
عدنا وكلنا جناح وفخر
بنرشة  أخرى  مرة  نعود  نحن  ها 
)املركز( الرائدة والفريدة من نوعها 
وأخبار  فعاليات  كل  تغطي  التي 
اإلسالمي،  سماهيج  مركز  جمعية 
يف  نفسها  فرضت  التي  الجمعية 
واملؤسساتي  اإلسالمي  العمل  ميدان 
كأنجح املؤسسات عىل مختلف األصعدة، وها هي تسطر 
بيد من  اإلنجاز، ضاربة  إثر  النجاح واإلنجاز  تلو  النجاح 
حديد كل فشل وكسل وتهاون وعشوائية وارتجال، رافعة 
حقيقي(،  مؤسساتي  عمل  )نحو  الخفاقة:  شعارها  راية 
يرجون  ال  الذين  الفاشلني  من  النجاح  ألعداء  ملتفة  غري 
املوجودين  هم  يكونوا  أن  ألجل  املشاريع  تعطيل  سوى 

وجوداً شكلياً ال نفع فيه.
خطوات  األخرية  سنوات  الثالث  يف  الجمعية  خطت  لقد 
واسعة يف صدد تنويع مشاريعها والوصول ألقىص درجات 
الوفاء والخدمة لهذا الوطن الطيب والشعب املعطاء، فعىل 
قفزات  إلنهاء  طريقها  يف  اآلن  الجمعية  فإن  املثال  سبيل 
كبرية قل نظريها عىل مستوى الجمعيات يف اململكة كرزمة 
عمالقة، نذكر منها تأسيس )دار ريا لرعاية الوالدين( الذي 
سيكون له األثر البالغ يف رعاية كل من هو يف سن التقاعد 
من الجنسني، وأيضاً تدشني حديقة )ريا( النموذجية التي 
ستكون متنفساً جميالً ألهايل القرية وخصوصاً األطفال، 
فضالً عن افتتاح )النادي الريايض( املهتم باللياقة البدنية 
يريدون  ممن  وخارجها  القرية  ألبناء  الصحية  والرعاية 
االستفادة من هذا املرشوع املهم. وأخرياً وليس آخراً، فإن 
لهو  وإلكرتونياً  تاريخياً  قرية سماهيج(  )توثيق  مرشوع 
الجمعية  رهان  سيكون  والذي  واألضخم،  األكرب  املرشوع 
األول والرئييس الذي كسبته قبل أن تعمل عليه، يف سباق 
الضخم  الكتاب  وبذلك  والنوعي،  الناجح  التطوعي  العمل 
أغال  الجمعية  ستقدم  سماهيج(  )موسوعة  سيتبعه  وما 

وأحىل هدية لقرية سماهيج خصوصاً والبحرين عموماً.
املفاجآت  من  حرصه  يمكن  ال  ما  الجعبة  ويف  هذا 
التي سنعلن عنها قريباً جداً وربما يف  النوعية  واملشاريع 
العدد القادم، فال خوف أبداً وال وجل ما دامت جمعية مركز 
سماهيج اإلسالمي موجودة يف الساحة، قائمة عىل سواعد 
ثم  الرسميني  مؤسسيها  ثم  املخلصني  األوائل  مؤسسيها 
التي أسست ثقافة  العتيدة واملخلصة  املركزاوية  السواعد 
التطوعي والخريي والديني الحق والتي ينبغي أن  العمل 
يف  الجمعية  وفعاليات   بأخبار  تستأنسوا  أن  ولكم  تتبع، 

هذه النرشة وتفرحوا بما جادت به مؤسستكم الناجحة.
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- تعاملنا مع املصادر واملراجع املعتمدة بطريقة احرتافية فرفضنا بعضها فتميز كتابنا بنتائج جديدة.

- اشكر طاقم العمل وأهايل القرية والجمعية وبالخصوص حسني عبدالله الفرج.

التفاصيل يف صفحة 21 و22

مسابقة حروف .. مرتني يف مدرسة سماهيج
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املجتمع املدني واملؤسسات الحكومية، أقامت جمعية مركز 
الثقافية  حروف  مسابقة  نسختني  اإلسالمي  سماهيج 
االبتدائية  سماهيج  مدرسة  مع  بالتعاون  اإللكرتونية 
اإلعدادية للبنني، وذلك ضمن الخطة التدفقية والتشغيلية 

ملدرسة سماهيج التي اعتمدت من العام املايض وتم تفعيلها هذا العام، وفقاً ملتطلبات إدارة 
الجودة وتحسني األداء، وقد أشادة إدارة الجودة بتلك الفعالية مبينة دورها الكبري والبنّاء يف 

إثراء العملية التعليمية التعلمية.. صفحة 16

مركز الزهراء )ع( النسائي 

الربنامج الصيفي 2014م

2014م  الصيفي  الربنامج  النسائي  املركز  أقام 

بالتعاون مع مركز السيدة سكينة للتعليم املستمر 

أكثر من كونه تعليمي، وبلغ  والربنامج ترفيهي 

عدد املشاركات 60 مشاركة.. صفحة 19

ً حديقة ريا النموذجية .. قريبا

مركز  جمعية  دشنت  املجتمعية  الرشاكة  إطار  يف 
بالرشاكة  )ريا(  اإلسالمي مرشوع حديقة  سماهيج 
مع بلدية املحرق بجناحيها املجلس البلدي والجهاز 
ريا(،  حديقتنا  نبني  )معاً  شعار  تحت  التنفيذي، 
أول  يعترب  حيث  سماهيج  قرية  يف  ستقام  والتي 

مرشوع يف البحرين .. صفحة 17

افتتاح مركز سماهيج للياقة البدنية

تم بحمد الّله افتتاح مركز سماهيج للياقة البدنية 
تربكاً  وذلك  2014/6/26م،  املوافق  الخميس  يوم 
بن  الحجة  موالنا  ومولد  شعبان  من  النصف  بأيام 
املشاريع  من  املركز  ويعترب  السالم،  عليه  الحسن 
العرصي  االحتياج  حيث  باملنطقة  والرائدة  املهمة 
لهذا الجانب املهم الذي يسعى الجميع.. صفحة 14
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بقلم: �شماحة ال�شيخ جمال خرفو�ش

املهدي  احلجة  الإمام  ظهور  يف  ال�ضريفة  الروايات  تتتبع  حينما 
ب�ضهر  اخلا�ضة  )ع(  البيت  اأهل  عن  الواردة  الأدعية  ثم  )عج(، 
رم�ضان، جتد باأن للحركة املهدوية ارتباطا وثيقًا ب�ضهر اهلل الأعظم 
�ضهر رم�ضان املبارك، اإذ هنالك الكثري من العالمات التي �ضتقع يف 
ال�ضهر  هذا  اأف�ضلية  لفهم  يقودنا  الذي  الأمر  الكرمي،  رم�ضان  �ضهر 
مهدويني  نكون  اأن  يف  الجتهاد  علينا  يحتم  مما  ال�ضهور،  �ضائر  على 
اإليه  والتو�ضل  تعاىل  اهلل  عبادة  يف  فنجتهد  املاأملة،  الكرمية  الدولة  لتلك  حقيقيني  منتظرين 

والتفرغ له خالفًا لباقي ال�ضهور.
اإن اأهم عالمة ذكرها اأهل البيت )ع( للظهور يف �ضهر رم�ضان ما عربوا عنه بال�ضيحة   
اأو املنادي ينادي من ال�ضماء اأو النداء، وهو اإعالن من جربئيل عليه ال�ضالم بانق�ضاء فرتة الغيبة 
الكربى وبداية اإعالن الإمام عن ظهوره بعد خفاء، بحيث ل يبقى اأحد ل ي�ضمع ذلك النداء ويعلم 
اأنه حق، وتكون يف اأول النهار ثم ينادي اإبلي�س الرجيم بنداء زائف يدعو النا�س لل�ضفياين يف اآخر 
النهار. وتعترب عالمة النداء من اأهم عالمات الظهور واعتربها املع�ضومون عليهم ال�ضالم من 
احلتميات التي لبد واأن تكون، ويف ذلك ورد مف�ضاًل عن الإمام اأبي جعفر عليه ال�ضالم قوله: 
)ال�ضيحة ل تكون اإل يف �ضهر رم�ضان �ضهر اهلل هي �ضيحة جربئيل عليه ال�ضالم اإىل هذا اخللق، 
ثم قال: ينادي مناد من ال�ضماء با�ضم القائم عليه ال�ضالم في�ضمع من بامل�ضرق ومن باملغرب، ل 
يبقى راقد اإل ا�ضتيقظ، ول قائم اإل قعد، ول قاعد اإل قام على رجليه فزعا من ذلك ال�ضوت، 
فرحم اهلل من اعترب بذلك ال�ضوت فاأجاب، فاإن ال�ضوت الأول هو �ضوت جربئيل الروح الأمني 
ثالث  ليلة  جمعة  ليلة  يف  رم�ضان  �ضهر  يف  ال�ضوت  يكون  ال�ضالم:  عليه  قال  ثم  ال�ضالم.  عليه 
وع�ضرين، فال ت�ضكوا يف ذلك، وا�ضمعوا واأطيعوا، ويف اآخر النهار �ضوت امللعون اإبلي�س ينادي األ اإن 
فالنا قتل مظلوما، لي�ضكك النا�س ويفتنهم، فكم يف ذلك اليوم من �ضاك متحري قد هوى يف النار، 
فاإذا �ضمعتم ال�ضوت يف �ضهر رم�ضان فال ت�ضكوا فيه اإنه �ضوت جربئيل، وعالمة ذلك اأنه ينادي 
با�ضم القائم وا�ضم اأبيه حتى ت�ضمعه العذراء يف خدرها فتحر�س اأباها واأخاها على اخلروج(. 

ليلة  وهي  رم�ضان  �ضهر  من   23 ليلة  يف  يكونان  والنداء  ال�ضحية  اأن  على  الروايات  اأكدت  وقد 
القدر ال�ضريفة، وقد جاء بع�س التفا�ضيل يف الروايات التي تربط بني الإمام القائم )عج( و�ضهر 
ليلة ن�ضفه وليلة القدر  اأوله  ال�ضهر �ضهور ال�ضيف احلارة، ويوافق  رم�ضان الكرمي، كاأن يوافق 
يوم اجلمعة. كما ذكرت الروايات العديد من العالمات الأخرى كخ�ضوف القمر وك�ضوف ال�ضم�س 
ب�ضكل غري طبيعي، وظهور عمود نار من امل�ضرق، حمرة يف ال�ضماء، و�ضقوط جنم من امل�ضرق، 
وتوقف ال�ضم�س بني الظهر والع�ضر، وطلوع ال�ضم�س من مغربها والهدة ) �ضوت قوي جل�ضم نازل 

من ال�ضماء(، والواهية )�ضق بارز يف ال�ضماء(، وا�ضتدارة الفلك، و�ضقوط ح�ضاب املنجمني.
يبداأ وا�ضحًا يف �ضهر رم�ضان  املوؤمل �ضالم اهلل عليه  بالإمام  املوعود  الإلهي  فالن�ضر   
الكرمي، وهذا ما يف�ضر لنا تاأكيد الأئمة ا�ضتحباب قراءة دعاء الفتتاح يف كل ليلة من ليايل �ضهر 
رم�ضان املبارك، كي نكون على عالقة وثيقة بالإمام وننتظر ظهوره بفارغ ال�ضرب وبكل اجتهاد 
لأن نكون من اأن�ضاره واأعوانه ومقوية دولته و�ضلطانه، ويكفينا مقطع الدولة الكرمية )اللهم اإنا 
ال�ضياق  نف�س  ويف   .)... اإليك  ن�ضكو  اإنا  )اللهم  ال�ضكوى  ومقطع  كرمية(،  دولة  يف  اإليك  نرعب 
�ضهر  من  يوم  كل  دعاء  يف  كما  وا�ضح  الرم�ضانية  ال�ضالم  عليهم  البيت  اأهل  اأدعية  تاأكيد  فاإن 
ٍد  مَّ ُمَ ياء  اأَْو�ضِ ِمْن  ِبالِق�ْضِط  َوالقاِئِم  ٍد  مَّ ُمَ َوَخِليَفَة  ٍد  مَّ ُمَ يَّ  َو�ضِ َر  َتْن�ضُ ْن  اأَ )اأَ�ْضاأَُلَك  رم�ضان: 
ٍد  مَّ لِّ َعلى ُمَ ّل اأَْنَت �ضَ ّل اأَْنَت ِبَحقِّ ل اإِلَه اإِ َرَك َول اإِلَه اإِ َلواُتَك َعَلْيِه َوَعَلْيِهْم. اْعِطْف َعَلْيِهْم َن�ضْ �ضَ
ْنيا َوالآخرِة َواْجَعْل عاِقَبَة اأَْمِري اإىِل ُغْفراِنَك َوَرْحَمِتَك يا اأَْرَحَم  د َواْجَعْلِني َمَعُهْم يِف الدُّ مَّ َواآِل ُمَ
عن  لي�س  ال�ضيام  )اإّن  ال�ضالم:  عليه  ال�ضادق  الإمام  يقول  ال�ضعيد  نف�س  وعلى  اِحِمنَي(.  الرَّ
اأب�ضاركم عّما  وا  األ�ضنتكم عن الكذب، وُغ�ضّ الطعام وال�ضراب وحدهما، فاإذا �ضمتم فاحفظوا 
حّرم اهلل، ول تنازعوا، ول حتا�ضدوا، ول تغتابوا، ول ت�ضامتوا، ول تظلموا، واجتنبوا قول الزور 
منتظرين  الآخرة،  على  م�ضرفني  وكونوا  والنميمة،  والغيبة،  ال�ضوء،  وظن  واخل�ضومة،  والكذب 
واخل�ضوع،  والوقار،  ال�ضكينة،  وعليكم  اهلل،  للقاء  متزودين  اهلل  وعدكم  ملا  منتظرين  لأيامكم، 

واخلنوع، وذل العبيد اخليف من مولها خائفني راجني(.
وها نحن نرى جليًا جنود ال�ضفياين واأزلمه يعيثون ف�ضادًا يف الأر�س ويهددون املقد�ضات   
بالتدني�س والهدم، تارة عند مقام العقيلة زينب عليها ال�ضالم بال�ضام، واأخرى يف عراق احل�ضني 
وعلي والكاظمني والع�ضكريني عليهم ال�ضالم، اإل اأننا نرى ن�ضر اهلل بجنود الإمام املوؤمل عجل 
اهلل فرجه ال�ضريف باملر�ضاد لل�ضفياين واأعوانه فدع�ضوهم بالأرجل وجعلوهم اأذلء متهيدًا لدولة 

يعز اهلل بها الإ�ضالم واأهله ويذل بها النفاق واأهله. 

سماهيج اإلسالمي ينتخب
مجلس إدارته الجديدة

يف تمام الساعة 4:00 عرصاً من يوم السبت 28 يونيو 
2014م املوافق 29 شعبان 1435هـ، ويف مقر الجمعية 

تم إجراء العملية االنتخابية للدورة الرابعة ملجلس االدارة، 
وذلك وفقا للجدول التايل:

تالوة عطرة من الذكر الحكيم.. 1
كلمة لرئيس الجمعية.. 2
استعراض التقريرين األدبي واملايل للفرتة . 3

)2012م-2014م(.
البدء بالعملية االنتخابية.. 4
التصويت عىل قرار تغيري بعض مسميات املناصب . 5

االدرية.
وقد ترشح لالنتخابات )7( أشخاص ممن تنطبق عليهم 

الرشوط وهم:
1( الشيخ جمال أحمد آل خرفوش.

2( السيد محمود العلوي السيد حميد.
3( حبيب عبدالله خليل الفرج.

4( يوسف محمد عيل البناء.
5( عمار عبدالجليل ريض.

6( حسني عبدالله خليل الفرج.
7( عىل عبدالشهيد ريض.

وأسفرت العملية االنتخابية عن تزكية أولئك السبعة 
لكون العدد مطابقا للكرايس االنتخابية وقد تم تفويض أمر 

توزيع املناصب إىل االجتماع األول ملجلس االدارة الجديد 
الذي سيقد يوم األحد املوافق 2014/6/29م.

وبعد ذلك تم التصويت عىل قرار تغيري مسميات بعض 
املناصب االدرية بمجلس االدارة حيث تمت املوافقة 

باإلجماع عىل تغيري املسميني التاليني:
رئيس قسم املشاريع.	 
رئيس قسم الدراسات والبحوث.	 
إىل:

رئيس قسم األنشطة والفعاليات.	 
رئيس قسم الخدمات.	 

وتم االنتهاء من هذا الحفل االنتخابي يف تمام الساعة 
6:30 عرصاً وذلك بحضور )74( عضواً من أصل )82( 

عضواً.
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اأ. حبيب عبداهلل الفرج
اأمني ال�شر

ال�شيد حممود العلوي
نائب الرئي�ش

عمار عبداجلليل ر�شي
الأمني املايل

يو�شف حممد البناء
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ح�شني عبداهلل الفرج
رئي�ش اخلدمات

علي عبدال�شهيد ر�شي
رئي�ش الفعاليات والأن�شطة
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�شهر التكافل اأوًل
بقلم: أ. أحمد خرفوش

العاملني  رب  لله  الحمد 
خلقه  خري  عىل  اللهم  وصل 
وآله،  عليه  الله  صىل  محمد 
نبارك لكم أيها األطائب حلول 
الذي  املبارك  رمضان  شهر 
الروحانية  بالعطاءات  يفيض 
لياليه  العباد يف  واإليمانية عىل 
وأيامه العظيمة حيث أنه أفضل الشهور ولياليه أفضل 
الساعات.  أفضل  وساعاته  األيام  أفضل  وأيامه  الليايل 
إنه ملن الحري بالعبد املؤمن أن يكون يف أقرب حاالته 
فتحت  الذي  الكريم  الشهر  هذا  يف  خصوصاً  مواله  إىل 
من  الكثري  يغفل  قد  أنه  إال  شأنه،  جل  الله  موائد  فيه 
املؤمنني عن جنبة مهمة جداً يف هذا الصدد،  تتمثل يف 
تحديد سقف ونطاق وحدود الطاعة املطلوبة لله تعاىل. 
أيضاً  رمضان  شهر  أن  إىل  ملتفتني  ليسوا  فالكثريون 
شهر التواد والرتاحم والتكافل االجتماعي، وأن ذلك غري 
منفك عن قبول الطاعات بل مرتبط وثيقاً بها وهو ما 
يأخذ شطراً كبرياً من أخالقيات الصوم يف روايات أهل 

بيت العصمة سالم الله عليهم أجمعني.
ليس من الصائب أن نجتهد فقط يف العبادة والتالوة 
والذكر بعيداً عن تطبيق مبادئ التكافل االجتماعي الذي 

أكد عليه الشارع املقدس، وأعد له أجراً عظيما منافساً 
يتوقف  قد  بل  يفوقه،  قد  بل  والطاعة  العبادة  ألجر 
وفعاليات  مشاريع  أن  فكما  عليه.  الطاعات  تلك  قبول 
أن  أيضاً  يجب  الكريم،  الشهر  هذا  يف  تتعاىل  الطاعات 
تتعاظم معه بشكل طردي مشاريع وفعاليات التكافل 
االجتماعي وبنفس املستوى أو أكثر، فها هو رسول الله 
صىل الله عليه وآله بعد أن ذكر فضل الطاعات والعبادة 
العظيمة:  الشعبانية  خطبته  يف  يقول  الله  شهر  يف 
القيامة  يوم  جوع  فيه  وعطشكم  بجوعكم  )واذكروا 
ووقّروا  ومساكينكم،  فقرائكم  عىل  وتصّدقوا  وعطشه، 
أيها   ... أرحامكم  وصلوا  صغاركم،  وارحموا  كباركم، 
الناس من فّطر منكم صائماً مؤمناً يف هذا الّشهر كان 
له بذلك عند الله عتق رقبة، ومغفرة ملا مىض من ذنوبه، 
الله عليه وآله وسلم( وليس  الله )صىل  قيل: يا رسول 
ّكلنا يقدر عىل ذلك، فقال )صىل الله عليه وآله وسلم(: 
من  ولو برشبة  النّار  اتقوا  تمرة،  بشّق  ولو  النار  اتّقوا 
ماء، فإن الله تعاىل يهب ذلك األجر ملن عمل هذا اليسري 
إذا لم يقدر عىل أكثر منه، يا أيها النّاس من حّسن منكم 
يف هذا الشهر ُخلقه كان له جواز عىل الرّصاط يوم تزّل 
فيه األقدام، ومن خّفف يف هذا الّشهر عّما ملكت يمينه 
الله  كّف  رّشه  فيه  كّف  ومن  حسابه،  عليه  الله  خّفف 
الله  أكرمه  عنه غضبه يوم يلقاه، ومن أكرم فيه يتيماً 
يوم يلقاه، ومن وصل فيه َرِحمه وصله الله برحمته يوم 
الله عنه رحمته يوم  يلقاه، ومن قطع فيه َرِحمه قطع 

الرباءة من  له  الله  فيه بصالة كتب  تّطوع  يلقاه، ومن 
النّار(.

