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 مقدمة
يُبالغ بريتون    مل  ريتشارد  اإليرلندي  حديثه يف  الرحالة 

، حني عند املسلمني  الرمضانية   العاداتو ألجواء  ا  عن
عام   مصر  يف مشاعر    واصفا  م،  1853زار  الناس 

اإلفطار  موعد  اقرتاب  عند  "األثر بقوله  القاهرة   :
على   الفضيل  الشهر  هلذا  احلقيقني  الرئيسي  املؤمنني 

 .  1غلف طباعهم"هو ذلك احلزن الوقور الذي يُ 
القدر  شهر  رمضان   السنة،  عظيم  شهور  انل بني 

يف الرتاث الشعيب العريب   ال مثيل هلما  ا  واهتمام  فاوة  ح
رغم و ،  كوروان  جائحة   تفشيحىت يف ظل    اإلسالمي

 

 .  57، ص  2014، يوليو 177، العدد جملة ارتياد اآلفاقعلي عفيفي، شهر رمضان يف كتاابت الرحالة،   1
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واإلسالمية    جمتمعاتناتعانيه  ما     مآس  و   حمنمع  العربية 
امتدت مظاهر احلفاوة هبذا الشهر الكرمي  وحروب. و 

العادات و الثقافية  األلوان  شىت  و األمناط السلوكية  إىل  
هذا إىل ارتباط  يرجع  ذلك  ولعل  ،  واألذواق والطبائع

شهر بتلك العبادة العظيمة اليت تعد ركنا  من أركان ال
اإلسالم، وهي الصيام الذي فرضه هللا سبحانه وتعاىل 

 كما فرض من قبل على غريها على األمة اإلسالمية  
 وبدنية؛  من األمم، وهذه العبادة ترتبط بشعائر روحية 

الطعام والشرابمثل   اللسانو   ،االمتناع عن    ،حفظ 
الليل القرآن  ، وقيام  الطعام  ،وقراءة  وأداء   ،وإطعام 

الحظ يُ فيه  ، و االجتماعي  والتآخيوالتكافل  العمرة،  
  ،أن أفقر الناس ال تنقص مائدته عن ثالثة أصناف
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املسلمني عقيدة راسخة أبن رمضان هو شهر  ف عند 
ورغم ما فيه من   اخلري والربكة، فال خوف وال عوز.

الروحية، ويف كثري من    العاداتيف    اتفاق على الثوابت
عاداته من بعض  و   هختتلف مظاهر استقبال،  العادات

وهذا االختالف يعود إىل التغريات ،  آلخرعريب  بلد  
أو    طرأت اليت   االجتماعية  املنظومة  عناصر  على 

الواحد   بعضها البلد  يكن  ،داخل  بلد   ومهما  فكل 
و  طقوسه  ممزو ميارس  املوروثة  ابلفرحة  عاداته  جة 

 واالستبشار واملسرات. 
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  السورية الرمضانية  العادات .1
عام  شهر    د  ميَ  جناحيه كل  املناطق   رمضان  على 

إىل   واملآسيمن حالة احلرب واحلزن  السورية لينقلها  
أجوائه العطرة ونفحاته املباركة اليت تغمر كل من يتفيأ 

 لهسورية  يف  رمضان  شهر  هذا الشهر الكرمي، فظالل  
. يف نفوس السوريني منزلة تليق به، وله  اخلاصطابعه  

الفضيل حبماسة وشوق شهر  ال  سورية ويستقبل أهل  
 السوريةاملدن  وكانت    ،من منتصف شعبان  ال يوصفان

ابآلايت وحوانيتها  شوارعها وأبواهبا    على الدوام تزين
واألنوار يتف،  امللونة   القرآنية  أن  هالل  بعد  إثبات  م 

املساجد وتضرب املدافع إيذاان  ببدء الشهر الكرمي تُنار  
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املس ويقوم  ب حالصيام.  للسحور  السوريني    يقاظر 
اي انمي  ":  ويردد،  طبلة صغرية تشق سكون الليلحامال   

هللا وحد  انمي  اي  الدامي  رمضان    والوط.  "وحد  شهر 
املساجد يف  احلركة  شهر  يي  حيكما    ،تدب  الناس 

 .  رمضان ابلعبادة والذكر والتالوة واالعتكاف
األمنية  و  الظروف  الصعبة رغم   مجيعيف    واملعيشية 

بيل غروب مشس كل ق  يتكاثر الناس،  املناطق السورية 
صيام والقرى    ،يوم  املدن  أسواق  حاجاهتم يف  لشراء 

من األطعمة والسلع املتوفرة ابألسواق. ويبلغ االحتفاء 
السابع بشهر   ليلة  بحياء  سورية  يف  ذروته  رمضان 

من احلديث  و .  هوالعشرين  اإلفطار عن  يطول  موائد 
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اليت إذ    السورية؛ اإلفطار  موائد  حول  الناس  يتحلق 
  ، احلساء )الشوراب(مثل    ؛حتتوي العديد من األطعمة

احلمصو   ،والفتوش  ، غنوج  والبااب  ،)التسقية(  فتة 
ال أنواع  واحملاشي،  بب  كوخمتلف  وبعض وامللوخية 

