
 رمضان جيمعنا 
مظاهر وطقوس  شهر رمضان 

بالثقافة العربية والعامليّة 
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تحية طيبة وبعد،
إّن مـن أعظـم نَِعمِ هللا علينا أْن شـرّفنا وجعلنا 
مـن أهـل شـهر الّصيـام، شـهرِ الخير واإلحسـان، 
هذا الشـهر الذي تتجّلى فيه معاٍن سـاميٍة وقيمٍ 
عاليـة، ومن أسـمى هذه المعاني نعمـة الترابط 
والتكاتـف المجتمعـّي، جماعـات وأفـراد، كيف ال 
وفـي هـذا الّشـهر الفضيـل تلتقـي األسـرُة علـى 
موائـد الّسـحور أو اإلفطار وصلة األرحـام، وهو ما 
كان ينقصنـا في عصـر الحداثة والتكنولوجيا الذي 
اقتصـرت فيـه عالقاتُنا االجتماعّيـة على تطبيقي 

"الـزّوم " أو " الواتـس آب"، لمزيد األسـف.
أهلنا وأبناء مجتمعنا الكرام،

سـنبقى دومـا كمـا عهدتمونـا نجتهـد ونحـرص 
علـى تقديـم مـا يليـق بكـم ويلّبـي احتياجاتكم 
فـي شـهر رمضـان وفـي سـواه، حتّـى فـي أحَلـِك 
الّظـروف وأشـّدها قسـوة كمـا جـرى الحـاُل فـي 
ظـّل جائحـة "كورونـا" التـي اجتهدنـا ألن نحّولهـا 

مـن محنـة إلـى منحـة.
أدام هللا علينا األمن واألمان والّصّحة والّسالم 

وتقّبل هللا منا ومنكم الّطاعات
دمتم ودام عطاؤكم

أهلنا وأبناء مجتمعنا الكرام، 
كل عام وأنتم بخير 

وتقبل اهلل مّنا ومنكم الّطاعات

أخوكم حسني غنايم
رئيس منتدى 

مديري المراكز الجماهيريّة العرب

اإلخوة واألخوات،
أهنئكم بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم. 

وصعبـة  معّقـدة  نعيشـها  التـي  الفتـرة  إِنَّ 
للغايـة، لكـّن "رمضـان" هـو فرصـة وتذكيـر بأنـه 
بقيمنـا  التمّسـك  يجـب علينـا االسـتمرار فـي 
األساسـّية: العطـاء ومسـاعدة اآلخريـن، والعدالة 
االجتماعّيـة، والمحافظـة علـى الّروابـط اأُلسـريّة 
والمجتمـع، وقبل كل شـيء التكافل االجتماعي.
"دائـرة البنـاء المجتمعـي" فـي "شـركة المراكـز 
الجماهيريّـة" قـد نقـش علـى رايتـه تعزيـز هذه 
نشـاطاته  فـي  لهـا  والترويـج  األساسـّية  القيـم 
ـًة فـي نشـاطاتِه أيّـامِ العطـل بشـكل عـام  خاصَّ
وفـي نشـراته، وبشـكٍل خاصٍّ فـي هذه الُكرَّاَسـة 
اّلتـي نضعهـا بيـن أياديكـم واّلتي نفخـر بإنتاجها 

ونشـرها لمـا تحملـُه مـَن القيـم الرّمضانّيـة.
لَنحتفـل مـع أحبَّتنـا فـي "رمضـان" ولنتمّسـك 
بقواعـد الّسـالمة والّصّحة من أجـل الحفاظ على 

مجتمـع قـويٍّ وآمن.

َصوًما َمقبوًل وإفطاًرا َشِهيًّا وَذْنًبا 
َمْغفوًرا وكّل عاٍم وأنتم بخير،

أْهًل بقدومَك يا رمضان 

مع فائق التقدير واالحترام،
ميشيل بن شطريت

دائرة البناء المجتمعي
شركة المراكز الجماهيريّة

جمع وإعداد محاسن رابوص 

نتقدم بجزيل الشكر إلى:
قسم الهويّات - قسم  البناء المجتمعي

قسم البرامج لذوي المحدوديّات 
عدنان طرابشة: تحرير لغوي

مالحظة: عند رؤية هذا الشكل المستطيل

يرجى الضغط عليه لمشاهدة الرابط

)Albyan Translation ,التصميم الجرافيكي: البيان للترجمة والتعريب )אלביאן תרגום ולוקאליזציה

تسجيل صوتي يتضمن تهنئة العيد

https://drive.google.com/file/d/1UdnZy2UCyOSxrvFTb7Umi-gGjx6Td7qP/view?usp=sharing
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شهر الصيام
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن الكريم، شهر المحّبة والتسامح والعطاء، يقّرب الناس إلى 
دينهم ويساعد على تقارب النّفوس وإزالة األحقاد ويؤّلف بين القلوب. ولذلك ينتظره النّاس 
بلهفة وبفارغ الّصبر باإلضافة للموروث الثـّقافي اإلسالمي  الكبير الذي تشكّل منذ أكثر من 
1400 سنة، فأصبح جزءًا ال يتجزّأ من ثقافة الّشعوب اإلسالمّية، طقوًسا  ومأكوالت وعالقات 

اجتماعّية وتكافل وصلوات واحتفاالت، وما إلى ذلك.

أهًل رمضان
مرحباً رمضان....... الذكر فيك يطيب والقرآن

النقشبندي

مرحب شهر الّصوم
مرحب شهر الصوم مرحب... لياليك عادت فى أمان 
محمد فوزي 

قدوم رمضان - أغنية لألطفال
أهو جيه يا اوالد

َياُم  قال تعالى: }يَا أَيَُّها الَِّذيَن آََمُنوا ُكِتَب َعَلْيُكُم الصِّ
تَتَُّقوَن...  َلَعلَُّكْم  َقْبِلُكْم  ِمْن  الَِّذيَن  َعَلى  ُكِتَب  َكَما 

]البقرة: 183-185[
الشيخ عبد الباسط 

مثل شعبي: 
قالوا لرمضان: ليش ما تيجي قبل شعبان؟ 

قالهم: كل شي بوقته حلو: 
يقال لمن يريد الّشيء قبل أوانه. 

أحاديث رمضانّية
أتاُكم َرمضاُن َشهرٌ مباَرك، فَرَض هللاَُّ عزَّ وَجلَّ 

ماءِ، وتَغلَُّق  عليُكم صياَمه، تَُفتَُّح فيِه أبواُب السَّ
فيِه أبواُب الجحيمِ... 

حديث نبوي     

أغنية
رمضان يجمعنا

رمضان يا فرحتي بلقاك بعد زمان
رمضان أهاًل 

https://www.youtube.com/watch?v=5p-Y7B5Tgx8
https://www.youtube.com/watch?v=fukHc0SRYYk
https://www.youtube.com/watch?v=8VfNQz2PnY4
https://www.youtube.com/watch?v=TH0fJB2Oijs  -
https://www.youtube.com/watch?v=Urcwv1qjByk
https://www.youtube.com/watch?v=BvrxcfES80g
https://www.youtube.com/watch?v=DMVAdn6XyNQ
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هالل رمضان- بشارة 
يَجتهُد المسلمون بمراقبة الّسماء لرؤية هالل شهر رمضان، ويكون ذلك عادة بعد انتهاء 
آخر يوم )التاسع والعشرين( من أيّام شهر شعبان. عند روية الهالل يبدأ الّصوم. أهمّية 
كبيرة لهالل رمضان لدى المسلمين، فهو يوم عيد يبّشر بحلول الّصوم ونهايته وينتظره 

الناس بلهفة ويحتفلون برؤيته صغاًرا وكباًرا. 

الّلهم اهّله علينا  الّلهم أّهله علينا

دعاء رؤية الهالل
قمُر

قمُر .  قمُر قمُر سيدنا النبي قمُر سيدنا النبي
وجميل وجميل سيدنا النبي وجميل

قمر سيدنا النبي – التهامي

مرحب مرحب يا هالل.. أهالً أهالً كيف الحال؟
مرحب يا هالل

دعاء 
والّسالمة  واأليمان.  باألمن  علينا  له  أهِّ الّلهم 

واإلسالم .والعافية المجلّلة والرزق الواسع..

علي بن أبي طالب

 فعالّية هالل رمضان

قصيدة هلل رمضان 
الحْجُر  ....ويحتفي  َفُر  والظَّ البْشُر  علينا  يِهلُّ  غداً 

وَّام والحَجُر بالصُّ
أحمد سالم

حديث نبوي
 “ال تصوموا حتّى تروا الهالل”

حديث نبوي

مثل شعبي:
“انت زي هالل العيِد” 

ويُقال للشخص الذي نادًرا ما يُرى بين الناس 
النشغاله ونحوه.

