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السنة الثالثة

Ramadanyat

ودانية عليهم ظاللها وذللت قطوفها تذلي ً
ال

الجنة  ..دار الخلد والسالم
{م َث ُل ا ْل َج َّن ِة ا َّلتِى ُوعِ َد ا ْل ُم َّت ُق َ
ون َت ْج ِرى ِمن َت ْحت َ
ِها
قال اهلل تعالىَّ :
َ
ظ ُّل َها ِت ْل َ
اف ِر َ
ك ُع ْق َبى ا َّل ِذ َ
ين
ين ا َّت َقو ْا َّو ُع ْق َبى ا ْل َك ِ
ِم ِو ِ
األ ْن َه ُـر ُأ ُك ُل َها َدآئ ٌ
{م َث ُل ا ْل َج َّن ِة ا َّلتِي ُوعِ َد ا ْل ُم َّت ُق َ
ون ِف َ
يها
ال َّنا ُر} [الرعد ،]53 :وقال تعالىَ :
َ
م َي َت َغ َّي ْر َ
ط ْع ُم ُه َوأ ْن َها ٌر ِّم ْن َخ ْم ٍر
أَ ْن َها ٌر ِّمن َّماء َغ ْي ِر ِ
آس ٍن َوأَ ْن َها ٌر ِمن َّل َب ٍن َّل ْ
يها ِمن ُك ِّل َّ
َّل َّذةٍ ِّل َّ
لشا ِرب َ
م ِف َ
ات
الث َم َر ِ
س ٍل ُّم َ
ص ًّفى َو َل ُه ْ
ِين َوأَ ْن َها ٌر ِّم ْن َع َ
س ُقوا َماء َح ِميمًا َف َق َّ
ط َع
م َك َم ْن ُه َو َخال ٌِد ِفي ال َّنا ِر َو ُ
َو َم ْغ ِف َر ٌة ِّمن َّر ِّب ِه ْ
أَ ْم َع ُ
ظ َلـ ُل َها َو ُذ ِّل َل ْ
ت
م ِ
م} [محمد ،]15 :وقال تعالىَ :
{و َدا ِن َي ًة َع َل ْي ِه ْ
اءه ْ
وف َها َت ْذلِي ً
ال * َو ُي َ
ُق ُ
م بِـَا ِنيَةٍ ِّمن ِف َّ
ط ُ
ط ُ
واب َكا َن ْ
ت َق َوا ِري َر ْا
ضةٍ َوأَ ْك ٍ
اف َع َل ْي ِه ْ
* َق َوا ِري َر ْا ِمن ِف َّ
يها َك ْأسًا َك َ
س َق ْو َن ِف َ
ضةٍ َق َّد ُر َ
اج َها
وها َت ْق ِديرًا * َو ُي ْ
ان ِم َز ُ
سبِي ً
نجبِي ً
ال * َو َي ُ
م ِو ْل َد ٌن ُّم َخ َّل ُد َ
ط ُ
ال * َع ْينًا ِف َ
ون ِإ َذا
وف َع َل ْي ِه ْ
س ْل َ
س َّمى َ
يها ُت َ
َز َ
م ُل ْؤ ُلؤًا َّم ُ
م َرأَ ْي َ
نثورًا * َو ِإ َذا َرأَ ْي َ
ت َن ِعيمًا َو ُم ْلكًا َكبِيرًا}
م َح ِ
ت َث َّ
س ْب َت ُه ْ
َرأَ ْي َت ُه ْ
إلنسان ،]20 14 :وعن أبي هريرة رضي ال َّله تعالى عنه قال  :قلنا يا رسول
[ا ِ
ال َّله :مما ُخـلقت الجنة؟ قال  :من الماء قلنا :أخبرنا عن بناء الجنة؟ قال:
لبنة من ذهب ولبنة من فضة ومالطها :أي طينها ،المسك األذفر وترابها
الزعفران وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت ،ومن يدخلها ينعم وال ييأس ويخلد
وال يموت وال تبلى ثيابه وال يفنى شبابه....

