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ت�صــدر عن  وكالــة اأبــرا�س

�صـور املجالـ�س 

الرم�صانيــة

البحرين .. 
ق�صة ر�صالة 

حروف من نور اأ�صاءت �صماء اجلزيرة بعزة الإ�صالم

الفتوحات  الإ�صالمية وا�صتداد مدها امتدت  الدعوة  مع تعاظم 

انوار  غمرتها  من  اأول  البحرين  وكانت  وغربا،  �صرقا  العربية 

دين احلق  وقد اأر�صل الر�صول �صلى اهلل عليه و�صلم ليدعو اأهل 

اإلبحرين اىل ال�صالم وكان ذلك فى عام 630 ميالدية... فما هو 

عليه  اهلل  �صلى  اهلل  ر�صول  ار�صلها  التى  ال�صريفة  الر�صالة  ن�س 

و�صلم والتي �صجلت بذلك حتول لي�س يف تاريخ البحرين فح�صب 

ولكن يف منطقة اخلليج.

البحرين.  فو�صفت من قبل  القدماء عن  العرب  الرحالة واجلغرافيون  حتدث 

بطوطة  وابن  والقلق�صندي،  خرداذبة،  وابن  الفداء،  واأبي  وال�صطخرى  ياقوت، 

هذه  حكمت  عديدة  باأجنا�س  البحرين  ا�صم  ارتبط  كما  واملقد�صي،  والدري�س 

والفر�س  والعرب  وال�صوريون  وال�صومريون  الفينيقيون  بينا  العربية من  الديار 

البحرين مركزا ح�صاريا هاما يتميز به موقعها اجلغرايف  والربتغاليون وكانت 

زاخرة  البحرية  فموانيها  بال�صكان،  اآهله  التاريخ  عرب  كانت  و  للتجارة  بالن�صبة 

بال�صفن التجارية والبحارة القادمني من اأعايل البحار البعيدة. 

 الدكتور عبد اللطبف جا�صم كانو يروى 

تفا�صيل  5  اأ�صماء للبحرين عرب التاريخ 

”رمضانيات “تــروي ذكريـــات  من اأيـام زمـان
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سارت البحرين إلى طريق النور طوياًل، جاهد خالله أهل المملكة للدفاع عن دينهم دين االسالم ضد الفتن التى كادت تعصف بايمانهم، غير 
أن قوة االيمان الراسخ بدين الحق ولذة طعمه انتصرت فى النهاية لتضاء البحرين بنور ربها، ولتصبح فيما بعد يد العون للفاتحين المسلمين 

ويقدم أهلها خبراتهم في مجال ركوب البحر وصناعة السفن لفرسان الدعوة لينطلقوا بها شرقا وغربا يضيئون العالم  بنور الحق. 

توؤكد  التى  والعمالت  واملرافق  املداب�س  من  جمموعات  وكذلك 

ال�شالت التجارية مع ال�شني فى اق�شى ال�شرق.

الدعوة لالميان من اأر�ض اخلري 

فى  البحرين   فى  وتعاليمه  ال�شالم  بن�شر  الهتمام  وليزال 

والربامج  التعليمية  املراكز  وذلك من خالل  احلديث،  الع�شر 

لتعريفهم  ال�شالم  اكت�شف  مركز  ومنها  تقيمها  التى  التثقيفية 

وكذلك  به  املفاهيم اخلا�شة  وبيان  وتعاليمة  ال�شالم  ب�شماحه 

اجلهود  هذه  وت�شفر  الفاحت،  اأحمد  مل�شجد  التعليمى  املركز 

الدعوية عن اهتداء الكثري منهم اإىل دين ال�شالم ،  حتى ان 

اعتنقوا  �شخ�س   400 ان  اأوردت  املوثقة  الأخرية  الإح�شاءات 

خمتلف  من  فقط   2008 عام  خالل  البحرين  فى  ال�شالم 

رحالت  بتنظيم  اي�شا  املراكز  وتقوم  واجلن�شيات،  الديانات 

حج لهم لتعميق فهمهم للدين ال�شالمى ولرت�شيخ ال�شالم فى 

قلوبهم.

