
سماحة الشيخ جمال آل خرفوش

رئيس مجلس إدارة الجمعية

إن تسليط الضوء برمقة 
مشاريع  باقة  عىل  خاطفة 
وفعاليات وأنشطة الجمعية 
خالل موسم اإلمام الحسني 
قناعة  يعكس  )محرم/صفر(،  السالم  عليه 
الحقيقي  املؤسساتي  العمل  ملستوى  واضحة 
املميز الذي تضطلع به الجمعية وذلك استمراراً 
هذه  انطالقة  منذ  املعتمد  املؤسساتي  للعمل 
املجتمعية  الرشاكة  حيث  العامرة،  املؤسسة 
املدني وسائر  املجتمع  الرصيحة مع مؤسسات 
املؤسسات والكيانات وبالخصوص مأتم وموكب 
الزهراء )ع( ومأتم الرسول األعظم )ص(، بما 
عليه  الحسني  لشعائر  من.إحياء  عليه  تشتمل 
والعرصية،  االعتيادية  الوسائل  بشتى  السالم 
ومنها مجالس التعزية باملأتم وبرنامج املوكب 
والسينما  الزنجيل(،  الكبار،  )األشبال،  بأنواعه 
الليلية،  عاشوراء  وزيارة  الليلية،  الحسينية 
والتغطية اإلعالمية الشاملة )الصوتية واملرئية(، 
ومضيف الزهراء عليها السالم، واألعمال الفنية 
التي تعرض عىل القنوات الفضائية )الكليبات( 

وهلم جرا.
الحسني  موسم  يف  املؤسساتي  العمل  أن  غري 
املواسم،  باقي  عن  تماماً  يختلف  السالم  عليه 
حيث رصخة )لبيك يا حسني( املدوية التي تزيد 
من رصيد املؤسسة يف العمل املؤسساتي تلقائياً، 
فالكل ينطلق يف هذا املوسم من منطلق الخدمة 

والتواضع وخفض الجناح فضالً عن اإلخالص 
وابتغاء التقرب إىل الله تعاىل. إن أقامت فعاليات 
الحسني عليه السالم ال تحتاج ملزيد تنشيط أو 
تحفيز، وإنما لنوعية وعرصية تتواءم ومتطلبات 
العرص كي نوصل للعالم الوجه الحقيقي لثورة 
الحسني )ع( التي انتشلت البرشية من الضياع 

وأنقذت الدين من نهشات السباع.
كل  تخرج  أن  عام  كل  ويف  دوماً  املأمول  من 
ويف  السالم،  عليه  الحسني  موسم  من  مؤسسة 
جعبتها  يف  كما  قدمته،  الذي  الجديد  رصيدها 
الجديد الذي من املفرتض أن تقدمه يف املستقبل 
بربكات هذا املوسم املبارك. وأيضاً من املرتجى 
أن تطل انعكاسات هذا املوسم الثر عىل املستقبل 
املؤسسة  لنجاحات  الربكات  فتترسى  القريب 
وها  خاصاً،  رونقاً  وتكسبها  نجاحاً  فتزيدها 
نحن بانتظار والدة مشاريع جديدة أهمها )دار 
رعاية الوالدين( و)موسوعة سماهيج( عىل أقل 

تقدير.
وختاماً فإن جمعية مركز سماهيج تعاهدكم 
أراد هو،  الحسني عليه كما  عىل امليض يف درب 
وأن تكون خري ممهد لدولة اإلمام املهدي عجل 
للطاقات  برعايتها  وذلك  الرشيف،  فرجه  الله 
فالكل  والتيه،  الضياع  عن  وحفظها  املؤمنة 
يشهد لشباب املركز باالستقامة وطيب األخالق 
ومن  قبل  من  الحمد  ولله  والخربة،  واإلخالص 

بعد.
الحسني  بن  عيل  وعىل  الحسني  عىل  السالم 

وعىل أوالد الحسني وعىل أصحاب الحسني...

* الكلمة التحشيدية بمناسبة عاشوراء

التفاصيل »1«

* مركزاويات

التفاصيل »3«

* مركز اإلحياء

التفاصيل »4«

* أنشطة وفعاليات

التفاصيل »7«

* الدير.. سرية ذاتية

التفاصيل »9«

* موسوعة سماهيج الضخمة..

