
سماحة الشيخ جمال آل خرفوش

رئيس مجلس إدارة الجمعية

مركز  جمعية  تزال  ما 
يف  تسري  اإلسالمي  سماهيج 
العمل  نحو  حثيثة  خطًى 
الثمار  النوعي والفريد، وبذلك تجني  املؤسساتي 
املركزاويني  وإخالص  وسواعد  بجهود  اليانعة 
من أعضاء مجلس إدارة وأعضاء آخرين وعاملني 
ورشفيني، وستكون أوىل الثمار القادمة بإذن الله 
تدشني املرشوع الكبري املرتقب منذ أكثر من ثالث 
الوالدين،  لرعاية  رية  دار  تدشني  وهو  سنوات 
ولم  إشهاره  إجراءات  من  الجمعية  انتهت  حيث 
يتبق سوى تحديد املكان الذي سيكون مقراً لهذه 

الدار يف قرية سماهيج.
واملرشوع الرائد التايل مبارشة بإذن الله تعاىل 
الذي عملت  التوثيقي الضخم  املرشوع  تدشني 
أضخم  وهو  )2010م(،  عام  منذ  الجمعية  عليه 
وربما  البحرين  مستوى  عىل  توثيقي  مرشوع 
له  وسيكون  دولة،  يف  قرية  بخصوص  خارجها 
عىل  وحتى  بل  وخارجها  القرية  يف  واسع  صدًى 
الدويل، ملا يمثله تاريخ سماهيج  الثقايف  املستوى 
وتراث  وثقافة  بتاريخ  واتصال  مساس  من  

شعوب املنطقة منذ أقدم العصور.
من  وغريهما  واملوسوعة  الدار  مرشوع  إن 
للفخر  مدعاة  لهي  والالحقة  السابقة  املشاريع 
افتقرت  جليلة  خدمات  تقدم  كونها  واالعتزاز 
األوان  وآن  لعقود  والدير  سماهيج  قريتا  إليها 

كي تستفيد منها الفئات املعنية املهملة، كما أنها 
الشباب  من  عدد  لتوظيف  سانحة  ثمينة  فرصة 
والشابات املتخصصني يف املجاالت التي تعنى بها.
اإلسالمي  سماهيج  مركز  جمعية  وستبقى 
والتطوير  بالتجديد  العتيدة  لقريتنا  األكرب  األمل 
التعمري وسد النقص، وذلك  واألداء واملساهمة يف 
التي  الواسعة  املجتمعية  الرشاكة  خالل  من 
تضطلع بها مع جميع مؤسسات ووزرات اململكة 
من  األهلية  واملنظمات  واملؤسسات  جهة،  من 
والنواب  املسئولني  ثالثة  جهة  ومن  أخرى،  جهة 
بما  الحقول،  كل  يف  واملعنيني  البلديني  واألعضاء 
التي  الريادية  املشاريع  من  الكثري  لوالدة  يؤدي 
البحرين  ومملكة  خصوصاً  سماهيج  بها  تفخر 
والالمحدودة  الكبرية  الثقة  عرب  وأيضاً  عموماً، 
من الجماهري واملحبني لهذا الرصح العظيم الويف 
الذي همه خدمة دينه ومجتمعه وناسه  املخلص 

ووطنه.
بني  املجتمعية  الرشاكة  إطالالت  آخر  ولعل 
الجمعية واملؤسسات األخرى واملتمثلة يف الرشاكة 
البحرين  بنك  مركز  عرب  الصحة  وزارة  مع 
قديماً(  الصحي  الدير  )مركز  بالدير  الوطني 
بتاريخ 2015/3/19م، لهي فتح جديد يف ذلك 
امليدان املديد، ملا ملسناه من رئيسة مجلس اإلدارة 
استعداد  من  املوقرين  وأعضائها  الدكتورة خولة 
القليلة  األيام  وستنبئ  والتنسيق،  للتعاون  تام 
الله  بإذن  جلية  تعاونية  مشاريع  عن  القادمة 

تعاىل.

* استراتيجية الشعار المركزاوية

التفاصيل ص2

* المشروع التوثيقي الضخم )موسوعة سماهيج(

التفاصيل ص3

* استعدادات مركز اإلحياء لشهر رمضان القادم

التفاصيل ص4، 5

* أنشطة وفعاليات الجمعية

التفاصيل ص6

* معرض الصور

التفاصيل ص10، 11، 12، 13

* صور من األرشيف

التفاصيل ص14

* الشراكة المجتمعية

التفاصيل ص16، 17

* مركز الزهراء )ع( النسائي

التفاصيل ص18، 19، 20، 21

* مقاالت

التفاصيل ص22، 23

* خواطر من الماضي

التفاصيل ص24

مسابقة حروف  بالشراكة مع مدرسة سماهيج
 24 األربعاء  يوم  انطلقت 
1436ه  للعام  األصب  رجب 
2015م،  مايو   13 املوافق 
حروف  مسابقة  فعاليات 
تقيمها  التي  اإللكرتونية 
سماهيج  مركز  جمعية 
السادسة  للمرة  االسالمي 
فعالياتها  مستوى  عىل  عرش 
الرشاكة  صعيد  عىل  والثانية 

املجتمعية مع مدرسة سماهيج االبتدائية اإلعدادية للبنني، وذلك يف تمام 
الفسحة  مع  والثالثة  الثانية  الحصتني  مستغرقة  صباحاً   8:30 الساعة 

حيث انتهت يف تمام الساعة 10:30 صباحاً. التفاصيل ص17

ختام دورة التكليف الخامسة
الزهراء  إطالله  تحت 
الربكات  وظالل  البتول 
إيمانية  ونفحات  اإللهية 
أكبادنا  فلذات  عىل  تهب 
)ع(  الزهراء  مركز  أقام 
مركز  لجمعية  التابع 
اإلسالمي  سماهيج 

بالتعاون مع مركز السيدة سكينة )ع( دورة التكليف الخامسة 
ما  لدورة  املكلفات  من  انضمت  ملن  تهيئة  هناك  كانت  حيث 
قبل التكليف وقد بدأت دورة التكليف يف 17ديسمرب 2014م. 

التفاصيل ص. 19

شعارنا الدائم
عمل مؤسساتي حقيقي

شعار املوسم 

همنا رساليتنا

تصدر عن جمعية مركز سماهيج اإلسالمي    العدد الثامن - شعبان 1436هـ - مايو / يونيو 2015م   مملكة البحرين

كلمة العدد

ssc 453 :رقم التسجيل

أقرأ يف هذا العدد دار رعاية الوالدين وموسوعة سماهيج والبقية تأتي
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بقلم: السيد محمود العلوي - نائب رئيس الجمعية

سماهيج  مركز  جمعية  أشهرت  أن  منذ 
عمل  )نحو  شعار  لها  تتخذ  وهي  اإلسالمي 
استبدلتها كما وضحنا  ثم  مؤسساتي حقيقي( 
)عمل  التالية  بالصياغة  السابق  العدد  يف  ذلك 
مؤسساتي حقيقي( وفقاً للمعطيات واإلنجازات 

املتحققة عىل األرض يف مختلف األصعدة.
وقد رشعت الجمعية منذ منتصف العام املنرصم )2014م( بدراسة 
بالعمل  للرقي  تهدف  السياق،  ذات  يف  ونوعية  جديدة  اسرتاتيجية 
وفك  الروتني  وكرس  والتطوير  النماء  طريق  يف  سلوكه  واستمرارية 
الرتابة وشحذ الهمم، وهي اسرتاتيجية )الشعارات( عىل أن يتم العمل 
بها فعلياً مع مطلع العام الجديد )2015م( وبالفعل تم ذلك بربكات 
اإلدارة  الخطط املستدامة املحكمة وإخالص واحرتافية أعضاء مجلس 

واملعنيني.
تقوم اإلسرتاتيجية عىل أساس تقسيم العام إىل عدة مواسم، عىل أن 
يحكم كل موسم شعار خاص وهو غري الشعار األساس )عمل مؤسساتي 
حقيقي(، ولكنه مكمل له وموصل ملراميه، فيتألف العام الواحد من عدة 
شعارات تنادي بها الجمعية وتسعى لتحقيقها واقعاً. وبصورة مثالية 
موسم  كل  يحتوي  السنة  يف  مواسم  ثالثة  أساس  عىل  التقسيم  يكون 
عىل أربعة أشهر، وبالتايل فإن السنة تتوافر عىل ثالثة شعارات جزئية 
معضدة للشعار األساس ومتوازية مع األهداف األساسية املرصودة يف 

النظام األسايس للجمعية. وتكون تلك املواسم الثالثة بالرتتيب التايل:
وجمادى  األوىل،  جمادى  الثاني،  ربيع  األول،  )ربيع  األول:  املوسم 

الثانية(.
املوسم الثاني: )رجب، شعبان، رمضان، وشوال(.

املوسم الثالث: )ذو القعدة، ذو الحجة، محرم، وصفر(.
وليس بالرضورة االلتزام بأربعة شعارات بل قد تضطر الحاجة ألقل 
أو أكثر من ذلك بحسب املعطيات والظروف وتخطيط اإلدارة واألهداف 

املقصودة، ثم أن بعض الشعارات قد تحتاج ملدة أطول من أربعة أشهر 
يبدو  قد  الشعارات  أن بعض  كما  مثالً،  ثمانية  أو  لستة  التمديد  فيتم 
للوهلة األوىل أنها ال تحتاج ألكثر من أربعة أشهر ثم يتبني بعد التطبيق 

العميل رضورة التمديد فيمدد له بحسب الحاجة.
يستلزم التطبيق االحرتايف السليم لهذه االسرتاتيجية أن يتم رصد خطة 
لسنة كاملة قبل البدء، كي تكون الصورة واضحة للمعنيني واملنفذين 
والجمهور، ويتضح بذلك أيضاً الهدف واملغزى والثمرة من تلك الخطة، 
وعليه فإن سياسة وخطة الجمعية تكون معلومة ومكشوفة وواضحة 
والتوقيت  والوضع  مرتبطة  ومراٍم  أهداف  ذات  وهي  الجميع  لدى 
والظروف واألهداف األساسية للجمعية، فكٌل يعمل أو ينتظر أو يتأمل 

أو يقيّم بصورة مرنة وشفافة.
إن من أهم ثمار اسرتاتيجية الشعارات كرس الروتني وتفتيق الذهن 
وذلك  والتطوعي،  اإلسالمي  للعمل  ونوعية  وجديدة  واسعة  آفاق  نحو 
له بأيرس  املوصلة  الوسائل واألدوات  مع  بتحديد هدف منشود مقارناً 
وأجدى الطرائق، وبالتايل تكون النتيجة النهائية بعد نهاية كل موسم 
أو عام ذات وقع مهم وأثر بالغ يف املجتمع والتدين والعمل املؤسساتي 
العمل اإلداري والرتابة  الكالسيكية يف  البعد عن  الحقيقي، والبعد كل 
يف العمل املؤسساتي التي يعيشها الجو املنظماتي يف الغالب األعم مع 

شديد األسف.
هذه  تفتتح  أن  اإلسالمي  سماهيج  مركز  جمعية  ارتأت  وقد 
الربيعني  مع  يبدأ  أشهر(  )ثمانية  ملوسمني  يمتد  بشعار  االسرتاتيجية 
وينتهي بنهاية شهر شوال، وقد اختري له شعار )همنا رساليتنا(، حيث 
يشار له يف كل فعالية ويعتمد كأساس لقيام الفعاليات املتخللة، ونسأل 

الله تعاىل أن يوفقنا للتفعيل الصحيح والتطبيق الصائب.
وأخرياً فإن نظام الشعارات يتيح الفرصة لتحديد الوقت الذي تنرش 
فيه مجلة املركز التي تصدرها الجمعية كل فرتة، إذ من املمكن اعتماد 
إصدارها كل أربعة أشهر فتحتوي عىل الفعاليات واألنشطة التي تسري 

وفق مرئيات وأهداف الشعار املنشود.

قالوا عن مجلة املركز..

سماحة السيد محمد عيل العلوي:
السالم عليكم وعظم الله أجوركم..

مجلة  بقراءة  قليل  قبل  ترشفُت 
وعىل  عيلَّ  واجباً  ووجدُته  املركز، 
ولكافة  لسماحتكم  التقدم  غريي 
بالشكر  عليها  والقائمني  العاملني 
عمل  فهو  العظيم،  والثناء  الجزيل 
ثقايف غنيُّ يف تنوعه، متقٌن يف تبويبه، محكٌم يف كيفيته..

بارك الله هذه الجهود الرائعة..

والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته،،

إعالن
يمكن لكل من له موهبة الكتابة املشاركة يف 
األعداد القادمة سواء كان بكتابة باملواضيع 
النثر  أو  الفقهية  أو  الدينية  أو  الهادفة 

والشعر، أو الرسوم وما شابه.
للرقي  تسعى  التي  األنامل  بكل  نرحب 

باملجتمع ومن الجنسني.

ارسل مشاركتك عرب:
almarkaz.sic@gmail.com 

مركزاويات

استراتيجية الشعارات المركزاوية
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مشروع السالل الرمضانية
بتوفيق من الله وجهود العاملني املخلصني يف املركز االجتماعي الخريي بجمعية مركز سماهيج اإٍلسالمي يف العام السابق تم 

توزيع ما يقارب )150( سلة رمضانية جرياً عىل العادة السنوية التي جرت منذ سنوات ماضية.
املساهمات  أكرب عدد من  للحصول عىل  وأفراد  املساهمني من رشكات ومؤسسات  ومراسلة  العمل مبكراً  بدأنا  العام  ويف هذا 
العينية واملالية. لتحقيق أكرب استفادة للمستحقني لهذه السالل، وإذا ما تيرست األمور فسوف يكون التوزيع قبل شهر رمضان 

املبارك بمدة كافية تتيح للمستحقني لها الراحة واالطمئنان يف الشهر الفضيل. 