حروف من نور اأ�صاءت �صماء اجلزيرة بعزة الإ�صالم

البحرين .. ق�صة ر�صالة 

نور الإ�سالم ي�سطع فى �سماء اجلزيرة

فى  خمتلفة  ديانات  هناك  كانت  الإ�شالم  نور  �شطع  عندما 

الن�شرانية  اأهمها  للخليج  املجاورة  والبالد  العربية  اجلزيرة 

واملجو�شية واليهودية والوثنية ، ومن الطبيعى اأن تتاأثر البحرين 

بحكم املوقع اجلغرافى والتمازج امل�شرتك بتلك الأديان، وكانت 

العربية  اأجزاء اجلزيرة  اأغلب  املنت�شرة فى  الديانه  الوثنية هى 

ن�شبة  اأوال  با�شم جزيرة  البحرين  وقد عرفت  فى ذلك احلني، 

اإىل �شنم كانت تعبده قبيلة بكر بن وائل، ومن اأ�شنام اجلاهلية 

اأي�شا �شنم يدعى حمرق ، واملحرق تعبدت له بع�س القبائل مثل 

اأخذت  املحرق  منطقة  بان  اأراء  “وهناك  وربيعه  وائل  بن  بكر 

ا�شمها منه’’، وفى هذا اجلو امللبد بالوثنية �شطع نور ال�شالم فى 

اأواخر القرن ال�شاد�س امليالدى، وكان الفر�س والروم ي�شيطرون 

الدولة  ولت  وقد  العربية  البالد  من  قليلة  اأجزاء  على  حينذاك 

الفار�شية حكاما على البحرين من �شكانها العرب وكان اخرهم 

املنذر بن �شاوى التميميى.

ق�سة ر�سالة 

العرب  ا�شتطاع  مدها  وا�شتداد  الإ�شالمية  الدعوة  تعاظم  ومع 

الفتوحات  وامتدت  �شوكتهم  وك�شر  معا  والروم  الفر�س  اكت�شاح 

انوار  غمرتها  من  اأول  البحرين  وكانت  وغربا،  �شرقا  العربية 

تاريخ منطقة اخلليج، وقد  دين احلق ف�شجلت بذلك حتول فى 

 اأر�شل الر�شول �شلى اهلل عليه و�شلم اىل البحرين اأحد قادته وهو 

وكان  ال�شالم  اىل  اإلبحرين  اأهل  ليدعو  احل�شرمى  العالء  اأبو 

ذلك فى عام 630 ميالدية واأر�شل معه كتابا اىل املنذربن �شاوى 

واإىل �شيبخت مرزبان يدعوهما اىل ال�شالم او اجلزية فا�شلما 

غري  من  ي�شلم  مل  ومن  العربية،  القبائل  من  معهما  من  وا�شلم 

العرب وخ�شو�شا املجو�س اختارو دفع اجلزية، وكان هذا ن�س 

الر�شالة ال�شريفة التى ار�شلها ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم.