أكد أن األحداث التاريخية تشهد بحب وتكاتف
أهالي البحرين المريخي ..خزانة التاريخ

ذكريات من أيام زمان

المجالس الرمضانية

ماذا تعرف عن حريق المحرق الكبير؟  ،هل تعلم أن هناك ما يعرف
في البحرين بـ “سنة الرحمة” ؟ ،هل حكى لك أحد والديك أو أقاربك
عن حدث هام وكبير يعرف بـ “سنة الطبعة” ؟ ،إنها أحداث تاريخية
عظيمة شهدتها البحرين قديما يكشف عن تفاصيلها المؤرخ
البحريني المعروف خليل المريخي الذي بدأ اهتمامه بالتاريخ والتأريخ
منذ أن كان تلميذًا صغيرًا في األربعينات الماضية بعدما جذبته سطور
القصص التاريخية وحصل فيها على عالمات متقدمة ومتميزة،
ليتحول الحب إلى شوق وشغف مما دفعه إلى توفير كل نقوده
لشراء الكتب والدراسات التاريخية ،لتتواصل مسيرة نجاحه وحبه لكل
ما هو تاريخي عبر سلسلة من المقاالت التاريخية القصيرة التي تناولت
أبرز األحداث التاريخية التي شهدتها أرض البحرين في تاريخها القديم
والحديث ،ثم يطلق أول كتبه بعنوان “لمحات من ماضي البحرين” والذي نفذت جميع نسخه فور
طرحها بالمكتبات“..رمضانيات” التقت بالمؤرخ البحريني خليل المريخي وسافرت معه في رحلة إلى
ماضي البحرين العريق وتاريخها األصيل ليكشف مواقف وأحداث أكدت على أصالة معدن الشعب
البحريني وتكاتف كأبناء أسرة واحدة على مدار األيام والزمن.....
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اب َّم ْو ُ
“ف َ
وع ٌة”
ِ
ض َ
وع ٌة * َوأَ ْك َو ٌ
س ُر ٌر َّم ْر ُف َ
يها ُ

الجنة  ..المقام األمين

يها عَ ْي ٌ
قال تعالى{ :فِ ي َج َّن ٍة عَ ا ِل َي ٍة * َّ
ن َجا ِر َي ٌة * فِ َ
يها الغِ َي ًة * فِ َ
س َم ُع فِ َ
س ُر ٌر
ال َت ْ
يها ُ
ي َم ْب ُث َ
ص ُف َ
اب َّم ْو ُ
وث ٌة} [الغاشية ،]16 10 :وقال
ضوعَ ٌة * َو َن َما ِر ُق َم ْ
َّم ْر ُفوعَ ٌة * َوأَ ْك َو ٌ
وف ٌة * َو َز َرا ِب ُّ
م فِ َ
تعالىُ { :ي َح َّل ْو َن فِ َ
ير} [الحج .]23 :وقال
س ِ
اس ُه ْ
يها مِ ْن أَ َ
يها َح ِر ٌ
ب َو ُل ْؤ ُلؤًا َو ِل َب ُ
او َر مِ ن َذ َه ٍ
م َ
او َر مِ ن فِ َّ
س ُخ ْ
س َق ُ
ش َرابًا
ند ٍ
س ِ
م َر ُّب ُه ْ
ـه ْ
تعالى{ :عَ ا ِل َي ُه ْ
ض ٍة َو َ
س َت ْب َر ٌق َو ُح ُّلو ْا أَ َ
ض ٌر َو ِإ ْ
س ُ
اب ُ
م ِث َي ُ
ف ُخ ْ
{م َّت ِكئِ َ
َ
ان} [الرحمن،]76 :
ين عَ َلى َر ْف َر ٍ
س ٍ
ض ٍر َوعَ ْب َق ِر ٍّى ِح َ
ط ُهورًا} [ا ِ
إلنسان ،]21 :وقال تعالىُ :
يها َ
يها عَ َلى َْ
{م َّت ِكئِ َ
ش ْمسًا َو َ
ِك َ
ال َز ْم َ
ال َي َر ْو َن فِ َ
ين فِ َ
إلنسان ،]13 :وقال
األ َرائ ِ
ه ِريرًا} [ا ِ
وقال تعالىُّ :
َ
س َ
تعالىِ { :إ َّن ا ْل ُم َّت ِق َ
س َت ْب َر ٍق
ين * فِ ى َج َّن ٍ
ند ٍ
ـت َو ُع ُي ٍ
ام أمِ ٍ
ين فِ ى َم َق ٍ
س َو ِإ ْ
س ُ
ون مِ ن ُ
ون * َي ْل َب ُ
ه ٍة آمِ نِ َ
ين * َي ْد ُع َ
ـبلِ َ
ين * َك َذل َ
يها ِب ِّ
ـك َ
ون فِ َ
ِك َو َز َّو ْج َن ُ
ين} [الدخان،]55 51 :
كل َف ِ
ـهم ِب ُحو ٍر عِ ٍ
ُّم َت َق ِ
وعن ابن عباس رضي ال َّله عنهما أنه قال“ :إن في الجنة حوراء يقال لها لعبة خلقت من
أربعة أشياء :من المسك والعنبر والكافور والزعفران ،وعجن طينها بماء الحيوان ،فقال
لها العزيز كوني فكانت ،وجميع الحور عشاق لها ،ولو بزقت في البحر بزقة لعذب ماء
البحر ،مكتوب على نحرها :من أحب أن يكون له مثلي فليعمل بطاعة ربي”....
أسماء الجنة

أنهار من عسل

الجنة ،ودار السالم ،ودار الخلد ،ودار المقامة ،وجنة
المأوى ،وجنات عدن ،ودار الحيوان ،والفردوس ،وجنات
النعيم ،والمقام األمين ،ومقعد الصدق ،وقدم
صدق.