سماهيج(  )موسوعة  مرشوع  تدشني  عن  قريباً  سيعلن 
عام  منذ  اإلسالمي  سماهيج  مركز  جمعية  عليه  عكفت  الذي 
الشيخ  واملحقق  الباحث  سماحة  مؤلفها  بجهود  )2010م( 
الجمعية، حيث  جمال آل خرفوش وبمعونة طاقم من كوادر 
من املرتقب إصدار املوسوعة الفريدة يف الدفعة األوىل عىل أربعة 

أو خمسة مجلدات أو أكثر تحتوي الجوانب التالية: 
سماهيج . 1 يف  املسيحية  تاريخ  يتناول  سماهيج:  تاريخ 

واملسمى وكيف ومتى تحول إىل املحرق وسماهيج الكبرية 
املواكب  تاريخ  عن  فضالً  لسماهيج،  الشعري  والرتاث 
الفوائد  من  الكثري  وفيه  ودقيق  محقق  بشكل  الحسينية 

التي تطرح ألول مرة يف هذا املضمار.
والخصائص . 2 املوقع  حيث  من  سماهيج:  جغرافيا 

السكان  وتعداد  واألحياء  الجغرافية  واملعالم  الطبيعية 
استخدمت  محكم  تخصيص  بنحو  والحرف...الخ  واملهن 
للبحث ويعتمد كثرياً عىل  املناسبة  الجغرافية  األدوات  فيه 
للعلوم  اإلحصائية  الرزم  برنامج  عرب  اإلحصائي  النظام 

.)SPSS( االجتماعية اإلحرتايف الشهري
ودور . 3 الدينية  املعالم  تلك  نشأة  تاريخ  واملآتم:  املساجد 

أهل  وعلوم  الدين  إحياء  يف  مشاركتها  ومقدار  مؤسسيها 
علماء  أسماء  من  بها  يرتبط  وما  السالم  عليهم  البيت 

وحوادث وخطباء وماليات.

املؤسسات الحكومية: دراسة جديدة حقلية ملركز الدير . 4
الصحي ومدرسة سماهيج االبتدائية اإلعدادية للبنني، وهي 
بهذا  الرسمي  الصعيد  عىل  حتى  متوفرة  غري  معلومات 

القدر من التفاصيل
واألندية . 5 الجمعيات  وهي  الرسمية:  األهلية  املؤسسات 

سماهيج  اإلسالمي  سماهيج  مركز  جمعتي  يف  املتمثلة 
الخريية )الصندوق الخريي( وكذلك نادي سماهيج الثقايف 

والريايض.
حوادث مهمة: هي مجموعة كبرية ومفصلة من الحوادث . 6

التي شهدتها قرية سماهيج خالل قرن مىض وقد عايشها 
املعارصون أو عايشوا من عايشها، موثقة بالتاريخ الدقيق.

الغزو العماني وحادثة عبيد الصالح.. 7
شخصية . 8  )300( يقارب  ما  عىل  تحتوي  وأعالم:  تراجم 

من الرجال والنساء كأول مصنف من هذا النوع.
العلماء . 9 حضور  يتناول  بالعلماء:  سماهيج  عالقة 

وتواجدهم يف قرية سماهيج منذ قرن مىض سواء للصالة 
أو التعليم أو التبليغ أو السكن.

سريى النور ذلك املرشوع قريباً إن شاء الله تعاىل وسيطفيء 
لهيب الجماهري املتعطشة من داخل القرية وخارجها.

مركزاويات

آخر أخبار المشروع التوثيقي الضخم )موسوعة سماهيج(
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بقلم: أ. عمار عبدالجليل ريض  رئيس مركز اإلحياء

من  تأسست  التي  األهداف  أهم  من  إن 
أجلها جمعية مركز سماهيج اإلسالمي وما 
واالهتمام  التصدي  هو  أقسام  من  يحويه 
للجانب الرسايل يف حياتنا ويتجىل ذلك من  
استغالل طاقات الشباب والفتيان املوجودة 
وجه  عىل  وقريتنا  عام  بشكل  مجتمعنا  يف 
)مركز  األقسام  هذه  أهم  ومن  الخصوص، 
اإلنسان  حياة  يف  والروحية  العبادية  باألعمال  يعني  الذي  اإلحياء( 
واالطمئنان  القرب  شاطئ  إىل  والروح  بالنفس  والسمو  املؤمن، 

واالستئناس بالقرب من الله تعاىل. 
قبل أن نخوض يف تفاصيل عمل مركز اإلحياء التي ال تخفى عىل 
الشباب  تواجه  التي  األساس  املشكلة  إىل  نشري  أن  بد  ال  املتابعني، 
وما  انحرافهم  يف  السبب  الكثريون  يعدها  التي  الفراغ  أوقات  وهي 
إذا  وغريها...  واقتصادية  واجتماعية  نفسية  مشاكل  من  يعانونه 
املشكلة األساس التي يجب أن نوجد الحل لها هي أوقات الفراغ، فما 

هي أسبابها؟
الوالدين يف حياتهم  الشباب دور  لدى  الفراغ  أسباب  أهم  أن من 
كل  توفري  خالل  من  أبناءهم  حياة  تسهيل  يف  الجادة  ومحاوالتهم 
دور  ال  أنه  املقصودة  والنتيجة غري  األساسية وغريها،  احتياجاتهم 

باملسئولية  اإلحساس  ضعف  إىل  يؤدي  فهذا  حياته،  يف  الولد  لهذا 
يف  املجهود  عدا  ما  اليومية  حياته  يف  مجهود  أي  يبذل  ال  فالشاب 
املدرسة والدراسة. من هنا جاء دور مركز اإلحياء يف تعزيز الجانب 
أوقات  يعيشونه من  الشباب واستغالل طاقاتهم وما  لدى  الرسايل 
فراغ مهدرة، فالشاب املشارك يف عمل وفعاليات املركز يحصل عىل 
هذا  خالل  من  إذ  الحياتية  واملهارات  الخربة  تكسبه  ومهام  أدوار 
العمل يحصل عىل الثقة بالنفس من خالل تحميله بعض املسئوليات 
ومتابعة لصيقة من قبل العاملني يف املركز وخري مثال لذلك صالة 
الجماعة يف مسجد الزهراء عليها السالم، فصالة الجماعة تحتاج إىل 
مؤذنني وقراء دعاء والتنسيق لذلك من خالل االتصال بالقراء وإعداد 
مختلفة،  مهارات  من  العمل  هذا  يتطلبه  وما  واإلعالنات  الجداول 
وبكل فخر نقول أنه خالل السنتني املاضيتني كان ينظم هذه املهام 
املتابعة واإلرشاف املبارش  شباب ال يتجاوز عمرهم )16 عاماً( مع 
عليهم، وهذا ما يميز عمل املركز، فاملجال مفتوح للجميع، الصغري 
قبل الكبري، املوهوب وغري املوهوب، فاكتشفت املواهب وتعززت الثقة 
ملن ال يملك املوهبة، كما تم كرس االحتكار لهذه األعمال التي كانت 
يف السابق ويف أماكن أخرى حكراً عىل فئة معينة. ومن هنا نؤكد عىل 
أننا نرحب بكل من يحب املشاركة معنا يف عمل مركز اإلحياء أو يف 

بقية أقسام الجمعية.
ونختم حديثنا بخري كالم من خري األنام أبي القاسم محمد )ص(: 

»نعمتان مغبون فيهما اإلنسان الصحة والفراغ«

أقام مركز اإلحياء يف شهر مضان املبارك لعام 1435هـ / 2014مـ 
النسخة العارشة من )أمسيات العني العودة ( وذلك من الليلة الثانية لشهر 

رمضان إىل الليلة السابعة بحسب الجدول اآلتي:

ويف هذا العام فستبدأ أمسيات العني العودة يف نسختها الحادية عرشة 
1436ه /2015م، من ليلة الثالث من رمضان وتستمر ملدة خمس ليايل 
رمضان  شهر  حلول  مع  امليالدي  والتاريخ  املحارضين  تحديد  وسيتم 
املبارك، وستتضمن املحارضات شعار املوسم »همنا رساليتنا«، وسيكون 

الجدول كالتايل:

املحارضاملكان / املنزلالتاريخ / 1436ه

األستاذ فايز أحمد آل خرفوشليلة 3 رمضان1

ً قا
ح

 ال
دد

ح
سي الحاج عيىس عبدالحسني أبونصيبليلة 4 رمضان2

الحاج عبدالجليل ريضليلة 5 رمضان3

الحاج محمد عيل البناءليلة 6 رمضان4

السيد عيل السيد حسني الهويديليلة 7 رمضان5

مركز اإلحياء

النسخة الـ11 من أمسيات العين العودة الرمضانية 1436هـ / 2015م

كلمة مركز اإلحياء
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استعدادات إلحياء
ليلة القدر الشريفة

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

ومكيفة ومفروشة.
ومركز اإلحياء كعادته السنوية سيحيي ليلة القدر الرشيفة املباركة لهذا 
العام ليلة 23 رمضان 1436ه، وسيكون الربنامج هذا أقرص من السنوات 
املاضية. وسيتم تهيئة املأتم واملسجد والطابق العلوي للمسجد باإلضافة 

إىل ساحة املأتم والخيمة املكيفة عىل جاري العادة.

جدول األدعية األسبوعية
الزمانالفعالية

يومياً )بعد صالة الصبح مبارشة(دعاء العهد

ليلة األربعاء )بعد صالة العشاءين مبارشة(دعاء التوسل 

ليلة الجمعة )بعد صالة العشاءين مبارشة(دعاء كميل وزيارة وراث

مرة شهرياًصالة جعفر الطيار

* املكان: مسجد الزهراء عليها السالم. *توجد وجبة خفيفة بعد كل فعالية.

* يف الليايل التي تصادف أفراح أهل البيت )ع( يتم قراءة حديث الكساء.

* يف الليايل التي تصادف أحزان أهل البيت )ع( يتم قراءة الزيارات املخصوصة باملناسبة.

* صالة العشاءين لشهري شعبان ورمضان تقترص عىل مسجد الزهراء )ع( وتكون 

رسيعة وخفيفة بدون نوافل مراعاًة للصائمني.

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�صائية م�صاريع ال�صلوات

املجموعاملرشوع

مرشوع الصلوات
اللهم صل عىل محمد وآل محمد

6,442,465

* هذه اإلحصائية إىل شهر جمادى الثانية 1436هـ

أدعية السحر
قراءة أدعية 

السحر في شهر 
رمضان المبارك قبل 
صالة الفجر بنصف 
ساعة في مسجد 

الزهراء )ع(.

مركز اإلحياء
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العشرة الفاطمية 1436هـ / 2015م
للسنة التاسعة على التوالي

 أقامت جمعية مركز سماهيج اإلسالمي بالتعاون مع مأتم الزهراء 
لعام  التاسعة  الفاطمية  العرشة  السنوية  فعاليتها  السالم  عليها 
1436 هـ / 2015 م بمناسبة ذكرى استشهاد سيدة نساء العاملني  
إىل نصفني خمس  الليايل  السالم. وتنقسم هذه  عليها  الزهراء  فاطمة 
وكانت  االستشهاد  ليلة  بعد  لياٍل  وخمس  االستشهاد  ليلة  قبل  لياٍل 
الليايل حافلة بمشاركة جملة من خطباء البحرين املميزين حيث استهل 
النصف األول يف أول ليلة الخطيب الشيخ عباس مال عطية الجمري، 
السيد  الخطيب  ثم  الحداد،  عمار  الشيخ  فالخطيب  الثانية  الليلة  ويف 
الخطيب  ثم  الشماع،  عبدالجليل  مال  الخطيب  ثم  الكربابادي،  هاشم 
الشيخ محمد سعيد السرتي و يف النصف الثاني استهله الخطيب املال 
إبراهيم الحجريي، جاءه بعده الخطيب املال ريض العجوز، ثم الخطيب 
الشيخ عبدالكريم العباس، ثم الخطيب الشيخ بشار العايل، ويف الليلة 
الختامية الخطيب الواعد املال حبيب الدرازي. يذكر أن يف الليلة السابعة 
شارك الرادود القدير جعفر القشعمي وذلك بعد املجلس مبارشة وسط 

حضور مميز من املعزين.
وحري بالذكر أن الليايل الفاطمية اعتمدت منذ عام )2008م( كأول 

معتمد لها يف املنطقة وثم سارت بعض املآتم عىل ذات املنوال.
بقية الصور يف معرض الصور صفحة )10(

مشاهدة فيديوهات مجالس العرشة الفاطمية عىل اليوتيوب

احتفال مولد النبي )ص( وحفيده اإلمام الصادق )ع(
أقامت جمعية مركز سماهيج اإلسالمي احتفاالً بمولد الرسول األعظم النبي محمد صىل الله عليه و آله و سلم و حفيده مؤسس املذهب 
الجعفري اإلمام جعفر بن محمد الصادق عليه السالم يف يوم الجمعة املوافق 17 من ربيع األول من العام 1436 هـ يف مأتم الزهراء عليها 
السالم بقرية سماهيج. كان الحفل زاخراً ومكتضاً بالحضور من جميع الفئات العمرية صغارا شباباً و كباراً يف السن و تتوج االحتفال 
بحضور أعضاء جمعية الصم و البكم ولهم الشكر الجزيل عىل ذلك يف مقدمتهم أ. شوقي املعتوق. كانت فقرات الحفل متعددة و مختلفة، 
أولها تالوة عطرة للقرآن الكريم بصوت القارئ حسني عيىس أبونصيب، بعدها كلمة الحفل لسماحة الشيخ محمد جعفر املصيل، و بعدها 
القديرين  املبدعني  للرادودين  الجلوات  و  األهازيج  فقرة  وأخرياً  القطيف،  بلدة  من  املبدع صادق سويد  الشاعر  بمشاركة  فقرة شعرية 

عبدالواحد الرشيف من بلدة القطيف وجعفر ياجدك و تميزت فقرة األهازيج و الجلوات بالبهجة و الفرحة واألنس.