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

من حممد ر�سول اهلل اىل املنذر بن �ساوى

�سالم عليك فانى احمد اهلل اليك الذى ال اله غريه وا�سهد ان 

ال اله اال اهلل وان حممدا عبده ور�سوله 

اما بعد 

فانى اذكرك اهلل عز وجل فانه من ين�سح فامنا ين�سح لنف�سه 

فقد  لهم  ن�سح  ومن  اطاعنى  فقد  امرهم  وبتبع  ر�سلى  ويطع 

ن�سح ىل وان ر�سلى قد اثنو عليك خري اهلل وانى قد �سفعتك 

ا�سلمو عليه وعفوت عن اهل  ما  للم�سلمني  فى قومك فاترك 

الذنوب فاقبل منهم وانك مهما ت�سلح فلن نعز لك عن عملك 

ومن اقام على يهوديته او جمو�سيته فعليه اجلزية

حممد ر�سول اهلل

دور اأهل البحرين فى الفتوحات الإ�سالمية 

واأ�شلم املنذر بن �شاوى ومعه اأهل البحرين التى ظلت على ا�شمها 

العا�شر  امليالدى  ع�شر  ال�شاد�س  القرن  حتى  “اأوال”  القدمي 

واهل  اهلل  ر�شول  بني  مرا�شالت  عدة  تبودلت  وقد  الهجرى، 

بن  عبداهلل  يرتا�شه  اليه  منهم  وفد  بزيارة  اختتمت  البحرين 

عوف ال�شيح ي�شاأل الر�شول عن الفقة والقراآن وتعلم منه الكثري 

من اأمور الدين نقلها بدوره اإىل اأهل البحرين.

وقد لعب اهل البحرين دورا بارزا فى حركة الفتوحات ال�شالمية 

ركوب  جمال  فى  خرباتهم  من  ال�شالمية  الدولة  وا�شتفادت 

بنى  تقريبا  هـ/717م   99 عام  وفى  ال�شفن،   و�شناعه  البحر 

م�شجد اخلمي�س الذى يعترب اول م�شجد ي�شيد فى املنطقة ويقال 

ان اخلليفة الأموى الثامن عمر بن عبد العزيز ر�شى اهلل عنه هو 

من امر ببنائه.

ا�شالمية  قلعه  عن  الثرية  احلفريات  ك�شفت  اآخر،  جانب  ومن 

اثرية تعود اىل القرن العا�شرامليالدى / الرابع الهجرى تقع اىل 

عن  عبارة  وهى  التاريخية  البحرين  قلعه  من  ال�شرقى  ال�شمال 

ابراج دائرية، وهى مبثابة ق�شر حم�شن  ت�شع  لها  قلعه مربعه 

كما عرث  واملخازن،  كالغرف  واق�شامه  فنائه  النقاب عن  ك�شف 

وال�شينية،  ال�شالمية  واخلزفية  الفخارية  الك�شر  مئات  على 
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ولقد حتدث الرحالة واجلغرافيون العرب القدماء عن البحرين.  

وابن  الفداء،  واأبي  وال�شطخرى  ياقوت،  قبل  من  فو�شفت 

خرداذبة، والقلق�شندي، وابن بطوطة والدري�س واملقد�شي، كما 

ارتبط ا�شم البحرين باأجنا�س عديدة حكمت هذه الديار العربية 

والفر�س  والعرب  وال�شوريون  وال�شومريون  الفينيقيون  بينا  من 

به  يتميز  هاما  ح�شاريا  مركزا  البحرين  وكانت  والربتغاليون 

الدكتور عبداللطيف جا�صم كانو يروى ق�صة ار�س احل�صارة الن�صانية 

 البحرين.. لوؤلوؤة اخلليج 
وجنة الفرود�س وار�س احلياة 

ولقد  الثاين،  �شرجون  ال�شوري  امللك  الذي عا�شر  اأوبري  امللك 

جزيرة  باأنها  فو�شفتها  دملون  عن  ال�شورية  الن�شو�س  حتدث 

حتيط بها مياه البحر، وكان يحكمها ملك كان يعي�س كال�شمكة 

يف و�شط البحر، والواقع التاريخي املوؤكد انها كانت مدينة قوية، 

منعية احل�شون كثرية املياهارتبطت منذ القدمي على انها الو�شط 

التجاري بني ح�شارة وادي الرافدين وح�شارة الندو�س.