فيها نهر من عسل مصفى ،ونهر من لبن ،ونهر
من خمر لذة للشاربين ،ونهر من ماء ،وفيها نهر
الكوثر للنبي محمد -صلى اهلل عليه وسلم -أشد
بياضا من اللبن وأحلى من العسل ،فيه طير أعناقها
كأعناق الجزر “أي الجمال”“ ..سئل النبي ما الكوثر قال
ذاك نهر أعطانيه اهلل يعني في الجنة أشد بياضا من
اللبن وأحلى من العسل فيه طير أعناقها كأعناق
الجزر قال عمر أن هذه لناعمة فقال رسول اهلل
أكلتها أنعم منها” ..صحيح األلباني.

درجات الجنة
فيها مائة درجة ما بين كل درجتين كما بين السماء
واألرض ،والفردوس أعالها ،ومنها تفجر أنهار الجنة،
ومن فوقها عرش الرحمن“ ،إن في الجنة مائة درجة،
أعدها اهلل للمجاهدين في سبيله ،كل درجتين ما
بينهما كما بين السماء واألرض ،فإذا سألتم اهلل
فسلوه الفردوس ،فإنه أوسط الجنة ،وأعلى الجنة،
وفوقه عرش الرحمن ،ومنه تفجر أنهار الجنة”..
صحيح البخاري.

أشجار دانية مذللة
فيها شجرة يسير الراكب في ظلها مائة عام ال
يقطعها ،وإن أشجارها دائمة العطاء قريبة دانية
مذللة”إن في الجنة شجرة ،يسير الراكب في ظلها
مائة عام ،ال يقطعها ..صحيح البخاري.

أهل الجنة
أهل الجنة جرد مرد مكحلين؛ ال يفنى شبابهم وال
تبلى ثيابهم ،وأول زمرة يدخلون على صورة القمر
ليلة البدر ،ال يبولون وال يتغوطون وال يتمخطون وال
يتفلون ،أمشاطهم الذهب ،ورشحهم المسك،
ومباخرهم من البخور “ ..أهل الجنة جرد مرد كحلى
ال يفنى شبابهم ،وال تبلى ثيابهم” ..حسن األلباني،
“لو أن امرأة من نساء أهل الجنة اطلعت إلى األرض
ألضاءت ما بينهما ،ولمألت ما بينهما ريحا ،ولنصيفها
 يعني الخمار  -خير من الدنيا وما فيها” ..صحيحالبخاري.
نعيم أهل الجنة
هريرة رضي اهلل عنه َّ
َ
النبي
أن
وفي الصحيحين عن أبي
َّ
َّ
صلى اهلل عليه وس ّلم قال“ :قال اهلل َّ
عز وجل :أعْ َددْ ُت
الصالحين َما َ
رأت وال ٌ
ال عَ ي ٌ
َ
ْ
ْن ْ
سمعت وال
أذن
لعبادي
َ
َ
َ
وأقرَؤوا إن شئ ُتم َ
خط َر على قلب بَشرْ .
م
{فال َت ْعل ُ
َ
آء ب َِما َكا ُنواْ
ى َل ُهم ِّمن ُقرَّ ةِ أعْ ي ٍ
َن ْف ٌ
س َّمآ ُأ ْخ ِف َ
ُن َج َز ً
ي َْع َم ُل َ
ص َهيب رضي اهلل عنه
ون} [السجدة .”]17 :وعن ُ
ُ
َ
َّ
أهل
دخل
النبي صلى اهلل عليه وس ّلم قال :إذا
أن
َّ
َ
َ
عند اهلل
نادى منادٍ يا أهل
الجنة الجنة
َ
ِ
ِ
الجنة إن لكم َ
َ
م ي َُث ِّقلْ
ُ
َ
يريد أن ُي ْن ِج َزك ُموهُ ،
َموْ عِ دًا
ُ
فيقولون :ما ُهو أل ْ
َ
ْ
موازي َن َنا و ُي َبي ْ
َ
زحنا عن
وجوهنا ويدخلنا الجنة
ِّض
ويزح ْ
ْ
ُ
الح َجاب فينظرون إليه
النار؟ قال :فيكشف لهم ِ
النظر
إليهم من
أحب
فواهلل ما أعطاهم اهلل شيئًا
َّ
ْ
ِ
إليه وال َ
أقرَّ ألعينِهم ُ
حديث
مسلم .وله من
منه ،رواه
ِ
ٌ
الخدري رضي اهلل عنه َّ
ألهل
أن اهلل يقول
سعيد
أبي
ِّ
ٍ
ِ
ُ
ُّ
“أحل عليكم رضوانِي فال أسخط عليكم
الجنةِ :
ِ
بعده أبدًا”.
َ
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كشف تفاصيل حريق المحرق وسنة الرحمة وأجواء رمضان

