
رمضانيات
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس

لكل مجتمع عربي وإسالمي طريقة يستقبل بها شهر 
والبركات..  الخيرات  شهر  وأنه  خاصة  الكريم،  رمضان 
على  للتعرف  اإلسالمي  العالم  في  تجولت  “رمضانيات” 
اإلسالمية  األسرة  تميز  التي  المتنوعة  والتقاليد  العادات 
والتي تعود لما يملكه من تعدد وتنوع ثقافي، فإضافة 
أال وهو  أركان اإلسالم  برابع  يأتي  الفضيل  الشهر  أن  إلى 
الصوم فهو أيضا جزء من الثقافة والموروث االجتماعي، 
التراحم  شهر  والعبادة  الصيام  شهر  رمضان  فشهر 
ومن  شعائره،  رمضان  جو  من  يخلو  بيتا  تجد  وال  والتآزر، 
شهر  في  المسلمين  عادات  تختلف  لمكان  مكان 
رمضان، حيث تفرض الخلفية الثقافية ظاللها على أجواء 
شعوب  كل  في  اإلسالم  انتشار  بعد  خاصة  االحتفال، 
وأعراقهم  وألوانهم  المسلمين  أجناس  وتعددت  جنوبه،  إلى  شماله  ومن  غربه  إلى  شرقه  من  العالم 
شهر  الشهر  هذا  أثناء  خصوصا  وتقاليدهم  عاداتهم  تختلف  أن  بديهيا  فكان  وأراضيهم،  وألسنتهم 
الخيرات شهر رمضان المبارك .. “رمضانيات” تدعوكم لجولة روحانية في بركات الشهر الكريم في دول 

العالم اإلسالمي.....

تتعدد رحماته وتتنوع خيراته وتبقى دائمًا بركاته
رمضان.. في بالد اإلسالم

“َقْد أَْفَلَح الُمْؤِمنوَن”
الصـالة .. عمـاد الديـن

تنبني  وعليها  اإلسالم،  أركان  من  ركن  وهي  ربه،  وبين  العبد  بين  صلة  الصالة 
سواها  لما  فهو  أضاعها  ومن  دينه،  حفظ  فقد  حفظها  فمن  المرء،  ديانة 
لذلك  والمسلم،  الكافر  بين  ويفرق  العاصي،  من  المطيع  يعرف  وبها  أضيع، 
قال صلوات اهلل وسالمه عليه: “العهد الذي بيننا وبينهم الصالة فمن تركها 
فقد كفر”، وكان صلى اهلل عليه وسلم يرسل الجيوش للقتال، ويأمرهم أن 
يتبينوا من حال األعداء، فإذا سمعوهم يؤذنون تركوهم، وإن وجدوهم قد 
تركوا الصالة قاتلوهم، ولذلك قال ابن عباس رضي اهلل عنه: “آخر ما تفقدون 
في  والصالة  شيء”،  منه  يبق  لم  آخره  ذهب  شيء  وأي  الصالة،  دينكم  من 
اهلل  صلى  كان  وقد  درجة،  وعشرين  بسبع  الفرد  صالة  من  أفضل  الجماعة 
عليه وسلم يتفقد الناس في الصالة؛ فإذا سلم قال: أين فالن؟ وأين فالن؟، 
وقد قال ذات يوم: “ال يزال أناس يتأخرون حتى يؤخرهم اهلل”، وقد تفقدهم 
ذات يوم فقام مغضبًا، وقال: “لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب، ثم آمر 
عليهم  ق  َفُأَحرِّ الجماعة  يشهدون  ال  ُأناس  إلى  أذهب  ثم  الناس،  فيؤم  رجاًل 
بيوتهم”، ولوال األطفال والنساء لفعل ذلك صلى اهلل عليه وسلم، فاهلل تبارك 

وتعالى هو الذي شرع الصالة وشرع الجماعة، ومن شذَّ شذَّ فـي النار.
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ْوُقوتًا” “النساء/ 103”، إن الصالة هي أهم العبادات  الَة َكاَنْت َعَلى الُمْؤِمِنيَن ِكَتابًا مَّ “إنَّ الصَّ
وأفضل الطاعات، وهي العهد الذي بين المسلم وربه، وهي أول ما ُيسأل العبد عنه يوم 
القيامة، وقد وردت نصوص الكتاب والسنة التي تحث على إقامتها وتحض على الحفاظ 
عليها والمداومة على تأديتها في أوقاتها، ومن ذلك قول اهلل تعالى في مستهل “سورة 
المؤمنون”: “َقْد أَْفَلَح الُمْؤِمنوَن * الَّذين ُهْم ِفي َصالِتِهْم َخاِشُعوَن« إلى قوله تعالى في 
َيِرُثوَن  الَِّذيَن   * اْلَواِرُثوَن  ُهُم  أُوَلِئَك   * ُيَحاِفُظوَن  َصَلَواِتِهْم  َعَلى  ُهْم  “َوالَِّذيَن   :”11-9 “اآليات 
اْلِفْرَدْوَس ُهْم ِفيَها َخاِلُدوَن”، ومنزلة الصالة في اإلسالم منزلة سامية، وهي ذات فضل 
ورفع ذكرها  الصالة  اإلسالم شأن  أدائها. وقد عظم  أداها حق  لمن  وثواب جزيل  عظيم 
“بني  “ص”:  النبي  قال  كما  الشهادتين،  بعد  اإلسالم  أركان  أعظم  فهي  مكانتها،  وأعلى 
إال اهلل، وأن محمدًا رسول اهلل، وإقام الصالة، وإيتاء  إله  اإلسالم على خمس: شهادة أن ال 
بالحفاظ  أمر  أن  بالصالة  اإلسالم  عناية  من  بلغ  وقد  البيت”.  وحج  رمضان،  وصوم  الزكاة، 
عليها في جميع األحوال والظروف، في الصحة والمرض، والحضر والسفر، واألمن والخوف.. 
فال سبب يبيح التهاون فيها، وال عذر يبرر االستهانة بأي فرض من فروضها، وما ذلك إال 

لمكانتها العظيمة، ومنزلتها الرفيعة.