الخريي  االجتماعي  املركز  فإن  املنطلق  هذا  ومن 
مبادراً  انربى  قد  اإلسالمي  سماهيج  مركز  بجمعية 
للتصدي لهذا امللف املهم يف شهر الله األعظم، عرب باقة من 
املشاريع والفعاليات السنوية يف شهر رمضان الكريم، 
نخص بالذكر منها مرشوع )السالل الرمضانية( حيث 
سيتم توزيع ما يقارب )150( سلة عىل األرس املحتاجة 
ميداني  مسح  عمل  بعد  الخاصة  قوائمنا  يف  املسجلة 
والتربعات  الصدقات  لتوزيع  اإلعداد  يتم  كما  متقن. 
الفضيل  للشهر  املحتاجون  يستعد  كي  الشهر  أول  يف 
للعيد  ليتم االستعداد  الشهر  ومتطلباته وكذلك يف آخر 
السعيد فتكون الفرحة كاملة، وكذلك يتم اإلعداد مسبقاً 
بالتعاون  ذلك  كل  الفكرة،  زكاة  ترتيبات  لكل  ومبكراً 
والتنسيق مع مكتب الشيخ جمال خرفوش. نسأل الله 
من  يحرمنا  وأال  أبنائنا  لخدمة  يوفقنا  أن  القدير  العيل 
هذا الرشف العظيم والذخر العميق وال يفوتنا أن نشكر 
أصحاب األيادي البيضاء والبذل والعطاء الذين يدعمون 
أو  الكرام  املنطقة  أبناء  من  املشاريع سواء  هذه  أمثال 
املركز  أعضاء  عىل  نثني  كما  الرشيف،  الوطن  هذا 
قرية  شباب  خرية  من  هم  الذين  الخريي  االجتماعي 
تعاىل والسيما  الله  لوجه  بإخالص  والعاملني  سماهيج 
ابني عمار عبد الجليل ريض وابني حسني عبدالله خليل 

الفرج وأيضاً ابني يوسف محمد البناء.

مرشوع السلة الرمضانية
بتوفيق من الله تعاىل تم يف هذا العام توزيع ما يقارب 150 سلة رمضانية عىل ذات العدد من املستحقني 
وذلك جرياً عىل العادة السنوية التي تبناها املركز االجتماعي الخريي بجمعية مركز سماهيج اإلسالمي منذ 

سنوات. ويذكر إن عدد سالل العام املايض قد بلغ 100 سلة تقريباً.
وقد زاد العدد هذا العام 50 سلة، ومن املحتمل توزيع دفعة أخرى مماثلة يف النصف الثاني من الشهر 

الرشيف.
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كلمة مركز اإلحياء

بقلم: عمار عبداجلليل ر�شي - رئي�ش مركز الإحياء
بسم الله الرحمن الرحيم، والصالة والسالم عىل أفضل األنام 

نبينا محمد وعىل آله األطياب األطهار،،،

العطلة  املبارك  رمضان  شهر  يصادف  توالياً  الثانية  للسنة   
الذين  الشباب  للناس وباألخص  الصيفية، وإنها لفرصة كبرية 
وما  السهر،  يف  الطويلة  العطلة  هذه  يف  وقتهم  معظم  يقضون 
الحمد  الله وعبادته. ولله  السهر يف طاعة  أن نجعل هذا  أجمل 
فإن املتابع يف العام املايض من كان متابعا الحظ إقبال الشباب عىل املساجد يف ساعات 
هذه  وتتطور  تتواصل  أن  نتمنى  الفجر،  صالة  يف  بهم  املساجد  وامتالء  األخرية  الليل 

الظاهرة يف هذا العام أيضاً، فشهر رمضان شهر عبادة وتقرب إىل تعاىل عىل اختالف 
أنواعها من قراءة القرآن واألدعية وحضور املحارضات واملآتم فكل هذه عبادات ينبغي 
علينا أن نعززها يف هذا الشهر الفضيل. يجب علينا أن نحشد أنفسنا من الداخل للتقرب 
من الله، ومن أجمل األيام التي يشعر فيها اإلنسان بهذا القرب هي يف هذا الشهر املبارك. 
ومن هنا أدعو الجميع للتفاعل وحضور فعاليات مركز اإلحياء املتميزة واملتنوعة فصالة 
الجماعة وجرياً عىل العادة املتبعة منذ سنني يف شهر رمضان تكون مخففة وبدون نوافل 
ما بني الفرضني، باإلضافة إىل األمسيات الرمضانية التي يشارك فيها نخبة من العلماء 
وتستعرض فيها مواضيع متنوعة، وهناك مشاريع أخرى مثل مرشوع الصالة عىل محمد 
وآل محمد الذي يستمر طوال الشهر الفضيل، ويعترب إحياء ليلة القدر السنوي يف مأتم 
وقت  بدء  قبل  ممتلئة  ومرافقه  وساحاته  املأتم  ترى  حيث  الفعاليات  أبرز  من  الزهراء 
الربنامج وذلك يعود لتميز الربنامج املتقن امللتزم بوقت محدد وتفرده بالفقرات املميزة 

واملهمة التي تجعل املؤمنني يتوجهون إىل الله تعاىل بقلوب خاشعة.

أمسيات العني العودة الرمضانية العارشة لعام 1435هـ / 2014م

املكان / املنزلاملحارضالهجرياليوم والتاريخ امليالدي

مجلس الحاج حسن املسيح )أبوعبدالله(الشيخ يوسف العكريليلة 2 رمضاناألحد ليلة االثنني 6/29

مأتم الزهراء )ع( - الحاج محمد البناء )أبو يوسف(الشيخ محمد جعفر املاحوزيليلة 4 رمضانالثالثاء ليلة األربعاء 7/1

مجلس األستاذ أحمد خرفوش )أبوفايز(الشيخ زكريا العويناتيليلة 5 رمضاناألربعاء ليلة الخميس 7/2

مجلس السيد عيل الهويديالشيخ جمال خرفوشليلة 6 رمضانالخميس ليلة الجمعة 7/3

مجلس الحاج عيىس أبونصيب 0)أبوفيصل(الشيخ صادق الجفرييليلة 7 رمضانالجمعة ليلة السبت 7/4

* موعد المحاضرة كان في الساعة 10:00م.
* مدة كل محاضرة من 20 إلى 30 دقيقة.

* بعد المحاضرة تكون هناك وجبة سحور.

مركز اإلحياء يحي العرشة الفاطمية الثامنة عىل التوايل 1435هـ
أقام مركز اإلحياء التابع لجمعية مركز سماهيج اإلسالمي بالتعاون مع مأتم الزهراء )ع( الليايل الفاطمية الثامنة لعام 1435هج/2014م يف ذكرى استشهاد السيدة 

فاطمة الزهراء )ع( وذلك عىل مدى عرش ليايل متتالية من املحارضات باستضافة عدد من خطباء البحرين البارزين وهم:
الشيخ جمال خرفوش.. 1
املوسوي . 2 عدنان  السيد 

الجمري.
الشيخ عبد الله السعيد. . 3
السيد محمود املرخي.. 4
املال جابر الجريش. . 5
املال محمود العويناتي.. 6
الشيخ أحمد الدمستاني.. 7
مال ريض العجوز.. 8
املال محمد حماده.. 9

الشيخ إبراهيم  الحمران.. 10
املأتم هما  الجمعية مع  أن  يذكر 
أول من طرح هذه الفكرة يف القرية 

وعليها سارت بقية املآتم.  
الحسينية  للمجالس  تثويب  هناك  وكان 

لألموات وقيمة املجلس الواحد 20دينار.
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أمسيات العني العودة الرمضانية للسنة التاسعة عىل التوايل  1434هـ / 2013م

 ، لعام 1434ه /2013م  املبارك  اإلسالمي يف شهر رمضان  التابع لجمعية مركز سماهيج  اإلحياء  أقام مركز 
)أمسيات العني العودة( وذلك من ليلة 6 رمضان وإىل ليلة 12 رمضان 1434هـ، بحسب الجدول التايل:

املحارضاملكانالليلةاليوم

ال�ضيد باقر امل�ضعلجمل�س احلاج ح�ضن امل�ضيح )اأبو عبداهلل(6 رم�ضانيوم الأحد 2013/7/14م
ال�ضيد هادي الغريفيماأمت الزهراء )ع( - احلاج ممد البناء )اأبو يو�ضف(8 رم�ضانيوم الثالثاء 2013/7/16م
ال�ضيد علوي ال�ضلماباديجمل�س الأ�ضتاذ اأحمد خرفو�س )اأبو فايز(9 رم�ضانيوم الأربعاء 2013/7/17م
ال�ضيخ اأحمد ال�ضهالويجمل�س احلاج عي�ضى اأبو ن�ضيب )اأبو في�ضل(10 رم�ضانيوم اخلمي�س 2013/7/18م
ال�ضيد حامي اجلار احل�ضينيجمل�س ال�ضيد علي الهويدي11 رم�ضانيوم اجلمعة 2013/7/19م
ال�ضيد ح�ضني الهويديجمل�س احلاج ح�ضن اأبو ن�ضيب )اأبو ممد(12 رم�ضانيوم ال�ضبت 2013/7/20م

وموعد املحارضة كان يف الساعة 10:30م، ومدة كل محارضة من 20 إىل 30 دقيقة ، وبعد املحارضة تكون هناك 
وجبة سحور.

صالة عيد الفطر املبارك 1434هـ

اأقام مركز الإحياء التابع جلمعية مركز �ضماهيج الإ�ضالمي بالتعاون مع ماأمت الزهراء )ع( 
يف يوم اجلمعة املوافق 2013/8/9م �ضالة عيد الفطر املبارك للعام 1434هـ يف ماأمت الزهراء 
)ع( باإمامة �ضماحة ال�ضيخ جمال خرفو�س على العادة ال�ضنوية حيث بداأت ال�ضالة يف الوقت 
املحدد متام 6:30 �ضباحًا، وكان املاأمت قد امتالأ عن بكرة اأبيه قبل و�ضول �ضماحة ال�ضيخ فيما 

بقي اآخرون خارج املاأمت ينتظرون اإعادة ال�ضالة مرة اأخرى كالعادة.
الرادود  ب�ضوت  ال�ضالم  عليه  احل�ضني  الإمام  زيارة  قراءة  متت  ال�ضالة  من  النتهاء  بعد 
ال�ضيخ،  �ضماحة  ومع  البع�س  بع�ضهم  بني  بالعيد  التهاين  احل�ضور  تبادل  ثم  ياجدك  جعفر 
ثم اأعيدت ال�ضالة مرة اأخرى للمتخلفني ومت النتهاء متامًا من املرا�ضيم يف حدود ال�ضاعة 
7:30 �ضباحًا. وبعد ان�ضراف امل�ضلني اأخذ اأع�ضاء املركز الجتماعي اخلريي بجميعة مركز 
�ضماهيج الإ�ضالمي بالتعاون مع مكتبة �ضماحة ال�ضيخ جمال خرفو�س بفرز مبالغ زكاة الفطرة 
الزوال، وذلك  لغاية  الت�ضليم  املتاأخرة يف  املبالغ  ا�ضتقبال  واأي�ضًا  ثم �ضرفها على املحتاجني 

حتت اإ�ضراف �ضماحة ال�ضيخ جمال خرفو�س.
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هل تعلم؟
املرشوع

م�ضروع ال�ضلوات
اللهم �ضل على ممد واآله ممد

لعن قتلة الإمام احل�ضني ÷
)اللهم العن قتلة احل�ضني ÷(

لعن قتلة اأمري املوؤمنني ÷
)اللهم العن قتلة اأمري املوؤمنني ÷(

6,055,657274,500122,352املجموع
* هذه اإلحصائية ملا قبل شهر رمضان 1435ه

جدول األدعية األسبوعية

الزمانالفعالية

ليلة األربعاء )بعد صالة العشاءين مبارشة(دعاء التوسل 

دعاء كميل 
وزيارة وراث

ليلة الجمعة )بعد صالة العشاءين مبارشة(

مرة شهرياًصالة جعفر الطيار

املكان: مأتم الزهراء عليها السالم.

توجد وجبة خفيفة بعد كل فعالية.

الفعاليات املستمرة:
جدول صالة الجماعة

الزمان / املكانالصالة

يومياً / مسجد الزهراء عليها السالمصالة الصبح
يوم الجمعة / مأتم الزهراء عليها السالمصالة الظهرين

صالة العشاءين

ليلة األحد / مسجد الشيخ رشيد

ليلة االثنني / مسجد العني العودة
من ليلة الثالثاء إىل ليلة السبت/ مأتم الزهراء )ع(

مالحظة: تقام صالة الجماعة بإمامة الشيخ جمال خرفوش

مركز اإلحياء .. يحي يوم عرفة

الإ�ضالمي  �ضماهيج  مركز  جلمعية  التابع  الأحياء  مركز  اأقام 
كانت  حيث  عرفة  ليلة  اإحياء  )ع(   الزهراء   ماأمت  مع  بالتعاون 
الأجواء يف غاية الروحانية وقد كان هناك بث مبا�ضر للن�ضاء يف 

�ضالة الزهراء  )ع(  التي امتالأت بح�ضور ن�ضائي.
وقد بداأ الربنامج يف ال�ضاعة العا�ضرة والن�ضف �ضباحًا بقراءة 
وانتهى  حميد  م�ضن  جعفر  املبدع  القارئ  ب�ضوت  عرفة   دعاء 

الربنامج يف متام ال�ضاعة احلادية ع�ضر والربع .
وبعدها كانت هناك وجبة خفيفة.

إحياء ليلة القدر الرشيفة 1434هـ
ماأمت  مع  بالتعاون  ال�ضريفة  القدر  ليلة  اإحياء  تاريخ22-7-2013م  رم�ضان 1434هجرية   23 ليلة  للجمعية يف  التابع  الأحياء  مركز  اأقام 
الزهراء  )ع(  حيث كانت الأجواء يف غاية الروحانية وكان عدد احل�ضور كبري جدًا وامتالأت اأي�ضًا �ضاحة املاأمت  حيث كان هناك بث مبا�ضر 
القراءة  العا�ضرة والن�ضف م�ضاًء بعد  ال�ضاعة  التي امتالأت بح�ضور ن�ضائي حا�ضد وقد بداأ الربنامج يف  للن�ضاء يف �ضالة الزهراء )ع(  
احل�ضينية مبا�ضرة وكان الربنامج مي�ضر وخمت�ضر وبلغت مدة الربنامج �ضاعة ون�ضف وكانت ال�ضالة كاملعتاد باإمامة �ضماحة ال�ضيخ جمال 

خرفو�س وقد ت�ضمن الربنامج:
�ضالة ليلة القدر جمزئة على ق�ضمني كل جزء 4ركعات.. 1
لعن قتلة اأمري املوؤمنني )ع(  مائة مرة.. 2
املقاطع الأخرية من دعاء اجلو�ضن ال�ضغري.. 3
ال�ضتغفار مائة مرة.. 4
�ضالة ركعتني بعد احلمد 7 مرات �ضورة التوحيد.. 5
املقاطع الأخرية من دعاء اجلو�ضن الكبري.. 6
دعاء رفع امل�ضحف.. 7
املقاطع الأخرية من دعاء اأبي حمزة الثمايل.. 8
زيارة الإمام احل�ضني )ع(.. 9

التو�ضل بال�ضالة على ممد واآل ممد واأدعية اخلتام.. 10
بعدها كانت هناك وجبة ال�ضحور. 

ومت جمع عدد ال�ضلوات و عدد لعن قتلة اأمري املوؤمنني )ع(.  
وكان عدد ال�ضلوات: 215627

و عدد اللعن: 27714.
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صالة عيد األضحى املبارك
الإ�ضالمي  �ضماهيج  مركز  جلمعية  التابع  الأحياء  مركز  اأقام 
بالتعاون مع ماأمت الزهراء )ع( �ضالة عيد الأ�ضحى املبارك للعام 
ال�ضيخ  �ضماحة  باإمامة  ال�ضالم  عليها  الزهراء  ماأمت  يف  1434هـ 
الأربعاء  ال�ضاعة 7:00 �ضباحًا وذلك يف  جمال خرفو�س يف متام 
عليه  احل�ضني  زيارة  قراءة  مت  وبعدها  2013/9/16م،  املوافق 
تبادل احل�ضور  ثم  فايز خرفو�س،  اأحمد  القارئ  ب�ضوت  ال�ضالم 
التهاين مع بع�ضهم البع�س. يذكر اأن هذه الفعالية تقيمها �ضنويًا 
جمعية مركز �ضماهيج الإ�ضالمي بالتعاون مع ماأمت الزهراء عليها 

ال�ضالم.

ليايل أم البنني  السادسة 1435ه
لعام  ال�ضاد�ضة  البنني  اأم  ليايل  باإحياء  )ع(  الزهراء   ماأمت  مع  بالتعاون  الإ�ضالمي  �ضماهيج  مركز  جلمعية  التابع  الإحياء  مركز  قام 
با�ضت�ضافة عدد من خطباء  ليايل متتالية من املحا�ضرات  البنني )ع(  وكان ذلك على مدى �ضت  اأم  1435هج/2014م يف ذكرى وفاة 

البحرين البارزين وهم:
1-ال�ضيخ عبد الأمري مال اهلل.

2-ال�ضيخ علي ال�ضاعي.
3-ال�ضيخ جعفر الفرحان.

4-ال�ضيخ علي �ضديف.
5-ال�ضيد عدنان الدرازي
6-ال�ضيخ زهري البالدي.

احل�ضينية  للمجال�س  تثويب  هناك  وكان 
لالأموات قيمة املجل�س الواحد 20دينار.

لخمس سنوات متتالية.. اإلحياء يقيم الليايل الزينبية 1435هـ
قام مركز اإلحياء التابع لجمعية مركز 
مأتم  مع  بالتعاون  اإلسالمي  سماهيج 
الزينبية  الليايل  بإحياء  )ع(   الزهراء 
الخامسة 1435هج/2014م يف ذكرى 
زينب  السيدة  كربالء  بطلة  استشهاد 
 5 مدى  عىل  ذلك  وكان  )ع(   الكربى  
ليايل متتالية من املحارضات باستضافة 
عدد من خطباء البحرين البارزين وهم:

1-الشيخ محمد جعفر املصيل.
2-الشيخ عباس السماهيجي.

3-السيد موىس البالدي.
4-الشيخ حسن الكوري.

5-الشيخ عمار تيسري.
للمجالس  تثويب  هناك  وكان 

الحسينية لألموات 
وقيمة املجلس الواحد 20 دينار.
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اإلسالمي يقيم احتفاالً بذكرى 

مولد الرسول األكرم )ص( وحفيده اإلمام الصادق )ع(

بإحياء  )ع(  الزهراء  مأتم  مع  بالتعاون  اإلسالمي  سماهيج  مركز  جمعية  قامت 
احتفال مولد الرسول األعظم النبي محمد )ص( وحفيده اإلمام جعفر الصادق )ع( 
يوم الجمعة 17يناير 2014م الساعة السابعة والنصف مساءاً وكانت فقرات الحفل:

القرآن الكريم: القارئ أبوسجاد العيد.
كلمة الحفل: أ. محمد رابع )مستبرص من نيجرييا(

شعر: الشاعر حسن خليفة والشاعر عيل حمود.
جلوات:

 أعضاء فرقة العيد األكرب اإلنشادية:
-الرادود أحمد فايز خرفوش. 