كما ا�شتهرت دملون يف هذه احلقبة التاريخية من انها اجلزيرة 

قد�شها  فقد  الدينية،  وال�شاطري  بالآلهة  ارتبطت  التي  املقد�شة 

قد  املاء  اآله  انكي  وان  اخللد  جنة  انها  واعتقدوا  دملون  اأهل 

يف  يعي�شون  ممتازا  �شعبا  وجعلهم  العذب  املاء  ينابيع  اعطاهم 

نعيم احلياة، ومن ال�شاطري العديدة التي ارتبطت  بهذه الر�س 

الطيبة هي اأ�شطورة دملون الذي يتحدث عنها كتاب البحرين عرب 

عبدامللك  وال�شتاذ  خليفة   اآل  خالد  بن  عبداهلل  لل�شيخ  التاريخ 

متنا�شقةباأ�شلوب  اأبيات  يف  اخللود  ا�شطورة  يروي  حيث  احلمر 

و�شفي ب�شيط على النحو التايل:

كانت اأر�س تلمون .. اأر�س نقية تدور

كانت اأر�س تلمون .. اأر�س �شفاء وحبور

كانت اأر�س تلمون .. اأر�س طهر ونور

وعلى اأر�س تلمون .. وحدكما نزلتا

وعلى تربتها الطهور .. مبفردكما ت�شاجعتا

كانت تلكم اأر�س تلمون ذاتها

ذاتها .. مل تزل تلمون .. طهورا

مل تزل م�شعة نورا

وعلى اأر�س تلمون مل ينعق غراب

ل بالم�س واليوم نعيق

و على اأر�س مل ي�شمع �شياح للديوك

ل بالم�س ول اليوم نعيق

تلكم دملون .. اأر�س اخللود

تايلو�س  ا�شم  بالبحرين  ارتبطت  التي  الأخرى  الأ�شماء  ومن 

كما  والرومان  والغريق  الفينيقني  عهد  يف  به،  عرفت  التي 

عرفت جزيرة املحرق اأو جزيرة عراد كما كانوا ي�شمونها با�شم 

اليونانية القدمية  )اأرادو�س(. وقد ر�شمت البحرين يف خرائط 

على انها جزيرة تايلو�س.

طريقهم  يف  وهم  العظيم  ال�شكندر  قواد  البحرين  زار  لقد 

ويف  العربية،  اجلزيرة  �شبه  لكت�شاف  اأر�شلوا  عندما  الهند  اإىل 

طريقهم نزلوا اإىل جزر البحرين وذكروها بالتف�شيل و�شموها 

باأنها  وو�شفوها  الفينيقيون  عليها  اأطلقه  الذي  تايلو�س  با�شم 

الوؤلوؤ  كما حتدثوا عن  واأ�شجار عديدة،  مياه عذبة  ذات  جزيرة 

والغو�س وعن نوعية الأ�شجار املتواجدة، وقي بقيت هذه الت�شمية 

عرفت البحرين و�صميت باأ�صماء عديدة عرب 

املراحل املختلفة من التاريخ القدمي، فقد 

عرف هذا الرخبيل من اجلزر با�صم دملون، 

وزهرة اخللود، وتايلو�س، واأوال، والبحرين.  

كما و�صفت هذه اجلزر باأو�صاف عديدة 

ارتبطت باحلياة الأبدية واخللود الدائم، 

وباجلنة املفقودة،  وو�صفت كذلك بجنة 

الفردو�س، واأر�س احلياة ، والأر�س الطهور، 

والأر�س املقد�صة، ومن الأ�صماء الو�صفية 

الأخرى التي ارتبطت و�صميت بالبحرين، 

لوؤلوؤة اخلليج، درة اخلليج، عرو�س اخلليج.

�شبه  تربط  التي  البحرين  للتجارة  بالن�شبة  اجلغرايف  موقعها 

اجلزيرة العربية و ايران بالعامل اخلارجي.  ولقد كانت البحرين 

بال�شفن  زاخرة  البحرية  فموانيها  بال�شكان،  اآهله  التاريخ  عرب 

التجارية والبحارة القادمني من اأعايل البحار البعيدة. 

لقد �شميت البحرين يف بداية تاريخها القدمي من حوايل 2300 

اأو )تلمون( التي كانت عا�شمة  �شنة قبل امليالد با�شم )دملون( 

العربي وكان يحكمها  للخليج  الغربي  ال�شاحل  ململكة مهمة على 
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املرتبطة بجزر البحرين بالن�شبة للرحالة الوروبيني اإىل حوايل 

يف  البحرين  ير�شمون  كانوا  حيث  امليالدي  ع�شر  ال�شابع  القرن 

موقعها ال�شحيح من اخلليج ويطلقون عليها ا�شم تايلو�س.

