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ت�صــدر	عن		وكالــة	اأبــرا�س

�ضـور املجالـ�س الرم�ضانيــة ”رمضانيات “تــروي ذكريـات  من اأيـام زمـان

اأيام	�صهر	رم�صان	 الرتاويح	�صالة	للرجال	والن�صاء	توؤدي	يف	كل	يوم	من	

بعد	�صالة	الع�صاء	وي�صتمر	وقتها	اإىل	قبيل	الفجر,	وقد	حث	الر�صول	�صلى	

اهلل	عليه	و�صلم	على	قيام	رم�صان	فقال	“من	قام	رم�صان	اإمياناً	واحت�صاباً	

غفر	له	ما	تقدم	من	ذنبه”,	وقد	�صالها	ر�صول	اهلل	�صلى	اهلل	عليه	و�صلم	يف	

جماعة	ثم	ترك	االجتماع	عليها؛	خمافة	اأن	تفر�س	على	اأمته,	كما	ذكرت	

والرتاويح	جمع	ترويحة,	 املوؤمنني	عائ�صة	ر�صي	اهلل	عنها..	 اأم	 ذلك	عنه	

كل	 بني	 ي�صرتيحون	 عليها	 اجتمعوا	 ما	 اأول	 كانوا	 الأنهم	 بذلك	 و�صميت	

ت�صليمتني,	كما	قال	احلافظ	ابن	حجر,	وتعرف	كذلك	بقيام	رم�صان...

اأختلفت	العادات	الرم�صانية	فى	ال�صهر	الكرمي	وامتزجت	بني	احلا�صر	واملا�صي	

اجلميل,	ففي	الوقت	الذي	ن�صتمع	فيه	بروؤية	الفواني�س	يف	اأيدي	االأطفال,	ون�صتاق	

لزيارات	االأهل	واالأقارب	عقب	�صالة	الرتاويح,	ونع�صق	حلقات	الذكر	واملحا�صرات	

الرم�صانية,	 الذكريات	اجلميلة	فى	اخليام	 تبادل	 نحب	 اأي�صاً	 اأننا	 اإال	 الدينية,	

ونحر�س	كذلك	على	زيارة	املجال�س,	وبني	عادات	قدمية	وتقاليد	ع�صرية	حديثة	

زادت	حالوة	ال�صهر	الف�صيل	فى	قلوبنا,	وت�صاعفت	لهفتنا	اإىل	انتظاره	وق�صاء	

لياليه	واأيامه..	“رمضانيات”	ت�صاحب	امل�صلمني	فى	جمال�صهم	وخيامهم	وت�صتح�صر	

معهم	ذكريات	جميلة	وتقاليد	ع�صرية	اأجمل...

�ضالة الرتاويح.. وعد املغفرة 

يف قيام رم�ضان 

عادات قدمية وتقاليد ع�ضرية امتزجت لتزيد من حالوة ال�ضهر فى قلوبنا

منحة قدمها لنا ديننا الإ�ضالمي لنتطهر بها من ذنوب العام كله

رم�ضان.. بني ت�ضفري القدور ودق احلب 

واأنا�ضيد الأهازيج
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�ضميت بذلك لأن امل�ضلمني كانوا ي�ضرتيحون بني كل ت�ضليمتني

�ضالة الرتاويح .. من قام رم�ضان 

غفر له ما تقدم من ذنبه 
الزيادة,	فقد	قال	�شيخ	الإ�شالم	ابن	تيمية:	“له	اأن	ي�شلي	ع�شرين	

ركعة,	كما	هو	م�شهور	من	مذهب	اأحمد	وال�شافعي,	وله	اأن	ي�شلي	

ع�شرة	 اإحدى	 ي�شلي	 اأن	 وله	 مالك,	 مذهب	 هو	 كما	 وثالثني,	 �شتا	

ركعة,	وثالث	ع�شرة	ركعة.	ثم	ا�شتمر	امل�شلمون,	بعد	ذلك	ي�شلون	

�شالة	الرتاويح	كما	�شالها	الر�شول,	وكانوا	ي�شلونها	كيفما	اتفق	

لهم,	فهذا	ي�شلي	بجمع,	وذاك	ي�شلي	مبفرده,	حتى	جمعهم	عمر	

بن	اخلطاب	على	اإمام	واحد	ي�شلي	بهم	الرتاويح,	وكان	ذلك	اأول	

اجتماع	النا�س	على	قارئ	واحد	يف	رم�شان.

�سنة، وفر�ض كفاية

و	�شالة	الرتاويح	هى	�شالة	�شنة,	وقيل	فر�س	كفاية,	وهي	�شعار	من	

�شعارات	امل�شلمني	يف	رم�شان	مل	ينكرها	اإل	مبتدع,	قال	القحطاين	

يف	 امل�شنون	 وقيامنا	 واجب	 فر�س	 رم�شان	 و�شيامنا	 نونيته:	 يف	

رم�شـان,	اإن	الرتاويـح	راحـة	يف	ليله	ون�شاط	كل	عويجز	ك�شالن.

