
ا�شرتاتيجية ال�شعارات
خالل  املعتمد  شعارنا  كان 
وذلك  سنوات  سبع  حوايل 
)2001م(  عام  التأسيس  منذ 
وحتى اإلشهار عام )2008م(، 
مؤسساتي  عمل  )نحو  هو: 
هذا  اعتماد  واستمر  حقيقي(، 
إيماناً  اللحظة،  حتى  الشعار 
منا بأن املشكلة األكرب يف العمل 
الديني  االجتماعي  التطوعي 
الحقيقي،  املؤسساتي  العمل  ثقافة  ضعف  يف  تكمن  الخريي 
فسارت الجمعية عىل تلك الخطى بإتقان وعناية إىل أن أضحت 
أو  التنمية  وزارة  وهي  األم  املظلة  لدى  سواء  بها  موسومة 

الجمعيات واملؤسسات ذات النشاط املشابه أو القريب.
عىل  موزعة  عاماً   )13( الشعار  ذلك  اعتماد  عىل  مر  وقد 
قبل  فيما  أعوام   )7( بواقع  وذلك  تقريباً،  متساويتني  فرتتني 
التأسيس واإلشهار، و)6( أعوام فيما بعد التأسيس واإلشهار، 
وهي حقبة كافية جداً لتحقيق الهدف وهو الوصول ملستوى 

متقدم وراٍق من املعمل املؤسساتي الحقيقي، وبالفعل تحقق 
للنظر  يدعو  الذي  األمر  متصوراً،  كان  مما  بأعىل  الهدف 
مجلس  قرر  وبالتايل  والهدف،  يتماىش  بما  الشعار  ذلك  يف 
اإلدارة إجراء تعديل عىل الشعار املقصود بما يتناغم والهدف 
وجدارة  اقتدار  بكل  تحقق  قد  املغزى  أن  وحيث  املنشود، 
فسيكون شعارنا القادم بدءاً من العام التايل )2015م( هو: 
)نحو(، حيث  كلمة  بحذف  وذلك  )عمل مؤسساتي حقيقي( 

وصلت الجمعية ألقىص درجات النجاح والتميز. 
إن الحديث عن النجاح ليس أمراً سهالً وال يمكن تغطيته 
بالعبارات اإلنشائية، فهو يحتاج إىل استعراض برامج وخطط 
عىل  امللموسة  الواقعية  النتاجات  عن  فضالً  وقوية  محكمة 
األرض، فالنجاح يعني الحضور والتواجد بالرغم من العقبات 
الكئود، وكلما كانت العقبات أكثر صعوبة وقدرة عىل اإلعاقة 
كلما كان النجاح أكرب والنتاج أبهر، وكلما كانت العقبات غري 
النجاح  كان  والتسقيط  اإلفشال  بإرادة  ومقصودة  طبيعية 

أظهر وأطهر.
الحديث عن نجاحات جمعية مركز سماهيج  ولذلك فإن 
نظر،  فيها  التي  املسائل  أو  املحتمالت  من  يعد  لم  اإلسالمي 
والعقبات  التوقعات واالحتماالت واإلنشاءات  بل قفز عىل كل 
والتسقيطات والتقصدات، حتى غدا من املسلمات والرضورات 
بال جدال، وذلك راجع لحضوره الراكز يف املجتمع والفعاليات 

أعداء  مزايدات  فوق  صعباً  رقماً  وبات  تالوينها،  بمختلف 
النجاح وأرباب الفشل والكساح.

لجمعية  والكمية  النوعية  النجاحات  عن  نتحدث  حينما 
القاريء  يدي  بني  نضع  فنحن  اإلسالمي،  سماهيج  مركز 
الجمعية،  نجاحات  أخبار  يف  متخصصة  نرشة  الكريم 
الفعاليات  كل  وترصد  تتتبع  التي  )املركز(  نرشتنا  وهي 
الفريدة  التي تضطلع بها هذه املؤسسة  واألدوار واإلنجازات 
وبالتفصيل، فيغوص القاريء يف بحر من النتاجات والخربات 
شيئاً  حامالً  إىل  العباب  ذلك  من  يخرج  فال  الفذة  واملشاريع 

يقدمه ملجتمعه ودينه ووطنه.
ونعدكم باملزيد عىل سواعد املركزاويني املخلصني بدءاً من 
أعضاء مجلس اإلدارة ومروراً باألعضاء العاملني وعروجاً عىل 
لله ريبو  باملنتسبني والرواد، وما  الفخريني وانتهاءاً  األعضاء 
سماهيج  مركز  جمعية  وتبقى  نكدا،  إال  يخرج  ال  خبث  وما 
عن  يعرب  الذي  الحقيقي  املؤسساتي  للعمل  مناراً  اإلسالمي 
الكثري  استفادت  ولكم  متعاٍل،  فني  وذوق  عاٍل  إداري  حس 
من املؤسسات من إضاءاتها سواء بشكل مبارشة عرب اللقاءات 
ومشاريع الرشاكة، أو بشكل غري مبارش من خالل ما يطفح 

من هذه النرشة بني الفينة واألخرى.
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يف إطار الرشاكة املجتمعية بني الجمعية ومؤسسات املجتمع املدني واملؤسسات الحكومية،  وللسنة 
الثانية عىل التوايل، من املزمع أن تقيم جمعية مركز سماهيج اإلسالمي نسختني من مسابقة حروف 
سماهيج  مدرسة  مع  بالتعاون  2014م  ديسمرب  شهر  من  الثاني  األسبوع  يف  اإللكرتونية  الثقافية 
اعتمدت  التي  التدفقية والتشغيلية ملدرسة سماهيج  الخطة  للبنني، وذلك ضمن  اإلعدادية  االبتدائية 
من العام املايض وتم تفعيلها هذا العام، إذ سيتنافس عليها صفوف الثالث اإلعدادي األربعة بواقع 
طالبني من كل صف، عىل أن يتأهل الفائز بالبطولة تلقائياً إىل املسابقة الخارجية عىل مستوى مدارس 

محافظة املحرق مع مطلع أبريل من العام 2015م.  صفحة 17

العيد الكبري.. عيد عبيد ال�شالح الأول 

الرشيف  الفطر  عيد  صبيحة  ويف  نوعية  سابقة  يف 
2014م،  يوليو   29 املوافق  الثالثاء  يوم  املصادف 
أحيت جمعية مركز سماهيج اإلسالمي السنة األوىل من 
واملجزرة  األفضع  الدهماء  للداهية  الثالثمائة  الذكرى 
عام  حدثت  التي  الصالح(  )عبيد  األنجع  الدامية 
1717م إثر الغزو العماني اليعربي األبايض الخارجي 
الناصبي للبحرين يوم عيد الفطر السعيد. صفحة 7

دورة التكليف 1436هـ

دورة التكليف يف مركزنا تنقسم إىل: 
1( املتابعة مع ما قبل التكليف وهو القسم 
النظري ملا قبل التكليف يف السنة املاضية، لهذه 

السنة حيث أصبحت مكلفة.
تسجل  لم  ملن  والعميل  النظري  التعليم   )2
يف دورة ما قبل التكليف حيث أنها تأخذ دورة 

التكليف فقط ولكن بشكل مكثف. صفحة 18
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بقلم: �شماحة ال�شيخ جمال اآل خرفو�ش
اآلفات  أفتك  من  التسقيط  آفة  تعد 
السنن  من  فهي  األسف  ومع  باملجتمعات 
الجارية فيها بحيث أصبحت ال تنفك عنها 
يحدثنا  والتاريخ  زمانياً،  أو  مكانياً  سواء 
عهد  منذ  الخطرية  السنة  تلك  بجريان 
بعد  هابيل  قابيل  قتل  ملا  السالم  عليه  آدم 
جريانها  ويستمر  تسقيطه،  يف  فشل  أن 
تسقيط  محاوالت  يف  صوره  بأجىل  متمثالً 
األنبياء والرسل واألوصياء واألولياء واألمثل 

فاألمثل.
ويهون التسقيط حينما يكون من الفاجر 
واملؤمنني  واألولياء  لألنبياء  الكافر  الفاسق 
ولكنه  بينهما،  الجذري  لالختالف  نظراً 
والدين  االتجاه  أتباع  بني  يكون  ملا  يعظم 
الذين  أولئك  خصوصاً  الواحد،  والوطن 
تجمعهم أوارص الدين، حيث أن األديان أكرب 
والتكاتف  لأللفة  وداعم  للتسقيط  رافض 
بما تحمله من أخالقيات ثقافة حسن الظن 
وتحريم الغيبة ونرصة املؤمن وما إىل ذلك.

إن حب )التسلط والتملك والجاه والغرية 
والحسد والفشل( تعترب أهم أسباب النزوع 
للنجاح  عدواً  يكون  ال  فالناجح  للتسقيط، 
الغابط واملحب  للتسقيط وكذلك  فال ينزع 
ألخيه ما يحبه لنفسه، ومن هنا فإن انتشار 
ظاهرة التسقط تاريخياً ويف كل املجتمعات 
األخالقية  األمراض  تلك  ترّسي  من  نابعة 
والنفسانية التي حذر منها الشارع املقدس 
يف القرآن الكريم والسنة الرشيفة وأحادث 

أهل البيت عليهم السالم. 
السالم  عليه  بن عيل  الحسني  اإلمام  ِمثُل 
أن  ألحد  كيف  املباركة،  الرشيفة  ونهضته 
يتجرأ عليه وعليها بالتطاول لحد التسقيط 
لعىص  وشقاً  الدين  من  مروقاً  واعتبارهما 
املسلمني، بل خروجاً عن الحد إذ قتل بسيف 

الجد؟؟!! مثل الحسني بن عيل عليه السالم 
ال يصح أن يقال عنه ما هو أهون مما ذكر 
يقال:  أن  يصح  فال  ذكر،  ما  عن  فضالً 
ومالنا  سلطان  ويزيد  سلطان  )الحسني 
الحسني  ألن  السالطني(،  بني  والدخول 
السالم ليس سلطان كريس وملك بل  عليه 
هو سلطان الدين والدنيا، ومع ذلك اجتهد 
مسلمون يف تسقيطه بشتى الوسائل سواء 

االجتماعية أو الرشعية!!!
عليه  الحسني  بقتل  يزيد  يأمر  حينما 
السالم فإن مبعث ذلك كله الفشل والتشبث 
والغرية،  والحسد  حق  وجه  دون  بالكريس 
التدين  مقاييس  لكل  فاقد  يزيد  كون 
واألخالق فضالً عن الخالفة والحكم، وهذا 
هو السبب األساس يف اجتهاد يزيد يف عملية 
تسقيط الحسني عليه السالم بكل الوسائل، 
فكلما زادت وتعدد وسائل التسقيط دل ذلك 
عىل مدى الرعب الذي كان يمثله له الحسني 
عليه السالم. وبعد استشهاد الحسني عليه 
ركب  تسقيط  يف  األمويون  أخذ  السالم 
عليها  زينب  العقيلة  تقوده  الذي  السبايا 
عليه  العابدين  زين  اإلمام  بمعية  السالم 
أكرب  بعبعاً  يشكل  كان  الركب  ألن  السالم، 
فاتهم  السالم،  عليه  الحسني  وجود  من 
بأنه يضم سبايا ورؤوس الرتك والديلم أو 

الخوارج وما شابه.

الحسني  لنارص  تسقيط  من  جرى  وما 
األكرب وهو املختار الثقفي العظيم يسري عىل 
الشيعة  من  أن كثرياً  لدرجة  الطريق،  ذات 
يف ذلك الزمان اعتقدوا بأن املختار لم يكن 
السالم  عليه  للحسني  النرصة  يف  مخلصاً 
الهوى،  وكيساني  كان طالب كريس  وإنما 
وإىل اآلن ما تزال تلك التسقيطات منطلية 
واملختار  األسف،  شديد  مع  البعض  عىل 
من ترحم عليه وقال فيه اإلمام الباقر عليه 

السالم: )ما ترك لنا حّقاً عند أحد إاّل طلبه، 
أيضاً:  وقال  بدمائنا(،  وطلب  قتلتنا،  قتل 
)ال تسبّوا املختار؛ فإنّه قتل قتلتنا، وطلب 
بثأرنا، وزّوج أراملنا، وقّسم فينا املال عىل 

العرسة(.
إال أن الحق يعلو وال يعىل عليه واملستور 
الحسني  فبات  قيايس،  انكشف يف وقت  قد 
للحق  ومنرباً  لألحرار  مناراً  السالم  عليه 
واألمويون  يزيد  وأصبح  للحرية،  ومنهجاً 
ومن حذا حذوهم يف مزابل التاريخ ال قدر 
سيد  لقرب  تزحف  فاملاليني  قيمة،  وال  لهم 
الشهداء يوم األربعني وغريه، نادبة الحسني 
عليه السالم ومنددة بيزيد وأزالمه وكل من 

سار عىل نهجهم ودافع عنهم. 
لبيباً،  كان  إن  يفهم...  باإلشارة  واللبيب 

الشجرة  رمي  بمثابة  التسقيط  فأسلوب 
تمثال  بناء  يكفل  بما  بالحجارة  املثمرة 
َخَور،  عظيم، فهو فشل يف فشل وَخَور يف 
والتسقيط ال ينتج عنه إال تنصيب، كما هو 
التنصيب غري املصيب ال يثمر إال تسقيطاً، 
يف  اجتهادهم  أن  املسقطون  يدري  ولو 
بربكة  هي  فيه  واستمراريتهم  التسقيط 
ألن  فعلوا،  ملا  تسقيطه  أرادوا  من  دعاء 
الناجح يفهم بأن أحد أرسار نجاحه الكربى 
محاولة البعض لتسقيطه، ومن تواضع لله 
وال  املظلومني  من  اجعلني  فاللهم  رفعه، 
مرفوع  املظلوم  ألن  الظاملني،  من  تجعلني 
املسقطون  رفع  فكم  مسقط.  والظالم 
للحسني عليه السالم سهمه وحلقوا برايته 
خفاقة ولنا يف أحداث األحساء األخرية خري 
عربة، فقد أرادوا إسقاط العزاء عىل الحسني 
فساهموا  الحسينيات  داخل  السالم  عليه 
الشوارع  يف  أعالمه  وإشهار  ناره  بإذكاء 

فافهم.