و هناك العديد من اخلرائط التي ر�شمها البحارة الفرن�شاويون 

البحرين  جلزيرة  تايلو�س  ا�شم  حتمل  والجنليز  والملان 

ي�شمونها  كانوا  اأو  املحرق  جزيرة  لت�شمية  وارادو�س  )املنامة(. 

)جزيرة عراد( و يرجع تاريخ هذه اخلرائط التاريخية اىل القرن 

ال�شاد�س ع�شر امليالدي وكتبت باللغة التينية يف معظم احلالت، 

ال ان هذه اخلرائط كانت يف حالت عديدةتقدر م�شاحة جزيرة 

املحرق ب�شم�شاحة جزيرة املنامة وكانت تعطيها نف�س الأهمية.

ال�شم الثالث الذي ا�شتعمل عرب التاريخ جلزر البحرين هو اأوال 

اجلاهلي  الع�شر  من  اأ�شلية  عربية  ت�شمية  هي  الت�شمية  وهذه 

حيث ارتبطت

البحرين  جزيرة  يف  مقاما  كان  وائل  لأبناء  عظيم  �شنم  با�شم 

تغلب  وهي:  ربيعية  قبائل  ان  العربي  التاريخ  ويذكر  )املنامة(، 

وبكر، وعنزة وعبدالقي�س قد اختاروا ليب بن وائل زمريا عليهم، 

�شنمهم  واأقاموا  البحرين،  جزيرة  على  �شيطروا  قد  اأبناء  وان 

اجلزيرة  ف�شميت  به  ويرتكبون  له  يتعبدون  وبداأوا  فيها  باأوال 

با�شمه تربكا به، وتعظيما له، ومن املالحظ ان ا�شم كليب ل يزال 

باقيا يف البحرين اىل وقتنا احلا�شر وذلك من خالل قرية )دار 

كليب( التي ين�شب ا�شمها اىل وائل بن كليب.

اأو  التاريخ هو دملون  البحرين عرب  الزول جلزر  ال�شم  لقد كان 

)تلمون( وا�شتعمل هذا ال�شم يف العهد القدمي الأول منذ حوايل 

2300 �شنة قبل امليالد ثم حتول هذا ال�شم بعد اندثار ح�شارة 

هذا  ا�شتعمال  وا�شتمر  )تايلو�س(  الفينيقي  ال�شم  اىل  دملون 

ال�شم حوايل القرن الرابع اأو اخلام�س امليالدي، بعد ذلك اأدخل 

عرب اجلاهلية ا�شم اأوال، على جزر البحرين بدل من تايلو�س، 

الثالث ع�شر امليالد،  القرن  اأىل حوايل  الت�شمية  وا�شتمرت هذه 

ومع ذلك فان الرحالة العرب بني فرتةواأخرى قد ا�شتعمل ا�شم 

)اأوال( للدللة على اجلزر بعد ذلك التاريخ، ال ان هذا ال�شم 

ا�شبح حمدود ال�شتعمال بعد القرن الثالث ع�شر حيث تغري ا�شم 

لل�شاحل  ن�شبة  وذلك  اأوال  من  بدل  البحرين  جزر  اىل  اجلزر 

ذلك  اىل  ي�شمى  الذيكان  العربية  اجلزيرة  �شبه  من  ال�شرقي 

التاريخ با�شك )البحرين(.

لقد ارتبط ا�شم )اأوال( بامل�شادر العربية فهناك ثالث خرائط 

الرابع  اقرن  يف  امل�شلمني  اجلغرافيني  قبل  من  ر�شمت  تاريخية 

بر�شمها  قام  العرب  ديار  �شورة  اخلرائط  هذه  اأول  الهجري، 

اجلغرايف ال�شالمي اأبو القا�شم ابراهيم ال�شطخرى يف الن�شف 

الول من القرن الرابع الهجري حيث بني اجلزيرة )اأوال( علي 

�شكل دائرة يف بحر فار�س موازية ل�شاحل �شبه اجلزيرة.