أهم العبادات وأفضل الطاعات
الصالة .. نهر الطهارة والمغفرة

مكانة الصالة

الدين  عماد  فهي  مكانة،  تعدلها  ال  مكانة  للصالة 
أول  أنها  أيضًا  الصالة  فضائل  ومن  القويم،  وركنه 
عبداهلل  فعن  القيامة،  يوم  عليه  العبد  ُيحاسب  ما 
يحاسب  ما  “أول  “ص”:  اهلل  رسول  قال  قال:  قرط  بن 
به العبد يوم القيامة الصالة، فإن صلحت صلح سائر 
هي  والصالة  عمله”.  سائر  فسد  فسدت  وإن  عمله، 
مفتاح من مفاتيح المغفرة، وسبب من أسباب دخول 

الجنة والنجاة من النار، فعن عبادة بن الصامت، رضي 
“ص”  اهلل  رسول  سمعت  أني  أشهد  قال:  عنه،  اهلل 
َمن  وجّل،  عّز  اهلل  افترضهن  صلوات  “خمس  يقول: 
ركوعهن  وأتم  لوقتهن  وصالهن  وضوءهن  أحسن 
أن  عهد  اهلل  على  له  كان  وخشوعهن،  وسجودهن 
يغفر له. ومن لم يفعل فليس له على اهلل عهد إن 
الذنوب  تكفر  والصالة  عذبه”.  شاء  وإن  له  غفر  شاء 
رسول  أن  عنه،  اهلل  رضي  هريرة،  أبي  فعن  والخطايا، 
إلى  والجمعة  الخمس،  “الصلوات  قال:  “ص”  اهلل 
الكبائر”. ُتغش  لم  ما  بينهن  لما  كفارات   الجمعة 
والصالة تنهى صاحبها عن الفحشاء والمنكر، لقول 
“إن  العنكبوت”:  سورة  من   45 “اآلية  في  تعالى  اهلل 
نهر  والصالة  َوالُمْنَكِر”،  الَفحَشاِء  َعِن  َتنَهى  الّصالَة 
اهلل  رضي  هريرة،  أبي  فعن  والمغفرة،  الطهارة  من 
بباب  نهرًا  أن  لو  “أرأيتم  قال:  “ص”  النبي  عن  عنه، 
هل  مرات،  خمس  يوم  كل  فيه  يغتسل  أحدكم، 
يبقى من درنه شيء؟”. قالوا: ال يبقى من درنه شيء. 
بهن  اهلل  يمحو  الخمس  الصلوات  مثل  “فذلك  قال: 
الخطايا. والصالة أمان من الكفر والشرك، فعن جابر 

الرجل  بين  “إن  يقول:  “ص”  اهلل  رسول  سمعت  قال: 
وبين الشرك والكفر ترك الصالة”. وهي آخر ما ُيفقد 
من الدين، فإن ضاعت ضاع الدين كله، عن أبي امامة 
“لتنقضن ُعرى اإلسالم  “ص”:  الباهلي، عن رسول اهلل 
عروة عروة، فكلما انتقضت عروة تشبث الناس بالتي 
تليها، وأولهن نقضًا الحكم وآخرهن الصالة” أخرجه 

اإلمام أحمد وابن حبان.

عقوبة تارك الصالة

وإن َمن ترك الصالة مع إيمانه بها واعتقاده بفرضيتها، 
ولكن تركها تكاساًل أو تشاغاًل عنها، بما ال يعد في 
له  بأن  واألحاديث  اآليات  صرحت  فقد  عذرًا،  الشرع 
عذابًا عظيمًا، قال اهلل تعالى في “سورة المدثر اآليات 
أَْصَحاَب  ِإال   * َرِهيَنٌة  َكَسَبْت  ِبَما  َنْفٍس  “ُكلُّ   :”43-38
َما   * اْلُمْجِرِميَن  َعِن   * َيَتَساَءُلوَن  اٍت  َجنَّ ِفي   * اْلَيِميِن 
يَن”. وعن  َسَلَكُكْم ِفي َسَقَر * َقاُلوا َلْم َنُك ِمَن اْلُمَصلِّ
ذكر  أنه  “ص”،  النبي  عن  العاص  بن  عمرو  بن  عبداهلل 
نورًا  له  كانت  عليها  حافظ  “َمن  فقال:  يومًا  الصالة 
عليها  يحافظ  لم  وَمن  القيامة،  يوم  ونجاة  وبرهانًا 
لم تكن له نورًا وال برهانًا وال نجاة، وكان يوم القيامة 
مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف”. وقال ابن 
القيم في شرح هذا الحديث الشريف: تارك الحفاظ 
على الصالة إما أن يشغله ماله أو ملكه أو رياسته أو 
تجارته، فَمن شغله عنها ماله فهو مع قارون، وَمن 
شغله  وَمن  فرعون،  مع  فهو  ملكه  عنها  شغله 
تجارته  شغله  وَمن  هامان،  مع  فهو  رياسته  عنها 

فهو مع أبي بن خلف.

تأخير الصالة ونسيانها

وتجب المبادرة بأداء الصلوات في أول وقتها، وال يجوز 
تعمد تأخيرها إال إذا نام اإلنسان عن صالة أو نسيها 
جاء  الذي  قتادة  أبي  لحديث  يذكرها،  حين  فوقتها 
فيه: ذكروا للنبي »ص« نومهم عن الصالة فقال »ص«: 
»إنه ليس في النوم تفريط إنما التفريط في اليقظة، 
إذا  فليصلها  عنها  نام  أو  صالة  أحدكم  نسي  فإذا 
نسى  »َمن  قال:  »ص«  النبي  أن  أن  أنس  وعن  ذكرها«، 
صالة فليصلها إذا ذكرها، ال كفارة لها إال ذلك«، وتجدر 
اإلشارة إلى أنه َمن أدرك ركعة من الصالة قبل خروج 
وقتها فقد أدرك الصالة، لحديث أبي هريرة رضي اهلل 
عنه، أن الرسول »ص« قال: »َمن أدرك من الصبح ركعة 
قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، وَمن أدرك 
أدرك  الشمس فقد  أن تغرب  العصر قبل  ركعة من 
البخاري  وفي  الصلوات،  جميع  يشمل  وهذا  العصر«. 
أن رسول اهلل »ص« قال: »إذا أدرك أحدكم سجدة من 
صالته،  فليتم  الشمس  تغرب  أن  قبل  العصر  صالة 
تطلع  أن  قبل  الصبح  صالة  من  سجدة  أدرك  وإذا 
الركعة.  بالسجدة  والمراد  صالته«.  فليتم  الشمس 
وظاهر األحاديث أن َمن أدرك الركعة من صالة الفجر 
أو العصر ال تكره الصالة في حقه عند طلوع الشمس 
وعند غروبها وأن كانا وقتي كراهة، وأن الصالة تقع 