-الرادود حسن عيىس أبونصيب. 
-الرادود حسني عيىس أبونصيب.

كلمة  وكانت  ورائع،   متميز  العيد صوت  أبوسجاد  القرآن  قارئ  كان صوت  ولقد 
الحفل التي ألقاها املستبرص من نيجرييا أ. محمد رابع قيمة ويف قمة اإلبداع وتحدث 

عن التشيع يف نيجرييا.
الحارضين  املوالني  بالجلوات كل  اإلنشادية  العيد األكرب  أتحفت مشاركة فرقة  وقد 

بأصوات والئية رائعة.
وقد كان هناك مضيف بعد االنتهاء من الحفل مبارشة.

احتفال مولد اإلمام الرضا )ع( 1434هـ

أقامت جمعية مركز سماهيج اإلسالمي ومأتم الزهراء )ع(  احتفاالً 
بذكرى مولد اإلمام الرضا )ع( يف يوم الجمعة 20سبتمرب 2013م يف 

الساعة الثامنة مساءاً، وشارك يف االحفل:
كلمة: الشيخ عبد الحكيم العرادي.	 
قصيدة: الرادود أحمد فايز خرفوش.	 
أما الجلوات فمن نصيب كل من:	 

1- حسن عيىس أبونصيب.
2-حسني هزيم.

3-أبوحسن اإلحسائي.
بجلواتهم  الرواديد  أتحفنا  وقد  جداً  حاشد  الحضور  عدد  وكان 

وأدائهم الرائع. وكان هناك مضيف بعد االحتفال.

مشاركة من اإلحساء والصم والبكم يف 
االحتفال الكبري بذكرى مولد الزهراء )ع( 1435هـ

أحييت جمعية مركز سماهيج اإلسالمي بالتعاون مع مأتم الزهراء  )ع(  مولد سيدة نساء العاملني فاطمة 
الزهراء )ع(  يوم الجمعة 18 أبريل 2014 م الساعة الثامنة مساًء وكانت فقرات الحفل:

قارئ القرآن الكريم: أبو سجاد العيد )اإلحساء(
كلمة الحفل: سماحة الشيخ محمد جعفر الجمري

شعر: الشاعر عيل الحمود )اإلحساء(
جلوات: الرادود أبوحسن اإلحسائي )اإلحساء(

هذه الفقرات التي تخللت الحفل أقل ما يمكن أن نقول عنها أنها فاقت التصور حيث أن الشاعر عيل 
بأدائه الرائع والشكر موصول له وملشاركته معنا يف  الحمود صدح بقصائد شعرية جميلة وكان متألقاً 

الحفل وكان أداء قارئ القرآن أبوسجاد العيد يف قراءة القرآن متميزاً ورائعاً كعادته.
كل  وأعجب  رائعة  والئية  بأهازيج  اإلحسائي  أبوحسن  القدير  الرادود  الكريم  بالحفل  شارك  وأيضاً 

الحارضين بأدائه املتألق.
ويذكر أن الصم والبكم قد شاركوا يف االحتفال بالحضوري بعد أن وجهت لهم دعوة خاصة وكان عدد 

كبرياً جداً برفقة املرتجم أ. شوقي املعتوق.
وقد تفاعل الصم والبكم مع املشاركني يف االحتفال بشكل كبري والفت فالشكر الجزيل لهم.  وكان هناك 

مضيف بعد االحتفال مبارشة.
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احتفال مولد 
وليد الكعبة )ع( 1434هـ

مأتم  مع  بالتعاون  اإلسالمي  سماهيج  مركز  جمعية  أحيت 
بتاريخ 24  الجمعة  يوم  املؤمنني )ع(  أمري  )ع(  مولد  الزهراء 

مايو 2013م  الساعة الثامنة. وكان برنامج الحفل كالتايل:
كلمة الحفل للسيد محمد عيل العلوي.	 
شعر: الشاعر املبدع حيدر العرادي.	 
جلوات: الرادود الحسيني: عيل عبد الشهيد	 
وأعضاء فرقة العيد األكرب: أحمد فايز خرفوش و حسن 	 

عيىس أبونصيب و حسني عيىس أبونصيب .
وكان عدد الحضور كبرياً جداً وكان هناك بث مبارش للنساء 
يف صالة الزهراء  )ع(  ، وقد أبدع الشاعر املبدع حيدر العرادي 
بكلماته الجميلة الوالئية ، وأيضاً فرقة العيد األكرب و الرادود عيل 
عبد الشهيد الذين أتحفونا بالجلوات الرائعة بأصواتهم الجميلة 

والرائعة. وكان هناك مضيف بعد االحتفال.

اإلسالمي يقيم الكرنفال الكبري  العارش بمناسبة 
ذكرى مولد اإلمام املنتظر )عج( 1435هـ

بمناسبة ذكرى مولد صاحب العرص الزمان اإلمام محمد بن الحسن املهدي املنتظر )عج( أقامت جمعية مركز 
سماهيج اإلسالمي بالتعاون مع مركز سماهيج التجاري الكرنفال التاسع يوم الخميس 12 -6-2014م من 
الساعة الرابعة والنصف عرصاًً إىل الساعة العارشة مساًء يف الساحة املقابلة ملركز سماهيج التجاري وقد تضمن:

ألعاب شعبية - بيت الهزاز - القطار - سيارات - ركوب الخيل 	 
مأكوالت شعبية - شاوارما - مشويات - حلويات - مرطبات	 

باللعب  استمتعوا  الذين  األطفال  الحضور كبرية، وبالخصوص  أن نسبة  إال   ، والرطوبة  الجو  ورغم حرارة 
مهرجانات  عىل مستوى  األول  ويعترب  من سابقيه  أكرب  وتنويع  تطوير  يف  العام  هذا  مهرجان  بإن  وأوضحوا 

القرية.
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إنطالق دورة التكليف املكثفة 2014م
انطلقت يف مأتم الزهراء وبتنظيم من املركز الشبابي بجمعية مركز سماهيج اإلسالمي 
فعاليات دورة التكليف املكثفة يوم الثالثاء 24 يونيو 2014م املوافق 25 شعبان الخري 
املغفرة  شعبان   27 املوافق  2014م  يونيو   26 الخميس  ليوم  واستمرت  1435هـ، 
باعا  الذي يملك  الشيخ جمال خرفوش  الدورة من تقديم سماحة  1435هـ، وكانت 
طويالً يف مثل هذه الربامج وفئاتها املعنية ملا يحظاه من مميزات وقدرات خاصة فضالً 
الذي يتوقون لدروسه ومجالسته، حيث  الشباب واملكلفني  الجارفة بني  الشعبية  عن 
ولم يقترص االشرتاك عىل قرية سماهيج  الدورة 175 مكلفاً  املسجلني يف  وصل عدد 
بل تعداه للقرى املجاورة من الدير وعراد وبعض القرى البعيدة كالقدم وسند وسرتة 

وغريها. 
وينقسم اليوم الواحد إىل قسمني بينهما فسحة تقدر بعرش دقائق، حيث يبدأ القسم 
األول يف تمام الساعة 5:00 عرصاً لغاية الساعة 5:50 عرصاً فيما يبد القسم الثاني 

الساعة 6:00 لغاية 6:30 عرصاً، وقد تناولت الدورة املحاور التالية:
اليوم األول: شخصية املكلف وكيفية بنائها + معنى التكليف وأخالقياته

اليوم الثاني: فقه الصالة وأخطاء شائعة + فقه وأخالق الصيام
اليوم الثالث: املسائل االبتالئية الفقهية واألخالقية للمكلف + دور املكلف يف نرصة 

اإلمام الحجة )عج(.
وهدايا  مشاركة  بشهادات  املكلفني  تكريم  تم  الثالث  اليوم  فعاليات  انتهاء  وبعد 
تناسب سن التكليف تعزز اإليمان فيهم، وقد حظيت الدورة متابعة و إطراء الكثري من 
العلماء والفضالء فضالً عن اآلباء واألمهات واملكلفني الذين أكدوا استفادتهم الكربى 
مبدين أمنياتهم يف اإلكثار من مثل هذه الدورات القصرية والهادفة ومنوهني لالستفادة 

الكربى التي تلقاها املكلفون.
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املركز الإ�شالمي وماأمت الزهراء )ع( .. 
يقيمان جمل�شًا تاأبينًا لل�شهيد �شحاته

سماهيج  مركز  جمعية  أقامت  2013م،  يونيو   28 املوافق  الجمعة  يوم  يف 
اإلسالمي بالتعاون مع مأتم الزهراء )ع( مجلساَ تأبيناً لروح الشهيد املجاهد 
املرصي الكبري الشيخ حسن شحاته )رحمه الله( ، يف مأتم الزهراء )ع( بمشاركة 

الخطيب الحسيني سماحة الشيخ جمال خرفوش. 
واملجاهد الشهيد شحاته قىض شهيداً مع أربعة من الشيعة يف ليلة النصف 
األمة  هذه  أرجاس  يد  عىل  2013م  يونيو   23 املوافق  1434هـ  شعبان  من 
التكفرييني بطريقة بشعة جبانة يندى لها جبني اإلنسانية وتكاد السماوات أن 

تتفطر واألرض أن تسيخ والجبال تخر هدا ملصابه الجلل.

تاأبني العالمة الكبري الف�شلي
بمناسبة رحيل العالمة الكبري الشيخ عبدالهادي الفضيل أقامت جمعية مركز سماهيج 
اإلسالمي بالتعاون مع مأتم الزهراء )ع( مجلساً حسينياً شارك فيه الخطيب القدير سماحة 

الشيخ محمد جعفر الجفريي.
األوىل 1434هـ  االثنني 26 جمادى  يوم  يف  املنية  وافته  الفضيل  الكبري  العالمة  املرحوم 
األكاديمي  فهو  أحد،  يف  تنوجد  أن  قّل  ومزايا  عطايا  وللفقيد  2013م،  أبريل   8 املوافق 

الحوزي الذي مارس الدراسة والتدريس لسنني طوال يف الجامعات والحوزات.

يف فضل شهر رمضان املبارك
مشاركة من: أحمد فايز خرفوش - عضو مركز تحت العرشين

من  الله  وجعلكم  املبارك  رمضان  شهر  حلول  لكم  نبارك 
الصائمني والقائمني وهذا الشهر الذي هو أفضل الشهور عند 

الله ولياليه أفضل الليايل وفيه ليلة القدر.
الله  الشهر نعمة من  الرحمة واملغفرة وهذا  هذا شهر فيه 
الربامج  إىل  ونحتاج  وتعاىل  الله  ضيافة  يف  فنكون  لنا  تعاىل 
عىل  والتصدق  الربانية  واملناجاة  االستغفار  من  الروحانية 

الفقراء واملحتاجني قال اإلمام السجاد )ع(: حوائج الناس إليكم من نعم الله عليكم.
قال رسول الله )ص(: وتصدقوا عىل فقرائكم ومساكينكم. 

يف هذا الشهر قد يكون أفضل القربات املندوبة إفطار الصائم ألنه ينبت املحبة بني 
األفراد وألنه يشجع الفرد عىل الصيام أيضاً وله فضائل عديدة وقد أكد عليه اإلسالم.

قال اإلمام الباقر )ع( عن رسول الله )ص(: ومن فطر فيه - يف شهر رمضان مؤمناً 
صائماً كان له بذلك عتق رقبة ومغفرة لذنوبه فيما مىض.

يف  نستمر  وكما  لتطويرها  نسعى  حيث  اإلحيائية  مشاريعنا  نواصل  العام  هذا  يف 
طرح املشاريع التالية:

)مرشوع الصلوات "اللهم صل عىل محمد وآل محمد" ، إفطار صائم ، لعن قتلة أمري 
املؤمنني )ع( ، إحياء ليلة القدر ليلة 23 رمضان(

كتابه  وتالوته  لصيامه  يوفقنا  أن  طاهرة  وقلوب  صادقة  بنيات  ربنا  الله  نسأل 
الكريم. فالشقي من حرم غفران الله يف هذا الشهر الكريم.

وكل عام وأنتم بخري.
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اإلتحاد العربي للعمل التطوعي
يمنح سماحة الشيخ وسام الساعون يف الخري

ضمن احتفاالت جمعية الكلمة الطيبة البحرينية بيوم التطوع العاملي تم منح سماحة الشيخ جمال آل خرفوش وسام 
)الساعون يف الخري( 

وذلك من قبل االتحاد العربي للعمل التطوعي، حيث أقيم حفل التسليم يف قاعة ألبا بالرفاع واستلم الوسام بدالً عن الشيخ 
الناشط الشبابي عيل آل خرفوش نظراً، يف ليلة الثالثاء 2012/12/10م املوافق 25 محرم الحرام 1434م.

اجتماع ادارة اجلمعية
مع الوجيه جميد الزيرة

مختلف  مع  والتعاون  للتالقي  الجمعية  جهود  إطار  يف 
لقاءاً  الجمعية  إدارة  عقدت  البلد،  يف  والشخصيات  املؤسسات 
ومؤسسة  الرشقية  املطبعة  )صاحب  الزيرة  مجيد  الوجيه  مع 
الجمعية  رئيس  من  كل  اللقاء  وحرض  األيتام(،  لرعاية  الكوثر 
الشيخ جمال خرفوش واألستاذ حبيب الفرج أمني الرس واملربي 
الرشقية  املطبعة  مقر  يف  اللقاء  عقد  خرفوش.  أحمد  األستاذ 
باملنامة وذلك يوم الخميس 27 فرباير 2014، وقد تم يف اللقاء 
عرض نبذة تعريفية عن الجمعية وأنشطتها كما تم طرح الكثري 
ومؤسسة  الجمعية  بني  التعاون  وأوجه  املشرتكة  املبادرات  من 
الكوثر لرعاية األيتام، كما تمت وضع أجندة للتعاون مع املطبعة 
التي تقوم  الرشقية فيما يتعلق بطباعة املنشورات واالصدارات 
لقرية سماهيج  التوثيقي  الكتاب  ومن ضمنها  الجمعية،  عليها 

والذي شارفت الجمعية عىل انجازه.

العدد 6 | رمضان 1435هـ | يوليو 2014م
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اأخبار اجلمعية يف ال�شحف املحلية
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اأوبريت املمتحنة
الإ�ضالمي يعمل  الفني بجمعية مركز �ضماهيج  ق�ضم النتاج 
على انتاج اوبريت ي�ضم نخبة من رواديد قرية �ضماهيج بعنوان 
امل�ضيح   عبداهلل  الرادود  العمل  هذا  يف  ي�ضارك  )املمتحنة( 
عي�ضى  ،ح�ضن  فايز  ،اأحمد  عبدال�ضهيد  ،علي  ياجدك  ،جعفر 
بون�ضيب، ح�ضني عي�ضى بون�ضيب ويف ادارة النتاج والهند�ضة 
ال�ضوتية املخرج يو�ضف احمد خرفو�س وامل�ضاعد الفني له علي 
ال�ضيخ  لل�ضاعر  الكلمات  علي  م�ضن  التوزيع  خرفو�س،  جميد 

جمال خرفو�س .  

العمل الفني اجلديد 
)فروع الدين( 

امل�ضيح يف العمل الفني اجلديد 
وتدور  الدين(  )فروع  اجلديد  الفني  العمل  ت�ضوير  من  النتهاء  مت 
اأذهان  يف  لرت�ضيخها  الع�ضرة  الدين  فروع  ا�ضتعرا�س  حول  الفكرة 
الأطفال وحفظها من خالل هدا العمل الفني، واأن فروع الدين هي طوق 
النجاة بيوم القيامة ،الق�ضيدة من كلمات ال�ضيخ جمال خرفو�س ويخرج 
هذا العمل ال�ضاب املبدع ح�ضن يعقوب املعامريي ويف الت�ضوير ممود 

علي  وي�ضاعده  خرفو�س  اأحمد  يو�ضف  املخرج  العمل  يدير  حيث  عتيق 
جميد خرفو�س و�ضارك يف التمثيل املمثل القدير �ضمري حرم بدور الأب 
�ضارة  الطفلة  �ضاركت  عائلته،  ويعيل  عي�ضه  لقمة  ليجلب  يجاهد  الدي 
عبداهلل امل�ضيح يف التمثيل ويف عمليات املونتاج النهائية املونتري عبداهلل 
فورتني  قناة  �ضا�ضة  على  قريبا  يعر�س  �ضوف  العمل  هذا  اأن  كما  اأمان 
اإنتاج جمعية مركز �ضماهيج الإ�ضالمي  الف�ضائية، يعد هذا العمل من 
املالكية  و�ضاحل  املعامري  �ضاحل  وهي  مناطق  عدة  يف  الت�ضوير  ومت 

ومزرعة املختار يف قرية بوري .

إصدار شعائر .. للرادود علي عبدال�شهيد ر�شي

تناول العديد من الق�ضايا املهمة وال�ضرورية اخلا�ضة ب�ضعائر الإمام احل�ضني عليه ال�ضالم، التي 
ورثها ال�ضيعة اأبًا عن جد و�ضادق عليها الفقهاء الأجالء الأكارم العدول رحم اهلل املا�ضني واأطال يف 
عمر الباقني ، ويتكون الإ�ضدار من 6 ق�ضائد ملختلف ال�ضعراء من داخل وخارج البحرين، اجلدير 

بالذكر اأنه من اإنتاج مركز �ضماهيج الإ�ضالمي، وبرعاية �ضركة الأ�ضياد ميديا.
ع�شقي الهموم: ال�ضاعر الأ�ضتاذ ال�ضيخ جمال خرفو�س.. 1
�شوت ال�شال�شل: ال�ضاعر ال�ضيد اأحمد اأبو طبيخ.. 2
اللطم رفعة را�ش: ال�ضاعر اأبو اأنوار الأهوازي.. 3
وينه القرب وينه: ال�ضاعر عبداحل�ضني الراف�ضي.. 4
مفخرة الت�شيع: ال�ضاعر علي احلمود.. 5
راف�شي حد العظم: ال�ضاعر ال�ضيد اأحمد اأبو طبيخ.. 6

مت الت�ضجيل واملك�ضاج يف: �ضتديو اإيليا ، �ضتديو الراية، �ضتديو JM ، �ضوند �ضتديو.
اإنتاج مركز �شماهيج الإ�شالمي 1435هـ

إصدار مصائب ... للرادود جعفر ياجدك

تتذكر: لل�ضاعر الأ�ضتاذ ال�ضيخ جمال خرفو�س. 1
ثورتك من�شورة: لل�ضاعر الأ�ضتاذ يعقوب املعامريي. 2
ال�ضيخ . 3 الأ�ضتاذ  لل�ضاعر  العدوان:  على  رخ�شني 

جمال خرفو�س
جمال . 4 ال�ضيخ  الأ�ضتاذ  لل�ضاعر  اإنزور:  بالأربعني 

خرفو�س
ذا جربئيل: لل�ضاعر الأ�ضتاذ ال�ضيخ جمال خرفو�س. 5

مت الت�شجيل يف:
- �ضتديو فدك: املهند�س علي مهدي

- �ضتديو الغريب: املهند�س �ضيد نا�ضر �ضرف.
- �ضاوند �ضتديو: املهند�س ح�ضني في�ضل.