ظاهرة الت�شقيط واحل�شني )ع(

ظاهرة الت�شقيط والإمام احل�شني )ع(
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كلمة مركز الإحياء
بقلم: اأ. عمار عبداجلليل ر�شي  رئي�ش مركز الإحياء

اإلسالمي  سماهيج  مركز  جمعية  كعادة 
اإلمام  إحياء عاشوراء  تتميز يف  يف كل سنة 
مركز  قسم  بالذكر  ونخص  )ع(،  الحسني 
يف  السنة  هذه  والحارض  املتابع  إن  اإلحياء. 
وتسري  ومنظمة  سلسلة  يجدها  فعالياتنا 
بكل يرس بشكل متتابع من دون أن يحس 
بمرور الوقت الذي يقضيه فيها، وذلك يعود 
لتنوعها وحدوثها يف مكان واحد وهو مأتم 
هو  كان  لطاملا  الذي  السالم  عليها  الزهراء 
الصعاب  وتذليل  اإلسالمي  العمل  احتضان  يف  األول  زال  وما  األساس 
وإتاحة الفرص لكل من يريد أن يساهم يف العمل اإلسالمي. قبل شهر 
خرفوش  آل  جمال  الشيخ  لسماحة  تحشيدية  كلمة  هناك  كان  محرم 
بمناسبة قدوم موسم عاشوراء وتحدث يف تلك الكلمة عن األخالقيات 
عملنا  يف  اإلخالص  خالل  من  بها  ونقوم  نتمسك  أن  علينا  يجب  التي 
عام،  لنا يف كل  تتاح  التي  العظيمة  الفرص  السالم، وعن  عليه  لإلمام 
وكيف نستفيد منها للخروج بأفضل املحصالت والنتائج للوصول إىل 
الرب  قبل  من  والرضا  األجر  وبالتايل  السالم  عليهم  البيت  أهل  رضا 
تبارك وتعاىل، فمن مظاهر املجالس الحسينية البكاء عىل الحسني ومن 
للحسني )ع( يف  بالتباكي، وكيف نكون خداماً  لم يقدر فليجتهد ولو 
كل املجاالت من خدمة املعزيني، واملشاركة يف اللطم والرثاء وغريها... 
من  ويبدأ  واحد  مكان  يف  كان  سابقاً  ذكرنا  كما  السنة  هذه  برنامج 
آل خرفوش  الشيخ جمال  املتميز سماحة  الخطيب  كان  العرص حيث 
وألول مرة يف شهر محرم يف سماهيج، فقد كانت فرصة عظيمة ألهايل 

القرية ملا يتميز به سماحة الشيخ من أداء رائع يف نعيه ورثاءه ملصيبة 
يلقيها  التي  القيمة  واملواضيع  املحارضات  إىل  باإلضافة  األحرار،  أبي 
ومواكبة  والتوجهات  األعمار  لجميع  مناسبة  وتكون  الشيخ  سماحة 
من  أكثر  الحضور  جعل  الذي  األمر  أحداث  من  الساحة  يف  يجري  ملا 
أي سنة سابقة من الرجال والنساء، وما أن ينتهي املجلس الحسيني 
حتى يأتي وقت صالة املغرب جماعة بإمامة سماحة الشيخ أيضاً التي 
عادة ما تنقل من املسجد إىل املأتم لكي تستوعب أكرب عدد من املصلني، 
التي  عاشوراء  زيارة  تقرأ  مبارشة  الجماعة  صالة  من  االنتهاء  وبعد 
نفخر بأن نكون أول من قام بإحياءها طوال العرشة يف سماهيج منذ 
سنوات، ومن بعدها قام اآلخرون بالسري عىل نهجنا يف موسم عاشوراء، 
ألبي  سابع  كليلة  الليايل  بعض  يف  املخصوصة  الزيارة  إىل  باإلضافة 
الناحية املقدسة يف ليلة الحادي  الفضل العباس عليه السالم، وزيارة 
عرش. والفعالية التي نختم بها ليلتنا يف مأتم الزهراء هو موكب الزهراء 
عليها السالم الذي يبدأ بعد انتهاء الزيارة بنصف ساعة تقريباً. وأهم 
ما يميز فعالياتنا ونفخر به هو وجود مكان خاص للنساء وبالتحديد 
يف صالة الزهراء حيث تنقل كل الفعاليات املقامة بالصوت والصورة 
يف بث مبارش. إن الغرض من ذكر هذه التفاصيل هو توضيح املجاالت 
التي من خاللها يستطيع اإلنسان أن يسمو بنفسه وروحه يف التقرب 
إىل الله تعاىل يف كل مجاالت العبادات الروحية وما يزيدها تألقاً ورفعة 
ربطها بالجانب العميل فعندما تحرض للمأتم وتبكي عىل الحسني )ع( 
قلبك يتطهر، وعندما تستمع للمحارضات الهادفة عقلك يتنور، وحينما 
تبادر للخدمة يف املأتم روحك تسعد وتفخر بأنك خادم للحسني، وحينما 
والزيارات  لألدعية  تنصت  وعندما  العظيم،  األجر  تنال  جماعة  تصيل 
يزداد صفاء روحك وقربك لله، وخري ما تختم به املشاركة يف املواكب 
الحسينية التي من خاللها تتعزز لديك الروح الثورية من روح اإلمام 
الحسني عليه السالم... والحديث يطول يف تحليل وتبيان اآلثار العظيمة 

لكل هذا اإلحياء. 

إحياء ليايل عرشة املحرم
بزيارة عاشوراء والناحية املقدسة

يف عاشوراء املركز لهذا العام كان ملركز اإلحياء دور مهم يف إحياء فعاليات 
متنوعة، ومنها:

1( قراءة زيارة عاشوراء والزيارة املخصوصة، من ليلة الحادي من املحرم  
إىل يوم العارش من املحرم.

املشاركة يف  الحادي عرش، حيث كانت  ليلة  املقدسة يف  الناحية  2( زيارة 
قراءة الزيارات من مختلف رواديد وقراء القرية.

وكان الحضور حاشداً ومميزاً، يف مختلف الفعاليات، ومن مختلف الفئات 
العمرية.

من   خرفوش  آل  جمال  الشيخ  سماحة  بإمامة  الجماعة  صالة  انتقلت   )3
مساجد القرية: )مسجد العني العودة والشيخ رشيد ومسجد الزهراء عليها 
السالم إىل مأتم الزهراء عليها السالم( حيث يمتاز املأتم بمساحة أكرب ليسع 
عدد املصلني الحاشد وملزاحمتها للفعاليات األخرى التي يقيمه مركز اإلحياء 

كزيارة عاشوراء وغريها من الربامج والفعاليات.
التي يقيمها مركز اإلحياء برنامج لعن  4( من الربنامج 
قتلة اإلمام الحسني عليه السالم، من يوم الحادي من املحرم 
الحسني  اإلمام  أربعني  العرشين من صفر أي يوم  إىل يوم 

عليه السالم.

مركز الإحياء
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صالة عيد الفطر  املبارك
الفطر  عيد  أقيمت صالة  املوافق 2014/7/29م  الثالثاء  يوم  يف 
املبارك للعام 1435هـ يف مأتم الزهراء )ع( بإمامة سماحة الشيخ 
مركز  جمعية  من  بتنظيم  السنوية  العادة  عىل  خرفوش  آل  جمال 
سماهيج اإلسالمي حيث بدأت الصالة يف الوقت املحدد تمام 6:30 
سماحة  وصول  قبل  أبيه  بكرة  عن  امتأل  قد  املأتم  وكان  صباحاً، 
مرة  الصالة  إعادة  ينتظرون  املأتم  آخرون خارج  بقي  فيما  الشيخ 
أخرى. وبعد االنتهاء من الصالة ثم قراءة زيارة اإلمام الحسني عليه 
السالم بصوت القارئ الرادود الحاج حسن عيل إبراهيم )أبو محمد(، 
ختم املحفل بتبادل التهاني والتربيكات بني الحضور وسط أجواء من 

الود واملحبة واإلخاء.

مركز اإلحياء.. يحيي ليلة عرفة 

اإلسالمي  سماهيج  مركز  لجمعية  التابع  اإلحياء  مركز  أحيى 
التاسع من ذو  ليلة  الزهراء عليها السالم يف  بالتعاون مع مأتم 
الحجة من ليلة عرفة  حيث تم قراءة دعاء اإلمام الحسني عليه 
السالم يف  يوم عرفة بمشاركة الرادودين حسن و حسني عيىس 
أبو نصيب و قراءة زيارة اإلمام الحسني عليه السالم يوم عرفة 
متميزا  الدعاء  وكان جو  القارئ جاسم محمد ريض،  بمشاركة 
الفئات  بالخشوع و الروحانية و الحضور  املتميز من مختلف 
الزهراء  صالة  يف  للنساء  مخصص  مكان  يوجد  حيث  العمرية 

عليها السالم.

صالة عيد األضحى املبارك 
أقيمت صالة عيد األضحى املبارك للعام 1435هـ يف مأتم الزهراء عليها 
 7:00 الساعة  تمام  يف  خرفوش  آل  جمال  الشيخ  سماحة  بإمامة  السالم 
صباحاً وذلك يف يوم األحد املوافق 2014/10/5م، وبعدها تم قراءة زيارة 
اإلمام الحسني عليه السالم بصوت الرادود جعفر ياجدك، ثم تبادل الحضور 
التهاني مع بعضهم البعض، ويذكر أن هذه الفعالية تقيمها سنوياً جمعية 

مركز سماهيج اإلسالمي بالتعاون مع مأتم الزهراء عليها السالم. 

قسم الخدمات 
بقلم: أ. حسني عبدالله الفرج

بالكثري  بالجمعية  الخدمات  قسم  يضطلع 
من  العديد  سهلت  التي  واملهام  املسؤوليات  من 
قوية  الجمعية  فعاليات  فأصبحت  الصعاب 
ويضاعف  الخدمات  قسم  يميز  وما  ومميزة. 
مسؤولياته أنه معني بكل فعاليات الجمعية؛ ألن 
جميع الفعاليات تحتاج الخدمات، وحيث أن قسم 
يحاول  فإنه  متوازنة  خطة  عىل  يسري  الخدمات 

التنويع والتجديد يف الخدمات بني الفينة واألخرى والفعالية والثانية. آمل 
أن أكون محل ثقة مجلس اإلدارة يف هذه املهمة الصعبة خصوصاً وأني 
أمثل مجلس اإلدارة ألول مرة، وأعد الجمهور باملزيد يف املستقبل القريب.

مركز الإحياء
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إحياء ليلة القدر 
وسط أجواء روحانية 

غفري  وحضور  وخضوع  وخشوع  فياحة  روحانية  أجواء  وسط 
ليلة 23 رمضان 1435هـ  ليلة األحد  املؤمنني واملؤمنات تم يف  من 
املوافق 20 يوليو 2014م إحياء ليلة القدر الرشيفة يف مأتم الزهراء 
لتلك  السنوي  امليرس  للربنامج  وفقاً  سماهيج  بقرية  السالم  عليها 
الليلة العظيمة التي يحييها سنوياً مركز اإلحياء بالتعاون مع مأتم 
الزهراء عليها السالم.امتأل مأتم الزهراء )ع( وكذلك مسجد الزهراء 
)ع( املالصق بدوريه األريض واألول فضالً عن ساحة املأتم الواسعة 

التي كانت مجهزة بخيمة كبرية ومكيفة ومفروشة.
وكانت فقرات الربنامج كالتايل:

جدول األدعية األسبوعية
الزمانالفعالية

يومياً )بعد صالة الصبح مبارشة(دعاء العهد

ليلة األربعاء )بعد صالة العشاءين مبارشة(دعاء التوسل 

دعاء كميل 
وزيارة وراث

ليلة الجمعة )بعد صالة العشاءين مبارشة(

مرة شهرياًصالة جعفر الطيار

املكان: مسجد 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 آل خرفوش

اإح�شائية م�شاريع ال�شلوات واللعن

املجموعاملرشوع

م�سروع ال�سلوات
6,218,612اللهم �سل على حممد واآله حممد
لعن قتلة الإمام احل�سني ÷

274,500)اللهم العن قتلة احل�سني ÷(
لعن قتلة اأمري املوؤمنني ÷

179,268)اللهم العن قتلة اأمري املوؤمنني ÷(

* هذه اإلحصائية إىل شهر محرم 1436ه

�شارك معنا يف م�شروع لعن 
قتلة الإمام احل�شني÷

من 1 محرم 1436ه 
إىل يوم األربعني 20 صفر 1436ه

"اللهم العن قتلة الحسني÷"

باأكرب عدد ممكن
تر�شل امل�شاركات على الرقم

37723414

مركز الإحياء
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احتفال مولد اإلمام الرضا )ع(

بمشاركة الوداعي..  

القعدة  ذو  من  العارش  ليلة  املوافق  السبت  ليلة  الجمعة  يوم  يف   
بتاريخ 5 سبتمرب 2014م، أقامت جمعية مركز سماهيج اإلسالمي 
بالتعاون مع مأتم الزهراء )ع( احتفاالً بمناسبة ذكرى مولد اإلمام 

عيل بن موىس الرضا )ع(. 
وتضمنت فقرات االحتفال التايل: 

عيىس  حسن  القارئ  تالها  الكريم  القرآن  من  عطرة  آيات   )1
أبونصيب.

2( كلمة الحفل لسماحة السيد موىس الوداعي )حفظه الله(.
3( فقرة شعرية للرادود  املبدع حسني أبونصيب.

4( جلوات للرادود القدير خليل الجردابي.
5( فقرة شعرية للشاعر املتألق حيدر العرادي.

6( جلوات للرادود صاحب الصوت الجميل حسني السييس.
 

وتم تكريم املشاركني يف االحتفال وتسليمهم شهادة شكر وتقدير 
ملشاركتهم يف االحتفال، واختتم االحتفال بمضيف وسحب عىل جوائز 
الكوبونات التي تم بيعها يف االحتفال وعددها ثمانية وعرشون )28( 

جائزة.

كلمة ق�شم الفعاليات والأن�شطة

بقلم: اأ. علي عبدال�شهيد ر�شي
رئي�ش ق�شم الفعاليات والأن�شطة

يف  انطالقتنا  بداية  منذ 
مركز  جمعية  تأسيس 
سماهيج اإلسالمي عام 2001 
مسبوق  وغري  رائعاً  أنموذجاً  بخلق  نطمح  ونحن 
شعار  اتخذنا  ولذلك  الحقيقي،  املؤسساتي  للعمل 
من  البد  هدفاً  حقيقي”  مؤسساتي  عمل  “نحو 
بعد  نحن  وها  األنفس،  بشق  ولو  وتحقيقه  بلوغه 
13 عام من النجاحات واإلنجازات التي جابت رشق 
فعالياتنا  يف  العاملية  إىل  وصلت  و  وغربها  األرض 
الداخلية والخارجية التي نتيح فيها الفرصة لجميع 
إحياءها  يف  معنا  للمشاركة  وأطيافه  املجتمع  فئات 
وتفعليها عىل أكمل وجه، أما اآلن فبعد أن تم تغيري 
شعارنا ليواكب حقيقة عملنا وأجنداته ليكون “عمل 
والقمة  الهدف  بمثابة  وهو  حقيقي”  مؤسساتي 
الذي البد من تطويره واالرتقاء به واملحافظة عليه. 

حيث  فعالياتنا  عىل  منعكساً  سرتونه  ذلك  فإن 
أنها تسري وفق العمل املؤسساتي الحقيقي بال عناء 

وبكل تلقائية.

ال�شحب الأول على الكوبون التا�شع
ملسابقة  التاسع  الكوبون  عىل  األول  السحب  اإلسالمي  سماهيج  مركز  جمعية  أقامت 
شهر رمضان 1436هـ يف يوم الجمعة ليلة السبت املوافق 1 أغسطس 2014م يف مأتم 
الزهراء )ع(، كان عدد الجوائز )40( جائزة والجائزة األوىل عبارة عن تذكرة سفر مقدمة 

من سفريات النرص، والشكر الجزيل إىل كل الداعمني: 
للياقة  سماهيج  مركز   - الحمر  حملة   - التجاري  سماهيج  مركز   - التجاري  امليزان  مركز 
التجارية - مخبز املرزوق - الفرج لإللكرتونيات -  البدنية - مطاعم األبراج - مجموعة جواد 
النرص للسفر والسياحة - برادات شباب الدير - مؤسسة ريا ملواد البناء - مطعم كرم السماء 
 - فتاح خرفوش لآليسكريم  الشعبية - دكان  للمأكوالت  الفركال  الفردوس - مطعم  - مطعم 

مشويات ليايل النجف - مشويات بويعقوب -مركز غلوري التعليمي. 

اأن�شطة وفعاليات
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سماهيج اإلسالمي ومأتم الزهراء )ع(
يقيمان احتفااًل بعيد اهلل األكرب  

الزهراء  مأتم  مع  بالتعاون  اإلسالمي  أقامت جمعية مركز سماهيج   
)ع( احتفاالً بمناسبة عيد الوالية )عيد الله األكرب عيد الغدير األغر( وذلك 

يوم الخميس ليلة الجمعة املوافق 16 أكتوبر 2014م. 
وكانت فقرات الحفل كالتايل:

* القرآن الكريم: القارئ الرادود الحسيني املتميز حسني أبونصيب
* كلمة الحفل: سماحة الشيخ جمال آل خرفوش.

