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عرف بأسماء “الشرقي” و”ال علي” و”الجمعة”
جامع الفاضل .. عمارة وحضارة وتاريخ

الفاضل  وجامع  عامًا.   150 يقارب  ما  عمره  يبلغ  إذ  البحرين،  جوامع  أقدم  من  الفاضل  وجامع  مسجد  يعتبر 
يقع في المنامة بحي الفاضل، ويذكر أنه قد أعيد بناؤه أكثر من مرة، وقد كان في أول األمر من دون مئذنة، 
وأقيمت أول مئذنة له في العام 1357 هـ، ويتميز جامع الفاضل حاليًا بجمال معماري مميز، وجمع بين عدة 
إال أن منارته التزال كما هي ولم يتم فيها أي تعديل منذ نشأتها  طرز معمارية إسالمية في زخرفته حديثًا 
وهي من نوع فريد في الشكل وحتى في أسلوب التنفيذ ويبلغ طولها حوالي 130 قدمًا، ويوجد بداخلها 122 
تنفيذها  كيفية  من  والتعجب  الدهشة  وتأخذك  بالشموخ  اإلحساس  تعطيك  إليها  النظر  وعند  سلم  درجة 
بهذه الرشاقة والرفعة، إنها بال شك تحمل معاني إنسانية وقيمًا روحية تجعل الفرد المسلم يفخر بانتمائه 
إلى اإلسالم وتعمق االنتماء إلى تلك البقعة التي ستظل تعبد اهلل وتساهم في نشر دينه الحنيف، والمسجد 
الشكل وله خمسة مداخل منها مدخالن في واجهته، ومدخل على جانبه  الخارجية مستطيل  في هيئته 
األيمن، ومدخالن آخران على الجانب األيسر، وتعلو كل المداخل قبة صغيرة نصف كروية عليها زخرفة بارزة 
تمثل شريطا إسالميًا يأتي بسمك عريض من بداية القبة ثم تلتقي األشرطة في نقطة أعلى المنتصف، ولكل 
أعلى  حول  تلتف  صغيرة  مقرنصات  يمثل  جصي  تاج  لها  التي  األعمدة  من  زوجان  جانبيه  على  يوجد  مدخل 

العمودين ..“رمضانيات” تروي تاريخ مسجد الفاضل أحد أبرز الشواهد الحضارية والمعمارية بالبحرين...

عن عبداهلل بن عباس رضي اهلل عنهما عن خالد بن 
أنه دخل مع رسول اهلل صلى  الوليد رضي اهلل عنه 
محنوذ،  بضب  فُأتي  ميمونة،  بيت  وسلم  عليه  اهلل 
فأهوى إليه رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم بيده، 
اهلل  صلى  اهلل  رسول  أخِبروا  النسوة:  بعض  فقال 
يا  ضب  هو  فقالوا:  يأكل،  أن  يريد  بما  وسلم  عليه 
رسول  يا  هو  أحرام  فقلت:  يده،  فرَفع  اهلل،  رسول 
اهلل؟ فقال: “ال، ولكن لم يكن بأرض قومي؛ فأجدني 
اهلل  ورسوُل  فأكلته  فاجتررُته  خالد:  قال  أَعاُفه”، 
الحيوانات  من  بُّ  الضَّ ينظر..  وسلم  عليه  اهلل  صلى 
التي تعيش في المناطق البرّية الواسعة والصحاري، 
وهو من الَعظايا والسحاِلي تحت رتبة الحرشفّيات، 
من طائفة الّزواحف، وتتمّيُز العظايا بالرأس القصير، 
ُب  والضَّ عريٌض،  لحميٌّ  ولساُنها  قصيٌر،  وجسُمها 
ويصل  الّتمساح،  ما  حٍد  إلى  ُيشبه  الخارجيُّ  شكُلُه 
بُّ بالبيوض  طول الباِلِغ منه إلى 85 سم، ويتكاثر الضَّ
الضوء  تلقي  “رمضانيات”   .. الّربيع  فصل  فترة  في 

على عالم الضب الغريب وأسراره...

شكله الخارجي يشبه التمساح 
الضب .. “ال آكله وال أحرمه“

المجالس الرمضانية

ذكريات من أيام زمان
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ال يشرب الماء إال نادراً
بحل والعداِمل والِحسل الضب .. السَّ

أسماء الضب 

جنسه  على  تسميته  وتعتمد   ، بِّ الضَّ تسميات  تختلف 
وحجمه وسّنه، فُيسّمى الّذكر منها “الّضب” و “الِعير”، 
بُّ الّضخُم  وُتسّمى األنثى “الِمكون”، وأيضًا ُيسّمى الضَّ
خُم القديم “العداِمل”.  بُّ الضَّ بحل”، وُيسّمى الضَّ “السَّ
، و“الِحسل”  بِّ المسنِّ وُتطلق تسميُة “الِعلب« على الضَّ