أنشطة وفعاليات
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ليالي أم البنين )ع( السابعة 1436هـ
الزهراء  مأتم  مع  بالتعاون  اإلسالمي  سماهيج  مركز  جمعية  أقامت 
عليها السالم فعاليتها السنوية ليايل أم البنني عليها السالم السابعة 
السالم  عليها  البنني  أم  وفاة  ذكرى  بمناسبة  م   2015  / هـ   1436
وتنقسم هذه الليايل إىل نصفني ثالث لياٍل قبل ليلة الوفاة وثالث  لياٍل 
بعد ليلة الوفاة حيث كان يف النصف األول عىل التوايل الخطيب املال مهدي 
زين الدين، والخطيب الشيخ عيل عاشور الشغل، والخطيب الشيخ رائد 
السرتي، ويف النصف الثاني الخطيب املال حسني املعلم، والخطيب املال 

عبدالله الديهي، و أخرياً الخطيب الشيخ صادق القطان.
وقد شهدت الليايل الست حضوراً جيداً استفادة فيه من معارف املنرب 

الحسيني.

مشاهدة فيديوهات مجالس ليايل أم البنني )ع( عىل اليوتيوب

احتفال ذكرى مولد السيدة الزهراء )ع(

مأتم  مع  بالتعاون  اإلسالمي  سماهيج  مركز  جمعية  أقامت 
الزهراء عليها السالم احتفاالً بمناسبة مولد سيدة نساء العاملني 
الزهراء عليها السالم يف يوم الجمعة املوافق 10 أبريل  فاطمة 
ابتدأ  املتألقني حيث  القرية  رواديد  من  نخبة  بمشاركة   2015
االحتفال بتالوة عطرة من القرآن الكريم بصوت الرادود حسن 
الرادود  بمشاركة  الجلوات  فقرة  بعده  ومن  أبونصيب  عيىس 
وحسني  حسن  األخوين  الرادودين  و  خرفوش،  آل  فايز  أحمد 
الرادود  بمشاركة  كانت  للجلوات  فقرة  وآخر  أبونصيب  عيىس 
لم  التي  القصري  بوقته  االحتفال  امتاز  حيث  ياجدك  جعفر 

يتجاوز الساعة وسط حضور جميل وبهيج.

احتفال ذكرى مولد أمير المؤمنين )ع( وحفيده اإلمام محمد الجواد )ع(

أقيمت كالعادة بالتعاون مع مأتم الزهراء عليها السالم يف يوم 
الخميس ليلة الجمعة ليلة 12 رجب األصب 1436 ه املوافق 30 
ابتدأ  حيث  الرشقية  املنطقة  من  نخبة  بمشاركة  2015م  أبريل 
املتألق  القارئ  بصوت  الكريم  القرآن  من  عطرة  بتالوة  االحتفال 
صاحب الصوت الشجي األستاذ أبوسجاد العيد، ومن بعده كلمة 
ثم  خرفوش،  آل  جمال  الشيخ  املربي  األستاذ  لسماحة  الحفل 
األستاذ عيل  املتألق  يف أشعاره  املبدع و  للشاعر  مشاركة شعرية 
املميز  للرادود  الجلوات  فقرة  املنتظرة  وهي  فقرة  وآخر  الحمود، 
صاحب الصوت الرنان أبو حسن اإلحسائي، وكان عريف الحفل 
املتألق جاسم محمد ريض، هذا وقد أجري سحب عىل جوائز قيمة 

للجمهور العريض.

مشاهدة فيديو االحتفال عىل اليوتيوب

أنشطة وفعاليات
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الليالي الزينبية السادسة 1436هـ
أحيت الجمعية بالتعاون مع مأتم الزهراء عليها السالم فعاليتها السنوية الليايل الزينبية السادسة 1436ه/ 2015م بمناسبة ذكرى استشهاد 
السيدة زينب )ع( ابتدأت من بعد الوفاة، واستمرت خمس لياٍل، وكانت حافلة بمشاركة رزمة من الخطباء املتميزين، وهم املال حسن الصالح، ثم 

الشيخ عبداملحسن املال عطية الجمري، ثم الشيخ أحمد املصيل وثم الشيخ حميد الشمالن وأخرياً الشيخ حسني البالدي. وكان الحضور جيداً 

وقد استمتعوا واستفادوا من كنوز العقيلة الحوراء عليها السالم.       مشاهدة فيديوهات مجالس الليايل الزينبية عىل اليوتيوب

البرنامج الرمضاني »فأقصص القصص«
 11 املوافق  1436ه  للعام  رجب   22 االثنني  يوم  بدأ 
التلفزيوني  الربنامج  حلقات  أوىل  تصوير  2015م  مايو 
»فأقصص القصص« والذي تناول فيه سماحة الشيخ جمال 
مدة  يف  الكريم  القرآن  روائع  من  قصة(   30( خرفوش  آل 
ترتاوح بني 15 - 20 دقيقة بشكل تفسريي روائي ممتع. 
وسيعرض الربنامج كامالً عىل الشاشة املحبوبة فورتني التي 
اختتم  بعد توقفها فرتة. هذا وقد  الله  بإذن  ستفتتح قريباً 
التصوير يوم الخميس 2 شعبان 1436ه املوافق 21 مايو 
الربنامج من ضمن سلسلة برامج  أن هذا  2015م. ويذكر 
ذات  يف  آل خرفوش  الشيخ جمال  لسماحة  تعرض  سنوية 
بالتصوير  يتكفل  حيث  كامل  مركزاوي  وبطاقم  القناة 
األستاذ عمار عبدالجليل ريض أما املونتاج يف هذه السنة فمن 

نصيب جعفر ياجدك وعبدالله املسيح.

أنشطة وفعاليات
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حرض ممثلو جمعية مركز سماهيج اإلسالمي أ.عبدالله املسيح و 
معه الشاب الواعد أحمد فايز آل خرفوش املحارضة الخاصة بتجربة 
أنفسهم  اعتربوا  حيث  السن  بكبار  االهتمام  يف  اإلسالمية  الجمعية 
الكيان املكمل ملا تقوم به بقية املؤسسات الخاصة بإنشاء دار خاصة 
يرتادها كبار السن من النساء و الرجال لقضاء وقت فراغهم فيها 
وهواياتهم ونيل الرعاية الخاصة يف تلك األماكن الخاصة بهم كدار 

يوكو الكائنة بالحد.
موجود  هو  ملا  مخالف  جديد  بمرشوع  أتت  اإلسالمية  فالجمعية 
التواصل  خالل  من  قوته  يستقي  فمرشوعهم  املسنني  بدور  حالياً 
باحثني  منازلهم عن طريق  يف  لهم  والذهاب  السن  كبار  مع  الفعيل 
وباحثات مختصني لتقييم الحاالت ومدى إحتياجهم حسب األولوية 

و الحالة اإلجتماعية.
بالجمعية  املسنني  برعاية  املختص  القسم  مرشف  تحدث  وقد 
اإلسالمية األستاذ عبدالله حاجي عن النشاط الذي يقومون به طوال 

السنوات املاضية منذ 2005م حيث تبلورت الفكرة آن ذاك.
يتكون املرشوع من قسمني وهما: 

السن  كبار  يحتاجه  ما  كل  بها  واملقصود  الصحية:  الرعاية   .1
السن اإلضافية  الصحية ومستلزمات كبري  )) كالتمارين  من رعاية 
كاألدوية واملطهرات ونظافة املكان والنظارات الطبية والسماعات يف 
حال عدم السمع الجيد و أ جهزة الضغط والسكر واألجهزة الخاصة 

كالرسير الطبي وما يحتاجونه للحركة يف حالة العجز.((
كاالهتمام  الرضورية  بها  ويقصد  الرضورية:  الخدمات   .2

بالحالة النفسية أثناء زيارة كبار السن املسجلني يف قائمة الجمعية 
اإلسالمية لتعزيز روح الثقة وكرس الحواجز مع كبار السن والتعرف 
الواقعية  و  الحقيقية  احتياجاتهم  عىل  والتعرف  أكرب  بشكل  عليهم 
والزيارة بحد ذاتها دافع نفيس كبري للشخص نفسه، كما خصص 
مبلغ ثابت شهري يقدر ب30 دينار لكل كبار السن الذين ترعاهم 
الجمعية اإلسالمية حيث بلغ عدد املستفيدين من هذا املرشوع يف سنة 
2006م  35 شخص ويف سنة 2009 إرتفع العدد إىل 60 شخص 
ويف سنة 2012م بلغ العدد 80 شخصاً إىل أن وصل عام 2014م إىل 
)100 شخص( وتأمل الجمعية أن تقوم بتغطية أكرب عدد ممكن يف 

األيام القادمة.

3. رشوط املستفيدين من خدمات كبار السن:
أعمال  أو  عمل  لديه  2-اليكون  الجنسية.  بحريني  يكون  1-أن 
أخرى كالسجل التجاري. 3-مقيم يف منزله أو منزل أقربائه. 4- أن 
يكون الطلب برسالة خطية من الشخص نفسه وتحمل توقيعه. 5- 

أن يجتاز البحث امليداني ويصادق عليه فريق العمل.
ويف الختام شكر األستاذ عبدالله حاجي جميع الحضور واملؤسسات 
التي حرضت هذه املحارضة ويأمل منهم أن يمدوا يد العون يف األيام 
جميع  من  بالتعاون  اإلسالمية  للجمعية  عون  يد  مد  كما  القادمة 

املؤسسات ودعاهم لزيارة الجمعية للتعاون والتعارف أكثر.
وقد تداخل معه يف النهاية ممثل جمعية مركز سماهيج اإلسالمي 
أ. عبدالله املسيح بعدة أسئلة أهمها: ما يخص الجانب املايل وتوفري 
السيولة ملرشوعهم والسؤال هو: مرشوع كبري وعظيم وإنساني كهذا 
يحتاج إىل سيولة كبرية ودائمة عىل مدى السنة كيف تديرون العملية 
املتربعني  أن  قائال  حاجي  أ.عبدالله  وأجاب  ؟  املرشوع  لهذا  املالية 
بالصدقات  املرشوع  ندير  وأحيانا  تجار  منهم  كثريون  الخري  وأهل 
التنمية مشكورة  املقدمة من قبل وزارة  املالية  العيد واملنح  وكسوة 
واألجهزة  باألدوية  تدعمنا  ما  غالباً  التي  الصحية  واملراكز  بذلك 

واملستلزمات الصحية األخرى.

استطاع فريق املركز الذي يمثل الجمعية يف املحافل الرياضية أن 
يحقق لقب الدورة الرمضانية يف قرية سماهيج يف العام املايض. 
ويف هذه السنة يسعى للمحافظة عىل اللقب لتعزيز سجل ألقابه 
الحافل يف مختلف الدورات بقيادة املدرب القدير صبيح أحمد آل 
خرفوش والكابتن املدافع الصلب يوسف أحمد آل خرفوش، وخرية 
من الالعبني من القرية ومن خارجها، وبدعم ومتابعة مستمرة من 
قبل مجلس إدارة الجمعية الحريصة عىل استغالل ودعم مواهب 

الشباب يف مختلف املجاالت واألصعدة.
للقب مرة  العام وتحقيقه  التوفيق هذا  املركز كل  نرجو لفريق 

أخرى كما نرجو لجميع الفرق بالتوفيق واألداء الجيد.

أخبار متنوعة

بعد تحقيقه للقب العام الماضي، فريق المركز على أتم االستعداد للمحافظة عليه هذا العام

الممارسات الناجحة للمنظمات األهلية المنضوية تحت وزارة التنمية االجتماعية
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احتفال ذكرى مولد الرسول األكرم )ص( وحفيده اإلمام الصادق )ع( ليلة السبت 17 ربيع األول 1436ه / 9 يناير 2015م 

العرشة الفاطمية التاسعة 1436ه / 2015م - يف مأتم الزهراء )ع(

معرض صور
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مشاركة الرادود الحسيني جعفر القشعمي يف الليايل الزينبية - ليلة السبت ليلة 16 جمادى األوىل 1436ه / 6 مارس 2015م

ليايل أم البنني )ع( السابعة 1436ه / 2015م - مأتم الزهراء )ع(



العدد 8 | شعبان 1436هـ | مايو/يونيو 2015م12

احتفال ذكرى مولد أمري املؤمنني )ع( وحفيده اإلمام محمد الجواد )ع( - ليلة الجمعة 11 رجب 1436ه املوافق 30 أبريل 2015م

موكب الزهراء )ع( - موكب الزنجيل يف ذكرى استشهاد السيدة فاطمة الزهراء )ع( ليلة 13 جمادى األوىل 1436ه / املوافق 4 مارس  2015م

معرض صور
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موكب الزنجيل داخل املأتم ليلة وفاة أم البنني )ع( ليلة 13 جمادى الثانية 1436ه / املوافق 2 أبريل 2015م

ليلة استشهاد السيدة زينب )ع( 3 مايو 2015مليلة استشهاد اإلمام عيل الهادي )ع( ليلة 3 رجب 1436ه / املوافق 21 أبريل 2015م

صور فعاليات موكب الزهراء )ع( يف شهر صفر 1436ه / 2014م
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سماهيج  »مركز  جمعية  تفوز  التوايل  عىل  السادسة  للسنة   
اإلسالمي« بمنحة وزارة التنمية االجتماعية لتمويل املشاريع التنموية 
لعام 2014. وتسلم الجائزة املستشار الشبابي واإلعالمي عيل أحمد 
بنت  فائقة  االجتماعية  التنمية  وزيرة  وزعت  حيث  خرفوش  آل 
سعيد الصالح، نيابة عن النائب األول لرئيس املجلس األعىل للشباب 
عىل  املالية  املنح  خليفة،  آل  حمد  بن  خالد  الشيخ  سمو  والرياضة 
الجمعية بمنحة  الفائزة لعام 2014م وقد فازت  الجمعيات األهلية 
والشبابي  واالجتماعي  التنموي  والثقايف  الوطني  مرشوعها  لتمويل 
»كلنا رشكاء من أجل الوطن« ويهدف هذا املرشوع إىل زيادة الوعي 
والخدمات  العامة  املرافق  عىل  املحافظة  بأهمية  املجتمع  أفراد  لدى 

والتي  األفراد  بعض  لدى  الخاطئة  السلوكيات  تغيري  إىل  باإلضافة 
تشكل عبئاً اجتماعياً وثقافيا واقتصادياً عىل املجتمع بأكمله.

