
لتهنئكم  “رمضانيات”  عليكم  تطل  التوالي  على  الرابع  للعام  بخير..  وأنتم  عام  كل 
بحلول شهر رمضان المبارك.. لتشارككم فرحة استقباله ولتسعد معكم وبكم فى 
يا  بك  فمرحبًا  واإليمان...  الروح  بسمو  المذهبة  العطرة  ولياليه  الروحانية  أيامه  قضاء 
شهر اإلحسان، يا نبع الغفران، يا حبيب الرحمن، يا شهر الخير والرحمة، والنقاء والعفة، 
لنا  فهنيئًا  األرواح..  وترقى  النفوس،  وتسمو  القلوب،  تصفو  فيك   .. والصفاء  والطهر 

بقدوم شهر الخيرات، والمبرات، والمسرات... وكل عام وأنتم بخير...

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 
قيادة  يحفظ  أن  وجل  عز  المولى  سائلة  الدعاء،  مجيب  عليم  سميع  أنه  واإلسالمية 
البحرين الرشيدة وأن يسدد ويحفظ خطاها في كل ما تسعى إليه من نهضة وتقدم 

ونماء للوطن الغالي وألمتنا العربية واإلسالمية، ودمتم بحفظ اهلل ورعايته.

كل عام وأنتم بخير 
“رمضانيات” تهنئ 

وتبارك بحلول 
الشهر الكريم

شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس
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شهر رمضان شهٌر كريم، وموسٌم عظيم 
فيه  تعالى  اهلُل  ُم  ُيَعظِّ والطاعة،  للعبادة 
أبواب  ويفتح  العطاء،  فيه  وُيجزل  األجر 
الخيراِت  شهُر  فهو  راغب،  لكل  فيه  الخير 
فيه  ُتفتح  والهبات،  المنح  وشهُر  والبركات، 
أبواب الجنات، وتغلق فيه أبواب النيران، خاب 
أن  قبل  فانسلخ  رمضان  أدركه  من  وخسر 
“من  والسالم  الصالة  عليه  وقال  له،  ُيغفر 
ما  له  غفر  واحتسابًا  إيمانًا  رمضان  صام 

فيه تفتح أبواب الخير 
رمضـــان.. شهـــر اهلل

تقدم من ذنبه”، ومن خصائص شهر رمضان 
النار،  أبواب  وتغلق  الجنة،  أبواب  فيه  تفتح 
فال  وعصاتهم،  الشياطين  مردة  وتصفد 
يصلون وال يخلصون إلى ما كانوا يخلصون 
إليه من قبل، قال خير المرسلين -ص- “إذا 
دخل رمضان فتحت أبواب السماء، وغلقت 
وفي  الشياطين”،  وسلسلت  جهنم،  أبواب 
الجنة”   أبواب  فتحت  رمضان  جاء  “إذا  رواية 

رواه البخاري....
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كل عام وأنتم بخير.. للعام الرابع تلتقي بكم “رمضانيات” على صفحاتها الدينية والثقافية 
واالجتماعية لتنقل لكم أجواء الشهر الكريم وتغتنم معكم هذه الفرصة اإللهية إلعادة 
صياغة حياتنا وتنظيم عالقتنا باآلخرين، ونشر المحبة والتسامح والمغفرة بين أرجاء المجتمع، 
ونعم،  هبات  الشهر  فكل  تنتهي،  ال  الربانية  ونفحاته  تنقضي،  ال  الصوم  شهر  عجائب  فإن 
إن رمضان  فاللهم وفقنا لمعرفتها والداللة عليها والتوفيق لها، والموفق من وفقه اهلل، 
مدرسة عظيمة لتربية النفوس، وتهذيب القلوب، جاء رمضان لهذه األمة ليرفع مقدارها بين 
األمم، ليجعلها أمة تتعالى على حطام الدنيا، وتتسامى على الخسيس الفاني، أمة مجاهدة، 
أمة قائدة، أمة ربانية، ولن تكون إال بشهر الصوم وشهر الصبر، نعم هذا هو سر عزها، وسر 
النفس الحسية والمعنوية، ففي هذا الشهر يعيش  انتصرت على كل شهوات  أنها  قوتها 

المسلم وقد منع نفسه عن كل شهوة مباحة وغير مباحة.

كل عام وأنتم بخير.. في شهر التآخي والمحبة ذلك الشهر العظيم الذي ينتظره المسلمون 
بشغف ولهفة، وينتظره المؤمنون بشوٍق ودمعة، دموع فرح باستقبال أغلى وأكرم الشهور 
على قلوبهم..إنه شهر الخير والرحمة، شهر النقاء والعفة، شهر الطهر والصفاء ..فيه تصفو 
القلوب، وتسمو النفوس، وترقى األرواح.. فهنيئًا لنا بقدوم شهر الخيرات، شهر المبرات، شهر 
المسرات يباهي اهلل بكم مالئكته، وينظر إلى تنافسكم فيه .. مرحبًا بك أيها الضيف الكريم 
والشهر العظيم، مرحبًا بك يا شهر اإلحسان، يا نبع الغفران، يا حبيب الرحمن .. ها هي مواسم 
 .. السيئات  من  والتخفيف  الحسنات  لجني  مواسم  الناس،  بين  تنشره  بشذاها  جاءت  العطر 
يقول معلم الناس الخير صلى اهلل عليه وسلم “إذا كانت أول ليلة من رمضان فّتحت أبواب 
ـّـقت أبواب جهنم فلم يفتح منها باب، وصّفدت الشياطين،  الجنة فلم يغلق منها باب، وغل
وينادي مناٍد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، وهلل عتقاء من النار وذلك كل ليلة” - 

أخرجه البخاري ومسلم.