أداء بإدراك ركعة كاملة.
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على  بعضها  وفضل  األزمنة  اهلل  ميز 
بعض بالنظر إلى ما يحصل فيها من 
فإذا  ثمرات  من  يكتنفها  وما  خيرات 
نجد  الزمان  تفاصيل  النظر في  أمعنا 
أن شهر رمضان في الطليعة فهو خير 
شهور العام وفيه ليلة القدر ونزل فيه 
القرآن الكريم ويتبارى فيه المسلمون 
بمشارق األرض ومغاربها في التحضير 
الشهور  خير  الستقبال  والتهيئة 
وأنواع  والصدقات  والمشارب  بالمآكل 
الزينة والملبس، كل بلد وفق طريقته 
الممزوجة  الموروثة  وعاداته وتقاليده 
ومع  والسرور،  واالستبشار  بالفرحة 
معا  نطوف  الكريم  الشهر  نفحات 
في جولة نتعرف فيها بعضا من هذه 
حول  الرمضانية  اإلسالمية  العادات 
وتتباين  أحيانا  تتقارب  والتي  العالم 
النهاية  أخرى، ولكنها في  أحيان  في 
تشترك في سمة خاصة ترسم مالمح 
موريتانيا  أهل  فنجد  الشهر  هذا 
ليلة  في  كله  الكريم  القرآن  يقرأون 
الطفل  واحدة..أما في باكستان، يزف 
عريس،  كأنه  مرة  ألول  يصوم  الذي 
للتالميذ  أجازة  اندونيسيا  تمنح  بينما 
رمضان  شهر  من  األول  األسبوع  في 
ماليزيا  وفي  الصيام،   على  للتعود 
لقراءة  بالمنازل  السيدات  تطوف 
 القرآن الكريم ما بين اإلفطار والسحور.

رمضان في مصر 

لعادات  الشيقة  التفاصيل  سرد  في  نبدأ  أن  وقبل 
وطقوس الشهر الكريم في بالد المسلمين في كل 
مكان نتوقف أوال في مصر لنجد أن ابرز ما يميز شهر 
رمضان مدفع اإلفطار حيث تؤكد كثير من الروايات 
التاريخية أن والي مصر »محمد علي الكبير« كان قد 
اشترى عددًا كبيرًا من المدافع الحربية الحديثة في 
من  يوم  وفي  قوي،  مصري  جيش  لبناء  خطته  إطار 
إلطالق  االستعدادات  تجري  كانت  الرمضانية  األيام 
أحد هذه المدافع كنوع من التجربة، فانطلق صوت 
الشمس  غروب  لحظة  نفس  في  مدويًا  المدفع 
في  حاليًا  الكائنة  القلعة  فوق  من  المغرب  وأذان 

نفس مكانها في حي مصر القديمة جنوب القاهرة، 
فتصور الصائمون أن هذا تقليد جديد، واعتادوا عليه، 
خالل  التقليد  هذا  يستمر  أن  الحاكم  من  وطلبوا 
فوافق،  والسحور،  اإلفطار  وقت  في  رمضان  شهر 
يوميًا  مرتين  الحية  بالذخيرة  المدفع  إطالق  وتحول 
عام،  كل  بالمصريين  مرتبطة  رمضانية  ظاهرة  إلى 
العالمية،  الحروب  فترات  خالل  إال  تتوقف  ولم 
وهي  المقطم،  هضبة  فوق  اآلن  المدفع  ويستقر 
أخرى  مدافع  ونصبت  القلعة،  من  قريبة  منطقة 
المصرية. المحافظات  من  مختلفة  أماكن   في 

مصر  في  أيضا  الكريم  الشهر  هذا  مظاهر  ومن 
رمضان  قبل  فيها  العمل  يبدأ  التي  الرحمن  موائد 
من  ضيوفها  الستقبال  جاهزة  لتكون  أيام  بعدة 
حيث  الكريم؛  رمضان  شهر  أيام  أول  مع  الصائمين 
بحيث  تصميمها  يتم  والتي  الرمضانية  الخيام  تقام 

تسمح بالتهوية وتمنع المارة من رؤية روادها.

رمضان في العراق

وننتقل إلى بعض البلدان العربية، حيث نجد أن مظاهر 
العراق  في  فمثال  تتقارب،  الكريم  بالشهر  االحتفال 
محافظة  ولكل  خاص  طابع  لها  األكالت  أن  نجد 
معين  نوع  أو  خاصة  أكلة  العراق  محافظات  من 
من الحلويات تتميز به عن غيرها من المدن العراقية 
 األخرى؛ ففي بغداد تشتهر حلوى “الزالبية” و“البقالوة”.

ومن اشهر األكالت الرمضانية أكلة “التشريب”، وهي 
عبارة عن ُشربة لحم يشربها الصائم كنوع من أنواع 

“الدولمة”  أما  العدس،  شربة  إلى  إضافة  السوائل، 
فهي تشبه -إلى حد ما- “المحشي المصري”؛ وهو 
على  دأبت  العراقية  العائالت  وأغلب  جماعية،  أكلة 
العائلة كلها مجتمعة  الجمعة؛ لكون  طبخها يوم 

على الغداء.

رمضان في موريتانيا 

وتشهد المساجد الموريتانية إقباال متزايدًا خالل شهر 
بصفة  يحرصون  الذين  الشباب  من  خاصة  رمضان، 
في  للمشاركة  التراويح  صالة  حضور  على  خاصة 
الدعاء للمسلمين الذين يعانون الظلم في مختلف 

أنحاء العالم، السيما في فلسطين المحتلة.

رمضان في تونس

أما في تونس فنجد أن السياسة العلمانية للدولة تلقى 
ممنوع  فالحجاب  المواطنين،  سلوك  على  بظاللها 
 رسميا في المدارس والمكاتب العامة بأمر من الدولة.