والورابت   كاملعمول   واملهلبية والكعك  احللوايت 
 يتمر اهلندالوالكنافة، واملشروابت مثل قمر الدين و 

الشباب    يراتد  ويف األوقات الطبيعية     .2وعرق السوس
  وال يزال احلكوايت  واحلدائق العامة،   ملقاهيا  والفتيات

الشعبية   املقاهي  بعض  الشعبية  يف  القصص  يقص 
بيربس والظاهر  الليل(  ...)عنرتة  و يف  جيتمع أيضا   ، 

يف   والعائالت  ويتبادلون ،  مجاعية   سهراتالشباب 
 

 .  50  – 49، ص. ص  1994، 3، ج  49، س  جملة احلج والعمرةبدر رشاد الدويب، رمضان يف العامل اإلسالمي،  2
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السياسية،   واألحداث  الشهر  أجواء  عن  األحاديث 
ونشوة حبورا   الدنيا  العائلة .  3ومتتلئ  تلتف  كما 

واملسلسال  الدينية  الربامج  الدرامية ملشاهدة  ت 
وسائل   عرب  أو  التلفاز  على  والتارخيية  االجتماعية 

 التواصل االجتماعي. 
 
   التقاليد الرمضانية الفلسطينية .2

جرات   قبل شهر رمضان أبايم قليلة   أهل فلسطني  جيهز
ويقدمون   ،ويصنعون اجلبنة والشعريية أبيديهم  ،الفخار

وفواكه  وعدس  طحني  من  حيتاجون  ما  للفقراء 
 

، ص 2015، يوليو  189العدد   ،جملة تراث  علي عفيفي، عادات وتقاليد شهههههههههر رمضههههههههان يف بعض الدول العربية، 3
34  . 
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اإلفطار   ويتناولون  بعالسحور  و وخضار،  هم ضمع 
املرضى وزايرة    ملساعدةالبعض، ومتتد األايدي الرحيمة  

وجتتمع   ،ومسح دموع األيتام  ،أسر الشهداء واألسرى
اليت   اإلفطار  مائدة  على  اباألسرة  ملأكوالت تتزين 

 نسف )األرز واللحم املطبوخ(. وخاصة امل  ،الفلسطينية 
القدس على حاهلا وحلتها    مل تبدُ   رمضان هذا العام  ويف

العسكرية   فاحلواجز  الفضيل،  الشهر  تستقبل  وهي 
وانتشار اجلنود على الطرقات وإغالق الطرق الفرعية 
وتربص اليهود بسكان املدينة وزوارها العرب واملسلمني 

وتعمر املوائد  جعل املدينة املقدسة معزولة عن العامل.  
لج إليها كل ( ويمدينة القدس  جنويب)  اخلليلمدينة  يف  
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 وتكااي سيدان إبراهيم اخلليل عليه السالم حمتاج وزائر،  
حول احلرم اإلبراهيمي الشريف ما فتئت عامرة طوال 

الكرمي،   آلالف الشهر  اإلفطار  تقدم وجبات  حيث 
واملناطق  املدينة  هذه  يف  واحملتاجة  الفقرية  العائالت 

هلا هو  يف  رمضان    فشهر  . اجملاورة  معركة  فلسطني 
من خالل احملافظة على القدرة على الصمود    إلثبات

املطبخ .  االعتيادية   الرمضانية العادات   خيتلف  وال 
الفلسطيين عن   واللبناين  الرمضاين  السوري  إال  نظريه 

يف    بسيطة   بنكهات الفلسطينية  اخلصوصية  صنعتها 
   االحتالل.  ظل
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 التقاليد الرمضانية يف لبنان   .3
املدن   رمضانتستقبل  شهر  اللبنانية  بتزيني   والقرى 

امللونة  قبل ويُ .  4املساجد والشوارع ابألنوار والشرائط 
طعا حتضري  عل  رمضان  أايم  أول  يف  حيتوي الناس  م 

، أما ههم بيضاء كبياضمأاي  على اللنب، أمال  أن تكون
األطعمة األخرى األساسية يف وجبة اإلفطار التقليدية 

احملشيات ابألرز واللحم مثل من    ؛مثل املائدة السورية ف
و  احملشي  وشيخ  العنب  بركالورق  أمه(   شيش    )لنب 

  غربيةدخلت أكالت  أيضا   واللحم بعجني، و والكبب  
. ويف  5مثل اهلمربغر والبيتزا   ة على املأكوالت التقليدي

 
 . 49الدويب، املرجع السابق، ص   4
 .182. ص  1994،  76، ع 15عريب، مج طارق صهيون، معهد اإلمناء ال 5
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ب ابألسواق  حمالت  املشهورة  احللوى  ال اللبنانية  يع 
يستطيع أحد احلصول على كمية من احللوى ابلقشطة 

 سبق مقدم قبل يوم أو أكثر.طلب م  ىإال بناء عل
النهار، ف  أماو  انتهاء العمل  متضية الوقت خالل  بعد 

الظ الناسبني  لغالبية  ابلنسبة  والعصر  يستمع    هر 
الناس   من  فضائل العديد  عن  الدينية  الدروس  إىل 