دعاء

أغنية لألطفال

https://www.youtube.com/watch?v=NgdWnYN7B0I
https://www.youtube.com/watch?v=nhOE3B8DE-c
https://www.youtube.com/watch?v=MFMFVupioMY
https://www.youtube.com/watch?v=2ik6GvAjIto
https://www.youtube.com/watch?v=TaaRs5Bli8c
http://www.sh6r.com/poem/2092
https://www.youtube.com/watch?v=oNirFdDoRn4
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سلطان الشّهور أجواء
يستقبل المسلمون َشهر رمضان بتنظيف وتزيين البيوت والحارات والمساجد كجزءٍ من 
الّشوارع  في  والملّونة  المضيئة  الزّينة  بتعليق  الجميع  فيقوم  توارثوها،  قديمة  عادات 
وشرفات المنازل، وتضاءُ الفوانيس من ساعات الغروب وحتى وقت الّسحور لتضفي جوًّا  
روحانيًّا يبثُّ الفرح في نفوس األطفال وغيرهم. وتزدهر األسواق القديمة في رمضان، حيث 
ولوازم  وحلويات  وتسالي  ومشروبات  مأكوالت  من  الّشهر  لوازم  شراء  على  النّاس  يُقدم 

البيت من األواني الملّونة والمزركشة بزينة رمضان. 

أجواء رمضان

نابلس

دمشق

تركيا

المغرب

مصر

زينة رمضان
بالورق والزّينة      َمفيش شوارع حزينة

شوارع القاهرة

فعالّيات تزيين
تزيين البيوت

مثل شعبي
شهر إن هّل َزّل، ويقال: 

الشهر على الباب بمعنى أنه على عجل 
ويستعد للرحيل.

 عادات غريبة
ال تُغلق في الكاميرون أبواب البيوت طوال شهر 

رمضان الستقبال أّي صائم أدركه األذان قبل 
وصول بيته.

 إندونيسيا
تُقرع الطبول التقليديّة الّضخمة »البدوق« فور 

اإلعالن عن حلول شهر رمضان، كما وتقرع إيذانا 
بحلول موعد اإلفطار. وتُفتح المساجد طوال الليل 

لتالوة القرآن الكريم »تدارس«.

تقاليد ماليزّية - الليمانغ

https://www.youtube.com/watch?v=xZh-q58AQcU
https://www.youtube.com/watch?v=M7ulQhZ2gA4
https://www.youtube.com/watch?v=te8J5DZ0hGk
https://www.youtube.com/watch?v=yK7VF-F1zcQ
https://www.youtube.com/watch?v=Zgaf5a9XV-Y
https://www.youtube.com/watch?v=vctwSEvveN8
https://www.youtube.com/watch?v=I6uA4iqNhCU
https://www.youtube.com/watch?v=a_Q8eXZ91sg


6

مدفع
مدفـع رمضـان هـو طقـس توارثـه المسـلمون منـذ عـام 865 هجـري عندمـا أراد السـلطان 
المملوكـي “خشـدقم” أن يجـرب مدفعـا جديـدا وصـل إليـه. وقـد صـادف إطـالق المدفـع 
وقـت المغـرب بالضبـط، فظـن الناس أن السـلطان تعمد إطـالق المدفع لتنبيـه الّصائمين 
إلـى أن موعـد اإلفطـار قـد حـان، فخرجت جمـوع األهالـي إلى مقّر الحكم تشـكر الّسـلطان 
على هذه البدعة الحسـنة التي اسـتحدثها، وعندما رأى الّسـلطان سـرورهم قّرر المضّي في 
إطـالق المدفـع كّل يـوم، إيذانًـا باإلفطـار،  ثّم أضاف بعد ذلك مدفعي السـحور واإلمسـاك. 

وقـت الّسـحور ومن ثـّم انتقل لسـائر البلدان االسـالمّية. 

مدفع وإمساكّية رمضان
امساكّية رمضان

صوًما مقبوًل وإفطاًرا شهيًّا
مدفع رمضان

أغنية لألطفال 
ع  المغرب  وساعة  النّهار..  طول  ساكت  الفطار  مدفع 
طول يضرب ويقول بيب.  يال يا حبيب سالم للمدفع 

بوجى وطمطم - صالح جاهين  

فعالّية مدفع رمضان

فعالّية مدفع رمضان

آذان المغرب  المسجد األقصى

مثل شعبّي
احكي مع قليل األصل وال تحكي مع الّصايم 

وقت العصر:  
يصـف بعـض الّصائميـن آخـر النّهار وكيـف تكون 
عليهـم حـاالت التعـب والعطـش والجـوع ولـذا 

يُنصـح بتجنّبهـم لعصبّيتهـم. 

https://www.youtube.com/watch?v=pVVbbe8Nf4s
https://www.youtube.com/watch?v=H7P3IvY29F4
https://www.youtube.com/watch?v=t-IrzY6HqfA
https://www.youtube.com/watch?v=P5X_MKMWmFg
https://www.youtube.com/watch?v=wgfzm72GqpM
https://www.youtube.com/watch?v=PCtqeA69WCM
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اإلفطار
يعـّد اإلفطـار المظهـر الرئيسـي فـي شـهر رمضـان حيـث يصـوم المسـلمون سـاعات طويلة 
فيقومـون بتحضيـر أطبـاق ممّيـزة لوجبـة اإلفطـار ، ولـكّل دولـة مائـدة اإلفطـار التـي تمّيزها 
وذلـك بحكـم العـادات والتقاليـد التـي توارثهـا األبنـاء عـن اآلبـاء واألجـداد. ومـن األطبـاق 
الرئيسـّية المنسـف، الملوخّيـة، المفتـول، الكّبـة، الكبـاب، الّشـوربة، التّبولـة، التـي تزيّنهـا 
بعـض المشـروبات البـاردة مثـل عصيـر الخـّروب وعصائـر الفواكه الطازجـة. ولمائـدة رمضان 
نكهـة مختلفـة عـن باقـي األشـهر كونهـا تجمـع األهـل واألحبـاب فـي أَجـواءٍ جميلـة وممّيزة 

وتعـزّز المحّبـة واأللفـة والتواصـل والترابـط العائلـّي.

أغنية قبيل المغيب
المجموعـة: قرّبت الّشـمس توّدعنـا والمغرب يِْدِن 

يْجينا  و
شفيق جالل: والّصايم يفطر

المجموعـة: والّسـهرة الحلـوة هِتجمعنـا للفجـر ما 
يّصحينا حـدِّ 

شفيق جالل: َعَلشان يتسّحر

قبل المغرب

عروض لألطفال

عادات غريبة
يُسـمى رمضـان فـي الّصيـن “باتشـاي”، ويتنـاول 
التّمـر  المسـلمون فيـه وقـت اإلفطـار قليـاًل مـن 
والحلـوى، ثّم يشـربون الّشـاي بالّسـكّر، وبعد ذلك 
يتوجهـون إلى المسـاجد لصـالة المغـرب، وبالتالي 

يتناولـون الفطـور مـع أفـراد العائلـة.

طقوس مائدة  اإلفطار

أطباق مشهورة:
مقلوبة- باذنجانّية )القّصة(

كانـت تُسـمى بالباذنجانيـة وقـد ُقّدمـت لصـالح 
الديـن األيوبـي عندما فتـح القدس احتفـاالً بالنصر 
فأعجبتـه وسـأل: “مـا هـذه المقلوبة” ، فأسـموها 

“مقلوبـة” منـذ تلـك اللحظة. 

أصل المقلوبة

إعداد المقلوبة

شوربة مغربّية

مقّبالت

https://ayman1970.wordpress.com/2015/06/24/%D8%A3%D8%BA%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D9%81%D8%AA%D8%AD%D9%8A-%D9%82%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%80-%D8%B9%D8%B2%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%87/
https://www.sasapost.com/table-of-muslims-in-ramadan/
https://www.youtube.com/watch?v=XUXRTFz2LWQ
https://www.youtube.com/watch?v=NicQElrmo3c
https://www.youtube.com/watch?v=p5FdRCtMYagg
https://www.youtube.com/watch?v=BoUwtAfu9lY
https://www.youtube.com/watch?v=DXdkCTX3N0Q
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بائع العرقسوس

عصائر رمضانّية
والعصائـر  بالمشـروبات  رمضـان  شـهر  يشـتهر 
الممّيـزة: عرقسـوس، تمـر هنـدي، خّروب، سـوبيا، 

الّديـن. قمـر  وبالطبـع  ُخّشـاف 

طريقة عمل الخّشاف

حديث نبوّي 
إَذا أَْفَطر َقاَل اللَُّهمَّ َلَك ُصْمت َوَعَلى رِْزِقَك 
َمُأ َوابَْتلَّْت اْلُعُروُق َوثََبَت  أَْفَطرت َذَهَب الظَّ

اأْلَْجُر إِْن َشاءَ.