مناسبة  تونس  في  رمضان  شهر  يمثل  ذلك  ورغم 
اإلسالمي  التراث  وإلحياء  االجتماعي  للتكافل 
نالحظ  الكريم  الشهر  فخالل  التونسي،  للمجتمع 
البالد  أنحاء  مختلف  في  الرحمن”  “موائد  انتشار 
التضامن  من  المختلفة  الصور  بعض  نرى  كما 
تقديم  بينها  ومن  رمضان  شهر  خالل  االجتماعي 
قوافل  وتنظيم  الفقيرة  األسر  إلى  المساعدات 
للمحتاجين. المال  من  ومبالغ  هدايا  تقدم   تضامنية 

من مصر إلى ماليزيا ومن أمريكا إلى جزر القمر
رمضـــان .. فـي بالد اإلســالم
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رمضان  شهر  خالل  نجد  الشعبي  المستوى  وعلى 
اإلقبال على المساجد وذلك من أجل الصالة أو سماع 
زيادة  على  المساجد  تحرص  التي  الدينية  الدروس 

جرعتها خالل شهر رمضان.

رمضان في سوريا 

فعلى  خاص،  طابع  له  سوريا  في  ورمضان 
مساحاٍت  تخصيص  يتم  الرسمي  المستوى 
والتليفزيوني  اإلذاعي  اإلعالمي  البث  من  واسعة 
المساجد  تخصص  كما  والدينية  الدعوية  للبرامج 
والعشاء  الفجر  صالتي  بعد  فيما  أوقاتًا 
التراويح. صالة  بعد  وكذلك  الدينية،   للدروس 

وعلى المستوى الشعبي يعتبر شهر رمضان الكريم 
والتعاون؛  العطاء  روح  فيها  تزدهر  التي  الشهور  من 
حيث يحرص المسلمون في سوريا في هذه الفترات 
صلة  أواصر  تدعيم  أجل  من  الزيارات  تبادل  على 
إلى  كاإلحسان  والخير  البر  عمل  يكثر  كذلك  الرحم، 
الفقراء واألرامل، ويتمُّ تعليق الفوانيس في الطرقات 
وعلى شرفات المنازل وفي واجهات المحال التجارية 
وقدسيته. احترامه  عن  وتعبر  رمضان  لشهر   تحيًة 

المقاهي في دمشق حيث  “الحكواتي” فيتصدر  أما 
القصص  الحضور  على  ويقص  الناس  وسط  يجلس 
سالم،  والزير  بيبرس،  والظاهر  “عنترة،  عن  الشعبية 

وأبي زيد الهاللي”.

رمضان في المغرب 

تعرض  أسواق  إلى  المغرب  في  رمضان  يتحول 
منتجاتها على قارعة الطريق، فهناك بائعات الحلوى 
احين،  الين، والمدَّ والخبز، وهناك مجموعات من: الطبَّ
القرود، وباعة األعشاب الطبية.  والُمقِرئين، ومروضي 
يعرف  بأكملها  اأٍلسرة  برنامج  فإن  الَقْدر،  ليلة  وفي 
للقيام  يتوزعون  حيث  مثيل؛  له  يحدث  لم  انقالبًا 
لألطفال. تكريم  مأدبة  بمثابة  مائدة   بتحضير 

الشهر،  هذا  في  المغربية  المأكوالت  أشهر  عن  أما 

بالكزبرة  شوربة  وهي  الحريرة:  لديهم:  فنجد 
والعدس  والحمص  والكرافس  والبقدونس 
هي  المغرب  في  والحلوى  والبصل،  والطماطم 
والزبدة  الدقيق  معجون  عن  عبارة  وهى  السلو 
الدقيق  من  تصنع  والتي  والشبيكة  والمسكرات، 
والعسل والسمسم وماء الورد، وكعب الغزال: وهي 

تشبه القطايف.

رمضان في جزر القمر

شهر  الستقبال  القمر  جزر  في  المسلمون  يستعد 
يعدون  حيث  شعبان؛  شهر  بداية  من  بدءًا  رمضان 
المساجد فيشعلون مصابيحها ويعمرونها بالصالة 
الذي  المبارك  الشهر  خالل  الكريم،  القرآن  وقراءة 
الكريم.. القرآن  وتالوة  الذكر  حلقات  فيه   تكثر 

وفي الليلة األولى من رمضان يخرج السكان، حاملين 
المشاعل ويتجهون إلى للسواحل؛ حيث ينعكس نور 
المشاعل على صفحة المياه، ويضربون بالطبول إعالنًا 
السحور. وقت  حتى  السهر  ويظل  رمضان،   بقدوم 

في  الفطور  مائدة  على  الرئيسية  األطعمة  ومن 
والمانجو  اللحم  إلى  إضافة  “الثريد”،   القمر  جزر 
والفواكه  األناناس  مشروب  وهناك  والحمضيات.. 

األخرى.

رمضان في الهند

يستعد المسلمون في الهند الستقبال شهر رمضان 
يقومون  حيث  شعبان  شهر  نهايات  من  المعظم 
اإلذاعة  أن  كما  الرمضانية،  المستلزمات  بتحضير 
يوميًا  مختلفة  رمضانية  برامج  يقدمان  والتليفزيون 
تضم  كذلك  اإلسالمية،  والمناقشات  الخطب  مثل 
الصحف والمجالت أبواب متعلقة بشهر رمضان، كما 
 يحرص المسلمون في الهند على أداء صالة التراويح.

بعض المساجد تواصل “ختم القرآن” في التراويح كل 
يومين أو ثالثة أيام ويسمونها “َشبينْه” أي )ليليًة(، ومثل 

بل  الليل؛   منتصف  بعد  ما  إلى  تستمر  التراويح  هذه 
 وإلى الفجر احيانا وُيتَلى فيها القرآن بسرعة ُمذِهلة.

ومن التقاليد اإلسالمية التي يواظب عليها أهل الهند 
شهر  من  األواخر  العشر  في  بالمساجد  االعتكاف 
مسجد  يخلو  فال  كريمة؛  نبوية  ة  ُسنَّ وهي  رمضان؛ 
والمسلمون  فيه،  يعتكفون  أكثر  أو  شخص  من 
كفاية. فرض  بمثابة  “االعتكاف”  يعدون  الهند   في 

وتقدم الدولة تسهيالت للمسلمين ألداء شعائرهم 
ومناسكهم الرمضانية كذلك في تنظيم الفعاليات 
الثقافية والدينية خالل هذا الشهر، لكن ليس هناك 
إجازة رسمية وال تعديل في المواعيد الرسمية سواء 

عمل أو دراسة خالل الشهر.

