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“مثل عيسى مثل آدم خلقه اهلل 
من تراب وقال له كن فيكون” ... 
اهلل  رسول  مريم  بن  عيسى  هو 
وهو  مريم،  إلى  ألقاها  وكلمته 
آتاه  محمد،  بالنبي  بشر  الذي 
القدس  بروح  وأيده  البينات  اهلل 
واآلخرة  الدنيا  في  وجيها  وكان 
في  الناس  كلم  المقربين،  ومن 
من  يخلق  وكان  وكهال  المهد 
فينفخ  الطير  كهيئة  الطين 
فيها فتكون طيرا، ويبرئ األكمه 
واألبرص ويخرج الموتى كل بإذن 
لعبادة  قومه  المسيح  دعا  اهلل، 
أبوا  ولكنهم  األحد  الواحد  اهلل 
واستكبروا وعارضوه، ولم يؤمن 
رفعه  قومه،  بسطاء  سوى  به 
اهلل إلى السماء وسيهبط حينما 
ليكون  األرض  إلى  اهلل  يشاء 

شهيدا على الناس.

ذكريات من أيام زمان

المجالس الرمضانية

آتاه اهلل البينات وأيده بروح القدس
عيسى عليه السالم .. رسول اهلل وكلمته

أهل البحرين رواد صناعته وتجارته
اللؤلؤ والمرجان .. مرج البحرين يلتقيان

َباِن )21(  »َمَرَج اْلَبْحَرْيِن َيْلَتِقَياِن )19( َبْيَنُهَما َبْرَزٌخ ال َيْبِغَياِن )20( َفِبَأيِّ آالِء َربُِّكَما ُتَكذِّ
َباِن )23(” سورة الرحمن..  ْؤُلُؤ َواْلَمْرَجاُن )22( َفِبَأيِّ آالِء َربُِّكَما ُتَكذِّ َيْخُرُج ِمْنُهَما اللُّ
اللؤلؤ ماّدة َصَدفّيٌة ذات لمعاٍن خاٍص تنتُجه بعض أنواع المحار، وذلك عندما 
تتعّرض لظروٍف معّينٍة. ويتكّون الّلؤلؤ نتيجًة لدخول جسٍم غريٍب بين صدفة 
الّدخيل  هذا  من  نفسها  المحارة  تحمي  أن  وألجل  الّلحمي،  وغالفها  المحار 
الّصغير، تحيطه بماّدٍة كلسّيٍة طبقًة بعد طبقٍة. يتأّلف الّلؤلؤ من ماّدٍة كلسّيٍة 
َصَدفّيٍة ُتشبه الّسطح الّداخلي لغالف المحار من حيث الّتركيب الكيمياوّي. وإذا 
ما طال العهد بهذه المحارة، فإّن الّلؤلؤة تلتصق بداخل الّصدفة نفسها، وقد 
ال تظهر للَعيان ألّول وهلٍة، بل تحتاج إلخراجها من الّصدفة، في بعض األحيان، 
إلى َقطِع الّصدفة نفسها. والّلؤلؤ الّطبيعي داخل المحار ال يكون كرويًا تامًا 
وإاّل لما التصق في مكاٍن واحٍد، والحقيقُة أّن الّلؤلؤ يحتاج إلى صقٍل فّنٍي بعد 
إخراجه من المحار، وذلك إلزالة الّشوائب الّناجمة عن التصاقه بصدف المحار، 

األمر الذي يجعل الّلؤلؤ على هيئٍة تقرب من نصف الكرة.
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الصدفة  أو  المحارة  داخل  اللؤلؤ  يتكون 
كائن  داخله  يسكن  الذى  الصغير  البيت 
بحري،  وكل كائن بحري له طريقته الخاصة 
في الدفاع عن نفسه، فعند دخول جسم 
أو  الخشنة  الرملية  الحبيبات  مثل  غريب 
كائن دقيق، يتأذى هذا الحيوان الرخو من 
فيدافع  به،  الغريب  الكائن  هذا  التصاق 
عن نفسه للوقاية من هذا األلم بأن يفرز 
عرق  باسم  تعرف  األرجونايت  من  طبقات 
فيبدو  الضئيل،  الكائن  هذا  حول  اللؤلؤ 
ال  لكي  لالستدارة  ومائال  وناعما  أملس 
كروي  شكل  على  اللؤلؤة  وتكون  يؤلمه، 
ملتصقة  المهيجة  المادة  تكون  ال  عندما 
بإفراز  البحري  الحيوان  ويستمر  بالمحار، 
الذي  اللؤلؤة  فتتكون  اللؤلؤية  الطبقات 
قوة  قدر  على  وجودتها  شكلها  يعتمد 
أيضا  اإلفرازات  وبواسطة  الحيوان،  إفراز 
وهذا  أملس،  المعا  المحارة  داخل  يصبح 
السطح اللماع هو الذي يساعد على تكون 
وهذه  الالزم.  الضوء  فيعطيها  اللؤلؤة 
الطبقات  تلك  من  تكونت  التي  اللؤلؤة 
يعرف  مميزا  بريقا  تعكس  المتراكمة 
الآللئ  استخراج  ويتم  الشرق.  لؤلؤة  باسم 
الطبيعية من الخليج العربى  وخليج المنار 
آالف  منذ  األحمر  والبحر  الهندي(  )المحيط 
في  العذبة  المياه  آللئ  وتوجد  السنين، 
والنمسا  وفرنسا  وايرلندا  اسكتلندا  أنهار 
الواليات  في  والميسيسبي  وألمانيا 

المتحدة األمريكية.