* عرض فيلم قصري عن قصة عيد الغدير األغر.
* جلوات: الرادود الحسيني املبدع أحمد املشيمع  

* السحب الكبري عىل جوائز الكوبون التاسع
وعريف الحفل الرادود الحسيني املتألق حسن عيىس أبونصيب. 

الرادود  أيضاً  و  الغرسة  حسن  الشيخ  سماحة  االحتفال  ورشف 
الوعكة  بسبب  املشاركة  عن  اعتذر  الذي  السرتاوي  عبداألمري  الحسيني 
يشاركنا  أن  إال  أبى  ولكن  الحج  من  عودته  بعد  به  أملت  التي  الصحية 
املشيمع  أحمد  الحسيني  الرادود  محله  أحل  فيما  بحضوره،  ويرشفنا 

للمشاركة يف الجلوات.
ويف الفقرة األخرية تم السحب عىل الكوبون التاسع وكانت عدد الجوائز 

81 جائزة. واختتم الحفل باملضيف املميز املتعدد األطباق.

العيد الكبري.. عيد عبيد الصالح األول 

يف سابقة نوعية ويف صبيحة عيد الفطر الرشيف املصادف يوم 
الثالثاء املوافق 29 يوليو 2014م، أحيت جمعية مركز سماهيج 
الدهماء  للداهية  الثالثمائة  الذكرى  من  األوىل  السنة  اإلسالمي 
حدثت  التي  الصالح(  )عبيد  األنجع  الدامية  واملجزرة  األفضع 
الخارجي  األبايض  اليعربي  العماني  الغزو  إثر  1717م  عام 

الناصبي للبحرين يوم عيد الفطر السعيد. 

       وكان اإلحياء عبارة تزيني قبور الشهداء بالشموع املوقدة 
واملشموم العطر مع كلمة قصرية هادفة توجز املرشوع وتلقي 
العقائدية  التاريخية  املناسبة  الظالل عىل أهمية االحتفاء بهذه 
الهامة، ألقاها الباحث واملحقق التاريخي سماحة الشيخ جمال 
آل خرفوش رئيس الجمعية، وقد بدأ الفعالية بعد صالة الصبح 
مبارشة حيث انطلق املصلون بإمامة سماحة الشيخ يف مسجد 
الزهراء عليها السالم إىل مقربة سماهيج التاريخية قبل أن تطلع 
الشمس إذ كان منظر الشموع جميال جدا، واختتمت الفعالية 
بعد  الشموع  وإطفاء  الحضور  من  الفاتحة  سورة  بقراءة 

إرساجها من الحضور.

اأن�شطة وفعاليات
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كلمة تحشيدية الستقبال 
عاشوراء الحسني عليه السالم..

ألعضاء ومنتسبي الجمعية 

ألقى رئيس جمعية مركز سماهيج اإلسالمي سماحة الشيخ جمال 
آل خرفوش كلمة تحشيدية ألعضاء ومنتسبي جمعية مركز سماهيج 
اإلسالمي، أكد فيها عىل رضورة التحشيد الكامل واالستنفار الحافل 
املوسم  السالم، وإبراز هذا  الحسني عليه  لفعاليات موسم عاشوراء 
عليها،  الله  الزهراء سالم  فاطمة  الرسور عىل  تدخل  التي  بالصورة 
ويرضاها رسول الله صىل الله عليه وآل وسلم وأئمة الهدى سالم الله 
عليهم أجمعني، مشدداً عىل أهمية اإلخالص يف إقامة الشعائر وعدم 
الخدمة  ودرجات  مستويات  من  درجة  أو  مستوى  كل  عن  الرتفع 
الحسينية، منبهاً إىل أن من يكنس وينظف ويطبخ ربما يكون عند 

الحسني عليه السالم أفضل من الرادود والخطيب.
وأكد سماحته أهمية الحضور يف املآتم واملشاركة يف إلهاب املشاعر 
يف  التنوع  رضورة  وكذلك  الشهداء،  سيد  ملصاب  الدموع  وذرف 
الكالسيكية  لألساليب  الركون  وعدم  كربالء  ثقافة  عرض  أساليب 

بالرغم من أهميتها وذلك باالستعانة بما وصل إليه العلم من تطور 
عرب وسائل العرض والتواصل واالتصال الحديثة، ودعا أيضاً لتثويب 
بعض األعمال للحسني عليه السالم وأقل ما يمكن هو إهداؤه سورة 

الفاتحة يومياً ولو مرة واحدة أو صالة ركعتني له سالم الله عليه.

األعضاء  من  وعدد  الجمعية  إدارة  مجلس  أعضاء  الكلمة  حرض 
طرحه  ما  مع  الواضح  تفاعلهم  أبدوا  حيث  واملرتادين  واملنتسبني 
سماحة الشيخ، وذلك يف مقر الجمعية عرص يوم الجمعة املوافق 24  

أكتوبر 2014م.

مشاركة موكب أشبال الزهراء )ع( يف املوكب املركزي يف السنابس

شارك موكب أشبال الزهراء )ع( يف العزاء املركزي ألشبال البحرين 
بقرية السنابس الذي تنظمه سنوياً حسينية الحاج أحمد بن خميس 
يف يوم السادس من املحرم، وكانت مشاركة موكبنا مميزة وقد تبادلت 
الزهراء  اشبال  ملوكب  الناشئة  الرواديد  من  كوكبة  القصائد  إلقاء  يف 
الحداد ومحمد  الهويدي ويوسف الجفريي وعيل  السيد مجتبى  وهم: 
عيد، كما نشكر جميع من شارك يف املوكب من خارج القرية واألعضاء 

اإلداريني.
إدارة موكب الزهراء)ع( تشكر املنظمني عىل حسن التنظيم والتعاون 
وقد كان الفتا اإلستعداد الشامل من املنظمني للعزاء املركزي ألي ظرف 

طارئ.

“سماهيج اإلسالمي” يخطف كأس دوري سماهيج

خطف فريق مركز سماهيج اإلسالمي كأس دوري نادي سماهيج 2014 
املقام عىل مالعب نادي سماهيج، وذلك بعد تغلبه عىل فريق الوسطي بهدف 

يتيم أحرزه الالعب جميل حسن.
دخل الفريقان املباراة بمعنويات عالية، حيث يمتلك فريق مركز سماهيج 

اإلسالمي أقوى خط هجوم برصيد 34 هدفاً، فيما الوسطي يتميز بعنارصه 
الشابة وقوة الخط الدفاعي للفريق.

بدأت املباراة بتبادل الهجمات الرسيعة بني الفريقني، وقد تميز يف منتصف 
املركز،  فريق  من  الجيدوم  وعيل  عبدالشهيد  محمد  الهجمات  وبناء  امللعب 

ومحمد عبدالله عبدعيل وأحمد البناء من فريق الوسطي.
حسم املباراة فريق مركز سماهيج منذ الشوط األول عن طريق هدف السبق 

الذي أحرزه جميل حسن وأسفر عن تتويج املركز بطالً للدوري.
بعد املباراة، قام نائب الرئيس عبدالله السماهيجي ومدير النشاط الريايض 
كالتايل:  الجوائز  كانت  حيث  الفائزة.  والفرق  الالعبني  بتكريم  أحمد  فاضل 
حسني املال من فريق الشبكة لألفراح )هداف الدوري برصيد 12 هدفاً(، جهاد 
محمد الدخيل من فريق الوسطي )أفضل حارس(، محمد عبدالله عبدعيل من 
فريق الوسطي )أفضل العب(، وقد فاز يف مسابقة توقعات الجمهور عيل املعلم. 
بعدها تم تتويج فريق مركز سماهيج اإلسالمي باملركز األول، فيما كانت 

امليداليات الفضية من نصيب الوصيف فريق الوسطي.
ويف الختام، قدم مدير النشاط الريايض جزيل شكره لرئيس الدورة ومدير 
املنظمة  اللجنة  أعضاء  شكر  كما  معتوق،  آل  عيل  بالنادي  العامة  العالقات 

والتحكيمية عىل الجهود املبذولة.

اأخبار منوعة
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آخر أخبار املشروع التوثيقي
مؤهالً  سيكون  أنه  حيث  األخرية  مراحله  إىل  املقدسة  سماهيج  لقرية  التوثيقي  املرشوع  وصل  لقد 
األمور  منه يشء سوى  يبق  فلم  )2015م(،  الجديدة  السنة  بداية  مع  أي  بعد شهر  للمطبعة  إلرساله 
الفنية والتنسيقية الخاصة بتنسيق اآلالف من الصور وانتقائها، فضالً عن الخرائط املتنوعة والرسومات 
املتعددة وتصميم شكل الغالف، باإلضافة إىل جزء يسري من املعلومات اإلضافية لبعض الحقول الناقصة.
يف  يعرض  أن  يناير وفرباير، عىل  الكتاب خالل شهري  االنتهاء من طباعة  يعلن عن  أن  ويتوقع   
حفل تدشيني كبري يف شهر مارس أو أبريل يدعى فيه املعنيون من مثقفني وباحثني ومؤرخني وكتاب 
وصحفيني وعلماء، ومن ثم يعلن عن نرش الكتاب يف املكتبات. وسيتضمن الحفل التدشيني عرض فيلم 

وثائقي مهم عن قرية سماهيج فيه مخترص الكتاب من إنتاج جمعية مركز سماهيج اإلسالمي.
وجدير بالذكر أن الكتاب التوثيقي هو مرشوع منحة فازت به الجمعية وما زالت تعمل عليه لضخامته وصعوبته، وما برح الجمهور ينتظر هذا السفر   

الضخم الثمني الذي عكف عليه الباحث واملحقق التاريخي سماحة الشيخ جمال آل خرفوش.

بدء فعاليات »نسمو« يف سماهيج والدير
الوسط - الجمعة 26 سبتمرب 2014م املوافق 02 ذي الحجة 1435هـ

آل  كشف رئيس جمعية مركز سماهيج اإلسالمي الشيخ جمال أحمد 
الجدران  عىل  الرسم  ملهرجان  الفعلية  االستعدادات  بدء  عن  خرفوش 
والتشجري يف منطقتي سماهيج والدير، يوم السبت املقبل )27 سبتمرب/ 
أيلول 2014(، ضمن فعاليات الحملة الوطنية للنظافة »نسمو«، وذلك 
تحت رعاية وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي 
لألصباغ ورشكة  همبل  من رشكة  ودعم  املحرق  بلدية  مع  وبالتنسيق 

مونرتيال وإكزوزتك للسيارات ومجموعة بيكول ورشكة الكوكاكوال.
عند  ريّا  شارع  من  ستكون  االنطالقة  أن  إىل  خرفوش  آل  وأشار 
مدخل منطقتي سماهيج والدير بالتعاون مع جمعية مركز سماهيج 
نادي  الخريي،  سماهيج  صندوق  الريايض،  الدير  نادي  اإلسالمي، 
لنرتقي  نلتقي  ومجموعة  الخريي،  الدير  صندوق  الريايض،  سماهيج 
الفنية، ومجموعة paint me التطوعية، ومجموعة من املنظمات األهلية 
والشبابية من مختلف مناطق مملكة البحرين وذلك من منطلق الرشاكة 
التجميل  عمليات  لتفعيل  املدني  املجتمع  مؤسسات  بني  املجتمعية 
عىل  وحضارية  جمالية  ملسة  إضفاء  يف  املتميز  الدور  ذات  والتشجري 
نفوس  عىل  البهجة  تدخل  بدورها  والتي  املحرق  وقرى  مدن  مناطق 

املواطنني واملقيمني.
وأكد رئيس جمعية مركز سماهيج اإلسالمي أن هذا املرشوع باكورة 
والذي  التطوعي  للعمل  ودعمهم  املحرق  بلدية  مع  املجتمعية  الرشاكة 
بالتعاون  البحرينية  والقرى  املناطق  إىل  الخدمات  تقديم  إىل  يهدف 
وتهدف  الخاص.  والقطاع  الرسمية  واملؤسسات  األهلية  املنظمات  مع 
مناطقهم  اتجاه  املسئولية  تحمل  يف  املواطنني  إرشاك  إىل  الفعالية 

وجدرانهم والتعاون معهم إلعطاء ملسات جمالية لكل مناطق 
الجدران  عىل  الرسم  مهرجانات  خالل  من  املحرق  محافظة 

وعمليات التشجري.

اأخبار منوعة
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فعاليات حملة التجميل والتشجري "نسمو"
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اإحياء ليلة القدر املباركة ليلة 23 رم�شان 1435هـ /2014م يف ماأمت الزهراء )ع(

اإحياء ذكرى جمزرة عبيد ال�شالح.. عيد عبيد ال�شالح الأول 1435هـ / 2014م - مقربة �شماهيج التاريخية
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�شالة عيد الفطر املبارك 1435هـ/2014م باإمامة �شماحة ال�شيخ جمال اآل خرفو�ش يف ماأمت الزهراء )ع(

موكب الزهراء )ع( يف ذكرى ا�شت�شهاد الإمام جعفر ال�شادق )ع( 1435هـ / 2014م يف ماأمت الزهراء )ع(
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�شالة عيد الأ�شحى املبارك 1435هـ / 2014م باإمامة ال�شيخ جمال اآل خرفو�ش يف ماأمت الزهراء )ع(

موكب الزهراء )ع( يف ذكرى ا�شت�شهاد الإمام حممد الباقر )ع( 1435هـ / 2014م يف ماأمت الزهراء )ع(
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املجال�ش احل�شينية يف مو�شم عا�شوراء الإمام احل�شني )ع( 1436هـ / 2014م يف ماأمت الزهراء )ع( - اخلطيب �شماحة ال�شيخ جمال اآل خرفو�ش
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برنامج زيارة عا�شوراء والناحية املقد�شة من ليلة 1 حمرم 1436هـ  اإىل ليلة 11 حمرم 1436هـ يف ماأمت الزهراء )ع(
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سماهيج اإلسالمي ينظم 

مسابقة )حروف( يف حملة نسمو للنظافة

أول  انطالق  عن  الفضالة  صالح  املحرق  بلدية  عام  مدير  أعلن 
شئون  وزير  برعاية  )نسمو(  للنظافة  الوطنية  الحملة  فعاليات 
وذلك  الكعبي  جمعة  الدكتور  العمراني  والتخطيط  البلديات 
»البسيتني«  عىل ساحل  الرابعة عرصاً  الساعة  القادم  السبت  يوم 
إكزوتك  ورشكة  كول  بي  مجموعة  من  بدعم  املحرق،  بمحافظة 
للسيارات ورشكة الكوكا كوال وبمشاركة جمعية الخالدية الشبابية 
اإلسالمي  سماهيج  مركز  وجمعية  التطوعي  العمل  وجمعية 
البحرينية  البيئة  خدمة  وجمعية  للمتقاعدين  املحرق  وجمعية 
وجمعية حوار الشبابية وشبكة املحرق اإللكرتونية ومركز شباب 
املحرق واملجموعة الفنية نلتقي لنرتقي وفريق paint me ومجلس 
شباب قاليل ومجلس شباب عراد ومدرسة شويفات الدولية وفريق 
الكشافة واالتحاد البحريني للدراجات الهوائية واملؤسسة الخريية 

امللكية.