المريخي :تاريخ البحرين عامر بدروس المحبة
والتآخي والتكافل االجتماعي
حريق المحرق

خليل المريخي في لقاء مع المغفور له صاحب السمو الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة مع أعضاء مجلس إدارة جمعية البحرين الخيرية

مر تاريخ البحرين الحديث بالعديد من التقلبات واألحداث التي شكلت شخصية الفرد البحريني،
والكتابة عن هذه األحداث فيها الكثير من الفوائد لألجيال الجديدة والسيما الذين لم يتلقوا
هذه المعلومات من كبارهم في المجتمع ،ومن جميل الصدف أن غالبية المواقف واألحداث
التاريخية التي حدثت في البحرين في القرن الماضي أكدت على جميل الصفات التي يتصف
بها الشعب البحريني من الكرم والجود ونكران الذات  ...المؤرخ خليل المريخي يعد من أكثر
ُ
الك َّتاب في مملكة البحرين الذين وثقوا للكثير من األحداث المهمة ،كونه يحمل في جعبته
معلومات ثرية ،وقد ساهم بقدر كبير في رفد المكتبة البحرينية بالعديد من الكتب التوثيقية
من أبرزها “لمحات من ماضي البحرين” ،كما يكتب مقاالت دورية في الصحف المحلية ...تحدث
إلى “رمضانيات” عن اهتماماته الخاصة ،وعن كتبه وعن جملة من األحداث منها سنة َّ
الطبعة
وسنة الرحمة وعن دور األندية في بداية انبثاق األعمال الخيرية المنظمة الرامية إلى نفع األمة.

سنة “الرحمة”

لمحات من ماضي البحرين
ويحكي المؤرخ خليل المريخي بدايات اهتمامه بالتوثيق
التاريخي قائال :بدأ اهتمامي منذ كنت تلميذًا بالمدرسة
في األربعينيات ،حيث كانت تجتذبني مادة التاريخ ولذا
كنت أحصل بها على عالمات متقدمة ،وكنت دائمًا
ما أجتهد في توفير بعض النقود لشراء كتب تاريخية،
واليزال اهتمامي بالتاريخ قائمًا حتى اآلن وبشدة ،مشيرا
إلى استفادته الكبيرة من المؤرخ مبارك الخاطر صاحب
الباع الكبير في الجوانب التأريخية ،كما يستذكر
األندية المنتشرة في منتصف القرن العشرين في
البالد ،والتي كانت تؤدي دورا كبيرا في إحياء األنشطة
والفعاليات الثقافية والعلمية ،مضيفا أنه “في مرحلة
الفتوة والشباب صرت أكتب مقاالت قصيرة في مجال
السرد التاريخي ،وتطورت إلى أن أثمرت عن باكورة
إصداراتي ،حيث أصدرت في العام  1986كتابي األول
وعنوانه “لمحات من ماضي البحرين” ،والذي لم تبق

وأشار المؤرخ خليل المريخي إلى أن “حريق المحرق”
حادثة من الحوادث التي أكدت على ترابط وتكاتف
أهل البحرين عمومًا ،منوها إلى أن الوقائع تتمثل في
أن مدينة المحرق شهدت في عشرينيات القرن الماضي
شب في أحد البيوت التي تقع وسط
حريقًا ضخمًا
َّ
المدينة ،حيث كانت مهام اإلطفاء في بداية عهدها
وبطيئة للغاية في عملها آنذاك ،لذا اندلع الحريق
وطالت نيرانه ما حول البيت من مساكن ومرافق ،مما
دفع أهالي المحرق إلى التداعي في فزعة واحدة،
وتسارعت جموعهم فيما عرف بالفزعة أو النفرة،
وانتظموا في صف واحد باذلين أقصى ما يستطاع
من جهد وتحرك لجلب المياه إلطفاء النار وحينها كان
البحر قريبًا جدًا من البيوت فوقف في الصف أكثر من
مائة شخص يحملون مواعين الماء ،فيجلب الشخص
األول بجلب الماء من البحر ويسلمه للشخص الذي يليه
ثم الثالث فالرابع وهكذا إلى أن يصل جلب الماء إلى
من يقف قرب النار ويصبه عليها ،واستمروا على هذا
الحال دون تأفف أو ملل أو إحجام أو عجز إلى أن تم
إخماد النيران في وقت وجيز ،وكل ذلك بفضل اهلل ثم
بتعاون وتكاتف األهالي ،منوها إلى أن تعاون األهالي
ال يقف عند المآسي واألحزان ،وإنما يمتد للعديد من
القضايا ،حيث كان أفراد المجتمع يفزعون للمساعدة
على بيت الرجل المقبل على الزواج ،وقد كانت البيوت
في عشرينات وثالثينات القرن الماضي تتكون من حجر
وطيف في قسمها السفلي وسعف النخيل في
قسمها العلوي ،والتي تسمى ُ
“الكبَر”.