أنشودة 
اللهم إنا لك صمنا

مثل شعبّي
صام وافطر على بصلة

يحكى أن صائًما مّر على قوم وسألهم عن 
بعض الّطعام ليفطر قبل أن يواصل طريقه 

وكانوا قد انتهوا من إفطارهم ولم يتبّق لديهم 
سوى البصل فقدّموه له، فقال حينها »أصوم 

أصوم وأفطر على بصلة؟؟«

طرفة 
ضـاع ألحدهـم حمار فنـذر أن يصوم ثالثـة أيام إن 
وجـد الحمـار وبعـد فترة وجـد حماره فأوفـى بنذره 
وصـام الثالثـة أيّـام ومـا أن أكمـل الّصيـام حتـى 
مـات الحمـار فقـال: ألخصمنهـا مـن شـهر رمضان.

https://www.youtube.com/watch?v=X0efhd7wyTc
https://www.youtube.com/watch?v=FExio49jWuY


9

رمضانّية
اعتـاد المسـلمون علـى  تنـاول شـتّى أنـواع الحلويـات فـي شـهر رمضـان، وتتصّدرهـا 
الكنافـة والقطايـف. التـي يعـود تاريخها إلى آالف الّسـنين وباتـت جزءًا من تراث الّشـعوب 
اإلسـالمّية، حيـُث ُقّدمـت إلـى األمـراء والملـوك فـي بدايـة ظهورهـا وانتقلت عبـر العصور 
واألجيـال إلـى كّل فئـات المجتمـع الغنـّي والفقيـر، بعـد اإلفطـار أو بعـد صـالة التراويـح. 

 الحلويات ثقافة منفردة وجامعة
حلويات رمضانّية

حلويات رمضان الّدمشقّية

حكاية  طبق الكنافة والقطايف
الُكنافة:

يقـال إن َمـن اخترع الكنافة هـم صانعي الحلويات 
فـي بالد الّشـام وقد قّدموهـا خّصيًصا إلى الخليفة 
األمـوي األوَّل »معاويـة بـن أبـي سـفيان« فـي زََمِن 
واليته للّشـام، كطعام للّسـحور لتمنـع عنه الجوع 
بعـد أن وصفهـا لـه الطبيـب، وأصبحـت تعـرف بــ 

»كنافـة معاوية«.

القطايف: الكنافة والقطايف
تعود تسـمية القطايف إلى األمويّين أو األندلسّيين 
أو الفاطّمييـن. وتقـول الّروايـة الفاطمّيـة: تنافـس 
ُصنّـاع الحلـوى علـى تقديـم أجمل مـا لديهم إلى 
الخليفـة، فابتكـر أحدهـم فطيـرة صغيرة محشـّوة 
بالمكّسـرات، تهافـت عليهـا الّضيـوف فـي القصـر 
وظّلـوا يقطفونهـا مـن بعضهـم، فأسـماها صانعهـا 

»قطايف«.

وصفة القطايف

بياع القطايف 
أغنية لتريز سليمان ومحمد بكري
بّياع القطايف  أبو لِحيِه يا عجوز.. 
ل القطايف بالجبِنه والجوز يا ْمحمِّ

بّياع القطايف

https://www.youtube.com/watch?v=bQRpPZjVDMI
https://www.khtahmar.com/14891
https://www.youtube.com/watch?v=YkATEi618t0
https://www.youtube.com/watch?v=TGghMRsfim4
https://www.youtube.com/watch?v=rO5Bayovc3A
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الزلبيا/ العّوامة/ ُلقمة القاضي  
نوع من الحلويات الّشـعبية يُقبل عليه المسـلمون 
في شـهر رمضـان. وينسـب البعض أصل التسـمية 
إلـى »زريـاب«، وقـد أمـر أحـد التجـار فـي األندلس 
طّباخـه بإعـداد الحلـوى، ولـم يكـن فـي المطبـخ 
إال الزيـت والّسـكّر والدقيـق فوضعهـا الطبـاخ فـي 
المقـالة وقـال: »زّلـة بـَي«، أي أخطأت فـي إعدادها 

طالًبـا عفو سـّيده.

الزالبيا

من طرائف القطايف والكنافة 
كتـب المـؤرخ »ابـن ايـاس« قصيـدة لمحتسـب 
سـعر  ارتفـع  عندمـا  بـركات(  )الزّينـي  القاهـرة 
الّسـكّر فـي عهـد الّسـلطان الغـوري فـي رمضان 

سـنة 917. فقـال:

أهـدى أحـد األدبـاء فـي شـهر رمضان صديقـاً له 
نوًعـا مـن الحلـوى قـد فسـد مذاقهـا لقدمهـا، 
وبعـث معهـا بطاقة كتب فيهـا: إني اخترت لهذه 
الحلـوى الّسـكّر المدائنـّي والزّعفـران األصفهانّي. 
فأجابـه صديقـه بعـد أن ذاق طعمهـا: وهللا مـا 
أظـن حلـواك هـذه صنعـت إال قبـل أن تفتـح 

المدائـن وتُبنـى أصفهـان.

وقد صرت يا أهلي
في وصف القطايف هائًما     

تراني ألبواب الُكنافة أقرع
فيا قاضًيا بالله محتسبا    

عسى ترّخص لنا الحلوى 
لنطيب ونرتع     

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=SGnTX7F9&id=C234FB9C699171B9E5223DBD8D796567965D7DF0&thid=OIP.SGnTX
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التراويح تاريخا 
يقول الّطبري إّن الخليفة عمر بن الخّطاب )ض(، أمر 

بجمع الناس لصالة التراويح في سنة 14هـ »وكتب 
بذلك إلى البلدان وأمرهم بها«. وقد خّصص »عمر« 

قارئًا للّصالة بالّرجال وآخر للّصالة بالنّساء.

صلة التراويح
مّكة 

المسجد النبوي

المغرب

دعاء التراويح 
»اللهم اهـِدنا في َمن هديت، وعافنا فيمن عافيت 

محّمد الّنابلسي

ارتقاء ولقاء 
يرتبـط شـهر رمضـان بالعديـد مـن الّشـعائر الّدينّيـة مثـل صـالة التراويـح واالعتكاف فـي 
العشـر األواخـر مـن رمضان للعبادة والتقّرب إلى هللا. فشـهر رمضان فرصـة لالرتقاء الّروحي 
واللقـاء االجتماعـي. والتراويـح هـي الّصـالة التـي يؤّديهـا الّرجال والنّسـاء جماعة فـي ليالي 
رمضـان بعد صـالة العشـاء وحتّى قبيل الفجـر، وهـي جمـع ترويحـة، ألّن أول مـا اجتمـع 

المصّلـون عليهـا اسـتراحوا بيـن كّل تسـليمتين،  وتعـرف كذلك بقيـام رمضان.

العتكاف:
وسـيلة  للتقـّرب إلـى هللا باالنقطـاع عـن النّاس 
والتخفيـف مـن الّشـواغل وتزكية للنفـس وتنقية 

. للقلب
يا ُمعكتف رمضان ..........قد خّصك الرحّمن 

يا معتكف رمضان

حديث نبوّي 
»من قام رمضان أيماناَ واحتساباً غفر 

له ما تقدم من ذنبه.«

شرح الحديث  

https://www.youtube.com/watch?v=4-kpdvYLGts
https://www.youtube.com/watch?v=30yMAAXiNKI
https://www.youtube.com/watch?v=vTSWXnBq_Vw
https://www.youtube.com/watch?v=dcUH8Ahe7UA
https://www.youtube.com/watch?v=ocT1ZmPKFto
https://www.youtube.com/watch?v=EAr-AWt4BwQ
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تراث مستمر
بالرّغـم مـن سـيطرة األلعـاب اإللكترونيـة والعصرنة، مـا زال األطفال والّشـباب وحتى كبار الّسـّن 
يمارسـون الكثيـر مـن األلعـاب الّشـعبية فـي الّسـاحات العاّمـة قبـل اإلفطـار وفـي سـهراتهم 
الرّمضانّيـة بعـد صـالة التراويـح ويجـدون فيهـا التسـلية، والمتعـة، الممزوجة بالفـرح، إضافة إلى 
المراوغـة والمقالـب المضحكـة، عـدا عـن العـراك باأليـدي أحيانًا والـذي يبرز في ألعـاب األطفال، 

محافظيـن بذلـك علـى المـوروث الثّقافي.  