تحتوي أكثر من 10 آالف سؤال 
وستنظم عىل مستوى املحافظات الخمس

مسابقة  أكرب  تطلق  املحرق  بلدية  الفضالة: 
إلكرتونية عن النظافة عىل مستوى البحرين

املحرق - بلدية املحرق 
اإلسالمي«  سماهيج  »مركز  جمعية  مع  وبالرشاكة  املحرق  بلدية  تستعد 
لتنظيم مسابقة حروف الوطنية التي تعترب أكرب مسابقة إلكرتونية يف مملكة 
من  بدءاً  »نسمو«،  للنظافة  الوطنية  الحملة  فعاليات  ضمن  وذلك  البحرين 

األسبوع املقبل والتي ستستمر ملدة أسبوع.
 ورصح مدير عام بلدية املحرق صالح إبراهيم الفضالة أن بلدية املحرق 
قامت باإلعداد لهذه املسابقة بالتنسيق مع جمعية »مركز سماهيج اإلسالمي« 
البلدية  مبنى  قاعة  يف  املسابقة  يف  املشاركني  املحرق  بلدية  وستستضيف 
املسابقة وأطلقتها عىل مستوى  املحرق  بلدية  تبنت  األريض، حيث  بالطابق 

اململكة هذا العام.
والتوعي  اإليجابي  األثر  لها  يكون  املسابقات  هذه  مثل  أن  الفضالة  وقال 
بطرق حديثة وإلكرتونية مبتكرة تمتزج ما بني التعلم والتسلية يف آن واحد 
وهو ما يجعل سهول وصول املعلومة باإلضافة إىل غرس املفاهيم الصحيحة 
لهذه  إعدادهم  تم  سؤال  آالف   10 خالل  من  الوطن  وبناء  النظافة  ألهمية 

املسابقة.
عمل  وهو  بحته  محرقية  صناعة  هي  املسابقة  أن  إىل  الفضالة  وأشار 
تطوعي يستحق اإلشادة، حيث أن األجهزة ُصنعت من خالل عملية التدوير 
وقام بذلك شباب محرقيون فباألصل كانت هذه املسابقة ألجل إبراز وإخراج 
طاقات شبابنا، ألنه كل ما أُستخدم يف هذه املسابقة عبارة عن طاقات شبابية.
وأضاف: »الربنامج من إعداد حبيب الفرج، وحتى التجهيزات أيضاً، كما 
أن مسابقة حروف كما تعلمون تحتاج إىل تجهيزات إلكرتونية، وتجهيزات 
كهربائية، أعدها أحد املهندسني الكهربائيني وهو عيل محمد طه الذي عمل 
كل التوصيالت الكهربائية باإلضافة إىل فريق العمل الشبابي الذي ساعد يف 

صناعة بقية االحتياجات.
 

اإلسالمي«  سماهيج  »مركز  جمعية  إدارة  مجلس  عضو  قال  جانبه،  من 
عام  بداياتها  كانت  الثقافية،  الوطنية  حروف  مسابقة  أن  البناء  يوسف 
2002، وانطلقت عرب برمجة استخدمنا فيها visual basic والذي برمج هذا 
الربنامج هو أحد شباب وأعضاء أيضا املركز املربمج حبيب الفرج. برمجه 
النسخة األوىل عبارة عن نسخة تجريبية نفس  visual basic وكانت  بلغة 
العام، حيث أثبتت النسخة جدارتها برمجياً وعملياً أيضا، وكانت فيها بعض 
األخطاء قمنا بتعديلها شيئاً فشيئاً إىل أن وصلنا إىل النسخة الحديثة املطورة.

 
وأضاف البناء أن املسابقة كانت تقام عىل مستوى عدد من املناطق وآخر 
اليوم ستنطلق عىل  املحرق، ولكن  النسخ كانت تقام عىل مستوى محافظة 
للمسابقة، حيث سيتم  املحرق  بلدية  تبني  بعد  وذلك  كافة  اململكة  مستوى 
الرتكيز عىل أسئلة النظافة والعمل البلدي والعمل الوطني وقمنا بإعداد أكثر 

من 10 آالف سؤال لهذا الحدث املميز.
وأوضح أن عدد الفرق املتوقع مشاركتها 10 فرق، لكل محافظة فريقني، 

ولكل فريق متسابقني أي بمجموع 20 شاب.
وثمن »البناء« جهود مدير عام بلدية املحرق واملبادرة لتبني هذه املسابقة 
بلدية  جسورها  تمد  التي  الحقيقية  املجتمعية  الرشاكة  مدى  يبني  ما  وهو 

املحرق مع الجمعيات واملنظمات األهلية وهو جهد يستحق الثناء.

إطالق مهرجان الرسم عىل الجدران 
والتشجري يف سماهيج والدير ضمن »نسمو«

صحيفة الوسط البحرينية - العدد 4400 - األربعاء 24 سبتمرب 2014م 

املوافق 30 ذي القعدة 1435هـ
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تحتوي أكثر من 10 آالف سؤال وستنظم على مستوى المحافظات الخمس

الفضالة: بلدیة المحرق تطلق أكبر مسابقة الكترونیة عن النظافة على مستوى البحرین

0

تستعد بلدیة المحرق وبالشراكة مع جمعیة "مركز

سماھیج اإلسالمي" لتنظیم مسابقة حروف الوطنیة التي

تعتبر أكبر مسابقة إلكترونیة في مملكة البحرین وذلك

ضمن فعالیات الحملة الوطنیة للنظافة "نسمو"، بدءًا من األسبوع

أسبوع. المقبل والتي ستستمر لمدة 

وصرح مدیر عام بلدیة المحرق صالح ابراھیم الفضالة أن بلدیة

المحرق قامت باإلعداد لھذه المسابقة بالتنسیق مع جمعیة

"مركزسماھیج اإلسالمي" وستستضیف بلدیة المحرق المشاركین

في المسابقة في قاعة مبنى البلدیة بالطابق األرضي، حیث تبنت بلدیة

المحرق المسابقة وأطلقتھا على مستوى المملكة ھذا العام.

وقال الفضالة أن مثل ھذه المسابقات یكون لھا األثر اإلیجابي والتوعي بطرق حدیثة والكترونیة مبتكرة تمتزج ما بین التعلم

والتسلیة في آن واحد وھو ما یجعل سھول وصول المعلومة باإلضافة إلى غرس المفاھیم الصحیحة ألھمیة النظافة وبناء الوطن

من خالل 10 آالف سؤال تم إعدادھم لھذه المسابقة.

وأشار الفضالة إلى أن المسابقة ھي صناعة محرقیة بحتھ وھو عمل تطوعي یستحق اإلشادة، حیث أن األجھزة ُصنعت من خالل

ستخدم في
ُ
عملیة التدویر وقام بذلك شباب محرقیون فباألصل كانت ھذه المسابقة ألجل إبراز وإخراج طاقات شبابنا، ألنھ كل ما أ

ھذه المسابقة عبارة عن طاقات شبابیة.

وأضاف: "البرنامج من إعداد حبیب الفرج، وحتى التجھیزات أیضًا، كما أن مسابقة حروف كما تعلمون تحتاج إلى تجھیزات

إلكترونیة، وتجھیزات كھربائیة، أعدھا أحد المھندسین الكھربائیین وھو علي محمد طھ الذي عمل كل التوصیالت الكھربائیة

باإلضافة إلى فریق العمل الشبابي الذي ساعد في صناعة بقیة االحتیاجات.

من جانبھ، قال عضو مجلس إدارة جمعیة "مركز سماھیج اإلسالمي" یوسف البناء أن مسابقة حروف الوطنیة الثقافیة، كانت

بدایاتھا عام 2002، وانطلقت عبر برمجة استخدمنا فیھا bill will basic والذي برمج ھذا البرنامج ھو أحد شباب وأعضاء

أیضا المركز المبرمج حبیب الفرج. برمجھ بلغة bill will basic وكانت النسخة األولى عبارة عن نسخة تجریبیة نفس العام،

حیث أثبتت النسخة جدارتھا برمجیًا وعملیًا أیضا، وكانت فیھا بعض األخطاء قمنا بتعدیلھا شیئًا فشیئًا إلى أن وصلنا إلى النسخة

الحدیثة المطورة.

وأضاف البنا أن المسابقة كانت تقام على مستوى عدد من المناطق وآخر النسخ كانت تقام على مستوى محافظة المحرق، ولكن

الیوم ستنطلق على مستوى المملكة كافة وذلك بعد تبني بلدیة المحرق للمسابقة، حیث سیتم التركیز على أسئلة النظافة والعمل

البلدي والعمل الوطني وقمنا بإعداد أكثر من 10 آالف سؤال لھذا الحدث الممیز.
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إطالق مھرجان الرسم على الجدران والتشجیر في سماھیج والدیر ضمن "نسمو"

0

أعلن مدیر عام بلدیة المحرق صالح بن ابراھیم الفضالة
عن انطالق مھرجان الرسم على الجدران وتشجیر

المناطق ضمن فعالیات الحملة الوطنیة للنظافة "نسمو"
وذلك تحت رعایة وزیر شئون البلدیات والتخطیط العمراني جمعة
أحمد الكعبي وبدعم من شركة ھمل لألصباغ ومونتریال وإكزوزتك

للسیارات ومجموعة بیكول وشركة كوكاكوال، حیث ستكون االنطالقة 
من شارع رّیا عند مدخل منطقتي سماھیج والدیر بالتعاون مع جمعیة
مركز سماھیج اإلسالمي ونادي الدیر الریاضي وصندوق سماھیج

الخیري ونادي سماھیج الریاضي وصندوق سماھیج الخیري
ومجموعة نلتقي لنرتقي الفنیة ومجموعة paint me التطوعیة
ومجموعة من المنظمات االھلیة والشبابیة وذلك لتعزیز الشراكة

عملیات التجمیل والتشجیر المستمرة ذات الدور المتمیز في إضفاء لمسة جمالیة وحضاریة على مناطق مدن المجتمعیة وتفعیل 
وقرى المحرق.

وأشار الفضالة إلى أنھ من المتوقع أن تنتشر الجموع الشبابیة لتشارك بحماس كبیر في الفعالیات المتنوعة، فھناك مجموعة
ستنخرط في عملیات رسم وتلوین الجداریات، وأخرى ستشارك في غرس الشتالت على امتداد شارع سماھیج وجزء من شارع

رّیا، باإلضافة إلى مجموعة سوف توزع مطویات توعویة على المواطنین، لیعكس واحدًا من المالمح البحرینیة المتمیزة الدائمة

الحضور في كافة الفعالیات وتعكس قیم المبادرة لخدمة الوطن والتي اشتھر بھا المجتمع البحریني.

من جانبھ أكد رئیس جمعیة مركز سماھیج اإلسالمي الشیخ جمال أحمد آل خرفوش أن ھذا المشروع باكورة  الشراكة المجتمعیة

مع بلدیة المحرق ودعمھم للعمل التطوعي والذي یھدف إلى تقدیم الخدمات إلى المناطق والقرى البحرینیة بالتعاون مع المنظمات

األھلیة والمؤسسات الرسمیة والقطاع الخاص. وتھدف الفعالیة إلى إشراك المواطنین في تحمل المسئولیة اتجاه مناطقھم

وجدرانھم والتعاون معھم إلعطاء لمسات جمالیة لكل مناطق محافظة المحرق من خالل مھرجانات الرسم على الجدران وعملیات

التشجیر.

وأضاف أنھ من الضروري المحافظة على النظافة العامة، وأھمیة االلتزام بسلوكیات بیئیة سلیمة تكفل للمجتمع بیئة آمنة

وسلیمة، تنعكس إیجابًا على الصحة الجسمیة والنفسیة ألفراد المجتمع. ودعا أھالي المنطقتین للمشاركة في ھذه الفعالیة من أجل

تجمیل المنطقة والمساھمة في التنمیة المستدامة.
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ً بدء فعاليات »نسمو« يف سماهيج والدير غدا

الن�سخة الثانية من م�سابقة حروف
بال�سراكة مع مدر�سة �سماهيج

يف إطار الرشاكة املجتمعية بني الجمعية ومؤسسات املجتمع املدني 
أن  املزمع  من  التوايل،  عىل  الثانية  وللسنة  الحكومية،   واملؤسسات 
تقيم جمعية مركز سماهيج اإلسالمي نسختني من مسابقة حروف 
2014م  ديسمرب  شهر  من  الثاني  األسبوع  يف  اإللكرتونية  الثقافية 
بالتعاون مع مدرسة سماهيج االبتدائية اإلعدادية للبنني، وذلك ضمن 
الخطة التدفقية والتشغيلية ملدرسة سماهيج التي اعتمدت من العام 
الثالث  عليها صفوف  سيتنافس  إذ  العام،  هذا  تفعيلها  وتم  املايض 
الفائز  يتأهل  أن  بواقع طالبني من كل صف، عىل  األربعة  اإلعدادي 
بالبطولة تلقائياً إىل املسابقة الخارجية عىل مستوى مدارس محافظة 

املحرق مع مطلع أبريل من العام 2015م.
يذكر أن النسخة األوىل )الداخلية( قد انطلقت وهي الثالثة عرشة منذ 
املوافق 2013/12/18م،  األربعاء  يوم  الجمعية وذلك  أطلقتها  أن 
)حسن  الطالبني:  من  املتكون  )3ع1(  الصف  البطولة  لقب  ونال 
عبدالله الفرج( من قرية سماهيج و)حسني حسن الغنامي( من قرية 
الدير، منترصاً عىل فريق الصف )3ع2( الذي حل ثانياً واملتكون من 
الطالبني: )إياد نبيل العشريي( و)الحسن حميد الحماقي( من قرية 

الدير. 
الصباحي  الطابور  الصف )3ع1( يف  املسابقة  تكريم بطل  تم  وقد 
يوم األربعاء املوافق 2014/4/23م، بحضور مدير املدرسة السيد 
صالح املال ومنفذ املسابقة األستاذ الشيخ جمال آل خرفوش والخبري 

التقني والفني وقائد اللوحة اإللكرتوني األستاذ حبيب الفرج، وحري 
بالذكر أن فوز الصف )3ع1( بالبطولة يؤهله تلقائياً للمشاركة يف 
منافسات النسخة الثانية التي ستقام عىل مستوى محافظة املحرق.

كما انطلقت النسخة الثانية من املسابقة )الخارجية( وهي الرابعة 
عرشة يوم الخميس املوافق 2014/3/27م، بمشاركة أربعة مدارس 
عىل مستوى مدارس محافظة املحرق وهي: )سماهيج، الحد، طارق، 
وطارق  مدرستي سماهيج  املنافسات وصول  نتيجة  وكانت  عمر(، 
2014/3/30م.  األحد  يف  أقيمت  التي  النهائية  للمباراة  زياد  بن 
وقد توجت  مدرسة سماهيج بلقب تلك البطولة بفضل تفوق وتميز 
وبعد  )3ع1(،  الصف  من  الفرج  وحسن  الغنامي  حسني  الطالبني 
املباراة تم تكريم الفريقني الفائزين باملركزين األول والثاني بحوائز 
البطولة  درع  قدم  فيما  تقدير،  وشهادات  تذكارية  وهدايات  قيمة 
حبيب  األستاذ  الجمعية  رس  أمني  قبل  من  سماهيج  مدرسة  لفريق 
الفرج، كما قام بمهمة التكريم مدير املدرسة املساعد األستاذ الفاضل 
محمد الشيخ نائباً عن مدير املدرسة األستاذ الفاضل صالح املال الذي 
ألقى كلمة مهمة جميلة قبل بدء املسابقة يف اليوم األول منهان مؤكداً 
أن مدرسة سماهيج ستميض قدماً يف هذا املرشع وستقيم املسابقة 

سنوياً ملا لها من أثر كبري.
باسل  الطلبة:  فقد تشكل من  املسابقة  العمل يف  وبخصوص طاقم 
عباس الطعان )3ع3(، محمد عيىس محسن )3ع3(،  محمد جهاد 
)2ع4(،  الجليل  عبد  محمد  )3ع1(،  الحسني  عبد  )3ع3(، محمود 
آل  جمال  الشيخ  األستاذ  عن  فضالً  )2ع3(،  مطر  صادق  وحسني 
خرفوش قائد الطاقم ومنفذ املرشوع، واألستاذ حبيب الفرج مربمج 
الربنامج وقائد اللوحة اإللكرتونية والخبري الفني، وأخرياً األستاذ عيل 

عبدالشهيد ريض مقدم املسابقة.
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بدء فعالیات «نسمو» في سماھیج والدیر غدًا

0

كشف رئیس جمعیة مركز سماھیج اإلسالمي الشیخ جمال أحمد آل خرفوش عن بدء االستعدادات الفعلیة لمھرجان

الرسم على الجدران والتشجیر في منطقتي سماھیج والدیر، یوم السبت المقبل (27 سبتمبر/ أیلول 2014)، ضمن

فعالیات الحملة الوطنیة للنظافة «نسمو»، وذلك تحت رعایة وزیر شئون البلدیات والتخطیط العمراني جمعة الكعبي

وبالتنسیق مع بلدیة المحرق ودعم من شركة ھمبل لألصباغ وشركة مونتریال وإكزوزتك للسیارات ومجموعة بیكول وشركة

الكوكاكوال.