رمضان في الفلبين 

أبرز  ومن  كأقلية،  الفلبين  في  المسلمون  يعيش 
المساجد  تزيين  الكريم  الشهر  خالل  عاداتهم 
وجعلها  بل  فيها،  الصالة  على  واإلقبال  وإنارتها 
مركز التجمع العائلي، فتصبح دارًا للعبادة وللتعارف 
أداء  على  المسلمون  يحرص  أيضا  المسلمين،  بين 
يؤدي  أن  مسلم  كل  على  بد  وال  التراويح،  صالة 
ويحرص  ركعة،   20 في  وتقام  هناك  الصالة  هذه 
الفلبيني في شهر رمضان على  المجتمع اإلسالمي 
أن  كما  للمحتاجين،  االجتماعية  الخدمات  تقديم 
وُتوزَّع  موائدهم،  على  الفقراء  يستضيفون  األغنياء 
الصدقات خالل الشهر في ليلة النصف منه، ويعمل 
وتوزيعها  الفطر  زكاة  جمع  على  المساجد  أئمة 
الفقراء. من  المستحقين  على  الخاصة   بمعرفتهم 

في  المسلمين  موائد  على  األطعمة  اهم  ومن 
بالبهارات  اللحم  وهو  كاري”  “الكاري  طبق  الفلبين 
وهناك  الهند،  وجوز  والموز  السكر  مشروب  وكذلك 
المصرية  “القطايف”  تشبه  التي  الحلوى  بعض 
الدين”، ويلهو األطفال في هذا الشهر  وعصير “قمر 
باأللوان  نة  المزيَّ المالبس  يرتدون  حيث  اإلفطار؛  بعد 
يشبهها،  ما  أو  الفوانيس  يحملون  ثم  والزخارف، 
ويبدأون في التنقل من مكان آلخر بل ويتولون إيقاظ 
النائمين لتناول طعام السحور وهو ما يضفي بهجًة 

على هذا الشهر الكريم.

رمضان في ماليزيا 

ويعتبر المسلمون في ماليزيا المجتمع الرئيسي في 
رمضان  هالل  استطالع  يتم  إن  ما  التي  البالد،  هذه 
الشوارع  بتنظيف  المحلية  اإلدارات  تقوم  حتى  بها 
ها ونشر الزينة الكهربائية في المناطق الرئيسة.  ورشِّ

شهر  نهاية  منذ  يبدأون  فهم  المواطنون  أما 
الغذائية  حاجياتهم  شراء  في  الكريم  شعبان 
وُتضاء  المصلين،  الستقبال  المساجد  وتحضير 
في  العطور  ورشِّ  البخور  إشعال  ويتم  المساجد، 
يتناولون  ثم  المغرب  الماليزيون  ويصلي  المساجد، 
أداء  أجل  من  للمساجد  ويعودون  إفطارهم 
الكريم. القرآن  ويْتلون  والتراويح،  العشاء   صالَتي 
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األخرى  الديانات  أتباع  من  العديد  يدخل  ما  كثيرًا 
الشهر  بنهاية  المسلمين  احتفال  أثناء  اإلسالم  في 
ختم  طريق  عن  المسلمون  يحييها  التي  الكريم 
صالة  أداء  أثناء  اإلسالم  يعتنقون  أو  الكريم  القرآن 
مناسبًة  جميعًا  الماليزيون  يراها  والتي  العيد 
لحضورها. المسلمين  غير  تستقطب  قد   عامًة 

فكل  بالدور،  اإلفطار  يكون  الريفية  المناطق  وفي 
الشهر  خالل  يومًا  قريته  أهل  إطعام  يتولى  منزل 

الكريم في مظهر يدل على التماسك والتراحم.

رمضان في اليابان 

اليابان قليل ورغم ذلك تحرص  المسلمين في  عدد 
المساجد في رمضان على فتح أبوابها أمام المسلمين 
وغير المسلمين من أجل تعريفهم بالدين اإلسالمي، 
ومن أبرز مظاهر شهر رمضان في اليابان هو تنظيم 
مآدب اإلفطار الجماعي؛ وذلك من أجل زيادة الروابط 
وتكون  الغريب،  المجتمع  هذا  في  المسلمين  بين 
هذه المآدب بدياًل عن التجمعات اإلسالمية المعروفة 
هذه  غياب  إلى  بالنظر  األخرى  البلدان  من  أيٍّ  في 
على  المسلمون  يحرص  كما  اليابان،  في  التجمعات 
الكريم. الشهر  أيام  في  والقيام  التراويح  صالة   أداء 

رمضان في تايالند 

المجتمع  ثلث  تايالند  في  المسلمون  يمثل 
العام  طوال  ومدينة  قرية  كل  وتسعى  التايالندي، 
لبناء  أسرة  كل  إمكانيات  حسب  األموال  جمع  إلى 
رمضان،  شهر  في  يفتتح  الذي  الجديد  المسجد 
بأنفسهم  العمل  على  األشخاص  معظم  ويحرص 
العمل. نوع  كان  أيًا  المساجد  هذه  بناء   في 

ومن المظاهر الدينية في رمضان كل عام أن الذين 
في  األكتاف  على  ُيحَملون  بأكمله  القرآن  يحفظون 
مظاهرات فرحة، وُيطاف بهم في الشوارع كقدوة 
 لبقية المسلمين وتشجيع الشباب على حفظ القرآن.

تذبح  وأن  البد  رمضان  شهر  من  األول  اليوم  وفي 
بشهر  احتفااًل  ذبيحة  مسلمة  تايالندية  أسرة  كل 
أحد  بذبح  تكتفي  الفقيرة  األسر  أن  حتى  رمضان، 
الطيور.. المهم أن الذبح في اليوم األول للصوم عادة 
تايالندية منذ سنوات طويلة تحرص عليها كل أسرة. 
وقبيل موعد اإلفطار تخرج السيدات من المنازل في 
جماعات ويجلسن أمام أحد المنازل ويتناولن اإلفطار 
الرجل  يأكل  وال  للرجال..  بالنسبة  وكذلك  جماعة 
من الطعام الذي طهته زوجته، وإنما يأكله شخص 
من  أحد  يأكل  فال  والعشرة،  للحب  كمظهر  آخر.. 
ويحرص  آخر،  مسلم  طعام  من  وإنما  بيته  طعام 
المسلمون في تايالند على تناول الفواكه بكثرة في 
شهر رمضان، فالمجتمع ال يعرف الحلويات الشرقية 

المعروفة في رمضان.