وذكرت	عائ�شة	ر�شي	اهلل	عنها	اأن	ر�شول	اهلل	�شلى	اهلل	عليه	و�شلم	

خرج	ليلة	من	جوف	الليل	ف�شلى	يف	امل�شجد,	و�شلى	رجال	ب�شالته,	

فاأ�شبح	النا�س	فتحدثوا,	فاجتمع	اأكرث	منهم,	ف�شلى	ف�شلوا	معه,	

فاأ�شبح	النا�س	فتحدثوا	فكرث	اأهل	امل�شجد	من	الليلة	الثالثة,	فخرج	

ِلّي	ب�شالته,	فلما	كانت	الليلة	 ر�شول	اهلل	�شلى	اهلل	عليه	و�شلم	ف�شٌ

الرابعة	َعَجَز	امل�شجد	عن	اأهله	حتى	خرج	ل�شالة	ال�شبح,	فلما	ق�شى	

	 الفجر	اأقبل	على	النا�س	فت�شهد,	ثم	قال:	“اأما	بعد	فاإنه	مل	يخف	علِيّ

مكانكم,	ولكني	خ�شيٌت	اأن	تفر�س	عليكم	فتعجزوا	عنها,	فتويف	ر�شول	

اهلل	�شلى	اهلل	عليه	و�شلم	والأمر	على	ذلك”.

 ل� جمعت ه�ؤالء على قارئ واحد 
لكان اأمثل

من	فر�شها	اأحيا	هذه	
ٌ
وملا	مات	ر�شول	اهلل	�شلى	اهلل	عليه	و�شلم	واأ

ال�شنة	عمر	ر�شي	اهلل	عنه,	فقد	خرج	البخاري	يف	�شحيحه	عن	عبد	

“خرجت	مع	عمر	بن	اخلطاب	 اأنه	قال:	 القاري	 الرحمن	بن	عبد	

اأوزاع	 النا�س	 فاإذا	 امل�شجد	 اإىل	 رم�شان	 يف	 ليلًة	 عنه	 اهلل	 ر�شي	

ب�شالته	 في�شلي	 الرجل	 وي�شلي	 لنف�شه,	 الرجل	 ي�شلي	 متفرقون	

هط,	فقال	عمر:	اإين	اأرى	لو	جمعت	هوؤلء	على	قارئ	واحد	لكان	 الَرّ

ليلة	 معه	 خرجت	 ثم	 كعب,	 بن	 اأبي	 على	 فجمعهم	 عزم	 ثم	 اأمثل,	

البدعة	 نعم	 عمر:	 قال	 قارئهم,	 ب�شالة	 ي�شلون	 والنا�س	 اأخرى,	

هذه,	والتي	ينامون	عنها	اأف�شل	من	التي	يقومون	ـــ	يريد	اآخر	الليل	

ـــ	وكان	النا�س	يقومون	اأوله”.	وعن	عروة	بن	الزبري	اأن	عمر	ر�شي	

اأبي	 على	 الرجال	 رم�شان,	 �شهر	 قيام	 على	 النا�س	 جمع	 عنه	 اهلل	

اأن	الذي	كان	 اأبي	حثمة.وروي	 بن	كعب,	والن�شاء	على	�شليمان	بن	

ي�شلي	بالن�شاء	متيم	الداري	ر�شي	اهلل	عنه.وعن	عرفجة	الثقفي	

بقيام	 النا�س	 ياأمر	 اأبي	طالب	ر�شي	اهلل	عنه	 بن	 “كان	علي	 قال:	

اإمام	الن�شاء”,	 اأنا	 اإمامًا	و	للن�شاء,	فكنت	 رم�شان	ويجعل	للرجال	

النبي	�شلى	اهلل	عليه	 “كان	 اأبي	هريرة	ر�شي	اهلل	عنه	قال:	 وعن	

و�شلم	يرغب	يف	قيام	رم�شان	من	غري	اأن	ياأمرهم	بعزمية”.

غفر له ما تقدم من ذنبه

وقد	قرن	�شلى	اهلل	عليه	و�شلم	بني	ال�شيام	والقيام,	فعن	اأبي	هريرة	

ر�شي	اهلل	عنه	قـال:	“�شمعت	ر�شول	اهلل	�شلى	اهلل	عليه	و�شلم	يقول	

لرم�شان	من	قامه	اإميانًا	واحت�شابًا	غفر	له	ما	تقدم	من	ذنبه”,	ويف	

رواية	يف	ال�شحيح	كذلك	عنه:	“من	قام	رم�شان	اإميانًا	واحت�شابًا	

غفر	له	ما	تقدم	من	ذنبه”,	وزاد	الن�شائي	يف	رواية	له:“وما	تاأخر”	