التفاصيل »10«

* معرض صور

التفاصيل »12«

* صور عاشوراء

التفاصيل »16«

* صور من األرشيف

التفاصيل »19«

* مركز الزهراء  )ع( النسائي

التفاصيل »20«

* معرض صور الرضيع

التفاصيل »22«

* مقاالت

التفاصيل »24«

اجتماع مع إدارة نادي سماهيج

مركز  جمعية  رئيس  أكد 
الشيخ  اإلسالمي  سماهيج 
أهمية  خرفوش  آل  جمال 
الرشاكة املجتمعية بني مختلف 
املدني،  املجتمع  مؤسسات 
والعمل  التنافسية  القدرات  لتعظيم  باسرتاتيجية وطنية  مطالباً 

عىل بقاء واستمرارية املنظمات التطوعية.. التفاصيل »3«

سفرة الرضيع )ع( الخامسة
للسنة  )ع(  الرضيع  لسفرة  االستعداد  بدأ 
الخامسة عىل التوايل والتي ستقام يوم الخميس 
بمشاركة  2015م،  نوفمرب   26 الجمعة  ليلة 
القارئة أم محمد )مراتب(. وهذا العام ستكون 
الحسيني  املرسم  منها  جديدة  فعاليات  هناك 

الصغري والذي سيكون بالتعاون مع مرسم سماهيج الحسيني وبمشاركة 
رياض األطفال يف سماهيج والدير. التفاصيل »21«
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كلمة العدد

ssc 453 :رقم التسجيل

العمل المؤسساتي في عاشوراء.. مختلفأقرأ يف هذا العدد

شعارنا الدائم
عمل مؤسساتي حقيقي

شعار املوسم 

الحسني رسالتنا
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األشبال عصب كل مشروع حسيني
بقلم: الرادود الحسيني عبدالله املسيح

ما يزال موكب أشبال الزهراء )ع( منذ انطالقته األوىل يطور ويؤهل 
اإلدارية  منها  املجاالت  شتى  يف  والشابة  الفتية  الحسينية،  الكوادر 
والفنية والتي بدورها تختص بتقنية الصوتيات واإلعالم وتوابعه من 
أجندة  تصميم ومونتاج كل عىل حسب موهبته ومقدرته، ويتصدر 
ويعتربه  األشبال  بموكب  االهتمام  أسايس  كبند  )ع(  الزهراء  موكب 
الركيزة األساسية للموكب األم، حيث تؤهل الكوادر الشابة منذ نعومة 
سبحانه  الله  لوجه  الخالص  الحسيني  التطوعي  للعمل  أظفارها 
وتعاىل، وها هو موكب أشبال الزهراء)ع( يشق طريقه بنجاح باهر 
يف كل عام حسيني جديد من عرب توظيف املهارات واملواهب الشابة 
املنتمية للموكب من رواديد ومنظمني وإداريني صغار يعتمد عليهم 

يف املستقبل القريب.
الفئة  بهذه  يهتم  ال  خارجها  أو  البحرين  يف  حسيني   موكب  أي 
من األشبال سوف يعاني من مشاكل عديدة كما هو حاصل اآلن يف 
من  والرواديد  الطاقات  يستوردون  إذ  سماهيج  قرية  مواكب  أغلب 
الحسينية  واألصوات  باملواهب  تعج  القرية  بينما  سماهيج   خارج 
بالناشئة  أكثر  االهتمام  منها  يراد  االلتفاته  والنادرة.. وهذه  املميزة 
خاللها  من  يستطيع  عديدة  وفرص  للعمل  خصبة  أرضية  وخلق 
الجيل الصاعد حمل املسؤولية عىل عاتقه كما حملها آباؤنا من قبل 
شتى  يف  الحسيني  التواجد  مستوى  رفع  عىل  األمر  هذا  وسيساعد 
املجاالت، وانطالقا من هذا املبدأ نرى جميع فعاليات موكب الزهراء 
عليها السالم تعتمد عىل ما أنتجه موكب األشبال من رواديد وإداريني، 
وجداول املوكب خري دليل عىل ذلك بل نحن اآلن من نصدر كوادرنا 
اسرتاتيجية محكمة  من  بل  فراغ  من  يأتي  لم  وذلك  القرية،  خارج 
سماحة  من  ودعم  وبتوجيه  املاضية،  املراحل  يف  املوكب  عليها  سار 

الشيخ جمال آل خرفوش والسيد محمود العلوي.