هذه  من  كبري  بشكل  التقليل  يف  األثر  بالغ  املرشوع  لهذا  سيكون 
املشكلة واستغالل أوقات الفراغ خاصة لدى الشباب لتنمية مواهبهم 

وتفجري قدراتهم يف كل ما من شأنه خدمة الوطن الغايل.
أن  خرفوش  آل  عيل  واإلعالمي  الشبابي  املستشار  أكد  جانبه  من 
شباب البحرين لديهم الوعي الكايف والطاقات املبدعة والواعية والتي 
تحتاج للفرصة لإلبداع من خالل العمل التطوعي كما أنه كان ملركز 
دعم املنظمات األهلية التابع لوزارة التنمية االجتماعية، دور يف دعم 
القدرات اإلدارية والفنية واملؤسساتية للمنظمات األهلية يف البحرين 
أكرب  دور  لعب  عىل  قادر  مدني  مجتمع  اليوم  لدينا  أصبح  وبحيث 
اإليمان  من  انطالقاً  انبثقت  املرشوع  فكرة  وأن  املجتمع.  يف  وفاعل 
برضورة تأصيل مبدأ الرشاكة املجتمعية وأن يكون دور املؤسسات 
املجتمع املدني يف العمل عىل تعزيز مكانة البحرين كمركز حضاري 
املواطن  يكون  وأن  ومستدامة،  شاملة  تنمية  ظل  يف  واقتصادي 
عنرصاً مشاركاً يف تحقيق التنمية الشاملة وفقاً لرؤية البحرين للعام 

2030م من خالل تفعيل مفهوم الرشاكة املجتمعية.

كلنا شركاء من أجل الوطن

التنمية االجتماعية تعلن فوز سماهيج اإلسالمي بمشروع ) كلنا شركاء من أجل الوطن(

من ضمن مرشوع »كلنا رشكاء من أجل الوطن« حملة تنظيف ساحل قرية سماهيج

من ضمن مرشوع »كلنا رشكاء من أجل الوطن« مسابقة حروف الثقافية بالرشاكة املجتمعية مع مدرسة سماهيج
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برعاية وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني
»نسمو« تختتم حروف أكبر مسابقة الكترونية 

في تاريخ البحرين.
املحرق - بلدية املحرق 

ضمن فعاليات حملة »نسمو« اختتمت منافسات مسابقة »حروف« للنسخة 
الخامسة عرشة التي تعترب أكرب مسابقة إلكرتونية ثقافية يف مملكة البحرين 
وذلك يرعاها وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني ودعم بلدية املحرق 
وبتنظيم من جمعية مركز سماهيج اإلسالمي. وقد حصد كأس املركز األول 
فريق محافظة املحرق للبنني املتمثل بمدرسة طارق بن زياد اإلعدادية للبنني 
فيما نالت املركز الثاني مدرسة زنوبيا وسط منافسات شديدة عىل مستوى 

فرق مدارس املحافظات األربع الجنوبية والشمالية والعاصمة واملحرق.
ورصح رئيس جمعية مركز سماهيج اإلسالمي الشيخ جمال آل خرفوش 
حيث  املشاركني  لدى  الثقايف  الوعي  لرفع  الكبري  األثر  لها  كان  املسابقة  أن 
والنسيج  الروابط  تقوية  إىل  باإلضافة  سؤال  آالف  عرشة  من  أكثر  احتوت 

االجتماعي بني مختلف أبناء املحافظات األربع.
املؤسسات  إلرشاك  نظراً  وناجح  رائد  مرشوع  هي  نسمو  حملة  أن  وأفاد 
األهلية التطوعية يف تنظيم فعالياته وال بد من استمرارية املرشوع باإلضافة 

إىل إرشاك كل مؤسسات املجتمع املدني التطوعية.
وزارة  الجمعية   رئيس  نائب  العلوي  محمود  السيد  شكر  جانبه  من 
البلديات والتخطيط العمراني متمثلة يف وزيرها وبلدية املحرق خاصة مدير 
الرتبية والتعليم  للمسابقة كما ثمن تعاون وزارة  البلدية عىل رعايتهم  عام 
معتربا املسابقة ثمرة الرشاكة املجتمعية ونجاحها هو نجاح كبري ومميز مما 

يجعلها مثال يحتذى به ونموذجاً للرشاكة املجتمعية الفريدة.

تعزية
ِبْسِم اللَِّه الرَّْحَمِن الرَِّحيِم

اِبِريَن الَِّذيَن إِذَا أََصابَتُْهْم ُمِصيبٌَة َقالُوا إِنَّا ِللَِّه َوإِنَّا إَِليِْه َراِجُعوَن ِ الصَّ َوبرَشِّ
 َصَدَق اللُه اْلَعيِلُّ اْلَعِظيُْم

تتقدم إدارة وأعضاء ومنتسبي جمعية مركز سماهيج اإلسالمي

ملأساتهم  القطيف  بمدينة  القديح  بلدة  يف  وأحبتنا  واملواساة ألهلنا  التعازي  بأحر    
العظيم جراء االعتداء اإلرهابي الغاشم  يف مسجد اإلمام عيل )ع( 

يوم الجمعة 3 شعبان 1436هـ املوافق 22 مايو 2015م
حيث سقط الكثري من الشهداء األبرياء والجرحى.

سائلني املوىل عز وجل أن يلهم أهلهم وذويهم الصرب والسلوان
ويحرشهم مع محمد وآل محمد.

الشراكة المجتمعية
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اللقاء التعارفي مع إدارة المركز الصحي
أكد رئيس جمعية مركز سماهيج االسالمي الشيخ جمال آل خرفوش عىل 
رضورة تفعيل الرشاكة املجتمعية مع مختلف الوزارات والهيئات واملؤسسات 
يف  رشكاء  الجميع  ليكون  األهلية  املنظمات  مع  الخاص  والقطاع  الحكومية 

تنمية الوطن واالرتقاء باملجتمع.
مركز  وجمعية  الصحي  الدير  مركز  مابني  عقد  اجتماع  خالل  ذلك  جاء 
سماهيج االسالمي حرضه كل من رئيس املركز الدكتورة خولة أسعد وعدد 
من موظفي املركز من أجل تفعيل الرشاكة املجتمعية ما بني الطرفني والتأكيد 
عىل أهمية التوعية والتثقيف من الجانب الصحي يف املنطقة من أجل مجتمع 

واٍع صحياً.
كما تطرق يف االجتماع إىل مالحظات واقرتاحات األهايل بشأن خدمات املركز 
والخدمات التي تقدم للمنطقة وفقا لنطاق اختصاصات املركز، وسيتم تنفيذ 
عدد من الربامج التي تم االتفاق عليها بني الحانبني، حرض االجتماع العضو 
الفخري للجمعية ألستاذ احمد ال خرفوش واملنسق العام حسني يوسف وأمني 
الرس األستاذ حبيب الفرج، أما من جانب املركز الصحي فقد حرض كل من املرشف االداري سعيد النواخذة وأخصائي تعزيز الصحة وعدد 

من منتسبي املركز الصحي، فضالً عن الدكتورة خولة.

مسابقة حروف  بالشراكة مع
مدرسة سماهيج

للعام  األصب  رجب   24 األربعاء  يوم  انطلقت 
1436ه املوافق 13 مايو 2015م، فعاليات مسابقة 
مركز  جمعية  تقيمها  التي  اإللكرتونية  حروف 
سماهيج االسالمي للمرة السادسة عرش عىل مستوى 
فعالياتها والثانية عىل صعيد الرشاكة املجتمعية مع 
وذلك  للبنني،  اإلعدادية  االبتدائية  سماهيج  مدرسة 
الحصتني  مستغرقة  الساعة 8:30 صباحاً  تمام  يف 
تمام  يف  انتهت  حيث  الفسحة  مع  والثالثة  الثانية 

الساعة 10:30 صباحاً.
تنافس يف هذه املسابقة أربعة فرق هي مجموع 
الثالث اإلعدادي، إذ اعتمدت أسئلة تناسب  صفوف 
الدراسية  مقرراتهم  من  ومقتبسة  مستوياتهم 
وبالخصوص مادة االجتماعية، وتهدف تلك األسئلة 

إىل تعزيز الثقافة الوطنية بشكل خاص.
للسيد  معربة  قصرية  بكلمة  املسابقة  افتتحت 
أثنى  والذي  املال  صالح  األستاذ  املدرسة  مدير 
بدوره عىل جمعية مركز سماهيج وسعيها الحثيث 
واملواطنني  الوطن  يخدم  ملا  املجتمعية  للرشاكة 
قسم  عىل  أثنى  كما  التعلمية،  التعليمية/  والعملية 

املحرك  والعنرص  رئيسه  يف  ممثال  االجتماعيات 
للمسابقة األستاذ الشيخ جمال آل خرفوش وكذلك 
وتلك  املسابقة  هذه  أن  مؤكداً  القسم،  أعضاء  باقي 
األعوام  يف  وستتواصالن  أبداً  تنقطعان  لن  الرشاكة 
القادمة حرصاً من إدارة املدرسة عىل تعزيز أمثال 
عىل  الحضور  الطالب  وحاثاً  املهمة  املشاريع  هذه 

االستفادة القصوى من املسابقة.
االعدادي  الثالث  صفي  بني  املباريات  أوىل  بدأت 
التي  القرعة  بحسب  رابع  اإلعدادي  والثالث  أول 
أجراها طاقم املسابقة، وكانت مباراة حماسية قوية 
استطاع املتسابقون أن يثبتوا مدى ثقافتهم العلمية 
هذه  بطالب  االعتزاز  عىل  يبعث  كنموذج  والوطنية 
املدرسة العريقة، وبعد جولتني حماسيتني استطاع 
الثالثة بشق  الثالث أول من الظفر بالجولة  الصف 
األنفس متأهال للمباراة النهائية ومنتظراً الفائز من 

الصفني الثالث ثاني والثالث ثالث.
الصف  فوز  عن  الثانية  املباراة  نتيجة  أسفرت 
الثالث ثالث بعد منافسة أقل من نظريه حيث حسم 
الثالث  بالصف  ليلتقي  نظيفتني  بجولتني  املباراة 
إعدادي أول ويتفوق عليه بنتيجة جولتني نظيفتني 
أيضا ولكن بعد منافسة محمومة، حيث توج بلقب 

البطولة.

عبداألمري  محمد  من  كل  أول  الثالث  الصف  مثل 
شمسان من سماهيج وصادق عيىس من الدير، فيما 
مثل الفريق البطل كل من محمد أمني العشريي من 

الدير وأحمد فتحي من سماهيج.
املتألق  كان  املسابقة  مقدم  أن  بالذكر  وجدير 
دوماً والكادر األبرز فيها األستاذ الفاضل والرادود 
املبدع عيل عبد الشهيد ريض، الذي أمتع املتسابقني 

والحضور بطيب سجاياه وثقافته ودعابته.
وأخرياً فقد تشكل طاقم العمل من:

األستاذ الشيخ جمال خرفوش.. 1
االستاذ حسني يحيى آل معتوق.. 2
األستاذ سلمان إبراهيم املعييل.. 3
األستاذ إبراهيم السيد.. 4
األستاذ خالد بوحسني.. 5
األستاذ خالد عبد الظاهر.. 6
األستاذ حبيب الفرج )ضابط اللوحة(.. 7
األستاذ عيل عبد الشهيد )املقدم(.. 8
الطالب محمد عبدالجليل ريض.. 9

الطالب عمار اسماعيل.. 10
الطالب حسني عيل عيىس.. 11
الطالب محمد الغنامي.. 12
الطالب عقيل عيل يوسف.. 13

الشراكة المجتمعية
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بقلم: فائزة آل خرفوش - رئيسة مجلس اإلدارة

الفضيلة ونهنئ  التهاني والتربيكات بهذه األشهر  نقدم لكم أجمل 
األمة اإلسالمية جمعاء وعىل رأسهم اإلمام صاحب العرص والزمان عليه 
السالم، وبالخصوص أنها أشهر تكثر الربكة فيها ألنها حافلة بمواليد 
أهل البيت عليهم السالم والسيما مولد وليد الكعبة أسد الله الغالب عيل 
بن أبى طالب عليه السالم، وكذلك مولد املنقذ يف النصف من شعبان.