من اإنتاج جمعية مركز �شماهيج الإ�شالمي  1435هـ

الفتتاح  دعاء  �شرح   .. كريمة  دولة  برنامج 
ل�شماحة ال�شيخ جمال خرفو�ش

)دولة  الرم�ضاين  التلفزيوين  الربنامج  حلقات  ت�ضوير  من  النتهاء  مت 
املوافق 10-6-2014م  الثالثاء  يوم  ال�ضيخ جمال خرفو�س  ل�ضماحة  كرمية( 
امل�ضادف 11 �ضعبان اخلري للعام 1435هـ، وذلك بعد خم�ضة اأيام من الت�ضوير 
اجلاد يف مقر جمعية مركز �ضماهيج الإ�ضالمي ومتابعة من فريق العمل املوكل 

باملهمة. وكانت اأيام الت�ضوير على النحو التايل:
احللقات من 1-5: يوم اجلمعة املوافق 6-6-2014م. 1
احللقات من 6-13: يوم ال�ضبت املوافق 7-6-2014م. 2
احللقات من 14-15: يوم الأحد املوافق 8-6-2014م. 3
احللقات من 16-25: يوم الثنني املوافق 9-6-2014م. 4
احللقات من 26-30: يوم الثالثاء املوافق 10-6-2014م. 5

الفتتاح  دعاء  �ضرح  من  الثاين  اجلزء  يتناول  كرمية(  )دولة  برنامج 

ال�ضريف بعد اأن مت �ضرح اجلزء الأول يف 
برنامج )واأ�ضاألك م�ضتاأن�ضا( الذي عر�س 

يف العام املا�ضي. 
للربنامج هو اخلبري  امل�ضور  اأن  يذكر 
مونتاج  ومن  ر�ضي  اجلليل  عبد  عمار 
ر�ضي  عبدال�ضهيد  علي  القدير  واإخراج 
الفرج  حبيب  الأ�ضتاذ  واإ�ضراف  ومبتابعة 
والإ�ضاءات  الت�ضوير  �ضئون  يف  اخلبري 
والديكور، وكذلك بقية الأع�ضاء : )املال 
العرادي-  ح�ضن  علي  العجوز-  ر�ضي 
ح�ضني ممد احلايكي- علي عبدالأمري 
 30 يف  الربنامج  و�ضيعر�س  احلايكي(. 
املبارك  رم�ضان  �ضهر   اأيام  طوال  حلقة 

على قناة فورتني الف�ضائية.

العدد 6 | رمضان 1435هـ | يوليو 2014م
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البدنية يوم الخميس املوافق  للياقة  افتتاح مركز سماهيج  الّله  تم بحمد 
2014/6/26م، وذلك تربكاً بأيام النصف من شعبان ومولد موالنا الحجة 
بن الحسن عليه السالم، ويعترب املركز من املشاريع املهمة والرائدة باملنطقة 

حيث االحتياج العرصي لهذا الجانب املهم الذي يسعى الجميع.
يذكر أن جمعية مركز سماهيج اإلسالمي قد فازت بمرشوع منحة للعام 
2013م بعنوان )صحتك أهم بالوعي والرياضة(، وقد حصلت الجمعية 
عىل مبلغ وقدره )4500( دينار للنهوض بهذا املرشوع، بيد أن املبلغ لم يكن 
كافياً مما اضطر الجمعية للبحث عن داعمني إلتمامه، وهو املرشوع يرى 
الذي  البدنية  للياقة  والتعاون مع مركز سماهيج  التنسيق  تم  النور حيث 
وفر املكان واألجهزة، وقامت الجمعية بتنفيذ املرشوع فيه كإقامة الدورات 

واملحارضات والتدريبات للجنسني بحسب خطة املرشوع.

العدد 6 | رمضان 1435هـ | يوليو 2014م
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جدول املنح املالية التي فازت بها اجلمعية منذ 2009م
السنة امليالديةاسم املنحةالرقم

املبلغ
د.ب

التفاصيلالقسم املتعهد

20096000توثيقي أليكرتوني لقرية سماهيج1
قسم 

الفعاليات واألنشطة
كتاب توثيقي ضخم وفيلم 

وثائق وموقع أليكرتوني

20102500ربة البيت العرصية2
مركز 

الزهراء النسائي
محارضات وندوات وورش عمل

حمالت تنظيف وتوعية وتجميلاملركز الشبابي20114000قريتنا نحبها جميلة3

4
جزيرة املحرق.. مجد الوحدة 

وأصالة التعايش
مسابقات ودورات ومحارضات ونرشاتاملركز الشبابي20122500

مسابقات ودورات ومحارضاتاملركز الشبابي20134500صحتك أهم بالوعي والرياضة5

19500املجموع

جزيرة املحرق مجد الوحدة 
وأصالة التعايش 2012م

وتقدر  الجمعية  بها  فازت  التي  التوايل  عىل  الرابعة  املنحة  وهي 
النوعية  املشاريع  من  تعترب  حيث  دينار،   2500 ب  الدعم  قيمة 
واعتبار  األخوي  السلمي  التعايش  وتعزيز  الطائفية  لنبذ  الهادفة 
تاريخ  تمتلكه من  ملا  الصدد  راقيا يف هذا  نموذجا  املحرق  جزيرة 
عريق يف الوحدة والتآخي بني السنة والشيعة. وقد أقيمت باملناسبة 
التي دعمت  الثقافية والرياضية  الفعاليات واملسابقات  الكثري من 

ذلك التوجه

قريتنا نحبها جميلة2011م
وهي املنحة الثالثة التي تفوز بها الجمعية عىل التوايل وتقدر 
قيمتها ب 4000 دينار، وفيها تم عمل عدد من الفعاليات التي 
من شأنها املحافظة عىل جمال ونظافة القرية و تعزيز الوعي 

ومن اهم الفعاليات حملتا تنظيف مقربة سماهيج والسواحل.

العدد 6 | رمضان 1435هـ | يوليو 2014م
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يف اإطار ال�ضراكة املجتمعية بني اجلمعية وموؤ�ض�ضات 
جمعية  اأقامت  احلكومية،  واملوؤ�ض�ضات  املدين  املجتمع 
م�ضابقة  من  ن�ضختني  الإ�ضالمي  �ضماهيج  مركز 
مدر�ضة  مع  بالتعاون  الإلكرتونية  الثقافية  حروف 
�ضمن  وذلك  للبنني،  الإعدادية  البتدائية  �ضماهيج 
التي  �ضماهيج  ملدر�ضة  والت�ضغيلية  التدفقية  اخلطة 
العام،  هذا  تفعيلها  ومت  املا�ضي  العام  من  اعتمدت 
وقد  الأداء،  وحت�ضني  اجلودة  اإدارة  ملتطلبات  وفقًا 
اأ�ضادة اإدارة اجلودة بتلك الفعالية مبينة دورها الكبري 

والبّناء يف اإثراء العملية التعليمية التعلمية.
امل�ضابقة  من  )الداخلية(  الأوىل  الن�ضخة  انطلقت 
وذلك  اجلمعية  اأطلقتها  اأن  منذ  ع�ضرة  الثالثة  وهي 
الن�ضخة  وهي  2013/12/18م،  املوافق  الأربعاء  يوم 
الإعدادي  الثالث  �ضفوف  فيها  تناف�س  التي  الداخلية 
)3ع1(  ال�ضف  البطولة  لقب  نال  حيث  الأربعة، 
من  الفرج(  عبداهلل  )ح�ضن  الطالبني:  من  املتكون 
قرية  من  الغنامي(  ح�ضن  و)ح�ضني  �ضماهيج  قرية 
الذي حل  ال�ضف )3ع2(  الدير، منت�ضرًا على فريق 
الع�ضريي(  نبيل  )اإياد  الطالبني:  من  واملتكون  ثانيًا 
ويذكر  الدير.  قرية  من  احلماقي(  حميد  و)احل�ضن 
اأن  اأن ال�ضف )3ع1( قد و�ضل للمباراة النهائية بعد 
فاز على ال�ضف )3ع3( املتكون من الطالبني: )اأحمد 
ممد عبد علي( من قرية �ضماهيج، و)ال�ضيد ممد 
الو�ضيف  و�ضل  فيما  الدير،  قرية  من  علي(  ال�ضيد 
)3ع4(  ال�ضف  على  تغلبه  بعد  النهائية  للمباراة 

و)جعفر  مدن(  علي  )ح�ضني  الطالبني:  من  املتكون 
ح�ضن( من قرية الدير.

)3ع1(  ال�ضف  امل�ضابقة  بطل  تكرمي  مت  وقد 
املوافق  الأربعاء  يوم  ال�ضباحي  الطابور  يف 
2014/4/23م، بح�ضور مدير املدر�ضة ال�ضيد �ضالح 
خرفو�س  جمال  ال�ضيخ  الأ�ضتاذ  امل�ضابقة  ومنفذ  املال 
الإلكرتوين  اللوحة  وقائد  والفني  التقني  واخلبري 
ال�ضف  فوز  اأن  بالذكر  وحري  الفرج،  الأ�ضتاذ حبيب 
)3ع1( بالبطولة يوؤهله تلقائيًا للم�ضاركة يف مناف�ضات 
مافظة  م�ضتوى  على  �ضتقام  التي  الثانية  الن�ضخة 

املحرق.
امل�ضابقة  من  الثانية  الن�ضخة  وانطلقت 
اخلمي�س  يوم  ع�ضرة  الرابعة  وهي  )اخلارجية( 
على  مدار�س  اأربعة  مب�ضاركة  2014/3/27م،  املوافق 
)�ضماهيج،  وهي:  املحرق  مافظة  مدار�س  م�ضتوى 
احلد، طارق، عمر(، وكانت نتيجة املناف�ضات و�ضول 
النهائية  للمباراة  زياد  بن  وطارق  �ضماهيج  مدر�ضتي 
و�ضلت  فقد  2014/3/30م.  الأحد  يف  اأقيمت  التي 
يف  فوزها  بعد  النهائية  للمباراة  �ضماهيج  مدر�ضة 
املباراة الأوىل على مدر�ضة احلد بنتيجة )0/2( وعلى 
بنتيجة  الثانية  املباراة  يف  اخلطاب  بن  عمر  مدر�ضة 
)1/2( اإذ كانت اأقوى مباراة يف املناف�ضات ملا ميتلكه 
الفريقان من اأع�ضاء مميزين ومتفوقني، فيما و�ضلت 
مدر�ضة طارق بن زياد للمباراة النهائية بعد فوزها يف 
مباراتها الأوىل على مدر�ضة عمر بن اخلطاب بنتيجة 

)0/2(، ويف مباراتها الثانية على مدر�ضة احلد بذات 
النتيجة اأي�ضًا. 

هذا وقد توجت  مدر�ضة �ضماهيج بلقب تلك البطولة 
وح�ضن  الغنامي  ح�ضني  الطالبني  ومتيز  تفوق  بف�ضل 
واملالحظات  والتعليمات  )3ع1(،  ال�ضف  من  الفرج 
واملتابعة من لدن م�ضرف الفريق الأ�ضتاذ ال�ضيخ جمال 
خرفو�س، وا�ضتطاع التقدم والفوز بنتيجة )1/2( بعد 
وقوة  لتميز  نظرًا   ،)1/0( بنتيجة  متاأخرًا  كان  اأن 
فريق مدر�ضة طارق بن زياد باإ�ضراف الأ�ضتاذ �ضربي 
�ضيد اأحمد وم�ضاركة الطالبني ممد اأحمد عبدالفتاح 
وعام اإبراهيم، اإذ كانت مباراة حامية الوطي�س جتلت 

فيها كل عالمات الإبداع والذكاء والبداهة.
بعد املباراة مت تكرمي الفريقني الفائزين باملركزين 
الأول والثاين بحوائز قيمة وهدايات تذكارية و�ضهادات 
تقدير، فيما قدم درع البطولة لفريق مدر�ضة �ضماهيج 
من قبل اأمني �ضر اجلمعية الأ�ضتاذ حبيب الفرج، فيما 
الأ�ضتاذ  امل�ضاعد  املدر�ضة  مدير  التكرمي  مبهمة  قام 
الفا�ضل ممد ال�ضيخ نائبًا عن مدير املدر�ضة الأ�ضتاذ 
الفا�ضل �ضالح املال الذي األقى كلمة مهمة جميلة قبل 
بدء امل�ضابقة يف اليوم الأول منهان موؤكدًا اأن مدر�ضة 

و�ضتقيم  امل�ضرع  هذا  يف  قدمًا  �ضتم�ضي  �ضماهيج 
امل�ضابقة �ضنويًا ملا لها من اأثر كبري.

واملتميز  القدير  الأٍ�ضتاذ  امل�ضابقة  ويعد بحق مقدم 
اأدار  الأبرز، حيث  ال�ضخ�ضية  ر�ضي  عبدال�ضهيد  علي 
فكان  و�ضبط،  ومتيز  اقتدار  بكل  جميعًا  املناف�ضات 
يف  لطيفًا  تعامله  يف  مو�ضوعيًا  قراراته  يف  حازمًا 
وجمياًل  خا�ضًا  رونقًا  امل�ضابقة  اأك�ضب  مما  تعاطيه، 

ي�ضعب تكراره.
وبخ�ضو�س طاقم العمل يف امل�ضابقة فقد ت�ضكل من 
عي�ضى  ممد  )3ع3(،  الطعان  عبا�س  با�ضل  الطلبة: 
عبد  ممود  )3ع3(،  جهاد  ممد  )3ع3(،   م�ضن 
احل�ضني )3ع1(، ممد عبد اجلليل )2ع4(، وح�ضني 
�ضادق مطر )2ع3(، ف�ضاًل عن الأ�ضتاذ ال�ضيخ جمال 
خرفو�س قائد الطاقم ومنفذ امل�ضروع، والأ�ضتاذ حبيب 
الإلكرتونية  اللوحة  وقائد  الربنامج  مربمج  الفرج 
عبدال�ضهيد  علي  الأ�ضتاذ  واأخريًا  الفني،  واخلبري 

ر�ضي مقدم امل�ضابقة.
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نيل جائزة أفضل داعم 
للعمل البلدي يف البحرين

نال �ضماحة ال�ضيخ جمال خرفو�س جائزة اأف�ضل داعم للعمل 
مقدمة  وهي  الأفراد  م�ضتوى  على  البحرين  البلدي يف مملكة 
من وزير البلديات ال�ضيد جمعة الكعبي وقد ا�ضتلمها نيابة عنه 
النا�ضط ال�ضبابي املتميز واأحد موؤ�ض�ضي اجلمعية علي خرفو�س 
حيث ن�ضر اخلرب يف اجلرائد الر�ضمية. يذكر اأن �ضماحة ال�ضيخ 
املجال  يف  والفعالة  الكبرية  حتركاته  نظري  اجلائزة  نال  قد 
التي  الإ�ضالمي  �ضماهيج  مركز  جلمعية  رئا�ضته  عرب  البلدي 
لها دور بارز يف حتريك الكثري من امللفات العالقة يف الدائرة 
البلدي  الع�ضو  من  تخلو  التي  �ضماهيج(  و  )الدير   ال�ضاد�ضة 

املقال.

م�شروع حديقة ريا
الإ�ضالمي  �ضماهيج  مركز  جمعية  د�ضنت  املجتمعية  ال�ضراكة  اإطار  يف 
م�ضروع حديقة )ريا( بال�ضراكة مع بلدية املحرق بجناحيها املجل�س البلدي 
�ضتقام يف  والتي  ريا(،  نبني حديقتنا  )معًا  �ضعار  التنفيذي، حتت  واجلهاز 
اأنه  قرية �ضماهيج حيث يعترب اأول م�ضروع يف البحرين من هذا النوع حيث 
اأمنوذج يو�ضح دور املنظمات الأهلية يف ن�ضر الوعي لدى جميع فئات املجتمع 
وامل�ضاهمة يف بناء الوطن من خالل جمال العمل البلدي الذي ينعك�س ب�ضكل 

اإيجابي يف املحافظة على احلدائق واملتنزهات والبيئة.
تقدر  والتي  باحلديقة  اخلا�ضة  املوازنة  اإعداد  من  النتهاء  مت  وقد  هذا 
بـ)100( األف دينار بحريني، وبالرغم من �ضغر حجمها اإل اأنها قد �ضممت 
التي  العالية  املوا�ضفات  من  الكثري  على  ت�ضتمل  حديثة  ع�ضرية  بطريقة 

اأن  بالذكر  اجلدير  ومن  العامة،  البحرين  مملكة  حدائق  طليعة  يف  جتعلها 
حديقة ريا �ضت�ضتمل على مم�ضى مميز ملمار�ضة ريا�ضة امل�ضي على ا�ضتدارة 

حدود احلديقة ف�ضال عن امل�ضاحات غري امل�ضتغلة بالقرب منها.

جمعية  عقدت  املجتمع،  وخدمة  املجتمعية  ال�ضراكة  تعزيز  يف  املتوا�ضلة  جهودها  اإطار  يف 
مركز �ضماهيج الإ�ضالمي اجتماعًا مع وزارة الأ�ضغال. عقد الجتماع مببنى الوزارة يف املنامة، 
)الع�ضو  املطوع  ممد  الجتماع  ح�ضر  2014م،  يونيو   25 املوافق  الثالثاء  يوم  �ضباح  وذلك 
البلدي( وعدد من كبار امل�ضوؤولني بالوزارة ويف طليعتهم ال�ضيدة هدى فخرو. كما ح�ضر من 
جانب اجلمعية كل من الأ�ضتاذ اأحمد خرفو�س والأ�ضتاذ حبيب الفرج )اأمني �ضر اجلمعية(، 

ع�ضوي  اإىل  اإ�ضافة  باجلمعية(،  والإعالمي  ال�ضبابي  )امل�ضت�ضار  خرفو�س  وعلى 
اجلمعية ح�ضني يو�ضف خرفو�س وفتاح خرفو�س. 

مت يف اللقاء مناق�ضة جمموعة من م�ضاكل الطرق وال�ضرف ال�ضحي التي تعاين 
منها منطقة �ضماهيج، كما رفع وفد اجلمعية جمموعة من املقرتحات وامل�ضاريع  
والطلبات با�ضم اأهايل املنطقة، و من ناحيتها اأعربت هدى فخرو )الوكيل امل�ضاعد 
بالوزارة( عن تقديرها للجهود التي ت�ضطلع بها جمعية مركز �ضماهيج الإ�ضالمي 
يف التوا�ضل ال�ضراكة املجتمعية، مبدية ال�ضتعداد التام ملزيد من التوا�ضل ملا فيه 

خري و رفعة للبلد.

تبنت جمعية مركز سماه اإلسالمي منذ عام 2012م فكرة تأسيس دار 
لتغطي  البحرين،  مملكة  يف  الناجحة  الدور  ببعض  أسوة  الوالدين  لرعاية 
احتياجات منطقتي سماهيج والدير وقاليل الخاليتان من مثل هذه املشاريع 

البناءة. 
االجتماعية  التنمية  وزارة  مع  بالرشاكة  املرشوع  تنفيذ  عىل  عملت  وقد 
املهتمة بهذا الشأن والداعمة ألمثال هذه املشاريع الرائدة، واملرشوع اآلن يف 
طور االكتمال بعد إن أسست الجمعية العمومية منه وايل تضم أعضاء قريتي 

الشخصيات  من  للعديد  الخاصة  الدعوات  أرسلت  بعد   والدير  سماهيج 
املهتمة بهذا الشأن ممن هم يف سن التقاعد فما فوق، كما تم تحديد استئجار 
وأعطيت  العامرة،  سماهيج  قرية  يف  سيكون  والذي  بالدار  الخاص  املبنى 

الدار اسم )دار ريا لرعاية الوالدين( بعد التشاور مع املؤسسني. 
فوق  فما  األربعني  من سنة  فهي  املقصودة  العمرية  الفئات  وبخصوص 
التقاعد  سن  يف  هم  ومن  السن  يف  الكبار  خصوصاً  للوالدين  يتسنى  كي 
عرفاناً  والدينية،  واألخالقية  واألدبية  االجتماعية  حقوقهم  بكامل  التمتع 
بجميلهم وصنيعهم الذي ال ينكره إال جاحد. وجدير بالذكر أن الدار تتألف 
من الجنسيني وتفتح أبوابها للمرتدين املعنيني يف الفرتة الصباحية بحسب 
الكثري من  الدار بعمل  الجنسيني، وستقوم  جدول سيعلن عنه للفصل بني 
الربامج املفيدة واملسلية والتي تعيد اآلباء للساحة االجتماعية واإلنتاجية مرة 

أخرى.
القادمني،  الشهرين  خالل  التأسيس  إجراءات  من  االنتهاء  املنتظر  ومن 
وستكون الدار مستعدة الستقبال الرواد من النساء والرجال، وهنالك توجه 

من وزارة التنمية إلنهاء اإلجراءات رسيعاً والله املوفق لكل خري.