الكلمة التحشيدية بمناسبة عاشوراء
تحت عنوان » الحسين رسالتنا«

اإلسالمي  سماهيج  مركز  جمعية  أحيت  التوايل  عىل  الثانية  للمرة 
بالتعاون مع مأتم الزهراء )ع(، فعالية )الكلمة التحشيدية( ملوسم 
الهادف لتحشيد الجماهري املؤمنة وتعبأتها الستقبال  عرشة املحرم 
آل  جمال  الشيخ  سماحة  استضافت  حيث  الحرام،  املحرم  موسم 
ليلة  املوافق  الثالثاء بتاريخ 2015/10/12م  ليلة  خرفوش باملأتم 
السابعة والنصف  الساعة  تمام  للعام  1٤٣6هـ يف  الحجة  28 ذو 

مساًء.
بدأت الفعالية بقراءة زيارة وارث املخصوصة لإلمام الحسني عليه 
استهل  ثم  خرفوش،  آل  فايز  أحمد  اليافع  الرادود  بصوت  السالم 
عاشوراء  موسم  أهمية  ببيان  التحشيدية  كلمته  الشيخ  سماحة 
قد  السالم  عليه  الحسني  اإلمام  بأن  أوضح  التحشيد حيث  وأسباب 
الله كل يشء، وبطبيعة  أعطى كله لله والناس، وبالتايل فقد أعطاه 

الحال فإن من واجب الناس إعطاء الحسني كل يشء. 
ثم استعرض الشيخ آل خرفوش بعض النقاط املهمة التي يجب 
وأيضاً  تعاىل،  لله  مخلصاً  العمل  يكون  كي  وتطبيقها  لها  االلتفات 
كي يعود املوسم عىل املجتمع بالخري والصالح الذي نشده الحسني يف 

ثورته العظيمة، وتتمثل أهمها يف التايل:
)املآتم( 	  الحسينية وهي  الشعرية  األساس يف  بالركيزة  االهتمام 

ثم التفرغ ملا تفرع عنها كاملواكب وغريها.
التواضع وخفض الجناح يف خدمة الحسني عليه السالم وعدم 	 

الرتفع عىل أي عمل فيه خدمة.
الخروج من املوسم بدمعة لكي ال تكون من الخارسين.	 
االبتعاد عن كل ما من شأنه تعكري صفو املؤمنني وبث الفرقة 	 

والتباغض بينهم.
استثمار املوسم يف التالحم والرتاحم وسد الفجوات.	 
ما 	  كل  عن  بها  واالبتعاد  الشعائر  يف صالح  املضائف  استثمار 

يؤثر سلباً عىل اإلحياء.
التقرب إىل الله تعاىل أكثر يف موسم عاشوراء باالهتمام بالصالة 	 

أكثر وقراءة القرآن واألذكار وصالة الليل...الخ.
التي  التحشيدية  الكلمة  بعد  عشاء  بوجبة  الفعالية  واختتمت 
استغرقت )٤5( دقيقة، وقد حرض عدد جيد من املؤمنني من مختلف 

األعمار.

الحسين رسالتنا

كلمة موكب الزهراء )ع(
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شفائه  بمناسبة  خرفوش  آل  عيل  للحاج  متواضعة  هدية 
بعد عملية قسطرة أجراها يف املستشفى العسكري

هدية متواضعة لنائب رئيس الجمعية السيد  محمود العلوي 
بمناسبة عودته امليمونة من سفرة عمل بدولة الكويت

 »سماهيج اإلسالمي« يطالب باستراتيجية 
لدعم العمل التطوعي والشراكة المجتمعية

آل  جمال  الشيخ  اإلسالمي  سماهيج  مركز  جمعية  رئيس  أكد 
خرفوش أهمية الرشاكة املجتمعية بني مختلف مؤسسات املجتمع 
التنافسية  القدرات  لتعظيم  وطنية  باسرتاتيجية  مطالباً  املدني، 
خريية  سواء  التطوعية  املنظمات  واستمرارية  بقاء  عىل  والعمل 
أو اجتماعية أو ثقافية أو رياضية يف خدمة املجتمع املدني وبحث 
الربامج  خالل  من  املجتمع  أفراد  وتطوير  لتنمية  الفاعلة  السبل 
املشرتكة واالستفادة يف ذلك من الطاقات البرشية والخربات يف كل 