الوجبات  أحدث  تقديم  على  “رمضانيات”  تحرص  الرابع  عامها  في   .. بخير  وأنتم  عام  كل 
التثقيفية واإلعالمية، فكما عاهدناكم دائما ومنذ عامنا األول واالنطالقة األولى لصفحات 
فى  “رمضانيات”  واسهاماتكم..  بمشاركتكم  نجاحنا  ونزيد  ونتطور  بكم  نعلو  أن  المجلة 
اإلعالمية  واالنفرادات  الجديدة  المفاجئات والصفحات  بالكثير من  إليكم  تأتي  الرابع  عامها 
المتنوعة  أبوابها  عبر  البحريني  الجمهور  انتباه  على  بالكامل  ستستحوذ  التي  واللقاءات 
لقاء مع شخصيات بحرينية ويضم حوارات مثيرة ومشوقة مع  بينها:  والتي من  والمتميزة 
العائالت  كبرى  وتشمل  الليلية  للمجالس  مصورة  تغطية  وكذلك  البحرين،  أعالم  أشهر 
التي تنشر ألول مرة وتحمل لجمل  أيام زمان” وتختص بالصور  والوجهاء واألعيان، و“البحرين 
الذكريات لكل من يشاهدها، عالوة على مواضيع ذات صلة بالشهر الكريم، وتضم صفحات 
دينية روحانية وثقافية واجتماعية، باإلضافة إلى األبواب الجديدة ومن أبرزها:  باب شعراء من 
الصحافة  أرشيف  وباب  والعرب،  البحرينيين  واألدباء  الشعراء  كبار  سطوره  ويكتب  البحرين 
البحرينية ويضم كنوز المقاالت التي يرجع تاريخ بعضها ألكثر من 60 عاما، وأيضا باب حكايات 

وذكريات وهو الباب المفضل واألكثر قراءة وشعبية منذ صدور العدد األول للمجلة.

للعام الرابع على التوالي .. كل عام وأنتم بخير .. 
أسرة “رمضانيات”

رمضانيات
ى للنا�س
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22 اغ�سط�س 2009 ميالدية 

ال�سبت 1 رم�سان 1430 هجرية 

�أمناء  جمل�س  رئي�س  خليفة،  �آل  حمد  بن  نا�صر  �ل�صيخ  �صمو  �أكد 

�ملوؤ�ص�صة �خلريية �مللكية �أن �ملوؤ�ص�صة باتت تقدم خدماتها لأكرث من 

10000 يتيم و�أرملة بدعمٍ  كرميٍ  من جاللة �مللك �ملفدى حفظه 

�هلل ورعاه، م�صريً� �إىل �نه يف �لوقت �لذي يو�جه �ملوؤ�ص�صة عدد من 

�مل�صتوى  لتح�صني  �لأدنى  �حلد  متطلبات  زيادة  �أبرزها  �لتحديات 

�ملعي�صي للم�صتفيدين، وزيادة �أعد�د �مل�صتفيدين وتوقعاتهم لتنوع 

�خلريية  �ملنظمات  توقعات  وزيادة  �ملوؤ�ص�صة  من  �ملقدم  �لدعم 

مقابل  حتظى  �ملوؤ�ص�صة  فاإن  �ملوؤ�ص�صة،  قبل  من  لهم  �ملقدم  للدعم 

ذلك بفر�س هامة متكنها من مو�جهة تلك �لتحديات �أولها �لدعم 

فر�صة  �إىل  بالإ�صافة  �حلكيمة،  �لقيادة  ورعاية  �ل�صامي  �مللكي 

�مل�صئولية  وح�س  �ململكة  يف  �لقت�صادي  �لنتعا�س  من  �ل�صتفادة 

لدى �ملوؤ�ص�صات �خلا�صة.

تاأتي  �ملوؤ�ص�صة  هذه  �أن  رمضانيات” 
“ مع  حو�ر  يف  �صموه  وقال 

ت�صريف  يف  �لكر�م  و�أجد�ده  �آباوؤه  �ختطه  �لذي  للنهج  ��صتمر�رً� 

عن  نحيد  “لن  �أنه  موؤكدً�  �ملحتاجني،  وم�صاعدة  �ملو�طنني  �صئون 

هذ� �لنهج”.

و�صدد �صمو �ل�صيخ نا�صر بن حمد على دور �لقطاع �خلا�س يف دعم 

حر�س  �أثبتت  �لتجربة  �أن  �إىل  م�صريً�  وبر�جمها  �ملوؤ�ص�صة  جهود 

رجال �لأعمال على �لنهو�س بدورهم وم�صئولياتهم جتاه �ملجتمع.

“رمضانيات”
�شمو ال�شيخ نا�رص يف حديث مع 

�لقطاع �خلا�ص يلعب دور� �أ�سا�سيا يف 

دعم �أن�سطة �مل�ؤ�س�سة �خلريية

	اإىل	مقام	ح�سرة	�ساحب	اجلاللة	امللك	حمد	بن	عي�سى	اآل	خليفة	عاهل	البالد	املفدى مضانيات” باأحر	التهاين	واأعظم		التربيكات	
تتقدم	اأ�سرة	“ر

يل	العهد	الأمني،	واإىل	جميع	
ب	ال�سمو	ال�سيخ	�سلمان	بن	حمد	اآل	خليفة	و

ب	ال�سمو	ال�سيخ	خليفة	بن	�سلمان	اآل	خليفة	رئي�س	الوزراء	املوقر،	و�ساح
و�ساح

�سيامه	وقيامه،	واأن	يتقبل	منا	ومنكم	�سالح	الأعمال.
ب	البحرين	مبنا�سبة	حلول	�سهر	رم�سان	املبارك،	�سائلني	املوىل	عز	وجل	اأن	يبلغ	اجلميع	

�سع

حممد	اآل	خليفة،	واإىل	جميع	م�سئويل	ومنت�سبي	الوزارة	على	 بنت	 مي	 ال�سيخة	 والإعالم	 الثقافة	 وزيرة	 اإىل	 خا�ساً	 مضانيات” �سكراً	
كما	تقدم	“ر

اململكة،	وو�سيلة	بناءة	للتوا�سل	بني	كافة	اأفراد	وفئات	املجتمع. نوعها	يف	 من	 الأوىل	 تعد	 ضانيات” التي	
الدعم	الذي	قدموه	لإ�سدار	“رم

دنا	الغايل	حتت	ظل	قيادته	الر�سيدة.	
يف	بل

ىل	القدير	اأن	تعم	اخلريات	على	اجلميع	
�سائلني	املو

ت�صــدرعن		وكالــة	اأبــرا�س

شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناسرمضانيات

ذكريات من أيام زمان

.. إنه شهر الخير والرحمة، شهر رمضان .. الطريق إلى الجنةدموع المؤمنين تزرف فرحا باستقباله بشوٍق ودمعة، دموع فرح باستقبال أغلى وأكرم الشهور على قلوبهم 

األرواح،  وترقى  النفوس،  وتسمو  القلوب،  تصفو  فيه   .. والصفاء  الطهر  شهر  والعفة،  النقاء  شهر 

المبرات، شهر المسرات، يباهي اهلل بكم  الخيرات، شهر  أيها المسلمون بقدوم شهر  فهنيئًا لكم 

شهر اإلحسان، يا نبع الغفران ..مالئكته، وينظر إلى تنافسكم فيه .. مرحبًا بك أيها الضيف الكريم والشهر العظيم ، مرحبًا بك يا 