الحقائب املدرسية 

املن�ضرم  الدرا�ضي  العام  من  الأول  الف�ضل  بداية  مع 
على  مدر�ضية  حقيبة   )25( توزيع  مت  )2013م/2014م(، 
�ضماهيج  مدر�ضة  يف  املحدود  الدخل  ذوي  من  طالبًا   )25(
توفري  عليهم  ي�ضعب  الذين  للبنني،  الإعدادية  البتدائية 
املختلفة،  القرطا�ضية  واأدوات  ال�ضنط  من  الدرا�ضة  متطلبات 
اأوكلت الأمر  اإدارة املدر�ضة التي  وذلك بالتن�ضيق والتعاون مع 
ح�ضان  اأبو  ح�ضن  علي  الفا�ضل  الأ�ضتاذ  اإىل  احلال  بطبيعة 
املر�ضد الجتماعي باملدر�ضة، اإذ قام بدوره على خري ما يرام 

مبديًا تعاونًا مرنًا و�ضهاًل كما هو معروف عنه. 
يف  نوعه  من  الأول  هو  املدر�ضية  احلقائب  م�ضروع  ويعترب 
يف  امل�ضروع  هذا  وياأتي  قبل،  من  املدر�ضة  ت�ضهده  ومل  املنطقة 
اإطار ال�ضراكة املجتمعية بني جمعية مركز �ضماهيج الإ�ضالمي 
البتدائية  �ضماهيج  ومدر�ضة  اخلريي(  الجتماعي  )املركز 
الإعدادية للبنني، هذا وتدر�س اجلمعية تو�ضيع نطاق امل�ضروع 
باأن  علمًا  العدد،  يف  زيادة  مع  اأي�ضًا  البنات  مدار�س  لي�ضمل 
و  الدير  قريتي  طالب  على  وزعت  قد  املدر�ضية  احلقائب 

�ضماهيج على حد �ضواء من امل�ضتحقني. ريا
قة 
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يقيمها  التي  الثالثة   ÷ الرضيع  سفرة  عىل  الستار  أسدل 
شهر  يف  وذلك  فريدة  مبتكرة  كفكرة  سنوياً  النسائي  املركز 
محرم من العام 1435هـ، وكانت متميزة من حيث الحضور 
الذي مأل صالة الزهراء )ع( واضطرت القارئة للقيام للسماح 
ملن بالخارج بالدخول فكانت الصالة مكتظة بالحضور حتى 
املدخل ال تجد مكاناً فيه للدخول أو الخروج، وكانت القارئة 

زهراء أم حسني.
من  أغلبها  دينار(   700( حوايل  السفرة  كلفة  إجمايل  وبلغ 
النذور واملساهمات سواء باألموال أو بالتوزيعات أو باألطباق.
سفرة  عن  مبسطة  نرشة  بإعداد  النسائي  املركز  قام  وقد 
الرضيع األوىل والثانية مدعمة بالصور وكلمة رئيس جمعية 
مركز سماهيج اإلسالمي الشيخ جمال خرفوش وكلمة رئيسة 
املركز النسائي فائزة خرفوش وتم توزيعها يف فعالية سفرة 

الرضيع الثالثة.

نبذة خمت�ضرة عن �ضفرتني الر�ضيع ÷ الأوىل والثانية:
�ضفرة الر�ضيع ÷  الأوىل - حمرم 1433هـ:

القارئة نزهة ريض )أم صادق(.
كانت التجربة األوىل ولم نكن نتوقع هذا العدد من الحضور 

الذي فاجأنا جميعاً.
والحمد لله كانت فعالية ناجحة.

�ضفرة الر�ضيع ÷ الثانية - حمرم 1434هـ:
القارئة نزهة ريض )أم صادق(.

كانت أكثر نجاحاً من السفرة األوىل حيث تميزت بوجود راية 
أنها  حيث  املتوقع  فوق  املساهمات  وكانت  )ع(.  عيل  اإلمام 

باتت عىل مستوى البحرين.
وكانت تكلفتها يف حدود 600 دينار، وأكثرها من  املساهمات 

العينية واملادية ، حيث ساهم فيها الجنسني. 
وكان الحضور من أكثر مناطق البحرين.

كلمة مركز الزهراء )ع( الن�سائي
بقلم: فايزة خرفوش )أم عيل( 

رئيسة مجلس إدارة املركز النسائي

بسم اللّه الرحمن الرحيم وأفضل الصالة والسالم عىل سيدنا محمد وآله الطيبني الطاهرين.
النسائي بجمعية مركز سماهيج اإلسالمي ويعمل عىل  القسم  النسائي هو  الزهراء  مركز 
باألعمال  فيقوم  الحنيف،  وديننا  الغايل  ووطننا  الحبيبة  لقريتنا  والصالح  الخري  فيه  ما 
الخريية التي تدر عىل القرية بالنفع وهو مستعد للمشاركة مع أي جهة تعمل عىل خدمة 
مجتمعنا ونرحب بكل من يريد العمل معنا لرفع مستوى قريتنا من جميع النواحي الدينية 

واالجتماعية وغريها، ونرحب باالقرتاحات البناءة التي تساعدنا يف القيام بأعمالنا عىل أكمل 
والسيما  الخريية  وأعمالنا  فعالياتنا  كل  يف  معنا  للمشاركة  للجميع  مفتوح  واملجال  وجه 
الشابات الالتي تمتلكن أفكاراً جديدة ومدهشة ونشجع أي مؤسسة أو مركز أو مأتم أو أي 
جهة كانت تعمل عىل بناء القرية والعمل اإلسالمي ، فباإلمكان املشاركة باألطباق يف إحياء 

املناسبات أو من تمتلك صوتا جميالً أن تشارك يف األناشيد أو األدعية والزيارات.
فاملجاالت كثرية ال تعد، فال تتحرج أي فتاة تمتلك القدرة يف املشاركة، ومرادنا من هذا كله 

رضا اللّه سبحانه وتعاىل، فمركزنا مركز الجميع.
وهذا هو توجهنا وتوجه الجمعية األم بقيادة رئيسها والقائد الروحي سماحة الشيخ جمال 

خرفوش الذي دعمنا بكل قوة ويتابع نشاطاتنا بدقة واهتمام.
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الربنامج الصيفي 2014م
أقام املركز النسائي الربنامج الصيفي 2014م بالتعاون مع مركز السيدة سكينة للتعليم 

املستمر والربنامج ترفيهي أكثر من كونه تعليمي، وبلغ عدد املشاركات 60 مشاركة.
الصغار: طبخ، أشغال يدوية، رسم، قراءة صحيحة للقرآن.

الكبار: طبخ، أشغال يدوية، كروشيه، تجويد.
وأحرز نجاحاً باهراً وحضوراً كبرياً مما اضطر املركز بوقف التسجيل.

قبل شهر  ما  إىل  يونيو 2014م واستمر  االثنني 16  يوم  الصيفي يف  الربنامج  بدأ  وقد 
رمضان. 

واستمتعت الطالبات بالربنامج بالرغم من قرص مدته لتعارضه مع الشهر الكريم واختتم 
بحفل تكريم لهن يف تاريخ 2014/6/26م.

حفل التكليف املوحد التابع للمجلس اإلسالمي العلمائي 1435هـ

�ضارك مركزنا الن�ضائي املجل�س الإ�ضالمي العلمائي يف حفل التكليف املوحد على مدى 4 �ضنوات متتالية، حيث نوفر للمكلفات اإحرامات 
ال�ضالة وتاج املكلفة واملوا�ضالت على ح�ضاب املركز.

حفل التكليف الخاص 1435هـ 
باملركز النسائي

املكلفات عامة  تكرم  للمكلفات حيث  به  باإعداد حفل خا�س  املركز  يقوم 
وهناك تكرمي خا�س للمتميزات باحل�ضور اأو بالأخالق اأو احلفظ والرتكيز 

مع املعلمة.

النسائي .. 
يقيم نداءات التوبة

مركز  ممد(  )اأم  املبارك  فخرية  اأ.  القارئة  �ضاركت 
اإحياء  يف  )ع(  الزهراء  وماأمت  الن�ضائي  )ع(  الزهراء 
�ضعبان   28 ليلة  اجلمعة  ليلة  التوبة  نداءات  فعالية 
الزهراء  �ضالة  يف  2014م  يونيو   26 املوافق  1435هـ 

)ع(.
الكرمي  رم�ضان  ل�ضهر  تهيئة  مبثابة  الفعالية  وكانت 
املعلومات  عن  ناهيك  بالفعالية  احل�ضور  وا�ضتمتع 

القيمة التي طرحتها القارئة باأ�ضلوبها اجلذاب.

م�شاركة الن�شائي يف دورة على خطى التكليف
شارك مركز الزهراء )ع( النسائي  حوزة اإلمام الباقر )ع( يف دورة )) عىل 
خطى التكليف 9(( التي  قدمها سماحة الشيخ إبراهيم صفا  السرتي، 
وذلك يومي الثالثاء واألربعاء 18 و 19 شعبان 1435هـ املوافق 17 و 18 

يونيو 2014م.
وقام املركز بتوفري املواصالت واملرافقات للمكلفات املشاركات.

الكوبونات
كوبونات  ببيع  النسائي  )ع(  الزهراء  مركز  يقوم 
السحب  ويتم  دوري  بشكل  فلس   100 بقيمة 
عليها يف املناسبات الدينية ، وتكون الجوائز مقدمة 
املحالت  أو  األفراد  املساهمني  أو بعض  املركز  من 

التجارية أو الحمالت أو املطاعم.
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مركز الزهراء )ع( الن�شائي  والتعاون مع املوؤ�ش�شات الأخرى

قام املركز الن�ضائي بالتعاون مع مركز ال�ضيدة �ضكينة للتعليم امل�ضتمر يف دورة ال�ضالة والقراآن ويف الربنامج ال�ضيفي ومازال . 1
التعاون قائما.

قام املركز بالتعاون مع ماأمت املطوع يف م�ضابقة حفظ خطبة ال�ضيدة زينب )ع( حيث �ضارك يف تقدمي بع�س اجلوائز.. 2
�ضارك املركز الن�ضائي املجل�س املهدوي املوحد الذي اأقيم على م�ضتوى البحرين والذي توقف موؤقتا لأ�ضباب طارئة.. 3
يتعاون مركز الزهراء الن�ضائي مع ماأمت الزهراء )ع( يف اأكرث فعالياته.. 4

يرحب مركز الزهراء الن�ضائي بامل�ضاركة مع اأي جهة تقدم اخلري وت�ضاهم يف رفع م�ضتوى قريتنا احلبيبة خ�ضو�ضًا والبحرين عمومًا.

مركز الزهراء )ع( الن�شائي 
يقيم ال�شوق اخلريي الأول 

يومني يف  مدته  �ضوقا خرييا  املا�ضي  اأبريل  الن�ضائي يف  قام مركزنا  لقد 
ومالب�س  والبناتية  الن�ضائية  املالب�س  بيع  على  وا�ضتمل  ع  الزهراء  �ضالة 

الريا�ضة لالأولد بالإ�ضافة اإيل بع�س الكماليات والألعاب والإك�ض�ضوارات.
وحقق جناحا اأكرث من املتوقع وهلل احلمد.

دورة لأطمئن على �شالتي
صالتي  عىل  ألطمنئ  دورة  يف  األخرى  املراكز  النسائي  الزهراء  مركز  شارك 
اإلسالمي  باملجلس  النسوية  لإلدارة  التابع  التبليغي  املركز  أقامها  والتي 

العلمائي.
 وتضمنت الدورة الشكوك يف الصالة وكانت عىل مدى ثالثة أيام متتالية 15 

و 16 و 17 أبريل 2014م يف مأتم أبو نصيب للنساء. 

مشاركة النسائي يف دورة أنِت صفحة بيضاء

التي أقامها املجلس اإلسالمي  شارك مركز الزهراء )ع( يف الدورة 
العلمائي بعنوان أنِت صفحة بيضاء من تقديم الشيخ ريض القفاص 

يف مسجد إسكان السنابس بتاريخ 2013/4/20م.

دورة القراآن وال�صالة
دمج املركز هذه املرة دورة ال�ضالة مع دورة القراآن بامل�ضاركة مع مركز ال�ضيدة 

�ضكينة للتعليم امل�ضتمر مما نال اأعجاب اأولياء الأمور لهذا الدمج.

انطباعات اأولياء الأمور 
عن الربنامج ال�شيفي 2014م

أم غدير عبد الرضا: الدورة ممتازة بس نتمنى الدورة 	 
للفئة  وبالخصوص  تثقيفية  دروس  فيها  اكون  القادمة 

ايل بتتكلف علشان يستفيدون، ومشكورين .
العافية يجعله 	  الله يعطيكم الصحة و  أم مروة عادل: 

الدورة أطول يف  يف ميزان حسناتكم بس يا ريت تكون 
السنوات القادمة.

أم نوراء حسن: كان الربنامج عجيب، جزاكم الله خري.	 
أم فاطمة أيوب: وحبذا لوكان أطول وبرامج االشغال 	 

األطفال مستمتعني.  اليدوية والطبخ مكثفة وأطول ألن 
يعطيكم العافية، بتي كل يوم ترجع فرحانه، تجي تبغي 

تطبق، وأكثر يشء حبته الطبخ.
أم رحاب: برصاحة دورة خفيفة عىل القلب البنات واجد 	 

باستمرارها  ونطالب  أطول  تكون  ليت  يا  مستانسني 
لشهر رمضان.

العافية 	  يعطيكم  الله  عبدالحميد:  عيل  زهراء  أم 
ماقرصتون بس ياليت كانت أكثر.

من 	  مستانسه  واجد  بنتي  الحمدلله  حاتم:  فاطمة  أم 
الدورة.

عىل 	  عافية وعساكم  ألف  يعطيكم  إسحاق:  فاطمة  أم 
القوة.

بنتي 	  العافية  يعطيكم  الله  الفردان:  حسني  سارة  أم 
استانست.

أم زهراء شوقي: أي الدورة حليوة منوعة بس ما أحس 	 
أخذو كفايتهم منها يف هاملدة القصرية.

الصيفية كانت ممتازة ولكن اهم يشء 	  الدورة  أم ندى: 
كان ينقصها وسيلة املواصالت للذين تبعد مقار سكنهم 
ويستلزمهم  طويلة  مسافة  الدورة  انعقاد  مكان  عن 
التحضري مسبقا وتهيئة املواصالت أوال قبل األقدام عيل 
فكرة التسجيل يف الدورة،،، كما أرجو أن نطلع عىل كل 
ذوي  من  األطفال  فئة  تشمل  التي  والفعاليات  األنشطة 
املقبلة  للمرات  سنوات  والتسع  سنوات  خمس  أعمار 

،ودمتم بخري عيل جهودكم الثمرة مع بناتنا.
أم سندس: ممتازة الله يعطيكم الصحة والعافية	 
يعطيكم 	  والله  والديكم  الله  أم نورة: مشكورين ورحم 

مرادكم يا رب.
ثقيلة  تكون  ما  أنها  أتمنى  االقرتاحات  بعض  عندي  أوال،، 

عىل القلب

1( ياليت لو يتم فصل األطفال عن الكبار يف املكان.
للعمل  وساعة  للقرآن  ساعة  نص  يوم  كل  كان  ياليت   )2

الثاني كان واجد أحسن 
3( ياليت لو كان هناك قروب مؤقت بأولياء األمور جميعا 

ويتم تزويدنا بالصور بشكل يومي.
4( أتمنى يكون هناك برنامج روحاني لألطفال خالل شهر 
رمضان املبارك ليعرفوا فضل هذا الشهر الكريم ويتعودون 
عىل إحياء لياليه، مع تمنياتي لكم بدوام الصحة والتوفيق.

صور من تطبيق املشاركات يف منزلهن
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اأجرى املقابلة:ال�شيد حممود العلوي
كان  1435هـ،  �ضعبان   21 املوافق  2014/6/20م  بتاريخ  اجلمعة  يوم  يف 
�ضماحة  التاريخي  واملحقق  الديني  والباحث  الإ�ضالمي  الكاتب  مع  لقاء  لنا 
املوعود  ال�ضخم  التاريخي  كتابه  حول  ال�ضماهيجي،  خرفو�س  جمال  ال�ضيخ 
لها  التي  العتيدة  �ضماهيج  قرية  لتوثيق  �ضنوات  اأربع  عليه طوال  الذي عكف 
العلم والتحقيق والتدقيق،  اإل ذو حظ عظيم من  تاريخية ل ي�ضربها  جذور 
فدار احلديث حول ماهية امل�ضروع ومدى قدرته على اإ�ضافة جديد يف تاريخ 
�ضماهيج املوثق �ضلفًا والعقبات التي واجهة �ضماحة ال�ضيخ واأمور اأخرى كثرية 

نذكرها يف جواب الأ�ضئلة التالية...
واإطاللة  خمت�شرة  نبذة  باإعطاء  التف�شل  �شماحتكم  من  نرجو   -

عامة عن امل�شروع.. تف�شلوا..
�ضماحة ال�ضيخ جمال خرفو�س: ب�ضم اهلل الرحمن الرحيم و�ضل اللهم على 
وطهرهم  الرج�س  عنهم  اهلل  اأذهب  الذين  الطاهرين  الطيبني  اآله  ممد 
اإىل قيام يوم  اأجمعني من الآن  اأعدائهم  تطهريًا واللعن الدائم الأبدي على 
�ضماهيج  قرية  توثيق  على  وال�ضامل  الكبري  م�ضروعنا  يقوم  وبعد..  الدين 
العامرة مب�ضتوى ل تتم فيه احلاجة ملا �ضبق من توثيقات، في�ضتطيع الباحث 
واملحقق اأن يعترب من كتابنا هذا مبدءًا له يف البحث وم�ضدرًا اأ�ضا�ضًا يغنيه 
كتابنا  فاإن  وباخت�ضار  الكتاب،  بحثه  فيما  البحث  وم�ضقة  عناء  تكبد  عن 
الكتاب  اإىل عام �ضدور  دقائقه  بكل  �ضماهيج  تاريخ  تفا�ضيل  بتوثق  �ضيتكفل 
)2014م(. ويقوم امل�ضروع على خطتني: ق�ضرية املدى )�ضغرية( تهدف اإىل 
اإ�ضدار كتاب توثيقي �ضخم �ضامل لتاريخ قرية �ضماهيج يكون جامعًا اإل اأنه 
وبالرغم من كرثة خو�ضه يف التفا�ضيل جممل وخمت�ضر، اأما اخلطة طويلة 
�ضتحتوي  والتي  �ضماهيج(  )مو�ضوعة  اإ�ضدار  اإىل  فتهدف  )الكبرية(  املدى 
على عدة جملدات �ضخمة تكون مبثابة تف�ضيل ما ورد جمماًل يف كتاب اخلطة 
ال�ضغرية، ويكون م�ضروعًا م�ضتمرًا وت�ضدر جملداته تباعًا واحدًا بعد الآخر، 

�ضتكون ف�ضول كتاب اخلطة ال�ضغرية جملدات منفردة يف اخلطة الكبرية.
- هل يتميز هذا الكتاب عن ما �شبقه من كتب حتدثت عن تاريخ 

�شماهيج؟ وهل متت ال�شتفادة من تلك الكتب وامل�شادر؟
بجديد  ياأت  مل  اإن  حتقيقي  بحث  كل  يف  خرفو�س:  جمال  ال�ضيخ  �ضماحة 
من  بالعديد  الأبحاث  كل  عن  بحثنا  يتميز  وبالطبع  له،  داعي  فال  مييزه 
ثقافة  اأ�ضا�س  على  ل  ر�ضينة  علمية  اأ�ض�س  وفق  التحقيق  منها:  املميزات 
�ضتغري  التي  التاريخية  النتائج  من  بالكثري  خرجنا  فقد  مدودة،  تاريخية 
جمرى التاريخ وتعيد �ضياغته من جديد، فنحن ل نر�ضخ �ضريعًا لكل حديث 
نبدي  ثم  ومعاجلة  وتدقيقًا ومتحي�ضًا  ن�ضبعه حتقيقًا  بل  راأي،  اأو  اأو م�ضدر 
راأينا فيه، وهي م�ضاألة �ضعبة جدًا وحتتاج اإىل مزيد وقت. فالكتب التي كتبت 
يف  )�ضماهيج  فقط  كتابان  هما  خا�س  ككتاب  منفرد  ب�ضكل  �ضماهيج  عن 
التاريخ( للمرحوم �ضلمان داود، وكتاب )�ضماهيج واملحرق.. �ضبب الت�ضمية( 
لب�ضار احلادي، وهما كتابان قيمان جدًا، فيما تناولت بع�س امل�ضادر �ضماهيج 
اأو  اأنها لي�ضت كتب منفردة فيها، ولرمبا وجد كتاب  اإل  ب�ضيء من التف�ضيل 
بحث هنا اأو هناك يتحدث عن �ضماهيج اإل اأنه قد يعاب عليه ن�ضقه الروائي ل 