وأشار آل خرفوش إلى أن االنطالقة ستكون من شارع رّیا عند مدخل منطقتي سماھیج والدیر بالتعاون مع جمعیة مركز سماھیج

اإلسالمي، نادي الدیر الریاضي، صندوق سماھیج الخیري، نادي سماھیج الریاضي، صندوق الدیر الخیري، ومجموعة نلتقي

لنرتقي الفنیة، ومجموعة paint me التطوعیة، ومجموعة من المنظمات األھلیة والشبابیة من مختلف مناطق مملكة البحرین

وذلك من منطلق الشراكة المجتمعیة بین مؤسسات المجتمع المدني لتفعیل عملیات التجمیل والتشجیر ذات الدور المتمیز في

إضفاء لمسة جمالیة وحضاریة على مناطق مدن وقرى المحرق والتي بدورھا تدخل البھجة على نفوس المواطنین والمقیمین.

وأكد رئیس جمعیة مركز سماھیج اإلسالمي أن ھذا المشروع باكورة الشراكة المجتمعیة مع بلدیة المحرق ودعمھم للعمل

التطوعي والذي یھدف إلى تقدیم الخدمات إلى المناطق والقرى البحرینیة بالتعاون مع المنظمات األھلیة والمؤسسات الرسمیة

والقطاع الخاص. وتھدف الفعالیة إلى إشراك المواطنین في تحمل المسئولیة اتجاه مناطقھم وجدرانھم والتعاون معھم إلعطاء

لمسات جمالیة لكل مناطق محافظة المحرق من خالل مھرجانات الرسم على الجدران وعملیات التشجیر.
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ال�شراكة املجتمعية
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كلمة جمل�ش اإدارة 
مركز الزهراء الن�شائي

بقلم: فايزة اآل خرفو�ش - رئي�شة جمل�ش الإدارة

عظم الله أجوركم جميعاً ونسأل الله قبول 
أعمالنا وأعمالكم يف هذه األيام الحزينة التي 
البكاء  التوقف عن  ال يستطيع فيها اإلنسان 
والتفكري يف مصيبة اإلمام الحسني )ع( وما 
وما  وأصحابه  بيته  أهل  وعىل  عليه  جرى 
عليها  بكت  مصيبة  مصيبة،  من  أعظمها 
قبل  املسلمني  غري  أدمع  لها  وبكت  السماء 

املسلمني والسنة قبل الشيعة.
يعودكم  أن  القدير  العيل  الله  من  ونرجو 
عىل مثل هذه األيام وإحياءها بالطريقة التي 
ال  سلوكهم  وتوافق  )ع(  البيت  أهل  تناسب 
نرحب  بدورنا  ونحن  خطهم،  مع  تتعارض 
لهم  الله  ونسأل  )ع(  الحسني  خدام  بكل 
التوفيق يف سريهم عىل خدمة أهل البيت )ع(.
ونهنئهم عىل هذه الخدمة العظيمة واملنزلة 
الله  إليها وأعادهم  الله  التي وفقهم  الرفيعة 

عىل خدمة أهل البيت )ع(.

دورة التكليف
دورة التكليف يف مركزنا تنقسم إىل: 

وهو  التكليف  قبل  ما  مع  املتابعة   )1
القسم النظري ملا قبل التكليف يف السنة 
أصبحت  حيث  السنة  لهذه  املاضية، 

مكلفة.
لم  ملن  والعميل  النظري  التعليم   )2
تسجل يف دورة ما قبل التكليف حيث أنها 
بشكل  ولكن  فقط  التكليف  دورة  تأخذ 

مكثف.

لكل 	  الصالة  وتاج  إحرام  توفري  سيتم 
مكلفة عىل حساب املركز.

التكليف 	  لحفل  مواصالت  لهم  سيوفر 
املوحد عىل حساب املركز أيضاً.

جماعية 	  صور  املكلفات  تصوير  سيتم 
شخصية  وصور  املركز،  حساب  عىل 

عىل حساب املكلف حسب الرغبة.
هناك احتفال خاص باملركز للمكلفات 	 

يف  التكليف وستكرم  دورة  انتهاء  بعد 
االحتفال:

1. املكلفة امللتزمة بالحضور.
2. املكلفة املتميزة.

3. األم املتابعة للمكلفة )األم املثالية(.
عىل 	  دورة  تحرض  لم  الالتي  املكلفات 

خطى التكليف.
مركز  إدارة  ونشكر  املدرسات  نشكر 
يف  املساهمة  عىل  )ع(  سكينة  السيدة 

نجاح مهمتنا مع بناتنا املكلفات.
للدورات  مفتوح  التسجيل  باب  وننوه 
القادمة للمكلفات وما قبل التكليف حيث 

يتم تعليمهن:
1. القرآن الكريم.

2. الوضوء الصحيح.
3. الصالة الصحيحة.

م�شاركة الق�شم الرجايل 
يف احتفال مولد الإمام الر�شا )ع(

يوم  يف  النسائي  الزهراء  مركز  قام 
الجمعة ليلة السبت املوافق 5 سبتمرب 
2014م باالحتفال بذكرى مولد اإلمام 
الرجايل  القسم  بمشاركة  )ع(  الرضا 
ممتاز  الحضور  وكان  للجمعية، 
وأطباق املضيف متنوعة قام بإعدادها 

أعضاء املركز النسائي.

االحتفال بعيد اهلل األكرب

تم االحتفال بعيد الله األكرب عيد الغدير األغر يف يوم الخميس ليلة الجمعة 16 أكتوبر 
2014م يف صالة الزهراء )ع( بمشاركة القسم الرجايل، والحضور كان مميزاً، وكانت 

الضيافة من  مشاركة أعضاء املركز ومن صنع الحضور ومنها مساهمات خارجية.

مشاركات املركز مع غريه من املؤسسات
شارك مركز الزهراء النسائي مأتم الزهراء )ع( يف إحياء كل املناسبات   )1

من مواليد أو وفيات وكذلك أحياء عاشوراء اإلمام الحسني )ع(.

التكليف  دورة  يف  )ع(  سكينة  السيدة  مركز  النسائي  املركز  شارك   )2
والقرآن لسن التكليف.

إعالن
األعداد  يف  املشاركة  الكتابة  موهبة  له  من  لكل  يمكن 
واملواضيع  الهادفة  املواضيع  بكتابة  كان  سواء  القادمة 

الدينية والفقهية والنثر والشعر.
ومن  باملجتمع  للرقي  تسعى  التي  األنامل  بكل  نرحب 

الجنسني.
almarkaz.sic@gmail.com :ارسل مشاركتك عرب

مركز الزهراء)ع( الن�شائي
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سفرة الرضيع)ع( 
واالهتمام بالطفل

بقلم: نرج�ش عبداحلي عبا�ش - نائبة رئي�شة جمل�ش الإدارة
األسدي  كاهل  بن  حرملة  إن  منهال:  يا  السجاد)ع(  اإلمام  قال 
الكويف قد أحرق قلوبنا أهل البيت بقتله أخي عيل األصغر)عبدالله 

الرضيع(
التاريخ  ينىس  ال  أن  العابدين)ع(  زين  اإلمام  أراد  العبارة  بهذه 
الدقائق الصغرية يف واقعة الطف، فعبدالله الرضيع الحجة الكربى 
يف الدنيا واآلخرة عىل جرائم آل أمية بالرغم من كونه أصغر جندي 

لدى الحسني )ع(.
لذا فليس غريباً أن يصبح باباً من أبواب الله لحوائج الناس للدنيا 

واآلخرة ملن وقره وحفظ مقامه وأحيا أمره وأعىل شأنه.
وهنا عىل املرأة أن تدافع عن الثقافة الحسينية بقيمها وتوصياتها 
وأهدافها وتنمى تلك املعاني الثمينة يف عقل الطفل وقلبه ليرتبى عىل 

النهج الحسيني مدعمة ذلك بحسن الرتبية.

 وللسنة الرابعة عىل التوايل يقوم القسم النسوي باملركز عىل إحياء 

والثقايف  الجماعي  العمل  تطوير  عىل  والعمل  الرضيع)ع(  سفرة 

تشجع  حيث  التعاون  وروح  التكافل  وثقافة  واإلنتمائي  والروحي 

خالل  من  الطفل،وذلك  قدرات  تنمية  إيل  والوصول  اإلبداع  عىل 

مرشوع السفرة وتطويرها كل سنة لألفضل وأيضا عمل مجسمات 

الفئات أن يتفاعلوا بما وقع يف كربالء وباألخص  لكي يتسنى لكل 

كل  من  املؤمنات  وتساهم   تتربع  سنة  كل  ويف  الرضيع)ع(.  عىل 

املناطق يف إحياء هذا املحفل و تفي بنذورها التي تحققت من خالل 

إقامة سفرة الرضيع)ع(.

حيث يزداد عدد املشاركات والحضور فيكتظ بهن املأتم وتعمل 

اإلدارة عىل توفري أماكن لهن وراحتهن، وقد وصلتنا أخبار كثرية عن 

الذرية  عباد حصول عىل  دعوات خصوصا  واستجابة  نذور  قضاء 

ونسأل الله قضاء حاجات املؤمنني واملؤمنات وقبول األجر والثواب. 

بدأ االستعداد 
لسفرة الرضيع الرابعة

بقلم: فايزة اآل خرفو�ش
يوم  ستقام  التي  الرابعة  )ع(  الرضيع  لسفرة  االستعداد  بدأ 
الخميس ليلة الجمعة 4 ديسمرب 2015 بمشاركة القارئة فاطمة 
املباركة  الفعالية  لهذه  والتجهيز  النذور  باستالم  بدأنا  محفوظ، 
وردنا  وقد  خاص،  بشكل  واإلنجاب  عام  بشكل  الحوائج  لقضاء 
من أصحاب النذور الكثري من الحوائج التي انقضت لهم حيث أن 

بعض املحرومات بربكة الرضيع أصبحن أمهات ولله الحمد.
الفعالية ال تقترص عىل منطقة سماهيج فحسب بل هي  وهذه 
مساهمات  تصلنا  حيث  البحرين  وخارج  البحرين  مستوى  عىل 
ونذور من خارج سماهيج وخارج البحرين وتطلب الربكة ملن لم 
تستطع الحضور من خارج سماهيج وخار البحرين أيضاً، ونسأل 

الله إن يعود الجميع بحوائج مقضية إن شاء الله.
رائد  مرشوع  الرضيع  سفرة  مرشوع  بأن  ننوه  أن  يفوتنا  وال 

وفريد وهو أحد بنات أفكار جمعية مركز سماهيج اإلسالمي.

�شفرة الر�شيع الرابعة
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كيف تتغلب على نقاط الضعف  
يف حياتك النفسية،

وتتحكم بغرائزك؟.....
بقلم: نرجس كاظم

نقاط  عىل  وتتغلّب  انفعاالتك،  عىل  وتسيطر  بغرائزك،  تتحّكم  كيف 
الضعف يف حياتك النفسية؟..

هذه بعض اإلرشادات التي يقدِّمها لك َمْن تمّكنوا من التحّكم بإراداتهم:

- الحقيقة التي أثبتتها التجارب - الرجالية والنسائية - أّن السيطرة 
املستحيل  تجعل  التي  وحدها  واإلرادة  تحصيله،  يمكن  أمر  النفس  عىل 

ممكناً، أي الجهد الواعي ملنع يشء أو اكتساب يشء.
توسيع  يف  تساعدك   - بالتجربة  ثبت  وكما   - النفس  عىل  السيطرة   -
حياتك..  عىل  تريدها  التي  التحسينات  وإدخال  وخياراتك،  ممكناتك 
وكان  تمرات،  عرش  فيه  صحن  أمامك  كان  فلو   : مثالً  لك  ويرضبون 
بإمكانك التهامها جميعاً.. لكنّك اكتفيت بسبعة أو خمسة، كتدريب عىل 

الضبط النفيس، فإّنك سرتّبي بذلك إرادتك.
تطّور  يف  هي  هل   : نفسك  بمراقبة  املستمر  االهتمام  أيضاً  وعليك   -
الغفلة  مع  مسرتسلة  هي  هل  ترتاجع؟..  أو  تتأخر  هي  هل  ملحوظ؟.. 
والشهوات؟.. هل لديك مفاتيح أو أزرار للسيطرة عليها يف قبال املغريات؟..

ففي مجال الجنس يجمع علماء الجنس - ومن خالل تجارب ميدانية - 
عىل أّن االمتناع عن العمل الجنيس ملّدة طويلة، ال يحدث خطراً عىل الصّحة 

الفكرية أو الجسمية.
الغذائي  التقنني  إّن   : الشبان تجاربهم يف ذلك فيقولون  وينقل بعض 
وتنقيته، مما يحرّك الشهوة من : حلوى، وتوابل، ومواد دهنية، وتنظيم 
أوقات الراحة والعمل، واالنشغال بمهارة أو مهنة أو هواية معيّنة يحبّها 
 : للغريزة  املثرية  األجواء  عن   - أمكن  ما   - واالبتعاد  الفتاة،  أو  الشاب 
واإلباحية،  الغرام  ومشاهد  املاجنة،  واملطالعات  الشهوانية،  كاألحاديث 
وكذلك  املجال،  هذا  يف  نافعة  أشكالها،  بمختلف  الرياضة  إىل  باإلضافة 

تربية الوازع الديني والجانب الروحي يف الشخصية.
ويف مجال اإلدمان، فإّن املدمنني عىل التدخني الذين تمّكنوا من اإلقالع 

عنه، يروون تجاربهم فيقولون :
لعادته، بأن يضع  اإلفراط يف االستجابة  أن يتجنّب  املدخن  - يف وسع 
فواصل زمنية بني لّفافة ولّفافة.. ثّم تتّسع الفواصل يوماً بعد يوم، إىل أن 
ينقطع نهائياً عن التدخني.. ثّم يمتنع عن التدخني يوماً كامالً يف األسبوع، 
وأسبوعاً يف الشهر، وشهراً يف السنة، عىل أن يكون التقليص يف استخدام 

اللفافات )السجائر( مستمراً.
بعادة  التدخني،  عادة  عن  االستعاضة  وهي  ثانية،  طريقة  وهناك   -
وقت  يف  التدخني  يتعوّد  فمن  محلّها..  الزمن  مع  وتحل  تنسخها  نافعة 
معنّي، يمكنه أن يمارس التمارين الرياضية يف ذلك الوقت، ليألف الرياضة 

وينفر من التدخني.
أو تناول أي  الحلوى،  التدخني باستعمال  َمْن استعاض عن  - وهناك 

يشء نافع للصّحة بدالً عنها.
- لكن أكثر الذين سيطروا عىل أنفسهم، وامتنعوا عن التدخني، أولئك 
اتخذوا  ثّم  الضئيلة..  بمنافعها  قياساً  الكثرية،  أرضارها  يف  تأّملوا  الذين 

قراراً مصريياً بهجران التدخني إىل األبد.
- وإليك هاتني التجربتني ذاتي العربة والداللة :