والقسم اآلخر    ،رمضان يف اجلوامع بعد صالة العصر 
أو  مأكل  من  احلاجيات  لشراء  السوق  إىل  يذهب 

ال بد   اللبنانية   اجملالساملقاهي أو  . ويف  6أشربة جاهزة
الن قرقعة  مساع  ابأللفة  مفعمة    سهراتيف    رجيلةمن 

م آخر ميضون اهلزيع األول أو  واالنسجام، وهناك قس
 

 . 183صهيون، املرجع نفسه،   6



15 
 

مث يعودون ملنازهلم    ،اآلخر من الليل يف صالة الرتاويح
استعدادا   النوم  أو  السهرة  وقت   ملتابعة  للنهوض 

 دادا  للعمل يف الصباح.السحور أو استع
 
 الرمضانية العراقية  العادات  .4

، وهم العراق خاصة لدى أهل    رمزية شهر رمضان له  
ملقدمه قبل مدة طويلة، إذ تتأكد   ونؤ ويتهي حيرتمونه  

ربة املنزل من توفر املواد الغذائية اخلاصة به، مثل الرز 
والسمن والشاي والقهوة ونوم البصرة والقيسي والتني  

األخرى،   والعطوراتاليابس واللوم وماء الورد واهليل  
من  السنوية  املؤونة  من  لديها  متوفر  هو  عما  فضال  
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وهناك حلو التمر والزبيب   ،الربغل والعدس والطحني
عند . وللرتحاب بشهر رمضان  يتمر اهلندالوشراب  
صالة قدومه   بعد  وصحوهنا  املساجد  يف  جيتمعون 

 املغرب، ويردد اجلميع:  
اي   مرحبا  وعليك ر مرحبا  الرتاويح  شهر  اي  مضان 

 السالم  
اي   مرحبا  وعليك ر مرحبا  الغفران  شهر  اي  مضان 

   .السالم
ومن الشائع يف رمضان رؤية التجار يف متاجرهم يتلون 
عن  أما  الفقراء.  على  اخلريات  ويوزعون  القرآن 
خلدمة   هنار  ليل  بنشاط  تعمل  فإهنا  احلمامات 



17 
 

املوصلية التجارية  األسواق  أن  ويالحظ    ، الصائمني، 
  تعمل ليال  ،  وتدمري نصف املدينة   األخرية  نكبتهاقبل  

وخاصة    ،بوع األخري من رمضانحىت الفجر يف األس
، وال تنتهي مهن اخلياطني واحلالقني وصانعي األحذية 

 تلك احلركة حىت حلول عيد الفطر املبارك. 
اإلفطار  حت  و  موائد  عديدة  العراقية فل  فيها   أبكالت 

الكثري من األانقة والدسم، بعضها مومسي ال يطبخ إال  
عتىن ابلطبخ والرصف ويُ   ،يف رمضان، وبعضها تقليدي

 الشعبية األكالت  ويف املوصل جند من  على املوائد،  
: السماق، واللبنية والكشك واحلميس، ومن املشهورة
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شيخ : الربغل والكبة وعروق التنور و األكالت احلديثة 
 .  7شي والعدس والدوملةاحمل

خمتلف    شيعاملمتعة، ففيه ت  نشاطاتافل ابلحموسم  
وتتبادل الزايرات وتتم   ،مظاهر التسلية واللهو الربيء

واهلدااي التهاين  وتقدم  من اللقاءات  ليلة  أول  ومن   ،
تضج  األبواب  مفتوحة  املقاهي  تبقى  رمضان  شهر 

اإلمسا وقت  حىت  املقاهي كابلرواد  هذه  بعض   ،
السمر   على  الدينية    والقصص يقتصر  واللطائف 
والقصص  األل  واالجتماعية  الشعبية أو  في ف،  عاب 

وهي من التقاليد اليت  ،بعض املقاهي متارس لعبة الفر  
 

جامعة املوصههل، مج   ،جملة دراسااات موصااليةجنالء عادل حامد، عادات وتقاليد شهههر رمضههان يف الرتاث املوصههلي،  7
 .104  –  103ص. ص ،  2011،  34، ع  10
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نتج عالقات  ي ال حياد عنها، وهذا النوع من األلعاب  
 .8اآلخرينينسجم مع مشاعر مشرتكة جتعل الفرد 

 
 (  بالد احلجازالرمضانية السعودية ) العادات  .5

يف   برمضان  احلفاوة  صور   ،السعودية املناطق  تتعدد 
إذ   واملدينة،  مكة  يف  الرمسية تقوم  وخاصة   اجلهات 

 اليت حتتوي علىرمني  داخل احل   وجبات اإلفطاربتوزيع  
على  املغلفة  والوجبات  والعصائر  واحلليب  التمر 

مكة املكرمة  ففي  إىل جانب موائد الرمحن.    ،الصائمني
لوب ماليني لته، واليت هتفو ققلب العامل اإلسالم وقب

 
 . 107 –  106، ص. ص  السابقجنالء حامد، املرجع    8
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والطواف بكعبتها الغراء، يقدم لنا   املسلمني إىل زايرهتا
ابن جبري األندلسي صورة تراثية خاصة للحفاوة بشهر 
رمضان يف هذا البلد احلرام، وذلك عندما عاش أايمه 

املقدسة  الرمضانية  ولياليه   ه،   579  عامابملدينة 
اليت   املشهورة  رحلته  يف  ذلك  حتت وسجل  جاءت 

الكرمية  اآلاثر  ذكر  يف  الناسك  "اعتبار  عنوان: 
على استقبال  املنورة  درج أهل املدينة  كما  .  9واملناسك"

منذ سائدة  شهر رمضان منذ منتصف شعبان بعادات  
ومن ذلك   ،، فأصبحت شيئا  مألوفا  ومأنوسا  هلمالقدم

 ليلة منتصف شعبان. 
 