كل عام 
و“رمضانيات” 

بكم بخير 
شهر  أيام  فى  الرحم  صلة  أجملها  ننفق ما  لحظات  أسعدها  وما  والود، كريم،  الحب  مشاعر  من  كثيرا  شعب فيها  بين  العالقات  أواصر  أطيبها  وما 

البحرينية بحرينى أصيل... المجالس  أهمية  من  وأهلها انطالقا  أصحابها  وأصالة  والتراحم وروادها جاءت فكرة صدور مجلة تعنى وتاريخها  االجتماعي  التواصل  البحرين، بمبدأ  أهالي  جميع  بين  والود االنساني  الحب  روح  نشر  على  قادرة  ووجهاء والطيبة التى تبعثها تلك المجالس بين مجلة  مواطنين  من  يرتادونها  المجلة من  “رمضانيات”  فكانت  الكريم األولى من نوعها فى البحرين التى تصدر وعلماء،  رمضان  شهر  طيلة  األصيلة خصيصا  البحرين  بمجالس  ترحيب وتعنى  من  لمسناه  ما  وهو  اآلآلف والعامرة،  جانب  من  شديد  واعجاب  ومتابعة العام الماضي قابله اصرار شديد العام ولعل الترحيب الكبير من جانب الكثيرين ما تقدمه من تغطيات وتقارير مصورة.ممن أحبوا فكرة عمل المجلة وطبيعة واسع  الصدور  مواصلة  على  البحرين، الحالى  مجالس  في  الجديد  الدينية تقديم  الموضوعات  نشر  على  للشهر عالوة  قراءاتنا  خشوع  من  تزيد  ذكريات الكريم، إلى جانب عرض صفحات الصور التى  معها  نسترجع  التى  تقرر ولم يكن أمام هذا اإلصرار الشديد من ماضي عبق جميل.القديمة  أن  إال  “رمضانيات”  محبى  للعام جانب  صدورها  تواصل  أن  المجلة  أهالى أسرة  مع  لتحتفل  التوالى  على  قيادة البحرين بحلول شهر كريم ومبارك أعاده الثانى  البحرين  أهالى  جميع  علي  اإلسالمية اهلل  األمة  جميع  وعلى  بالخير واليمن والبركات.وشعبا 

الملك  الجاللة  صاحب  حضرة  مقام  إلى  التبريكات   وأعظم   التهاني  بأحر  أسرة“رمضانيات”  تتقدم 

الملكى  السمو  صاحب  وإلى  المفدى،  البالد  عاهل  البحرين  مملكة  ملك  خليفة  آل  عيسى  بن  حمد 

األمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، وإلى صاحب السمو الملكى األمير سلمان بن 

المبارك،  بمناسبة حلول شهر رمضان  البحرين  األمين، وإلى جميع شعب  العهد  آل خليفة ولى  حمد 

سائلين المولى عز وجل أن يبلغ الجميع صيامه وقيامه، وأن يتقبل منا ومنكم صالح األعمال.

Ramadaniyat

األربعاء 1 رمضان 1431 هجرية        11 أغسطس 2010 ميالدية         السنة الثانية
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رمضانيات
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس

Ramadanyat

       1 أغسطس 2011 ميالدية        السنة الثالثة
األثنين 1 رمضان 1432 هجرية 

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. 

اهلل  تدعو  أن  والخير  اليمن  بنفحات  المفعمة  المناسبة  هذه  في  المجلة  ألسرة  ويطيب 

العربية  واألمة  الوفي  البحرين  شعب  على  وخير  بركة  شهر  يجعله  أن  وتعالى  سبحانه 

واإلسالمية انه سميع عليم مجيب الدعاء، سائلة المولى عز وجل أن يحفظ قيادة البحرين 

ونماء  وتقدم  نهضة  من  إليه  تسعى  ما  كل  في  خطاها  ويحفظ  يسدد  وأن  الرشيدة 

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 .....

كل عام وأنتم واألمة اإلسالمية بخير

“رمضانيات” تهنئ وتبارك البحرين 

قيادة وشعبًا بحلول الشهر الكريم 
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ذكريات من أيام زمان

رمضان شهر الكرم والصدقة والجود والعطاء 

فكل ليلة عتق من النار وفيه تفتح أبواب الجنات 

أيام  من  فيه  بما  شهر  ألف  من  خير  ليلة  وفيه 

وساعات وينادي ربّنا كل يوم يوشك عبادي أن 

يصيروا للجنات وفيه تصّفد الشياطين والمردة 

وفيه تضاعف الحسنات وفيه فتح مكة وغزوة 

بدر وغيرها من الفتوحات، وعمرته تعدل حجة 

ُجّنة  ورمضان  الصلوات  أفضل  عليه  النبّي  مع 

من النار، وفيه تستغفر المالئكة لكل الصائمين 

من  فطره  عند  الصائم  ودعاء  والصائمات 

الدعوات المستجابة.

رمضان .. شهر الخير 

والغفران والقرآن 
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لتهنئكم  “رمضانيات”  عليكم  تطل  التوالي  على  الرابع  للعام  بخير..  وأنتم  عام  كل 

بحلول شهر رمضان المبارك.. لتشارككم فرحة استقباله ولتسعد معكم وبكم فى 

يا  بك  فمرحبًا  واإليمان...  الروح  بسمو  المذهبة  العطرة  ولياليه  الروحانية  أيامه  قضاء 

شهر اإلحسان، يا نبع الغفران، يا حبيب الرحمن، يا شهر الخير والرحمة، والنقاء والعفة، 

لنا  فهنيئًا  األرواح..  وترقى  النفوس،  وتسمو  القلوب،  تصفو  فيك   .. والصفاء  والطهر 

بقدوم شهر الخيرات، والمبرات، والمسرات... وكل عام وأنتم بخير...

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 

قيادة  يحفظ  أن  وجل  عز  المولى  سائلة  الدعاء،  مجيب  عليم  سميع  أنه  واإلسالمية 

البحرين الرشيدة وأن يسدد ويحفظ خطاها في كل ما تسعى إليه من نهضة وتقدم 

ونماء للوطن الغالي وألمتنا العربية واإلسالمية، ودمتم بحفظ اهلل ورعايته.