فلقد أصابت أحد املؤمنني العاملني لإلسالم نزلة صدرية إثر التدخني، 

ذلك،  أستطيع  ال   : العامل  املؤمن  فقال  التدخني،  برتك  الطبيب  فنصحه 
فرشبها  اتركها،   : املدمن  الخمرة  لشارب  تقول  إّنك   : الطبيب  له  فقال 
وال  حرام..  فهو  الزنى  اترك   : لشهوته  األسري  للزاني  وتقول  يجوز..  ال 

تستطيع أن تحرِّر نفسك من عادة ترّضك؟!..
التدخني  إىل  أعد  بالحياء والحرج، ولم  : فشعرت  العامل  املؤمن  يقول 

من ساعتي!..
أتعب الجالّدين بثباته، وألّنه كان مدمناً  : أّن شخصاً شجاعاً  والثانية 

عىل التدخني انهار وطلب سيجارة مقابل االعرتاف عىل جماعته.
أرأيت كيف يفعل اإلدمان بصاحبه، لتعرف ما معنى الحديث الرشيف 

: ما أقبح باملؤمن أن تكون له رغبة تذلّه؟!..
ولتحكيم اإلرادة والسيطرة عىل النفس وجه آخر، وهو التمّكن من زرع 

القيم الصالحة والسلوك املستقيم والعادات السليمة.
أردنا  إذا  إّننا كنّا   : الخلقية  الفضائل  اكتساب  َمْن جرّبوا  يقول بعض 
يوماً  أربعني  ملّدة  بها  والعمل  ممارستها  إىل  عمدنا  ما،  فضيلة  اكتساب 
متتالية، حتى إذا أصبحت ملكة وعادة جارية، انتقلنا إىل غريها.. ورّبما 
أخذوا ذلك من الحديث الرشيف : َمْن أخلص لله أربعني صباحاً، أجرى 

ينابيع الحكمة من قلبه عىل لسانه.
 )50( أقرأ  أن  عىل  نفيس  عوّدت   : ة  القراء  عىل  املواظبني  أحد  ويقول 
صفحة من كتاب صباح كّل يوم بعد الصالة، وها أنذا منذ شبابي األّول 

ملتزم بذلك.
ويقول أحد الذين تغلبوا عىل الكذب : منذ اّطلعت عىل قصة ذلك الفتى 
الذي طلب النجدة من رفاقه الذين يسبحون معه يف النهر، فهرعوا لنجدته 
من الغرق، فاكتشفوا أّنه يكذب عليهم.. وحينما كّرر طلب النجدة يف حالة 
يقوّض  الكذب  أّن  تماماً  وأنا مدرك  أحد..  له  لم يستجب  الفعيل،  الغرق 
الثقة، وأّن الصدق وحده هو الذي يبينها.. وأّن الكذب مهما طال حبله، 

فهو قصري.
فرأيت  الغيبة،  لقد درست   : الناس  اغتياب  تغلّب عىل  ويقول شخص 
أّنها عملية طعن يف الظهر، فهي غدر وخيانة.. وبالتايل، فهي مظهر من 
الجبن، ألنني لو كنت شجاعاً لرّصحت بأخطاء وعيوب اآلخرين  مظاهر 
بإهدائها لهم وجهاً لوجه.. وألنني أكره أن أكون جباناً، آليت عىل نفيس أن 

ال أتحّدث بسوء عن شخص يف غيابه.
نتائجه  أراقب  رحت  لكنني  الحسد،  من  أعاني  كنت  )س(:  ويقول 
السلبية عىل صّحتي.. فرأيت أّن أرضاره كبرية، ملا يسببه يل من ألم وكآبة، 

فماذا فعلت؟..
أقرأ الكتب التي عالجت الحسد، فانتفعت من إرشاداتها يف  رحت أّوالً 
أن أقلب )الحسد( إىل )الغبطة( بأن أغبط أخي صاحب النقمة، وال أتمنّى 
أللّهّم!.. أعطني  أللّهّم!.. ارزقني مثلما رزقته..   : زوال نعمته، كأن أقول 
كما أعطيته، وزد يل يا كريم.. أللّهّم!.. بارك له فيما أعطيته، وهب يل مثله، 

وبارك يل فيما أعطيتني.
وقرأت قول الشاعر :

لله دّر الحسد ما أعدله *** بدأ بصاحبه فقتله
ورجعت إىل نفيس، فرأيت صدق مقولته وانطباقها عيلَّ، ملا كنُت أشعر 

به من حاالت التسّمم النفيّس الذي يصيبني عند الشعور بالحسد.
ثّم عملت عىل ترقية ما لديَّ من مواهب وطاقات، ألرتقي يف سلّم الحياة.. 
فالحظت أّنني كلّما تفوّقت يف جانب، تقلّصت مساحة الحسد يف نفيس.. 
وعملت أيضاً عىل االستفادة من تجارب بعض َمْن كنت أحسدهم، فعرفت 

الطريق إىل نجاحهم، فسلكته وحصلت عىل ما أريد.
يف  التأّمل  هي  نفيس،  يف  الحسد  معالجة  عىل  ساعدتني  طريقة  وخري 
أقل  بعضها  وأّن  له،  قيمة  ال  تافٌه  بعضها  أّن  فرأيت  األشياء..  حقيقة 
قيمة مّما كنت أتصّور، وأّن بعضها يمكن تحصيله بالجهد واإلرادة، وأّن 

بعضها يمكن التفّوق به عىل غريي.

مقالت
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�شعر: ال�شاعر خليل اآل اإ�شماعيل

الِشِعر ما هو ِشِعر من يفتقد ذكرك
والوزن ما هو وزن لو ما وزن قدرك

والَدِمع ما هو َدِمع لو يجري الــ غريك
الَدِمع مخلوق أصالً يجري تحت أمرك
وانَت َبْحر الحرسة ميكّفي الَدِمع وياك

والَدِمع لو يجري هم َمـ يأّثر ابــ بحرَك
ييّل أمواَجك ِقيَم والحرية هي شاطيك
يا عظيم ابمّدك إنته وروعه ابجزرك
ييّل ِعنَدك جاذبية فاِقت األوصاف
وجاذبيتَك كربال وتحديداً ابقربَك

**********
جيت أوصَفك سيدي ما ادري أبدي امنني؟

وشاعريتي يا حسني ابلهفه تنتظرك

ِقلْت أريد اخترَصك وشفتَك عظيم اهواي
ايخسا اإللهام ابكم كلمة يخترَصك
شألعدد من جروحك واهي ماتنعد

لو أبدّي امن الصفر بتحري ابصفرك
آنا لو تذكرني لحظة وتمعن ابروحي

إقرى شعري سيدي... ايجوز الحچي ايذكرك
آنا يحسني الِطِفل هالچان ايلويل اوياك
وباملهد الُطم واديني ابصدري تتحرك
واللُطم چانت ثقافة زغري من أنعاك

ت بنوارك اتربك وآمنِت بيك ورِصِ
والبَِست االسود قناعة وفطرة من الجدود
والحزن صاحبته من يوم انسلب خدرك

آنا يحسني اليزيد ايمانه ابطرواك
وشفتك ابروحك وطن واتفاءل ابفجرك
وشفتك اتفدّي ضناك وتشكر الباري

والسما الهذا الوِگت َمـ استوعبت شكرك
وانته يف عيني قدر أترشف آعيشه

وانت مثالت الَشِمس واألعمى مينكرك
**********

وانته وحدك دنيا.. واقنعني القدر اهواك
وَمــ اقتنعت ابأي نرص واقنعني بس نرَصك

وانته تاريخ الكرامة وأرّخت ُكل يش

وأّسِست باسَمك مداِرس تنتنهج فكرك
ع شفتك يبو االحرار مدرسة دين ورَشُ
وانبنا االسالم من داس الِشُمر صدرك

ومدرسة فصحه وبالغة ونحو وِكْل الـ اعراب
ولو َحُرف َجر قبلك اتخاف اللغة اتجرك

مو ألن الَجر يشري ابكرسة املجرور
وانت مرفوع وفقط هيّل انكرس ظهرك
ومدرسة أشعار كرّسها الحزن تكسري

وابرغم ذلك محد قادر عىل كرسك
ومدرسة إيثار مو بس للبرش يحسني
مو عفت ماي الفرات وَقّدمت مهرك؟
حتى ُمهرك ما رشب لن ذايب ابحبك

شلون علّمت املُُهر بيثاره ايربّك؟
وانت مو هيّل بقيت ابال احد حريان
واملاليك كلها جتّك عّظمت أجرك؟

وانت مو سيد شباب الجنّه يا مظلوم؟
انت مو هيچي يقول املصطفى ابذكرك؟

لو شباب انت تجاوبني عجل يحسني
من وقع عباس گيّل چم وصل عمرك؟

29 سبتمرب 2014م

ثورة احل�شني )ع(
م�شاركة من: �شادق عبداملجيد خرفو�ش

كل عام تطل علينا ذكرى عاشوراء األليمة ذكرى 
واقعة كربالء التي لن تجيء واقعة أعظم منها!  هذه 
الواقعة التي منذ يومها إىل يومنا هذا وهي تعطينا 

دروسا يف مختلف النواحي:
الظاملني  محاربة  دروس  واإلباء،  العزة  دروس 
ومنها دروس تغيري الواقع وتغيري النفس ودروس اإلصالح هي الثورة 
الوحيدة الخالدة التي يجدد ذكرها العالم يف كل عام هي الثورة التي 

يستمد منها الثوار يف العالم القوة والحنكة والعزم لتحقيق أهدافهم 
ثورة اإلمام الحسني علية السالم حققت هزات معنوية هائلة بجسم 
األمة وجعلت عظماء تاريخيني يصدحون باسمه الرشيف بعد انتصار 
غاندي يف الهند أفصح للعالم كيف كان مظلوماً فانترص إذ قال تعلمت 

من الحسني كيف أكون مظلوماً فأنترص 
يكن  لم  لدينا هو من عاشوراء،  كلما  )قدس(  الراحل  اإلمام  وقالها 
والعزة  الفكر  انتشار  بل يف  املنصب  باستالم  املعركة  الحسني يف  فوز 
والعزيمة واألخالق الرفيعة التي تعامل بها مع معسكر إبن سعد  ابتعد 
عن بيت الله لتجنب هتك حرمه وسقى أعدائه املاء وبكى خوفاً عليهم 
من دخول النار لم يكن الحقد موجوداً يف قاموسه رغم ما جرى عليه من 
أىس مصائب كربالء لم تكن مصيبة واحدة عظيمة من حيث الكيفية بل 
كانت مصائب كثرية من حيث الكمية اجتمعت يف أيام معدودة   العطش 
واألطفال  العمومة  وبني  واألوالد  واإلخوان  األصحاب  وشهادة  والحر 
والنهب  والسلب  والجروح  األعداء  وقسوة  واضطرابهن  النساء  وبكاء 

الرزايا  من  ذلك  وغري  النساء  وأرس  األعداء  وشماتة  الخيام  وإحراق 
واملصائب ال تكون عظيمة فقط يف الكيفية بل عظيمة من حيث العدد 
بأن  ورأى  والخنوع  االستسالم  كره  الحسني)ع(  ولكن   أيضاً  والكم 
الحياة مع الظاملني دنيئة وفيها منقصة وذلة لشخصيته ولألمة فرفع 
الشعار املقدس يف وجوه كل الظاملني واملستبدين واملفسدين وقال)ع(:

إني ال أرى املوت إال سعادة والحياة مع الظاملني إال برما، وقال)ع(: 
أال وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بني اثنتني، بني السلة والذلة وهيهات 
منا الذلة ما كان خروج اإلمام الحسني )ع( إال لطلب اإلصالح يف أمة 
السالم  عليه  الحسني  باإلمام  لالقتداء  فرصة  وعاشوراء  )ص(  جده 
ما  إن  املجتمع   وإصالح  النفس  إصالح  اإلصالح  وهو  الهدف  هذا  يف 
يريده الحسني منا هو صفاء القلوب  ونقاء الرسيرة والوحدة الحقيقية 
والعنرصية  والتطرف  والبغضاء  والعصبية  التفرقة  ونبذ  الخالصة 
واألحقاد املتوارثة  والنزعات الحزبية الضيقة يريد اإلمام الحسني )عليه 
السالم( تفعيل الوازع النفيس ومحاكمة الذات قبل أن يحاكم اإلنسان أو 
يدين شخص آخر ال يريد اإلمام الحسني أكفاً تلطم الصدور وإنما يريد 
أكفاً تتصافح وقلوباً تتسامح ال يتالءم وال يتناسب أن يعزي اإلنسان 
األخرى  العبادات  بتطبيق  يلتزم  املقابل ال  لكنه يف  ويلطم عىل صدره 
يف اإلسالم وإن التضحية الكبرية التي قام بها أبو عبدالله الحسني)ع( 
إصالح  إىل  الحاجة  بأمس  فنحن  الرشيعة  وإحياء  الدين  أجل  من  إال 
أنفسنا من الداخل ولم الشمل وأن نتخذ من هذه املنابر وسيلة للتقارب 
والتآلف والتحاب واإلخاء واملودة النبيلة تحت راية الحسني)ع( وتحت 

ظل والية أهل البيت)ع( 
أعدائهم  وأهلك  فرجهم  وعجل  محمد  وأل  محمد  عىل  صل  اللهم 

وجعلنا من املتمسكني بحبلهم والسالكني طريهم يا رب العاملني.

مقالت
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�شف النية بالأجهزة الذكية
بقلم: ال�شحفي اأ. حممد اجلدحف�شي

بعدم  بإخباره  مؤخراً  قام  والده  أن  يل؛  ينقل  أحدهم 
رغبته بحضور أبنائه إىل منزل العائلة يف يوم الجمعة كما 
أجاب  ذلك...  قام بسؤاله عن سبب  العادة، وعندما  هي 
الوالد قائالً: كنت أتمنى بعد كل هذه السنوات التي قضيتها يف تربية أبنائي أن 
يكونوا يل ذخراً وسنداً ال أن ينشغلوا عني لحظة زيارتهم يل بهواتفهم وكأن ما 

يرونه ويقرؤونه عرب هواتفهم أكثر أهمية من وجودي معهم!!
هذه القصة ليست من املخيلة بل هي حقيقة تقرع ناقوس خطر حقيقي 

وبات اآلباء واألمهات يعانون منها األمرين.
موقف آخر مع صديق وجدته يف اآلونة األخرية دائم السكوت والحزن بادياً 
عليه وهو أمر لم أعتده منه؛ وعندما بادرته بالسؤال عن السبب، أجاب: »بعد 
عناء يوم طويل يف العمل والتعب.. أعود ويف تصوري أن زوجتي سوف تزيل 
الهم  ذلك  كل  معها  أنىس  بابتسامة  تستقبلني  وربما  منه،  الكثري  كاهيل  عن 
بهذا  أبنائي  وعن  عني  مشغولة  بأنها  أتفاجأ  ولكني  يعرتيني.  الذي  واأللم 
الجهاز الذي تتبادل فيه الرسائل مع صديقاتها، ولم يقف األمر عند هذا الحد 
بل شمل حتى لحظة خروجنا معا ألراها ممسكة به متجاهلة رفقتي وحاجة 
األوالد النتباهها، أليس كل ذلك كفيل بأن يجعلني وربما العرشات غريي من 
أعود  إليه....  وصلنا  الذي  للحال  واألىس  بالحزن  نشعر  والزوجات..  األزواج 
وتعود بي الذاكرة بعد هاذين املوقفني إىل املايض الجميل الذي كان فيه ليوم 
الجمعة ميزة خاصة تميزه عن سائر األيام، فنعيش فيه ملة األهل واألحباب بعد 
طول غياب، لقاء بعد أسبوع كامل من مواجهة األعباء وظروف الحياة، يتالقى 
فيه الكبري والصغري، األخوة واألخوات تحت سقف واحد يجمعهم مع والديهم 
الحب والشوق... ولكن اليوم وبوجود األجهزة الذكية تالشت ابتسامات الشوق 
ونظرات املودة وحل محلها انهماك واستغراق يف النظر لشاشة صغرية بات 

الجميع ال يفرتق عنها ولو لساعة من الزمن.
ألم يحن األوان لوقوفنا جميعا وقفة مسائلة مع هذا األمر كي نعيد حسابات 
عالقاتنا االجتماعية املهددة من قبل هذه األجهزة... نقول.. صف النية باألجهزة 

الذكية وخلك يف الربية.