لؤلؤ البحرين تميز بنقاءه وجودته العالية
َباِن اللؤلؤ والمرجان.. َفِبَأيِّ آالِء َربُِّكَما ُتَكذِّ

لؤلؤ البحرين

استراليا  سواحل  من  الّلؤلؤ  استخراج  مصادر  وتعّددت 
جنوب  الواقعة  الجزر  وبعض  الوسطى  وأمريكا 
يقوم  كان  حيث  المكسيك،  وخليج  الهادي  الُمحيط 
فكانت  مناطقه  أشهر  أّما  باستخراجه.  الُحمر  الهنود 
غيره  عن  البحرين  لؤلؤ  وامتاز  العربي؛  والخليج  الهند 
ُيباع في هذه  بومباي« ألنه  لؤلؤ  بـ«  ُعِرَف  بالجودة، وقد 
مناطق  يعرفون  الُمسلمون  البّحارة  وكان  المدينة. 
الغوص التي تتوافر فيها الآللئ بكثرٍة. وقد َعَرف صّيادو 
المشّوه  المحار  أّن  الّطويلة،  لخبرتهم  نتيجًة  الّلؤلؤ، 
يحتوي  والّذي  ألقرانه  بالّنسبة  الّنمو  والقليل  الّشكل 
الّنحل،  خاليا  تشبه  ثقوب  أو  ودمامل  خراجات  على 
أكثر احتمااًل لوجود الّلؤلؤ في داخله من غيره الّسوّي. 
فاشتهر  العربية،  الّلغة  في  اللؤلؤ  أسماء  تعّددت  وقد 
والّنوامية  والّتوأمة  والّنطفة  والمرجانة  الّلؤلؤة  منها: 
والّلطيمّية والّصدفية والّسفانة والجمانة، إلخ ... أّما عند 
أشكالها  وفق  الُمسّميات  اختلفت  فقد  الجوهريّين 
إْن  »الجماهر«:  كتابه  في  البيروني  فيذكر  الُمختلفة. 
كان ُكرويًا رائعًا، سّموه نجمًا؛ أّما الُمستطيل الُمتشابه 
ه ِبَبعر الغنم أو ِبَبعر الّظبي؛  الّطرفين باإلستدارة فُيشبَّ
وقد ُيشّبه بالّزيتونة، فُيقال زيتونّي؛ ومنه البيضّي نسبًة 

تكون  الذي  المخروطّي  هو  والُغالمي  البيضة؛  إلى 
لوزّي  الّلؤلؤ  عن  ُيقال  وقد  الكرة؛  من  جزءًا  قاعدته 
والّشعيري  بالّلوزة،  شبيه  فالّلوزي  ومضرس.  وشعيرّي 
التحم  ما  والمضرس  الّشعير،  حبة  شكله  شابه  ما 

بعضه ببعض«.

الخليجيون واللؤلؤ

منها:  أصناف  عدة  إلى  اللؤلؤ  الخليجيون  صنف  وقد 
للوردي  مائل  أبيض  وهو  مشجر  الكلمة  وأصل  المشير 
زجاجي  وهو  والزجاجي:  وأندرها  األنواع  أحسن  وهو 
فاتح،  أزرق  لونه  والسماوي:  شفاف،  كأنه  أبيض  براق 
والنباتي: أبيض مائل للحمرة أو به لون أصفر قليل كأنه 
األزرق  اللون  عليه  يغلب  السنقباسي:  و  النبات،  السكر 
وممتزج  أبيض  والقالبي:  الرمادي،  اللون  إلى  ويميل 
ألوان،  عدة  به  تظهر  لذلك  الشمسي  الطيف  بألوان 
وأقلها  اللؤلؤ  أنواع  أردأ  هو  النوع  وهذا  والخضراء: 
أشقر. لونها  والشقراء:  لألخضر،  مائل  ولونه   قيمة 
الخليج  في  الآللئ  صنفت  فقد  الجودة  حيث  من  أما 
العربي والهند حسب األحجام واأللوان المرغوبة كاآلتي  
الجيون: وهي أجمل الآللئ وأثمنها، وتكون صفاتها كبيرة 
كاملة االستدارة براقة شديدة اللمعان، لها ظل وردي 
 خفيف، والخشن: وهو ويأتي بالدرجة الثانية بعد الجيون 
وله نفس مواصفاته، لكنه أصغر حجما أو أقل استدارة، 
وهو ما يتبقى في الطاستين األولى والثانية، ثم يصنف 
لؤلؤ  والدرج:  بطن،  أو  رأس  إلى  واالستدارة  اللون  حسب 
لكنه  الخشن  مواصفات  له  ممتاز  ونوعه  مستدير 
ولكنه  وصاف،  المع  لؤلؤ  وقولوة:  منه،  حجما  أصغر 
وردي،  لونه  بيضوي  أو  كمثري  شكل  له  مستدير،  غير 
فارسية  الكلمة  وأصل  الجيون،  بعد  الدرجة  في  ويأتي 
ما  وهي  والبدلة:  وردية.،  األشد  أي  وه-  أورديةكول 
بجودتها  القولوة  وتلي  الثالثة،  الطاسة  في  يتبقى 
أحيانا،  رصعة  وبها  األشكال  مختلفة  لكنها  ولونها، 
لكنها  مائلة  أو  بيضاوية  أو  كروية  نصف  إما  وهي 
بالمحارة  التي تلتصق  الآللئ  صافية  والفصوص: وهي 
والناعم:  الحجم،  حسب  قيمتها  وتكون  ودرجاتها، 
تباع  الحجم  وصغيرة  مستديرة  آللئ  مجموعة  وهي 
له  يقال  خاص  معيار  لها  الآللئ  والبوكة:  بالجملة، 
ومختلفة  االستدارة  كاملة  غير  وهي  بوكة،  مثقال 