ألعاب شعبّية متنّوعة

يا عّمي وين الّطريق
ُلعبـة يعُصـُب األوالد أو البنـات عينـي العـب أو العبة 
بمنديٍل، َويسأُل الالعب: ياعمي وين الطريق؟ فيجيبه 
الجميـع: قدامـك حجـر وإبريق.  وال يحـّل المنديل عن 
العينيـن إال إذا اسـتطاع أن يمسـك أحـد الالعبيـن، 

فـإن فعـل ُربطـت عينّي ذلـك اّلالعب بـداًل منه. 

يا عمي وين الطريق

طاق طاق طاقّيه 
طاق طاق طاقّية 
رّن رّن يا جرس .

حّول واركب ع الفرس.

طاق طاق طاقّية

القال لعبة عالمّية

https://www.youtube.com/watch?v=gBsF9SF-SSQ
https://sites.google.com/site/a7laatfal/oldgame/taa
https://www.youtube.com/watch?v=i_uPwFH7piY
https://sites.google.com/site/a7laatfal/oldgame/wen
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لعبة لمحيبيس – العراق
»لمحيبس« لعبـة شـعبية عراقّيـة تُلعب بالـّذات في 

شـهر  رمضان وتعتمـد على الفراسـة والذكاء.

لمحيبس- وكيبيديا

لمحيبس 

لعبة الّسيق– الجزائر
تعتمـد اللعبـة علـى 6 قطـع خشـبّية باطنهـا أبيـض 
يتـّم  مسـتطيل  وعلـى  أسـود،  أو  أخضـر  وظاهرهـا 
رسـمه وتوزيعـه إلـى ثالثـة خطـوط علـى الّطـول و 12 
خانـة أو يزيـد علـى العـرض فـي شـكل مسـتطيالت 
صغيـرة، وتضـع كل مجموعـة حجارة صغيـرة مختلفة 
عـن بعضهـا البعض في الخـّط الذي يليهـا، ويترك خط 
الوسـط فارغـا تتحـرك فيـه الحجـارة، والقرعة تُقـّرر أيّة 
مجموعـة تبـدأ اللعبـة، حيـث يضـّم الالعـب القطـع 
الخشـبية الّسـت ثـم ينثرهـا علـى األرض، وال يبـدأ 

الالعـب بتحريـك حجارتـه داخـل الخـط الفـارغ، إال إذا 
حصـل علـى ضربة “الّسـيق”، وهو أن تأتـي ثالث قطع 
ظهرهـا إلـى األرض وثـالث قطـع بياضها إلـى األرض أي 

العكس.

لعبة السيق

لعبة المدوان– البلبل

لعبة بيت بيوت

شرطة وحرامّية 
ينقسـم الالعبـون إلـى قسـمين، يحمـل كّل منهـم 
سـالًحا من األلعاب البالسـتيكية )أو أغصان شـجرة أو 
العصـّي...(، يتبختـرون وهـم يحملونهـا، وتـدور بينهم 
معـارك، يطلقـون فيهـا الرصـاص الوهمـّي، ويختبئـون 
ويبذلـون جهدهـم لإليقـاع ببعضهـم البعـض، ليخرج 

فـي النّهايـة أحـد الفريقيـن منتصـرًا مـن المعركة.

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%8A%D8%A8%D8%B3
https://www.youtube.com/watch?v=rkn3osrqNSU
https://www.youtube.com/watch?v=hAWyyaDpEzs
https://www.youtube.com/watch?v=TVX-WpVnM34
https://www.youtube.com/watch?v=YUCKwGRJI7U&lc=UghaSXbBgIAd73gCoAEC
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مولي إّني ببابك
َمـوالي إنّـي ببابـَك َقد بَسـطتُّ يَـدي  َمن لـي ألوُذ به 

إالك يا َسـندي؟
أُقـوُم بالليـل واألسـحاُر سـاهيُة أدُعو وَهمـُس دعائي 

مـوع نَدي بالدُّ

سيد النقشبندي      

رابعة العدوّية
عرَْفُت الَهوى ُمذ َعرَْفُت هواك   وأْغَلْقُت َقْلبي َعلى 

َمْن َعاداْك 

عرفت الهوى

رقص صوفّي

 ابتهالت وسهرات رمضانّية 
»رمضـان« شـهر العبـادة والتقرب مـن هللا، تقاُم فيه الّسـهرات الدينّية كحلقـات الّذكر، وهي طقوس 
فولكلوريّة شـعبّية يغلب عليها طابع التصّوف، ابتهاالت وشـعرٌ مغنّى على الّطريقة الّصوفّية كابتهال 
»َمـوالي إنّـي ببابـَك« للمنشـد المصـرّي الّشـيخ النقشـبندي الذي يُبث فـي العالم اإلسـالمي، وهزّ 

لحنـه وكلماتُـه وجـدان النّاس، وتمكّن من القلوب فسـكنها كما تسـكن الّروح الجسـد.

من لي بمخضوبة البنان
َمن لي بََمخضوبَِة الَبنان   َمن لي بَِمعسوَلِة البنان

ابن عربي

مناجاة- برضاك يا خالقي
أسماء األزرق كلمات: بيرم التونسي

 برضاك يا خالقي .. ال رغبتي ورضاي
خلقت صوتي ويدك .. صورت أعضاي

برضاك 

مناجاة تركّية

رمضان تجّلى

قصدت بابك

https://www.youtube.com/watch?v=3X-V8y3aRHg
https://www.youtube.com/watch?v=UoAr5tG5fsg
https://www.youtube.com/watch?v=_h1wayIgn8o
https://www.youtube.com/watch?v=oZBGQ3zQCvA  
https://www.youtube.com/watch?v=JdcmZVYAioc 
https://www.youtube.com/watch?v=jROx4adkq7k 
https://www.youtube.com/watch?v=2vxi3kWIZpI
https://www.youtube.com/watch?v=MiUvBUN8T3Q 
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 أصالة وحداثة
فـي  المسـلمين  إيقـاظ  يأخـذ علـى عاتقـه  الـذي  الّشـخص  الُمسـّحراتي، النفار...، هو  الُمسـحِّر، 
شـهر رمضان لتناول وجبة الّسـحور. أّول مـن بـدأ بهـذه العادة كانـت الّدولة الفاطمّيـة، حيث توّلى 
الجنـود األمـر، وبعدهـا عّينـوا رجـاًل أصبـح يُعـرف بــ »المسـّحراتي«، كان يدق األبواب بعًصـا ليوقظ 

النـاس مـن النّوم. 
المسـّحراتي يحمل طبـاًل يقرعه أو مزمـار ويُْنِشـُد ابتهـاالت أو أناشـيد دينّيـة بهـدف إيقـاظ النّـاس 
قبيل صـالة الفجـر. وبالرّغـم مـن  تقـّدم الزّمـن وتطـّور المجتمعـات والتكنولوجيـا، إاّل أّن مهنـة 
المسـّحراتي  مـا زالـت موجـودة فـي بعـض الـّدول اإلسـالمّية وخاّصـة العربّيـة، بهـدف المحافظـة  
علـى هـذا التقليـد، باإلضافـة إلـى مجموعـاٍت شـبابّية تعمـل علـى ممارسـة هـذا الّطقـس الـذي 

يعتبرونـه مـن الّطقـوس الجميلـة التـي مـا زلنـا نتوارثهـا فـي شـهر رمضان.

المسّحراتي
يا نايم وّحد الّدايم... يا نايم وّحد هللا

قوموا على سحوركم قوموا

 مسحراتي رمضان

نداء
يانايم ..... وّحد الدايم .

يقول للّصاحي والنايم...... مفيش دايم غير الدايم 

اصحى يا نايم 

أغنية المسحراتي 
اصحى يا نايم اصحى ...رمضان كريم  
وانا صنعتي مسحراتي في البلد جوال 

وكل شبر من بلدي من 

اصحى يا نايم – سيد مكاوي 

مسحراتّية البيرة- فلسطين

تكبيرات وأذان الفجر
»هللا أكبـر، هللا أكبـر، هللا أكبـر، هللا أكبـر، أشـهد أن ال 

إلـه إال هللا، أشـهد أن ال إلـه إال هللا..«

الّشيخ عبد الباسط 

https://www.alaraby.co.uk/%D8%B9%D9%86-%D9%85%D8%B3%D8%AD%D9%91%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A-%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A3%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%91%D8%A7%D8%AD%D8%B1%D8%A9
https://www.youtube.com/watch?v=GRFeN5CdvnA  
https://www.youtube.com/watch?v=jZVBeLEIuro  
https://www.youtube.com/watch?v=Y9wfF-8p3cw
https://www.youtube.com/watch?v=w4REhXSjNsA
https://www.youtube.com/watch?v=i2CDKTUdRHU
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مثل شعبي: 
جيت أبيع حنّة كثرت األحزان وجيت أعمل 

مسّحراتي ِخِلص رمضان: 
ويقال لمن ال نصيب له، وال حّظ.