منه في المكتبات أية نسخة ،ولم تبق بحوزتي منه
سوى نسختين فقط ،وذلك ألنى ال أسرد في كتاباتي
قصصا أدبيا وإنما أحكي وقائع حقيقية عاشتها
البحرين بحلوها ومرها ،فمث ً
ال من يقرأ عن مستشفى
السلمانية ولم يشهد مراحل نشوء المستشفيات ال
يدري أن هذا المجمع الطبي الكبير هو محصلة تطور
للعيادات على مدى زمني طويل ،ففي البدء كانت
هناك عيادة صغيرة بالمحرق يديرها الدكتور بندركار
قدم إلى البحرين عام 1925
وهو هندي الجنسية ِ
وكان يعالج الناس في المحرق والحد وأنحائهما ،علمًا
بان أول مستشفى في البحرين بني عام  1900وكان
اسمه مستشفى فكتوريا التذكاري .وتحدث المريخي
بإسهاب عند عدد من الحوادث الماثلة في ذاكرة تاريخ
البحرين الحديث كسنة الرحمة ،وحريق المحرق ،وسنة
الطبعة ،وما شابه”.

أما سنة “الرحمة” فقد أوضح أنها “تصادف عام ،1929
وهي سنة انتشر فيها مرض الطاعون والذي يقال إنه
فتك بأعداد كبيرة من أهل البحرين ،حيث تسبَّب في
مأساة إنسانية لِما نتج عنه من فقدان ألرواح أعداد
كثيرة من أهل البحرين ،الفتا إلى “ال أدرى ما الذي
جعلهم يسمونها بسنة “الرحمة” ،ربما يكون السبب
أن الناس اضطروا أثناءها لتحسس َ
وتف ُّقد األسر التي
فقدت من يعيلها ومعاونتها ،وسار هذا الجهد وكأنه
عمل منظم ،إذ انتشرت أعداد من األهالي هنا وهناك
يحصرون األسر التي تضررت ،وفى ذلك الوقت لم تكن
األسر ترضى نشر أسمائها ،وعندما كان الناس يذهبون
لتقديم المساعدات لهذه األسر كانوا يقصدونها في
منتصف الليل ويطرقون الباب ثم يسألون األسرة إذا
ما كانت فقدت معيلها ،فيقدمون لها المساعدات
وهي عبارة عن مبالغ مالية ومواد عينية ،دون ذكر
أسماء من تبرعوا بها ،بل يقولون لها إنهم من أهل
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ويتطرق في حديثه إلى التعليم النظامي ،موضحا أن
شعلته بدأت في البحرين عام  ،1919علمًا بأنه في بداية
القرن العشرين كانت بعض األسر المقتدرة ترسل
أبناءها للدراسة بالخارج ،كبعض الجامعات الهندية
عام .1910
مجالس رمضانية عامرة

خليل المريخي في لقاء مع حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ،ملك مملكة البحرين المفدى ورئيس وأعضاء
مجلس إدارة جمعية البحرين الخيرية عام 2001

الخير ،ودون أن يعرف أي شخص غير أولئك العاملين أن
هذه األسرة أو تلك تسلمت مساعدة من أحد ،وكانت
تلك أريحية وطبيعة المجتمع فى ذلك الوقت تعبيرًا
عن القول النبوي الشريف “قدم يمينه ما ال تعلم
شماله” ،وكان هذا األسلوب هو المتبع في تقديم
المساعدات وخاصة عند الكوارث.
سنة الطبعة
وتحدث المؤرخ البحريني عما عرف بين أهل البحرين
والخليج بشكل عام بـ “سنة الطبعة” ،كان المئات
من أهل البحرين ممن يعملون في البحر ويعتمدون
على صيد اللؤلؤ يغيبون أيامًا بل وشهورًا عن أهاليهم
وأسرهم حيث ال يبقى في القرى والفرجان سوى
النساء واألطفال وقليل من الرجال ،حيث حدث إعصار
شديد عام  ،1925وقد راح ضحيته اآلالف من البحارة من
البحرين والكويت وعمان ،وكان ذلك الحدث مأساة
إنسانية حقيقية ،أكثر صورها مرارة مناظر األسر من
النساء واألطفال وهم محتشدون على السواحل في
انتظار وترقب أزواجهم وآبائهم وأبنائهم وإخوانهم
عبر السفن القليلة الناجية من الغرق بسبب اإلعصار،
فيما كانت أصوات البكاء والعويل تتردد فى كل مكان
على سواحل البحرين ،حيث كان الناجين من البحارة
قلة قياسا بمجموع الغارقين .وهنا برز معدن الناس
األصيل ،وتجلت النخوة في أهل المجتمع البحريني
وخرج من بينهم من أخذ يتفقد أحوال الناس دون أن
يكون ذلك من أجل شهرة أو مصلحة ،وبالطبع لم
تكن في ذلك الزمن أجهزة إعالم وكاميرات تصوير
حتى يقف أمامها المتبرعون ويعلنون تبرعهم،
وإنما ضرب األهالي مثا ً
ال عاليًا في التكافل والتالحم
والتراحم فيما بينهم.
لجنة مساعدة الفقراء
وال تقف توثيقات المريخي ومتابعاته التأريخية عند
الحوادث المأساوية ،فقد أرخ كما أوضح لـ “رمضانيات”