الطاسة  آخر  في  تبقى  واأللوان،  واألشكال  األحجام 
السابعة لذلك تكون صغيرة الحجم.

المرجان 

بالرغم من  الكريمة  األحجار  المرجان أحد أشهر  ويعد 
المواد  من  يعتبر  بل  المعدنية،  المواد  من  يعد  ال  أنه 
الحيوانية العضوية، والمرجان هو أحد المواد العضوية 
حيث  الحلي،  صناعة  في  االستعمال  في  قدمًا  األكثر 
الكريمة  المرجان عشرين قرنًا يصنف مع األحجار  ظل 
ثم  معينة،  لمدة  شعبيته  بعض  فقد  ولكنه  الثمينة، 
األخيرة.  السنوات  في  وشعبيته  مكانته  يستعيد  بدأ 
والمرجان يتركب من مادة كربونات الكالسيوم. والمادة 
لمستعمرة  الصلب  الهيكل  هي  الحمراء  المرجانية 
المألوف، وتتركب  التي تعطينا شكلها  المرجان، وهي 
يفرزها  اللون  حمراء  دقيقة  شويكات  من  المادة  هذه 
تتماسك  الشويكات  إفرازه هذه  المرجان، وبعد  حيوان 
مع بعضها البعض، وتخرج هذه األفراد التي تستخدم 
كل منها في صناعة الحلي. وقد عرفه العالم العربي 
بين  متوسط  “والمرجان  بقوله  التيفاشي،  الجواهري 
عالمي النبات والجماد، وذلك أنه يشبه الجماد بتحجره، 
ذوات  البحر  عقر  في  نابتة  أشجار  بكونه  النبات  ويشبه 

عروق وأغصان خضر متشعبة قائمة”.

حدائق المرجان

 وتوجد في سواحل البحر األحمر المطلة على السودان 
المرجان  من  وجبال  جميلة  حدائق  وهي  جيبوتي.  و 
السطح  قرب  إلى  تصل  حتى  البحر  أعماق  من  ترتفع 
خالل المياه الزرقاء، وهناك مناطق مثل سواكن وجزيرة 
الجهة  وفي  الشعاب،  بهذه  تحفل  )زبرجد(  جن  سام 
تقع  السعودية  ساحل  على  األحمر  البحر  من  األخرى 
ستمائة  نحو  مساحتها  تبلغ  التي  الكبيرة  فرسان  جزر 
كيلومتر، تمتد من مدينة الليث إلى جزيرة كمران، حيث 
تتعرض فيها الشعاب المرجانية ألكبر كمية من ضوء 
الشمس، تساعدها على إتمام عملية التركيب الضوئي 
وتتضخم  الشعاب  وتتسع  فتمتد  لنموها،  الالزم 
المروحية  الطائرات  وراكبي  للغواصين  فتبدو  وتتلون، 
رائعة ومتألقة، وتكشف عالمًا من الجمال الذي خلقه 

اهلل سبحانه في أعماق البحر.
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والدة عيسى عليه السالم

كان األمر الصادر بعد البشارة أن تزيد من خشوعها، 
وسجودها وركوعها هلل.. ومأل قلب مريم إحساس 
مفاجئ بأن شيئا عظيما يوشك أن يقع.. ويروي اهلل 
عليه  عيسى  والدة  قصة  الكريم  القرآن  في  تعالى 

انَتَبَذت  ِإِذ  َمرَيَم  الِكَتاِب  في  فيقول:«َواذُكر  السالم 
ُدوِنِهم  ِمن  َفاتَخَذت   »16« َشرِقيًا  َمَكانًا  أَهِلَها  ِمن 
ِإَليَها ُروَحَنا َفَتَمثَل َلَها َبَشرًا َسِويًا »17«  ِحَجابًا َفَأرَسلَنا 
َقاَل   »18« َتِقيًا  ِإن ُكنَت  ِمنَك  ِبالرحَمـِن  أَُعوُذ  ِإني  َقاَلت 
ِإنَما أََنا َرُسوُل َربِك ألَهَب َلِك ُغالمًا َزِكيًا »19« َقاَلت أنى 
َبِغيًا  أَُك  َوَلم  َبَشٌر  َيمَسسِنى  َوَلم  ُغالٌم  ِلى  َيُكوُن 