الجهات املتعاونة.
واعترب آل خرفوش، خالل اجتماع عقد بني مجلس إدارة جمعية 
أن  والثقايف،  الريايض  سماهيج  ونادي  اإلسالمي  سماهيج  مركز 
التعاون والرشاكة املجتمعية بني مختلف املؤسسات مطلب  عملية 
رضوري من مطالب الرشيعة اإلسالمية ىف تحقيق النهضة والنجاح 
لألمم، من خالل التعاون عىل الرب والتقوى فالرب هو مفهوم جامع 
لكافة أعمال الخري كما حددها اإلسالم، لذا فإن العمل الخريى هو 
املنظمة  أفراد  بني  التعاون  فقط  ليس  املفهوم  هذا  بتطبيق  أوىل 
بني  التعاون  ولكن  الواحدة  املنظمة  ىف  العمل  فرق  أو  الواحدة 
بالعمل  املرتبطة  واملشاكل  التحديات  ملقاومة  األهلية  املنظمات 

التطوعي.
ويأتي االجتماع املذكور ضمن الخطة االسرتاتيجية لجمعية مركز 

االتفاق  تم  املجتمعية، حيث  الرشاكة  وتحديداً  اإلسالمي  سماهيج 
عىل تعزيز التعاون من خالل الربامج املشرتكة املستقبلية باإلضافة 
الفنية  الطرفني سواء  لدى  املختلفة  املوارد  من خالل  التعاون  إىل 
أو اإلنشائية وغريها، كما تم االتفاق عىل اختيار مندوب لكل جهة 
وجدت،  إن  املعوقات  وتذليل  الطرفني  بني  الوصل  نقطة  لتحديد 
املشاريع  أن  كما  الطرفني،  يجمع  دوري  اجتماع  إىل  باإلضافة 
وأكد  املجتمعية.  الرشاكة  حول  التنسيق  فيها  سيتم  املستقبلية 
الطرفان أن املؤسسات وجدت من أجل خدمة املنطقة واملجتمع من 
إلنجاح  املؤسستان  تسعى  وبذلك  الخريي  التطوعي  العمل  خالل 

املشاريع التي تخدم األهايل واملنطقة.
ومن جانبه، ثمن رئيس نادي سماهيج الريايض والثقايف محمد 
مشاخيل الجهود التي تقوم بها جمعية مركز سماهيج اإلسالمي، 
من  والبد  التطوعي  العمل  من  عريقاً  تاريخاً  للمنطقة  أن  مؤكداً 
الرشاكة  خالل  من  البعض  بَعِضنَا  بني  الجهود  وتعاضد  تكاتف 

املجتمعية وهو ما سيعود بالنفع عىل املنطقة واألهايل.

مركزاويات

الحمد هلل على السالمة..

اجتماع مع إدارة نادي سماهيج
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بقلم: أ. عمار عبدالجليل ريض  - رئيس مركز اإلحياء

الكريم  رمضان  شهر  انقىض  أن  بعد 
عطائهم  أوج  يف  املسلمون  فيه  يكون  الذي 
ونشاطهم يف ساحة الله تأتي بعده فرتة فراغ 
وروحانية  بأجواء  مقارنة  املؤمنون  بها  يمر 
شهر رمضان املبارك، ما عدا بعض املناسبات 
الكبرية كعيد األضحى املبارك وعيد الله األكرب 
عيد الغدير، إىل أن نصل إىل الحدث األكرب الذي 
يعود فيه أيام الله حيث تمتزج وتضطرب فيها املشاعر واألحاسيس 
العصور  مر  عىل  واألمر  واألدهى  العظمى  الفاجعة  بذكرى  املختلفة 
مأساة الطف األليمة، حينما ضحى اإلمام الحسني )ع( بأعز ما يملك 
للدين  فداء  ذلك  وكل  الزكية،  الطاهرة  ونفسه  وولده  وأهله  ماله  من 
»إن كان دين محمد لم يستقم إال بقتيل فيا سيوف خذيني« وهو 