ولدي ن�ش درجة ما اأر�شى يخ�شرها!!!
بقلم: اأ. عمار عبداجلليل ر�شي

أولياء  مع  تربوي  لقاء  أول  يف 
كانت  كأستاذ  يل  املدرسة  يف  األمور 
فمنها  متفاوتة  أفعالهم  ردود 
الواقعي ومنها الخيايل تجاه مستوى 
يسعى  فبعضهم  أبناءهم!  ودرجات 
ملعرفة مستوى أبناءهم ونقاط القوة 
والضعف لديهم ليتم معالجة الضعف وتعزيز القوة، فدور 
األهل خارج املدرسة كبري ومؤثر يف العلمية التعليمية. أغرب 
متفوق  تلميذ  والد  أتى  عندما  هو  وأزعجني  يف  أثر  موقف 
قدرناها  ولو  الشهري  االختبار  يف  ابنه  درجة  من  مستاًء 
هذا  فيها  وقع  التي  األخطاء  املمتاز،  املستوى  يف  لكانت 
التلميذ أخطاء بسيطة وبسببها لم يحصل الدرجة الكاملة. 
األمس  بأنه يف  كان ذكر يل  األب  النقاش مع هذا  أثناء  ويف 
يتناول  لم  الذي  له!  عتابه  بسبب  ابنه  وكذلك  منزعج  كان 
وجبة الغداء بسبب ذلك! وأخذ يذكر يل بعض املواقف وهو 
ففي   « يخرسها  أرىض  ما  درجة  نص  ولدي  أنا   « يقول 
العام املايض يف إحدى املواد كانت تنقص ولدي  اختبارات 
فراجعت  الكاملة،  الدرجة  عىل  يحصل  لكي  درجة  نصف 
ذاك االختبار مع أستاذه وتبني أن األستاذ كان مخطأً فتم 
احتساب نصف الدرجة لولدي فنال العالمة الكاملة! إن من 
حق الجميع أن يسعى للكمال له وألبنائه كذلك. أنا بدوري 
أشدت بهذا االهتمام وهذه الروح من قبل هذا األب، وبولده 
املتفوق ولكن... كان هذا الوالد يضغط بشدة عىل ولده الذي 
عىل  الحصول  أجل  من  عمره  من  عرش  الثانية  يتجاوز  لم 
له تبعات عكسية، فالولد  الفعل  إن هذا  الكاملة.  الدرجات 
يريض  لن  امتياز  درجات  من  حصل  مهما  أنه  يشعر  قد 
والده، فمع استمرار هذه الحالة وعندما يكرب ويصل ملرحلة 
املراهقة قد يتمرد فال يصبح مهتما فالنتيجة واحدة، دائماً 
ومالم ومعاتب فلماذا أتعب نفيس. أو ربما تحصل له عقد 
نفيس ويفقد ثقته بنفسه، فدائماً يف قلق من الخطأ املؤدي 

لغضب والده.
التعليم  يف  األساسية  املراحل  يف  املهم  أن  فالحقيقة 
وبالتحديد يف املرحلة االبتدائية هو أن يتقن التلميذ املهارات 
وتعلم  والحساب،  والكتابة  كالقراءة  التعلم  يف  األساسية 
والتفكري  والتوضيح؛  كالفهم  املختلفة  التفكري  مهارات 
القرار،  وصنع  املشكالت،  وحل  الناقد،  والتفكري  اإلبداعي، 
وتنمية وتطوير الجوانب العاطفية؛ والسلوكية، واالجتماعية، 
السابقة  والجوانب  للمهارات  التلميذ  أتقن  إن  واإلدراكية. 
كما  العالية  والدرجات  التفوق  عىل  الحصول  هي  نتيجتها 
لهذا  الرسالة  هذه  أوصل  أن  حاولت  الجميع.  لها  يطمح 
األب أثناء نقايش معه، ويف النهاية كانت ردة فعل هذا األب 

إيجابية وتفهم ذلك فهو ال يريد خسارة ابنه.
وبقى القول أن الخوف من خسارة الولد لنصف درجة يف 
املدرسة، هل هو بنفس الدرجة فيما يتعلق بخسارة درجة 

أو حسنة لآلخرة؟!!

فتاة احلجاب
بقلم: املرحومة خديجة علي املوؤذن

فتاَة الحجاب يا فتاة الهدى

ِمنِْك الوَّقار

ِمنِْك الوَّقار

فتاَة الحجاب يا نجمٌة تلمُع

يف سماَء حيااْء

يف سماَء حيااْء

فتاَة الحجاب ما أعظم حجابك

فتمسكي بْه دائماً

فتمسكي بْه دائماً

يا وردة يف سماِء الجماِل قْد بدى

ِمْك ُكُل املأل َفَعظَّ

ِمْك ُكُل املأل َفَعظَّ

يف دنيا ظالَم الُفْسَق فيها تجمع

ِبها الفساَد َتنَوْع

ِبها الفساَد َتنَوْع

من غضب الرّب وسخطُه صاِنْك

يعلو ُمقاِمْك

يعلو ُمقاِمْك

مقالت
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بقلم: دينا حممد طه
َماوَاِت وََما يِف األَْرِض  ا يِف السَّ َر لَُكم مَّ قال تعاىل:) أَلَْم َتَرْوا أَنَّ اللََّه َسخَّ
وَأَْسبََغ َعلَيُْكْم ِنَعَمُه َظاِهرًَة َوَباِطنًَة ( صدق الله العيل العظيم. سورة 

لقمان آية رقم 20.
إن نعم الله علينا كثرية ال تعد وال تحىص فمن نعمه علينا املأكل 
والوطن...قال  والعقل والصحة واألمان  والهداية  واملرشب واملسكن 
رسول الله صىل الله عليه وآله وسلم:) من أصبح منكم آمناً يف رسبه 
الدنيا بأرسها(.  له  معاىف يف جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت 
فيجب علينا شكر الله سبحانه عىل هذه النعم الكثرية.  قال تعاىل: 
ا َرَزَقُكُم اللَُّه َحالالً َطيِّبًا وَاْشُكُرواْ ِنْعَمَت اللَِّه إِن ُكنُتْم إِيَّاُه  )َفُكلُواْ ِممَّ
َتْعُبُدوَن( سورة النحل آية رقم 114. شكر النعم يكون عن طريق 
العلم والحال والعمل. فالعلم بمعرفة النعمة من املنعم وهو الخالق 
ألسنتنا  الحاصل بإنعامه عن طريق لهج  عز وجل والحال بالفرح 
بحمد الله وشكره، والعمل باستعمال النعم يف الطاعة فكل من عمل 
عمال يخالف املقصود به فقد كفره بهذه النعمة. عن اإلمام الصادق 
قال،قال رسول الله صىل الله عليه وآله:  )إذا وضعت املائدة حفتها 
الله  الله قالت املالئكة: بارك  العبد: بسم  أربعة آالف ملك فإذا قال 
عليكم يف طعامكم ثم يقولون للشيطان: اخرج يا فاسق ال سلطان 
لك عليهم فإذا فرغوا فقالوا: الحمد لله، قالت املالئكة: قوم أنعم الله 
عليهم فأدوا شكر ربهم، وإذا لم يسموا قالت املالئكة للشيطان: ادن 
يا فاسق فكل معهم فإذا رفعت املائدة ولم يذكروا اسم الله عليها، 

قالت املالئكة: قوم أنعم الله عليهم فنسوا ربهم عزو جل(.

يقول  واألمم،  الشعوب  حياة  يف  كبرية  آثار  بالنعم  لالستهانة  إن 
لِرَبِِّه  يَْطاُن  الشَّ وََكاَن  يَاِطنِي  الشَّ إِْخوَاَن  َكاُنواْ  الُْمبَذِِّريَن  إِنَّ  تعاىل:) 
َكُفوًرا( سورة اإلرساء آية رقم 27. فنتيجة لإلرساف والتبذير يحصل 
الدمار والخراب والتفرق والشتات، ولنا عربة يف قصة قوم سبأ الذين 
املزدهرة  أراضيهم  الله  فحول  يشكروها  ولم  ربهم  بنعمة  كفروا 
ونعمهم إىل ارض ال يمكن العيش فيها، يقول تعاىل )لََقْد َكاَن لَِسبَإٍ 
يِف َمْسَكنِِهْم آَيٌة َجنَّتَاِن َعن َيِمنٍي وَِشَماٍل ُكلُوا ِمن رِّْزِق َربُِّكْم وَاْشُكُروا 
لَُه َبلَْدٌة َطيِّبٌَة َوَربٌّ َغُفوٌر )15( َفأَْعرَُضوا َفأَْرَسلْنَا َعلَيِْهْم َسيَْل الَْعرِِم 

ِسْدٍر  ن  مِّ ٍء  ويََشْ وَأَْثٍل  َخْمٍط  أُُكٍل  َذوَاَتى  َجنَّتنَْيِ  ِبَجنَّتَيِْهْم  َوَبدَّلْنَاُهم 
َقلِيٍل(سورة سبأ آية رقم 15،16.

واملساكني  الفقراء  لقلوب  كرس  فيها  بالنعم  االستهانة  كذلك 
خصوصا لو علمنا أن ما يرمى يف النفاية يكفي لعائلة فقرية كاملة.

أن من طرق املحافظة عىل النعم التوسط يف املأكل واملرشب تفاديا 
أكرُم  الِغذاء  )قلُّة  قال:  أنه  السالم  عليه  عيل  اإلمام  فعن  لألمراض 
للنَّْفس، وادوَُم للصّحة( ويقول أيضا:) من قّل طعامه قلّت آالمه(. 
والسكري  والضغط  والسمنة  املعدة  مشاكل  تسبب  الطعام  فكثرة 
كثرة  مع  الحارض  عرصنا  يف  سيما  القلب..وال  مشاكل  من  والكثري 
دائما  فاألفضل  حولنا..  من  والفتن  والحروب  النفسية  الضغوط 
أن  )لو  السالم:  عليه  الكاظم  اإلمام  يقول  كما  الطعام  يف  االعتدال 
الكريم  أبدانهم( وكقول رسولنا  الطعام العتدلت  الناس قصدوا يف 

عليه الصالة والسالم: ) كل وأنت تشتهي، وأمسك وأنت تشتهي(.
تكون  أن  يمكن  ما  عزل  الطعام  عل  املحافظة  طرق  من  أيضا 
تخزين  إطالة  البعد عن  الطعام،  وبقايا  كالخبز  كبرية  منه  الفائدة 
الطعام ثم رميه يف النفايات، فصل أماكن بقايا الطعام عن النفايات، 
والتصدق بما يزيد من الطعام عىل الفقراء أو العمال الذين ال يجدون 

ما يسدون بهم جوعهم.
يف  خصوصاً  الجانب  هذا  يف  وقفة  السالم  عليه  الحسني  مع  ولنا 
الطعام.. فمن  املنترشة بأنواع  موسم عاشوراء ومع كثرة املضائف 
آداب زيارة اإلمام الحسني عليه السالم أال يملئ الزائر بطنه بالطعام 
اإلمام  استشهاد  أجواء  ليعيش  بل يكون جائعاً وعطشاناً  والرشاب 
بالطعام  التلذذ  بعدم  مطالبون  نحن  وأيضا  بيته.  وأهل  الحسني 
والرشاب يف هذه املناسبات فقد ذكر عن فقهاء اإلمامية أنهم كانوا ال 
يأكلون الفاكهة بإعتبارها مظهرا من مظاهر التلذذ. وقد أنب اإلمام 
الصادق بعض الشيعة الذين كانوا يتهادون الحلوى عند قرب اإلمام 
الحسن وقال: )بلغني أّن قوماً إذا زاروا الحسني بن عيل )ع( حملوا 
قبور  زاروا  ولو  وأشباهها  واألخبصة  الحالوة  فيها  السفرة  معهم 

أحبائهم ما حملوا معهم ذلك(.
جعلنا الله وأياكم من املؤمنني الذاكرين الله كثريا واملحافظني عىل 
نعمه والشاكرين لها وصىل اللهم عىل نبيه الكريم وعىل آله الطيبني 

الطاهرين.

مقالت

املحافظة على النعم
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زينب أنموذج املرأة الصالح
بقلم: اأم فايز

والعقل  ظاهراً  العاطفة  مثلت  التي  )ع(  زينب  الحوراء  كانت 
وكانت  كربالء  يف  املأساة  صنعت  التي  هي  العاطفة  هذه  باطناً. 
سبباً للفاجعة والحزن والبكاء والتألم والشكوى واللوعة 

واألنني.
وكذلك مثلت السيدة زينب )ع( العقل الذي 
وساهم  للثورة  االستمرارية  صنع 
وتعميمها  ونرشها  إيصالها  يف 
األجيال  نفوس  يف  وتعميقها 

املعارصة إىل يوم القيامة.

السالم يجب  الحوراء زينب عليها  أن نتحدث عن  وعندما نريد 
والرشف  العفة  حيث  من  البعدين  هذين  يف  مقامها  نعرف  أن 
نواهيه  عن  والبعد  الله  بطاعة  وااللتزام  الحجاب  عىل  واملحافظة 
يف  وقفت  حيث  )ع(  الحوراء  بها  امتازت  التي  الشجاعة  وكذلك 
مجلس يزيد بن معاوية لعنه الله وخطبت تلك الخطبة التي قلبت 
الوضع عىل الطاغية يزيد وحولته املجلس لصالحها وجعلت النرص 
القوم  اجهش  حينما  السالم  عليهما  الحسني  اإلمام  وألخيها  لها 

بالبكاء بعد خطبتها.
هذه الحوراء التي أصبحت وال زالت مثاالً للمرأة الصالحة يف كل 
من  لنصبح  بسريتها  والتحيل  بها  االقتداء  يجب  لذا  وزمان  عرص 

أتباع اإلمام الحسني )ع(.
عظيمة،  أمرأة  حياة  مراحل  بعض  تحكي  قليلة  كلمات  هذه 
فقد  واإلباء،  والصمود  التضحية  معاني  شخصيتها  يف  تجّسدت 
جّدها  لرشع  رعاية  والنّفيس  بالغايل  )ع(  زينب  السيدة  ضّحت 

رسول الله )ص( ونرصة ألخيها اإلمام الحسني )ع(.
وتشاطرت هي والحسني بدعوٍة *** حتم القضاء عليهما أن ُيندبا
هذا بمشتبك النصول وهذه *** يف حيث معرتك املكاره يف السبا

اإلمام  اصطحاب  السالم  عليها  زينب  فضل  عىل  داللة  ويكفي 
بن  عبدالله  متزوجة  كانت  أنها  علماً  كربالء  إىل  لها  )ع(  الحسني 
جعفر ويف ذلك دليل عىل شعور اإلمام الحسني بأهمية الدور الذي 
ستلعبه يف واقعة الطف وبعدها، وتقديره لحصافة رأيها وحكمتها 

يف امللحات والنوائب...
فالسالم عىل السيدة زينب يوم ولدت ويوم سارت مع الحسني 
ويم رأته رصيعاً تنسج الرمال عىل جسده الطاهر وتدوسه الخيول 
بحوافرها، ويوم سارت مسبيّة نحو الكوفة والشام، ويوم رحلت 

إىل جوار الله..
هذا بعض من سرية السيدة زينب الجليلة، جعلنا الله وإياكم من 

املتمّسكني بوالء آلها، ومن السائرين عىل منهاجها.
والحمد لله رب العاملني، وهو حسُبنا ونعم الوكيل.