»20« َقاَل َكذِلَك َقاَل َربَك ُهَو َعَلى َهيٌن َوِلَنجَعَلُه ءاَيًة 
للناِس َوَرحَمًة منا َوَكاَن أَمرًا مقِضيًا »21« »مريم«، وجاء 
المحراب  في  وهي  لمريم  السالم-  –عليه  جبريل 
مريم  فخافت  الجمال.  غاية  في  بشر  صورة  على 
ا »أرادت أن  ْحَمن ِمنَك ِإن ُكنَت َتِقّيً وقالت: »ِإنِّي أَُعوُذ ِبالرَّ
تحتمي في اهلل.. وسألته هل هو إنسان طيب يعرف 
اهلل  يخاف  بأنه  ليطمئنها  جوابه  فجاء  ويتقيه،  اهلل 
ا«  َربِِّك ِلَأَهَب َلِك ُغالمًا َزِكّيً َما أََنا َرُسوُل  ِإنَّ ويتقيه: »َقاَل 
تذّكرت ما  للغريب، لكن سرعان ما  واطمئنت مريم 
العذراء  مريم  استغربت  ا«  َزِكّيً ُغالمًا  َلِك  »ِلَأَهَب  قاله 
تتزوج،  ولم  قبل..  من  بشر  يمسسها  فلم  ذلك..  من 
فقالت  زواج!!  بغير  تنجب  كيف  أحد،  يخطبها  ولم 
لرسول رّبها: »أَنَّى َيُكوُن ِلي ُغَلاٌم َوَلْم َيْمَسْسِني َبَشٌر 
ُهَو  َربُِّك  َقاَل  »َكَذِلِك  األمين:  الروح  قال  ا«  َبِغّيً أَُك  َوَلْم 
أَْمرًا  َوَكاَن  ا  نَّ َوَرْحَمًة مِّ اِس  ِللنَّ آَيًة  َوِلَنْجَعَلُه  ٌن  َهيِّ َعَليَّ 
األمين..  الروح  كلمات  مريم  عقل  استقبل  ا«و  ْقِضّيً مَّ
ألم يقل لها إن هذا هو أمر اهلل ..؟ وكل شيء ينفذ 
إذا أمر اهلل.. ثم أي غرابة في أن تلد بغير أن يمسسها 
غير  من  آدم  وتعالى  سبحانه  اهلل  خلق  لقد  بشر..؟ 
آدم.  خلق  قبل  وأنثى  ذكر  هناك  يكن  لم  أم،  أو  أب 
وخلقت حواء من آدم فهي قد خلقت من ذكر بغير 
بغير  أنثى  من  يخلق  أب..  غير  من  ابنها  ويخلق  أنثى.. 
ذكر.. والعادة أن يخلق اإلنسان من ذكر وأنثى.. العادة 
أن يكون له أب وأم.. لكن المعجزة تقع عندما يريد 
اهلل تعالى أن تقع.. عاد جبريل عليه السالم يتحدث: 
ْنُه اْسُمُه اْلَمِسيُح ِعيَسى اْبُن  ُرِك ِبَكِلَمٍة مِّ »ِإنَّ الّلَه ُيَبشِّ
 »45« ِبيَن  اْلُمَقرَّ َوِمَن  َواآلِخَرِة  ْنَيا  الدُّ ِفي  َوِجيهًا  َمْرَيَم 
اِلِحيَن«  الصَّ َوِمَن  َوَكْهاًل  اْلَمْهِد  ِفي  اَس  النَّ ُم  َوُيَكلِّ
بطنها  في  تحمله  أن  قبل  مريم..  دهشة  وزادت 
اهلل  عند  وجيها  سيكون  أنه  وتعرف  اسمه..  تعرف 
طفل  وهو  الناس  سيكلم  أنه  وتعرف  الناس،  وعند 
آخر..  بسؤال  مريم  فم  يتحرك  أن  وقبل  كبير..  وهو 