الشهر الكريموتبارك بحلول “رمضانيات” تهنئ كل عام وأنتم بخير 

شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس

يومية مسائية تصدر عن وكالة أبراس
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شهر رمضان شهٌر كريم، وموسٌم عظيم 
فيه  تعالى  اهلُل  ُم  ُيَعظِّ والطاعة،  للعبادة 

أبواب  ويفتح  العطاء،  فيه  وُيجزل  األجر 
الخيراِت  شهُر  فهو  راغب،  لكل  فيه  الخير 

فيه  ُتفتح  والهبات،  المنح  وشهُر  والبركات، 
أبواب الجنات، وتغلق فيه أبواب النيران، خاب 

أن  قبل  فانسلخ  رمضان  أدركه  من  وخسر 
“من  والسالم  الصالة  عليه  وقال  له،  ُيغفر 

ما  له  غفر  واحتسابًا  إيمانًا  رمضان  صام 

رمضـــان.. شهـــر اهللفيه تفتح أبواب الخير 
تقدم من ذنبه”، ومن خصائص شهر رمضان 

النار،  أبواب  وتغلق  الجنة،  أبواب  فيه  تفتح 
فال  وعصاتهم،  الشياطين  مردة  وتصفد 

يصلون وال يخلصون إلى ما كانوا يخلصون 
إليه من قبل، قال خير المرسلين -ص- “إذا 

دخل رمضان فتحت أبواب السماء، وغلقت 
وفي  الشياطين”،  وسلسلت  جهنم،  أبواب 

الجنة”   أبواب  فتحت  رمضان  جاء  “إذا  رواه البخاري....رواية 

تحمل لكم الكثير من المفاجئات والصفحات واألبواب الجديدة
”رمضانيات” في عامها الرابع تهنئ وتبارك

البحرين قيادة وشعبا بالشهر الكريم
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هالل رمضان

رؤية  شيَئين:  بأحِد  إال  تكون  ال  رمضان  هالل  ومراقبة 
أبي  فعن  يومًا،  ثالثين  شعبان  عدة  إكمال  أو  الهالل، 
صلَّى  اهلِل  رسوُل  َقاَل  َقاَل:   - عنُه  اهلُل  -رضَي  ُهَريَرة 
الهالل،  لرؤيِة  ِلُرؤَيِتِه”  “ُصوُموا   : وآلِه وسلَّم  َعليِه  اهلُل 
وهو هالل َرمضان، “وأْفِطُروا لُرؤَيِته”، وهو هالل َشوال، 
بعد َرمضان يأتي شوال، والَيوم األول ِمن شوال: هو 
يتَّضح  لم  إذا  يعني:  عليكم”  ُغمَّ  “فإن  الِفطر،  عيد 
ائي؛ “فأكِملوا شعبان  الهالُل ولم َتَروه، ولم َيظهر للرَّ
والعشرين  اسع  التَّ الَيوم  في  المراقبة  وتبدأ  ثالثين”، 
الذي يكون صبيحُته ثالثين، فإما أن يكون هذا الَيوم 
آخُر  يكوَن  أن  وإما  يوم،  آخر  هو  والعشرين  اسع  التَّ
ِتلُكم  في   - ُرؤي  فإذا  الثين،  للثَّ م  المتمِّ هو  يوٍم 
الي - بعد الَيوم التَّاسع  يلة؛ فِحينئٍذ يكون الَيوم التَّ اللَّ

من صامه إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه
َياُم”  رمضان .. “َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوْا ُكِتَب َعَلْيُكُم الصِّ

شهر رمضان 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، 
رواه مسلم، من صامه   - الكبائر”  اجتنبت  إذا  بينهن  لما  إلى رمضان، مكفرات  ورمضان 
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 ُغِفر 
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 
ن على  فلم ُيغفر له فقد رغم أنفه وأبعده اهلل، بذلك دعا عليه جبريل عليه السالم، وأمَّ
تلك الدعوة نبينا صلى اهلل عليه وسلم، فما ظنك بدعوة من أفضل مالئكة اهلل، يؤّمن 
عليها خير خلق اهلل، وهو 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.....

والعشرين - هو األول ِمن رمضان، فإذا لم نَر - سواء 
ِلُغيوم-؛  أو  لُغبار،  أو  بَصري،  لعائق  ؤَية  الرُّ هذه  كانت 
الي مباشرة  م شعباَن ثالثين؛ ليكون الَيوم التَّ فإننا نتمِّ
شعبان  في  قلناه  وما  َرمضان،  َشهر  من  األول  هو 
ال  وشوَّ َرمضان  في  نقوُله  الذي  نفُسه  هو  وَرمضان 
والِعشرين  التَّاسع  يوم  في  وننظر  بسواء-،  -سواًء 
للثَّالثين  م  المتمِّ يكون  أن  الي  التَّ الَيوم  يل،  اللَّ في 
أول  هو  يكون  أن  أو  الهالل،  رؤية  وبين  بيننا  حيل  -إذا 
نه  يام، وهذا ُيبيِّ أيَّام الِعيد كما كان ذاك أول أيَّام الصِّ
حديث عبد اهلل بن عمر -رضَي اهلُل عنُهما- َقاَل: َقاَل 
رسوُل اهلِل -صلَّى اهلُل َعليِه وسلَّم- “ال تُصوُموا حتَّى 
واَية األولى “ُصوُموا لُرؤيِة الِهالل”، هذه  َتَروا الهالَل” الرِّ
حتى  ُتفِطروا  وال  الهالل،  َتَروا  حتى  تُصوُموا  “ال  واَية  الرِّ
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َتَروُه، فإن ُغمَّ عليكم؛ فاقُدُروا له”، “فإن ُغمَّ عليكم”: 
ؤَية لسبب أو آَخر؛ فحينئٍذ نقول  الرُّ لم يظهر، ُمنعت 
ليكون  تصومون؛  ثم  مون،  تتمِّ يعني:  له”؛  “فاقُدُروا 
أول  هو  الي  التَّ الَيوم  ويكون  يومًا،  ثالثين  شهركم 