مثل شعبي
اللي اتسحر اتسحر واللي ما تسحر راحت عليه: 

يقال لمن فاته الّشيء.

فعالّية المسّحراتي

طريقة عمل المسّحراتي

حور: السَّ
وجبـة تسـاعد على تخفيف الّصيـام على الّصائم، 
الفجر في رمضـان  يتناولها المسـلمون قبل آذان 

مكونّـة مـن اللبـن والتمـر الفواكه، الزّيـت والزّعتر، 
مشـتّقات األلبـان، قمـر الديـن، البيـض... ويعتبـر 

الّسـحور من الّسنن المسـتحّبات. 

حديث نبوي
ُحورِ بَرََكًة« »تَسحَُّروا َفِإنَّ ِفي السَّ

المسّحراتي– أصالة وحداثة
فـي سـهرة لّسـة عنـدي َهنـاُكل كّل حاَجـة ونِشـرب 

تمـرِ هنـدي 
تِسـمع ِمسـحرّاتي بِطبلـة وِصوتْهـا واطـي ... بيقـول 

اصحـى يـا نايـم 
نيا لّسة حّية. واْلخلق رايحة جايّة  والدًّ

محّمد العسيري

المسحراتي في تونس – بوطبيلة 

https://ms-my.facebook.com/zkharef.fn/videos/2790470927901726/
https://www.dostor.org/2623648
https://www.youtube.com/watch?v=CH5Qt0XeyGc
https://www.youtube.com/watch?v=xqTeN98o0FA
https://www.youtube.com/watch?v=QBYohODDYf4
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فرحة ونور 

أغاني

فانوس يغّني

 ال إله إال اهلل

طلع البدر علينا 
طلع الـبدر عليـنا ***مـن ثنّيـات الوداع 

وجب الّشكـر عليـنا ***مـا دعــــا لله داع 

طلع البدر علينا

أغنية رمضان
عّلوا البيارق .. عّلينا/ وضّووا الّشوارع ... ضّوينا

عّلوا البيارق

افرحوا يا بنات

فعالّيات: صناعة فانوس رمضان

فعالية 1

فعالية 2

فعالية 3

يـوم دخـول الخليفـة »المعـزّ لديـن هللا الفاطمـّي« مدينـة القاهـرة، خرج المصريّـون  فـي 
ا اشـترك فيـه الّرجـال والنّسـاء واألطفـال علـى أطـراف الّصحـراء الغربّية من  موكـب كبيـر جـدًّ
ناحيـة الجيـزة للترحيـب بالمعـزّ الـذي وصـل لًيـال. وكانـوا يحملـون المشـاعل والفوانيـس 
الملّونـة والمزيّنـة وذلـك إلضـاءة الّطريـق لـه... وهكـذا بقيت الفوانيـس تضيء الّشـوارع حتى 
آخـر شـهر رمضـان لتصبـح عـادة يُلتـزم بها كّل سـنة ويتحـّول الفانوس رمـزًا للفرحـة وتقليًدا 

محّبًبـا فـي شـهر رمضـان فـي جميـع الـّدول العربّية واإلسـالمّية.

ـَماَواِت َواألْرِض َمَثـُل نُـورِِه َكِمْشـَكاٍة   }هللاَُّ نُـوُر السَّ
ِفيَهـا ِمْصَبـاٌح .. سـورة النـور اآليـة 35 .

الشعراوي

دعاء 
آمنت بمن نّور بك الّظلم ...

دعاء لإلمام علّي بن أبي طالب 

https://www.youtube.com/watch?v=549Ah_pVD_4  
https://www.youtube.com/watch?v=wPG3VXywAmI
https://www.youtube.com/watch?v=Bsp9UfQkgf4
https://www.youtube.com/watch?v=MCfgI8mk7II
https://www.youtube.com/watch?v=LzReu29rR9s  
https://www.youtube.com/watch?v=3FzKvFTT9Vg
https://www.youtube.com/watch?v=yQNQOzqgXQY
https://www.youtube.com/watch?v=6cbL_VI-1tg
https://www.youtube.com/watch?v=NKCP9VyrZIg
https://www.youtube.com/watch?v=7APl_QbB0Gw 
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أغاني رمضانّية متعددة

 الهند

المغرب

العراق

اليمن

الجزائر

تركّيا 

ليبيا

الخليج العربي 

سوريا  

طقوس وأغاني رمضانّية 
تختلـف الّطقـوس واالحتفاالت بشـهر رمضان المبارك من دولة إلى أخرى، بحسـب العادات 
والتقاليـد والمـوروث الثّقافـي لكّل مجتمع، مـن زغاريد وطبول وزينات، إلـى عبادات وقراءة 
قـرآن وموائـد الّرحمـن، وإن كانـت تتفـق فـي مجملهـا فـي الّروحانيـات والفرحة والّسـعادة 

بهذا الّشـهر الفضيل.

مصر

ألبانيا

طقوس ممّيزة

جزر القمر
المشـاعل  حامليـن  القمـر،  جـزر  سـكّان  يخـرج 
ويتجهـون إلـى الّسـواحل، ويقرعـون الّطبـول إعالنًا 
بقـدوم رمضان، ويظّل الّسـهر حتى وقت الّسـحور.

تركّيا
”محيـا”، وهـي احتفالّيـة كبيـرة تُقـام فـي منطقة 
ألـف   77 حوالـي  يُضـاء  حيـث  أحمـد،  الّسـلطان 
مسـجد منـذ صـالة المغـرب وحتـى صـالة الفجر.

https://www.youtube.com/watch?v=Z5n9ni6eGbw
https://www.youtube.com/watch?v=j5B3cG3MM-Y
https://www.youtube.com/watch?v=glEukbkcivE
https://www.youtube.com/watch?v=LUWDwJn3G_4
https://www.youtube.com/watch?v=mRVnBik3bRE 
https://www.youtube.com/watch?v=wuH-CBzGGTc
https://www.youtube.com/watch?v=-i2h7VOcwD0 
https://www.youtube.com/watch?v=_Hoj_afgwvE
https://www.youtube.com/watch?v=nMdweBTn4gU
https://www.youtube.com/watch?v=Fjj21ixX84k
https://www.youtube.com/watch?v=T5In0k2LLf0
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ماليزيا
تقـرع الّدفوف وتطـوف الّسـيدات بالمنـازل وتقرأن 
القـرآن مـا بين اإلفطـار والّسـحور، ويرتـدي الّصبية 
رؤوسـهم  علـى  فيضعـون  الوطنّيـة،  مالبسـهم 
القّبعـات المسـتطيلة، فـي حيـن ترتـدي الفتيات 
الحجـاب الماليـزي، وتفتح المسـاجد أبوابها طوال 
هـذا الّشـهر فـي الليـل والنهـار وال تُغلـق مطلًقـا، 
شـهر  أيـام  طـوال  فيهـا  مشـتعاًل  البخـور  ويظـّل 

رمضـان.

ساعات الّصوم
يصوم المسلمون في مدينة ريكيافيك األيسلندية 
 أطول نهار في العالم بمعدل 22 ساعة و 34 دقيقة.

ويصـوم مسـلمو مدينـة أوشـوايا األرجنتينّية أقّل 
عـدد سـاعات )8 سـاعات و 57 دقيقـة(، وتُعتبـر 
مصـر هـي أكثـر الـّدول العربيـة فـي عدد سـاعات 

الّصـوم والتـي تبلـغ 16 سـاعة.

موسيقى صوفّية

أدين بدين الحّب - ابن عربي 
لقد كنت قبل اليوم أنكر صاحبي    

إذا لم يكن ديني إلى دينه داني   
لقد صار قلبي قاباًل كّل صورة      

فمرعًى لغزالٍن، وديرٌ لرهباِن   
وبيٌت ألوثاٍن، وكعبُة طائٍف            

وألواُح توراٍة، ومصحُف قرآِن   
َّى توجهْت          أدين بدين الحّب أن

ركائبه، فالحّب ديني وإيماني   

مقامات العشق

من أغاني أولد الحارة
كنّا  أطفااًل  كنّا  عندما  »مسعدة«:  الحاّجة  تقول 
وخاّصة  األغاني  بعض  ونرّدد  الحارة  في  نتجمع 
تلك التي تعيب األشخاص غير الصائمين فنقول:« 
الّسمرا  كلبتنا  دينك،  مقّلل  يا  رمضان  مفطر  يا 
نذبحلك  بالحارة  مفطر  ويا  مصارينك،  تشحوط 

حماره، ويا مفطر اليوم  نذبحلك جرذون“.

https://www.youtube.com/watch?v=xX4rOh7e3Og
https://www.youtube.com/watch?v=idhOUlA7m0A
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ليلة القدر

دعاء ليلة القدر 
من مسجد عمرو بن العاص

اللّهـم اهدنـا فيمن هديت، وعافنـا فيمن عافيت، 
وتولنـا فيمـن توليـت، وبـارك لنـا فيمـا أعطيـت، 

وقنـا برحمتـك واصـرف عنا شـر مـا قضيت ..