كما	قال	احلافظ	يف	الفتح,	وفعلها	يف	اآخر	الليل	اأف�شل	من	فعلها	يف	

اأوله	ملن	تي�شر	لهم,	واتفقوا	عليه,	لقول	عمـر	ر�شي	اهلل	عنه:	“والتي	

ينامون	عنها	اأف�شل	من	التي	يقومون”.	وهلل	در	ال�شافعي	حيث	قال,	

بت�شع	 باملدينة	 يقومون	 النا�س	 )راأيت	 الزعفراين:	 عنه	 روى	 كما	

وثالثني,	ومبكة	بثالث	وع�شرين,	ولي�س	يف	�شيء	من	ذلك	�شيق(,	

اأكرثوا	 اأطالوا	القيام	واأقلوا	ال�شجود	فح�شن	واإن	 “اإن	 اأي�شًا:	 وقال	

ال�شجود	واأخفوا	القراءة	فح�شن,	والأول	اأحب	اإيل”,	واخلال�شة	اأن	

اأ�شح	واأف�شل	�شيء	اأن	يقام	رم�شان	باإحدى	ع�شرة	ركعة	مع	اإطالة	

القراءة,	ول	حرج	على	من	قام	باأكرث	من	ذلك.

ختم القراآن فى قيام رم�سان 

ومل	حتد	القراءة	فيها	بحد,	وكان	امل�شلمون	يطيلون	فيها	وا�شتحب	

كل	 النا�س	 لي�شمع	 رم�شان	 قيام	 يف	 القراآن	 يختم	 اأن	 العلم	 اأهل	

اإذا	 اإل	 ذلك	 على	 الزيادة	 البع�س	 وكره	 القراآن,	 �شهر	 يف	 القراآن	

املوطاأ	 يف	 مالك	 روى	 فقد	 به,	 باأ�س	 فال	 ذلك	 على	 جماعة	 تواطاأ	

عن	عبد	الرحمن	الأعرج	اأنه	قال:	“�شمعت	اأبي	يقول		كنا	نن�شرف	

يف	رم�شان	من	القيام	فن�شتعجل	اخلدم	بال�شحور	خمافة	الفجر”,	

وروى	مالك	اأي�شًا	عن	ال�شائب	بن	يزيد	قال:	“اأمر	عمر	بن	اخلطاب	

ر�شي	اهلل	عنه	اأبي	بن	كعب	ومتيمًا	الداري	اأن	يقوما	للنا�س	وكان	

القارئ	يقراأ	باملائتني	حتى	كنا	نعتمد	على	الع�شا	من	طول	القيام,	

وما	كنا	نن�شرف	اإل	يف	فروع	الفجر”.

االأمر على ما يحتمله النا�ض

وروى	البيهقي	باإ�شناده	عن	اأبي	عثمان	الهندي	قال:“دعا	عمر	بن	

يقراأ	 اأن	 قراءة	 اأ�شرعهم	 فاأمر	 فا�شتقراأهم	 قراء	 بثالثة	 اخلطاب	

للنا�س	ثالثني	اآية,	واأمر	اأو�شطهم	اأن	يقراأ	خم�شًا	وع�شرين	اآية,	واأمر	

اأبطاأهم	اأن	يقراأ	ع�شرين	اآية”,	وقال	ابن	قدامة:	قال	اأحمد:	“يقراأ	

بالقوم	يف	�شهر	رم�شان	ما	يخف	على	النا�س,	ول	ي�شق	عليهم,	ول	

وقال	 النا�س,	 يحتمله	 ما	 على	 والأمر	 الق�شار”,	 الليايل	 يف	 �شيما	

القا�شي	اأبو	يعلى	:” ل	ي�شتحب	النق�شان	عن	ختمة	يف	ال�شهر	لي�شمع	

النا�س	جميع	القراآن	ول	يزيد	على	ختمة,	كراهية	امل�شقة	على	من	

خلفه	والتقدير	بحال	النا�س	اأوىل”,	وقال	ابن	عبد	الرب:	“والقراءة	

الآيات	 ويزيد	يف	 الطوال,	 الآيات	 بع�شر	من	 �شهر	رم�شان	 قيام	 يف	

الق�شار,	ويقراأ	ال�شور	على	ن�شق	امل�شحف”.

اميانا واحت�سابا 

الإ�شالم	 يف	 �شالة	 هي	 رم�شان	 قيام	 �شالة	 اأو	 الرتاويح	 �شالة	

للرجال	والن�شاء	توؤدى	يف	كل	يوم	من	اأيام	�شهر	رم�شان	بعد	�شالة	

�شلى	 الر�شول	 حث	 وقد	 الفجر,	 قبيل	 اإىل	 وقتها	 وي�شتمر	 الع�شاء	

اهلل	عليه	و�شلم	على	قيام	رم�شان	فقال	“من	قام	رم�شان	اإميانًا	

اهلل	 ر�شول	 �شالها	 وقد	 ذنبه”,	 من	 تقدم	 ما	 له	 غفر	 واحت�شابًا	

�شلى	اهلل	عليه	و�شلم	يف	جماعة	ثم	ترك	الجتماع	عليها؛	خمافة	

عائ�شة	 املوؤمنني	 اأم	 عنه	 ذلك	 ذكرت	 كما	 اأمته,	 على	 تفر�س	 اأن	

لأنهم	 بذلك	 و�شميت	 ترويحة,	 جمع	 والرتاويح	 عنها..	 اهلل	 ر�شي	

كانوا	اأول	ما	اجتمعوا	عليها	ي�شرتيحون	بني	كل	ت�شليمتني,	كما	قال	

احلافظ	ابن	حجر,	وتعرف	كذلك	بقيام	رم�شان.