ونسأل الله يف هذه األشهر الكريمة أن يصب علينا رحمته صبا، وأن 
يحتضننا ضمن املغفور لهم.

ونرجو من الرب الجليل أن يعيد علينا هذه األيام ونحن يف أحسن 

األحوال وبحوائج مقضية إن شاء الله.
ونحن بدورنا كمركز إسالمي نسائي نحاول خدمة املجتمع يف ظل 
الرشيعة اإلسالمية بما أوتينا من جهد وطاقة، ونرحب بكل من تريد 
االنضمام إلينا من النساء والفتيات فما عليها إال إبالغ إحدى عضوات 

املركز.
نحن نشجع كل الطاقات ونرحب بالجميع يف مركزنا لخدمة قريتنا 

الحبيبة ومجتمعنا الغايل فهذا واجبنا.
ونسأل العيل القدير أن يوفقنا وإياكم ملا فيه الخري والصالح ورضا 

الله. والله ويل التوفيق.

سفرة الرضيع للسنة الرابعة على التوالي
يف يوم الخميس ليلة الجمعة ليلة 12 صفر 1436ه املوافق 24 ديسمرب2014م، تم إحياء سفرة 
الرضيع بمشاركة القارئه فاطمة محفوظ وكان الحضور كبري جداً ووردتنا الكثري من املساهمات 
هذه  ببكرة  الذرية  رزق  قد  بعضاً  بأن  كثرية  أخبار  وردتنا  كما  النذور،  وأصحاب  املؤمنات  من 
مستوى  عىل  تقام  السفرة  هذه  بالذكران  وجدير  الرضيع،  بربكة  والدتهم  خرب  ووردنا  السفرة، 

البحرين، وتستقبل املساهمات حتى من خارج البحرين.
ومن املستجدات يف سفرة الرضيع الرابعة أنه تم توزيع حصاالت عىل األطفال تسلم إىل املركز يف 

العام القادم، لتعزيز روح البذل ألهل البيت يف نفوس أطفالنا.

احتفال ذكرى مولد النبي )ص(
وحفيده اإلمام الصادق )ع(

العظيم،  البرشية  منقذ  مولد  يوم  يف 
اإلسالمي  سماهيج  مركز  جمعية  أقامت 
وبالتعاون مع مأتم الزهراء )ع( اإلحتفال 
وكان  )ص(،  محمد  األمة  شفيع  بمولد 
املولد،  هذا  يف  واسعة  مساهمة  للنساء 
يف  الحضور  من  مشاركة  هناك  وكانت 
أطباق الضيافة، وتم السحب عىل الجوائز 
الجميع،  تغمر  والبهجة  الفرحة  وكانت 
وقد شهد هذا املولد حضوراً كبرياً من قبل 

النساء.

إحياء العشرة الفاطمية
التاسعة 1436هـ

اإلسالمي  سماهيج  مركز  جمعية  قامت 
ذكرى  بإحياء  ع  الزهراء  مأتم  مع  وبالتعاون 
الزهراء  فاطمه  العاملني  نساء  سيدة  استشهاد 
)ع(، ولقد بدأت تلك الليايل بتاريخ 27 فرباير 
2015م واستمرت ملدة 10 ليايل حتى 9 مارس 
تنوعت  وقد  ممتازاً،  الحضور  وكان  2015م، 
التثويب  عىل  الطلب  وكان  للحضور،  الضيافة 
التثويبات  دمج  فتم  املحددة،  األيام  من  أكثر 
البنني  أم  أيام  إىل  تأخريها  أو  أصحابها  بإذن 
)ع(. وتمكني دور املركز النسائي بمشاركته يف 

خدمة املأتم وتوفري الضيافة طوال الليايل.

إحياء ليالي أم البنين )ع( السابعة
والليالي الزينبية السادسة 1436هـ

لقد بدأ املركز إحياء ليايل أم البنني )ع( ابتداًء 
1436ه  الثانية  جمادى   10 الثالثاء  ليلة  من 
املوافق 30 مارس 2015م وملدة 6 ليايل، وذلك 
إحياء لذكرى وفاة هذه السيدة العظيمة، وكان 
وقد  ذلك،  يف  للراغبني  املجالس  تثويب  هناك 
كان الطلب عىل التثويب أكثر من األيام املحددة  
بإذن  بعض  مع  التثويبات  بعض  دمج  فتم 

أصحابها  أو تأخريها إىل الليايل الزينبية.
ليلة  من  الزينبية  الليايل  املركز  أحيى  كما 
الثالثاء 4 مايو 2015م، واستمرت خمس لياٍل 

إىل ليلة السبت 8 مايو 2015م.

احتفال ذكرى 
)ع(  المؤمنين  أمير  مولد 

وحفيده اإلمام الجواد )ع(
االحتفال  تم  أبريل  املوافق 30  الجمعة  ليلة  يف 
بمولد اإلمام عيل عليه السالم يف صالة الزهراء 
الرجايل  القسم  مع  بالتعاون  السالم  عليها 
الصالة  امتألت  وقد  الزهراء  ومأتم  للمركز 
كوبونات  عىل  سحب  هناك  وكان  بالحضور 
عشاء  بوجبة  اإلحتفال  وختم  سابقاً  بيعت 
متنوعة من عمل عضوات املركز وبعض األطباق 
مساهمة من الحضور أعاده الله علينا ورزقنا 
وإياكم يف الدنيا زيارتهم ويف اآلخرة شفاعتهم

تكريم خادمات أهل البيت )ع(
قام مركز الزهراء النسائي بتكريم بعض 
املركز  يف  املشاركات  البيت  اهل  خادمات 
بشكل دائم ومستمر وذلك تقديراً لهن عىل 
مجهوداتهن الطيبة وحب العطاء يف سبيل 

الله وعىل حب أهل البيت عليهم السالم.

مركز الزهراء  )ع( النسائي

كلمة مجلس إدارة مركز الزهراء النسائي
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دورة التكليف الخامسة
بقلم: فائزة آل خرفوش - رئيسة مركز الزهراء النسائي

تحت إطالله الزهراء البتول وظالل الربكات اإللهية ونفحات إيمانية تهب عىل 
فلذات أكبادنا أقام مركز الزهراء )ع( التابع لجمعية مركز سماهيج اإلسالمي 
كانت  حيث  الخامسة  التكليف  دورة  )ع(  سكينة  السيدة  مركز  مع  بالتعاون 
بدأت دورة  التكليف وقد  ما قبل  لدورة  املكلفات  انضمت من  تهيئة ملن  هناك 

التكليف يف 17ديسمرب 2014م.
وتم االعتماد عىل كل مقررات املجلس العلمائي: مقرر الوضوء، مقرر الصالة،  

مقرر التكليف، مقرر الحجاب.
مدة الدورة 9 أشهر تقريباً وتضمنت الدورة التعليم النظري والتعليم العميل 
وبعد االنتهاء من التعليم النظري تم الرتكيز عىل الوضوء والصالة بشكل عميل 

للتأكد من إتقان املكلفات للوضوء الصحيح والصالة الصحيحة.
31مارس2015م  تاريخ  ويف 
خميس  حسن  أمينة  املمرضة  تفضلت 
وما  الشهرية  الدورة  برشح  مشكورة 
هذه  يف  الشخصية  والنظافة  يخصها 
البوربوينت  تقنية  واستخدمت  الفرتة، 
املحارضة  لرشح  بالربوجكرت  والعرض 
اندمجت  وقد  وسلسة،  سهلة  بطريقة 
تفاعلت  والتي  املمرضة  مع  املكلفات 

معهم كثرياً.
املكلفات  بأخذ   2014 أبريل  يف  املركز  تكفل  باملكلفات  االهتمام  باب  ومن 
إىل دورة )عىل خطى التكليف( التابعة لحوزة الباقر )ع( والتي كانت يف مأتم 
السابقة  الدورة  لحضور  الحظ  يحالفها  لم  ومن  يومني،  ملدة  الكبري  السنابس 

سيتم أخذها للدورة القادمة إن شاء الله.
وكاملعتاد تم تصوير املكلفات صوراً فردية وجماعية بالتعاون مع املصورة 

املحرتفة زينب سيد عيل الهويدي.
تم أخذ املكلفات إىل حفل التكليف املوحد التابع للمجلس العلمائي والذي أقيم 

هذا العام يف مأتم السنابس الكبري 
بعد تكفل املركز بتوفري إحرامات 

الصالة والتاج واملواصالت.
أما 25 أبريل 2015م فهو يوم 
أقام  حيث  للمكلفات،  تاريخي 
ملركز  التابع  )ع(  الزهراء  مركز 
مع  بالتعاون  اإلسالمي  سماهيج 
حفال  )ع(  سكينة  السيدة  مركز 
من  كل  باملكلفات، حرضه  خاصا 

املكلفات، أمهات املكلفات، املدرسات، أمهات املنضمات لدورة ما قبل التكليف 
ليأخذوا فكرة عن حفل تكليف بناتهن السنة القادمة إن شاء الله.

تضمن الحفل العديد من الفقرات اللطيفة، حيث بدأ بآيات عطرة من القرآن 
الكريم ألقتها املكلفة زهراء جعفر إبراهيم، ثم كلمة املكلفة من إلقاء غدير جعفر 
أما  املكلفات،  أمهات  عن  نيابة  كلمة  عبداملجيد  ألقت صديقة  كما  الرضا،  عبد 
زينب فايز  مسؤولة التكليف فقد ألقت كلمة املركز، وللقارئة  ريما العرادي )أم 
ميثم( فقرة رائعة ومميزة حيث أحيت الحفل بربنامجها الجميل واملفيد يف نفس 
الوقت واستخدمت تقنية البوربونت والربوجكرت يف فقرتها كما أتحفتنا بجلواتها 
بدليل  الحفل  فقرات  وأجمل  أهم  من  ميثم  أم  فقرة  وكانت  للمكلفات  الحلوة 
تفاعل املكلفات واألمهات وجميع الحضور معها ونالت إعجاب كل الحارضات.

وألقت أم عبدالله رئيسة مركز السيدة سكينة )ع( كلمة ارتجالية جميلة.
تذكارية  بهدايا  املثالية  األم  كرمت  كما  وهدايا،  بشهادات  املكلفات  وكرمت 
وذلك بتكريم جميع األمهات ألن كلهن كن مثاليات، وكرمت املدرسات واملمرضة 
وعطائهما  لجهودهما  السماهيجي  ورقية  البناء  أمرية  كرمت  كما  والقارئة، 

الدائم.
ملجهودها  )ع(  سكينة  السيدة  مركز  رئيسة  عبدالله  أم  كرمت  وأخريا 

الالمحدود.
وسنواصل التعليم العميل للوضوء والصالة إىل أن نتأكد من إتقان كل املكلفات 

للوضوء والصالة وسيكون بمعدل يوم واحد يف األسبوع.
ونستعد للتسجيل لدورة التكليف السادسة التي ستبدأ يف ديسمرب القادم إن 

شاء الله.

انطباعات أمهات المكلفات
 أم جنان حسن 

جهد  من  بذلتوه  ما  عىل  جميع  لكم  شكر  ألف 
لتعليم بناتنا.

أم دانة عيل حسن
مجهود  قصور.  منكم  وما  العافية  ألف  يعطيكم 

رائع.

أم آية عاطف
 نشكر الجميع عىل الجهود الطيبة التي بذلتموها 
يسريو  أن  القدير  العيل  الله  من  ونتمنى  لصغارنا 
ونشكر  السالم  عليهم  والزهراء  زينب  خطى  عىل 
التي  عبدالله  أم  رأسهم   وعىل  زينب  السيدة  مركز 
أم  ونشكر  مركزها  يف  الزهرات  جميع  استضافت 
عيل عىل استضافتنا لحفل التكليف يف صالة الزهراء 
لزهراتنا  تعليم  من  بذلوا  ما  عىل  املعلمات  وجميع 

الصغريات ودام الجميع بخري وعافية.

أم مريم الحايكي
ألف شكر لكل من ساهم يف احتضان بناتنا يف هذه 
الفرتة من مركز سماهيج ومركز السيدة سكينه واىل 
املعلمات عىل ما بذلوا من جهد كبري يف تعليم زهراتنا 

وجعله الله يف ميزان حسناتكم جميعا.
 أم زهراء حسن العويشري

يعجز اللسان عن شكر جهودكم املبذولة ويعطيكم 
ربي الصحة والعافية ويف ميزان حسناتكم يارب

 أم دانة عارف البناء
ويعجز  الشكر  معاني  يصيغ  أن  اللسان  يعجز 
القلم أن يسطر كلمات الشكر لكم يامن غرستم يف 
وأهل  ونبيه  بالله  والتمسك  واإليمان  العقيدة  بناتنا 
حتى  املتواصلة  جهودكم  عىل  وشكرتم  دمتم  بيته، 
تصل بناتنا وابنتي املكلفة دانه عارف إىل ما وصلت 

إليه من معرفه مسقاة منكم 
أم  والغالية  البديلة  ولألم  للجميع  الشكر  جزيل 

عبدالله

 أم زينب السماهيجي
 يعطيكم ألف عافية ماقرصتون جميعاً نعجز عن 

شكركم ويف ميزان حسناتكم 

 أم زينب عيل جعفر
كلمة شكر وتقدير ابعثها إىل جميع من ساهم يف 
السيدة  العزيزات يف مركز  لبناتنا  التكليف  مرشوع 
سكينه ابتداء من املدرسات جميعهن وأم عيل واخص 
بالشكر األخت الغالية أم عبدالله حيث تقف كلمات 

)ما  أقول  واليك  حقك  إيفاؤك  عن  عاجزة  الشكر 
أجمل أن يكون اإلنسان شمعة تنري دروب اآلخرين(. 