، دائرة الثقافة واإلعالم يف جملة الرافدأمحد أبو زيد، رمضهههان يف الرتاث الشهههعيب، اجتهاد يف العبادات وأفراد وعادات، 9
 .  45  –  44،  2015الشارقة، يوليو  
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احلرام واملسجد  نواحي املسجد    بي ويتم االهتمام بتطي
منذ القرن األول اهلجري والبخور  النبوي ابلعود والعنرب  
تبدأ  . و 10ويف أايم شهر رمضان،  يف كل ليلة ويوم مجعة 

التعبدية   النبوي احلرام واملسجد  يف املسجد  الطقوس 
 21من ليلة    ؛طوال العشر األواخر من شهر رمضان

 قياما  وذكرا  وعبادة وطاعة.   ،رمضان 30حىت ليلة 
املنورة املدينة  أهل  لدى  الرمضانية  األطعمة   ،وتتنوع 

فكل  األصناف،  من  بكثري  األسر  ابشرتاك  وتتسم 
و فيها  السعودية  املنازل   والقرصان    الشوراباجلريش 

)رقائق  والربيك  السمبوسك  مثل  واملقليات  والفول 
 

رمي بنت معيض عايض احلريب، صهههههفحات من اتريخ شههههههر رمضهههههان يف املدينة املنورة: دراسهههههة يف العادات والتقاليد،   10
 .  2395، ص  2014،  3، مج 34 3، جامعة األزهر،  حولية كلية اللغة العربية ابلزقازيق 
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بقدونس(  البيض وال  العجبني احملشو ابللحم املفروم مع
)ال شكل والزالبية  على  ابلزيت  املقلي  املخمر  عجني 
و  الكرات(،  الشعبية هناك  املشروابت  )من  سوبيا 

رمضان يف  املشهورة  أو    ،احلجازية  الشعري  من  وهي 
الزبيب(. أو  الناشف  والتطلي   اخلبز  املهلبية  وهناك 

من  مصنوعة  ومادة  احلليب  من  وتعد  تركية  )كلمة 
الشارع السعودي جند البليلة   . ويفالنشا وقطر املوز(

يل والذي  الشام(  من )محص  كبريا   إقباال   قى 
 السعوديني.

أهل عدد من  ومن العادات احلجازية اليت يتمسك هبا  
يتوجهون إىل املسجد النبوي قبل املغرب   ماملدينة أهن



23 
 

موائد وتعد  بنحو ساعة وجيلسون حول احلجرة النبوية.  
، على مستوى العاملالكربى  اإلفطار يف املسجد النبوي  

ويتسابق احملسنون يف حتضريها منذ رجب وشعبان عرب 
شراء التمور وختزينها وإنشاء اخليام الرمضانية، فضال  

وجبات وإحضار  طبخ  لاملطاعم    بعض عن التعاقد مع  
جاهزة  املسجد  يومية  مساجد   ،لصحن  يف  وكذلك 

 . 11يف املدينة املنورة  األحياء املختلفة 
  

 
 . 2430، ص  السابقرمي احلريب، املرجع    11
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 الرمضانية املصرية العادات .6
و   العاداتعدا   الدنيا،  االجتماعية  الروحية  أم  يف 

 يف  والسهرات   ،املصرينيبني    الالفتوالتكافل  
  ،الشهر الفضيلطوال    ةوفتح املساجد للعباد  ،املقاهي

  ، وفانوس رمضان  القاهرة،مدفع  تقليد  واحلديث عن  
املتجولة  السحر  والطبلة  فقد  عند  مميز ،  تراث  برز 

أب ارتبطت  اليت  والتواشيح  الشعبية  شهر لألغاين  ول 
مصر  رمضان روعته  يف  تكتمل  ال  الصيام  وكأن   ،

األغاين  من  مصر  يف  واشتهرت  معها.  إال  وصفاؤه 
"رمضان  الشهرية:  املطلب  عبد  حممد  أغنية  الشعبية 

وهي أغنية ظهرت يف   ، رمضان"  جاان وفرحنا به أهال  
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املاضي القرن  سيد وهناك    ، مخسينات  ابتهاالت 
وتفالنقشبندي الشعراوي،  الشيخ  للقرآن    سري 

 .12الكرمي 
 
ر  الكويت وقطأجواء رمضانية خليجية ) .7

   (والبحرين واإلمارات
الثقافية  تتشابه   وقطر األمناط  والبحرين  الكويت  يف 

 ابلعديد من   اخلليجية املائدة    وتعمر،  وكذلك اإلمارات
صنع  يالطبق الرئيسي )اهلريس    يعدو   الشعبية،األطباق  