هر الجديد. أيَّام الشَّ

عطايا رمضان

وتعالى  تبارك  اهلل  أن  رمضان  شهر  خصائص  ومن 
الَِّذَي  َرَمَضاَن  “َشْهُر  تعالى:  قال  القرآن،  فيه  أنزل 
اْلُهَدى  َن  مِّ َناٍت  َوَبيِّ اِس  لِّلنَّ ُهًدى  اْلُقْرآُن  ِفيِه  ُأنِزَل 
األمة،  هذه  دستور  وهو  ]البقرة:185[،  َواْلُفْرَقاِن” 
وعد  فيه  المستقيم،  والصراط  المبين،  الكتاب  وهو 
ووعيد وتخويف وتهديد، وهو الهدى لمن تمسك به 
واعتصم، وهو النور المبين، نور لمن عمل به، لمن أحل 
حالله، وحرم حرامه، وهو الفاصل بين الحق والباطل، 
معشر  جميعًا  فعلينا  بالهزل،  ليس  الجد  وهو 
المسلمين العناية بكتاب اهلل تعالى قراءًة، وحفظًا، 
وتفسيرًا، وتدبرًا، وعماًل وتطبيقًا، ومن خصائص شهر 
النار،  أبواب  وتغلق  الجنة،  أبواب  فيه  تفتح  رمضان 
وال  يصلون  فال  وعصاتهم،  الشياطين  مردة  وتصفد 
يخلصون إلى ما كانوا يخلصون إليه من قبل، قال ص 
“إذا دخل رمضان فتحت أبواب السماء، وغلقت أبواب 
جاء  “إذا  رواية  وفي  الشياطين”،  وسلسلت  جهنم، 
رمضان فتحت أبواب الجنة” ]البخاري[، ومن خصائص 
شهر رمضان: تضاعف فيه الحسنات، ومن خصائص 
أجر  مثل  فله  صائمًا  فيه  فطر  من  أن  رمضان  شهر 
الصائم من غير أن ينقص من أجر الصائم شيئًا، قال 
ص “من فطر صائمًا فله مثل أجره من غير أن ينقص 
الترمذي وغيره[،  رواه  الصائم شيء” ]صحيح  أجر  من 
التي  القدر  ليلة  فيه  أن  رمضان:  شهر  خصائص  ومن 
التي  المباركة  الليلة  وهي  شهر،  ألف  من  خير  هي 
يكتب اهلل تعالى فيها ما سيكون خالل السنة، فمن 
ليلة  “فيه  ص  قال  كثير،  خيرًا  حرم  فقد  أجرها  حرم 
خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم” ]أحمد 
واحتسابا  إيمانا  قامها  ومن  صحيح[،  وهو  والنسائي 
غفر اهلل له ما تقدم من ذنبه، قال ص : “من قام ليلة 
القدر إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه” ]متفق 

عليه[، وقال ص: “من قامها إبتغاءها، ثم وقعت له، 
غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر” ]أحمد[، فياله من 
عمل قليل وأجره كثير وعظيم عند من بيده خزائن 
السموات واألرض، فلله الحمد والمنة، ومن خصائص 
ُل  “َتَنزَّ المالئكة، قال تعالى:  نزول  شهر رمضان: كثرة 
]القدر:4[، ومن خصائص شهر  وُح ِفيَها”  َوالرُّ اْلَمَلاِئَكُة 
رمضان: فيه أكلة السحور التي هي ميزة صيامنا عن 
أخبر  كما  عظيم  خير  وفيها  السابقة،  األمم  صيام 
صيامنا  بين  ما  “فصل  قال:  حيث  المصطفى  بذلك 
وقال  ]مسلم[،  السحر”  أكلة  الكتاب  أهل  وصيام 
السحور  في  فإن  “تسحروا  والسالم:  الصالة  عليه 

بركة” ]متفق عليه[.

عمرة تعدل حجة

بدر  غزوة  فيه  وقعت  رمضان:  شهر  خصائص  ومن 
للقتال  المالة  فيها  تنزلت  التي  الغزوة  وهي  الكبرى، 
المبين، حليف المؤمنين،  النصر  مع المؤمنين، فكان 
القوة  ذو  اهلل  إال  إله  فال  المشركين،  بذلك  واندحر 
فتح  فيه  كان  رمضان:  شهر  خصائص  ومن  المتين. 
إنبثق  الذي منه  الفتح  مكة شرفها اهلل تعالى، وهو 
نور اإلسالم شرقًا وغربًا، ونصر اهلل رسوله حيث دخل 
على  اهلل  رسول  وقضى  أفواجا،  اهلل  دين  في  الناس 
الوثنية والشرك الكائن في مكة المكرمة فأصبحت 
دار إسالم، وتمت بعده الفتوحات اإلسالمية في كل 
فيه  العمرة  أن  رمضان:  شهر  خصائص  مكان.ومن 
عليه  قال  الصحيحين  ففي  النبي،  مع  حجة  تعدل 
أو  حجة”  تعدل  رمضان  في  “عمرة  والسالم:  الصالة 
أنه  رمضان:  شهر  خصائص  ومن  معي”،  “حجة  قال 
ص:  قال  والخطايا،  الذنوب  تكفير  أسباب  من  سبب 
ورمضان  الجمعة،  إلى  والجمعة  الخمس،  “الصلوات 
الكبائر”  اجتنبت  إذا  بينهن  لما  مكفرات  رمضان  إلى 
صالة  فيه  أن  رمضان  شهر  خصائص  ومن  ]مسلم[، 
ونساًء  رجااًل  المسلمون  لها  يجتمع  حيث  التراويح، 
في بيوت اهلل تعالى ألداء هذه الصالة، وال يجتمعون 
شهر  خصائص  ومن  ألدائها،  رمضان  شهر  غير  في 
رمضان: أن األعمال فيه تضاعف عن غيره، فلما سئل 
رمضان”  في  “صدقة  ص:  قال  أفضل  الصدقة  أي 

]الترمذي والبيهقي[، ومن خصائص شهر رمضان: أن 
الناس أجود ما يكونون رمضان، وهذا واقع ملموس 
لنجده اآلن، ففي الصحيحين عن بن عباس رضي اهلل 
الناس، وكان أجود  النبي أجود  عنهما قال ص: “كان 
ما يكون في رمضان”..، ومن خصائص شهر رمضان: 
أنه ركن من أركان االسالم، وال يتم إسالم المرء إال به، 
َياُم  َها الَِّذيَن آَمُنوْا ُكِتَب َعَلْيُكُم الصِّ قال تعالى: “َيا أَيُّ
ُقوَن”  َتتَّ ُكْم  َلَعلَّ َقْبِلُكْم  ِمن  الَِّذيَن  َعَلى  ُكِتَب  َكَما 
خمس  على  اإلسالم  “بني  ص:  وقال  ]البقرة:183[، 
شهادة أن ال إله إال اهلل وأن محمدا رسول اهلل، وإقام 
البيت  وحج  رمضان،  وصوم  الزكاة،  وإيتاء  الصالة، 
رمضان:  شهر  خصائص  ومن  عليه[،  ]متفق  الحرام” 
كثرة الخير وأهل الخير، واقبال الناس على المساجد 
الشهر  هذا  غير  في  نجده  ال  مما  وفرادى،  جماعات 

العظيم المبارك.