بالبحرين، وثاين هذه اخلرائط، �شورة  اآنذاك  امل�شمى  العربية 

ديار العرب لأبي القا�شم ابن حوقل ر�شمت يف عام 367 هجرية 

انه مقربة من  977 ميالدية وتبني موقع اجلزيرة )اأوال( على 

لأبي  فهي  اخلرائط  هذه  ثالث  واأما  العراق،  يف  دجلة  م�شب 

عبداهلل املقد�شي ويرجع تاريخها اىل حوايل 375 هجرية 985 

من  موقعني  بني  دائرة  ن�شف  �شكل  على  زوال  وتبني  ميالدية 

اخلريطة قربيا من الح�شاد وهجر.

العرب يف فرتات خمتلفة  الرحالة  لقد و�شفت )اأوال( من قبل 

القرن  يف  )اأوال(  جزر  عن  حتدث  فقد  ال�شالمي  التاريخ  من 

جزر  )اأهم  فقال  الدري�س  عبداهلل  اأبو  الهجري  اخلام�س 

بر  من  مرحلة   )50( م�شرية  وهي  “اأوال”  جزيرة(  البحرين 

الفر�س واأربع مراحل من بر العرب، طولها �شتة اأميال، وحا�شرة 

هذه  ويف  عامرة  مدينة  وهي  البحرين،  ا�شمها  )اأوال(  جزيرة 

اجلزيرة ي�شكن غا�شة اللوؤلوؤ كما و�شفت جزيرة )اأوال( كذلك 

عنها  قال  حيث  الهجري  الثامن  القرن  يف  الفداء  زبي  قبل  من 

على  بحرفار�س  يف  وهي  القطيف  من  بالقرب  جزيرة  )اأوال( 

م�شرية يوم للريح الطيبة عن القطيف وبها مغا�س مف�شل على 

غريه. وقطر هذه اجلزيرة )مت�شورا انها دائرة( م�شرية من كل 

جهة وبها تقدير ثالثمائة �شيعة وبها كروم كثرية للغاية، ونخيل 

واترج. وبها �شحراء ومراع ومزروعها على عيون بها، وهي حارة 

اأحمد بن ماجد  جدا، وثالث و�شف جلزر )اأوال( هو ما �شجلة 

يف القرن العا�شر الهجري حيت قال: )ان اجلزر الثامنة من بني 

اجلزر املذكورة هي البحرينو تدعى »اأوال«(.  اأي�شا وفيها 360 

قرية و يوجد املاء العذب فيها كل مكان، يوجد يف حمل م�شوق 

الأول  ال�شالمي  بالع�شر  ارتبط  قد  البحرين  ا�شم  ان  الواقع 

واأطلق على اقليم ا�شالمي متكامل الرجاء وا�شع امل�شاحة خ�شيب 

الرا�شي مرتامي الطراف يحده ال�شاحل الغربي للخليج العربي 

جزر  كانت  ولقد  ال�شالمية  للدولة  الطبيعية  احلدود  ليكون 

)اأوال(  جزر  با�شم  التاريخية  الفرة  تلك  يف  )ت�شمى  البحرين 

املرتامية الطراف التي هي اأحد املراكز احل�شارية و الرئي�شية 

لهذا القليم منذ القدم، كما ان موقعها املتميز ما بني اأطراف 

ا�شافيا  ثقال  الب�شرة اىل عمان قد اعطاها  املمتد من  القليم 

رئي�شيا لتكون البوابة الر�شمية لهذا القليم، ومركزا حيويا مهما 

علي امل�شتوى القت�شاديوالزراعي.