دعاء- مسجد عمرو بن العاص

تواشيح يا ليلة القدر
يا ليلة القدر... كم بالقلب نهواك

 إيهاب عمر

تعتبـر ليلـة القـدر أهـّم ليلـة فـي شـهر رمضـان، فيهـا تُغفـر فيهـا الذنـوب واآلثـام، وتتضاعـف 
األجـور. فهـي الليلـة التـي أنـزل فيهـا القـرآن والعمـل فيهـا خيـر مـن ألـف شـهر، فُيكتـب فيهـا 
الّسـعداء واألشـقياء، والناجـون والهالكـون، واألحيـاء واألمـوات. ويعتقد كثير من المسـلمين أنها 
تصـادف ليلـة 27، ويخّصونهـا بعـادات وتقاليـد راسـخة منهـا: تقديـم المأكـوالت والمشـروبات 
للمصلّيـن داخـل المسـاجد، وخاصـة األطبـاق التقليديـة، وارتداء المالبـس التقليديّـة والتعّطر. 
كمـا وتحـرص النـاس علـى قضـاء الليلة فـي المسـاجد وأداء األناشـيد الدينية والتضـّرع إلى هللا 

وطلـب األمنيـات أيمانًـا منهـم بـأن هللا سيسـتجيب لهم.

مثل شعبي 
ه جايْبُته في ليلة القدر :  أمُّ

ويقال للولد الرّضي الذي سيكون محظوًظا 
ألنه ُخلق بليلة القدر كونها تُكتب فيها 

مقادير الخلق. 

َهلت ليالي

فريد األطرش 

َشـْهُر َرَمَضـاَن الَِّذي ُأنـزَِل ِفيِه اْلُقْرآُن ُهـًدى لِّلنَّاِس 
ـَن اْلُهـَدٰى َواْلُفْرَقـاِن َفَمـن َشـِهَد ِمنُكـُم  َوبَيَِّنـاٍت مِّ

https://www.youtube.com/watch?v=mDlT99D3ufM
https://www.youtube.com/watch?v=oQalxP9ZfTw   
https://www.youtube.com/watch?v=HBcYJmpHuxs
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ـْهَر َفْلَيُصْمـُه َوَمـن َكاَن َمرِيًضـا أَْو َعَلـٰى َسـَفرٍ  الشَّ
امٍ ُأَخر يُرِيُد هللاَُّ بُِكُم اْلُيْسـَر َواَل يُرِيُد  َـّ ـْن أَي ٌة مِّ َفِعـدَّ

بُِكـُم اْلُعْسـر )185  البقرة(

الشيخ عبد الباسط 

طرائف  ليلة القدر - الجزائر
تعتبـر ليلـة القدر ليلـة أول صيام للصغـار، وفيها 
ـا  يعـد األهالـي للصائميـن الجـدد مشـروبًا خاصًّ
مصنوًعـا مـن المـاء والّسـكّر وقطـرات مـاء الزهـر، 

ويوضـع داخلـه خاتـم مـن الّذهـب والفّضـة.

بِْسمِ للاَِّ الرَّْحَمِن الرَِّحيمِ
ا أَنْزَْلَنـاُه ِفـي َلْيَلـِة اْلَقـْدرِ )1( َوَما أَْدَراَك َمـا َلْيَلُة  َـّ إِن
اْلَقـْدرِ )2( َلْيَلـُة اْلَقـْدرِ َخْيرٌ ِمْن أَْلِف َشـْهرٍ )3( تََنزَُّل 
ِِّهْم ِمـْن ُكلِّ أَْمرٍ )4(  اْلَماَلئَِكـُة َوالـرُّوُح ِفيَها بِـِإْذِن َرب

َسـاَلٌم ِهـَي َحتَّى َمْطَلـِع اْلَفْجرِ )سـورة القدر(

ليلة القدر
ما يُقال ليلتها:

عن عائشـَة رِضَي هللاُ عنها قالت: ))قلُت: يا رسوَل 
هللا، أرأيـَت إْن علمـُت أيَّ ليلـٍة ليلُة القْدر؛  مـا 
ك عُفـوٌّ تحـبُّ  أقـول فيهـا؟ قـال: قولـي: اللَُّهـمَّ إنَـّ

العفـَو، فاعـُف عنِّي((

https://www.youtube.com/watch?v=78OPpmsCfaU
https://www.youtube.com/watch?v=g2i10NI9TNU
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تكافل اجتماعّي

توزيع الطرود 
الخيريّـة  الجمعّيـات  أو  الرّفـاه  مؤّسسـات  تقـوم 
بتوزيـع مـا يعـرف بـــ » قّفـة رمضـان« أو »طـرود 
الغذائّيـة  والمـواد  مسـتلزمات  وهـي  رمضـان«، 
لمسـاعدة العائـالت الفقيرة على تحضيـر إفطارها 

الرّمضانـّي. 

بيت المال- أغنية
طـول مـا فـي قلـب يسـع الـكل طـول مـا ملينـا 

الحـب وبكـرا يحـال..

البيت الكبير

تكمـن أهمّيـة شـهر رمضـان فـي  تعزيز مفهـوم التكافـل والتراحـم بين أفـراد المجتمع 
مـن خـالل تقديم المعونة والمسـاعدة لألسـر المحتاجـة: تقديم الطـرود، كفالة اليتيم، 
والتكايـا  الرحمـن  الفطـر، موائـد  زكاة  الّصائميـن،  إفطـار  القربـى،  األرحـام وذوي  صلـة 

والمطاعـم، الـزّكاة واألشـخاص الميسـورين... 

الفطرة 
كّل  يدفعـه  مبلـغ  الخيريّـة،  األعمـال  أهـّم  مـن 
مسـلم فـي ختام شـهر رمضان، ّصدقـة مفروضة،  

قبـل الخـروج إلـى صـالة عيـد الفطـر. 

حديث نبوي
»فرَض رسول هللا �ْ  زكاة الفطر ُطهرة للّصائم 
من اللغو والرّفث وطعمة للمساكين. من أّداها 
قبل الّصالة فهي زكاة مقبولة، ومن أّداها بعد 

الّصالة فهي صدقة من الّصدقات.«

زكاة الفطر

https://www.youtube.com/watch?v=StwxdG0iIS0
https://www.youtube.com/watch?v=AOTPXs94sJc
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موائد الّرحمن
ظاهـرة انتشـرت مؤّخـرًا  فـي مصـر وبعـض الدول 
وهـي موائـد إفطـار تقـام فـي أيّـام الّصيـام لـدى 
المسـلمين باإلضافـة إلـى مطاعـم الّرحمـة التـي 
تُقـّدم وجبـات اإلفطـار للفقـراء مجانًـا. َويُقـال إّن 
الخليفـة المعـز لديـن هللا الفاطمـّي َقـد بدأهـا، 
حيـث أقـام مائـدة في شـهر رمضـان يفطـر عليها 
أهـل جامـع عمـرو بـن العـاص، وكان يخـرج مـن 
الّطعـام  أصنـاف  فيهـا جميـع  ِقـدر  قصـره 1100 
لُتـوزَّع على الفقراء، وكانت تسـمى بــ »دار الُفطرة« 

وامتـدت بطـول 175 متـرًا وعـرض 3 أمتـار.

موائد الرحمن

تكّية نابلس

صلة الّرحم )الفقدة(
مفهـوم أساسـّي فـي اإلسـالم، يهـدف إلـى عـدم 
زيارتهـم  علـى  والحـّث  األقـارب،  بيـن  القطيعـة 
للتقـارب وتنقيـة النفوس من الضغائن. وفي أيّامنا 
وعّماتهـم  أخواتهـم  بزيـارة  الّذكـور  األخـوة  يقـوم 
وخاالتهـم لوصـل الّرحـم وتسـمى بـــ »الًفقـدة«، 
أي تفّقـد القريـب وزيارتـه. وقيـل في حديـٍث نبوِيٍّ 
رواه أنـس بـن مالك: » َمْن َسـرَُّه أَْن يُْبَسـَط َلُه ِفي 

رِْزِقـِه أَْو يُْنَسـأَ َلـُه ِفـي أَثَـرِِه َفْلَيِصـْل َرِحَمـُه«.

أجر تفطير الّصائم: 
ـر صائًمـا كان لـه مثـُل أجـره، غيـر أنّه ال  »مـن فطَّ

ينقـُص مـن أجـر الّصائمِ شـيًئا«. 