 . بِّ هو صغيُر الضَّ

صفاته وأين يعيش 

على  وتحتوي  اإلنسان،  أطراف  ُتشبه  أطراٌف  بِّ  وللضَّ
ولون  قوّيٌة،  مخالٌب  نهايتها  في  أصابع،  خمسة 
، ويملك ذياًل طوياًل  ، يميل إلى الّلون الُبّنيِّ بِّ رماديٌّ الضَّ
للخطر،  ضه  تعرُّ عند  نفسه  عن  به  ُيدافع  شوكّي؛ 
الّذكر  ورأس   . للعضِّ قوّيٌة  وأسناٌن   ، قويٌّ َفكٌّ  بِّ  وللضَّ
ُجحِره  بحفر  بُّ  الضَّ ويقوم  األنثى،  رأس  من  أكبر  فيه 
إلى  يصل  وقد  1–2م،  لمسافة  ُحجره  ويمتدُّ  بنفسه، 
فصل  فترة  في  بالبيوض،  بُّ  الضَّ ويتكاثر  4م،  مسافة 
عليها  ويعتمد  النباتات،  على  بُّ  الضَّ ويتغّذى  الّربيع، 
بُّ يشرُب القليل من الماء،  بشكٍل كبيٍر في غذاءه، والضَّ
البيئة  جعل  ما  وهذا  نادرًا،  إال  الماء  يشرب  ال  يكاُد  بل 
ويأكل  فيها،  المياه  لُشحِّ  لعيشه؛  مناسبًة  الصحراوية 

يتم  حيث  لديهم،  ٌل  ُمفضَّ طعاٌم  فهو   ، بَّ الضَّ البدُو 
ُأثبَتت  أن لدمه فوائٌد عالجّيٌة،  إصطياده وأكله. ويقال 
الَبدو، وقد قّلت أعداُد  التجارب والخبرة عند  من خالل 
هذا الحيوان في السنوات األخيرة؛ بسبب الّصيد الجائر 
بحقه، هناك عوامٌل مختلفٌة من بيئٍة إلخرى، تؤثُِّر على 
المناطق  بعض  في  ينتشُر  فتراه   ، بِّ الضَّ أعداد  كثافة 
ربة  أكثر من المناطق األخرى، ومن هذه العوامل، نوع التُّ
جيرات  والشُّ النباتات  ُر  وتوفُّ المنطقة،  في  وسطُحها 
المناخ  وطبيعة   ، بِّ للضَّ رئيسٍي  غذاٍء  مصدر  ُل  ُتمثِّ التي 

ة. والبيئة، حيث يعيش في البيئة الصحراوية الجافَّ

القدرة اإللهية 

التكيف  على  فائقة  قدرة  الحيوان  هذا  اهلل  ووهب 
تحمل  وعلى  القاحلة  الصحراوية  البيئة  في  للعيش 
في  خاصة  طويلة  لفترات  والعطش  الجفاف  ظروف 
فصل الصيف. ويكتفي الضب بما يحصل عليه من ماء 
والحراشيف  الماء،  توفر  عند  يشرب  ولكنه  غذائه  من 
المبطط  العريض  جسمه  تغطي  التي  الناعمة 
فهي  الداخل  من  للجلد  المبطنة  السوداء  والطبقة 
إلى  الجسم، إضافة  الماء من  تبخر  تعمل على تقليل 
الجسم،  داخل  إلى  الشمس  أشعة  وصول  من  الحد 
فيبدو  الحرباء  مثل  لونه  تغيير  على  قدرة  وللضب 

زرقاء  مسحة  عليه  وأحيانًا  للصفرة  مائاًل  زيتونيًا  لونه 
جلده  في  الموجودة  الصبغات  وتساعده  مخضرة 
درجة  وتلعب  به،  المحيطة  للبيئة  وفقًا  التكيف  على 
الحرارة دورًا رئيسيًا في حياة وسلوك الضب كغيره من 
في  حتى  بل  العام  فصول  بين  فقط  ليس  الزواحف 
النشاط اليومي للضب حيث أنه حيوان نهاري، وتظهر 
درجة  أن  الضب  على  أجريت  التي  واألبحاث  الدراسات 
و38   34 بين  تتراوح  نشاطه  لمزاولة  المالئمة  الحرارة 
وسلوكية  فسيولوجية  قدرة  وللضب  مئوية،  درجة 
تساعدة على التحكم في درجة حرارة جسمه، وفي 
فصل الشتاء يخلد الضب ويبقى في بيات شتوي في 
الربيع  دفء  يفوح  حتى  ملحوظ  نشاط  دون  جحره 
عند  جحره  من  مضطرًا  يخرج  وقد  جديد،  من  ليخرج 

سقوط األمطار خوفًا من الغرق. 