كلم الناس في المهد وكهال
عيسى عليه السالم .. وجيها في الدنيا 

واآلخرة ومن المقربين

وعن  بل  مريم،  أمه  عن  الحديث  يستدعي  السالم،  عليه  عيسى  اهلل  نبي  عن  الحديث 
ونوحا  آدم  اختار  كما  واختارها،  تعالى  اهلل  اصطفاها  التي  الذرية  هذه  عمران  آل  ذرية 
وآل إبراهيم على العالمين، وآل عمران أسرة كريمة مكونة من عمران والد مريم، وامرأة 
عمران أم مريم، ومريم، وعيسى عليه السالم؛ فعمران جد عيسى ألمه، وامرأة عمران 
جدته ألمه، وكان عمران صاحب صالة بني إسرائيل في زمانه، وكانت زوجته امرأة عمران 
امرأة صالحة كذلك، وكانت ال تلد، فدعت اهلل تعالى أن يرزقها ولدا، ونذرت أن تجعله 
تلد  أن  المقدس، فاستجاب اهلل دعاءها، ولكن شاء اهلل  بيت  للعبادة ولخدمة  مفرغا 
أنثى هي مريم، وجعل اهلل تعالى كفالتها ورعايتها إلى زكريا عليه السالم، وهو زوج 
خالتها، وإنما قدر اهلل ذلك لتقتبس منه علما نافعا، وعمال صالحا، وكانت مريم مثاال 
للعبادة والتقوى، وأسبغ اهلل تعالى عليها فضله ونعمه مما لفت أنظار اآلخرين، فكان 
أين لك  رزقا، فيسألها من  المحراب وجد عندها  السالم كلما دخل عليها  زكريا عليه 
هذا، فتجيب« َقاَلْت ُهَو ِمْن ِعنِد الّلِه إنَّ الّلَه َيْرُزُق َمن َيَشاء ِبَغْيِر ِحَساٍب«، وكل ذلك إنما 
كان تمهيدا للمعجزة العظمى؛ حيث ولد عيسى عليه السالم من هذه المرأة الطاهرة 
النقية، دون أن يكون له أب كسائر الخلق، واستمع إلى بداية القصة كما أوردها القرآن 
َرِك َواْصَطَفاِك َعَلى  الكريم، قال تعالى:َوِإْذ َقاَلِت اْلَماَلِئَكُة َيا َمْرَيُم ِإنَّ الّلَه اْصَطَفاِك َوَطهَّ
ِنَساء اْلَعاَلِميَن »42« آل عمران، وبهذه الكلمات البسيطة فهمت مريم أن اهلل يختارها، 
الذي  والوجود  الوجود،  هذا  الوجود..  نساء  رأس  على  ويجعلها  ويختارها  ويطهرها 
الدنيا وبعد قيامة األموات وخلق اآلخرة.. وعادت  لم يخلق بعد.. هي أعظم فتاة في 

اِكِعيَن« »43« آل عمران.  المالئكة تتحدث« َيا َمْرَيُم اْقُنِتي ِلَربِِّك َواْسُجِدي َواْرَكِعي َمَع الرَّ
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الجيب   – مريم  جيب  في  السالم  عليه  جبريل  نفخ 
 هو شق الثوب الذي يكون في الصدر- فحملت فورا.

النساء..  حمل  عن  يختلف  حملها  كان  األيام..  ومرت 
زاد  شيئا  أن  أحست  وال  بثقل  تشعر  ولم  تمرض  لم 
حملها  كان  النساء..  كعادة  بطنها  ارتفع  وال  عليها 
العلماء  وفي  التاسع..  الشهر  وجاء  طيبة.  نعمة  به 
من يقول إن الفاء تفيد التعقيب السريع.. بمعنى أن 
ولدته  وإنما  أشهر،  تسعة  بعيسى  تحمل  لم  مريم 

مباشرة كمعجزة.

وخرجت مريم ذات يوم إلى مكان بعيد.. إنها تحس 
هذا  حقيقة  تعرف  ال  لكنها  اليوم..  سيقع  شيئا  أن 
بالشجر..  يمتلئ  مكان  إلى  قدماها  قادتها  الشيء.. 
ال  مكان  لبعده..  أحد  يقصده  ال  مكان  والنخل، 
مريم  أن  يعرفون  الناس  يكن  لم  غيرها..  يعرفه 
عليها،  مغلقا  المحراب  كان  ستلد..  وإنها  حامل.. 
أحد.. منها  يقترب  فال  تتعبد  أنها  يعرفون  والناس 

تكن  لم  نخلة؛  جذع  تحت  تستريح  مريم  وجلست 
اهلل  معجزات  لتظهر  فقط،  جذع  إنما  كاملة،  نخلة 
فيطمئن  عيسى  والدة  عند  لمريم  وتعالى  سبحانه 
قلبها.. وراحت تفكر في نفسها.. كانت تشعر بألم.. 
وراح األلم يتزايد ويجيء في مراحل متقاربة.. وبدأت 
ْخَلِة َقاَلْت  مريم تلد.. َفَأَجاءَها اْلَمَخاُض ِإَلى ِجْذِع النَّ
ا »23« »مريم«  نِسّيً َيا َلْيَتِني ِمتُّ َقْبَل َهَذا َوُكنُت َنْسيًا مَّ
آالما  الطاهرة  العذراء  لنفس  يحمل  الميالد  ألم  وإن 
أخرى تتوقعها ولم تقع بعد.. كيف يستقبل الناس 
إنهم يعرفون  طفلها هذا..؟ وماذا يقولون عنها..؟ 
الناس  يصدق  هل  العذراء..؟  تلد  فكيف  عذراء..  أنها 
أنها ولدته بغير أن يمسسها بشر..؟ وتصورت نظرات 
وامتأل  الناس..  وتعليقات  الفضول..  وكلمات  الشك.. 
قدر  من  اللحظة  نفس  في  وولدت  بالحزن..  قلبها 
تكد  لم  البشرية..  أحزان  قلبه  في  يحمل  أن  عليه 
مريم تنتهي من تمنيها الموت والنسيان، حتى نادها 
َقْد  َتْحَزِني  ا  أَلَّ َتْحِتَها  ِمن  َفَناَداَها  ولد  الذي  الطفل 
ْخَلِة  النَّ ِبِجْذِع  ِإَلْيِك  ي  َوُهزِّ َسِرّيًا »24«  َتْحَتِك  َربُِّك  َجَعَل 
ي  َوَقرِّ َواْشَرِبي  َفُكِلي   »25« ا  َجِنّيً ُرَطبًا  َعَلْيِك  ُتَساِقْط 
َنَذْرُت  ِإنِّي  َفُقوِلي  أََحدًا  اْلَبَشِر  ِمَن  َتَرِينَّ  ا  َفِإمَّ َعْينًا 
»مريم«  »26« ا  ِإنِسّيً اْلَيْوَم  َم  ُأَكلِّ َفَلْن  َصْومًا  ْحَمِن   ِللرَّ