فشكرا لكن جميعا وجزاكن الله خري الجزاء.

أم زينب شمسان
وامتنان  شكر  كلمات  صياغة  عن  فكري  عجز 
تالئمكم.. فالُشكر أقل مما قدمتموه لفلذات أكبادنا.. 
الخطى  بتسديد  لكم  الدعاء  سوى  أمتلك  ال  لذا؛ 
الحنون  األم  السيما  واآلخرة،  الدنيا  يف  املراد  ونيل 
دون  جميعهن  الكريمات  واملعلمات  الله،  عبد  أم 

استثناء.. 

أم زهراء الحداد
 السالم عليكم ورحمة الله وبركاته

نشكر مركز سكينه ومركز الزهراء )ع( النسائي 
وكل من ساهم يف تعليم بناتنا العزيزات وبالخصوص 
الله قلوب  املعلمات،أنار  أم عبدالله وأم عيل وجميع 

بناتنا بنور اإليمان وثبتهم عىل والية أهل البيت.
جهد  من  بذلتموه  ما  عىل  الشكر  كل  نشكركم 
وجزاكم  والعافية  ألصحة  ثوب  يلبسكم  والله  رائع 
هذه  حسناتكم.وكل  ميزان  ويف  الجزاء  أحسن  الله 
عن  عاجزاً  اللسان  بحقكم،ويتم  تويف  ال  الكلمات 

شكركم.

مركز الزهراء  )ع( النسائي
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صور املكلفات يف دورة التكليف الخامسة 1436ه / 2015م
حفل التكليف الخامس 1436هـ

حوراء أحمد آل معتوقجنان حسن سلمانآية عاطف خليل إبراهيمإيمان حسن معتوق

زهراء جالل حسن اللؤلؤرحاب عبدالجليل محمددانة علي حسن المختاردانة عارف حسين البناء

زينب شمسان عبداهللزهراء محمد إبراهيمزهراء علي أحمد الحدادزهراء حسن سلمان العويشير

فاطمة جعفر محمدغدير جعفر عبدالرضازينب علي محمد السماهيجيزينب علي جعفر عبدالنبي
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إعالن
 يعلن مركز الزهراء )ع( النسائي عن بدء التسجيل 
لدورة التكليف السادسة ملواليد 19 يناير 2007م إىل 

9يناير 2008م.

والوضوء  الصالة  كتاب  هي  املعتمدة  املناهج   -
اإلسالمي  املجلس  مناهج  من  والتكليف  والحجاب 

العلمائي.

* الدورة مجانية
للتسجيل إرسال 

- االسم الثالثي
- وتاريخ امليالد 

بالوتساب:39076280

مريم جاسم الحايكيكلثم يوسف عبدالرضافاطمة علي محمد الحايكيفاطمة أحمد الحايكي

حفل التكليف الخامس 1436هـ
صور املكلفات يف دورة التكليف الخامسة 1436ه / 2015م
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»اإلتقان« مطلب شرعي
بقلم: يوسف الزيرة

إذا  أحدكم  يحب  الله  »إن  الله )ص(:  يقول رسول 
عمل عمالً أن يتقنه« ويف نص آخر: »أن يحكمه«

وَالَْحيَاَة  الَْموَْت  َخلََق  ﴿الَّذِي  آية  تفسري  يف  وجاء 
لِيَبْلُوَُكْم أَيُُّكْم أَْحَسُن َعَمالً﴾ عن اإلمام الصادق : »ليس 
املعيار هو  فليس  وإنما أحسنكم عمالً«  أكثركم عمالً 

الكم فقط، بل الكيف هو األهم.
ويرتب  يلحده  لحده وصار  يف  معاذ  بن  بإنزال سعد  النبي  قام  مرة  وذات 
األمر بإتقان حتى ال يكون هناك خلل، فتعجب األصحاب وقالوا للنبي ان هذا 
قرب فقط فلماذا تصنع فيه ما صنعت وتتقنه وتتعب نفسك فيه، فقال الرسول  
لهم: »إني ألعلم انه سيبىل ويصل البالء إليه و لكن الله يحب عبدا إذا عمل عمال 

أحكمه«.
واحدة من الصفات املغفول عنها يف كثري من مجتمعاتنا العربية واإلسالمية 
هي صفة اإلتقان يف العمل عىل الرغم من حّث الرشيعة اإلسالمية عىل رضورتها 

يف مختلف األعمال الحياتية والدينية التي يقوم بها اإلنسان املسلم.
فعندما يرد عن األئمة األطهار: »كونوا دعاة لنا بغري السنتكم«، و »كونوا لنا 
زيناً، وال تكونوا علينا شيناً«، فمن أهم مصاديق تحقيق ذلك هو عملنا املتقن 

لخدمة الناس وأنفسنا.
التي يجب أن نتقنها متعددة. فهناك  ال يخفى عليكم بأن األماكن واألدوار 
العبادات الدينية كالصالة والصوم التي تتطلب ليس فقط أدائها »أي كالم« كما 
هو بتعبرينا الدارج وإنما إتقان  جوهرها وأركانها وتفاصيلها. فالنبي – صىل 

أي  الغراب  أن تكون صالتهم كنقر  وآله – نهى ذات مرّة أصحابه  الله عليه 
اإلرساع الشديد يف الصالة دون تركيز وتوّجه.

باإلضافة إىل املتطلبات العبادية، هناك مسؤوليات أرسية واجتماعية كرتبية 
األدوار  هذه  وغريها.  األرحام  وصلة  بالوالدين  والربّ  األخوان  ومالقاة  األبناء 
األبناء  تربية  مثالً  معها.  التعاطي  يف  إتقان  تتطلب  أيضاً  املتعددة  االجتماعية 
تحتاج لتعلّم بعض العلوم والفنون يف هذا املجال ومن ثم التطبيق بشكل متقن. 
تتطلب تواضع ورحابة صدر ووجه بشوش إلتقان هذا  مالقاة األخوان أيضاً 

الدور.
املؤمنني عليهم أيضاً يتقنوا الجانب الصّحي والجسدي من حياتهم. الله أنعم 
علينا بـ »زرعاً مختلفاً ألوانه« ولكن بسبب إهمالنا فضلّنا األطعمة الغري طبيعية 

والعري صحيّة التي هي من صنع البرش وبالتايل لم نتقن صّحتنا الجسدية.
فعله  اإلتقان يف  منّا  يتطلب  أيضاً  هنا  والفكري؟  الروحي  الغذاء  وماذا عن 
واختياره. بعض األمم الغربية تقرأ مختلف العلوم بنهم شديد واألّمة اإلسالمية 
غفلت عن ذلك بقصد أو دون قصد. هناك الكثري من اإلحصائيات املرعبة التي 
اآليات  إن  ونسمع  ندرك  ونحن  سليم  األمر  هذا  فهل  أصالً  نقرأ  ال  إننا  تشري 

والروايات التي تحث عىل طلب العلم باملئات؟
لذلك، يتطلب من كل مؤمن ومؤمنة عمل خّطة ذاتية ملختلف جوانب الحياة 
اإلتقان  جوهرها  ويكون  واالجتماعي(  والجسدي  والفكري  الروحي  )الجانب 
واإلتقان ال يعني أن تكون األفضل يف العالم يف كل مجال وإنما بحسب قدراتك 
لديك  ما  أفضل  تقّدم  وأن  باستمرار  نفسك  تطوير  عىل  تعمل  أن  ومعطياتك 
دون إرضار بنفسك فإّنه »ال يكلّف الله نفساً إال وسعها« ولو تخىّل املجتمع عن 
اإلتقان ستسود الفوىض  وكما يعرب عنها القرآن الحكيم »وََكاَن أَْمُرُه ُفُرًطا« أي 

من دون تنظيم أو ترتيب.

اإلحماء قبل ممارسة الرياضة 
بقلم: الكابتن عالء عباس املعلم

هناك بعض طرق اإلحماء التي يمكن القيام بها قبل 
األداء  عىل  تساعدك  أن  يمكن  والتي  الرياضة،  ممارسة 
فتمارين  اإلصابة.  خطر  من  والتقليل  أفضل  بشكل 
ألنها  الرياضية  التمارين  يف  جزء  أهم  هي  اإلحماء 
تساعدك عىل رفع درجة حرارة الجسم، وتنشيط الدورة 
اإلصابة.  خطر  من  والتقليل  أدائك،  وتحسني  الدموية، 
وإذا كنت عادة ما تتخيل عن أداء تمارين اإلحماء بسبب 
يعرضك  أن  يمكن  اإلحماء  ترك  ألن  ذلك،  يف  التفكري  إعادة  عليك  الوقت،  ضيق 
أنهم يقومون بتمارين اإلحماء  الرياضيني املحرتفني، نجد  لإلصابة. وعند متابعة 
ملدة ساعة عىل األقل قبل املنافسات الرياضية، وهذا ما ينبغي عليك فعله، ولذلك 
نقدم لك بعض طرق اإلحماء التي يمكنك القيام بها قبل ممارسة الرياضة التي 

تود ممارستها :
1. القفز عىل الحبل:

يعترب القفز عىل الحبل أحد أفضل طرق اإلحماء، وزيادة درجة حرارة الجسم، 
يف  ما  وأفضل  رياضتك.  ملمارسة  نفسك  وتجهيز  القلب،  رضبات  معدل  ورفع 
األمر أن القفز عىل الحبل من أكثر التمارين متعة، فهو دائما ما يذكرنا بأصدقاء 
الطفولة، كما يمكنك ممارسة القفز عىل الحبل ملدة )3-5( دقائق من أجل إحماء 

كامل الجسم واملفاصل.
2. تمارين االندفاع:

عندما تقوم بالتحضري ملمارسة تمرينك الريايض، ابدأ بمجموعتني من تمارين 
حرارة  درجة  برفع  تقوم  بينما  الساقني  بني  بالتبديل  قم  ثم  امليش،  مع  االندفاع 
جسمك وإعداد املفاصل للتمرين. ويساعد هذا اإلحماء البسيط عىل زيادة السائل 

الزاليل املوجود باملفاصل حتى تتمكن من ممارسة رياضتك بقوة.
3. تمارين القرفصاء:

التوقف  مع  الجلوس،  وضعية  يف  جسمك  بخفض  قم  التمرين،  بهذا  للقيام 
يف  ذلك  كرر  البداية.  لوضع  للعودة  أخرى  مرة  جسمك  رفع  ثم  للحظات،  قليالً 
مجموعتني، كل مجموعة تتكون من 18 مرة لإلحماء. يساعدك هذا التمرين عىل 

وعضالتك  جسمك  تقوية 
التي  للرياضة  وتجهيزهما 

تود ممارستها.
4. تمارين ثني الركبتني: 
بممارسة  البدء  يمكنك 
املكان  يف  الجري  تمرين 
عالياً،  الركبتني  رفع  مع 
أكثر  ألعىل  رفعهما  ثم 
قلبك.  لرفع معدل رضبات 
وعليك القيام بهذا التمرين 
معدل  بزيادة  تشعر  حتى 
أجل  من  التنفس  عىل 
الحصول عىل تمرين إحماء 
جيد يساعدك عىل ممارسة 

ممارسة  عليك  ويجب  لإلصابات.  التعرض  وبدون  بسالسة  األخرى  التمارين 
تمارين ثني الركبتني ألعىل ملدة )3-5( دقائق قبل ممارسة تمرينك. وهذا اإلحماء 
يساعدك عل االنتقال من الركض البطيء إىل الجري الرسيع بشكل بسيط ودون 

الشعور بالتعب.
5. تمرين أوتار الركبة:

قم بممارسة تمرين امليش يف املكان، ثم دفع ساقك للخلف من أجل تقوية أوتار 
الركبة وشد عضالت جسمك. ويمكنك ممارسة التمرين ببطء يف البداية، ثم ترسيع 
وترية التمرين من أجل عملية اإلحماء. قم بهذا التمرين ملدة )3-5( دقائق، وبمجرد 

استكمال تمرين اإلحماء هذا، يمكنك أن تبدأ يف ممارسة الرياضة.
6. امليش يف املكان:

قم بامليش الخفيف يف املكان، ثم ترسيع الوترية من أجل تقوية ذراعيك، وكذلك 
رفع درجة حرارة الجسم مع زيادة الدورة الدموية. ويجب عليك ممارسة تمرين 
امليش يف املكان ملدة )3-5( دقائق فقط، وذلك من أجل القيام بتمرينك الريايض 

بقوة.
التحضري  عىل  تساعدك  التي  اإلحماء  تمارين  بعض  عىل  تعرفت  أن  بعد  واآلن 
لتمارينك الرياضية، يمكنك البدء يف ممارسة ما يحلو لك من تمارين رياضية دون 

القلق من التعرض إلصابات أو الشعور بالتعب واإلجهاد.