واحملمر  من القمح املهروس مع اللحم والسمن البلدي(  

 
 . 47أبو زيد، املرجع السابق، ص   12
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الغذائية ،  والثريد  واجلريش  ابلثقافة  املائدة  وأتثرت 
والشامية.  اآلسيوية   اشتهرت واليمنية  الكويت  ويف 

والعصيدة  الفتة الكويتية، ومن احللوايت لقمة القاضي  
وغالبا    .شايوالكيك والتمر أبنواعه والقهوة العربية وال 

يبدأ  م طعاالصائم  ا  واللنب ماخلليجي  والتمر  ابملاء  ه 
 اخلليجالذي مل يندثر يف    املوروث التقليديأما  الرائب،  

 ،من رمضانبليلة اخلامس عشر  هو احتفال األطفال  ف
"القرقيعان" يوم  على  ف،  13وهو  االحتفال  يقتصر  ال 

الدولة    ترعاهكوروان  وابء  قبل    بل كان  األطفال،
، حيث  بتقدمي اهلدااي واحللوايت  واملؤسسات اخلاصة 

 
،  1998،  55  –  54، مصههههههههر، ع جملة الفنون الشااااااعبيةعليم ممدوح، العادات والتقاليد العربية يف رمضههههههههان،  عبد ال13

 .  115  –  114ص. ص 
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يرتدي األطفال األزايء الشعبية، ويطوفون على املنازل  
القريبة وهم يغنون، بغية ملء أكياسهم أبنواع احللوى  

األهايل   جيهزها  اليت  املناسبة هل واملكسرات    ذه 
وبسبب خصوصا   اقتصرت    ،  األطفال  تنقل  صعوبة 

،  14األقارب بيوت  وبعض    احلي على  جوالهتم  
واقتصرت صالة الرتاويح يف جمالس الرجال، واللقاءات 
العائلية وسهرات النساء على نطاقات ضيقة يف الوقت 

 احلايل.  
  

 

 . 2021  مايو قطر، ،العرب  جريدة الرمضانية، قطر وطقوس  كوروان  اهلاجري، فاحل  14
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  اليمنية األجواء الرمضانية  .8
و ي صعبة،  معيشية  وأوضاعا   أمنية  ظروفا   لكن عيش 

اليمنيني، حيث   لرمضان حضوره لدى  ختتلف يبقى 
مظاهر االحتفال من مدينة ألخرى؛ ففي صنعاء تقوم 
من  حمددة  سور  تالوة  منها  أبنشطة  املساجد  بعض 
يف   ليلة  آخر  حىت  األول  اليوم  منذ  الكرمي  القرآن 

وطلبة   الوعاظ  ويتجه    ، للمساجد  العلمرمضان، 
األ صلى  حاديثويركزون  األعظم  الرسول  هللا   على 

عليه وسلم، وتدور بينهم بعد الصالة أحاديث حول 
السياسة والدين والثقافة االجتماعية. أما حضرموت 

بتعليم ف الظهر  بعد  تبدأ  حيث  خاصا ،  تقليدا   تتبع 
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حيث  املساجد،  يف  حماضرين  طريق  عن  الصلوات 
وقت ب  غر جيلسون يف مجاعات دائرية حىت صالة امل

واشتهر األكالت    اإلفطار،  املندي من  اليمنية: 
السوس عرق  والفحسة والسلتة والسمبوسك، وشراهبم  

 والتمر اهلندي.
 
وتونس  املغرب جمتمعاتأجواء رمضان يف  .9

 واجلزائر وليبيا
احلياة الرمضانية ابملغرب وصفها رحالة أجنيب بقوله:  
أجزاء  من  غريها  ويف  فاس  يف  يكن  مل  رمضان  "إن 
بل كان  فحسب،  جليال   دينيا   حداث   العريب  املغرب 
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احلياة  منط  تغري  املدينة  فقد كانت  اجتماعيا ،  حداث  
 .  15فيها مدة شهر كامل من السنة 

تونس تونسيستقبل    ويف  رمضان    أهل  قبل شهر 
عديدة أبايم  الرمحن  ،قدومه  موائد  ويتبارى   ،وتنتشر 

الفقري  ة، ويف اجلميع يف تقدمي املساعدات إىل األسر 
وهدااي خريية  قوافل  واألحياء،   تنظيم  الشوارع  يف 

وتشهد املساجد العريقة مثل جامع عقبة بن انفع يف 
واالحتفاالت  الصلوات  الزيتونة  وجامع  القريوان 

 . الدينية 

 
، 5، ع 2س املغرب،  ،  اجمللس العلمي األعلىحممد املنوين، شهر كرمي: مالمح عن احلياة املغربية يف رمضان،    15

 . 60، ص  2008
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يف  رض  ف  اجلزائرويف   احتفاليا   منطا   االجتماعي  التنوع 
منازهلا،  طالء  إىل  األسر  تعمد  حيث  الكرمي،  الشهر 

املؤ   وتتسابق حتضري  يف  اجلزائرية  التوابل  املرأة  من  ن 
وتشهد محامات املدن اجلزائرية إقباال  يف أواخر    ،واللحوم