لقد كانت البحرين هي الرقعة اجلديدة التي اأ�شيفت اىل الدولة 

الت�شال  وكان  و�شلم  عليه  اهلل  �شلى  النبي  عهد  يف  ال�شالمية 

�شاوي  بن  املنذر  العربي  اأمريها  اىل  بالكتابة  مبا�شرة  يتم  بها 

ا�شالميا م�شتقال يف عهد اخلليفة  اقيلما  بعد  اأ�شبحت فيما  ثم 

عمر  اخلليفة  ولية  يف  زما  عنه  اهلل  ر�شى  ال�شديق  بكر  ابي 

ولية  يف  الهواز  مع  ا�شرتكت  فقد  عنه  اهلل  ر�شى  خطاب  بن 

والبحرين،  الهواز  ولية  امل�شماوة  الوىل  الولية  هي  م�شرتكة 

ال�شالمية اىل  الدولة  وق�شمت  الو�شع  تغري  الموى  الع�شر  ويف 

خم�س وليات كانت البحرين ابعة للولية الثالثة امل�شماوة بولية 

العراقني )العرب والعجمي( وكانت البحرين م�شرتكة يف ولية 

العراق العربي الذي كان ي�شم العراق وعمان والبحرين، وتغري 

المر فيما بعد يف الع�شر العبا�شي واأ�شبحت البحرين ق�شما من 

الولية الثانية التابعة للب�شرة واقليم دجلة.

للغاية فيها ا�شمه الق�شا�شري ح�شث ميكن لغوا�س ان يغط�س يف 

تعاىل  اهلل  ف�شبحان  العذب،  باملاء  )القربة(  وميالأ  املالح  املاء 

وهذا  فرات  العذب  هذا  البحرين  مرج  الذي  )هو  يقول:  الذي 

ملح اجاج( »الفرقان 53«.

)البحرين(  موا�شع عن  الكرمي يف خم�شة  القراآن  ولقد حتدث 

الكهف  �شورة  يف  قائل  من  عز  فقال  واملالح  العذب  املاء  مبعنى 

)60( : “ل اأبرح حتى اأبلغ جممع البحرين اأو اأم�شى حقبا” كما 

البحرين  “وهو الذي مرج  الفرقان )53(:  قال تعاىل يف �شورة 

هذا عذب فرات وهذا ملح اأجاج” ومن الآيات الكرميات الخرى 

التي ارتبطت بالبحرين هي قوله تعاىل يف �شورة النمل )61(: 

يف  قال  كما  حاجزا”،  البحرين  بني  وجعل  روا�شي  لها  “وجعل 
برزخ  بينهما  يلتقيان  البحرين  “مرج   :)19( الرحمن  �شورة 

ليبغيان” ولتاأكيد املعنى يف الن�س القراآين قال جل من قائل يف 

�شورة فاطر )12(: “وما ي�شتوى البحران هذا عذب فرات �شائغ 

�شرابه وهذا ملح اأجاج”.

ل�شبه  ال�شرقي  لل�شاحل  )البحرين(  ا�شم  ا�شتعمال  ا�شتمر  ولقد 

الثالث  القرن  زي  الهجري  ال�شابع  القرن  اإىل  العربية  اجلزيرة 

ع�شر امليالدي حيث انتقلت هذه الت�شمية اإىل جزر البحرين بدل 

من اأوال التي كانت معروفة بها منذ الع�شر اجلاهلي ومنذ ذلك 

التاريخ اىل وقتنا احلا�شر قد انفردت هذه اجلزر الطيبة با�شم 

اليمنو  بحر  هما،  البحرين  هذين  اأن  نظري  ويف  )البحرين( 

الرخاد وبحر املحبة والأخاء.

لقد مرت )البحرين( احلبيبية خالل مراحل مهمة من التاريخ 

الثالث  املقالت  هذه  يف  ذكرت  التي  الت�شميات  وما  الن�شاين، 

البحرين كمركز ح�شاري ثقايف مهم عرب  اأهمية  يوؤكد  ال دليل 

والتجارة  واحل�شارة  احلياة  فيها  تطورت  املختلفة،  الزمان 

جميع  عمت  عامة  نه�شة  اليوم  ومانراه  والقت�شاد،  والزراعة 

القطاعات ماهي يف الواقع ال �شدى لتاريخ جميد اأ�شيل ارتبط 

باحل�شارة الن�شانية منذ ان عرف التاريخ الب�شري.