القيمة الغذائية للضب

الفترة  حسب  الضب  للحم  الغذائية  القيمة  وتختلف 
تزداد  فمثاًل  اللحم،  قطعية  وحسب  لصيده  الزمنية 
البيات  -بعد  الصيد  موسم  بداية  في  الدهون  كمية 
الشتوى- وتقل في فصل الربيع وبداية الصيف، وعادة 
ما يعبر عن الدهون والبروتينات بمسمى المواد الصلبة 
تزيد  المواد  هذه  نسبة  فإن  وعليه  الضب،  لحم  في 
الحرارية  السعرات  أن  يعني  وهذا  الموسم  بداية  في 
التي يزودنا بها لحم الضب في بداية الموسم تكون 
المواد الصلبة  أردنا مقارنة نسبة  أكثر من نهايته، وإذا 
األخرى  الحيوانات  لحوم  أنواع  بقية  مع  الضب  للحم 
حيث  األغنام  باستثناء  بينها  فيما  قريبة  أنها  نجد 
الحيوانات  بقية  من  أعلى  الصلبة  المواد  نسبة  تكون 
أقل  الضب تعتبر  الدهون في لحم  كذلك فإن نسبة 
بقية  في  الدهون  نسبة  من  النصف-  -حوالي  بكثير 
رتفاع  أ  الحيوانات األخرى ولكن مشكلتها هي  لحوم 
الكولسترول، ويخلص لحم الضب الجسم من  نسبة 
في  الوزن  زيادة  على  الضب  لحم  ويساعد  السموم، 
على  الضب  لحم  ويعمل  الشديدة،  النحافة  حاالت 
لكمية  نظرًا  بالعطش  الشعور  ومنع  الجسم  تقوية 
الضب  لحم  يعمل  كما  عليها  يتغذي  التي  النباتات 
في  اإلصابة  حاالت  وفي  القلب  ضربات  تنظيم  على 
يزيد  أنه  كما  اإلصابة  تلك  شفاء  على  يعمل  الطحال 
من مستوى الرؤية ويقوى البدن يفيد في حاالت وجع 

الظهر وبياض العين.

جحور الضب 

ويعيش الضب في البيئات المفتوحة المستوية تقريبًا 
طول  ويبلغ  بنفسه  جحره  بحفر  الضب  يقوم  حيث 
يصل  األحيان  بعض  وفي  متر   2-1 من  حوالي  الجحر 
الجحور  أشكال  وتختلف  أمتار،   4 حوالي  الجحر  طول 
منعطفه  تكون  الجحور  فبعض  فتحاتها،  وأشكال 
وبعضها  المنعطف  عند  اتساعها  مع  اليسار  ناحية 
منعطف ناحية اليمين وتأخذ زاوية ميل بداية الجحر ما 
بين 30-40 درجة، وتأخذ الفتحات شكل هاللي تعلوها 
من  الجحر  عمق  ويبلغ  الشكل،  بركانية  ترابيه  كومه 
 1.5 1ـ  حوالي  العمق  حتى  األرض  سطح  مستوي  عند 
أو  الشرق  اتجاه  الجحور في  اتجاه فتحات  متر وتكون 
الشمال الشرقي عادة حسب زاوية شروق الشمس ألن 
الضب يحتاج في بداية يومه إلى تسخين جسمه مع 

بداية شروق الشمس. 

روى عن عمر أن رسول اهلل “ص” كان في محفل من أصحابه إذ جاء أعرابي قد صاد ضبًا 
أو يؤمن بك هذا الضب  فقال: من هذا قالوا: نبى اهلل، فقال: والالت والعزى ال آمنت بك 
وطرحه بين يدى النبي “ص”، فقال النبي ص له: ياضب، فأجابه بلسان مبين يسمعه القوم 
جميعًا لبيك وسعديك يا زين من وافى القيامة، قال: من تعبد؟، قال: الذى في السماء 
النار عقابه: قال:  الجنة رحمته وفي  البحر سبيله وفي  عرشه وفى األرض سلطانه وفى 
فمن أنا؟، قال رسول رب العالمين وخاتم النبيين وقد أفلح من صدقك وخاب من كذبك، 
فأسلم األعرابي.. الضب حيوان بيوض يعيش في الصحراء والبراري، شكله الخارجي يكاد 
يشبه التمساح أو الديناصور عندما ينتصب، ويصل طول الضب إلى 85 سم عندما يتّم نموه، 
ويعتمد الضب على النبات في غذائه وشرابه فهو ال يشرب الماء إال نادرًا، ويؤكد البعض بأن 
هناك فوائد من أكله وكذلك توجد فائدة من المعالجة بدمه مؤكدة لدى الكثيرين من 
البدو، ويتعرض الضب وهو حيوان مسالم للكثير من االعتداءات واألذى في بعض المناطق 
حيث يتم إيذاؤه وقتله بغرض اللهو والتسلية أو بغرض األكل والتداوى..“رمضانيات” تلقي 