حديث نبوّي رواه َزيِد بِن خالٍد الُجَهنيِّ

https://www.youtube.com/watch?v=xLFQ2ERg86I
https://www.youtube.com/watch?v=kY3GrzNpJw4
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%86%D8%B3_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83
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كعك العيد )كحك( 
يعتبـر الكعـك مـن أبـرز مظاهـر االحتفـال بشـهر رمضـان، فهـو الّضيافـة الممّيـزة األكثـر طلًبـا، 
واألشـهى مذاًقـا، واألقـّل تكلفـة، والجامع ألواصـر العائلة وقت إعـداده، ويعتبر مـن أهّم مظاهر 

الفـرح والبهجـة واالحتفـال في عيـد الفطر. 
مـع  حلـول األيـاّم األخيرة من شـهر رمضان، تنشـُط الحركة إلعداد كعك العيـد، وتترنّم األمهات 
باألغانـي، ويشـارك األطفـال فـي صنـع الكعـك ونقشـه بالنّقـوش الخاّصـة، وتتبادل نسـاء الحّي 
أطبـاق الكعـك. وبالرّغـم مـن  التطـّور التكنولوجـّي، تحافـظ النّسـاء على هـذا التقليـد الجميل 

الذي يلـّم العائلـة والّصديقات.
يعـود إعـداد »كعـك العيـد« إلـى العهـد الفرعونـي كتعبيـر عـن البهجـة والفـرح. وامتـّدت هـذه 
العـادة حتّـى ارتبطت بعيـد الفطر المبارك منذ العصر الّطولونـي )292-254هـ /905-868م( وما 
زالـت حتـى اليـوم. وكلمـة »كعك« قبطّيـة األصل وتلفـظ »كحـك« ومفردها »كحكـه« )كعكه(. 

كل واشكر مولك
فـي عـام 1124م خّصـص الخليفة العزيـز الفاطمّي 
مبلـغ 20 ألـف دينـار لصناعـة كعـك عيـد الفطـر، 
فكانـت المصانـع تتفـرغ لصنعـه منـذ منتصـف 
شـهر رجب فـي قوالـب خاّصة عليها عبـارات مثل 
كل هنيًئا واشـكر، وكذلك كل واشـكر موالك. وكان 
الخليفـة يتولـى توزيعـه بنفسـه، مـن علـى مائدة 
طولهـا 1350 متـرا عليهـا 60 صنًفـا مـن الكعـك 

والغريبة.

كعـك العيد هو إحدى الوسـائل التـي نعّبر بها عن 
فرحتنـا بالعيد، وندخل البهجة قلوب أطفالنا.

أغاني 
كعك العيد

كحك العيد نقش البنات   ..    سكر عليه 
للمدخنـة  وقـال  دنـدن   الدندنـة،  غـاوي  الفـرن 

بخيـر كل سـنة وانـت 
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كعك العيد

 يا كحك العيد

أظهـرت برديّـات ونقـوش فرعونّيـة تقديـم زوجـات 
الملـوك الكعـك للكهنـة القائميـن علـى حراسـة 
هـرم »خوفـو« بالجيـزة، فـي يـوم تعامد الّشـمس 

علـى حجـرة الملـك علـى شـكل أقـراص. 

مثل شعبّي
»طريقها سالكة زي كعك العيد«

ويضرب في البنات الجميالت، فهّن يتزوجن 
سريًعا، كما تنفد كمّيات من الكعك الكبيرة 

بسبب لذتها وطعمها الّشهّي.

 قصيدة الكعك لبيرم التونسي 
          كعك

المعمول في أرض كنعان 
والهلل الخصيب 

م إلـى عشـتار كعربـون شـكر  صنـع الكعـك لُيقـدَّ
الكنعانّيـون،  كذلـك  الرّبيـع.  فـي  هداياهـا  علـى 
قّدمـوه لعشـتار، وكانـوا يدعونها “عشـيرَه”، ويُذكر 
أّن »يهـوه« كان يغضـب منهـم، ألنّـه كان كّلمـا 
أدار ظهـره، وجدهـم قـد عـادوا وصنعـوا المعمول 

وقدمـوه إلـى عشـيره )3(
 

https://www.youtube.com/watch?v=99VRH41SHkE&t=11s
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/526411/1/.navbar-header
https://www.youtube.com/watch?v=GrReob5I8no
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ليلة العيد
تبـدأ التحضيـرات للعيـد  فـي آخـر 10 أيّـام مـن شـهر رمضـان، حيـث يتـّم تنظيـف وتزييـن البيـوت 
والحـارات وصنـع كعـك العيـد وشـراء المالبس الجديدة. وتشـهد الّشـوارع ازدحاًما شـديًدا بسـبب تواُجد 

األسـر في األسـواق.
ليلـة العيـد أو »الوقفـة« كمـا يسـّميها المسـلمون، اسـم يطلـق علـى اليـوم الـذي يسـبق يـوم العيـد 
مباشـرة، فلهـا طقـوس مختلفـة، حيـث يقبـل الّشـباب علـى صالونـات الحالقـة، باإلضافـة إلـى ذهـاب 
الفتيـات إلـى صالونـات التجميـل، بينمـا يسـتعد البعـض اآلخـر فـي المنـزل. وترتبـط التسـمية بعيـد 

األضحـى، حيـث يقـف الحجـاج علـى جبـل عرفـة )وقفـة عرفـة(.
تشـهد ليلـة الوقفـة أجـواءً جميلـة مليئة بالفـرح: تبدأ المسـاجد بالتكبير وتُطلـق األلعاب الناريّـة فتّبدأ 
االحتفـاالت والمسـيرات التـي يجـوب بهـا األطفـال مـع الكّشـافة يحملـون فوانيـس رمضـان، يجوبـون 
شـوارع البلـدات معلنيـن عـن انتهاء شـهر رمضان وقدوم العيـد. وتبدأ الّسـهرات الّشـبابّية والعائلّية في 

المطاعـم والمقاهـي والبيـوت وتمتـّد حتّـى سـاعات الّصبـاح قبـل التّوجه ألداء صـالة العيد.

ثبوت رؤية الهلل
يتـّم  إثبـات خـروج شـهر رمضان عند رؤيـة الهالل 
مـن قبـل شـاهدين عدليـن، ألنـه ثبـت عنه � 
أنـه قال: إن شـهد شـاهدان فصومـوا وأفطروا. وفي 
حديـث للنّبـي � رواه الحـارث ابـن حاطب: أمر 
النبـي � أن ننسـك بشـهادة عدليـن، يعني أن 
نصـوم لـه وننسـك لـه. فمـا أن يتـّم رؤيتـه حتّـى 

يُعلـُن مفتـي الّديار المقّدسـة إعـالن العيد. فتبدأ 
االحتفـاالت والتحضيـرات للعيد. 

أغاني العيد
يا ليلة العيد

يا ليلة العيد آنستينا وجّددتي اآلمل فينا 
هاللك هّل علينا   فرجنا ُله وغنّينا

أم كلثوم

https://www.youtube.com/watch?v=AbU6Bg-6y5o
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بكرا العيد وبنعّيد  - أغنية لألطفال
بكرا العيد وبنعيد   بنقطع راس أبو سعيد 
وبنحطه بالمغارة  وبنرجم عليه الحجارة 

بكرا العيد وبنعّيد   

تواحيش رمضان

طقوس وألعاب
مسيرة العيد- مركز عكّا الجماهيري 

مسيرة العيد 

لعبة »الّشيخ رمضان«
اعتـاد أوالد القـرى دفـن لعبـة فـي األرض والقـول: 
»مـات مـات رمضـان، ال وهللا سـالمته... قامـت 

أختـه فاطمـة تعيـط علـى قامتـه.