أن  المسيح.. سمعته يطلب منها  إلى  ونظرت مريم 
النخلة  جذع  تهز  أن  منها  ويطلب  حزنها..  عن  تكف 

فلتأكل،  الشهية..  ثمارها  بعض  عليها  لتسقط 
ولتشرب، ولتمتلئ بالسالم والفرح وال تفكر في شيء.. 
فإذا رأت من البشر أحدا فلتقل لهم أنها نذرت للرحمن 
 .. الباقي  له  ولتدع  إنسانا..  اليوم  تكلم  فلن   صوما 
رطب  عليها  تساقط  حتى  جذعها  تلمس  تكد  ولم 
شهي.. فأكلت وشربت ولفت الطفل في مالبسها.. 
كان تفكير مريم العذراء كله يدور حول مركز واحد.. 
كيف  نفسها:  وبين  بينها  تتساءل  وهي  عيسى،  هو 
يصدق  هل  فيه..؟  يقولون  ماذا  اليهود..؟  يستقبله 
الغش  على  يعيشون  الذين  اليهود  كهنة  من  أحد 
والخديعة والسرقة..؟ هل يصدق أحدهم وهو بعيد 
عن اهلل أن اهلل هو الذي رزقها هذا الطفل؟ إن موعد 
فماذا  قومها..  إلى  تعود  أن  بد  وال  ينتهي،  خلوتها 

يقولون الناس؟

مواجهة القوم

وكان الوقت عصرا حين عادت مريم .. وكان السوق 
يمتلئ  المسجد  إلى  طريقها  في  يقع  الذي  الكبير 
بالناس الذي فرغوا من البيع والشراء وجلسوا يثرثرون. 
لم تكد مريم تتوسط السوق حتى الحظ الناس أنها 
جالل  في  به  وتمشي  لصدرها  وتضمه  طفال،  تحمل 
وبطئ.. وتسائل أحد الفضوليين: أليست هذه مريم 
العذراء..؟ طفل من هذا الذي تحمله على صدرها..؟ 
ستخرج  قصة  أي  ترى  طفلها..  هو  أحدهم:  وقال 
من  ابن  يسألونها..  اليهود  كهنة  ووجاء  علينا..؟  بها 
هذا يا مريم؟ لماذا ال تردين؟ هو ابنك قطعا.. كيف 
أَُبوِك  َكاَن  َما  َهاُروَن  ُأْخَت  عذراء؟وَيا  وأنت  ولد  جاءك 
»مريم«والكلمة   »28« ا  َبِغّيً ِك  ُأمُّ َكاَنْت  َوَما  َسْوٍء  اْمَرأَ 
أو  استماع  دون  مباشرة  هكذا  بالبغاء..  مريم  ترمي 
تحقيق أو تثبت.. ترميها بالبغاء وتعيرها بأنها من بيت 
طيب وليست أمها بغيا.. فكيف صارت هي كذلك؟ 
راحت االتهامات تسقط عليها وهي مرفوعة الرأس.. 
تومض عيناها بالكبرياء واألمومة.. ويشع من وجهها 
الحال،  وضاق  األسئلة،  زادت  فلما  بالثقة..  يفيض  نور 
على  توكلها  اشتد  المقال،  وامتنع  المجال،  وانحصر 
لعيسى..  بيدها  وأشارت  إليه..  وأشارت  الجالل  ذي 
الكالم  عن  صائمة  أنها  فهموا  الناس..  واندهش 