الضوء على عالم الضب العجيب وأسراره... 
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وحضارى  تاريخى  ارث  وله  ومساحة  بناء  الجوامع  وأكبر  أجمل  من  الفاضل  جامع  يعد 
المنطقة،  المميزة فى  الجوامع  تأسيسه مما جعله من  ومعمارى حافل ومشوق منذ 
منهما  شوارع  أربع  على  ويطل  المنامة  مدينة  قلب  الفاضل  فريق  فى  الجامع  ويقع 
شارعين من أهم شوارع مدينة المنامة وهما شارع الخليفة وشارع الشيخ عيسى، وتميز 
بالبالط  ومكسوة  عتبة   122 وبها  قدما   130 حوالى  ارتفاعها  يبلغ  عاليه  بمأذنة  الجامع 
الزاهى “القاشانى” والفريد من نوعه فى ذلك الوقت ويمكن رويتها من مسافات بعيدة 
وساهمت فى ارشاد السفن ليصبح الجامع والمأذنة أحد أبرز المعالم االسالمية التاريخية 
التى تشهد على عراقة وتميز تاريخ مملكة البحرين الخليفية، وكان الجامع قبلة الزوار 
من المواطنين والمقيمين الداء شعائر صالة الفروض والجمعة وعيدى األضحى والفطر 
واالحتفال بالمولد النبوى والمناسبات الدينية التي كانت تنقل شعائرها عن طريق إذاعة 
وتليفزيون مملكة البحرين قبل افتتاح جامع الفاتح .. “رمضانيات” تروي سيرة وتاريخ جامع 

الفاضل منذ بدء انشاءه بالبحرين ...

كان قريبًا من البحر وبه بئر ماء للوضوء
جامع الفاضل .. شعائر وصالة

بقلم يوسف صالح الدين

الجمعة والعيدين 

تاريخ  حول  الين  صالح  يوسف  والكاتب  الباحث  وقال 
الجامع إن “لي ذكريات حميمة عن الجامع الذى ارتبط 
بذاكرتى منذ الصغر فقد كان جدى الحاج أحمد بن 
اصطحابى  على  يحرص  اهلل  رحمه  ابراهيم  حسن 
مع أخوانى ألداء صالة الجمعة والعيدين كوننا من 
وامتداد  توأم  ومازال  كان  الذى  “كانو”  فريق  سكان 
والعوائل  للتجار  سكنا  كانا  اللذان  “الفاضل”  لفريق 
مجلس  ودول  البحرين  مملكة  من  والمثقفين 
وبوتقتان  السنين  عشرات  منذ  الخليجى  التعاون 

والديانات  واألعراق  األجناس  لمختلف  حضاريتان 
والشيعية،  السنية  الكريمتين  الطائفتين  بين  خاصة 
نسبة  “الفاضل”  أولها  عدة:  بأسماء  الجامع  وعرف 
إلى  ذلك  بعد  تحول  والذى  المسجد  باني  عائلة  إلى 
الحاكمة  خليفة”  “آل  عائلة  أصهار  من  وهم  جامع 
تميزا  المنامة  “الشرقى” لوجوده شرق سوق  وثانيها 
آل  بن أحمد  الشيخ على  “الغربي” جامع  الجامع  عن 
التباس  سبب  مما  و”العلي”  علي”  “آل  وثالثها  خليفة 
لدى البعض بأن شخص آخر بنى الجامع والصواب أنه 
نسبة إلى األسم األول لباني المسجد ورابعها “مسجد 

الجمعة  صالة  إقامة  إلى  نسبة  الجمعة”  أو  الجامع 
لوجود جامعان فى مدينة المنامة تقام فيهما صالة 
الغربي  الجامع  وأقدمها  السنية  للطائفة  الجمعة 
فى  الجمعة  صالة  أقيمت  طويلة  بسنوات  وبعدها 

جامع القضيبية وخامسها “جامع المنامة”.

قريبا من البحر 

من  قريبا  الوقت  ذلك  فى  كان  الجامع   “ أن  وذكر 
مفروش  حوش  وبه  للوضوء  ماء  بئر  به  وكان  البحر 
بالصبان حيث كان من المتعارف عليه فرش صحون 
ستينيات  أواخر  إلى  بالصبان  والمساجد  الجوامع 
الجامع:  وخطباء  أئمة  أشهر  ومن  الماضي،  القرن 
فضيلة الشيخ محمد بن سعد بن على وأبنائه الشيخ 
والشيخ  1889م  سنة  منذ  الخطابة  بدأ  الذى  ابراهيم 
القاضي عبداللطيف بن محمد منذ سنة 1926 والشيخ 
علي وعندما مرض الشيخ عبداللطيف في سنة 1964 
تاله أبنائه الشيخ عبدالرحمن والشيخ محمد رحمهم 
من  أما  عمره،  فى  اهلل  أطال  ابراهيم  والشيخ  اهلل 
أشهر مؤذني الجامع فكان الحاج عبداهلل بن جمعة 
الشمرى في سنة 1885 وأبنه الحاج حسن ومن بعده 
أبنه الحاج أحمد بن حسن الشمرى في سنة 1942 حتى 
عبدالوهاب،  بن  محمد  والحاج   1973 سنة  في  وفاته 
فاضلة  عوائل  ثالثة  بأسماء  الفاضل  جامع  وأرتبط 
فاألولى  وخنجى”  والسعد  “الفاضل  وهم  وكريمة 
جامعا  ليصبح  ووسعته  وجددته  المسجد  أسست 
جددت  والثالثة  والخطباء  األئمة  منها  كان  والثانية 