ليلة القدر

واختص اهلل تبارك وتعالى هذه األمة المحمدية على 
غيرها  على  وفضلها  بخصائص،  األمم  من  غيرها 
الكتاب  لها  وأنزل  الرسل  إليها  أرسل  بأن  األمم  من 
في  العالمين  رب  كالم  العظيم،  اهلل  كتاب  المبين 
عز  اهلل  اختصها  ليلة  الليالي،  خير  هي  مباركة  ليلة 
وجل من بين الليالي، ليلة العبادة فيها هي خير من 
وأربعة  سنة  وثمانون  ثالث  وهي  شهر،  ألف  عبادة 
أشهر، أال وهي ليلة القدر، مبينًا لنا إياها في سورتين، 
قال تعالى في سورة القدر “إنا أنزلناُه في ليلِة القدر 
ألِف  من  خيٌر  القدِر  ليلُة   * القدر  ليلُة  ما  أدراَك  وما   *
شهر * َتَنزُل المالئكة والروح فيها بإذن ربهم من كِل 
تعالى  وقال  الفجر”،  مطلع  حتى  هي  سالٌم   * أمر 
إنا كنا  ليلٍة مباركٍة  أنزلناُه في  “إنا  الدخان  في سورة 
ليلة  وسميت  حكيم”،  أمٍر  كُل  ُيفَرُق  فيها   * ُمنٍذرين 
القدر من القدر وهو الشرف كما تقول فالن ذو قدر 
عظيم أي ذو شرف، كما أنه يقدر فيها ما يكون في 
تلك السنة، فيكتب فيها ما سيجري في ذلك العام، 
صنعه  إتقان  وبيان  وجل  عز  اهلل  حكمة  من  وهذا 
للعبادة فيها  وخلقه، كذلك قيل في تسميتها ألن 
إيمانا  القدر  ليلة  قام  “من  النبي  لقول  عظيم  قدر 
واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه” -متفق عليه -، 
وذكر العلماء أن لليلة القدر عالمات مقارنة وعالمات 
اإلضاءة  قوة  فهي  المقارنة،  العالمات  فأما  الحقة، 
الوقت  في  العالمة  وهذه  الليلة،  تلك  في  والنور 
عن  بعيدًا  البر  في  كان  من  إال  بها  يحس  ال  الحاضر 
الصدر  وانشراح  القلب،  طمأنينة  أي  األنوارالطمأنينة، 
من المؤمن، فإنه يجد راحة وطمأنينة وانشراح صدر 
الليالي،  الليلة أكثر من مما يجده في بقية  في تلك 
فيها  تأتي  ال  أي  ساكنة  فيها  تكون  الرياح  أن  كما 
كذلك  مناسبا،  الجو  بكون  بل  قواصف،  أو  عواصف 
فأن االنسان يجد في القيام لذة أكثر مما في غيرها 
من الليالي، أما العالمات الالحقة، فهي أن الشمس 
تطلع في صبيحتها ليس لها شعاع، صافية ليست 
كعادتها في بقية األيام، ويدل لذلك حديث أبي بن 
كعب أنه قال: أخبرنا رسول اهلل “أنها تطلع يومئذ ٍ ال 

شعاع لها” -رواه مسلم.
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عرفت البحرين تأسيس الصحافة بها اعتبارًا من شهر 

الزايد   عبداهلل  أصدر  عندما  1939م  عام  من  مارس 

التاريخ، وأطلق عليها  البالد في ذلك  أول جريدة في 

حتى  الجريدة  هذه  استمرت  وقد  )البحرين(.  جريدة 

عام 1944م، وشهدت اشتعال الحرب العالمية الثانية 

فكانت المصدر الوحيد الذي استقى منه المواطنون 

أخبار الحرب .

وفي عقد الخمسينيات من القرن العشرين شهدت 

الصحف  إصدار  مجال  في  االزدهار  من  حالة  البالد 

المحلية. ويعد عقد الخمسينيات نقطة تحول هامة 

البالد  شهدت  حيث  والمجالت،  الجرائد  إصدار  في 

“صوت  عنوانه  تحت   1950 عام  في  مجلة  أول  إصدار 

المجلة  وتعد  1954م.  عام  حتى  واستمرت  البحرين” 

فقد  البالد،  في  صدرت  التي  المجالت  أبرز  بين  من 

وكانت  غيرها.  من  أكثر  واألدب  الفكر  بأمور  اهتمت 

يتم  هناك  ومن  بيروت  في  الكشاف  دار  في  تطبع 

توزيعها على معظم الوطن العربي.

العشرين  القرن  أول جريدة في خمسينيات  وصدرت 

“القافلة” وهي جريدة أسبوعية جامعة صدر  باسم 

لدورها  ونظرًا  1952م.  عام  نوفمبر  في  األول  عددها 

تم  فقد  آنذاك  البريطاني  المستعمر  نقد  في 

القائمون  وتوجه  1954م.  عام  الصدور  عن  توقيفها 

“الوطن”  باسم  أخرى  جريدة  إصدار  بطلب  عليها 

1955م،  عام  في  وصدرت  أرادوا  ما  لهم  فكان 

وكانت امتدادًا لجريدة “القافلة” . وشهد عام 1952م 

“القافلة” وهي جريدة  ثانية بعد إصدار  إصدار جريدة 

جامعة  أدبية  أسبوعية  جريدة  وكانت  “الخميلة” 

إنها لم تسلم  إال  ركزت على األدب والثقافة والفن، 

من السلطة االستعمارية حينذاك حيث تم توقيفها 

مع بقية الصحف عام 1956م.

في عام 1955م صدرت جريدة أخرى باسم “الميزان” 

والوطنية،  القومية  القضايا  مقاالتها  في  عالجت 

واستقطبت أقالم الطلبة الذين يدرسون في الخارج، 

إال إن هذه التجربة لم يكتب لها النجاح فتم توقيفها 

عند الصدور عام 1956م.

د. منصور محمد سرحان

علمية  أدبية  سياسية  يومية  جريدة  البحرين: 
1939م،  مارس  في  األول  العدد  صدر  جامعة 

وتوقفت عن الصدور في يونيو 1944م. 

كل  تصدر  جامعة  فنية  أدبية  جريدة  الخميلة: 
1952م،  أكتوبر  في  األول  العدد  صدر  أسبوع، 

وتوقفت عن الصدور في عام 1956م.

العدد  صدر  جامعة،  أسبوعية  جريدة  القافلة: 
األول في 197 نوفمبر 1952م، وتوقفت عن الصدور 

في نوفمبر 1956م.