سبط وحبيب رسول الله »حسني مني وأنا من حسني«. 
انطالقاً من دروس وعرب كربالء استلهمنا بأسلوب حياتنا وطريقتنا 
املثىل فيها، فكل شخص ومركز ومؤسسة لهم مبادئهم وأولياتهم يف 
من  أفضل  ومن  الحياة،  يف  وقدوتهم  قائدهم  من  استلهموها  الحياة 
الحسني وأهل البيت عليهم السالم لذلك يف التضحية والفداء وإيثاره 
لدين الله عىل نفسه؟ ونحن كمسلمني وشيعة يف جمعية مركز سماهيج 
اإلسالمي اخرتنا شعارنا »همنا رساليتنا« لعملنا التطوعي اإلسالمي 
املعاني واملضامني فكما يعلم  الكثري من  الشعار يحمل  الرسايل. هذا 

الجميع ومن لديه تجربة سابقة أن العمل التطوعي يتطلب الكثري من 
التضحيات الشخصية، وهذه التضحيات تتضاعف يف العمل اإلسالمي، 
وإننا نعي هذا العبئ الكبري الذي ولألسف الشديد تنصل وابتعد عنه 
كثري من رشائح املجتمع املختلفة، وانشغلوا بأنفسهم ألنفسهم! األدهى 
آخرين  مصالح  مع  الرسايل  العمل  مصالح  تتضارب  حينما  واألمر 
أوىل  »األقربون  منهم  نسمع  ما  فدائماً  الرسايل  الجانب  يف  يعملون  ال 
باملعروف« »دع غريك يقوم بها« »ما الفائدة التي ستجنيها غري التعب 
وعدم التقدير ممن تعمل ألجله«، ويستمر مسلسل التثبيط والتحبيط 
»من  )ص(  الله  رسول  وقول  اإلسالم  رشائع  وتناسوا  نسوا  وكأنهم 
أن  علينا  يجب  منهم«  فليس  املسلمني  بأمور  يهتم  ولم  أصبح 
أنك لست بمسلم  فعبارة )ليس منهم( تعني  الحديث جيداً  نعي هذا 
فقد تكون نرصانياً أو يهودياً أو كافراً والعياذ بالله... اإلمام الحسني 
)ع( ضحى بكل ما يملك ماله وأهله وولده ونفسه، ونحن نبخل بأن 

نضحي بقليل من كثري نقضيه فيما ال يفيد يف الدنيا ويوم الوعيد.
هنيئا ملن كان أهله ومن يعنيه أمره يشاركونه يف طاعة الله والتضحية 
يكون  وأن  ووقت  ومال  وفهم  علم  من  يملكون  ما  بتقديم  سبيله  يف 
يف  ومسئولية  مركز  صاحب  أكون  أن  بالرضورة  وليس  همه،  همهم 
املجتمع لكي أبادر بالعمل يكفي أن أعني القائمني عىل العمل الرسايل 

ولو بالكلمة الطيبة، وليكن همنا األول رساليتنا.
سماحة  ملحارضة  االستماع  واملؤمنات  املؤمنني  جميع  من  وأتمنى 
املربي الشيخ جمال آل خرفوش ليوم الرابع من املحرم هذا العام الذي 

تحدث فيها عن العمل التطوعي.

مركز اإلحياء

كلمة مركز اإلحياء

برنامج زيارة عاشوراء
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إحياء ليلة القدر 1436هـ
تقرير: حسني عيىس أبونصيب

املؤمنني  من  غفري  وحضور  وخضوع  وخشوع  روحانية  أجواء  يف 
ليلة 2٣ رمضان  املوافق  يوليو 2015م   9 الجمعة  ليلة  تم يف  واملؤمنات 
1٤٣6هـ إحياء ليلة القدر الرشيفة يف مأتم الزهراء عليها السالم بقرية 
الخاص  العظيمة  الليلة  لتلك  السنوي  امليرس  للربنامج  وفقاً  سماهيج 
مأتم  مع  بالتعاون  سنوياً  املناسبة  تحيي  التي  سماهيج  مركز  بجمعية 
كالعادة امتأل  الزهراء عليها السالم وذلك حيث كان الحضور كبرياً جداً 
به مأتم الزهراء )ع( وكذلك مسجد الزهراء )ع( املالصق بدوريه األريض 
مكيفة  كبرية  كخيمة  كانت  التي  الواسعة  املأتم  عن ساحة  واألول فضالً 

ومجهزة بكل ما يلزم. 
بدأ الربنامج يف وقته يف تمام الساعة 10:٣0 ليالً وقد اقتدى املصلون 
بسماحة الشيخ جمال آل خرفوش وشارك يف الربنامج نخبة من الرواديد 
محمد   وآل  محمد  عىل  الصلوات  بإهداء  وختم  املتميزين،  الدعاء  وقارئي 

لإلمام الحجة عجل الله فرجه الرشيف، ثم وجبة السحور.