البناء وزادت فى توسعته”.
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بناء المئذنة 

وجود  بعدم  بنائه  عند  تميز  الجامع   “ أن  إلى  وأشار 
السمو  صاحب  اهلل  بأذن  له  المغفور  ولكن  مئذنة 
ببناء  أمر  خليفة  آل  على  بن  عيسى  بن  حمد  الشيخ 
مئذنة واختار األساتذة البنائيين األخوين محمد أمين 
لبناء  هادى  ومحمد  أمين-  عيسى  الدكتور  -والد 
المأذنه وتلبيسها بالبالط القاشانى الجميل المستورد 
من ايطاليا ألنه سمع عن طريق وزيره السيد عبداهلل 
وبناءهما  البحرين  إلى  بوصولهما  الدوسرى  جبر  بن 
الجميل  القاشانى  بالبالط  مكسوا  سباحة  حوض 
“تم  المنارة  قاعدة  على  ودونت  القصيبيى،  لعائلة 
بن  عيسى  بن  حمد  الشيخ  عهد  في  المنارة  افتتاح 
1936م  الموافق  هـ   1357 سنة  في  خليفة  آل  على 
والبنائين: محمد أمين وأخوه محمد هادى” أصبحت 
المنارة أعجوبة في الجمال ولكن بعد سنوات طويلة 
ازالته  فتم  القاشانى  القطع  من  بعض  تساقطت 
واالبقاء على بالط قاعدة المأذنة حتى هدم الجامع 
المأذنة واالكتفاء  بناءه ولكن من دون هدم  وإعادة 
حمد  الشيخ  وأمر  الموزيك،  بالط  وتركيب  بصيانتها 

من  الجنوبي  القسم  لتعمير  التبرعات  باب  بفتح 
من  باشراف  لجنة  وعين   1941 أغسطس  في  الجامع 
ما  وحسب  اهلل،  رحمه  كانو  ابراهيم  بن  خليل  الحاج 
عبداللطيف  بن  عبدالرحمن  الشيخ  فضيلة  عن  نقل 
كيس  ألف  حوالي  استهلك  المأذنة  بناء  بأن  السعد 
كانو  محمد  جاسم  الحاج  من  شراءه  تم  أسمنت 
الروبية  وكانت  أنات  ست  األسمنت  كيس  سعر  عن 
الهندية متداولة فى ذلك الوقت وتحتوى على 16 أنة 
أى أن تكلفة األسمنت كانت 375 روبية أى 37/500 دينار 

مع مراعاة القوة الشرائية فى ذلك الوقت”.

تاريخ طويل 

والباحثين  األساتذة  من  كثير  “كتب  أنه  إلى  ونوه 
منهم:  “الفاضل”  جامع  عن  األفاضل  والكتاب 
شاهين  بن  وبدر  الحادى  وبشار  الذوادى  عبداهلل 
بذكر  وأكتفى  خيرا،  اهلل  جزاهم  وأخرون  الذوادى 
جامع  انشاء  عن  مختصرة  ومعلومات  أحداث 
البسيطة فى  الفاضل رغم وجود بعض االختالفات 
جامع  إلى  وتحويله  المسجد  تأسيس  تاريخ  تدوين 
أن  المعروف  فمن  المأذنه  وبناء  وتوسعته  وتجديده 
أفرادا من عائلة الفاضل برئاسة الشيخ علي بن خليفة 
بن فاضل بن خليفة وأخيه الشيخ مبارك رحمهم اهلل 
أسسوا المسجد من سعف النخيل قبل وصول األمير 
البحرين  إلى  الكرام  خليفة  آل  وعائلة  الفاتح  أحمد 
لتجارة  البحرين  إلى  يأتون  لكونهم  1783م  سنة  في 
من  بالقرب  مسجد  وجود  ولعدم  الزبارة  من  اللؤلؤ 
من  بنى  بسنوات  وبعدها  الفروض  ألداء  سكنهم 