العائالت  تلتف    اجلزائرية  شهر شعبان. وابلنسبة للمائدة
، وتتفنن رابت البيوت يف والسحور  مائدة اإلفطار  حول

وأكثرها   ،إعداد املأكوالت اليت تتنزين هبا مائدة اإلفطار
الرببوشة أكالت متشاهبة بني بلدان املغرب، مثل   طبق 

واخلشخوشة )الثريد املخلوط    ،)الكسكسي بدون املرق(
والرشتة )اخلبز املخبوز يف البيوت مث    ،(مع املرق واللحم

املرق(  يقطع ومعه  رقيقة  من    ،قطعا   )مكون  والطاجني 
الربقوق اجملفف أو الزبيب مع اللوز وحلم الغنم أو الدجاج 
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السكر( من  قليل  له  العائالت .  ويضاف  وتتبادل 
ظاهرة   يف  الرتابط اجتماعية  املأكوالت  عن  تعرب 

اللوز   االجتماعي والتآزر. ومن احللوايت اجلزائرية قلب 
 . والقطائف واحملنشةوالزالبية 

 يف  هادئة   رمضانية    ء  أجوا  مناطقها، تعيش  ليبيايف  أما  
 الليبيون  اعتاد  وقد   احلاصل،  السياسي  االحتباس  ظل

 يف   املسائية   واجللسات  العامة   امليادين  إىل  اخلروج  على
  التجارية   احلركة   تزال  وال  ،أبوقاهتم   لالستمتاع  املقاهي

 للموائد   وابلنسبة   ،الليبية   املدن  غالب  يف  الكساد  تعاين
 تداخل  مع  ،عموما    املغاريب  النمط  على  فهي  الليبية 
  .املشرقي العريب ابملطبخ جزئي
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 األجواء الرمضانية السودانية  .10
الفضيل   الشهر  السودانيون   ابلتسامحيستقبل 

ابلشراب السوداين ومتتلئ احملال والطرقات  ،  والصفح
الذرة(  هومر   هحلو  دقيق  مع  متزج  عشيب  .  16)خليط 

وعدا جتديد أواين املطبخ قبيل حلول الشهر املبارك، 
على   النساء  تدريب  السودانيني  عادات  أهم  فمن 
جتويد القرآن، وما هو مميز عادات اإلفطار اجلماعي 
يف الساحات العامة، واليت جتمع أفراد احلي أو املنطقة  

 .17 حدة معا  الوا
 

 
 . 34، ص السابقاملرجع  عادات،  عفيفي،    16
 https://2u.pw/GPVjkإسالم أون الين، أغرب عادات وتقاليد الشعوب يف رمضان، رابط:    17

https://2u.pw/GPVjk
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  موريتانيارمضان يف  .11
حلق   إن هي  املوريتاين  الشعب  لدى  عادة  أغرب 

الرجال رؤوسهم قبل بدء شهر رمضان أبايم، حبيث 
يتزامن منو الشعر مع انتهاء الشهر الكرمي، ويسموهنا 
العوائل   من  تؤجل كثري  رمضان"، كما  "َشعر  عادة 

تفاؤال  به على عكس ما حيصل يف الزواج إىل رمضان  
به املوريتانيون كثرة اإلسالمية، وما ميتاز  معظم الدول  

 .  18تالوة القرآن وتدارسه طوال الشهر الكرمي

 

 
 

 املرجع السابق. إسالم أون الين،    18
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 رمضان يف جزر القمر  .12
ميتاز الشعب يف ُجزر الُقمر أبمجل العادات الرمضانية 

ف والثانية  خالل  اخلاصة،  األوىل  رمضان،  الليلة  من 
إىل    الناس خيرج   ويتوجهون  املشاعل،  حاملني 

املياه،   على  املشاعل  نور  ينعكس  حيث  السواحل، 
ويظل  الصوم،  شهر  بقدوم  إعالان   الطبول  ويقرعون 

 . 19السهر حىت وقت السحور

 

 

 
 املرجع السابق.   إسالم أون الين،   19
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 الرمضانية الرتكية العادات  .13
تضيء املساجد الرتكية طوال شهر الصيام، وُيكتب 
أبضواء املساجد رسائل الرتحيب الدينية واالجتماعية،  

"حَمَيا اسم  عليها  توارث  "(mahya) ويطلق  وقد   ،
حيرص  العهد العثماين، وكما  األتراك هذا التقليد منذ  

شهر   خالل  املساجد  ارتياد  على  األتراك  املسلمون 
د ابملصلني بعد اإلفطار  رمضان، حيث تكتظ املساج

ألداء صالة العشاء والرتاويح، وتقوم معظم املساجد 
يف    يف تركيا أيضا  بتنظيم حلقات لتعليم القرآن الكرمي

 شهر رمضان. 
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ومن الظواهر الرمضانية الرتكية، ظاهرة موائد اإلفطار 
، وغالبا  تقوم األسر الرتكية بعداد يف كثري من األحياء

امل هلذه  واألوقاف اإلفطار  اجلمعيات  بعض  أو  وائد، 
أبشهى   .اخلريية  الشامية  الرتكية كما  املائدة  ومتتاز 