البدايات األولى للصحافة البحرينية
بقلم د. منصور محمد سرحان 

“جريدة  الخمسينيات  في  صدرت  التي  الجرائد  ومن 

الخليج” التي صدرت عام 1955 وتوقفت عام 1956م، 

1956م،  عام  الصادرة  العربي”  “الخليج  وجريدة 

وتوقفت عام 1961م.

كانت تلك هي البدايات األولى للصحافة البحرينية... 

بل هي بداية مرحلة تأسيس الصحف المحلية. وقد 

الستينات  عقد  في  بعد  فيما  الصحافة  انطلقت 

مبشرة  األخرى  العقود  وبقية  العشرين  القرن  من 

الستينات  ففي  التنوع.  غاية  في  صحف  بتأسيس 

وشهد  األسبوع”.  “وصدى  “األضواء”  جريدة  صدرت 

والفنية  الثقافية  المجالت  صدور  السبعينات  عقد 

المتميزة مثل مجلة “كتابات” و“البحرين فيديوترونك”، 

وغيرهما من المجالت المتنوعة.

إصدار  البحرين  شهدت  1976م  عام  من  فبراير  وفي 

“أخبار  بانتظام وهي جريدة  أول جريدة يومية تصدر 

و“الوسط”  1989م،  عام  “األيام”  جريدة  تلتها  الخليج” 

عام  و“الميثاق”  2003م،  عام  و“العهد”  2002م،  عام 

2006م  عام  و“الوقت”  2005م،  عام  و“الوطن”  2004م. 

وتوقفت عن الصدور عام 2010م، والبالد الصادر ة عام 

تشهد  البحرين  مملكة  فان  أخرى  وبكلمة  2008م 

اآلن صدور 97 صحيفة منها 12 جريدة، و66 مجلة، و19 

نشرة مهمة. وتوقفت عن الصدور 35 صحيفة منها 

15 جريدة، و15 مجلة، وخمس نشرات مهمة.

العدد  صدر  جامعة،  أسبوعية  جريدة  الوطن: 
األول في يونو 1954م/ وتوقفت عن الصدور في 

عام 1956م.

العدد  صدر  جامعة،  أسبوعية  جريدة  الميزان: 
الصدور  عن  وتوقفت  1955م،  سبتمبر  في  األول 

في أكتوبر1956م.
 

شهرية،  اجتماعية  أدبية  مجلة  البحرين:  صوت 
صدر العدد األول في 1950م، وتوقفت عن الصدور 

في 1945م.
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 الموروث الشعبي في الشعر واألدب 
في  البحرين

المتعاقبة  لألجيال  ثمينا  إرثا  الشعبى  التراث  باعتبار 
عناصر  منه  تستمد  الذى  الينضب  الذى  المعين  فهو 
حياتها فى شتى أمورها المعيشيه والتى من ضمنها 
الثقافة العامة، ومنها الشعر واألدب وقد أستمد منه 
وأزمانهم،  اتجاهاتهم،  اختالف  على  والشعراء  األدباء 
االدبيه  أعمالهم  عليها  يبنون  دعائم  وظروفهم، 
وهويتهم  انتماءهم  خاللها  من  ويبثون  والفنية، 
وإبداعاتهم  نتاجاتهم  في  تظهر  التي  الخاصه 

المتنوعة. 

هؤالء  استمد  قديمة،  أزمنة  ومنذ  البحرين،  وفي 
فى  وزرعوه  التراث  من  وأفكارهم  رؤاهم  المبدعون 
أثر  وهذا  جديده  وأفكار  رؤى  ليثمر  وأدبهم  شعرهم 
بالغ األهمية أذ اليزالون يرتبطون –ولو رمزيا – بتراثهم 
ومؤلفاتهم،  قصائدهم  في  ويستحضرون  الشعبي 

عادات وتقاليد ومفردات تجمل وتؤصل أعمالهم ..

إعاده  يتقبل  والفني  األدبي  للنتاج  المتلقى  يزال  وال 
ذاكرته وحسه لموروثه الشعبي، بكثير من االطمئنان 
حركه  مع  الموروث  هذا  نضوب  على  الحاضر  لكيانه 
الزمن السريعة، وتبدل الحياة العامة للناس، متلقين أو 

مبدعين ... وهذه سنة الكون والحياة.

فى  إال  واقعه  عن  يخرج  أن  االنسان  يستطيع  وال 
الخيال..

خارطة الشعر الحديث في البحرين
الموضوع  لنا  يبّسط  أن  فيمكن  التعبير  هذا  أعجبني 
الطقس  نشرات  في  العالم  بخارطه  قارناه  ما  إذا 

التلفزيونية.

فأنت ترى الجبال والوديان والبحار والصحارى إلى جانب 
معرفتك بالطقس فيها .

وهكذا أنظر إلى خارطة الشعر الحديث في البحرين أو 
في غيرها من البلدان .

أو  بعضها  من  االرتياح  وهناك  والتباين،  اإلختالف  هناك 
عدم تقبله، كالجو تماما....

ومع ذلك فأن الحداثه في حركة سريعة وتصل لكل 
من  المتعلمين  وكثره  االتصال  وسائل  بفعل  الناس 

المتلقين وتطور أذواق الناس .... فالخارطة تتسع ....

يقول الشاعر المرحوم صالح عبد الصبور ...

أقول لكم:

بأن الزيف قد يقتات بالفطنه

وسقط القول قد يعلو بأجنحٍة من الترديد..

دور المرأه الخليجية في الحركه الشعرية
فى  الشاعرات  من  كبير  لعدد  دواوين  عده  ظهرت 
هذه  وأكثر  العربي.  الخليج  أقطار  وبقيه  البحرين 
وبعضها  الحر،  الشعر  أو  الحديث،  الشعر  من  النتاجات 
اتاحت  وقد  شعرا.  يسمينها  وخواطر  كلمات  مجرد 
والصحف  المجالت  الكتابة  من  النوع  لهذا  المجال 
الشعر  بماهيه  إدراك  دون  المحاوالت  هذه  تنشر  التي 
الناشرين  وإلمام  معرفه  عدم  يظهر  وهذا  ومعاييره. 
بالشعر واللغه، أو رغبة أصحاب الصفحات )المتخصصه( 
في ملء تلك الصفحات بما يصلهم من كتابات قد ال 

تكون لها عالقه بالشعر.