تساءل  جاء..  كيف  هو  يسألوه  أن  منهم  وترجو 
الكهنة ورؤساء اليهود كيف يوجهون السؤال لطفل 
ولد منذ أيام.. هل يتكلم طفل في لفافته..؟! وقالوا 
ا«. وقال  ُم َمن َكاَن ِفي اْلَمْهِد َصِبّيً لمريم: »َكْيَف ُنَكلِّ
ا  َنِبّيً َوَجَعَلِني  اْلِكَتاَب  آَتاِنَي  ِه  اللَّ َعْبُد  ِإنِّي  َقاَل  عيسى: 
َلاِة  ِبالصَّ َوأَْوَصاِني  ُكنُت  َما  أَْيَن  ُمَباَركًا  َوَجَعَلِني   »30«
َيْجَعْلِني  َوَلْم  ِبَواِلَدِتي  ا  َوَبّرً  »31« ا  َحّيً ُدْمُت  َما  َكاِة  َوالزَّ
َوَيْوَم  ُوِلدتُّ  َيْوَم  َعَليَّ  َلاُم  َوالسَّ  »32« ا  َشِقّيً ارًا  َجبَّ
ا »33« »مريم« ولم يكد عيسى  ُأْبَعُث َحّيً أَُموُت َوَيْوَم 
ينتهي من كالمه حتى كانت وجوه الكهنة واألحبار 
تقع  معجزة  يشهدون  كانوا  وشاحبة..  ممتقعة 
مهده..  في  يتكلم  طفل  هذا  مباشرة..  أمامهم 
طفل جاء بغير أب.. طفل يقول أن اهلل قد آتاه الكتاب 
طريقها  في  سلطتهم  إن  يعني  هذا  نبيا..  وجعله 
إلى االنهيار.. سيصبح كل واحد فيهم بال قيمة عندما 
يكبر هذا الطفل.. لن يستطيع أن يبيع الغفران للناس، 
أو يحكمهم عن طريق ادعائه أنه ظل السماء على 
األرض، أو باعتباره الوحيد العارف في الشريعة.. شعر 
جاءتهم  التي  الشخصية  بالمأساة  اليهود  كهنة 
يعني  المسيح  مجيء  مجرد  إن  الطفل..  هذا  بميالد 
معناه  وهذا  وحده..  اهلل  عبادة  إلى  الناس  إعادة 
إعدام الديانة اليهودية الحالية.. فالفرق بين تعاليم 
موسى وتصرفات اليهود كان يشبه الفرق بين نجوم 
السماء ووحل الطرقات.. وتكتم رهبان اليهود قصة 
مريم  واتهموا  المهد..  في  وكالمه  عيسى  ميالد 
العذراء ببهتان عظيم.. اتهموها بالبغاء.. رغم أنهم 
المهد. في  ابنها  كالم  معجزة  بأنفسهم   عاينوا 

وتخبرنا بعض الروايات أن مريم هاجرت بعيسى إلى 
مصر، بينما تخبرنا روايات أخرى بأن هجرتها كانت من 
بيت لحم لبيت المقدس. إال أن المعروف لدينا هو أن 

هذه الهجرة كانت قبل بعثته.

معجزات عيسى عليه السالم
وكبر عيسى.. ونزل عليه الوحي، وأعطاه اهلل اإلنجيل. 
العلماء-  من  الكثير  يرى  -كما  آنذاك  عمره  وكان 
المعجزات. يقول  ثالثون سنة. وأظهر اهلل على يديه 
المولى عّز وجل في كتابه عن معجزات عيسى عليه 
َواإِلنِجيَل  َوالتوَراَة  َوالِحكَمَة  الِكَتاَب  السالم:َوُيَعلُمُه 
»48« َوَرُسواًل ِإَلى َبِني ِإسرائيَل أني َقد ِجئُتُكم ِبآَيٍة من 
ربُكم أَِني أَخُلُق َلُكم مَن الطيِن َكَهيَئِة الطيِر َفَأنُفُخ 
واألبَرَص  األكَمَه  َوُأبِرْى  اهلِل  ِبِإذِن  َطيرًا  َفَيُكوُن  ِفيِه 
َوَما  َتأُكُلوَن  ِبَما  َوُأَنبُئُكم  اهلِل  ِبِإذِن  الَموَتى  َوُأحي 
َتدِخُروَن ِفى ُبُيوِتُكم ِإن ِفي ذِلَك آلَيًة لُكم ِإن ُكنُتم 
مؤِمِنيَن »49« َوُمَصدقًا لَما َبيَن َيَدي ِمَن التوَراِة َوألِحل 
من  ِبآَيٍة  َوِجئُتُكم  َعَليُكم  ُحرَم  الِذي  َبعَض  َلُكم 
َوَربُكم  َربي  اهلَل  ِإن   »50« َوأَِطيُعوِن  اهلَل  َفاتُقوا  ربُكم 
َفاعُبُدوُه َهـَذا ِصراٌط مسَتِقيٌم »51« »آل عمران« فكان 
فقط.  إسرائيل  لبني  رسوال  السالم-  –عليه  عيسى 
ومعجزاته هي: عّلمه اهلل التوراة. ويصنع من الطين 
يطير  حّيا  طيرا  فيصبح  فيه  ينفخ  ثم  الطير  شكل 
أعمى«،  ولد  من  »وهو  األكمه  ويعالج  أعينهم.  أمام 
األبرص  فيبصر.ويعالج  أمامهم  عينيه  على  فيمسح 
»وهو المرض الذي يصيب الجلد فيجعل لونه أبيضا«، 
بما  سليما.ويخبرهم  فيعود  جسمه  على  فيسمح 
يخبئون في بيوتهم، وما أعّدت لهم زوجاتهم من 

طعام. وكان –عليه السالم- يحيي الموتى.
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مجلس الموسى
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مجلس عائلة المحمود
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ذكريات من أيام زمان

•  تأسست أول شركة مساهمة للمواصالت في البحرين تحت 
مسمى )شركة السيارات البرية والمواتر البحرية( في  عام 

1923م

•  تسلم المغفور له صاحب السمو الشيخ عيسى بن سلمان آل 
خليفة مقاليد الحكم بالبالد في 1961عام  

بدأ أول كرنفال تنظمه وزارة اإلعالم بمناسبة مهرجان العيد   •
الوطني في عام 1986م.