مقاالت
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أم أبيها
بقلم: صادق عبداملجيد آل خرفوش

بابنته  وسلم  وآله  عليه  الله  صىل  الله  رسول  تعلَّق 
فاطمة عليها السالم تعلّقاً خاصاً لَِما كان يراه فيها من 
وعي وتقوى وإخالص فأحبّها حبّاً شديداً، وكان إذا أراد 
السفر جعلها آخر من ُيودَّع، وإذا َقِدَم من السفر جعلها 

أّوَل من َيلقى.
وكان إذا دخلت عليه وقف لها إجالالً وقبّلها بل ربَّما قبّل يدها. وكان صىل الله 
فقد  آذاني  آذاني, ومن  فقد  آذاها  منّي من  يقول:«فاطمُة بضعٌة  وآله وسلم  عليه 

آذى الله«.
ومع كّل ذلك، فقد جاءته يوماً تشكو إليه ضعفها وتعبها يف القيام بعمل املنزل 
بل  لطلبها،  يستجب  فلم  تخدمها.  جارية  لها  يهب  أن  منه  وتطلب  األوالد  وتربية 
استبدل ذلك بأمر آخر، عرّب عنه صىل الله عليه وآله وسلم بقوله: »أعطيك ما هو 
خري من ذلك«، وعلّمها تسبيحة خاّصة ُتْستََحّب بعد كّل صالة، وهي التكبري أربعاً 
وهذه  مرّة،  وثالثني  ثالثاً  والتسبيح  مرّة,  وثالثني  ثالثاً  والتحميد  مرّة,  وثالثني 

التسبيحة ُعرَِفت فيما بعد بتسبيحة الزهراء.
األهميّة  ويعطي  املادّية،  األمور  يتجاهل  إّنه  حيث  النبوّي،  البيت  يكون  هكذا 

لألمور املعنوّية ذات البعد الروحّي واألخروّي.
السمّو  يف  مريـم)ع(  السيِّدة  عن  تختلف  ال  الزّهراء)ع(  فاطمة  سيِّدتنـا  إن 
الروحي الّذي كانت تعيشه مع اللّه، فكانت تقوم اللّيل حتّى تتوّرم قدماها وكانت 
تدعو للمؤمنني واملؤمنات قبل أن تدعو لنفسها، وعاشت حياتها مع اللّه، كما عاشت 
مع رسول اللّه ووليّه، اللّذين تميّزا عن املجتمع من حولهما كما جاء يف اآلية الكريمة: 

رَُكْم َتْطِهيـراً{ }إِنَّما ُيريُد اللَّه لُِيْذِهَب َعنُْكْم الرِّْجَس أَْهَل البَيِْت َوُيَطهِّ
فإنَّه طّهر فاطمة)ع(  رَِك{  وََطهَّ اْصَطَفاِك  اللَّه  }إِنَّ  اللّه مريـم)ع(   فكما طّهر 
لتكون  اللّه اصطفـى مريـم اصطفـاًء،  أنَّ  وبنيها. وكما  أبيها وبعلها  إىل جانب 
السيِّدة  اللّه سبحانه وتعالـى اصطفى  فإنَّ  آليتـه، وهي والدة عيىس)ع(،  موقعاً 
فاطمة الزهراء)ع( عىل لسان نبيّه، لتكون سيِّدة نساء العاملني، فهناك حديٌث يقول 

إنَّها: »سيِّدة نساء أهل الجنّة« بمعنى أنَّ كّل النساء اللّواتي يدخلن الجنّة، ستكون 
الزهراء سيِّدتهن.

 إّن اهتمام الرسول بفاطمة كان ملا لها من صفات خاّصة، كما كان ذلك منه بياناً 
ملكانتها عند الله، وليس ألجل الدنيا الفانية. إن الحديث عن الزهراء عليها الّسالم 
يف أي جانب من جوانب حياتها ويف أي مرحلة من مراحل تلك الحياة ال ينفصل عن 
الحديث املسهب عن أشخاص الزموا حياتها، وشاركوها املعاناة واملحنة، ولذلك ال 
الّسالم  عليها  الزهراء  أمور وفضائل ومؤهالت جعلت من  الحديث عن  ذلك  ينفك 
ومّمن عنينا من األشخاص أناساً تقّدموا البرش، وفاقوهم علماً وعمالً ونوراً وكماالً، 
وقرباً من الله سبحانه دون أن يتقدموا نبيهم صىّل الله عليه وآله أو يسبقوه بقوٍل 

أو فعل.
املبارك واملنبت  الطاهر  الّسالم، يعود لألصل  البنت عليها  فالحديث عن فاطمة 
الزكي، فهي فاطمة بنت محمد صىّل الله عليه وآله سيد الورى، وأمها خديجة عليها 
الّسالم التي أقرأها جربيل عن ربها السالم.. » ولم يولد لرسول الله صىّل الله عليه 

وآله من خديجة عىل فطرة اإلسالم إالّ فاطمة عليها الّسالم 

أمري  األوصياء  سيد  عن  بالحديث  يرتبط  الّسالم،  عليها  فاطمة  عن  والحديث 
املؤمنني وإمام املتقني عيل ابن أبي طالب عليه الّسالم أول املؤمنني، وأشّد املجاهدين، 
وأعّز املنارصين لله ورسوله وهو رجل » يحّب الله ورسوله، ويحبه الله ورسوله، 
وآله يف عشية معركة خيرب،  عليه  الله  الرسول صىّل  « كما وصفه  فرّار  كرّار غري 
والحسني،  الحسن  الجنة  أهل  شباب  سيدَي  ذكر  مع  يتالزم  كأّم  عنها  والحديث 

عليهما الّسالم، وأّم املصائب زينب..
وال ينفصل كل ذلك عن اإلسهاب يف ذكر املناقب املتكاملة ألهل البيت الذين أذهب 
الله  الله عنهم الرجس وطّهرهم تطهرياً، ففاطمة االبنة مالزمة لخري الورى صىّل 
عليه وآله مع وبعد أمها عليها الّسالم تنهل من فيضه وعلمه ونوره، وفاطمة الزوجة 
واألم قدوة للنساء يف حسن التبّعل والرتبية، والريادة يف األمومة، والصرب والسعي 

إلسعاد بيت وأرسة، سعياً يرضاه الله لتستحق بذلك لقب سيدة نساء العاملني.
إن يف سرية وحياة السيدة العظيمة فاطمة الزهراء)ع( مواضع كثرية للتعلم إذا 

تعلمها املسلمون بل البرشية سعدوا يف الدنيا قبل اآلخرة واسعدوا اآلخرين.

العمل بأجر تحدي جديد يواجه 
مؤسسات المجتمع المدني!

بقلم: عبدالله املسيح
ضد  منيعاً  سداً  تقف  للحياة  القاسية  الظروف 
رفع  أجل  من  املجتمع  يف  الناشط  املؤمن،  الفرد 
مستوى التعليم يف القرية وكما هو الحال يف الصعيد 
هي   املادة  وأصبحت  والريايض،  والثقايف  الديني 
الشباب بشكل  ورائها  يهرول  التي   األقوى  الحلقة 
رئييس متناسياً صلب الرشاكة املجتمعية وما يحمل 
عاش  الذي  املجتمع  تجاه  مسؤولية  من  عاتقه  عىل 
فيه وأخذ منه الذكريات الجميلة والعلم والرتفيه والدين والعقيدة من دون 

أي مقابل.
التحدي اآلخر الذي يواجه مؤسسات املجتمع املدني  هو عدم وجود الدعم 
الكايف من قبل وزارة التنمية االجتماعية أو أي جهة أخرى ممكن أن تستفيد 
الشباب ولو بأجر أن صح  الثغرات واستقطاب  لسد  املؤسسات مادياً  منها 
التعبري وإعداد برامج تؤهل الكادر وتصقل فيه املهارات لعكسها عىل نشاط 

الجمعية أو املؤسسة.
إذا ما أرادت أي مؤسسة أن تبني وتحافظ عىل كوادرها املجدة والنشطة 
فيجب عليها وضع نظام املكافآت واألجور نصب أعينها إلعطاء الفرد مساحة 

من العطاء والثبات لتقديم ماهوا أفضل.
الجدير بالذكر هنا أن نوجه رسالة ألبناء قريتنا الحبيبة سماهيج خاصة أو 
من تصله رسالتنا إن أبواب جمعية مركز سماهيج مفتوحة لتدريب وتأهيل 
الكوادر وصقلها لإلنتاج يف املجتمع ورفع مستوى العطاء لديهم عن طريق 

خرباء احرتافيني وكوادر يحملون ما يكفي من الخربة.

أمي أحبش واجد، مع السالمة 
بقلم: فاطمة الزاكي

أحب أمي وأبي وكذلك أخوتي لكنني أخجل من أن أبني لهم ذلك، أخجل 
أن أقول ألمي أحبك أو أن أقبل يديها ورأسها، لكنني إن أردت ذلك آخذه من 

باب املزح فأقبل رأسها كأني أمزح معها لكنني أقصد ذلك.
قاست أمي الكثري يف حياتها من تربيتنا و حمل همومنا وكذلك يف الدراسة، 

كانت تتمنى أن أحظى بالشهادة الجامعية وأن أرفع رأسها بها.
أتذكر منذ الطفولة حني تشاركني كل يش، ففي مرحلة  الروضة أتذكر 
ذلك الديك الذي كنت تلونينه معي كان يف غايه الروعة. أتذكر حفالت تفوقي 

وتخرجي و ضمي لصدرك بقوة وكأنك تفخرين بي..
جداً  فرحة  كنت  الزواج،  يل  الله  كتب  أن  إىل  شك  بال  عندك  املدللة  كنت 

وكأنني ابنتك الصغرية التي ال تستغنني عنها...
أصيبت والدتي بمرض الرسطان، قاست أمي الكثري من العذاب واأللم من 

هذا املرض...كانت تريد قليالً من الحب والحنان و االهتمام..
أكملت عاماً كامالً تقايس من هذا املرض...كانت ترقد يف املستشفى ويف 
ثم تغمض... وترانا وتبكي  دائماً..تفتح عيناً  األخرية كانت مخدرة  أيامها 

آخر ليلة لها جلست بالقرب منها وقبلت جبهتها وقلت: أمي أحبش واجد،مع 
السالمة....

ويف الصباح...فارقت روحها الدنيا...
أحبك يا جنتي يف الدنيا

أحبك يا روح الروح
أماه...أرفعي راسك فقد امتلكت شهادتي الجامعية.

ال تخجلوا من أحد قبلوا أمهاتكم واملؤهم بالحب واالهتمام.

مقاالت
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بقلم: أ. عيل عبدالله سلمان

قرية  يف  وأحبائي  بأهيل  عالقتي  إن 
اليوم، وإنما هي  سماهيج ليست وليدة 
ساهم  وحميمة،  وطيدة   عالقات  نتاج 
املرحوم  الغايل  والدي  أكثر  توطيدها  يف 
عالقاته  إثر  سلمان،  بن  عبدالله  الحاج 
بأهايل قرية سماهيج وتواصله  الواسعة 
النسبية  العالقة  عن  فضالً  بهم،  الدائم 
العوائل  بعض  وبني  بينه  تربط  التي 
وبالخصوص  املعروفة  السماهيجية 
تلك  تسطري  أردت  ولو  الحاج،  عائلة 
العالقة الكاملة ملا وسعتني هذه السطور 

ولنفد الرياع وضاقت الصحف.
لكني سأتطرق عىل عجالة للعالقة اإليمانية التي تربطنا 
الجمعة  بصالة  أكثر  واملرتبطة  الطيبني  سماهيج  بأهل 
الكبري  العالمة  الفقيه  بإمامة  تقام  كانت  التي  والجماعة 
الشيخ إبراهيم بن نارص املبارك قدس الله نفسه الطاهرة. 
قلوبنا  تهفو  الخميس  يوم  أي  الجمعة  من  يوم  فقبل 
األرض  لهذه  نتجه  الباكر  الجمعة  صباح  ومنذ  لسماهيج 

املباركة مشياً عىل األقدام.
وما تزال الذاكرة محتفظة بعبارات االستقبال والرتحيب 
التي تنم عن أصالة وطيب سجية وإيمان، ومن أبرز تلك 
)أهالً  يالخال(،  )حياك  عمي(،  ولد  يا  )تفضل  العبارات: 
بالنسيب(...الخ. كنا نقصد أوالً بيت الحاج عيل بن حسني 
الضيافة، ثم  الله عليه، حيث الرتحيب وكرم  الحاج رحمة 
الحاج  املرحوم  الحميم  الوالد  صديق  ملنزل  الشطر  نيمم 
املرحوم  اآلخر  الحميم  صديقه  بيت  أو  املشقول،  عيىس 
الحاج محمد بن سلمان عبدالنبي، ومن ثم نتوجه للجامع 

حيث أعلن عن قيام الصالة.
وبعد االنتهاء من الصالة يبدأ التنافس املحموم بني أهل 
سماهيج لتلّقف كل قريب أو حبيب ومحاولة إضافته عىل 
وجبة الغداء يف منزله، فنعتذر منهم ألننا ملتزمون بالغداء 

يف أحدى املنازل الثالث التي ذكرناها بداية.
لها  يُشهد  لم  أصيل  طابع  وذات  جميلة  أياماً  كانت  لقد 
والرتاحم  والتواد  للتالحم  األجىل  النموذج  حيث  مثيل، 
وااللتزام والحب بني القريتني، أتمنى أن تعود مرة أخرى 
أوارص  فيها  انقطعت  الذي  العرص  هذا  ظل  يف  لنعيشها 

التالحم والوصال وترّست فيه القطيعة.