الحصى والطين وأصبح جامعا إلقامة صالة الجمعة 
أن  مالحظة  ابداء  من  والبد  لسفنهم،  “بلط”  وبنوا 
المغفور له بأذن اهلل األمير أحمد بن محمد الملقب 
البحرين  مملكة  وملوك  أمراء  لجميع  أب  “بالفاتح” 
بن  حمد  الملك  الجاللة  لصاحب  الثامن  الجد  وهو 
اهلل  حفظه  المفدى  البالد  عاهل  خليفة  آل  عيسى 
خليفة  بن  علي  الشيخ  من  األمير  طلب  وقد  ورعاه 
النساء  من  المذكور  نصر  عائلة  مرافقة  فاضل  بن 
فتح  بعد  بوشهر  إلى  ومكرمين  معززين  واألطفال 
طريق  عن  ثانية  مرة  المسجد  وجدد  الديوان،  قلعة 
بحدود  ثالثة  ومرة  الفاضل  على  الشيخ  أقرباء  أحد 
الجامع الحالى بواسطة الحاج عبدالعزيز لطف علي 
سنة 1908 او فى  في  اهلل  رحمه  خنجي  –لطفعلى- 
بتجارة  وعمل  مثقف  بأنه  عنه  عرف  الذى   1907 سنة 
اللؤلؤ وله أعمال خيرية كثيرة ودعم المجاهدين فى 
ليبيا ضد االحتالل االيطالي وله قول مشهور يتداوله 
وعندما  الجامع  بنائي  مع  باستمرار  لتواجده  الناس 
نصحه البعض بأن ال يهمل تجارته رد عليهم بأن ما 

يقوم به أهم من تجارته”.

إعادة البناء 

وكشف أنه “تم هدم واعادة بناء الجامع على نفقة 
المغفور له بأذن اهلل صاحب السمو الشيخ عيسى بن 
سلمان بن حمد آل خليفة في سنة 1962 وافتتح في 
المهندس  الجامع  وبناء  بتصميم  وقام   1965 سنة 
ستة  تكاليفه  وبلغت  المشهور”باتروكي”  االيطالي 
سنة  وفي  دينار  وخمسين  وثمانمائة  ألف  وسبعين 
بالسجاد  الجامع  فرش  1966م  الموافق  1386هـ 
المستورد من بريطانيا وثمنه ما يقرب من 5200 جنيه 
مرة  أمر  وكما  عيسى  الشيخ  نفقة   على  استرليني 
ثانية بترميم الجامع على نفقته في سنة 1994 تحت 
إشراف المهندس المبدع ابراهيم خليل المؤيد جزاه 
اهلل خيرا الذي استخدم تصميمات معمارية اسالمية 
الفطر  عيد  يوم  الجامع  وأفتتح   ومميزة  جميلة 
الجامع  ليستوعب   1995 الموافق  هـ   1416 شوال   1

والصحن حوالى 8000 مصليا.

تم ترميم الجامع مرة أخرى في سنة 2007، وتم حفر 
عين للمياءه من قبل عائلة الباكر فى بداية الثالثينات 
وسميت  المنطقة  بيوت  إلى  الماء  وصول  قبل 
بأسمهم وكما كانت تسمى في بعض األوقات عين 
“الفاضل” وكانت العين مقسمة إلى قسمين: قسم 
للرجال وقسم للنساء بينهما سور يفصلهما حتى ال 
العين  من  قسم  وكل  والعكس  النساء  الرجال  يرى 
يحتوي على حنفيات ويقال أن الماء كان قويا وباردا 
نساء  من  كثير  وكان  الشتاء  في  ودافئا  الصيف  في 
والبحارة  المحيطة  والمناطق  “الفاضل”  ورجال فريق 
هناك  وكانت   العين  يستخدمون  السوق  وعمال 
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والمنظور  الناظر  اهلل  “لعن  عليها:  مكتوب  لوحة 
إليه” وكان الجامع يحتوى على مصلى صغير لصالة 
مكبرات  وقتها  الجامع  في  يكن  ولم  الفروض، 
في  يتوزعون  األشخاص  من  عدد  فكان  للصوت 
مختلف أرجاء الجامع يرددون التكبيرات خلف اإلمام 
الفكاهات  ومن  المصلين  إلى  تكبيراتهم  لتصل 
استخدام محقان الكيروسين كمكبر للصوت وبعد 
من  المؤذنين  بعض  أمتنع  الصوت  مكبرات  تركيب 
وقاموا   صوتهم  فقد  من  لخوفهم  استخدامه 
لفه  أو  كارتون  بقطعة  الصوت  مكبر  بتغطية 
بالقرب  عدة  عائالت  سكنت  كما  قماش،  بقطعة 
والباكر  والمهزع  والسعد  الفاضل  مثل:  الجامع  من 
والبسام والحمر ومكالى ورفيع  والنافع  والقصيبي 
وزبارى وبهزاد وتقى وأخرون، وأدى بعض زوار مملكة 
البحرين من ملوك وأمراء أدوا صالة الجمعة بالجامع 

خالل زياراتهم للبالد”.