اأنتم اأيها القائمون 
على املوؤ�ش�شات الدينية؟!!

بقلم: يو�شف حممد البناء
بخط  ملتزم  محافظ  وطن  يف  نعيش  نحن 
ما  نرى  ولكن  السالم،  عليهم  البيت  أهل 
عدة  رشعية  ومخالفات  تجاوزات  من  يحصل 
منذ سنوات ومنذ أن دخلت علينا التكنولوجيا 
االجتماعي  التواصل  برامج  يف  التطور  وغزانا 
وبدل أن يكون هذا التطور نعمة علينا يف نرش ثقافة أهل البيت )ع( 
وعلومهم، أصبحت نقمة علينا بعد أن أصبحت معرضاً ومتفرجاً لنرش 
صور النساء، فرتى يف بعض الحسابات الشخصية ألشخاص يدعون 
التدين وااللتزام يضعون صور فتيات ونساء مكلفات وصور لبناتهم 
وأن  )عج(  الزمان  صاحب  قلب  يحرق  والذي  وأمهاتهم،  وأخواتهم 
هناك بعض املؤسسات أو الجمعيات التي تدعي التدين والوالء ألهل 

البيت )ع( تنرش صوراً للنساء سواء بعلمهن أو دون علمهن.
نحن ال نعاتب ذلك الفرد غري امللتزم الذي وضع صوراً لزوجته أو 
أخته أو ابنته، وال نعاتب تلك البنت التي وضعت 
صورتها أو صورة أختها أو صديقاتها، بل نعاتب 

ونلوم الفئة التي تدعي التدين وااللتزام.

كيف ترىض أيها الزوج بنرش صور زوجتك يف 
االنستغرام أو الفيسبوك أو سنابشات )Snapchat(؟!

التواصل  برامج  يف  صورها  تنرش  ابنتك  أن  األب  أيها  ترىض  كيف 
االجتماعي أو حتى يف الواتساب؟! كيف ترضني أيتها البنت أن تنرِش 

صورِك يف هذه الربامج؟!
هل تعلمون بإن هذه مخالفة رشعية محاسبون عليها أمام الباري 

عز وجل؟
هل تعلمون بإن هذه الصور بإمكان أي شخص أجنبي أن يراكم 
يف  حساباتكم  عىل  التجسس  من  وغريها  )هكرز(  االخرتاق  بطرق 

االنستغرام والفيسبوك وسنابشات والواتساب..إلخ؟!
كل ذلك يغضب الله عز وجل ويحرق قلب صاحب العرص والزمان 
)عج( ويحرق قلب أم املصائب زينب )ع( وهم يرون شيعتهم يرتكبون 

تلك املخالفات.
وضعت  التي  الصور  وأن  ومتشددون،  متخلفون  أنتم  ستقولون 
ألبنتي أو لزوجتي بلباسها الرشعي، أي رشعية وهي بزينتها و كاشفة 
لوجهها أو شعرها ظاهر جزء منه أو بفستانها، ال تقول أيها األب أن 
صورة ابنتي بعباءتها، حتى ولو الصورة كانت بعباءتها. ملاذا تنرش 
يف األساس صورة ابنتك أو أختك أو زوجتك ؟؟ أنتم أيها القائمون عىل 
الجمعية أو املؤسسة اإلسالمية ملاذا تنرشون يف األساس صور النساء؟ 
بلباسهم  كانوا  األساس سواء  من  ذلك  ترفض  وغريتنا  الدينية  قيمنا 

الرشعي أو غري رشعي.
لنتأىس ونقتدي بالسيدة فاطمة الزهراء )ع( يف قولها: )خري للمرأة 
أن ال ترى الرجال، وأن ال يراها الرجال(، هذا القول ليس فقط عىل 
الرؤيا املبارشة حتى الرؤيا التي غري مبارشة. العديد من األرس تفككت 

بسبب هذه الظاهرة الخطرية.
نتمنى أن نلتفت وأن نتصدى ملثل هذه الظواهر الخطرية التي باتت 

ظواهر طبيعية مقبولة يف بعض مجتمعاتنا.

مقالت
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إضاءات عاشورائية 
لسماحة آية اهلل الشيخ محمد السند

إن محبة و مودة الحسني )ع( الشديدة التي ربما يقال 
عنها العشق التي ينذهل منها الكثري بسبب وهجها وتأججها 
يف القلوب عاما بعد عام والتي تصنع وتؤثر يف األشخاص 
ماال يصنعه غريها فتنتشل اإلنسان املرتدي يف الوحل إيل بر 
التأثري ال  القمم وهذا  أعيل  إيل  الهالك  األمان وتقلب سلوك 
يقترص عىل رشيحة من املجتمع البرشي دون أخرى بل عىل 
كل الطبقات واألصناف واألعراق واألجناس وذلك الن واقعة 

الطف بحسب الهندسة اإللهية
قد تضمنت إدارة الحسني )ع( تربية  شخصيات متنوعة 
من جيل الفقهاء إىل القراء إىل الساسة والقادة العسكريني و الشيوخ يف السن والشباب 
والصغار والرضع والنساء وأعراق مختلفة برشية كاألفريقي والعربي والرتكي والفرس  

ويف بعض النقوالت من السند والهند  وغريها.
هذا من جانب ومن آخر إن شخصية سيد الشهداء )ع( قد تجمع فيها خصائص يف 
الحسب والنسب واملكانة وكلها أيضاً قدرتها يد الصنع االصطفائي اإللهي  ال تخفى 

عىل الباحثني يف واقعة الطف.
ومن جانب ثالث فان تأكيد القرآن عىل حرص كل املودة يف قربى النبي )ص( كما بينه 
الزمخرشي يف الكشاف يف داللة آية املودة وبسط بيانه السيد رشف الدين ومفاده ذلك 
مركزية املودة و أعىل شدتها وهيمنتها عىل كل مودة لدى اإلنسان فتكون بمعنى  الوالء 
والوالية السيما وإنها جعلت عدل وعوض اجر كل إبالغ الدين مما يدلل عىل مركزية 

وان  الوالية العمود األعظم األكرب يف الدين.
   وهذا مما ينبه بمقتىض معية الثقلني وان حقيقة الثقلني حقيقة واحدة غري قابلة 
لالنفكاك بل ال تعدد بينهما إال يف الطرف النازل الذي بيد الناس – إن مودة القربى 

هي مودة حقيقة القرآن.

نبكي على القرب الأ�شري
وميتا  حيا  املظلوم  عىل  السالم 
ورحمة الله وبركاته، عظم الله أجورنا 

وأجوركم باستشهاده

َنبِْكْي َعىَل الَْقرْبِ اأَلِسرْيِ ِبَطيْبٍَة
وََعلَيِْه َنْزَرُع َشوَْكنَا أِلََذاُه

َما ُظلُْمُه ِبيَِد الدَِّعيِّ َكُظلِْمنَا
َما ُسْوُرُهْم َذاَك الَّذِْي أْشَجاُه

َشْمٌس ُهَو الَْحَسُن الزَِّكيُّ وَُنْوُرُه
أْعَمى الُْدَهاَة َفَهْل َيِغيُْب َسنَاُه

إِْن ُهِدَم الَقرْبُ الَعِظيُْم وَُسِوَرْت
َجبَاَنٌة؟؟ أْبَخْستَُه.. َحاَشاُه

ُنْخِفْي َسنَاُه إَذا َتثَاَقَل َجْهلُنَا
َوِباْسِمِه َصوَْب الِعَدا ُسْقنَاُه

وَُنَسوُِّر الِسبَْط الَكِرْيَم ِبُصلِْحِه
وَُهَو الرَِحيُْب ِبوَْعيِنَا َمْعنَاُه

وََخنَاِجُر األْفَكاِر َتْطَعُن َفْخَذُه
وإََلِْن َسَكبْنَا ِبالَحِدْيِث َدوَاُه

أْقوَاُلنَا أْفَعاُلنَا َخلََجاُتنَا
َهاُم الَساِكنَاُت َثرَاُه َهذِْي السِّ

لَواَْلُه َما ُوِضَع األَساُس لَِكرَْباَل
أََفُتبِْخُسوُْه ِبَجْهلُِكْم أْشياُه

وََتُمرُّ ِذْكرَى ِشبْلِِه يِفْ َعارِشٍ
؟؟.. أْو لَْم ُيزَفَّ ُترَاُه!!! َنْقِضيِْه ُزفَّ

وَُنِدْيُر َطرْفاً َعْن َعِظيٍْم ُمرِْسٍل
ِمْن وَْسِط َقرْبٍ َنارِصاً اِلََخاُه

َفنَُقْوُل َهاَم َفُفلَّ َخْصُف ِنَعالِِه
َكيَْف الرِبَاُز وَِسنُُّه أْعيَاُه

أَنِقيُْس َمْن َحاَشا ُيَقاُس ِبِطْفلِنَا
ِبأَس املََقاُس وََضلَّ َمْن َسوَاُه

َمْن َكاَن وَالُِدُه الزَِّكيُّ املُْجتَبَى
وََمِن الُحَسنْيُ ِبِعلِْمِه َغَذاُه

ِمثُْل الذِّْي ِباللَْهِو َيْقيِضْ َيوَْمُه
َضيٌْز َحَكْمنَا يِفْ الَفتَى وَأََباُه

وََتُمرُّ ِذْكرَى َيوِْمِه يِفْ ِسرْيٍَة
َكْم ُعْمُرُه؟؟ َما النَّْقُش يِفْ ُيْمنَاُه

َهَذا الذِّْي َبَعَث الِكتَاَب وَُسنََّة الـ
ُمْختَاِر ِمْن لَْحٍد َفُقْم وَاْقرَاُه

َهَذا الذِّْي ُنؤِْذْي البَُتْوَل َبُظلِْمِه
َوِبوَْعيُِنا ُنرِْدْي الذِّْي أْرَداُه

ى ُهَو َعاِجٌز َفالَجْوُر َمْهَما ُقد رَضَ
َمنُْع الزَِّياَرِة َوالَعزَا أْقَصاُه

لُْم ِمْن أْهِل الوِّاَلَيِة َقاِدٌر َوالظُّ
أْن ُيْخِفيَّ النَّْهَج الذِّْي َفَداُه

ِببَِضاَعتْي املُزَْجاِت ِجئُْتَك َسيِّدِْي
وَالَقلُْب َيرُْجو أْعِطِه َرْجوَاُه

ُحلُِمْي ِبأْن أْبنِّي البَِقيَْع وَأْن أَرى
الَقرْبُ الذِّْي َما َخاَب َمْن َداَناُه

َفاْرَحْم ُدُموِْعي الَغاِساَلِت َحِدْيَدُهْم
ْ إْن َدَنا وََترَاُه وَاْرَحْمُه ُذيلِّ

َذاَك اللَِّعنْيُ َيُسبُّنِْي لِِزَياَرِتْي
ُخ َسيْدِْي َغوَْثاُه وَالَقلُْب َيرْصَ

وٍَغيَاُثُه أْن َيْغتَدِْي ِمْن ُجنِْدُكْم
ال!!! َخاِدَما ُيْعِطْي الُهدَى َنْعاَلُه

َصىَلْ َعلَيَْك اللُه َمْظلُوْماً َقىَض
َيوَْم الِقيَاَمِة َحُقُه ُيْعَطاُه

َصىَل َعلَيَْك اللُه َمْظلُوْماً َبَقى
َوِبَقلْبِِه ُرْمُح الذِّْي وَااَلُه

َصىَل َعلَيَْك اللُه َما َرُجٌل َرَقى
لُِقُبوِرُكْم َفتََقَطَعْت بُخَطاُه

ُمَهجُّ النَِّساِء وََصاَح َفيُْض ُعيّوِْنَها
َحَسنَاُه َوا َحَسنَاُه َوا َحَسنَاُه

مفاز الحجريي
2013/12/11م 

7 صفر 1345ه

اإمامي خذ بيدي
خاطرة بقلم: أم محمد

 بمناسبة مولد إمامي عيل بن موىس الرضا )ع(

إمامي خذ بيدي فقد ضاق صدري
من دنيا أنستني حالوة عييش

آه ألهوال القلوب وقسوتها
آه لدنيا أغرت تابعها

وغفل فيها شقيها
أتيتك ربي مستشفعا بإمامي 
فوفقني بقلب سليم يغشاني

واهدني مما ابتليت به عدواني
فقد دخلت إليك ربي من باب الرضا

يا رسيع الرضا انرص العبد املبتىل
يف دنيا الغرور واملكر والفناء
حبيبي عيل بن موىس الرضا 

قد ضاق الرحب والفضااا
ونحن نرى الظلم متفشيا 
فمتى يظهر اإلمام الهدى
فينرصنا من القهر والعدا

فقد طال املدى 
إىل متى؟؟؟

أناشدك سيدي إىل متى؟؟
إىل متى وألي مدى؟

خذ بيدي يا عيل بن موىس الرضااا
حبيبي يا نور عيني علييي
نورك يضيئ يومي وغدي

مقالت



27العدد 7 | محرم/صفر 1436هـ | نوفمرب/ديسمرب 2014م

احجز مساحة إعالنك
للعدد القادم

لالستفسار االتصال 
عىل األرقام التالية

33878200
36476699
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أموات قرية سماهيج 
الفرتة من شهر رمضان 1435ه إىل شهر محرم 1436ه

تاريخ الوفاةاالسم

17 أغسطس 2014مالحاج حسن إبراهيم  الزين

21 أغسطس 2014مالحاجة مريم حسن النواخذة

26 أغسطس 2014مالحاجة نجية عبدالرحمن النواخذة

18 سبتمرب 2014مالحاج إبراهيم الزين

20 أكتوبر 2014مالحاجة فاطمة محمد عيل الفرج

24 أكتوبر 2014مالحاجة فضة عبداللطيف عبدالله

رحم اهلل من يقراأ �شورة الفاحتة

يمكنكم مشاهدة النرشة بصيغة PDF يف موقع الجمعية
أو أعمل مسح للكود QR Code املوجود عىل الجانب األيرس
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املرحوم آية الله السيد عبدالله املحرقي
تاريخ الوفاة: 23 سبتمرب 2014م

املرحوم الخطيب الشيخ عيل الساعدي
تاريخ الوفاة: 23 أكتوبر 2014م

املرحوم الخطيب الشيخ محمد الراشد
تاريخ الوفاة: 7 سبتمرب 2014م

املرحوم الخطيب العالمة الشيخ أحمد العصفور
تاريخ الوفاة: 12 أكتوبر 2014م

املرحوم العالمة الشيخ عبدالحسن الرسو
تاريخ الوفاة: 28 أكتوبر 2014م

املرحوم الخطيب املال عبدالله الزاكي
تاريخ الوفاة: 12 نوفمرب 2014م

رحم اهلل من يقراأ �شورة الفاحتة

للمرحوم الطفل ح�شن جا�شم اآل خرفو�ش

رحم اهلل من يقراأ �شورة الفاحتة

للمرحومة احلاجة فاطمة حممد علي الفرج
زوجة احلاج عبداهلل بن خليل الفرج

ِتي * ًة * َفاْدُخِلي يِف ِعَباِدي * َواْدُخِلي َجنَّ يَّ ْر�شِ َيًة مَّ ِك َرا�شِ ُة * اْرِجِعي اإِىَل َربِّ ْف�ُش امْلُْطَمِئنَّ ُتَها النَّ ِحيِم  * َيا اأَيَّ ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ ِب�ْشِم اهللَّ
 �شدق اهلل العلي العظيم

رحم اهلل من يقراأ �شورة الفاحتة

للمرحوم الحاج جعفر املعباد

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