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q اًع ا  ّبَرعِّب تُمّبَت que ocupeَأن ّبَيوكون 

la sopa de la hariraّبَحاس اء احَلرير    

ّبَش م ادِئةدة+ه ا  el trono de la mesaّبَعر

ّبَوبجبة فِإطفط ار لُك ل  ف 
en cada ruptura de ayuno

ّبَشرهر الوَكري    دِذدِه ال este mes benditoّبَه

Karimaَكرية                      

ّبَعىلى          se esfuerza porّبَترحفِر ص 

ّبَرّبَماض ان           ر ّ ل  cada Ramadánلُك

de (entre) los/as  دِم ن ّبَبني الـ...

ّبَوطفية ّبَماض انية ال ّبَر بطَألابطب اق ال ا
 los platos ramadanescos fieles 

�ةّوة دِضرة فِبـ+لُق احل ا
y presentes con fuerza

duranteدِخال ل                  

la sopaاحَلاس اء           

oأو                    

فِربية احَلريرة امَلِرغ
la harira marroquí

esدِه ي                  

تُةدخو ل دِوك ن ش ال م ا تُيكم
no es posible entrar

دِذدِه الاس اعة  ّبَه en este momentoف 

وم ا تىلق ي ش طفيره ا احلريرة
y no encuentres en ella la harira

ّبَضروريني الىل ي 
de los que son obligatorios

فِربية لكُألكال ت امَلِرغ ف ا
en las comidas marroquí

فِر ب  �ةّي دار ف امَلِرغ ف َأ
en cualquier casa en Marruecos

عِّور+ه ا         ّبَةد la muevoَكـ+ن

para echarlaب اش نةدير+ه ا        

en la soperaف ل سوبيي         

تُصر  تُعصن دِحةد ال es un elementoه ي وا

cuandoدِمر ّىل ي                 

طفِإلطفط ار  دِدي ا ل ا ّبَوقت  ال
el momento de la ruptura del ayuno

بَّر ب               se acercaيَق

عِّوبو      ّبَص preparamosَكـ+ن

está consideradoتُيعّبَتّبَبر          

ّبَكمعِّيًازا تُم ّبَوقq اًت ا  ّبَموك اq اًن ا و
un lugar y un momento especial

ّبَحو َل+ه ا دِكم ع  ّبَتتجّبَت
se reúne en torno a él

la familiaالع ادِئىلة              

أن ل يصنقص ع ائىلتره ا ش يء
que no (le) falte a su familia nada

que esté la mesaأن توكون امل ائةدة   

تُحر ّىلة وّبَترتيب  ف أبى 
lo más elegante y ordenada

literal:  la más bella elegancia y orden 

dado queفِإ ذ                       

دِعصن اية  con meticulosidadفِبـ+

طفِإلطفط ار ّبَعىلى م ادِئةدة ا
sobre la mesa de la ruptura del 

ayuno

Karimaَكرية             

ّبَعىلى ّبَترحفِر ص 
se efuerza por

ّبَحىليب         ّبَكمر و dátiles y lecheّبَت

فِربية  ّبَمِرغ فِوي ا ت  dulces marroquíesّبَحال

دِك ه بج ار ّطفة            frutos secosطَفوا

ّبَش يء            ر ّ ل  todo, cada cosaلُك

�ةّ ص    ّبَر es colocado, dispuesto, alineadoتُي

 الحساء أو الحريرة المغربية هي من بين البطباق الرمضانية الوفية والحاضرة بقوة
 خل ل هذه الشهر الكريم. وكريمة تحرص ك ّل رمضان على أن يكون حساء الحريرة

متربع ًا عر َش مائدتها في كل وجبة إفطار

 تمر وحليب، حلويات مغربية وفواكه جافة،كل شيء رُي َر ّص بعناية على مائدة الفطار، فكريمة
 تحرص على أن ل ينقص عائلتها شيء وعلى أن تكون المائدة في أبهى حلة وترتيب، إذ

يعتبر مكانا ووقتا مميز ًا، تجتمع حوله العائلة

رمضان في الدار

م ّلي الوقت ديا ل الفطار يق ّر ب كنص ّوبو الحريرة, كنضور باش نديرها في ل سوبيير
دو َن ... والحريرة هي واحد، واحد العنصر إلي ضروري في الكلة المغربية في كي 

في أ ّي دار في المغر ب ما يمكنش الدخو ل في هاد الساعة وما تلقيش فيها الحريرة
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بَّاض ل                     !Adelante¡ّبَتَف

!Este es un gran día¡ّبَنره ار كبي هذا     

�ةّج                  peregrino aاحل ا

Meca
Se usa para mostrar respeto a un hombre 
mayor

��ًال ّبَسره تُؤون  ��ًال ّبَيط تُرحر ّىلون َأه ّبَي
son bienvenidos, bienallegados