ايواء الحجاج 

الجامع  عن  أذكرها  التي  األحداث  “من  أنه  وأكد 
الوقت  ذلك  فى  للمصلين  بالنسبة  الجامع  ضخامة 
أعلى  في  االنارة  لمبة  وتبديل  السن،  صغار  وخاصة 
السلة  البلكونة  من  تسلقها  يستدعي  مما  المنارة 
رفض  فقد  العمل  هذا  ولخطورة  للمأذنة  العلوية 

أحد  جعل  مما  بذلك  القيام  العمال  من  كثير 
التطوع  السقاي” رحمه اهلل  األشخاص واسمه “على 
والبطولي  الشجاع  العمل  بذلك  للقيام  نفسه  من 
الجامع  بأن  يرددون  الناس  وكان  اللمبة،  لتغيير 
القديم تميز بالقباب وبعد بناء الجامع الجديد انبهر 
االيطالي  المهندس  صممها  التي  باألقواس  الناس 
والعثمانية،  األندلسية  بالجوامع  تذكرنا  والتي 
الجامع  وافتتاح  للجامع،  المركزى  التكييف  وادخال 
من قبل صاحب السمو الشيخ عيسى بن سلمان آل 
اآلسيوية  الدول  من  القادمين  الحجاج  وايواء  خليفة، 
في طريقهم إلى الحج عن طريق السفن الشراعية، 
وزيارة الشيخ عبدالباسط رحمه اهلل البحرين فى سنة 
له  المغفور  من  كريمة  بدعوة  الفطر  عيد  بعد   1970
باذن اهلل الشيخ حمد بن عبداهلل بن ابراهيم بن خالد 
آل  الفاتح  أحمد  بن  سلمان  بن  خليفة  بن  على  بن 
للعمرة،  المكرمة  مكة  في  تواجدهما  عند  خليفة 
وقيل أن المغفور له باذن اهلل صاحب السمو الشيخ 
فى  البحرين  حاكم  خليفة  آل  سلمان  بن  عيسى 
ذلك الوقت حضر خطبة وصالة الجمعة في جامع 
محمد  الشيخ  األخ  والثاني  األول  األذان  ورفع  الفاضل 
ابراهيم كمال وقرأ الشيخ عبدالباسط بعض من  بن 
الخطيب  متواجدا  كان  وكما  الكريم  القرآن  سور 

السوداني فضيلة الشيخ حسن طنون”. 

أمن وسافر
لمعرفة المزيد قم بزيارة الموقع اإللكتروني أو التحدث ألحد موظفي خدمة العمالء

عرض شهر رمضان،
50٪ خصم على تأمين

 المنازل للعمالء الجدد!

تأمـين الحــوادث
ومقتنيات المنزل
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مجلس أبناء عبدالكريم األنصاري
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مجلس مصطفى عبداللطيف

مجلس عائلة الزامل
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مجلس جعفر الحداد

مجلس جهاد بوكمال
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الثامنة صباحا  البحرين في حوالي الساعة  من نادي 
حيث صلى عليه المشيعون ثم نقل إلى مثواه األخير 
القريب من نفس المكان .. وكان رحمه اهلل قد طلب 

اعداد هذا القبر له منذ مدة طويلة.

العظمة  صاحبا  عاد   .. التراب  الفقيد  وورى  أن  وبعد 
أبوظبي  إمارة  وحاكم  وتوابعها  البحرين  حاكم 
إلى قصر القضيبية.  وتدافع الناس بمشقة وخرجت 
لتقديم  المرحوم  بيت  إلى  بالغة  بصعوبة  السيارات 

التعازي إلى عائلته وأقربائه.
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وعناوينها  مقاالتها  كنوز  عن  تكشف   .. والثمينة  النفيسة  والآللئ  بالدرر  عامرة  البحرينية  الصحافة  ذكريات 
هائلة  وتجارب  وعبر  دروس  من  طرحته  وما  بحكمتها  الحالية  األجيال  تسترشد  حتى  “رمضانيات”  وقصصها 
ونادرة... مقاالت وقصص – لم يعاد نشرها من قبل - قد تراها بسيطة وموجزة للوهلة األولى، ولكنها كانت مثار 
جدل ونقاشات طويلة بين األهالي وداخل كافة أرجاء بيوتهم ومنازلهم .. ذكريات جميلة عايشها الكثيرون من 

أبناء تلك الفترات الجميلة الماضية ويشعرون بصدمة قراءتها اآلن، وكأنهم يقرؤونها للمرة األولى ..

من أرشيف الصحف البحرينية

بالتعاون مع إدارة المكتبة الوطنية بمركز عيسى الثقافي

وطيلة ذلك اليوم ظل صاحب العظمة يستقبل 
الحزن  بالرفاع وعالمات  المعزين في قصره  آالف 

العميق بادية على عظمته.