امل�عظة والتذكرة للتفقه فى الدين 

ويف	بع�س	البالد	الإ�شالمية	تقليد	يف	ا�شرتاحة	بني	ركعات	القيام	

تلقى	موعظة	وتذكرة	على	امل�شلني	ليتفقهوا	يف	اأمور	دينهم	وتذكرة	

بروحانيات	 ترقى	 الرتاويح	 و�شالة	 املوؤمنني	 تنفع	 الذكرى	 فاإن	

عليه	 النبي	 حديث	 يف	 يثبت	 ومل	 وحزبه,	 ال�شيطان	 وتغيظ	 املوؤمن	

اأنه	 اإل	 الرتاويح,	 �شالة	 ركعات	 عدد	 عن	 �شيء	 وال�شالم	 ال�شالة	

ع�شرة	 اإحدى	 �شالها	 اأنه	 وال�شالم	 ال�شالة	 عليه	 فعله	 من	 ثبت	

كيفية	 عن	 �ُشئلت	 حني	 عائ�شة	 املوؤمنني	 اأم	 ذلك	 بينت	 كما	 ركعة	

يزيد	 اهلل	 ر�شول	 كان	 ما	  “ فقالت:	 رم�شان,	 يف	 الر�شول	 �شالة	

اأربعًا,	 ي�شلي	 ركعة,	 ع�شرة	 اإحدى	 على	 غريه	 يف	 ول	 رم�شان	 يف	

ت�شاأل	عن	 اأربعًا,	فال	 ي�شلي	 ثم	 وطولهن,	 ت�شاأل	عن	ح�شنهن	 فال	

ح�شنهن	وطولهن,	ثم	ي�شلي	ثالثًا	“ متفق	عليه,	ولكن	هذا	الفعل	

منه	-	�شلى	اهلل	عليه	و�شلم	-	ل	يدل	على	وجوب	هذا	العدد,	فتجوز	

“اأرحنا	بها	يا	بالل”..	هكذا	كان	يقول	الر�صول	
�صلى	اهلل	عليه	و�صلم	ملوؤذنه	بالل	لريفع	ال�صالة	

فهى	الراحة	للموؤمن	احلق	...	ولي�س	اأف�صل	من	

ال�صالة	فى	�صهر	رم�صان	الكرمي	الذى	اأو�صانا	

الر�صول	الكرمي	بقيام	ليله	و�صوم	نهاره	فيكون	

�صفيعاً	لنا	يوم	القيامة	و�صببا	فى	دخولنا	اجلنة	

...و�صالة	الرتاويح	تقت�صر	على	ال�صهر	الكرمي	

وهى	منحة	قدمها	لنا	ديننا	اال�صالمي	لنتطهر	

القران	 فيها	 ونختم	 كله	 العام	 ذنوب	 من	 بها	

الكرمي	ففيها	العظة	وفيها	الثواب	وفيها	الراحة	

من	هموم	الدنيا	وذنوب	االخرة...

الرتاويح يف البيت اأم يف امل�سجد

اإىل	 امل�شجد	 اأم	 البيت	 يف	 �شالتها	 حول	 العلم	 اأهل	 اآراء	 واختلفت	

ثالثة	اآراء:	1.	القيام	مع	النا�س	اأف�شل,	وهذا	مذهب	اجلمهور,	لفعل	

عمر	ر�شي	اهلل	عنه,	وحلر�س	امل�شلمني	على	ذلك	طول	الع�شور	.2.	

القيام	يف	البيوت	اأف�شل,	وهو	رواية	عن	مالك	واأبي	يو�شف	وبع�س	

يف	 املرء	 �شالة	 “اأف�شل	 	: و�شلم	 عليه	 اهلل	 �شلى	 لقوله	 ال�شافعية,	

فمن	 الأ�شخا�س,	 باختالف	 تختلف	 امل�شاألة	 املكتوبة”.3.	 اإل	 بيته	

كان	حافظًا	للقراآن	ذا	همة	على	القيم	منفردًا	ول	تختل	ال�شالة	يف	

امل�شجد	بتخلفه	ف�شالته	يف	اجلماعة	والبيت	�شواء,	اأما	اإذا	اختل	

�شرط	من	هذه	ال�شروط	ف�شالته	مع	اجلماعة	اأف�شل.
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�شابقه	وقد	يكون	مو�شوع	احللقة	اآية	قراآنية	مع	�شرحها	اأو	ق�شة	

من	�شرية	النبي	)�س(	اأو	الأئمة	)ع(	اأو	�شرحا	حلديث	�شريف.