ما قام به األديب الراحل والصحفي المعروف عبد اهلل
الزايد في بداية عام  1940من تقدم بطلب لمستشار
حكومة البحرين اإلنجليزي للسماح له وآخرين
بإنشاء لجنة للهالل األحمر تقوم بعمل تطوعي
ومؤسس لمساعدة الفقراء الذين يحتاجون
منظم
َّ
للمساعدة ،حيث تحددت أهدافها وأدوارها في
المجتمع ،لكن المستشار عمل لى إعطاء الموضوع
صبغة دينية ،مقترحا بأن يكون مسمى اللجنة (لجنة
الصليب األحمر) ،وهو ما رفضه الزايد بشدة ،وقام
بتجديد المحاولة من خالل طلبه ذلك من المغفور
له الشيخ عبداهلل بن عيسى آل خليفة  -طيب اهلل
ثراه  ،-وكان في حينها مديرًا للمعارف ،فوافق الشيخ
عبد اهلل فورًا على مقترح الزايد ،ولكن تحت مسمى
لجنة مساعدة الفقراء .وكانت اللجنة برئاسة الشيخ
عبداهلل نفسه وسكرتارية عبداهلل الزايد ،وأمانة
الصندوق برئاسة عبد العزيز البسام ،وبعد أن عرضوا
مشروع اللجنة على المستشار وافق على قيامها
وصدق على تأسيسها ،وكانت باكورة أعمالها بناء
َّ
ملجأ لأليتام.
اتساع رقعة التعليم
ولفت المريخي إلى أن لجنة مساعدة الفقراء كانت
تقدم المساعدات لألسر بطرق مختلفة وأشكال
متعددة ،وكان أهمها مساعدة الطلبة والطالبات،
وفي تلك الفترة كانت الكتب والدفاتر المدرسية
غالية الثمن ،لذا تولت اللجنة شراء هذه المستلزمات
وتقديمها أو صرف مبالغ مالية لشرائها ،وبالتأكيد أن
ذلك العمل الجليل ساهم بشكل كبير في اتساع رقعة
التعليم ورغبة الناس في التعلم وتلقي العلم ،وإلى
جانب ذلك كان أهل البحرين يقدمون مساهماتهم
المادية لكثير من الدول العربية واإلسالمية ،وعندما
برزت مشكلة الشعب الفلسطيني كانت البحرين
وشعبها من أوائل البلدان التي قدمت مساعداتها،
وماتزال هذه الروح موجودة بحمد اهلل حتى اآلن.