عام  المحرق  مدينة  في  له  المغفور  ولد  وقد 
اختاره  شب.  وحينما  سنة(   85( عمره  وكان   .1301
الخليفة  علي  ابن  عيسى  الشيخ  والده  المرحوم 
الذي كان حاكمًا على الجزيرة من سنة 1869 حتى 
1925 مستشارًا خاصًا له وقائمًا بأعماله في بعض 

األحيان، وذلك قبل حوالي 42 سنة. 

في  مدرسة  أول  تأسست  حينما   ،1919 عام  وفي 
مدينة المحرق، عين المرحوم سمو الشيخ عبداهلل 
سموه  وتولى  للمعارف  مديرًا  الخليفة  يسى  ابن 
رئاسه اول مجلس للمعارف في ذلك الحين. وظل 
التخرج  شهادات  جميع  على  يوقع  له  المغفور 
أن  وبعد  قريبة.   فترة  حتى  الحكومية  المدرسية 
المرحوم  اصبح  الحكومة،  إلى  التعليم  امور  آلت 
السنوات  من  لعدد  قاضيا  وكان  للمعارف.  وزيرا 
رئيس  منصب  شغل  ثم  البحرين،  محاكم  في 

محكمة االستئناف حتى وقت قريب .

وقبل حوالي 40 سنة كان الوفد الذي رافق شقيقة 
حاكم  خليفة  آل  عيسى  بن  حمد  الشيخ  الراحل 

البحرين األسبق عند زيارته للملمة المتحدة. 

وقد أدى فريضة الحج عدة مرات كان آخرها في 
عام 1944. وقبل عامين تقريبًا أصيب بمرض شديد 
وقد  الحكومة.  مستشفى  في  الفراش  ألزمه 
بن  عيسى  الشيخ  العظمة  صاحب  له  استدعى 
من  خاصا  طبيبا  البالد  حاكم  خليفة  آل  سلمان 

لندن..  وبعد فترة من الوقت شفى.

بنات  وخمسة  أوالد  أربعة  اهلل  رحمه  أنجب  وقد 
علي  والشيخ  راشد  والشيخ  محمد  الشيخ  هم 
والشيخ حمد. وقد توفى ثالثة هم محمد وعلي 
 60 اآلن  العمر  من  قيبلغ  راشد  الشيخ  أما  وحمد. 

سنة وهو يسكن في المحرق.

على  الشديدة  بمحافظته  المرحوم  أشتهر  وقد 
والشعائر  اإلسالمية  والعادات  العربية  التقاليد 

الدينية.

هذا وقد أغلقت األسواق والدوائر الحكومية يوم 
المدارس  جميع  أيضًا  وأغلقت  الماضي،  األحد 
اإلذاعة  وألغت  أيام،  ثالثة  لمدة  الحكومية 
برامجها المعتادة وأكتفت بإذاعة آيات من القرآن 
الشركة  عطلت  كما  دينية.  وتواشيح  الكريم 

أعمالها يوم األحد.

هذا  من  األحد  يوم  صباح  في  البحرين  شيعت 
السمو  صاحب  له  المغفور  جثمان  االسبوع 
الشيخ عبد اهلل بن عيسى آل خليفة عم صاحب 
ورئيس  المعارف  ووزير  البالد  حاكم  العظمة 
تشييع  مراسيم  حضر  وقد  االداري.  المجلس 
على  عددهم  زاد  كبير  جمهور  والدفن  الجنازة 
3000 شخص. وكان في مقدمة المشيعين صاحبا 
الخليفة  سلمان  بن  عيسى  الشيخ  العظمة 
بن  شخبوط  والشيخ  وتوابعها  البحرين  حاكم 
صاحب  وضيف  ظبي  أبو  امارة  حاكم  سلطان 
الساعة  في  وصال  حيث  البالد.  حاكم  العظمة 

35: 7 صباحًا.

جنازه  تشييع  االسبوعية(  )النجمة  شهدت  وقد 
منذ  هناك  كانت  حيث  الدفن،  ومراسيم  الفقيد 

الصباح الباكر ترقب تدفق الجماهير. 

المحرق  ألستاذ  المقابلة  الساحة  غصت  وقد 
الغفيرة  بالجماهير  البحرين  نادي  من  والقريبة 

ومئات السيارات.

وكان المرحوم قد توفى في الساعة الخامسة 
المتاجر  أغلقت  الفور  وعلى  السبت..  مساء  من 

وعّم الحزن.

األعناق  على  محمواًل  الفقيد  جثمان  وصل  وقد 
القريبة  المحرق  إلى ساحة  المحرق  بيته في  من 
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يبيله ِسلفي ويا سيارتك اليديدة! 
اخترها واحنه نشتريها لك مع قروض السيارات من بنك البحرين والكويت

زورونا في فروعنا أو اتصلوا فينا
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