 زيارة االأهل و�سلة الرحم 

	كما	تت�شم	ليال	ال�شهر	الف�شيل	فى	البحرين	بالتوا�شل	بني	الأهل	

والأ�شحاب	عن	طريق	الزيارات	فيما	بعد	�شالة	الرتاويح	�شواء	

للرجال	اأو	الن�شاء	ب�شكل	مكثف	وهذا	بالرغم	من	اأن	البع�س	من	

ال�شريحة	ال�شبابية	وبع�س	من	الكبار	يذهبون	للمجمعات	واملقاهي	

التي	تعج	باحلركة	واحليوية	يف	�شهر	رم�شان	وهو	تقليد	ع�شري	

متبع	يف	اأيامنا	هذه	كربنامج	لل�شهرة	والتجمع	مع	الأ�شحاب.

اخليام الرم�سانية فكرة جديدة للم 

ال�سمل 

ورغم	اأنها	فكرة	جديدة	على	امل�شلمني	,	اإل	اأن	اخليام	الرم�شانية	

البحرين	 يف	 لي�س	 الكرمي	 ال�شهر	 عالمات	 اأبرز	 من	 واحدة	 تعد	

وحدها	ولكن	فى	جميع	اأقطار	العامل	ال�شالمي,	فلما	كان	�شهر	

تبادل	 على	 امل�شلمون	 درج	 فقد	 واملودة	 الرتاحم	 �شهر	 رم�شان	

الزيارات	يف	هذا	ال�شهر	الكرمي	وق�شاء	اأم�شياته	يف	و�شل	من	ل	

الأمر	 تطور	 الوقت	 الكرمي,	ومبرور	 ال�شهر	 يرونهم	يف	غري	هذا	

اإىل	اأن	اأ�شبحت	املقاهي	واملطاعم	تخ�ش�س	اأماكن	خا�شة	جلمع	

البيوت	 جو	 عن	 بعيدا	 والأ�شدقاء	 الأقارب	 فيها	 وليلتقى	 ال�شمل	

وهذه	الأماكن	عادة	حتمل	جو	روحاين	وم�شممة	ب�شكل	يتنا�شب	

مع	�شعائر	هذا	ال�شهر	فتكون	على	�شكل	خيام	ويعلق	بها	الفواني�س	

ارتبطت	 التي	 اخلا�شة	 واحللويات	 الطيبة	 الأكالت	 فيها	 وتقدم	

اإىل	 الرم�شانية	 اخليام	 تطورت	 اأي�شا	 الوقت	 ومع	 ال�شهر,	 بهذا	

واأ�شبحت	 رم�شان	 �شهر	 لياىل	 من	 ليلة	 بكل	 يومى	 احتفال	 �شبه	

واأ�شبح	هناك	من	 اإىل	طقو�شه	اخلا�شة,	 ي�شاف	 طق�شا	جديدا	

وال�شدقاء	 ال�شر	 وباتت	 اأم�شياته	 ليحيوا	 ال�شهر	 هذا	 ينتظرون	

اخليام	 عناوين	 على	 وال�شحور	 الفطار	 عزومات	 تتبادل	

الرم�شانية	املف�شلة	لديهم.

الفان��ض

تاريخي	 وموروث	 الهامة	 الذكريات	 من	 رم�شان	 فواني�س	 وتعترب	

يف	�شهر	رم�شان	الكرمي	بني	ال�شغار	والكبار	على	حد	�شواء,	وقد	

للذهاب	 لياًل	 الإ�شاءة	 يف	 الإ�شالم	 �شدر	 يف	 الفانو�س	 ا�شتخدم	

الفانو�س	 حتول	 وقد	 والأقارب,	 الأ�شدقاء	 وزيارة	 امل�شاجد	 اإىل	

من	وظيفته	الأ�شلية	يف	الإ�شاءة	لياًل	اإىل	وظيفة	اأخرى	ترفيهية,	

الفواني�س	 حاملني	 والأزقة	 ال�شوارع	 يطوفون	 الأطفال	 راح	 حيث	

الفانو�س	 اأ�شبح	 حتى	 احللوى	 اأنواع	 من	 بالهدايا	 ويطالبون	

يف	 ال�شهرية	 واأغانيهم	 الأطفال	 واألعاب	 رم�شان	 ب�شهر	 مرتبطًا	

هذا	ال�شهر.

الرثيد طبق رم�سان يف البحرين 

ومن	اأهم	الأ�شياء	التي	يحر�س	عليها	البحرينيني	على	تواجدها	

يف	رم�شان	القمح	والأرز	والتمور,	واأهم	الأطباق	على	املائدة	تكون	

ال�شوربة	والهري�س	واأ�شهر	الأكالت	يف	الفطور	)الرثيد(	وهو	عبارة	

عن	اخلبز	مع	اللحم	بينما	جاءت	بع�س	املاأكولت	العربية	اجلميلة	

مثل	اللقيمات	واملك�شرات	والب�شبو�شة	وال�شمبو�شة	وغريها,	حيث	

يجتمع	الأهل	والأ�شدقاء	واجلريان	لتناول	تلك	الأكالت	من	خالل	

اجلل�شات	اجلميلة	التي	جتمع	فيما	بني	الأرحام.