رمضان في باكستان 

رمضان  شهر  َمقدم  مع  باكستان  مسلمو  ينشغل 
عليها  يحرصون  التي  رمضان  لعمرة  السفر  بإجراءات 
اليد.  ذات  ضيق  إال  عنها  يمنعهم  وال  شديدًا،  حرصًا 
فإنهم  الشهر؛  خالل  باكستان  في  يبقون  الذين  أما 
يحرصون على الصوم  والعبادات.  والشعب  الباكستاني 
خاصًة  التعبدية  الشعائر  على  عامة  بصفة  حريص 
المساجد  خارج  إلى  صفوفها  تمتد  التي  الصلوات 
المرور. حركة  لها  ل  وُتعطَّ الطرقات  لها   وُتغَلق 

وفي نهاية شهر شعبان، وبعد صالة العصر، يذهب 
الناس إلى أماكن مرتفعة يقفون فوقها لرؤية هالل 
شهر رمضان الُمباَرك، وبعد التأكد من رؤيته يذهبون 
تأديتهم  وبعد  السحور،  لوازم  لشراء  األسواق  إلى 
لصالة العشاء يعودون إلى منازلهم وينامون، وقبل 
على  نومهم  من  الجميع  يصحو  بساعتين  السحور 
الدينية؛  األهازيج  دي  وُمردِّ الطبول  قارعي  أصوات 
ُتصدرها  التي  الحادة  األصوات  تشبه  أصوات  وعلى 
سيارات اإلسعاف واإلطفاء التي تدور خصيصًا إليقاظ 

النائمين وينصرفون إلى تناول السحور.

رمضان في أوروبا 

شهر  خالل  النمسا  في  كبير  المساجد  على  اإلقبال 
صالة  وبخاصة  الصالة  أداء  أجل  من  وذلك  رمضان 
عدد  ويبلغ  الدينية،  الدروس  إلى  واالستماع  التراويح، 
مسجدًا،   50 من  أكثر  النمسا  عموم  في  المساجد 
تقتصر  وال  النمسا،  في  اإلسالمية  المراكز  وتتعدد 

من مصر إلى ماليزيا ومن أمريكا إلى جزر القمر
رمضـــان .. فـي بالد اإلســالم “يتبع”
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خدماتها على البرامج الدعوية بل تتعداها إلى تقديم 
وكذلك  المساجد،  في  لإلفطار  المجانية  الوجبات 
اإلسالمية. الطريقة  على  المعدة  الذبائح   تقديم 

ب  يترقَّ حيث  كثيرًا  الحال  يختلف  ال  النرويج  وفي 
د بالنفحات اإليمانية،  المسلمون الشهر الكريم للتزوُّ
بدء  المسلمون مشكالٍت في تحديد موعد  ويواجه 
وانتشار  الطقس  صعوبة  إلى  بالنظر  الكريم  الشهر 
اللجوء  فيتم  العام،  طوال  الجليد  وتساقط  الضباب 
لموعد بدء الشهر الفضيل في أي بلد في العالم، وبعد 
ذلك يتم تعميم الموعد على جميع المساجد في 
النرويج، وبذلك نجد أن المسلمين في النرويج يصومون 
تقريبًا. آخر  غربي  بلد  أي  في  يتوافر  ال  ما  وهو   معًا، 

أيضًا في شهر رمضان تنتشر الخدمات الخيرية؛ حيث 
النرويج  في  وتنتشر  الرحمن،  موائد  المساجد  تنظم 
وهكذا  المصريين،  المسلمين  بين  المصرية  األكالت 
وتحرص المتاجر التي يمتلكها مسلمون على تقديم 
احتياجات الصائمين من المواد الغذائية طوال الشهر 

الكريم.

رمضان في تركيا 

األتراك  يلجأ  مناسبًة  تركيا  في  رمضان  شهر  ويمثل 
إليها من أجل اإلعالن عن هويتهم اإلسالمية والعمل 
على إظهارها للحفاظ عليها من الهجمات العلمانية 
مآذن  إنارة  االحتفالية  المظاهر  أهم  ومن  ضدها، 
المساجد منذ صالة المغرب وحتى صالة الفجر، وهو 
ما يسميه األتراك “المحيا”، ويوجد في تركيا أكثر من 
مسجد  أشهرها  حكوميًا  مسجل  جامع  ألف   77
خالل  تركيا  أن  يعني  الذي  األمر  أحمد«؛  »السلطان 
الشهر الفضيل تظل مضاءًة طوال ليلها، وأيضا يميز 
الشهر الكريم اإلقبال على صالة التراويح؛ وبعد انتهاء 
الصالة يقوم الكبار بتوزيع الحلوى على الصغار؛ من 

أجل ترغيبهم في الحضور إليها كل يوم.

رمضان في روسيا

تتلخص الشعائر الرمضانية عند المسلمين في روسيا 
أداء  إلى  والذهاب  اإلفطار  موائد  حول  االجتماع  في 
بختم  الرئيسية  المساجد  وتقوم  الجماعة،  صالة 
القرآن الكريم طوال الشهر األمر الذي يجعل من هذا 
الشهر عيدا يمتد على مدار ثالثين يوما كذلك يحرص 
 المسلمون الروس على أداء صالة التراويح في جماعة.

أثناء موائد اإلفطار تتم دعوة  أنه  ومن العادات أيضًا 
من يتقن قراءة القرآن ويعلم شيئًا عن الدين ليقوم 
موعظة  أو  درسًا  ويلقي  القرآن  من  تيسر  ما  بقراءة 
على  يساعد  كما  المدعوين  في  طيبا  أثرا  يترك  مما 
التدين  إلى  المدعوين  من  المتدينين  غير  جذب 
وااللتزام بالتعاليم اإلسالمية، كما نجد موائد اإلفطار 
والتي  الخيرية  الجمعيات  تنظمها  التي  الجماعي 

تماثل “موائد الرحمن” في مصر.

رمضان في ايطاليا

وفي إيطاليا يحرص المسلمون في رمضان على تناوِل 
إلى  المسلمة،  البالد  في  األسر  تعدها  التي  األطعمِة 
المطابخ  تشتهربها  التي  الشرقية  الحلويات  جانب 
شهر  في  بتقديمها  منها  العربية  وخاصًة  اإلسالمية 
الصيام، وهناك اإلقبال على حضوِر الدروس الدينية التي 

ينظمها المركز اإلسالمي في المساجد اإليطالية.

