل يوسف أكبر علي رضا
السفارة السعودية
سعادة السفير السعودي
المحرق
المحافظ سلمان بن عيسى بن هندي
المحرق
مجلس بيت السكـران
المحرق
علي راشـد األميـن
البسيتين
حسن علي البنفالح
الحد
مجلس عائلة المحمود
الحد
مجلس الذواوده
الحد
عبد الرحمن بو علي
مدينة عيسى
سعادة جهاد بوكمال
ماتم العريض/المنامة
مجلس العريض
الحورة
النائب عادل العسومي
عسكر
جمعة محمد جمعة الكعبي
مدينة عيسى
مجلس الشاعر
السلمانية
مجلس عائلة أبل

المجالس اليومية
36343781
39330700
17214889
39922222
39444420
17551111
17249991
36411000
39662685
17253429
17537722
17345138
39624283
17732220
39678811
39476676
36711881
39616151
39650640
39460713
39466666
39683003
39616169
17253171

مجلس الشيخ عبداهلل بن علي بن حمد آل خليفة
عالي
مجلس أحمد محفوظ العالي
المنامة
مجلس المرحوم السيد موسى العلوي
الجفير
مجلس عائلة المديفع
القضيبية
مجلس المرحوم علي بن يوسف فخرو
فريق العوضية
مجلس صالح خنجي
النعيم
مجلس أحمد يوسف محمود
بالد القديم
مجلس عبد المهدي البصري
بالد القديم
مجلس صالح الجالوي
المنامة
مجلس صادق وتقي البحارنة
الحد
مجلس المسلم
المنامة
مجلس أبناء سيد كاظم جعفر العلوي
مجلس الحاج محمد علي منصور الغسرة بني جمرة
بوري
مجلس الشيخ أحمد العصفـور

ألي إضافات أو تعديل على بيانات المجالس

الرجاء مراسلتنا علىramadanyat@alive.com :

36411000
39639888
39454188
39457300
17225547
39645444
39424269
17228855
39672223
39585457
39458262