رم�ضان .. بني الفانو�س واملدفع 
واملجال�س واخليام وحلقات الذكر

رم�ضان .. بني الفانو�س واملدفع 
واملجال�س واخليام وحلقات الذكر

ب�صغف	 امل�صلمون	 ينتظره	 الذي	 العظيم	 ال�صهر	 ذلك	 	.. رم�صان	

با�صتقبال	 فرح	 دموع	 ودمعة,	 ب�صوق	 املوؤمنون	 وينتظره	 ولهفة,	

والرحمة,	 اخلري	 �صهر	 ..اإنه	 قلوبهم	 على	 ال�صهور	 واأكرم	 اأغلى	

القلوب,	 النقاء	والعفة,	�صهر	الطهر	وال�صفاء..فيه	ت�صفو	 �صهر	

وت�صمو	النفو�س,	وترقى	االأرواح,	ويف	رم�صان	اأي�صاً	ن�صتمتع	بروؤية	

الفانو�س	فى	يد	االأطفال,	ون�صتاق	لزيارات	االأهل	واالأقارب	عقب	

	, الدينية	 واملحا�صرات	 الذكر	 حلقات	 ونع�صق	 	, الرتاويح	 �صالة	

الرم�صانية,	والكثري	من	 الذكريات	اجلميلة	يف	اخليام	 ونتبادل	

العادات	الرم�صانية	التي	ت�صردها	“رمضانيات”.

عادات قدمية وتقاليد ع�ضرية

حلقات للذكر وحما�سرات  دينية 

ولعل	اأكرث	ما	مييز	�شهر	رم�شان	فى	البحرين	التعبد	والتقرب	هلل	

بتالوة	القراآن	الكرمي	يف	امل�شاجد	والتجمع	يف	�شكل	حلقة	در�س	

بامل�شجد	حول	الإمام	لذكر	اهلل	وتدار�س	القراآن	الكرمي	وكان	ما	

عن	 خمتلفا	 مو�شوعا	 يوم	 كل	 تتناول	 باأنها	 احللقات	 هذه	 مييز	
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 ت�ضفري القدور ودق

 احلب واأنا�ضيد

 الأهازيج تعلن فرحة

 حلول رم�ضان

الأنا�شيد	الرم�شانية	فيح�شلون	على	بع�س	الهدايا	وقد	انح�شرت	

هذه	العادة	الآن,	ولكنها	باقية	يف	بع�س	الأحياء.		

20 ا�سما للفان��ض 

اأبو	 اأبو	عرق	 اأبو	�شرف	 اإ�شما؟	منها	 وللفانو�س	اأكرث	من	ع�شرين	

ملوز	اأبو	ح�شوة	امل�شد�س	ال�شاروخ	الدبابة	�شقة	البطيخ.	اأما	اأ�شهر	

ت�شنع	 التي	 الفواني�س	 اأكرب	 وهو	 ولد”	 “اأبو	 فهو	 كلها	 الأ�شماء	

يف	رم�شان	وهو	علي	هيئة	�شكل	رباعي	ويطلق	عليه	هذا	ال�شم	

لوجود	اأربعة	فواني�س	�شغرية	تعتمد	علي	زواياه	الأربعة	وكل	واحد	

الفانو�س	 حجم	 ولكرب	 الكبري,	 الفانو�س	 اأولد	 اأحد	 ميثل	 منها	

اأ�شحاب	 علي	 ا�شتخدامه	 ويقت�شر	 حمله	 الطفال	 ي�شتطيع	 فال	

وي�شاء	 املحالت	 واجهات	 به	 يزينون	 الذين	 التجارية	 املحالت	

مب�شابيح	الكهرباء,	اأما	املعني	الأ�شلي	للفانو�س,	فهو	“النمام”	

ويرجع	�شاحب	القامو�س	ت�شميته	بهذا	ال�شم	اإىل	اأنه	يظهر	حامله	

و�شط	الظالم	والكلمة	بهذا	املعني	معروفه.

مدفع البحرين 

الكرمي,	 ال�شهر	 كاأبرز	عالمات	 املدفع	 ياأتى	 نف�شه,	 ال�شياق	 وفى	

ويتكون	املدفع	من	دولبني	مثل	دواليب	العربيات	والقذيفة	عبارة	

عن	ح�شوة	قما�س	من	الكتان	حم�شوة	بالبارود	ومت�شلة	بكب�شولة	

ي�شعها	اجلندي	فى	املدفع	وعن	طريق	حبل	رفيع	يقوم	باإطالقها	

املدفع	فى	مكانه	ويبلغ	ارتفاع	املدفع	عن	�شطح	الأر�س	170	مرتًا,	

ويبلغ	مدى	�شوته	حواىل	10	كيلومرتات	بحيث	ي�شمعه	اأكرب	قدر	

من	امل�شلمني,	وفى	البحرين	بالقرب	من	دوار	اللوؤلوؤة	بالعا�شمة	

املنامة,	وحتديدًا	قبيل	غروب	ال�شم�س	تقف	جمموعة	كبرية	من	

تتهافت	 حيث	 رم�شان,	 �شهر	 افطار	 مدفع	 حول	 حول	 ال�شيارات	

مدفع	 من	 بالقرب	 ال�شور	 للتقاط	 هناك	 باطفالهم	 العائالت	

اخرتاع	 قبل	 �شوته	 على	 النا�س	 يفطر	 يوما	 كان	 الذى	 الفطار	

الإذاعة	والتلفزيون.	