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.

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

ت
لوا

ص
 ال

وع
رش

م
مد

ح
 م

آل
 و

مد
ح

 م
ىل

 ع
صل

م 
له

ال

6,
79

3,
46

5

* هذه اإلحصائية إىل شهر رمضان 1٤٣6هـ

مركز اإلحياء
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صالة عيد الفطر المبارك 1436هـ
تقرير: حسني أبونصيب

يف يوم السبت املوافق 19يوليو2015م أقيمت صالة عيد الفطر 
املبارك للعام 1٤٣6هـ 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 6:15 
صباحاً، وكان املأتم قد امتأل عن بكرة أبيه  فيما بقي آخرون خارج 
املأتم ينتظرون إعادة الصالة مرة أخرى،وبعد االنتهاء من الصالة 
تمت قراءة زيارة  اإلمام الحسني عليه السالم بصوت الرادود حسني  
عيىس أبونصيب ثم تبادل الحضور التربيكات والتهاني بالعيد فيما 
بينهم ومع سماحة الشيخ، ثم أعيدت الصالة مرة أخرى للمتخلفني 
وتم االنتهاء تماماً من املراسيم يف حدود الساعة ٧:10 صباحاً، وبعد 
بجميعة  الخريي  االجتماعي  املركز  أعضاء  أخذ  املصلني  انرصاف 
مركز سماهيج اإلسالمي بالتعاون مع مكتب سماحة الشيخ جمال 
املحتاجني  عىل  رصفها  ثم  الفطرة  زكاة  مبالغ  بفرز  خرفوش  آل 
وأيضاً استقبال املبالغ املتأخرة يف التسليم لغاية الزوال، وذلك تحت 

إرشاف سماحة الشيخ جمال آل خرفوش.

صالة عيد األضحى المبارك 1436هـ
أقيمت صالة عيد األضحى املبارك للعام 1٤٣6هـ يف مأتم الزهراء 
تمام  يف  خرفوش  آل  جمال  الشيخ  سماحة  بإمامة  السالم  عليها 
سبتمرب   2٤ املوافق  الخميس  يوم  يف  وذلك  صباحاً   6:٤5 الساعة 
2015م، وبعدها تم قراءة زيارة اإلمام الحسني عليه السالم بصوت 
التهاني مع بعضهم  الحضور  تبادل  ثم  أبونصيب،  الرادود حسن 
مركز  جمعية  سنوياً  تقيمها  الفعالية  هذه  أن  يذكر  البعض،و 
سماهيج اإلسالمي بالتعاون مع مأتم الزهراء عليها السالم. وبعد 
االنتهاء من الزيارة تبادل الحضور التهاني والتربيكات عىل جاري 

العادة وسط أجواء من املحبة والود والفرحة.

أمسيات العين العودة ال11
تحت شعار »همنا رساليتنا«

تقرير: أ. عبدالله املسيح
سماهيج  مركز  بجمعية  اإلحياء  مركز  رساليتنا«  »همنا  شعار  تحت 
التوايل  عىل  1٤٣6هـ/2015م  عرشة  الحادية  النسخة  أقيمت  اإلسالمي 
من برنامجه الرمضاني أمسيات العني العودة، والتي بدورها تعزز مفهوم 
التواصل االجتماعي الهادف من خالل طرح مواضيع هادفة عرب مختصني 

يف شتى املجالت كالرتاث.
تتميز أمسيات العني العودة  بالحضور االجتماعي الكثيف والبارز من 
شتى طبقات املجتمع وتعترب هذه الفعالية من أكثر الفعاليات شعبية يف 

املنطقة خصوصاً وأنها تتمركز يف الثلث األول من شهر رمضان املبارك.
يتنافس األهايل الستضافة وإحياء هذه الفعالية السنوية املميزة بتنوع 