قد�صها اأهل دملون واعتقدوا انها جنة اخللد
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  جمل�س اإبراهيم حممد علي زينل
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  جمل�س في�صل اخلور واإخوانه
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الزيارة التي قام بها �شاحب 

ال�شمو ال�شيخ �شلمان بن حمد 

اآل خليفة اإىل لندن لتتويج 

امللكة عام 1953 كما التقى 

بطلبة البحرين. 

�شيارة اآواخر عام 1930

م�شت�شفى فكتوريا التذكاري 

عام 1900
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اأي تعديل على مواعيد املجال�س، الرجاء اإر�شال التعديل على الربيد الكرتوين.

 ال�صيخ عبداهلل بن علي بن حمد اآل خليفة 

36411000 عايل  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  

اخلميس

اجلمعة

اجملالس اليومية

املجال�س الرم�صانية

17812811 الرفاع  �صعادة ال�صيخ عبداهلل بن خالد اخلليفة 

 ال�صيخ عبداهلل بن خليفة 

36343781 الرفاع  بن �صلمان اآل خليفة 

17680071 الرفاع  �صعادة د. ماجد بن علي النعيمي 

39461369 اجلفري  جمل�س عبدالغفار الكوهجـي 

17720044 املحافظة  ال�صيخ حمود بن عبد اهلل اآل خليفة 

39615005 العدلية  ال�صيخ عبداحل�صني الع�صفور 

39604494 العدلية  في�صل جواد 

17748801 ال�صهلة  �صعادة علي �صالح ال�صالح  

17228855 ال�صهلة  �صادق وتقي البحارنة  

39687777 جبلة حب�صي  جميل كاظم العلوي 

17400056 بوقوة  حبيب علي عواجي 

الدراز  ديوانيـة الع�صفـور 

39455566 جمل�س املرحوم عبد الر�صا الع�صفور  

39476676 احلد  جمل�س اآل حممود 

39672223 احلد  جمل�س امل�صلم 

39616151 احلد  عبدالرحمن بوعلي 

39671417 احلد  عي�صى مبارك الكبي�صي 

39645444 بالد القدمي  عبد املهـدي الب�صري 

17230088 باربار  يو�صف عبدالوهاب احلواج  

 �صعادة ال�صيخ عبدالرحمن بن 

الرفاع الغربي  علي بن خليفـة اآل خليفـة 

36744404 مدير عام الت�صجيل العقاري  

39665552 العدلية  اأبناء اأ. اأحمد العمران منزل املرحوم  

36411000 عايل  اأحمد حمفوظ العايل 

 ال�صيخ عبدالرحمن بن

39662685 اجلفيـر   حممد بن را�صد اخلليفة 

17712510 الق�صيبية  ابناء ح�صن حيدر دروي�س 

39645444 بالد القدمي  عبد املهـدي الب�صري 

39666491 الديه  جمل�س احلاج علي الطويل 

39660066 اأبو �صيبع  اإبراهيم عبداهلل  لطف اهلل 

39468668 حدائق املاجد  ابناء ال�صيد جميد املاجد 

39454948 �صـار  عبد الغني واإبراهيم جهرمي واإخوانهم 

39466688 دم�صتان  جعفر حممد اآل �صيف 

39636364 الدراز  ال�صيد كاظم الدرازي 

39660036 مدينة حمد  د. اأحمد جا�صم جمال 

39458262 بوري  ال�صيخ اأحمـد الع�صفـور 

17786111 جد علي  �صعاده من�صور بن رجب 

39622462 قرية القدم  مريزا املحاري 

39400944 النعيم  النائب ال�صيخ جا�صم املوؤمن  

اجلنبية  جمية العمل ال�صالمي 
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زيارة امللك �شعود بن عبدالعزيز 

ايل البحرين �شنة 1945 يف عهد 

ال�شيخ �شلمان بن حمد اآل خليفة 

حاكم البحرين
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