وقد حاورت “رمضانيات” المؤرخ خليل المريخي حول
األجواء الرمضانية التي كانت تعيشها البحرين في
بدايات القرن الماضي ،حيث أوضح أن استعدادات
الناس لشهر رمضان المبارك كانت تبدأ مع بداية
شهر شعبان األغر ،أي قبيل حوالي شهر من بداية
الشهر الكريم ،حيث يستعد النسوة للشهر الكريم
بتنظيف المنازل وتزيينها وتهيئة المجالس وتجديدها،
ويجتمعن في الصباح من أجل دق الحنطة “الحب”،
فيما يستدعين “الصفافير” وهم ملمعو القدور
ومنظفيها من أجل تجهيز القدور للشهر الكريم،
فيما يستدعي الرجال “النقافة” “خبراء التنجيدات” من
أجل تهيئة مفارش مجالسهم استعداد الستضافة
الضيوف في شهر رمضان المبارك .ومع بداية الشهر
الكريم يهيأ الرجال مجالسهم ،ويدعون بعضهم
بعضا ،فيما تعد النسوة الصحون لتبادل األطباق،
وخاصة بين األهل والجيران ،حيث تتنقل الصحون بين
البيوتات بشكل كبير في مشهد نفتقده كثيرا هذه
األيام .وأشار إلى أن المجالس الرمضانية كانت عامرة
برجاالت وشخصيات المجتمع ،وكانت حواراتهم تزخر
بما هو نافع من العلوم والثقافة ،باإلضافة إلى ما
كانوا يتناولونه من قضايا اجتماعية وخيرية ومباحثات
حول الحلول المناسبة لها.
التمر والثريد والهريس
وأضاف :ومن األطباق التي الغني عنها في المجتمع
البحريني والتي تتواجد بشكل يومي على السفرة
الرمضانية هي التمر والثريد والهريس واللقيمات
والخنفروش والكباب والفالودة والطابي ،وأيضا من
العادات المتبعة حتى يومنا هذا هي تبادل أطباق
األكالت الرمضانية بين الجيران واألهل واألصدقاء حيث
ترى الحي يعج باألطفال الذين يسعون في توصيل تلك
األطباق قبيل إطالق مدفع اإلفطار ،كذلك من الوالئم
التي تقام في منتصف ليالي شهر رمضان وتسمى
(الغبقة) ،وعادة ما تتكون من الرز المحمر بالسكر أو
الدبس ويسمى محليًا (المحمر) .وأردف“ :تأتي ليلة
المنتصف من شهر رمضان ليخرج األطفال مرتدين
األزياء الشعبية وهم يحملون األكياس المصنوعة من
القماش الملون (لجمع المكسرات والحلويات التي
تسمى محليا القرقاعون) وجماعات أخرى من الشباب
حاملين الدفوف والطبول ومجسم على شكل فرس
مغطى باألقمشة الملونة يسمى (الفريسة) وهم
يطوفون ما بين البيوت مرددين األهازيج الشعبية
الرمضانية.
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مجلس الحواج
استقبلت عائلة الحواج في مجلسها الرمضاني عدد من المسؤولين وكبار
الشخصيات ورجال األعمال ،وكان من بين الحضور سعادة وزير الطاقة
د.عبدالحسين بن علي ميرزا ،سعادة المستشار محمد بن ابراهيم المطوع،
معالي السيد رئيس مجلس الشورى علي صالح الصالح ،معالي السيد رئيس
مجلس النواب خليفة الظهراني ،وفضيلة الشيخ عبدالحسين العصفور.
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مجلس عائلة الكوهجي

رمضانيات

7

رمضانيات

8

الجمعة  12رمضان  1432هجرية

 12أغسطس  2011ميالدية

ذكريات من أيام زمان
• صدر اعالن يمنع ركوب الحمير أو الخيل داخل االسواق في عام
 1942م
•

أسماء الشوارع سابقا  :شارع ديلي  -شارع الزبارة حاليا ،شارع
بلجريف شارع الشيخ عبداللة حاليا,شارع ابرار شارع الشيخ عيسى
حاليا،شارع الكولونيل برت شارع باب البحرين حاليا ،شارع كابتين
بارك شارع المهزع حاليا ،شارع التليغراف

• تم إصدار مجلة (كتابات) وهي مجلة فصلية تعني باآلداب
والثقافة صدرت عام 1976م.

كانويل المنقب األثري األمريكي عند التالل الدلمونية

المغفور له صاحب السمو الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة عندما كان
عمره  28عامًا ،عند توليه الحكم في العام 1961م

شارع الشيخ حمد القريب من مسجد الخميس

المقاهي الشعبية المنتشرة آنذاك في األسواق حيث يجتمع أغلب الناس
لشرب الشاي وأكل الباجلة والنخي وتبادل أطراف الحديث
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المستشار بلجريف و المرحوم األستاذ يوسف الشيراوي في باحة مدرسة
المنامة الثانوية

المغفور له صاحب السمو الملكي األمير محمد بن سلمان آل خليفة رئيس
مجلس التعليم وعضو المجلس االستشاري للموانيء آنذاك في الستينيات

المغفور له صاحب العظمة الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة مع ضيفه المغفور
له جاللة الملك عبدالعزيز آل سعود في قصر القضيبية في عام 1930م

شرطة الجمال في القلعة قبل القيام بواجباتهم اليومية

مقر المنتدى االسالمي بالمنامة
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Ramadan Kareem

IFTAAR BUFFET
@ TUBLI BRANCH

مجالس الجمعـة
مجلس يوسف عبدالوهاب الحواج

مجالس السبـت
باربار

17230088

الرفاع الغربي

36744404

العدلية

39665552

عالي

36411000

الجفيـر

مجلس محمد يوسف جالل

مجلس سعادة الشيخ عبدالرحمن
بن علي بن خليفـة آل خليفـة

مجلس علي بوكنان وإخوانه

مجلس أبناء المرحوم أ .أحمد العمران
مجلس أحمد محفوظ العالي
مجلس الشيخ عبدالرحمن بن
محمد بن راشد الخليفة