وبالطبع فإن من يحاولن كتابه الشعر في الجيل الراهن 
الحدايثة وأسلوب  با لمدرسه  تأثرن  الالتى  الشابات  من 
وقد  جيدون  شعراء  وبعضهم  الكتابة،  في  الشعراء 
أخذت  بينما  مقبوله،  قصائد  صوغ  في  بعضهن  برز 
مجاراتها  يستطعن  لم  التي  التقليد  تيارات  بعضهن 
على  يحفظ  الذي  الخاص  بأسلوبهن  عنها  التعبير  أو 
هويتهن، فتراهن يعبرن عن حاالت بعيدة عن واقعهن 
عندما  وترائهن،  ثقافتهن  أو  الخليجية  بيئتهن  أو 
يتحدثن عن القطار والشالالت واألنهار والمقاهي التي 

يداعب نوافذها الثلج وقطرات المطر! 

 أساليب وألوان الشعر العربي 
قديما وحديثا 

ابتداء من الشعر الجاهلي، الموجود إلى اآلن في دواوين 
ثم  المعلقات،  باصحاب  المعروفين  الشعراء  فحول 
الشعر العربي ابان الحقبه االمويه، وبروز شعراء عاشوا 
وردت  التي  الصعبه  المفردات  عن  وتخلوا  الحقبة  تلك 
الجاهلي، حينما أطلعو على حياه جديده  الشعر  في 
وكونوا  وبغداد  مشق  كد  العربيه،  الجزيره  غير  في 
العصر  شعراء  تبعها  وموثره  رصينه  شعريه  مدرسه 
التعبير  في  التصرف  حريه  اتسعت  الذي  العباسي 
التي  الواسعة  االسالمية  الفتوحات  فترة  أعقبته  فيه 
التساع  تبعا  العربي  الشعر  من  متعدده  نماذج  افرزت 
جغرافيه ديار العرب والمسلمين ودخول ثقافات أخرى 
عن  نتج  مما  معها،  والتّمازج  العربية  الثقافات  على 
كالشعر  والتعبير،  الصياغة  في  متنوعة  أساليب  عنه 
أساليب،  من  قبله  لما  مغاير  كان  الذي  األندلسي 
وتعابير. وبرزت في االندلس مدرسه شعريه معبره عن 
الحياه وماتزخر به في ذالك الوقت من ثقافات متنوعه 
عربية أوروبية مشرقية تنوعت على أثرها االساليب في 

الشعر العربي. 

ثم كانت حقبة الدولة الفاطمية في مصر وما أفرزته 
من شعر باساليبه التي استمدت من المغرب والشرق، 
تبعا  واضعافا  قوة  تتفاوت  الشعرية  الحركة  وكانت 
انتصارات  من  العربي  الوطن  مربها  التي  للحاالت 

وقادتها  الشعوب  اهتمامات  ولمدى  وانكسارات 
بالثقافة واآلداب والعلم والشعر ...

واستمرت حركة الشعر العربي مسايره للظروف الحياه 
العربيه، وبرز شعراء مجيدون في مصر والعراق وسوريا 
ولبنان فكانوا طليعه شعراء العرب الذين استمرو في 
الحداثه  بداءت  حيث  الراهن،  الوقت  حتى  ابداعاتهم 
المدارس  على  تطغى  وتكاد  الشعر،  أساليب  تكون 

القديمة الرصينة ...

موقع الشعر الغنائي، في الواقع  
االجتماعي

الشعر الغنائي ثمرة من الواقع االجتماعي، بذورة فيه، 
التي  األرض  هذه  طبيعة  عن  يعبر  فهو  منه  وأصوله 
الجميل،  الجّيد  منه  يحبون  الذين  والناس  منها،  يخرج 
من  رعايته،  على  القائمون  وينتجه  وينميه  يزرعه  الذى 

فنانين أو مسؤولين...
ويتطور الشعر الغنائي بتطور الواقع االجتماعي جماال 
المجتمعات،  انتعشت  إذا  ذلك  غير  أو  وازدهارا،  ونماء 

ينتعش االنسان فيبدع..

موقع الشعر من األلوان األدبيه األخرى
فإنه  األدب  ألوان  من  لونًا  أو  نوعًا  الشعر  باعتبار 
في  واستمرارها  مكانتها  يحقق  التي  رسالته  يواصل 
العالمية.  الثقافات  وفي  عموما،  العربية  المجتمعات 
ومع انتشار الوسائل الحديثه فانه يتواصل مع الملتقي 
من  أكثر  ومتداوال،  ومسموعا  مقروء  مكان  كل  في 
غيره من أنواع األدب كالقصة والرواية والسير ومؤلفات 

األدباء من كتب ودراسات الفكروالمسرح وغيرها.

األدب  فنون  في  اآلخرين  المبدعين  من  أكثر  الشعراء 
وجمهور الشعر أكثر من المبدعين اآلخرين في فنون 
اآلداب وجمهور أكثر من المتابعين لشتى ضروب اآلداب 

والشعر صعب وطويل سّلمه ...  

االستاذ حسن كمال

فـي واحات الشعر
بقلم االستاذ حسن كمال
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ذكريات من أيـام زمان

المغفور له صاحب السمو الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة يفتتح إحدى 
محطات المياه في مدينة المحرق في الستينات

مركز شرطة المحرق في األربعينيات

العاهالن الكبيران المغفور له صاحب العظمة الشيخ سلمان بن حمد آل 
خليفة والمغفور له جاللة الملك عبد العزيز آل سعود خالل مأدبة غذاء 

المستشار بلجريف لدى تفقده احد ورش مدرسة الصناعة في الخمسينياتأقامة الوجيه أحمد كانو رحمه اهلل عام 1954م

أمطار غزيرة هطلت على البحرين عام 1959م 	•

انعقاد أولى جلسات مجلس الصحة بمستشفى حكومة  	•
البحرين عام 1957م

إقامة أول مباراة في كرة القدم بين البحرين والمملكة  	•
العربية السعودية عام 1945م

أقيم أول معرض متنقل ألربع فنانين بحرينيين في الواليات  	•
المتحدة األمريكية عام 1956م

هبطت أول طائرة ركاب في البحرين في منطقة العدلية  	•
عام 1932م
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المخابز الشعبية المنتشرة في المنامة والمحرق في األربعينيات والستينياتفيضانات في البحرين في عام 1953م

منظر عام لميدان باب البحرين في االربعينياتعين الحنينية في عام 1959م

المغفور له صاحب السمو الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة يتوسط 
ناريان سكرتير المستشار بلجريف والمعتمد السياسي في مطار 

البحرين عام 1955م

المغفور له صاحب السمو الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة والمرحوم 
جاللة الملك فيصل عاهل المملكة العربية السعودية والمرحوم السيد 

ياسر عرفات رئيس دولة فلسطين





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

سوف نستقبل ضيوفنا الكرام خالل شهر رمضان في منزلنا الكائن في منطقة سار يوم األثنين ليلة الثالثاء