رم�صان	 �صهر	 مييز	 ما	 اأكرث	

والتقرب	 التعبد	 البحرين	 فى	

يف	 الكرمي	 القراآن	 بتالوة	 هلل	

امل�صاجد	والتجمع	يف	�صكل	حلقة	

در�س	بامل�صجد	حول	االإمام	لذكر	

الكرمي	 القراآن	 وتدار�س	 اهلل	

وكان	ما	مييز	هذه	احللقات	باأنها	

تتناول	كل	يوم	مو�صوعا	خمتلفا	

مو�صوع	 يكون	 وقد	 �صابقه	 عن	

�صرحها	 مع	 قراآنية	 اآية	 احللقة	

النبي	)�س(	 اأو	ق�صة	من	�صرية	

اأو	�صرحا	حلديث	 اأو	االأئمة	)ع(	

�صريف.

وح�ي وح�ي

وما	 املا�شي	 يف	 كانت	 فقد	 للفواني�س	 عديدة	 اأنواع	 ظهرت	 وقد	

وامل�شنوعة	 اجلذابة	 باألوانها	 تتميز	 التي	 ال�شمع	 فواني�س	 زالت	

الألومنيوم	 من	 اإطار	 يف	 متال�شقة	 نوافذ	 �شورة	 يف	 الزجاج	 من	

التي	 ال�شمعة	 لإدخال	 وباب	 ر�شومات	مزخرفة	 وعليها	 والنحا�س	

األوان	 فتعك�س	 اإ�شاءتها	 ويتم	 لذلك	 معدة	 قاعدة	 على	 ت�شتقر	

الزجاج	املزخرف	ولكن	يعاب	عليها	باأنها	�شارة	ل�شحة	الأطفال	

وخطرة	فقد	مت	ا�شتبدالها	الآن	باأنواع	حديثة	وظلت	تتطور,	حتى	

اأ�شبحت	الآن	ت�شتخدم	التكنولوجيا	ال�شوتية	وال�شوئية	واختلفت	

متاما	عما	كانت	عليه	ولكنها	احتفظت	باإدخال	البهجة	وال�شعادة	

�شخم	 فانو�س	 من	 �شارع	 اأو	 حارة	 تخلو	 تكاد	 ول	 الأطفال.	 على	

ليال ال�ضهر الف�ضيل فى 

البحرين تت�ضم بالتوا�ضل 

بني الأهل والأ�ضدقاء  

م�شنوع	من	املعدن	والزجاج	امللون	اأو	من	اخل�شب	وورق	ال�شلوفان	

يلتف	حوله	�شغار	و�شباب	احلي	فرحني	م�شتب�شرين	بقدوم	هذا	

ال�شهر	املبارك	ولياليه	الكرمية.

رم�سان كرمي يا حال�

وتعترب	الفواني�س	هي	بهجة	الطفال	وفرحتهم	يف	�شهر	رم�شان	

فريتبط	�شهر	رم�شان		لديهم	بذكريات	جميلة	تذكرهم	بالفرحة	

ليايل	 من	 ليلة	 كل	 الإفطار	 بعد	 جمموعات	 يف	 والتجمع	 واللمة	

حالو	 يا	 “حالو	 رم�شان	 اأغاين	 وين�شدوا	 ليغنوا	 املبارك	 رم�شان	

..	رم�شان	كرمي	يا	حالو	..	فك	الكي�س	وادينا	بق�شي�س	..	يا	تروح	

قبل	 الأطفال	 جتمع	 و�شيلة	 الفانو�س	 كان	 اإذ	 حالو”,	 يا	 متجي�س	

للح�شول	على	عادة	رم�شان	 	 و�شيلة	 كان	 كما	 التليفزيون	 ظهور	

وين�شدون	 فواني�شهم	 يحملون	 وهم	 املحالت	 على	 يطوفون	 حيث	
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جمل�س علي بوكنان واإخوانه
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جمل�س حممد يو�ضف جالل
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ذكريات من اأيام زمان
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منظر	جوي	ملدينة	املنامة
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اأي	تعديل	على	مواعيد	املجال�س,	الرجاء	اإر�شال	التعديل	على	الربيد	الكرتوين.