ّبَرحب ا ّبَم ��ًالم ،  َأه
Expresiones de bienvenida

puesطَفـ                

تُم...       تُه aquí estánه ا 

بطَألحب ا ب بطَأله ل وا ا
la familia y los seres queridos

el esfuerzo de Karimaتُبجرهةد َكرية 

ّبَهب ا ًء    ّبَهب   no es en baldeَلم ّبَيذ

ّبَبجصنب          juntosّبَبجصنq اًب ا إل 

ّبَيّبَتتج ا َذبون َأابطراف احَلةديث 
conversan

ّبَعكمون فِبـ         disfrutan deّبَيصن

�ةّ ص �ةّ ي وخ ا ّبَحكميكم ّبَوقت 
un momento íntimo y especial

ّبَرمحة وامَلِرغَفرة ّبَشرهر ال ف 
en el mes de la compasión y el perdón

لُث                 dado queّبَحي

se sientan, reunenّبَيتجدِىل س        

ّبَصِرغي والوَكبي ال
el pequeño y el mayor

ّبَعىلى        دِحلر ص  el empeño porا

دِصر الَقرابة ّبَتبثبيت َأوا
afianzar,fortalecer los vínculos familiares

ّبَرحم           generosidadدِصىلة ال

q اًص ا           especialmenteتُخصو

ّبَع َّ ل                   quizásَل

�ةّم م ا    ّبَه lo más importante queَأ

ّبَكمعِّيًاز        caracteriza, destacaتُي

فِربية الّبَتق اليةد امَلِرغ
las tradiciones marroquíes

ّبَو                      esتُه

دِشطة          بطَألن las actividadesا

عِّوانزن ا+ه ا ّبَد كيف اش 
como las hemos pasado

تُشِرغ ل                el trabajoال

ّبَعىلى ّبَدلو احَلةديث  ت ا+ّبَنتب ا
charlamos (intercambiamos la charla) sobre

el díaالصنره ار                         

como lo hemos pasadoكيف اش َقاضيصن ا+ه 

están, hayك ايصنني          

لكُألسرة دِدي ا ل ا بطَألطفراد  ا
los miembros de la familia

تُاضيوف       los invitadosال

recibimos aت ا + ّبَناسّبَتقفِبىلو  

ّبَماض ان ّبَر دِدي ا ل  امل ادِئةدة 
la mesa de Ramadán

��ًال دِم تُمكمّبَتدِىلةئة ك ا q اًكم ا  دادِئ
siempre está totalmente lleno

es decirّبَيعن               

أه ًل!...تف ّضل!... مرحبا!.... نهار كبير هذا!... 
أه ًل آ الحا ّج!... مرحبا

رُم الهل والحبا ب رُه  جهد كريمة لم يذهب هبا ًء فها 
يح ّلون أه ًل ويطؤون سه ًل أه ًل 

المائدة ديا ل رمضان دائ ًما ممتلئة كام ًل، يعني دائ ًما كاينين الفراد ديا ل السرة، 
الضيوف، تستقبل الضيوف، وتانتبادلو، يعني، الحديث على النهار، كيفاش قضيناه، 

النشطة كيفاش د ّونزناها، الشغل كيفاش قضيناه

  تثبيت أواسر القرابة وصلةولع ّل أه ّم ما يم ّيز التقاليد المغربية العريقة هو الحرص على
 الرحيم وخصو ًصا في شهر الرحمة والمخفرة، حيث يجلس الصغير والكبير جن ًبا إلى جنب،

يتج ّذبون أبطراف الحديث وينعمون بوقت حميم ّي وخا ّص 
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ّبَسبة            la ocasiónالُملصن ا

ّبَمعو طفيره ا الىل ي ك ا ّبَنتتج ا
en la que nos reunimos

ّبَماض ان     ّبَر es Ramadánه ي 

q اًكم ا ك ا ّبَيتجّبَعىلصن ا دادِئ
nos hace siempre

inclusoّبَح�ةّتى               

تُهم ّبَعصنةد+ الىل ي ك ا يوكونو 
los que tienen

دِك ل         ّبَمش ا algunos problemasش ي 

تُهم          دِاضي ا ت+ ّبَ ع ّبَبع entre ellosّبَم

ّبَماض ان  ّبَر ّبَشرهر دي  el mes de Ramadánال

تُهم         les haceك ا ّبَيتجّبَع ل+

que se reconcilienّبَيتص احلو       

ّبَ ع ّبَبعض             entre ellosّبَم

si bien hayفِإ ذا ك ان             

دِم ن تُبعةد الروحية
desde la perspectiva de la 

espiritualidad

ّبَرماض ان ّبَشرهر  ف ع ادا ت 
en las costumbres del mes de Ramadán

un rico valorقيكمة َغصن�ةّية          

ّبَعىلى        que da aتُتاضف ي 

el espírituالّبَصنف س            

ّبَكمنأنيصنة والراحة لُط ال
el sosiego y el descanso

y queّبَوا َّل يت                

ّبَيصعب دِاكدِتاس ا ب+ه ا
es difícil su adquisición

تُشرهور دِم ن ال ف َغي+ه 
en un mes distinto

puesطَفـ+فِإ َّن                    

دِلبجدِتكم اع ي دِلـ + التُبعةد ا
 tiene el plano social

q اًاض ا                   tambiénَأي

ّبَكمعِّيًاز �ةّ ص والُمل ابَطعم+ه ال ا
su sabor especial y característico

رمضان كايجعلنا دائ ًما ...المناسبة اللي كانتجامعو فيها هي رمضان، 
ح ّتى اللي كايكونو عندهم شي مشاكل مع بعضياتهم، الشهر دي رمضان 

كايجعلهم يتصالحو ويجلسو مع بعض

 وإذا كان من بعد الروحية في عادات شهر رمضان قيمة
 غنية رُتضفي على النفس الطمأنينة والراحة وا ّلتي يصعب

 اكتسابها في غيره من الشهور، فإ ّن للبعد الجتماعي
أي ًضا بطعمه الخا ّص والمم ّيز