رمضان في أفريقيا 

حلول  منذ  رمضان  لشهر  تنزانيا  في  االستعداد  ويبدأ 
طريق  عن  ذلك  ويكون  المبارك،  شعبان  شهر  نصف 
التجارية  المحال  تزيين  وكذلك  باألنوار  الشوارع  تزيين 
أجل  من  العائلية  الزيارات  أيضًا  وتنشط  والمساجد، 
التحضير للشهر الكريم، ويهتم المسلمون التنزانيون 
بالصوم؛  حتى إن الصيام يبدأ من سن الـ12 عامًا ويعتبرون 
الذنوب؛  أكبر  من  رمضان  نهار  في  باإلفطار  الجهر 
الصيام  أوقات  خالل  أبوابها  المطاعم  تغلق  ولذلك 
اإلفطار. موعد  وحلول  المغرب  صالة  بعد  إال  تفتح   وال 

وللشهر الفضيل الوجبات المخصصة له، فهناك التمر 
األرز  طبق  جانب  إلى  ر  كَّ بالسُّ المحلَّى  الماء  وكذلك 

المليء بالسعرات الحرارية والذي يساعد الصائم، إلى 
من  عليها  يحصلون  التي  واألسماك  الخضروات  جانب 

ة على المحيط. سواحلهم المطلَّ

رمضان في ليبريا 

ليبريا  في  المسلمون  يقاطع  رمضان  يبدأ  وعندما 
استمع  وإذا  الموسيقى،  أنواع  من  نوع  ألي  االستماع 
ينظر  رمضان  شهر  في  للموسيقى  المسلمين  أحد 
رمضان. يصوم  وال  “مفطر”  أنه  على  المجتمع   إليه 
الرجال على  المبارك يضرب  وعندما يثبت هالل الشهر 
بعض اآلالت الخشبية والنحاسية ضربات معينة تصدر 
طوال  تستمر  رمضان،  بألحان  تعرف  موسيقية  أصواتا 
أيام الشهر بضعة ساعات كل ليلة، وتعتبر هذه اآلالت 
من مظاهر االحتفال والفرحة في ليبريا بقدوم شهر 
رمضان  فوانيس  المسلمون  ويعرف  المبارك،  رمضان 
وتعلق  األخشاب  من  األنواع  بعض  من  تصنع  التي 
والشباب  األطفال  ويحمل  والبيوت،  المساجد  في 
بليالي  ويتغنون  الشوارع  في  الصغيرة  الفوانيس 

رمضان ومباهجه.

رمضان في أمريكا

 الواليات المتحدة ُتعد من أكثر دول العالم من حيث 
التعددية العرقية واللغوية والثقافية، وتقع في قارة 
بالمسيحية  تدين  السكان  أغلبية  الشمالية،  أمريكا 
المسلمون  احتفظ  وقد  البروتستانتي،  المذهب  على 
المقيمون في المجتمع األمريكي بالعادات والتقاليد 
اأُلسر  تزال  فال  الكريم،  الشهر  خالل  في  اإلسالمية 
معًا  لإلفطار  واحدٍة  مائدٍة  على  التجمِع  على  تحرص 
غير  المسلمين  إقبال  الفضيل  الشهر  يشهد  كذلك 
المساجد  تمتلئ  كذلك  الصيام،  على  الملتزمين 
تنظيم  جانِب  إلى  التراويح،  صالة  وخاصًة  بالمصلين 
العديَد  اإلسالمية  الخيرية  والجمعيات  المؤسسات 
وباإلسالم  وفضله  بالصيام  التعريفية  األنشطة  من 
عامًة  األمريكي  المجتمع  تفاعل  مظاهر  ومن  عامة، 
بحلوِل  اإلعالم  وسائل  اهتمام  الكريم  الشهر  مع 
وكذلك  الصيام،  بدء  مواعيد  الصحف  وتنشر  الشهر، 
عادات  من  بالشهر  الخاصة  الصحفية  المواد  نشر 
في  تنتشر  التي  األكالت  وأشهر  المسلمين  وتقاليد 
الجنوبية  أمريكا  قارة  وفي  اإلسالمية،  الجالية  أوساط 
المحطات  جميع  تعلن  البرازيل  في  وبالتحديد 
اإلعالمية البرازيلية المقروءة والمسموعة والمشاَهدة 
المسلمين،  ئين  مهنِّ الكريم  رمضان  شهر  حلول  خبر 
عنها  الكريم  الشهر  في  المسلمين  عاداُت  وتختلف 
يرتدين  المسلمات  فالسيدات  السنة،  أيام  باقي  في 
الشهر  غير  في  يرتدينه  ال  كنَّ  ولو  حتى  الحجاب 
انتهاء  بعد  ارتدائه  في  تستمر  من  ومنهن  الفضيل، 
اإلفطار  موائد  على  الشامي  الطابع  ويغلب  الشهر، 
المهاجرين  أعداد  غلبة  إلى  بالنظر  رمضان  شهر  في 
في  اإلسالمية  األوساِط  بين  واللبنانيين  السوريين 
وتعد  اإلفطار،  طعام  المسلمون  ويتناول  البرازيل، 
ُيميز  ما  أهم  من  واألسرية  الجماعية  اإلفطار  برامج 
هذا  في  البرازيلية  المسلمة  لألسر  العام  السلوك 

الشهر الكريم.