املجال�س الرم�ضانية

	ال�صيخ	عبداهلل	بن	علي	بن	حمد	

36411000 عايل	 اآل	خليفة	اأحمد	حمفوظ	العايل		

39639888 املنامة	 جمل�س	املرحوم	ال�صيـد	مو�صـى	العلـوي		

اجلفري	 جمل�س	عائلة	املديفع	

39454188 الق�شيبية	 املرحوم	علي	بن	يو�صف	فخرو	

39457300 فريق	العو�شية	 �صـالح	خنجــي	

17225547 النعيم	 اأحمد	يو�صف	حممود	

39645444 بالد	القدمي	 عبد	املهـدي	الب�صري	

39424269 بالد	القدمي	 �صالح	اجلـالوي	

17228855 املنامة	 �صادق	وتقي	البحارنة	

39672223 احلد	 جمل�س	امل�صلم	

املنامة	 اأبناء	�صيد	كاظم	جعفر	العلوي		

39585457 بني	جمرة	 احلاج	حممد	علي	من�صور	الغ�صرة	

39458262 بوري	 ال�صيخ	اأحمــد	الع�صفـور		

 األثنني

	ال�صيخ	عبداهلل	بن	خليفة	

36343781 الرفاع	 بن	�صلمان	اآل	خليفة	

39330700 الرفاع	 �صعادة	ال�صيخ	خالد	بن	عبداهلل	اآل	خليفة	

17214889 الرفاع	 �صعادة	حممد	اإبراهيم	املطوع	

39922222 الرفاع	 خالد	عبدالرحمن	املوؤيد	واإخوانه	

39444420 عايل	 �صعيــد	ال�صيـريف		

17551111 عايل	 جمل�س	املرحوم	حجي	ح�صن	العايل	

17249991 عايل	 اأحمد	من�صور	العايل	

36411000 عايل	 اأحمد	حمفوظ	العايل	

	ال�صيخ	عبدالرحمن	بن	حممد	

39662685 اجلفيـر	 بن	را�صد	اخلليفة	

17253429 االأمواج	 عبداهلل	يو�صف	اأكرب	علي	ر�صا		

17537722 ال�صفارة	ال�صعودية	 �صعادة	ال�صفري	ال�صعودي	

17345138 املحرق	 	املحافظ	�صلمان	بن	عي�صى	بن	هندي	

39624283 املحرق	 جمل�س	بيت	ال�صكـران		

17732220 املحرق	 علي	را�صـد	االأميـن		

39678811 الب�صيتني	 ح�صن	علي	البنفالح	

39476676 احلد	 جمل�س	عائلة	املحمود		

احلد	 جمل�س	الذواوده		

39616151 احلد	 عبد	الرحمن	بو	علي		

39650640 مدينة	عي�صى	 �صعادة	جهاد	بوكمال	

39460713 مامت	العري�س/املنامة	 جمل�س	العري�س	

39466666 احلورة	 النائب	عادل	الع�صومي	

الثالثاء

اجملالس اليومية

17229994 الرفاع	 ال�صيخ	�صلمان	بن	عبداهلل	بن	حمد	اآل	خليفة		

17752742 الرفاع	 دكتور	حممد	بن	جا�صم	الغتم		

17290802 الرفاع	 جا�صم	عبد	الرحمن	الزياين		

39630707 الرفاع	 خالد	را�صد	الزياين	واأخوانه		

39603130 الرفاع	 اإبراهيم	عبدالرحمن	فخرو		

39463765 عايل	 حمـي	الديـن	بهلـول		

39426262 مدينة	عي�شى	 عبد	الباري	ال�صهابي		

	�صعادة	عبدالعزيز	بن	هادف	ال�صام�صي

17748310 الهملة	 	�صفري	دولة	االإمارات		

	عبد	احلميد	عبداجلبار	الكوهجي	

39336636 اجل�شرة	 واإخوانه	

17293339 اجلنبية	 �صعادة	عبد	العزيز	حممد	الفا�صل		

17490090 �شـار	 االأ�صتاذ	عبد	النبي	ال�صعلة		

	جمل�س	املرحوم	اإبراهيم	بن		ح�صن	

39613888 املحرق	 كمال	واأوالده	-		

39666644 جبلة	حب�شـي	 د.	كاظم	رجب		

39453808 بوقوة	 حبيب	علي	عواجـي		

39610011 �شـار	 جمل�س	املرحوم	اإ�صماعيـل	كازرونـي	

17223229 جنو�شان	 االأ�صتاذ	ماجد	جواد	اجل�صي	

39468668 حدائق	املاجد	 ابناء	ال�صيد	جميد	املاجد	

17534040 قرب	فندق	اخلليج	 �صعادة	ال�صفري	الكويتي	

39615005 العدلية	 ال�صيخ	عبد	احل�صيـن	الع�صفور		

39658899 العدلية	 عبد	العزيزعبد	اهلل	الزامل		

39659009 اأم	احل�شم	 عبد	العزيز	الب�صام	

39464838 املنامة	 نـوار	علـي	الـوزان		

17822722 القفول	 عبدالنبي	حاجي	علي	حاجي	

39628881 ديوانية	اخللف-املنامة	 ح�صني	خلف	

39454638 ال�شقية	 د.	من�صور	العري�س		

39622462 قرية	القدم	 جمل�س	مريزا	املحاري	
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ق�شــر	الرفــاع	

م�شجــد	اخلميــ�س
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