التحقيقي الر�ضني فال جدوى منه. 
- وماذا عن تق�شيمات وف�شول الكتاب؟

وملق  ف�ضول  ت�ضعة  اإىل  الكتاب  ينق�ضم  خرفو�س:  جمال  ال�ضيخ  �ضماحة 
كبري، الف�ضل الأول بعنوان )�ضماهيج جغرافيًا( والثاين )�ضماهيج تاريخيًا( 
والثالث )امل�ضاجد( والرابع )املاآمت( واخلام�س )املوكب احل�ضيني( وال�ضاد�س 

والثامن  والر�ضمية(  الأهلية  )املوؤ�ض�ضات  وال�ضابع  احلكومية(  )املوؤ�ض�ضات 
الف�ضل  ويعترب  واأعالم(.  )تراجم  والتا�ضع  التاريخية(  �ضماهيج  )مقربة 
لأعالم  �ضيوؤرخ  لأنه  الكتاب  واأهم ف�ضل يف  واأ�ضخم  اأ�ضعب  والأخري  التا�ضع 
وهكذا  امليدانية،  احلقلية  الدرا�ضة  بوا�ضطة  اأي  امل�ضادر  خارج  من  القرية 
ملحق الكتاب الذي �ضي�ضتمل على الكثري من املنوعات املهمة واللطيفة غري 

املوثقة �ضلفًا.
- بخ�شو�ش كتاب �شماهيج يف التاريخ.. ما هو راأيكم فيه؟

�ضماحة ال�ضيخ جمال خرفو�س: كتاب مهم ونفي�س ونعتز به وله ثقل كبري 
الكتاب بعنوان: )نطرة يف كتاب �ضماهيج يف  وقد كتبنا �ضيئًا عنه يف ملحق 
يف  فلرياجع  مف�ضل،  ب�ضكل  فيه  والإيجابية  ال�ضلبيات  و�ضحنا  اإذ  التاريخ(، 

مله عند �ضدور الكتاب.
- كيف تعاملتم مع الكتب واملراجع التي ذكرت �شماهيج؟

الأ�ضئلة  اأهم  من  ال�ضوؤال  هذا  اأن  اأعتقد  خرفو�س:  جمال  ال�ضيخ  �ضماحة 
الأول  نوعني:  على  الباحث  منها  ي�ضتقي  التي  املنابع  اإن  عليه..  واأ�ضكرك 
عبارة عن كتب وم�ضادر ومراجع يرجع له وي�ضتفاد مما فيها، وقد ا�ضتفدنا 
كثريًا من العديد من امل�ضادر والكتب والأبحاث اإل اأننا مل ناأخذ منها �ضيئًا 
ماأخذ امل�ضلم به، بل عر�ضناه على اأ�ضول التحقيق العلمية الر�ضني وكثريًا ما 
رف�ضنا عددًا من امل�ضادر ل�ضتمالها على الالمو�ضوعية والعاطفية واحلزبية 
لكتابنا  هامة  ميزة  وهنا  وح�ُضن،  طاب  ما  اإل  منها  ناأخذ  فلم  واملح�ضوبية، 
القيم حيث ا�ضتبعدنا اآراًء تاريخية معتمدة لدى كل املوؤرخني وجميع من كتب 
مو�ضوعية  اأكرث  وجدناها  اأخرى  مب�ضادر  وا�ضتعنا  والبحرين،  �ضماهيج  عن 
وعلمية، وبذلك اأوجدنا م�ضادر اأ�ضا�ضية جديدة جديرة بالعتماد وقد اأهملها 
الباحثون، كما و�ضلنا اإىل نتائج تاريخية جديدة غريت م�ضار الأحداث التي 
كانت معتمدة لدى الباحثني واملوؤرخني. واأذكر على �ضبيل املثال كتاب )التحفة 
النبهانية( الذي ل ي�ضلح لالرتكاز عليه يف كل �ضيء، فينا بطالن ما ذهب 
اإليه امل�ضنف وبالتايل ما اعتمد عليه الباحثون. والنوع الآخر من املنابع هو 
ت�ضتنطق  التي   )FIELD WORK( وامليدانية  احلقلية  الدرا�ضات 
املعلومات التي ل ن�ضتطيع اإيجادها من الكتب وامل�ضادر والأبحاث، وهو عمل 
�ضاق م�ضن اأخذنا من وقتنا وجهدنا الكثري اإل اأنه عاد بالتميز لبحثنا حيث 
اأو جلها للدار�ضات احلقلية و�ضط  اأن بع�س ف�ضول الكتاب حتتاج يف كاملها 

غياب امل�ضادر وتعذرها.
- ذكرمت اأن الف�ضل الثامن �ضيكون با�ضم مقربة �ضماهيج التاريخية، فعن 
ماذا يتحدث بال�ضبط؟ وهل ملقربة �ضماهيج الأهلية اأن تفرد كف�ضل خا�س 

كامل من الكتاب؟
من  كبريًا  جزءًا  �ضماهيج  مقربة  تغطي  خرفو�س:  جمال  ال�ضيخ  �ضماحة 
تاريخ قرية �ضماهيج ففيها حديثة واقعة )عبيد ال�ضالح( الرهيبة وامل�ضهورة، 
وباملنا�ضبة هنا فاإن ما حققناه يف ق�ضية عبيد ال�ضالح اأمر يدعو للفخر حيث 
قبل  من  فيها  يكتب  مل  فيما  �ضفحة   )40( عن  يقل  ل  حتقيقيًا  بحثًا  كتبنا 
خ�ضو�ضًا  امل�ضادر  من  بالعديد  ا�ضتعنا  وقد  فقط،  �ضفحات   )5( من  اأكرث 
العمانية التي كانت غائبة يف تلك التحقيقات، و�ضرتون ما ي�ضركم اإن �ضاء اهلل 
بخ�ضو�س هذه الواقعة التي ترتبط بوقائع اأخرى واأحداث لها عالقة بتاريخ 
قرى ودول اأخرى، اإذ �ضححنا م�ضار الكثري من الأحداث التي �ضرّيت ب�ضكل 
قلعة  وبناء  للبحرين  الأبا�ضي  العماين  بالغزو  تتعلق  طويلة  ل�ضنوات  خاطئ 
حدثت  الذي  والعام  وال�ضفوية  اليعربية  والدولتني  �ضاه  نادر  وحكومة  عراد 
الف�ضل  ذلك  يف  �ضنتحدث  كما  والزمان..الخ.  واملقابر  واملكان  الواقعة  فيه 
عن تاريخ املقربة وجغرافيتها ونوعية تربتها وتق�ضيماتها ومرافقها كاملغت�ضل 
ناهيك  التف�ضيل  من  ب�ضيء  اجلنائز  و�ضالة  التاريخية  والقبور  وامل�ضجدين 

عن دور املقربة الجتماعي.
- لقد �شدين كثريًا الف�شل التا�شع الذي يخت�ش برتاجم الأعالم، 

فهال ف�شلتم فيه اأكرث.
الف�ضول  اأ�ضعب  الف�ضل  يعترب هذا  نعم،  ال�ضيخ جمال خرفو�س:  �ضماحة 

تاأخر  اأ�ضباب  اأهم  اأحد  وهو  تام،  وتفرغ  ووقت  جلهد  ويحتاج  الإطالق  على 
نوع  من  امل�ضادر  اإىل  كله  يف  يحتاج  لأنه  امل�ضروع،  واإنهاء  الكتاب  اإ�ضدار 
و�ضخ�ضيات  اأعالم  برتاجم  خا�س  كونه  احلقلية(  امليدانية  )الدرا�ضة 
القرية ممن م�ضوا ومن بقوا دون ا�ضتثناء، وهوؤلء جميعًا ل ترجمة لهم اإل 
الباحث  فاإن  امل�ضادر  تنعدم  وملا  مققة.  غري  باهتة  ترجمة  وتكون  ندر  ما 
يحتاج لدرجة عالية من التدقيق والتحقيق واحلذر خ�ضو�ضًا واأننا يف بع�س 
على  ونعتمد  املوجودون  يرها  ومل  نرها  ملن  ل�ضخ�ضيات  الأحيان نرتجم  من 
معلومات ن�ضتقيها من كبار ال�ضن الذين يختلفون عادة يف النقل ب�ضبب �ضعف 
الذاكرة وقلة الرتكيز واأمور اأخرة كرثة، وهنا ياأتي دور املحقق الذي ي�ضتطيع 
اأن يكت�ضف احلقيقة اأو جزءًا منها عرب �ضرب الآراء والأقوال بع�ضها ببع�س 
وفرز كبار ال�ضن )م�ضدر املعلومة( ملجموعات بح�ضب خرباتهم وقربهم وقوة 
ذاكرتهم وثبات اأقوالهم وما اإىل ذلك، ف�ضاًل عن الإحاطة والإملام بالعديد 
امل�ضائل.  ال�ضحيحني يف مثل هذه  والتدقيق  للتحقيق  الالزمة  من احليثيات 
فمثاًل جميع كبار ال�ضن من الن�ضاء والرجال حينما ت�ضاألهم عن اأعمارهم حني 
الزواج فاإن كل رجل �ضكون جوابه )15( عامًا، وجواب كل امراأة )9( �ضنوات 
وهو اأمر غري �ضحيح تارة وغري دقيق اأخرى، فح�ضاب الأعمار على وجه الدقة 
مل يكن من اهتمامات النا�س فال يكاد يت�ضح الفرق بني الن�ضاء الالتي ترتاوح 
اأعمارهم بني )9-13( �ضنة وكذلك احلال يف الرجال الذين ترتاوح اأعمارهم 
بني )15-18( �ضنة. واأهمية هذا الف�ضل تكمن يف حتديد اأعمار ال�ضخ�ضيات 
املرتجمة بتحديد مواليدهم ولو على �ضبيل التقريب وهي من اأعقد امل�ضائل، 
كما ي�ضمن هذا الف�ضل �ضرح حال املجتمع من حيث امل�ضتوى الثقايف والعلمي 
والعملي والديني، بالإ�ضافة اإىل احل�ضول على اأ�ضماء جديدة من ذوي الثقل 
يف املجتمع ممن قد ي�ضيق ذكرهم، فكل �ضخ�ضية نرتجم لها نذكر م�ضتواها 
التعليمي وعند من تعلمت القراآن الكرمي و عند من عملت ومبن ترتبط واإىل 
من تنت�ضب فتظهر يف البني �ضخ�ضيات اأخرى عديدة، كما ن�ضتطيع اأن نح�ضر 
اأ�ضماء اأ�ضحاب املهن واملهارات املختلفة كاملغ�ضلني لالأموات ومعلمي القراآن 

الكرمي واحلرفيني والبحار والنواخذة والتجار والعلماء من اجلن�ضني.
وهل  الف�شل  يف  املرتجمة  ال�شخ�شيات  عدد  كم  جدًا،  جميل   -

اأغلبهم من الراحلني؟
�ضماحة ال�ضيخ جمال خرفو�س: و�ضل عدد ال�ضخ�ضيات املرتجمة اإىل حوايل 
)300( �ضخ�ضية، وقد راعينا يف البداية الرتجمة لالأموات ثم الأحياء الأكرب 
�ضنًا ثم من ياأتون بعدهم، ومل تقت�ضر الرتجمة على كبار ال�ضن واإمنا ا�ضتملت 
على العديد من ال�ضخ�ضيات البارزة واملتميزة يف خمتلف املجالت حتى من 
ال�ضباب وال�ضغار، بل وفتحنا الباب على م�ضراعيه ملن اأراد اأن يرتجم لنف�ضه 
اأو لغريه لأن مق�ضودنا من هذا الف�ضل اأكرب من ترجمة املا�ضي، فنحن نريد 
اأن نرتجم لأكرب عدد ممكن ومن جميع الفئات العمرية لأنه توثيق �ضيخدمنا 
بعد حني. واأ�ضتطيع اأن اأقول وبكل اعتزاز اأن الف�ضل التا�ضع نقلة نوعية جديدة 
غري م�ضبوقة يف جمال التوثيق قد اأحرزنا فيها ق�ضب ال�ضبق ونرجو اأن حتذو 
حذونا باقي املناطق، لأن كل �ضخ�ضية تفقدها القرية تكون قد فقدت معها 
علمًا وتاريخًا وتراثًا وتوثيقًا لن يعود اأبدًا، وكلما عجلنا يف ذلك كان حت�ضيلنا 
اأكرب، اأما املجالت الأخرى كتاريخ املنطقة مما هو موجود يف ال�ضادر فاإنه 
يكون اأكرث تف�ضياًل كلما مرة الزمن لظهور درا�ضات جديدة وحتليالت حديثة 
نظرًا لوجود امل�ضادر املحفوظة التي تزيد ول تبيد يف هذا الزمن الذي يهتم 

بالتوثيق.
للرتجمة  ال�شعي  اأثناء  النا�ش  جتاوب  يف  �شعوبة  واجهتم  هل    -

عرب املقابالت واللقاءات وغريها، اأم كانت �شل�شلة ومرنة؟
نلق  مل  لذلك  النا�س  ا�ضتعداد  جهة  من  خرفو�س:  جمال  ال�ضيخ  �ضماحة 
�ضعوبة تذكر بل هنالك ترحيب وا�ضع بامل�ضروع والفكرة، اإل اأن امل�ضكلة تكمن 
فيح�ضل  اإليه  ن�ضعى  ما  يدركون  الكثريين فال  لدى  التوثيق  ثقافة  يف �ضعف 
التهاون والتاأخري والإهمال، كما اأن كثريًا من النا�س ل ميلكون معلومات عن 
اآباهم واأمهاتهم ويحتاجون ل�ضوؤال اآخرين كاأعمامهم واأخوالهم وجريانهم وما 
�ضابه فال يتج�ضمون ذلك العناء، كما اأن الكثري ل يجيدون �ضياغة الرتجمة 
وي�ضتثقلونها فن�ضطر لأخذها �ضفويًا مع اأننا قد نوهنا بكفاية روؤو�س الأقالم 
والعناوين العامة املخت�ضرة، وذلك يف الإعالنات التي ن�ضرت يف جميع و�ضائل 
التوا�ضل الجتماعي واملنابر الإعالمية، والتي احتوت على النقاط الأ�ضا�ضية 
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املطلوبة بحيث ت�ضهل الأمر على املعنيني. وهنا اأنوه مل�ضكلة حقيقية ناجتة عن 
خلل يف فهم الغر�س من الرتجمة و�ضعف ثقافة التوثيق، وتتمثل يف اعتذار 
عدد عن ترجمة اأنف�ضهم بداعي اأنهم لي�ضوا من كبار ال�ضن اأو لي�ضوا من ذوي 
الإجنازات وال�ضبق فال يجدون داعيًا للرتجمة، وهي ثقافة خاطئة ل تدرك 
اأ�ضول التوثيق احلقيقة ول املرمى البعيد منه، فلو فكروا للحظة واحدة اأنهم 
بعد حني �ضيكونون  �ضمن الرتاث واملا�ضي وكبار ال�ضن لكان تعاطيهم اأكرث 

مرونة. 
- وهل ا�شتملت الرتجمة على اجلانب الن�شائي اأي�شًا؟

�ضماحة ال�ضيخ جمال خرفو�س: بالطبع ول غنى لنا عن ذلك، بل اإن �ضرية 
الن�ضاء فاقت يف اإجنازها وخريها وعلمها وعملها �ضري الرجال،  الكثري من 
املجتمع  عندها يف  نقف  اأن  ل ميكن  والأدوار  واحلرف  املهن  بع�س  وهنالك 
واخلياطة  والطبخ  التوليد  كمهارات  العظيمات  الن�ضوة  اأولئك  ترجمة  لول 
من  العديد  عن  ف�ضاًل  الكرمي،  القراآن  وتعليم  املوتى  وتغ�ضيل  والتطريز 
الولء  والعالج  والإبداع  والعلم  كالكرم  احلميدة  واخل�ضال  املهمة  اجلوانب 
معنى  من  الكلمة  حتمل  مبا  عظيمات  ن�ضاء  الف�ضل  و�ضيغطي  ذلك.  وغري 
عظماء  يقدمها  مل  جليلة  خدمات  قدموا  املجتمعات،  يف  نظريهن  قل  وثقل 
الرجال والعلماء، ومل تقت�ضر ترجمة الن�ضاء على الراحالت وكبريات ال�ضن 

بل ا�ضتملت اأي�ضًا على عدد من ال�ضابات الالتي هن اأمل املجتمع.
- اأعتقد اأن الرتجمة لالأعالم مل تكن مب�شتوى واحد تبعًا لظروف 
اآخرين...  بخالف  الرتجمة  من  كبريًا  ق�شطًا  ينال  فبع�شهم  كثرية، 

األي�ش كذلك؟
اأمور  فهناك  طبيعي،  اأمر  به  تف�ضلتم  ما  خرفو�س:  جمال  ال�ضيخ  �ضماحة 
منها  والرتجمة،  الذاتية  ال�ضرية  وتف�ضيل  واإجمال  وق�ضر  طول  حتكم  عدة 
اأن  ن�ضتطيع  ل  وبالتي  العوائل  من  الكثري  عن  غائبة  هي  التي  التوثيق  ثقافة 
بل  عائلتهم  �ضخ�ضيات  بع�س  عن  الكامل  للتوثيق  يكفي  ما  منهم  نتح�ضل 
واأحيانًا نوثق ل�ضخ�ضيات من اأنا�س خارج اإطار العائلة، بخالف بع�س العوائل 
وال�ضخ�ضيات التي جتدها مهتمة بالتوثيق لدرجة اأن بع�ضهم كانت الرتجمة له 
ولأبيه واأمه جاهزة قبل اأن نطلبها بل وقبل ال�ضروع يف امل�ضروع. فمن الطبيعي 
جدًا اأن تكون ترجمة العوائل وال�ضخ�ضيات التي تهتم بالتوثيق اأكرث تف�ضياًل 
الأ�ضا�ضية  البنود  على  غريهم  ترجمات  تقت�ضر  فيما  الدقائق،  يف  وخو�ضًا 
وبنطاق �ضيق. وهنالك اأمر مهم اآخر يتعلق مبدى قرب وبعد ال�ضخ�ضية من 
الكاتب اإذ من الطبيعي اأن تكون ترجمة الذي وجدي وخايل وعمي واأخي من 
الرتجمات املطولة واملف�ضلة نظرًا للقرب من ال�ضخ�س وبالتايل الطالع على 
كل الدقائق والتفا�ضيل، واأي�ضًا فاإن ال�ضخ�ضية املرموقة واملعروفة باإعمالها 
ترجمتها  تكون  واأن  لبد  جيل  بعد  جياًل  النا�س  تتداولها  التي  واإجنازاتها 
مف�ضلة قيا�ضًا ببع�س املغمورين. وكذلك تعتمد امل�ضاألة على مدى جتاوب ذوي 
ال�ضاأن فبع�ضهم يهتم بتوفري كل املعلومات ولو �ضفهيًا، واآخرون يكونون اأبخل 
ما يكون وكاأنها اأ�ضرار دولة!! ويف هذا ال�ضياق يجب اأن اأنوه اإىل اأن عددًا قلياًل 
اأنهم  �ضوى  ل�ضيء  ل  للطلب  ال�ضتجابة  رف�ضوا  قد  الأ�ضابع  يعدون على  جدًا 
اعتذر  واآخر  �ضريح  ب�ضكل  رف�س  فبع�ضهم  امل�ضروع!!  هذا  جناح  يريدون  ل 
من غري اأن يبدي اأ�ضبابه مع اأن الت�ضهيل واملرونة من طرفنا كانا وا�ضحني، 
معتقدين اأن امل�ضروع متوقف عليهم وغري واعني اأنهم �ضي�ضاهمون يف عقوق 

اأرحامهم الذين لن يذكروا يف الكتاب ب�ضببهم.
- األ تخ�شون من و�شف بع�شهم لكم بالتحيز والنتقائية يف اختيار 