هو  الرتكية  املائدة  يف  املشرتك  والقاسم  املأكوالت، 
السلطات  "الشوربة الرتكية"، كما تزين املقبالت من 

وتشتهر املائدة الرمضانية الرتكية والتمر املائدة الرتكية،  
األطب أشهر  أبحد  الرتكية  أيضا   "كفتة  التقليدية  اق 

وكما يصاحب شرب الشاي بعد اإلفطار  .  داود ابشا"
اإلفطار   وجبة  بعد  والكنافة  البقالوة  حلوى  أطباق 
مباشرة. وختتص تركيا عن بقية دول العامل اإلسالمي 



38 
 

بعادة تناول وجبة اثلثة ما بني الفطور والسحور من 
 نفس أطعمة اإلفطار غالبا . 

الزوج  قيام  املتميزة،  الرتكية  الرمضانية  التقاليد  ومن 
له   وترد  هلا،  حبه  جيدد  لزوجته  والء  خطاب  بتقدمي 
الزوجة هبدية مؤلفة من سواء من الفضة، وهذا التقليد  
حسب ما قرأت بدأ خيتفي من اجملتمع الرتكي ويعود 
حلقبة السبعينات والثمانيات. ومن العادات الرمضانية  

تشجي من الرتكية  الصيام  على  لألطفال  األهايل  ع 
خالل إهدائهم اهلدااي وإعطائهم النقود أيضا . ولزايدة 
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وتبادل  املسائية،  الزايرات  تبادل  فإن  واحملبة  األلفة 
 .  20أطباق الطعام بني اجلريان من أشهر الطباع الرتكية 

 

 الرمضانية يف أندونيسيا العادات  .14
بتزيني  اإلندونيسيون  يبدأ  شعبان،  شهر  أواخر  يف 
بيوهتم وشوارعهم واملساجد بزينة رمضان اخلاصة، كما  
تستقبل احلكومة اإلندونيسية الشهر املبارك مبنح إجازة 
مظهر  وأكثر  الصيام،  يف  أسبوع  أول  يف  للطالب 

 
 بط: ، را2015يونيو    29ترك برس، تقاليد وطقوس رمضان "سلطان الشهور" يف تركيا،   20

https://www.turkpress.co/node/10010  

https://www.turkpress.co/node/10010
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التقليدية   الطبول  قرع  هو  ابلصيام  احتفايل 
 .21"البدوق" 

ألف جزيرة، وبكل أتكيد    17ر من  يف إندونيسيا أكث
، فهناك اختالف لن تتشابه فيها العادات الرمضانية 

يف بعض العادات، فمثالُ يف جزيريت ابيل وجاوة الغربية  
فتح  مبثابة  السكان  بني  الطعام  تناول  عادة  هناك 
صفحة جديدة للعالقة. ومن التقاليد يف جزر أخرى 

 زايرة قبور األحباب ليتذكروا أن هناك حياة اآلخرة. 
هو  أكثر ما مييزها  اإلندونيسية  ويف املائدة الرمضانية  

واللنب،   ابلتمر  أو  سورى"  "تيمون  بشراب  اإلفطار 
وتعترب حلوى الكوالك من أشهر احللوايت الرمضانية 

 
 https://2u.pw/GPVjkإسالم أون الين، أغرب عادات وتقاليد الشعوب يف رمضان، رابط:    21

https://2u.pw/GPVjk
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وميثل    .وهي بطاطا مسلوقة وممزوجة جبوز اهلند والسكر
ويطهو   إندونيسيا،  يف  الرئيسي  الطعام  األرز 

  ،اإلندونيسيون طعامهم يف حليب جوز اهلند والزيت
األطعمة الرمضانية اليت كما طعام "أهبم" هو أشهر  

عليها   من اإلندونيسينييفطر  نوع  عن  عبارة  وهو   ،
 .جانبه   إىلأشبه ما يكون بهالكعك ويقدم التمر    ةاحللو 

يراتدها  اليت  األماكن  أكثر  املساجد  وتعترب 
فتقام حلقات قراءة القرآن    يف رمضان،  اإلندونيسيني 

اإلندونيسيون على شكل دوائر جيلس   حيث جيلس 
والبقية من حوله يف املساجد يف   ،فها أحدهميف منتص 

 الرتاويح كما تقام بعد صالة    منظر مييزهم عن غريهم،
النبوية  املدائح  وإقامة  الدينية  واجلدير    .االحتفاالت 
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الطقس الرمضاين، املسحرايت هو جزء من  ابلذكر، أبن  
وطبلته وقد   صوته  مساع  على  اإلندونيسيون  اعتاد 

 .  22السحورإليقاظهم على 
 

 الرمضانية يف ماليزاي  العادات .15
، وخاصة يتميز املاليزيون بعادات رمضانية خاصة هبم

أن   للصالة، كما  مميزة  ملالبس  املاليزيني  ارتداء  يف 
مظاهر االحتفال بشهر رمضان متتزج ببعض العادات 
والتقاليد املاليزية يف األكالت وإنشاء األسواق الشعبية 