صندوق العجب
القـرى،  يجـوب  كان  لألطفـال،  الفُرجـة  صنـدوق 
فيتجمـع األطفـال من حولـه ويشـاهدون القصص 

والحكايـات. التراثّيـة 
قّرب.. قّرب...  واتفرج يا سالم 

صندوق الفرجة لألطفال

فعالّية صنع زينة للعيد

مثل شعبّي: 
»ما ببكي على رمضان ببكي على طبخاته«

ويقال لألشخاص الذين يهتمون باألكل والّشرب 
في رمضان أكثر من حّبهم للعبادة. 

https://www.youtube.com/watch?v=ieOehTUGZZQ 
https://www.youtube.com/watch?v=-5-8Xev8GDw
https://ar-ar.facebook.com/Matnas.Akko/videos/654762468328043/
https://www.youtube.com/watch?v=g7MVzpD8Xg8
https://www.youtube.com/watch?v=KKByiQ_-5TY
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 مسك الختام 
سـمي العيـد عيـًدا لعودتـه بالفـرح فـي كّل عـام احتفـاء بإتمام فريضـة الّصـوم. للعيد 
طقـوس واحتفـاالت تُمّيـز الّشـعوب اإلسـالمّية عن بَعضهـا بالمأكوالت وطـرق التضييف، 
ولكـن أمـوًرا كثيـرة تجمعهـا كالصـالة وزيـارة القبور ولّمـة العائلة وزيـارة األقـارب والهدايا 

والعيديّـة والمعايـدات... وغيرها. 
الثيـاب  أجمـل  ارتـدوا  الذيـن  بالمصّليـن  والّسـاحات  المسـاجد  تمتلـئ  العيـد  فـي 
التقليديّـة  وتعّطـروا بالمسـك وغيـره مـن أنـواع العطور. تصحـُب الّصالة تكبيـرات الفرح 
بقـدوم العيـد، وبعـد انتهـاء الّصـالة تبـدأ حفـالت الكعـك والّشـاي والقهـوة. ومـن ثـّم 
تنـاول الوجبـة األساسـّية التـي تعتمـد على ألـوان الحلويـات والمأكوالت ومنها الفسـيخ 
الممّلـح، ويُعتقـد بأنّـه يسـاعد معـدة المفطـر علـى االنتقـال مـن الّصيـام إلـى الفطور. 

تكبيرات العيد: 
فـي صباح العيد تصـدح الّسـماء بتكبيـرات العيد 

المتفـق عليهـا مـن كافّة العلمـاء وهي: 
»هللا أكبـر، هللا أكبـر، هللا أكبـر كبيـرا والحمـد للـه 
كثيـرا وسـبحان هللا بكـرة وأصيـال ،ال الـه اال هللا 
وحـده صـدق وعـده، ونصـر عبـده وأعـز جنـده.... 

من الخليل

الحرم االبراهيمّي

من صحن الكعبة المشّرفة 

من سوريا

تكبيرات االطفال

العيد فرحة لألطفال
الرتـداء  بلهفـة  العيـد  صبـاح  األطفـال   ينتظـر 
والخـروج  العيديّـة  واسـتالم  الجديـدة  المالبـس 

األلعـاب.  وشـراء  للّشـارع 

https://www.youtube.com/watch?v=II-Z_9Umu4w
https://www.youtube.com/watch?v=Orc9fnIER1U 
https://www.youtube.com/watch?v=Ud6N1XYkI0M
https://www.youtube.com/watch?v=8K4bnK6lwas
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المعايدة 
كان أصحـاب رسـول هللاَّ إذا التقـوا يوم العيد يقول 

لبعض: بعضهم 
               »تقبل هللا منّا ومنّك«

وقـد جـرت العـادة فـي كثيـر مـن الـّدول العربّيـة 
بالتهنئـة بقـول: عيدكم مبـارك، أو كل عام وأنتم 

بخيـر أو جعلـه هللا مـن العائديـن الفائزيـن.

العيدّية
تعـد »العيديّـة« واحدة مـن أهّم طقـوس وعادات 
االحتفـال بالعيـد التـي ينتظرهـا األطفـال ويحرص 
عليهـا الكبـار وهـي مبلـغ مالـّي يمنـح لألطفـال 
كهديّة في صباح العيد، لشـراء األلعاب والحلويات. 
وهنـاك بعـض الـّدول التي تقـدم العيديّة للنّسـاء 

المتزّوجـات كجـزء من صلـة الّرحم. 
أغنية تراثية – ينعاد عليكم

العيد يا مرحبا    وينعاد عليكم 

دبكة العيد 

أهاًل بالعيد

شعر
َِّة حاٍل ُعدَت يا عيُد عيٌد بِأَي

                       بِما َمضى أَم بِأَمرٍ فيَك تَجديُد

المتنّبي

أغنية عيد الشام زمان 

دق طبول العيد- اليمن

مثل شعبي
“العيد عيد هللا” 

يُقال لمن ال يعجبه العيد أو يمتنع عن صلة 
أرحامه تحت أّي ُعذر.

https://www.youtube.com/watch?v=J5Z2xr2yDoY
https://www.youtube.com/watch?v=WoTlUIcTcUk
https://www.youtube.com/watch?v=Ep6GTe7KvE4 
https://www.youtube.com/watch?v=tP9eYtLfxWQ 
https://www.youtube.com/watch?v=t2ho9hL3b9c 
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تاريخ متنّوع

العيد ُهوّية متوارثة 
الّدينّيـة  ورموزهـا  ُهويّتهـا  األقـوام  أعيـاد  تعتبـر 
واالجتماعّية. روى »النّسـائّي« )215 هـ - 303 هـ(، 
)829م - 915م( أنّـه كان ألهـل الجاهلّيـة يومـان 
فـي كّل سـنة يلعبـون فيهمـا، فلمـا قـدم النّبـي 
صّلـى هللا عليـه وسـّلم المدينـة قـال: “كان لكم 
بهمـا  أبدلكـم هللا  تلعبـون فيهمـا، وقـد  يومـان 

خيـرًا منهمـا، يـوم الفطـر ويـوم األضحـى.«

طقوس 
تونس

فـي أول أيـام العيد يقوم أحد األشـخاص، يَُسـّمى 
»بوطبيلة«، بالّسـير فى الّشـوارع والميادين حاماًل 

يرتبـط العيـد بأحـداث تاريخّيـة مهّمـة أو قصـص معتبـرة أو طقـوس ونـوادر، فكان 
النـاس يحسـبون أيّامهم وأعوامهم بمثل هذه المناسـبات الدينّيـة أو االجتماعّية 
أو الّسياسـّية، أيّـام اجتمـاع النّاس بشـكل اسـتثنائّي لالحتفال، على تباين سـبل 

وأسـباب االحتفال.

طبلـة وعًصـا، ليهنّـئ النـاس بحلول العيـد مقابل 
الحصـول على بعـض النقود.

نيجيريا
يخـرج  الفطـر  بعيـد  االحتفـال  طقـوس  أحـد 
النّيجيريّـون بعـد صـالة عيد للّشـوارع لمشـاهدة 

الـوزراء. ومواكـب  المدينـة  أميـر  موكـب 

العيد في نيجيريا

ُعمان
الُعمانّيـون  يخـرج  الفطـر،  عيـد  أيـام  أول  فـي 
إلـى الّشـوارع  مصطحبيـن المصابيـح، ُمهلليـن، 
مسـّبحين مرتديـن المالبـس الّشـعبّية وحاملين 

https://www.youtube.com/watch?v=l4_eD--cRKQ
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الخنجـر والبنـادق، بينمـا ترتـدى النّسـاء الحلـّي 
وتضعـن الحنّـاء لألطفال، تقليد شـعبّي يُسـمى بـ 

»التهلولـة«.

تهلولة العيد العمانية

اليمن 
فـى اليمـن يتجمـع الشـباب فـي أّول أَيّـام عيـد 
واألغانـي  الطبـول  إليقـاع  وفًقـا  للرقـص  الفطـر 
ـ«الطاسـة«،  بــ  التقليـد  ويسـمى هـذا  التراثّيـة، 
ويُمارسـون تقليـًدا آخـر يطلـق عليـه »بـرع«، وهـو 
الرقـص بالخناجـر، مع وضع البندقيـة على الكتف.

رقص يمني

توثيق أزمات
كتـب »ابـن حجـر« فـي “إنبـاء الغمـر”: فـي أواخـر 
رمضـان عـزّ الفسـتق عـزّة شـديدة، إلـى أن بيـع 

الرّطـل منـه بمثقـال ذهـب ونصـف!!”

نوادر 
دخـل »ُجحـا« قريـة، فقـام أهلها الذين يعيشـون 
أنـواع  أفخـر  بتقديـم   ورفاهيـة،  في بحبوحـة 
الحلوى، وأطيـب المأكوالت، فقـال: مـا بـال أهـل 
وسـكان  العيـش؟  مـن  في سـعة  القريـة  هـذه 
بلدي يتضـورون جوًعا؟! ، فأجابـه أحدهـم: نحـن 
الّطعـام  مـن  إنسـان يعّد  عيـد، وكل  في يـوم 
والحلـوى مـا لم يحلـم بـه في بقّية أيّام الّسـنة؟! 

فقـال: يـا ليـت كّل يـوم عيـد.

العيد والشعراء 
البـالط  لّشـعراء  فرصـة  سـابقاً  األعيـاُد  شـكّلت 

الماّديّـة: للمكاسـب 

مذكرات عيد

https://www.youtube.com/watch?v=VNRR_J-KeGA&t=56s
https://www.facebook.com/groups/271428536613496/permalink/975971152825894/
https://www.youtube.com/watch?v=XvSir3z8CE0


عيد مبارك
وكل عام وانتم خبري