جسور الماضي تعززها روابط الحاضر   
بقلم: أ. حسن الوردي

الشخص  ذلك   قال  كما  نقول   أن  نريد  ال 
الذي  كان دائم البحث عن  هوية تعيد له توازن 
العبارة   هذه  يوم  ذات  كتب  عندما  وذلك  ذاته 
)القطري األصيل  من كان له أهل يف البحرين 
والبحريني األصيل من كان له أهل يف قطر( وال 
نريد بالطبع أن نتعرض  لهذا القول الذي يبدو 
أن دوافعه نفسية،  كذلك لسنا بحاجة أن نغلّف 
كأنها  لنخفيها  عربية  بألقاب  األصلية  أسماءنا 
من العورات!، ونحن من  األساس ال نحتاج ملثل 
هذا األقوال والتكلف والتنظري، واتمنى  يف هذا 
الجانب أال يتهمني البعض بالشوفينية!، وإنما  
يتحدث  الذي  والثقايف  االجتماعي  واقعنا   هو 
عن جسور شامخة قوية معززه  بأوارص  املصاهرة  والقرابة بني 
إحياء  وهي  باملجمعات،  تسميته  عىل  اصطلح   فيما  جميعاً  أهلنا  
منها  قسم  عىل  نطلق   حيث  البعض   بعضها  مع  متقاربة  سكنية 
الدير وقسم منها سماهيج، هذه املجمعات املتسلسلة  من231 إىل 
236 برتابطها الجغرايف  والوجداني تعيد للذاكرة التاريخية  مسمى  
مدينة سماهيج  العريقة وللتاريخ نذكر باختصار أن جزيرة املحرق 
ارادوس  هي  أساسية  تسميات  ثالث  عليها  تعاقبت  قد  الحالية 
وسماهيج  واملحرق ومع أواخر القرن السابع عرش بدأ اسم سماهيج 
ظهوره   وأول  املحرق  وهو  للجزيرة  الجديد   االسم  وظهر  يتالىش 
حسب الوثائق املتوافرة كان يف عام 1810م وعودة ملوضوع الرتابط 
األرسي والحضاري سوف  نتخذ من أحدى العوائل أنموذج مصغر 
هذه  يف  املوجودة  العوائل  بني  واملتجذرة  القوية  العالقة  لهذه  جداً 
العائلة  هذه  حتى   وأيضاً  الوردي،  عائلة  ولتكن  الستة،  املجمعات 
سوف نحرصها يف شخصية  املرحوم الحاج عيىس بن عيل بن حسني  
الوردي،  وهي فكرة  أحد األصدقاء، ورغم عدم تحميس للكتابة يف 
هذا الجانب  ألنها تأخد  الطابع الذاتي، لكن أرصاره جعلني اكتب 

ما كتبت عن الوالد! ؟
كان رحمه الله يسكن يف مجمع 231 يف الدير لكن قراباته  تمتد 
بن  عبدالله  الحاج  املرحوم  فعائلة  سماهيج  يف  العوائل  من  للكثري 
شمس وأخيه محمد حسن حبيب وأخته سالمة حسن حبيب أم محمد 
أبناء خالته، كما أن خال الوالد املرحوم أحمد بن جاسم املبارك  عزز  
هذا الرتابط  بمصاهرته من عائلة عبدالله أحمد أبو شيخة.. ويمكنك 
أن تسحب ذلك  عىل الكثري من أقاربهما وأحفادهما يف كال املنطقتني.
هذا النموذج يمكن تعميمه عىل معظم  العوائل يف هذه املنطقة  - 
وبالتأكيد سوف أنىس الكثري من الروابط األرسية  ألني لست ضليعاً 
يف هذا الجانب فأرجو املعذرة  -  هذا من ناحية  القرابة أما املصاهرة  
بني عوائل  هذه  املجمعات الستة  فهي أكثر من أن تحىص،  والخالصة  
وما نريد أن نؤكد عليه أن هذا الرتابط ال يشمل  فقط مناطق الدير 
وسماهيج وإنما يمتد ليشمل جميع مناطق البحرين ويشكل بالتايل 

نسيج اجتماعي أصيل عىل هذه  األرض الطيبة.

عالقتي بأهلي وأحبائي
في قرية سماهيج ليست وليدة اليوم

خواطر من الماضي
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تعزية
ِبْسِم اللَِّه الرَّْحَمِن الرَِّحيِم

يَا أَيَّتَُها النَّْفُس اْلُمْطَمِئنَُّة )27( اْرِجِعي إىَِل َربِِّك 
ْرِضيًَّة )28( َراِضيًَة مَّ

َفاْدُخيِل يِف ِعبَاِدي )29( َواْدُخيِل َجنَِّتي )30(
صدق الله العيل العظيم

تتقدم جمعية مركز سماهيج اإلسالمي
بأحر التعازي واملواساة إىل

إلى الرادود الحسيني الكبير
أبو حسن اإلحسائي

بوفاة زوجته خادمة اإلمام الحسني )ع(
جميلة يوسف القمر 
أم حسن اإلحسائي

أن يتغمدها بواسع رحمته،  املوىل عز وجل  سائلني 
ويلهم أهلها الصرب والسلوان

ويسكنها مع محمد وآل محمد والشهداء والصالحني

رحم اهلل من يقرأ سورة الفاتحة

ِبْسِم اللَِّه الرَّْحَمِن الرَِّحيِم )1( 
اْلَحْمُد ِللَِّه َربِّ اْلَعاَلِمنَي )2(

 )4( يِن  الدِّ يَْوِم  َماِلِك   )3( الرَِّحيِم  الرَّْحَمِن 
اَط  َ الرصِّ اهِدنَا   )5( نَْستَِعنُي  َوإِيَّاَك  نَْعبُُد  إِيَّاَك 
اَط الَِّذيَن أَنَْعْمَت َعَليِْهْم َغرْيِ  اْلُمْستَِقيَم )6( ِصَ

الِّنَي )7( اْلَمْغُضوِب َعَليِْهْم َوالَ الضَّ
صدق الله العيل العظيم

آل  محمد  احمد  )جمال  الشيخ  البحريني  الطالب  حصل 
الجامعية  من  الفلسفة  ماجستري  شهادة  عىل  خرفوش( 
املعنونة  رسالته  مناقشة  بعد  اإلسالمية  للعلوم  العاملية 
)إشكاليات تدوين السرية النبوية، دراسة تحليلية مقارنة( يف 
مقر الجامعة بلندن يوم االثنني املصادف 2014/10/20م 
الدكتور  العليا  الدراسات  عميد  من:  مؤلفة  لجنة  قبل  من 
إبراهيم العاتي، واملرشف عىل الرسالة الدكتور نضري رشيد 
الخزرجي، والدكتور عباس جعفر اإلمامي والدكتور حسني 

رشيد الطائي.

املصدر: موقع الجامعة العاملية للعلوم اإلسالمية
www.kolieh.com/news.php

نيل سماحة الشيخ جمال آل خرفوش شهادة الماجستير
من الجامعة العالمية للعلوم اإلسالمية - لندن
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احجز مساحة إعالنك
للعدد القادم

لالستفسار االتصال 
عىل األرقام التالية

33878200
36476699
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Fresh Juices
Milk Skakes
S m o o t h i e s
C o c k t a i l s
Coffee & Tea
& much more!

عصائر طبيعـية
ميــلك شــــيك
كـوكتيــــــــــالت
سمــــــــــــــوذي
شــاي وقــهوة
!وغيرها الكثير

+97332002110       

  +97377377322

 

fresco_bh @    

احجز مساحة إعالن
للعدد القادم

لالستفسار االتصال 
عىل األرقام التالية

33878200 - 36476699
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تونة خفيفة في

 +973 17783009            @almadina_halal
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ْرِضيًَّة * َفاْدُخيِل يِف ِعبَاِدي * َواْدُخيِل َجنَِّتي * ِبْسِم اللَِّه الرَّْحَمِن الرَِّحيِم  * يَا أَيَّتَُها النَّْفُس اْلُمْطَمِئنَُّة * اْرِجِعي إىَِل َربِِّك َراِضيًَة مَّ
 صدق الله العيل العظيم

أموات قرية سماهيج  - الفرتة من شهر صفر 1436ه إىل شهر شعبان 1436ه
تاريخ الوفاةاالسم

2014/12/20ممريم إبراهيم املقداد

2015/1/9مثامر محمد حبيب

2015/1/27مآمنة حسن سلمان

2015/1/29ممحمد حسن عيل حسني املؤذن

2015/2/2مآمنة يوسف الحايكي

2015/2/3مجاسم خليل القييس

2015/2/18ممحمد عبدالله املطوع دعبل

2015/3/10مالسيد حسن السيد إبراهيم الديري

2015/3/31ممريم أحمد الحايكي

2015/4/7محسن منصور حسن جاسم

2015/5/21مأحمد يوسف أحمد

2015/5/23معيىس أحمد عبدالله آل مهدي

رحم اهلل من يقرأ سورة الفاتحة
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أحمد  بن  عيسى  الحاج  املرحوم 
عبداهلل عيسى آل مهدي

أكرب معمر حايل يف سماهيج
السفر، وهو غري  عام )1919م( بحسب جواز  مواليد  من 
دقيق البتة حيث أن أنداده الذين تعلموا معه القرآن الكريم 
ياسني  أبا  أن  والظاهر  سيأتي،  كما  ذلك  من  أصغر  كانوا 
الطبعة  أنه من مواليد سنة  أي  من مواليد عام )1924م( 

تقريباً.
تلقى دروسه يف القرآن الكريم عىل يد أستاذنا املال عبدالله 
املطوع املشقول ثم عمته املرحومة خديجة بنت عيىس بن 
مهدي ثم املرحوم املال عبدالله بن حسني املطوع املرهون، 
 )12( مدة  الجهابذة  أولئك  بني  متنقالً  دراسته  واستمرت 
سنة حتى حفظ القرآن الكريم إال أنه لم يعتِن بذلك فنيس 
املعاشية. ويذكر  الزمن نظراً النشغاالته  القراءة مع مرور 
الحاج عيىس من زميالته وزمالئه يف التعليم القرآني كل من:

* زهراء بنت عيل أم إسماعيل. * فاطمة النواخذة.
* تعوب بنت محمد املال. * زوجة الحاج عبدالله الحيل.

* صفية املال زوجة الحاج منصور. * عبد النبي إسماعيل 
املرهون. * عيل بن سبت بن سلمان أخ الحاج أحمد. 

* عيل إبراهيم معيوف أخ الحاج خليل. 
* أحمد بن منصور الحايكي.

عمل يف بداية حياته املهنية يف البحر كونه ينتسل من عائلة 

آل مهدي، التي تعترب من سادة البحار كنواخذة يف الغوص 
عبدالله  بن  أحمد  الحاج  والده  مع  فعمل  السمك،  وصيد 
الذي يعترب ثاني أشهر معمر يف سماهيج بعد جدنا الحاج 
حسن املؤذن رحمهما الله تعاىل، وكذلك مع الحاج عبدعيل 
آل مهدي، كما كانت له رحالت يف سيني الغوص األخرية، 
املرحوم  برفقة  )سيب(  بوظيفة  تقريباً  سنتني  استغرقت 
مكلَفني  كانا  حيث  معراج(  )أبو  محسن  حميد  الحاج 
بالغواص املاهر الحاج محسن أبو الحاج حميد رحمه الله 
تعاىل وكان الحاج أبو معراج أصغر سناً بقليل من الحاج 
عيىس. كانت سنته األوىل مع عمه الحاج مهدي والثانية مع 

عميه الحاجني إبراهيم  وصالح  بعد ضعف الحاج مهدي.
وبعد أن دب الوهن يف مهنة الغوص والصيد التحق الحاج 
ثم  انقطاع،  يتخللها  مرات  لثالث  )بابكو(  برشكة  عيىس 
التحق بمقاول للبناء كعامل ثم انتقل إىل آخر من الحد حيث 
عمل معه ملدة خمس سنوات تقريباً، وبعده عمل مع املقاول 
الذي  السماهيجيني  بركب  التحق  أن  إىل  الكبييس،  عيىس 
تحديداً  و)الدمام(  السعودية  العربية  اململكة  شطر  ييموا 
لم  ولكنه  متزوجاً  وكان  وأشهر  سنة  ملدة  )1950م(  عام 
يرزق بأوالد، ثم انتقل للعمل يف رحيمة عام )1951م( ملدة 

ثالثة أشهر ويف تلك الفرتة ولد له ابنه ياسني.
عاد  البحرين،  يف  واستقراره  السعودية  من  عودته  وبعد 
تنقل  ثم  عيل،  عبد  الحاج  عمه  مع  أخرة  مرة  البحر  ملهنة 
من بّحار آخر أولهم الحاج عبد الحسني عبدالله عيل محمد 

)والد عيل(، ثم عمنا الحاج حسن آل 
الحاج عبداملجيد  خرفوش ثم عمنا 
بن  جمعة  الحاج  ثم  خرفوش  آل 
استقل  أن  إىل  سلمان،  بن  محمد 
بنفسه لإلبحار يف منطقة )الحرف( 
الدفن  عمليات  أتت  حتى  القريبة 
فتوقف  املنطقة  تلك  عىل  البحرية 
عن العمل يف البحر نظراً لكرب سنه، 
وكان يتميز بصنع القراقري لنفسه.

إنتاجه  أو  كان  ثالثة،  البنني  ومن  سبعاً  البنات  من  رزق 
بنتاً توفيت يف النفاس ثم رزق بابنه البكر )ياسني( ثم بنتاً 
ثم  توفني صغاراً  بنات  أربع  ثم  عاماً،   )13( بعمر  توفيت 
)خديجة( التي تزوجت يف الدمام ثم )عبدالله( ثم )مهدي(، 
)ياسني  سوى  الحياة  قيد  عىل  منهم  يبق  فلم  وبالتايل 

وخديجة وعبدالله(.
يعترب الحاج عيىس بن أحمد اآلن هو أكرب معمر يف سماهيج 
باعرتاف منه وإقرار من الكثري من كبار السن، ويعترب من 
الشخصيات املرحة والخلوقة واملواظبة عىل صالة الجماعة 
سماهيج  مأتمي  خصوصاً  املآتم  يف  والحضور  الجامع  يف 
الكبري والزهراء عليها السالم، وكان من األعضاء الرئيسيني 

ملجلس جدنا املرحوم الحاج محمد حسن آل خرفوش.
املصدر: أعالم وتراجم.. موسوعة سماهيج )قيد الطبع(.. 
الشيخ جمال آل خرفوش
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