الثالثاء 2 رمضان 1432 هجرية        2 أغسطس 2011 ميالدية رمضانيات 8

ذكريات من أيام زمان

•  تأسست الحلقة البحرينية وهي جمعية طالبية بحرينية تدرس 
في الخارج بالجامعة األمريكية عام 1946م

شاركت البحرين في حرب الخليج أثناء تحرير دولة الكويت في   •
عام 1991م

•  تأسس مركز البحرين للدراسات والبحوث في عام 1981م

مجلة )القوة( مجلة عسكرية شهرية تصدرها وزارة الدفاع في   •
البحرين تم إصدارها في عام 1978م

تأسست جمعية الصداقة للمكفوفين في عام 1981م  •

صورة من إحدى األسواق قرب سوق الطواويش بالمنامة

صورة لمستشفى النعيم عام 1942م أمام الساحل البحري للسوق 
المركزي حاليًا

المغفور له صاحب العظمة الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة مع أفراد األسرة 
الحاكمة في احتفال بالذكرى السنوية لتوليه العرش خالل عام  1940

إعالن تولي الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة مقاليد الحكم بعد وفاة والده من 
قصر القضيبية قرأه في خطابه الشيخ عيسى بن حمد آل خليفة عم الحاكم 

سنة 1942م
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المغفور له صاحب العظمة الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة لدى مغادرته البحرين  إلى المملكة العربية السعودية وكان في وداعه بالمطار من يمينه المعتمد 
السياسي البريطاني، سكرتير حكومة البحرين، وعلى يساره الشيخ دعيج بن حمد آل خليفة وأصحاب السمو المغفور له صاحب السمو الشيخ عيسى بن سلمان 

آل خليفة ولي العهد واألمير خليفة بن سلمان آل خليفة عام 1958م

أول سفينة شحن “وليم.أم.مردث” ترسو في رصيف ميناء سترة في عام 1946م دوار باب البحرين في عام 1940م

تجار وسياح من جنسيات مختلفة يتوافدون على البحرين على متن سفن تابعة 
لشركات هندية وبريطانية تزور البحرين بالركاب ويتوجهون إلى تجار اللؤلؤ في 

المحرق لشراء اللؤلؤ وذلك قبل الحرب العالمية األولى عام 1920م



 ألي إضافات أو تعديل على بيانات المجالس
 ramadanyat@live.com :الرجاء مراسلتنا على

36343781 مجلس  الشيخ عبداهلل بن خليفة  بن سلمان آل خليفة الرفاع 
39330700 الرفاع  مجلس  سعادة الشيخ خالد بن عبداهلل آل خليفة 
17214889 الرفاع  مجلس  سعادة محمد إبراهيم المطوع 
39922222 الرفاع  مجلس  خالد عبدالرحمن المؤيد وإخوانه 
39444420 عالي  مجلس  سعيــد الصيـرفي  
17551111 عالي  مجلس  مجلس المرحوم حجي حسن العالي 
17249991 عالي  مجلس  أحمد منصور العالي 
36411000 عالي  مجلس  أحمد محفوظ العالي 
39662685 الجفيـر  مجلس  الشيخ عبدالرحمن بن محمد بن راشد الخليفة 
17253429 األمواج  مجلس  عبداهلل يوسف أكبر علي رضا  
17537722 السفارة السعودية  مجلس  سعادة السفير السعودي 
17345138 المحرق   مجلس  المحافظ سلمان بن عيسى بن هندي 
39624283 المحرق  مجلس بيت السكـران  
17732220 المحرق  مجلس  علي راشـد األميـن  
39678811 البسيتين  مجلس  حسن علي البنفالح 
39476676 الحد  مجلس عائلة المحمود  
36711881 الحد  مجلس الذواوده  
39616151 الحد  مجلس  عبد الرحمن بو علي  
39650640 مدينة عيسى  مجلس  سعادة جهاد بوكمال 
39460713 ماتم العريض/المنامة  مجلس العريض 
39466666 الحورة  مجلس  النائب عادل العسومي 
39683003 عسكر  مجلس  جمعة محمد جمعة الكعبي 
39616169 مدينة عيسى  مجلس الشاعر  
17253171 السلمانية  مجلس عائلة أبل 

مجلس  الشيخ عبداهلل بن علي بن حمد آل خليفة
36411000 عالي  مجلس  أحمد محفوظ العالي  
39639888 المنامة  مجلس  المرحوم السيد موسى العلوي  

الجفير  مجلس  عائلة المديفع 
39454188 القضيبية  مجلس  المرحوم علي بن يوسف فخرو 
39457300 فريق العوضية  مجلس  صالح خنجي 
17225547 النعيم  مجلس  أحمد يوسف محمود 
39645444 بالد القديم  مجلس  عبد المهدي البصري 
39424269 بالد القديم  مجلس  صالح الجالوي 
17228855 المنامة  مجلس  صادق وتقي البحارنة 
39672223 الحد  مجلس  المسلم 

المنامة  مجلس  أبناء سيد كاظم جعفر العلوي  
39585457 بني جمرة  مجلس  الحاج محمد علي منصور الغسرة 
39458262 بوري  مجلس  الشيخ أحمد العصفـور  

39464048 القفـول  مجلس  فيصل عبد اللطيف السليمان الناصر وإخوانـه  
39661855 الرفاع  مجلس  عبد اهلل أحمد ناس وأوالده 
39660661 قرب األستاذ الوطني  مجلس  محمد إبراهيم الشروقي 
17780303 الرفاع  مجلس  أحمـد سلمـان كمـال 
39455963 الرفاع الغربي  مجلس  محمد عبداهلل الهرمسي الهاجري 
39453233 الجفير  مجلس  الشيخ محمد جعفر الجفيري 
39632020 الجفير  مجلس  إبراهيم محمد علي زينل 
39631110 الماحوز  مجلس  أبناء عبد الكريم األنصاري  
39699090 العدلية  مجلس  محمد عبد هلل الزامل  وإخوانه 
39863993 جدحفص  مجلس المرحوم الشيخ سليمان المدني 
39671166 البرهامة  مجلس  جاسم وفريد الخاجة 
39652266 السهلة بوقوة  مجلس  سماحة سيد عبداهلل الغريفي 
39450480 السنابس  مجلس  مصطفـى الشرخـات  
39688688 المقشع  مجلس  فيصل الخور وإخوانه 
39694924 رأس رمان  مجلس مصطفـى عبداللطيـف 
39677077 دار كليب  مجلس  الحاج إبراهيم الكاظم 
17322978 المحرق  مجلس  عبداللطيف جناحي 
39323932 الجفير  مجلس  عائلة العوضي 
17785558 الرفاع  مجلس  صالح محمد عيد 
39330700 الرفاع  مجلس  سعادة الشيخ خالد بن عبداهلل آل خليفة   
39323233 الرفاع الشرقي  مجلس  جبر سلطان السويدي  
17259999 بوكوارة  مجلس  جاسم ومحمد المهزع 
39691122 سند  مجلس  أحمد ابراهيم بهزاد  
17703131 القضيبية  مجلس  محمد عبداهلل عيسى المناعي 

المجالس اليوميةمجالس األربعاءمجالس الثالثاء
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مجلس المرحوم علي بن يوسف فخرو



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

Bahrain Airpot Services