وخترج العائالت عقب اإلفطار لصالة    .وتعليق الزينة 
 

 ، رابط: 2020مايو  5، عادات رمضانية وأكالت شعبية يف إندونيسيا، رؤاي األخباري  22

https://royanews.tv/amp/213122  

https://royanews.tv/amp/213122
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املوالت،  يف  والتنزه  املطاعم  يف  اجللوس  أو  العشاء 
من  القريبة  األماكن  يف  تظهر  رمضان  مظاهر  ولكن 
املميزة  املاليزية  املالبس  جتد  حيث  خاصة،  املساجد 
املختلفة   األلوان  ذات  املاليزية  البدلة  وهي  للرجال 

رتدي السيدات والقبعة ذات الشكل املستطيل، فيما ت
مالبس فضفاضة لوهنا أبيض، وتقام صالة الرتاويح يف 
املساجد  بعض  وجتري  املاليزية،  املساجد  أغلب 

 .حلقات ودروس خالل اليوم
على متور  الرمضاين  عادة ما يكون اإلفطار  ،  ماليزايويف  

أشهره ومن  الساخن  احلساء  أو  الصواي   ولنب 
(Bubur lambuk)   الصالة  واألرز وعقب   ،
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يتناول الطعام الذي يكون فيه األرز أيض ا يف الوجبة 
الغذائي،  و   .األساسية  الثقايف  التأثري  انحية  يعترب من 

أكثر  من  والسوري  اليمين  وابألخص  العريب  املطبخ 
 . املطابخ قراب  من املاليزيني

البلدايت  ختصيص  الرمضانية،  املاليزية  املظاهر  ومن 
، (Pasar) وتسم شوارع بعينها إلقامة أسواق شعبية  

ماليزاي   يف  رمضان  مييز  ما  أبرز  من  البازارات  وتعد 
وميكنك من خالل املرور يف البازار أن ختتار األكالت 
الطهاة  بعض  ويقوم  احللوايت،  وكذلك  تريدها  اليت 

و  أمامك  الطعام  وكذلك بصنع  الشوي،  خاصة 
ومن أشهر البازارات   .املشروابت اليت تتميز بيها ماليزاي
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"كمبان   وابزار  إمساعيل"  دكتور  "تون  ماليزاي،  يف 
ابرو"، والذي يعد من أكرب البازارات يف العاصمة من 
حيث تنوع األكالت والتجهيزات ويزوره الكثري من 

لتق العامة  املاليزيني والشخصيات  السياسة  دمي رجال 
بندان"  "دسي  وابزار  الشعب  عامة  من  قريبني  أهنم 
بنتانج" أو ما يعرف وسط اجلاليات  وابزار "بوكيت 

العرب بشارع  العربية. كما   العربية  ابملطاعم  والعامر 
املوالت   و تزين  "برتوانس"  الكربى  التوأم  الربجني 

 .  23اخلاصة  الدينية والزينات والعبارات ابألضواء 
 

 
ألرتا صوت، رمضان ماليزاي ... أسواق شعبية عامرة وأكالت خاصة شهية، رابط:   23

https://2u.pw/YJFTD  

https://2u.pw/YJFTD
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 :  الباكستانالعادات الرمضانية يف  .16
رمضان شهر  يف    الشعب الباكستاينمن أغرب عادات  

بيشاور  مدينة  هبا  تقوم  اليت  تلك  اإلطالق  على 
اليت تشتهر بقامتها حلفل جتمع فيه كل ، و الباكستانية 

األطفال الذين يقومون ابلصوم ألول مرة لتشجيعهم  
االستمرار تشجيعية   على  هدااي  هلم  أما ويقدمون   .

مسابقة   هي  غرابة  األكثر  البيض " العادة  حرب 
و " املسلوق شهر ،  مدار  على  تقام  أن  البد  اليت 

وتنتهي عند موعد   ،رمضان، وهي لعبة تبدأ يف املساء
السحور، وتعتمد قوانينها على إمساك أحد املتسابقني  
الشباب ببيضة مسلوقة، ويضرب هبا األخرى اليت يف 
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للمرحلة  يتأهل  حىت  هبدف كسرها،  خصمه  يد 
عن  24التالية  تعرب  اليت  الشعوب  عادات  من  وكلها   ،

الشهر   هذا  يف  املبارك  خصوصية   الدين ورمزيته 
 اإلسالمي. 

  

 
 املرجع السابق. إسالم أون الين،    24
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 صةاخلال
هكذا جند يف معظم البلدان العربية واإلسالمية تشاهبا  

يف عادات وطقوس احلفاوة والرتحيب والتوديع وتقاراب   
لشهر رمضان، وعلى الرغم من كل التحدايت األمنية 
بعد  الصحية  واألوضاع  والصراعات  واالقتصادية 
جائحة كوروان، فإن جمتمعاتنا العربية واإلسالمية تعترب 

نفسه   فرض  شهر رمضان  إن، و اتج الشهوررمضان  
قلب   يف  االجتماعية استثناء   والذهنيات  املبادئ 

واإلسالمية  العربية  روحيا   والثقافية  طابعا   ليضفي   ،
له   مثيل  ال  متميزا   وثقافيا   وإنسانيا   كل يف  وأخالقيا  

 .  عام