•  تسجيل دراجات الهوائية )سيكل(  لدى قلم المرور مقابل 
رسوم  روبية سنويا في عام 1942م 

المكتب الرئيسي “التلغراف” الذي كان بالقرب من القلعة بالمنامة وتم 
تأسيسه من قبل شركة البرق والالسلكية المحدودة  والعمل به في 

عام 1942م 

المغفور له  صاحب العظمه الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة حاكم البحرين برفقة الشيخ أحمد الجابر الصباح حاكم الكويت والشيخ عبد اهلل بن عيسى آل خليفة 
والشيخ محمد بن سلمان آل خليفة في منزل السيد دامنمال أيسرداس أقصى اليمين وذلك بمناسبة إحدى أعياد )ديوالي( عام 1930م 

صورة للمبنى السابق مكان باب البحرين وتضم مكتب التسجيل العقاري، مكتب 
الشرطة، مكتب البريد، مكتب المحاكم عام 1928م
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 دوبي )عين الدوبية( في منطقة البالد القديم لغسيل المالبس من قبل 
الهنود وسمي بهذا اإلسم نسبة إلى عين الدوبة

 سباق الخيول األكثر شعبية في البحرين  والذي كان يقام على مضمار سباق 
الخيل والهجن في أوائل عام 1940م

 المغفور له صاحب السمو الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة يقوم بجولة 
تفقدية لمركز بابكو للتدريب المهني عام 1950م

 إحدى محالت بيع السجاد اليدوي في سوق المنامة حيث كان من ضمن 
المبيعات مسابيح وخواتم وساعات مستوردة من بالد فارس وباكستان وتركيا

أول بارجة تصل رصيف الزالق البحري في عام 1938م 



 ألي إضافات أو تعديل على بيانات المجالس
 ramadanyat@alive.com :الرجاء مراسلتنا على

39465800 الرفاع  مجلس  سعادة الشيخ عبداهلل بن خالد الخليفة 
 مجلس  الشيخ عبداهلل بن خليفة 

39799999 الرفاع  بن سلمان آل خليفة 
17680071 الرفاع  مجلس  سعادة د. ماجد بن علي النعيمي 
39461369 الجفير  مجلس  عبدالغفار الكوهجـي 
39615005 العدلية  مجلس  الشيخ عبدالحسين العصفور 
39604494 العدلية  مجلس  فيصل جواد 
17748801 السهلة  مجلس  سعادة علي صالح الصالح  
39687777 جبلة حبشي  مجلس  جميل كاظم العلوي 
17400056 بوقوة  مجلس  حبيب علي عواجي 
39455566 الدراز  مجلس  ديوانيـة العصفـور 
39476676 الحد  مجلس  آل محمود 
39616151 الحد  مجلس  عبدالرحمن بوعلي 
39671417 الحد  مجلس  عيسى مبارك الكبيسي 
39689389 سماهيج  مجلس  علي محمد السماهيجي 
17776351 الرفاع  مجلس  الشيخ عبدالقادر قاسم خنجي واخوانه 

المحرق  مجلس  محمد مبارك الجالهمة 

مجلس الشيخ عبداهلل بن علي بن حمد آل خليفة
36411000 عالي  مجلس أحمد محفوظ العالي  
39639888 المنامة  مجلس المرحوم السيد موسى العلوي  

الجفير  مجلس عائلة المديفع 
39454188 القضيبية  مجلس المرحوم علي بن يوسف فخرو 
39457300 فريق العوضية  مجلس صالح خنجي 
17225547 النعيم  مجلس أحمد يوسف محمود 
39645444 بالد القديم  مجلس عبد المهدي البصري 
39424269 بالد القديم  مجلس صالح الجالوي 
17228855 المنامة  مجلس صادق وتقي البحارنة 
39672223 الحد  مجلس المسلم 

المنامة  مجلس أبناء سيد كاظم جعفر العلوي  
39585457 بني جمرة  مجلس الحاج محمد علي منصور الغسرة 
39458262 بوري  مجلس الشيخ أحمد العصفـور  

17230088 باربار  مجلس يوسف عبدالوهاب الحواج  
 مجلس سعادة الشيخ عبدالرحمن 

36744404 الرفاع الغربي  بن علي بن خليفـة آل خليفـة 
39665552 العدلية  مجلس أبناء المرحوم  أ. أحمد العمران  
36411000 عالي  مجلس أحمد محفوظ العالي 

 مجلس الشيخ عبدالرحمن بن
39662685 الجفيـر   محمد بن راشد الخليفة 
39678000 القضيبية  مجلس ابناء حسن حيدر درويش 
39666491 الديه  مجلس الحاج علي الطويل 
39660066 أبو صيبع  مجلس  إبراهيم عبداهلل  لطف اهلل 
39468668 حدائق الماجد  مجلس  ابناء السيد مجيد الماجد 
39454948 سـار  مجلس  عبد الغني وإبراهيم جهرمي وإخوانهم  
39466688 دمستان  مجلس  جعفر محمد آل ضيف 
39636364 الدراز  مجلس  السيد كاظم الدرازي 
39660036 مدينة حمد  مجلس  د. أحمد جاسم جمال 
39458262 بوري  مجلس  الشيخ أحمـد العصفـور 
39622462 قرية القدم  مجلس  ميرزا المحاري 
39400944 النعيم  مجلس  الشيخ جاسم المؤمن  
39666917 البسيتين  مجلس علي عبدالعزيز العلوي 

المجالس اليوميةمجالس الجمعـةمجالس الخميس
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