ال�شخ�شيات املرتجمة لكونها مل ت�شتوعب اجلميع؟
غري  املحذور  هذا  باأن  حبيبي  اأطمئنك  خرفو�س:  جمال  ال�ضيخ  �ضماحة 
اأعلنا  اإيقاعه، لأننا مل نرتك احلجة لأحد حيث  واقع حتى ولو تعمد البع�س 
املجال  والهدف منه على ثالث فرتات متباعدة مف�ضحني  الف�ضل  عن ذلك 
للجميع بامل�ضاركة، وللعلم فاإن هذا هو اأحد اأ�ضباب تاأخر الكتاب، ف�ضاًل عن 
الوات�ضاب،  ر�ضمي وعن طريق  ب�ضكل  اأر�ضلت  قد  يقل عن )400( دعوة  مال 
وبالتايل ل حجة اإل على من مل يقدم �ضيئًا. ومع اأن كثريًا ممن طلبنا منهم 
م�ضاركتهم  نريد  كنا  بل  التوثيق  عليهم يف  نعتمد  نكن  ب�ضيء مل  يوافونا  ومل 
اأهلهم وذويهم بحكم خربتنا  اأقدر على التوثيق للكثريين من  فقط،  فنحن 
وجتربتنا وم�ضادرنا، وقد اأ�ضفنا الكثري من التفا�ضيل على الرتجمات التي 
و�ضلتنا جاهزة ومل نقف مكتويف الأيدي اأمام بع�س املعلومات اخلاطئة اأو غري 

لأنها عملية  اأحد  ترجمة  ن�ضر  اأحد على  ننتظر موافقة  لن  اأننا  ثم  الدقيقة، 
توثيقية طبيعية ولي�س من حق اأحد حكرها لنف�ضه، فلي�س فيها خ�ضو�ضيات 

ت�ضتحق ال�ضتئذان.
- مثل هذا اجلهد اجلبار يحتاج لطاقم عمل كامل األي�ش كذلك؟

�ضماحة ال�ضيخ جمال خرفو�س: بال اأدنى �ضك، فهنالك فريق عمل متكامل 
مت تدريبه على اأ�ضا�ضيات ومهارات واأ�ضول اإجراء املقابالت وقام بعمله على 
اأكمل وجه، اإل اأن العبء الأكرب كان على عاتق رئي�س فريق العمل وهو ح�ضني 
عبداهلل خليل الفرج الذي يعود له الكثري من الف�ضل يف التوا�ضل مع املعنيني 
حيث توا�ضل مع ما يزيد على )500( �ضخ�س �ضواء بخ�ضو�س ال�ضرية الذاتية 
املهمة  والوثائق  ال�ضور  على  احل�ضول  اأو  مفيد  معني  �ضوؤال  على  الإجابة  اأو 
املطلوبة، فكان مبثابة اجلندي املجهول العظيم الذي يوؤدي دوره بكل اقتدار 
معرفته  ذلك  يف  و�ضاعده  الأمر،  هذا  يف  اأحد  يناف�ضه  فلم  واإتقان  و�ضرعة 
بالنا�س ومعرفتهم به و�ضرعة و�ضوله اإليهم، وهي ميزة قلما تنوجد عند اأحد 

ف�ضكرًا جزياًل له.
- ما مدى فائدة الكتاب لدى غري ال�شماهيجيني؟

بتوثيق  الكتاب  اخت�ضا�س  من  بالرغم  خرفو�س:  جمال  ال�ضيخ  �ضماحة 
وما  من  بكل  الوثيق  الرتباط  تفر�س  التوثيق  طبيعة  اأن  اإل  �ضماهيج  قرية 
يخ�س �ضماهيج، فالكتاب بحكم عالقته بتاريخ البحرين ب�ضكل عام �ضيقدم 
حتقيقات جديدة تخ�س تاريخ هذا البلد وتغري العديد من املفاهيم واحلقائق 
بالقرى  �ضماهيج  عالقة  وبحكم  زمن،  منذ  املعتمدة  واجلغرافية  التاريخية 
املحيطة �ضي�ضتمل الكتاب على اأجزاء مهمة جدًا من تاريخ قرى الدير وقاليل 
وعراد على وجه التحديد مل تذكر من قبل وتطرق لها الكتاب لأول مرة يف 
بخ�ضو�س  الكتاب  اعتمدها  التي  والت�ضنيف  الفرز  عملية  اأن  ثم  تاريخها. 
امل�ضادر واملراجع املعتمدة لتاريخ البحرين �ضيكون لها اأثر بالغ يف فهم جديد 
وقد  اجلميع،  يهم  الذي  الأمر  ومدنه  قراه  تاريخ  وبالتايل  البلد  هذا  لتاريخ 
ذكرت يف الكتاب جملة من ال�ضخ�ضيات والأماكن والآثار التي ترتبط بالقرية 

وهي خارجها.
- هنالك م�شاألة مهمة تخ�ش �شماهيج لطاملا حتدث عنها الباحثون 
واملهتمون واملوؤرخون، وهي م�شاألة النطاق اجلغرايف القدمي للم�شمى 

وكذلك الأ�شل يف الت�شمية، فهل لديكم جديد يف هذا الإطار؟
�ضماحة ال�ضيخ جمال خرفو�س: بكل تاأكيد، وقد اأثبتنا نتائج مذهلة �ضتغري 
اأثبتنا  قد  اجلغرافية  احلدود  جهة  فمن  العظيمة،  القرية  هذه  تاريخ  وجه 
اأن �ضماهيج مل تكن طلق فقط على جزيرة املحرق بل على  مبا ل �ضك فيه 
اأرخبيل البحرين فكانت جزيرة اأوال واملحرق وتوابعهما ت�ضمى )�ضماهيج(، 
املدعمة  املتينة  باإثباتاتها  الكتاب  �ضيطلقها  الثقيلة  العيار  من  مفاجاأة  وهي 
باخلرائط وامل�ضادر ال�ضتدللت. واأما بخ�ضو�س اأ�ضل الت�ضمية فقد قررنا 
متينة  �ضتجدونها  ال�ضتنادات  من  للكثري  وفقًا  �ضك  بال  الأ�ضل  فار�ضية  اأنها 

ومتعددة يف الكتاب.
- وبخ�شو�ش الدين امل�شيحية وعالقته ب�شماهيج ما هو جديدكم؟
فقد  ال�ضدد  هذا  يف  املفاجاآت  انتظروا  خرفو�س:  جمال  ال�ضيخ  �ضماحة 
واملنطقة،  ب�ضماهيج  وعالقتها  الن�ضطورية  حول  جديدة  وقفات  لنا  كانت 
وهنا كان لنا كالم مف�ضل عن قرية الدير احلبيبة و�ضبب الت�ضمية اإذ غرينا 
الكثري من املفاهيم اخلاطئة واملعتمدة، وبينا العالقة بني املذهب الن�ضطوري 
من  للكثري  �ضحيح  فهم  على  بظالله  يلقي  مبا  الإ�ضالمي  والدين  امل�ضيحي 

امل�ضائل اخلا�ضة بالت�ضميات واحلوادث والعقائد. 
- هل تعتقدون اأن ما اأثبتموه يف الكتاب اأمر ثابت ل تنازل عنه ول 

خطاأ فيه ول ا�شتباه؟
�ضماحة ال�ضيخ جمال خرفو�س: لي�س يف الكون قراآن نازل ل يعرتيه نق�س 
لي�س  فالكالم  للكمال،  واأنه مفتقر  املعروف، فكل عمل لبد  �ضوى كتاب اهلل 
اإليه  و�ضلنا  ما  نعترب  ونحن  دقة،  والأكرث  الأكمل  هو  ما  واإمنا يف  الكمال  يف 
م�ضنود  لأنه  ال�ضحيح  هو  اجلميع  اإليه  و�ضل  ملا  مغايرة  جديدة  نتائج  من 
اأو  اأو يظهر م�ضدر جديد  اأحد ف�ضاد ما قررناه  بالأدلة املقنعة، ما مل يثبت 
حتليل جديد يدفعنا للنظر فيما قررنا. واأما بخ�ضو�س ما اأثبتناه مما يتعلق 
باملعلومات احلقلية وامليدانية فاإنه اأكرث املوارد عر�ضة للتغيري كون الدرا�ضة 
اأن  اأو بقعة مددة، فمن املحتمل  اأن تختزل يف فئة معينة  احلقلية ل ميكن 

تاأتي معلومة جديدة ممن هم خارج الفئات املعنية والبقعة املق�ضودة، كما اأن 
هنالك الكثري من املعلومات التي ذكرناها بح�ضب ما و�ضلنا اإليه باجتهادنا، 
اإل اأن ت�ضدي اأحد املقربني من املعلومة رمبا يغري الو�ضع، فمثاًل لو قلنا باأن 
فالنًا من النا�س هو اأول من ح�ضل على كذا، فرمبا ياأتي �ضخ�س ويثبت ال�ضبق 
واملعايري  املقايي�س  بح�ضب  للتغيري  وا�ضع  امليدان  وهنا  بالدليل،  وياأتينا  لآخر 

ال�ضحيحة.
يا  هل  احل�شيني،  باملوكب  املعنّي  اخلام�ش  بالف�شل  يتعلق  فيما   -
ترى تعمقتم يف جذور تاريخ هذه ال�شعرية يف القرية؟ وهل توافرت 

لديكم معلومات بهذا اخل�شو�ش؟
�ضماحة ال�ضيخ جمال خرفو�س: لقد توفرت لدينا الكثري من املعلومات املهمة 
بهذا ال�ضدد عن طريق عدة م�ضادر، اأهمها ما اأجريناه من درا�ضة ميدانية 
حقلية من خالل املقابالت اخلا�ضة باملعنيني وكبار ال�ضن والأ�ضئلة ال�ضفهية 
اأو  اإما ب�ضكل فردي  العابرة لبع�س الدقائق املهمة، وكانت الدرا�ضة احلقلية 
جماعي حيث جنمع عددًا من املعنيني ممن اأبدوا ا�ضتعدادًا لذلك. وهنالك 
اآخر مهم جدًا هو ما توافرت من معلومات قيمة وكثرية يف الف�ضل  م�ضدر 
التا�ضع املخت�س برتاجم الأعالم حيث ترجمنا للكثري من ال�ضخ�ضيات التي 
لها عالقة باملوكب احل�ضيني كالرواديد وال�ضعراء وموؤ�ض�ضي املواكب النوعية 
على  تاأثري  لها  كان  التي  ال�ضخ�ضيات  من  وعدد  والزجنيل  اجلناح  ذا  مثل 
التي  القيمة  املعلومات  من  كنزًا  يعترب  الف�ضل  هذا  فاإن  واإن�ضافًا،  املوكب. 
التي مر  القرية واملراحل  تاأ�ض�س يف  اأن  �ضطرت �ضرية املوكب احل�ضيني منذ 
بها والنق�ضامات التي ح�ضلت وتعددت بها املواكب، وال�ضخ�ضيات التي كانت 
تقود املواكب اإىل اأن ت�ضل لل�ضورة التي هي عليها الآن )2014م(. وقد غطى 
اخلم�ضينات  نهاية  مع  بداأ  الذي  الأ�ضبال  مبوكب  يتعلق  ما  اخلام�س  الف�ضل 
ومطلع ال�ضتينات، وكذلك الت�ضابيه والتمثيليات التي كانت لها جذور عميقة، 

ف�ضاًل عن اجلمعية احل�ضينية التي تاأ�ض�ضت حديثًا وم�ضائل اأخرى عديدة.
موؤ�ش�شات  يتناول  م�شتقاًل  ف�شاًل  الكتاب  ف�شول  بني  اأجد  مل   -
التطوع كلجان التدري�ش والحتفالت والفرق املختلفة والتجمعات 

التي تهتم بالعمل الإ�شالمي ككل، فهل مت اإغفال هذه النقطة؟
�ضماحة ال�ضيخ جمال خرفو�س: كالمك �ضحيح اإجماًل، فنحن مل نخ�ض�س 
لذلك ف�ضاًل يف الكتاب مرجئني ذلك للم�ضروع الكبري )مو�ضوعة �ضماهيج(، 
واملوؤ�ض�ضات  الهامة  الأحداث  من  الكثري  توثيق  الأول  رئي�ضني:   ل�ضببني 
اخلام�س  كالف�ضل  الف�ضول  بع�س  يف  وذلك  اخل�ضو�س  بذلك  والتجمعات 
الذي تعر�ضنا فيه لكل موؤ�ض�ضات املوكب والتي هي غري ر�ضمية، واأي�ضًا الف�ضل 
ال�ضابع الذي تعر�ضنا فيه للجنة التدري�س يف خ�ضم الكالم عن ن�ضوء جمعية 
مركز �ضماهيج الإ�ضالمي. وال�ضبب الثاين هو اأن اخلو�س يف مثل هذه امل�ضائل 
الت�ضعينات  قبل  ما  للفرتة  وذلك  اأكرب،  معلومات  اأطول وجلمع  لوقت  يحتاج 
لأن ما بعدها واإىل الآن نحن مهيمنون على التاريخ والتوثيق فيها، علمًا باأننا 
قد قطعنا �ضوطًا كبريًا يف هذا امل�ضمار اإل اأننا وجدنا اأن ال�ضعي لإنهاء امللف 
�ضيوؤخر امل�ضروع كثريًا، فاآثرنا اإرجاءه للم�ضروع الكبري الذي �ضيتناول ال�ضاردة 

والواردة بحول منه ومّنة.
لوقت  حتتاج  امل�شروع  يف  املهمة  امل�شائل  ا�شتعرا�ش  اأن  اأعتقد   -
اأطول، ولذلك �شاأكتفي ب�شوؤال اأخري ولرمبا يكون لنا لقاء اآخر معكم 
الكتاب  �شتعلنون عن �شدور  وال�شوؤال هو: كيف  الكتاب،  قبل �شدور 

وكيف �شين�شر؟
�ضماحة ال�ضيخ جمال خرفو�س: مثل هذا الكتاب جدير باأن ين�ضر بطريقة 
�ضماهيج  مركز  جمعية  فاإن  وبالفعل  التقدير،  من  حقه  يعطى  كي  راقية 
حلفل  التجهيز  �ضيتم  الطباعة  وبعد  امل�ضروع،  بهذا  جدًا  مهتمة  الإ�ضالمي 
من  العالقة  وذات  املهتمة  ال�ضخ�ضيات  فيه  �ضتدعى  والذي  الكتاب  تد�ضني 
قريتي  لأهايل  العامة  الدعوة  عن  ف�ضاًل  احلبيبة،  البحرين  اأنحاء  جميع 
�ضماهيج والدير وقاليل على اأقل تقدير، وهنالك فكرة باأن يتم توزيع الكتاب 
واملهتمني  الباحثني  اإهداء  �ضيتم  كما  احلفل  يح�ضر  من  لكل  كهدية  جمانًا 
قرية  قيم عن  وثائقي  فيلم  اإنهاء  كما نحن يف �ضدد  ن�ضخًا منهن  واملكتبات 
�ضماهيج يتناول الكثري مما ورد يف الكتاب، �ضيكون اإحدى فقرات ذلك احلفل.

وجودة  اأخالقكم  وطيب  �شدركم  �شعة  على  ل�شماحتكم  �شكرًا 
عر�شكم ومتانة ردودكم وفقكم اهلل لكل خري.
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امل�شروع التوثيقي
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معر�ش ال�شور

معرض الصور خاص

مبركز الزهراء)ع( النسايئ
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معر�ش ال�شور

معرض صور 

تكريم املشاركني يف دورة

التكليف املكثفة األوىل 2014م

التي أقامها املركز الشبايب بالجمعية
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استغفروا ربكم
بقلم: ال�شيد ح�شني �شيد علي الهويدي

والصالة  الرحيم  الرحمن  الله  بسم 
األئمة  بيته  وآل  محمد  عىل  والسالم 
واللعن  الطاهرين  املصطفني  األبرار 
الدائم املؤبد عىل أعدائهم أجمعني من 

اآلن إىل قيام يوم الدين.

أما بعد أيها القارئ الكريم...
أحببت أن أقف معك يف هذه األسطر لعل وعىس أن أتوفق 
يف تبليغك ولو كلمة تكون يل ذخرا »َيوَْم ال َينَفُع َماٌل واَل َبُنوَن 
)88( إاِلَّ َمْن أََتى اللََّه ِبَقلٍْب َسلِيٍم )89(« من سورة الشعراء 

اآليتان 88و89.

اًرا  وأبدأ من قوله تعاىل » َفُقلُْت اْستَْغِفُروا َربَُّكْم إِنَُّه َكاَن َغفَّ
ِبأَْموَاٍل  َوُيْمِدْدُكْم   )11( ْدَراًرا  مِّ َعلَيُْكم  َماء  السَّ ُيرِْسِل   )10(
من   »)12( أَْنَهاًرا  لَُّكْم  َوَيْجَعل  َجنَّاٍت  لَُّكْم  َوَيْجَعل  َوَبننَِي 

سورة نوح اآليات 10و11و12.

هذه اآلية أتت آمرة بمعنى له األثر البالغ عىل مستو الفرد 
واملجتمع وهو االستغفار فحاولت يف هذه الوقفة تبيني معنى 

االستغفار وفوائده وعوائده العظيمة وذلك يف فصلني:

الفصل األول: يف معنى االستغفار:
**االستغفار يف اللغة 

هو مصدر للفعل استغفر واألحرف الثالثة يف بدايته تدل 
عىل الطلب ، كما يقول علماء الترصيف، والغفر معناه السرت 
»مغفر«  املقاتل  رأس  يسرت  الذي  للحديد  فيقال  والتجاوز 
املسلم  السرت« وحينما يقول  املعنى ألستغفر »أطلب  فيكون 

استغفر الله »أطلب السرت من الله«.
**االستغفار يف االصطالح: 

هو طلب العفو التجاوز والسرت من الله تبارك وتعاىل عىل 
ذنوب.

وقد أكد القرآن الكريم ورسول الله )صىل الله عليه وآله( 
وأهل العصمة الكرام عىل أهمية االلتزام بهذا الذكر 

تبارك وتعاىل  الله  الكريم فقد قال  القرآن  فأما ما ورد يف 
تَاًعا َحَسنًا إىَِل  ))وَأَِن اْستَْغِفُرواْ َربَُّكْم ُثمَّ ُتوُبواْ إِلَيِْه ُيَمتِّْعُكم مَّ
َسمًّى َوُيؤِْت ُكلَّ ِذي َفْضٍل َفْضلَُه َوإِن َتوَلَّوْا َفإِنَِّي أََخاُف  أََجٍل مُّ

َعلَيُْكْم َعَذاَب َيوٍْم َكبرِيٍ(( سورة هود اآلية 3.
وقال عز وجل يف نفس السورة اآلية 52 » َوَيا َقوِْم اْستَْغِفُرواْ 
ْدَراًرا َوَيزِْدُكْم ُقوًَّة  َماء َعلَيُْكم مِّ َربَُّكْم ُثمَّ ُتوُبواْ إِلَيِْه ُيرِْسِل السَّ

إىَِل ُقوَِّتُكْم واَلَ َتتَوَلَّوْا ُمْجرِِمنَي ».

وآله  عليه  الله  صىل  الله  رسول  كلمات  يف  ورد  ما  وأما 
فنكتفي لقوله الوارد يف خطبة شهر رمضان: »أّيها الناس إّن 

أنفسكم مرهونة بأعمالكم ففّكوها باستغفاركم«.

وأما ما ورد يف كلمات املعصومني عليهم السالم فهو كثري 
ال يحصيه لسان وال بيان وكله كاشف عن عظمة هذا الذكر 
اليسري من كلماتهم عليهم السالم  ولكن اكتفي بذكر اليشء 

فقد قال موالنا أمري املؤمنني عليه السالم يف دعاء كميل:
» اَللّـُهمَّ اْغِفْر يِل الذُُّنوَب الَّتي َتْهتُِك الِْعَصَم، اَللّـُهمَّ اْغِفـْر 
ُر  يِل الذُُّنوَب الَّتي ُتنِْزُل النَِّقَم، اَللُّهمَّ اْغِفْر يِل الذُُّنوَب الَّتي ُتَغيِـّ
النَِّعَم، اَللّـُهمَّ اْغِفْر يل الذُُّنوَب الَّتي َتْحبُِس الدُّعاَء، اَللّـُهمَّ اْغِفْر 
اَْذَنبُْتُه،  َذْنب  ُكلَّ  اْغِفْر يل  اَللُّهمَّ  الْباَلَء،  ُتنِْزُل  الَّتي  الذُُّنوَب  يِل 

وَُكلَّ َخطيئَة اَْخَطأُتها ».