المجالس اليوميـة
السنابس

39453575

مجلس الشيخ عبداهلل بن علي بن حمد آل خليفة

بجانب فندق الخليج

17533311

مجلس أحمد محفوظ العالي

الرفاع الغربي

17661400

مجلس المرحوم السيد موسى العلوي

الرفاع

17561177

مجلس عائلة المديفع

العدلية

39661998

مجلس المرحوم علي بن يوسف فخرو

مجلس عائلة العوضي

الجفير

39323932

مجلس صالح خنجي

مجلس حسن بوخماس

الجفير

39652626

مجلس أحمد يوسف محمود

مجلس أبناء المرحوم أحمد عبدالرحمن الزياني
مجلس الشيخ إبراهيم بن حمد آل خليفة
مجلس عبدالحكيم الشمري

عالي

36411000

المنامة

39639888

الجفير
القضيبية

39454188

فريق العوضية

39457300

النعيم

17225547

39662685

مجلس أحمد منصور العالي

عالي

17249991

مجلس عبد المهدي البصري

بالد القديم

39645444

القضيبية

39678000

مجلس علي ومحمود حسين

خلف خارطة البحرين

39616900

مجلس صالح الجالوي

بالد القديم

39424269

الديه

39666491

مجلس الشيخ محمد بن خالد آل خليفة

الرفاع

39633111

مجلس صادق وتقي البحارنة

المنامة

17228855

أبو صيبع

39660066

مجلس راشد عبد الرحمن الزياني

الرفاع

17530808

مجلس المسلم

الحد

39672223

حدائق الماجد

39468668

مجلس الشيخ عبد اهلل بن خالد الخليفة

الرفاع

17812811

مجلس أبناء سيد كاظم جعفر العلوي

مجلس سيد شرف سيد جعفر سيد أحمد

القريه

39658800

مجلس الحاج محمد علي منصور الغسرة بني جمرة

39585457

سـار

39454948

مجلس المستشار أحمد بن سلوم

بالد القديم

17572222

بوري

39458262

دمستان

39466688

مجلس مصطفى عبداللطيف

رأس رمان

17311555

الدراز

39636364

مجلس الحاج علي بن أحمد الخاجة

مقابل جامع السيف

36666924

مدينة حمد

39660036

كرانه

39405405

بوري

39458262

الشاخوره

39607676

الدراز

39655977

قرية القدم

39622462

مجلس فاروق المؤيد

السنابس

17211200

مجلس الشيخ جاسم المؤمن

النعيم

39400944

مجلس الدكتور سعدي محمد عبداهلل

الحورة

39677388

مجلس علي عبدالعزيز العلوي

البسيتين

39666917

مجلس رشاد يوسف جناحي

النبيه صالح

17505750

مجلس ابناء حسن حيدر درويش
مجلس الحاج علي الطويل
مجلس إبراهيم عبداهلل لطف اهلل
مجلس ابناء السيد مجيد الماجد

مجلس عبد الغني وإبراهيم جهرمي وإخوانهم
مجلس جعفر محمد آل ضيف
مجلس السيد كاظم الدرازي
مجلس د .أحمد جاسم جمال
مجلس الشيخ أحمـد العصفـور
مجلس ميرزا المحاري

مجلس مجيد ومحمد الزيرة
مجلس أبناء المرحوم السيد محمد صالح عدنان الموسوي
مجلس د .محمد الدرازي

مجلس الشيخ أحمد العصفـور

المنامة

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

لحجز
المواعيد

ومن  8مساءًا حتى  11مساءًا خالل شهر رمضان المبارك.
تويوتا بالزا – توبلي 17 787 888...........................................................
مركز تويوتا للخدمة – عراد 17 677 222.............................................
مركز الصيانة السريعة  -المنامة17 256 677....................................
مركز تويوتا للخدمة السريعة  -الرفاع الشرقي17 775 778..........

 Ξنستقبلكم في تويوتا بالزا ومركز تويوتا للخدمة في عرادمن  7صباحًا حتى  3عصرًا

 Ξبطاقات إمسح وإربح مع جوائز فورية.

 Ξأسعار خاصة على خدمات التصليح والصباغة.

 20% Ξخصم على خدمات لومار وزيبارت.

 25% Ξخصم على قطع غيار وأجور الصيانة السريعة.

 Ξخدمة الصيانة السريعة خالل  59دقيقة فقط*.

مع فرصة الفوز بجوائز ق ّيمة تجعل من وقت إنتظارهم أكثر تشويقًا ومتعة.

خالل الشهر الفضيل هذا العام ،يمكن لزبائننا الكرام اإلستفادة من خدمات مميزة وعالية الجودة وبأسعار خاصة

رم�ضان كرمي

* شامل تغيير الزيت والفلتر وإجراء فحص  21نقطة حسب معايير تويوتا

جز
موعد
إنجاز مسب
ق
ًا
ل
ضمان
خدم
ة الصيانة ا سرعة
ل
سريعة

ير
جى ح

دعنا في تويوتا و شركة إبراهيم خليل كانو
نهتم بك خالل شهر رمضان المبارك