وقال وموالنا الحسني عليه السالم يف دعاء عرفة:
»اللَُّهمَّ اْكِشْف ُكرَْبتِي، َو اْسرُتْ َعْوَرِتي، َو اْغِفْر يِل َخِطيئَتِي، 
َو اْخَسأْ َشيَْطاِني، َو ُفكَّ ِرَهاِني، َو اْجَعْل يِل َيا إِلَِهي الدََّرَجَة 

الُْعلْيَا يِف اآْلِخرَِة َو اأْلُوىَل«.
وقال موالنا زين العابدين وسيد الساجدين عيل بن الحسني 

عليه السالم يف تعقيبات الصلوات:
ففي تعقيب صالة الظهر »اللَُّهمَّ الَ َتدَْع لَنا َذْنباً إاِلَّ َغَفرَْتُه«

وال يخفى الحرص يف املقام،
ويف بداية تعقيب صالة العرص »اَْستَْغِفُر اللَه الَّذي ال اِلـَه 
 ،« وَاإلِْكراِم  الَْجالِل  ُذو  الرَّحيُم  الرَّْحمُن  الَْقيُّوُم  الَْحيُّ  ُهَو  ااِلّ 
اْغِفْر يل  اَْنَت  ااِلّ  اِلـَه  ال  »ُسبْحاَنَك  املغرب  ويف تعقيب صالة 
ُذُنوبي ُكلَّها َجميعاً َفاِنَُّه ال َيْغِفُر الذُُّنوَب ُكلَّها َجميعاً ااِلّ اَْنَت«.

ويف نهاية التعقيب: »اَْستَْغِفُرَك وَاَُتوُب اِلَيْك«.
أَْهلُُه  أَْنَت  ِبما  َعلَيْنا  َفاْمُنْن   « الثمايل:  أبي حمزة  دعاء  ويف 
اْهتََدْينا  ِبُنوِرَك  اُر  َغفَّ يا  َنيْلَِك  إىِل  ُمْحتاُجوَن  َفإِّنا  َعلَيْنا  وَُجْد 
َبنْيَ  ُذُنوُبنا  وَأَْمَسيْنا.  أَْصبَْحنا  َوِبنِْعَمتَِك  اْستَْغنَيْنا  َوِبَفْضلَِك 

َيَدْيَك َنْستَْغِفُرَك اللُّهمَّ ِمنْها وََنُتوُب إِلَيَْك«.
َكما  وَاْرَحْمُهما  َولِوالِدَيَّ  يِل  اْغِفْر  »اللُّهمَّ  آخر:  مقطع  ويف 
يِّئاِت ُغْفرانا،  َربَّياِني َصِغرياً، اْجزِِهما باإلحسان إِْحسانا َوِبالسَّ
اللَُّهمَّ اْغِفْر لِلُْمؤِْمننَي وَاملُؤِْمناِت االَْحياِء ِمنُْهْم وَاألَْمواِت َوتاِبْع 
وَشاِهِدنا  وََميِّتِنا  لَِحيِّنا  اْغِفْر  اللَُّهمَّ  ِبالَخرْياِت،  َوَبيْنَُهْم  َبيْنَنا 

وَغاِئبِنا َذَكرِنا وَأُُْنثانا َصِغريِنا وََكبرِينا ُحرِّنا وََمْملُوِكنا«

ويف أدعية أهل البيت وكالمتهم عليهم السالم الكثري الكثري 
مما يكشف عن أهمية هذا الذكر.

الفصل الثاني: فوائد وعوائد االستغفار 
تقول القسمة العقلية إن الفوائد والعوائد عىل ثالثة أقسام 
دنيوية  أو  فقط  آخروية  أو  فقط  دنيوية  فوائد  إما  فهي 

وآخروية.
الدنيوية  الفوائد  الثالث،  القسم  وفوائد االستغفار هي من 

اآلخروية، وسأذكرها مرتبة:

*الفوائد الدنيوية لالستغفار: 
وهي كثرية جدا بلحاظ جهتها وإليك أيها القارئ بعضها. 

1(من جهة األموال:
فإن االستغفار من األسباب والعلل الجالبة للمال ففي اآلية 
اًرا  املباركة يف سورة نوح »َفُقلُْت اْستَْغِفُروا َربَُّكْم إِنَُّه َكاَن َغفَّ
ِبأَْموَاٍل  َوُيْمِدْدُكْم   )11( ْدَراًرا  مِّ َعلَيُْكم  َماء  السَّ ُيرِْسِل   )10(

َوَبننَِي َوَيْجَعل لَُّكْم َجنَّاٍت َوَيْجَعل لَُّكْم أَْنَهاًرا )12(«.

2(من جهة األوالد:
إن لالستغفار أثره البالغ يف إيجاد الذرية الصالحة ويمكن 
القول بأنه من العالجات التي ذكرها السادة األطهار عليهم 

السالم يف كلماتهم النورانية 
الكليني  يعقوب  بن  محمد  الشيخ  اإلسالم  ثقة  روى  فقد 

»قدس الله نفسه الزكية » يف كتابه املعروف »الكايف«
عن عيل بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمري عن بعض 
أصحابه قال: شكا األبرش الكلبي إىل أبي جعفر عليه السالم: 
السالم  عليه  قال  شيئا؟  علمني  وقال  له  يولد  ال  قال:  أنه 
الله  فإن  مرة  مائة  ليلة  كل  يف  أو  يوم  كل  يف  الله  »استغفر 
اًرا » إىل قوله: »َوُيْمِدْدُكْم  يقول: » اْستَْغِفُروا َربَُّكْم إِنَُّه َكاَن َغفَّ

ِبأَْموَاٍل َوَبننَِي«. الكايف الجزء السادس.

ويف رواية أخرى أيضاً عن الكليني »عليه الرحمة » يف كتابه 
الكايف :

بن  يعقوب  عن  زياد  بن  سهل  عن  أصحابنا  من  عدة  عن 
يزيد عن محمد بن شعيب عن النرض بن شعيب عن سعيد 
اإلمام  _يعني  السالم  عليه  عبدالله  ألبي  :قلت  قال  يسار  بن 
الصادق _ ال يولد يل فقال :استغفر ربك يف السحر مائة مرة 

فإن نسيته فاقضه«. املصدر السابق.

*الفوائد األخروية:
ونذكر  والكم  الكثرة  حيث  من  الدنيوية  كالفوائد  وهي 

فائدتني فقط:
*األوىل: من جهة محو الذنوب:

فإن االستغفار املصاحب للتوبة هو مساح لذنوب وآثارها 
من  نقلتها  املعني  هذا  عىل  الدالة  الروايات  بعض  وإليك 

كتاب الكايف لثقة اإلسالم الكليني.
الرواية األوىل: عىل بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمري 
عن محمد بن حمران عن زرارة قال :سمعت أبا عبدالله )عليه 
السالم ( يقول »إن العبد إذا أذنب ذنبا أجل من غدوة إىل الليل 
فإن استغفر لم يكتب عليه«. الكايف ج2 باب االستغفار من 

الذنب
الرواية الثاني: عيل بن إبراهيم، عن أبيه، وأبوعيل األشعري، 
ومحمد بن يحيى، جميعا، عن الحسني بن إسحاق، عن عيل 
بن مهزيار، عن فضالة بن أيوب، عن عبدالصمد ابن بشري، 
أذنب  إذا  املؤمن  العبد   « قال:  السالم  عليه  عبدالله  أبي  عن 
ذنبا أجله الله سبع ساعات فإن استغفر الله لم يكتب عليه 
يشء وإن مضت الساعات ولم يستغفر كتبت عليه سيئة وإن 
املؤمن ليذكر ذنبه بعد عرشين سنة حتى يستغفر ربه فيغفر 

له وإن الكافر لينساه من ساعته«. نفس املصدر السابق 

*من جهة حال صحيفة املستغفر يوم القيامة:
فقد ذكرت بعض الروايات شكل وحال صحيفة املستغفر 

يوم القيامة وإليك رواية تدلل عىل هذا املعنى:
محمد بن يعقوب الكليني عن عدة من أصحابنا عن أحمد 
بن محمد عن حسني بن سيف عن أبي جميلة عن عبيد بن 
أكثر  إذا   « الله )عليه السالم( قال:  أبو عبد  زرارة قال: قال 
 2 ج  الكايف  تتألأل«.  وهي  صحيفته  ُرفعت  االستغفار  العبد 

باب االستغفار.

ويف ختام هذه الوقفة أسئل الله العيل القدير أن يوفقنا لهذا 
العمل وأن يجعل عواقب أمورنا خريا إنه عىل كل يشء قدير 

وصىل الله عىل محمد وآله الطاهرين.
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رمضان  شهر 

وكأس العالم

�شعر: ح�شني عي�شى اأبون�شيب

انته تهتم باأمور الدنيا والدين
انته لذنوب ويا اأخطاءك عديدة

تغفل تخلي عليك اأكرب من الدين
لنها اأفعالك مكايد وم�ضيده

ت�ضاأله من فاز قال بلمحه اثنني 
جنه كا�س العامل ينجيه بيده

وال�ضالة وينك ي�ضابر قال احلني
ب�س اجوف الهدف وارجع اأعيده

ومن ي�ضلي تقول جوه مثل جوين
يف املباراة يلعب ومد ي�ضيده

وال�ضجود اإن �ضاء اهلل مي�ضي ي�ضجل اثنني
والركوع ويا رونالدو جنه عيده

قاعد بغفلة و�ضالته ت�ضري نارين
يلتفت روحه يف جهنم عاحلديدة

ل ثواب ول �ضكر وبوزه �ضربين
لنه خا�ضر يف مباراته الأكيدة

لالأ�ضف قاعد يتابع فيه دهرين
واخل�ضارة يف ال�ضالة اللي تفيده

املاأمت املهجور
بقلم: عبداهلل ح�شن امل�شيح

يف ضل التطورات وتكنولوجيا العرص الحديث انطالقا من الشاشات الفضائية الشيعية والبث 
املبارش للمحارضات اإلسالمية واللطميات املصورة وصوالً إىل اإلنرتنت يف األجهزة الرقمية الحديثة، 
جيد  األمر  وهذا  استئذان  بدون  والهواتف  املنازل  تقتحم  واللطميات  املحارضات  هذه  أصبحت 
نسبياً والسبب يف ذلك يعود إىل نرش مذهب أهل البيت وكرس التكتيم اإلعالمي املضلل للشيعة يف 
العالم، ولكن له آثار سلبية أيضاً أثرت عىل الحضور يف املآتم وأصبحت هده الظاهرة تنترش عىل 

نطاق أوسع يف جميع قرى ومناطق البحرين.
اإلعالم الريايض الحديث: 

اإلعالم الريايض الحديث واالحرتاف الكروي أحد عوامل عزوف الشباب عن املؤسسة الحسينية إذا ما تعارضت فيها أوقات 
املباريات السبب يف ذلك يعود إىل عدم إرشاك الطاقات الشبابية يف العمل املؤسساتي، عدم إعطائهم الفرصة املناسبة لتفريغ 
طاقاتهم الشابة يف األعمال الحسينية، إن سياسة االحتكار وحب التسلط عند البعض ترسب لنا هذا العزوف والبحث عن 
الشباب يعلم بصفقات الالعبني  أكثر  الدوري األسباني والدوري اإليطايل والدوري االنجليزي، حتى إن  البديل كمشاهدة 
وانتقاالت الالعبني بني األندية وأسماء الفرق وكل ما يتعلق بالرياضة باملقابل إهمال رصيح يف املناسبات الدينية من قبل 

الشباب.

الجمهورية العراقية: 
انفتاح الجمهورية العراقية وزيارة اإلمام الحسني )ع( غريت الكثري من املوازين وهذا يشء طبيعي نوعاً ما بعد القبضة 
الحديدية التي عانى منها العراق أيام الطاغية صدام لذلك شوق الوصول ولهفة الزيارة من الجماهري الحسينية أثرت عىل 
الحضور يف املأتم باملناسبات املركزية عىل أقل تقدير وهنا أعني الجميع بما فيهم الرواديد والخطباء، املآتم يف أَمس الحاجة 

للخطيب والرادود وللمعزي ملاذا تهجر املآتم يف األربعني وتتقلص املواكب ويصبح املنظر مخجل!

موضة املضيفات:
املضيفات أحد العوامل الرئيسية التي أبعدت الكثري من الكوادر عن الخدمة يف املأتم وكل من يحدث له خالف مع أي 
شخص باملأتم ينشق ويفتح له مضيف عىل حب الحسني، املضيف لضيافة خدام الحسني ولسكب املاء لهم عند مرور املوكب 
وتقديم بعض الخدمات الرضورية للمعزين وليس علينا أن نجعله مقراُ للتسلية واألكل ومضيعة الوقت واالبتعاد بسببه عن 

املأتم ومن ثم إن امليزانية التي يرصفها الناس عىل املضيف ضخمة نستطيع إعالة عوائل محتاجة بهذه األموال.
ملاذا كل املضيفات تفتح من أجل تقديم األطعمة هل الخدمة الحسينية مقترصة عىل تقديم الطعام فقط؟ ملاذا ال نفتح 
مضيف نوزع فيه ترجمات عىل الجاليات اآلسيوية يف البحرين يقرئون فيها عن الثورة الحسينية لعلهم يهتدون للصواب؟! 

التوثيق عصب العمل املؤسساتي
بقلم: اأ. حبيب الفرج

منذ انطالقة العمل عىل تأسيس الجمعية، و مع وضع اللبنات األوىل و القواعد األساسية لجمعية مركز سماهيج 
اإلسالمي، كان للتوثيق أولوية خاصة، و ذلك إليماننا بأهميته و الفائدة الكبرية التي تعود عىل العمل اإلسالمي 

منه. 
و يشكل التوثيق ألي مؤسسة تاريخاً و زخماً تراكمياً يعرب عما أنجزته هذه املؤسسة عىل مدار سنوات عملها، كما 
يشكل التوثيق كما من الخربة يمكن التعويل عليه يف مواجهة تحديات املستقبل، فيمكن االستفادة من التجارب 
والناجحة و تطويرها و االنطالق منها نحو نجاح أكرب. و قد يكون التوثيق عىل   املستوى الداخيل للمؤسسة و 

عملها تارة، كما يمكن أن يكون عىل نحو أوسع فيفيد منه املجتمع لكونه يسد حاجة ملحة تحتاجها كل أمة ينتفع بها كل مجتمع.
 و قد آلينا يف الجمعية أال تقترص جهود التوثيق عىل شؤون الجمعية و عملها فحسب، بل تتجاوز ذلك، فقد وضعنا أفقاً أمامنا أفقاً واسعاً 
يف هذا املجال. و لعل من ثمرات ذلك التي من املؤمل أن نجني ثمارها قريباً هي ثمرة املرشوع التوثيقي لقرية سماهيج الذي نأمل أن يشكل 

أطروحة جديدة و فريدة لسماهيج املايض و الحارض.
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املؤمنني  جميع  تناشد  فورتني  قناة 
الوقوف معها بتقديم الدعم املايل العاجل 
لتستمر يف مسريتها ببث فكر آل البيت 
محمد عليهم السالم ويمكنكم التواصل 
عىل الرقم التايل 009647715889809 

أو جمعية مركز سماهيج اإلسالمي 
ت: 0097333211152
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دوالر   55 أو  سعودي  ريال   200 ب  فقط  اآلن 
لقناة  اإلعالنات  رشيط  عىل  إعالنك  كامل  لشهر 
شاشة  عىل  إعالنية  لوحة  مع  الفضائية  فورتني 
لشهر  وإعالن  شهر  طيلة  مرات   5 بعدد  القناة 
كامل لربوشور داخل تطبيق القناة عىل الهواتف 

املحمولة.
 كذلك إمكانية التحكم بتغري إعالنك بنفسك من 

خالل تطبيق القناة عىل هاتفك 
 اغتنم الفرصة واشرتك بإعالناتي اآلن من خالل 
عىل  التواصل  أو  اإلعالنات  بمندوب  االتصال 

الواتساب عىل الرقم التايل
+ 9809 588 771 964
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وإذا كانت املعصية 
من منشأ وضع نفيس 
انهزامي استسالمي، 
فإن التوبة إنما هي 

تمرد عىل هذا الوضع 
وخروج من حالة 
العبودية إىل حالة 
الحرية، ومن واقع 

الضعف واالستسالم 
والهزيمة إىل واقع 
القوة واملقاومة 

والنرص. 
فالتوبة ذات قيمة 
عالية للتائب من 

ذنبه ألنها صمود بعد 
التقهقر، وتماسك 

بعد الّذوبان، واشتداد 
بعد االهرتاء، وقوة 

بعد الضعف، ونرص 
بعد الهزيمة، وربح 
بعد الخسارة، وهي 
عّز بعد الّذل، وغنى 

بعد املسكنة كما يراها 
اإلمام زين العابدين 

عليه السالم. 
ومن أجل ذلك البد من 
التوبة ملن أراد الحرية 
والقوة والعزة والنرص 

والتفوق.

من كلمات سماحة آية 
الله الشيخ عيىس أحمد 

قاسم )حفظه الله(
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احجز مساحة إعالنك لألعداد القادمة، للحجز 33878200
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بقلم : يوسف محمد البناء
رئيس املركز اإلعالمي 

يزداد تطور اإلعالم يوماً بعد 
التكنولوجيا،  تطور  مع  يوم 
فاملؤسسات اإلسالمية بحاجة 
التكنولوجيا  هذه  مواكبة  إىل 
والتطور لكي تساهم يف نمو 
الغربية  األفكار  دخول  مع  بالخصوص  املجتمع 
وعىل  لإلسالم،  الحقيقة  الصورة  تشوه  التي 
املؤسسات اإلسالمية ال سيما الشيعية أن تستغل 
وتساهم  التكنولوجيا  تلك  تقتحم  لكي  الفرصة 
بشكل فعال يف نرش أفكار وأخالق الدين املحمدي 
األصيل عرب وسائل التواصل االجتماعي املختلفة 
واليوتيوب..  والتويرت  والفيسبوك  )االنستغرام 

إلخ(. 
فعالية  الربامج  الحارض تشكل هذه  وقتنا  ويف 
كبرية يف املجتمع بالخصوص برنامج االنستغرام 
وتتابعه  املجتمع  فئات  جميع  تستخدمه  الذي 
وهناك  وغريها،  والصور  لألخبار  بلحظة  لحظة 
املفيد واملرض، فعليه يجب علينا أن نركز عىل مثل 
هذه الربامج فنقوم بنرش ما هو مفيد كفكر وعلوم 
وواضح  جذاب  بشكل  )ع(  البيت  أهل  وأخالق 
الفكرة  كانت  وكلما  األعمار،  جميع  مع  يتناسب 
بالصوت والصورة كانت أفضل؛ ألن مجتمعنا يف 
الوقت الحارض ال يريد قراءة النصوص الطويلة 

التي يعدها مملة.
أطفالنا،  عىل  الوسائل  هذه  تأثري  ننىس  وال 
فالطفل أكثر تأثراً باألفكار الجديدة ومن ثم البد 
من محاربة غزو الثقافة الغربية واستغالل هذه 

الوسائل يف توعيتهم وتوصيل الفكر املحمدي.
وأخرياً ال ننىس شهر الله شهر العبادة والطاعة 
تستغل  أن  املؤسسات  عىل  إذ  والربكة  والخري 
هذه الوسائل يف هذا الشهر الكريم، لنرش أحكام 

وأخالق الصيام وبالخصوص الشائعة منها.

ت�شدر عن جمعية مركز �شماهيج الإ�شالمي 
�ش.ب: 24949  املحرق - مملكة البحرين

almarkaz.sic@gmail.com :الربيد الإلكرتوين 

@markazsamaheej

/SamaheejIslamicCentre

الطفرة اإلعالمية
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ح�شور دائم يف فعاليات اجلمعية وماأمت الزهراء )ع(

ا�شرت و�شاهم
واأربح معنا
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