محارضيه يف كل عام.
شاركنا  خرفوش   آل  أحمد  فايز  األستاذ  بديوانية   األوىل  األُمسية  ويف 
عنوان  حملت  بمحارضة  بالرتاث  يف  املختص  النشابة  يوسف  الدكتور 
معلومات  فيها  واستعرض  واإلسالم(  الجاهلية  يف  الحروب  )مقومات 
قيمة، أما األمسية الثانية فكانت بديوانية الحاج محمد البناء حارض فيها 
الجريش  عباس مؤسس مرشوع سنوات  آل  أ. جاسم  التاريخي  الباحث 
بمحارضة بعنوان )القرية الفارسية(، أما األمسية الثالثة فكانت بديوانية 
الحاج عيىس أبونصيب حارض فيها الدكتور عيل آل مبارك حول )الحجامة 

النبوية مالها وما عليها يف العلم الحديث والعلم البديل (.
وحارض  أبونصيب  حسن  الحاج  بديوانية  الرابعة  األمسية  كانت  فيما 

وكانت  الغيبية(،  القوانني  )أثر  عنوان  تحت  الزيرة  يوسف  األستاذ  فيها 
األمسية الختامية الخامسة بديوانية السيد عيل الهويدي وقد حارض فيها 

سماحة السيد حسني الهويدي بعنوان )خطر اللسان(.

مركز اإلحياء
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مسابقة حروف النسخة الـ17

تقرير: حسن أبونصيب
ضمن فعاليات جمعية مركز سماهيج اإلسالمي بالتعاون مع مأتم 
يف  الرمضانية  الثقافية  حرف  مسابقة  أقيمت  السالم،  عليها  الزهراء 
نسختها السابعة عرش للفئتني االبتدائية و اإلعدادية و ابتدأت املسابقة 
يف اليوم الخامس و العرشين من شهر رمضان و استمرت ملدة ثالثة 
أيام حيث كانت أجواء املسابقة مملوءة بطابع الحماس واملنافسة بي 
املقدمة  القيمة  الجوائز  و  باملعلومات  غنية  و  للمرحلتني  املتسابقني 
عليها  الزهراء  مسجد  فريقي  تأهل  النهائية  املرحلة  ويف  للجمهور، 
اإلعدادية  للمرحلة  النهائية  للمباراة  مالك  الشيخ  مسجد  و  السالم  
وفريقي مسجد املقربة و مسجد الشيخ عيىس  للمرحلة االبتدائية و 
الشيخ  السالم عىل نضريه مسجد  عليها  الزهراء  فريق مسجد  تغلب 
مالك ونال املركز األول للمرحلة اإلعدادية،و تغلب فريق مسجد الشيخ 
عيىس عىل فريق مسجد املقربة ونال املركز األول للمرحلة االبتدائية، 
الشعبية  لألكالت  فركال  مطعم  هم  للمسابقة  الداعمني  أن  يذكر 

ومخابز املرزوق و مؤسسة تايلوس التجارية.

زيارة المجالس الرمضانية
تقرير: أ. عبدالله املسيح

وسط أجواء روحانية تطفوا عىل سطحها اآليات القرآنية ويف شهر فضيل دعانا الله سبحانه 
وتعاىل فيه لعبادته وضمن الربنامج االجتماعي السنوي الذي أعدته جمعية مركز سماهيج 
اإلسالمي للتواصل االجتماعي حامالً بني طياته ثقافة التواصل التي وصفها الله تعاىل بقوله: 
﴿َوالَِّذيَن يَِصلُوَن َما أََمَر الّلُه ِبِه أَن يُوَصَل َويَْخَشْوَن َربَُّهْم َويََخاُفوَن ُسوَء الِحَساِب﴾ سورة 
الرعد..آية)21(، قام وفد من الجمعية بزيارة 2٧ مجلساً قرآنياً يف القرية يف شهر رمضان 
لتعزيز مبدأ التواصل والتأكيد عليه يف ثنايا الحديث كما ُقدم لجميع املجالس القرآنية بطاقة 
تهنئة بحلول شهر رمضان املبارك وحلويات مع نسخة من آخر إصدار ملجلة املركز واملشتملة 
عىل أهم أخبار الجمعية وأخذ الصور التذكارية معهم، ولقد عرب الجميع عن فرحتهم بهذه 
الزيارة الفريدة من نوعها حيث أنها فرصة للنقاش حول أهم مشاريع الجمعية مع وتزويدهم 
بآخر أخبار املرشوع القادم وهو)دار رعاية الوالدين( وقد تفاعل الجمهور كثريا وأثنوا عىل 
الخدمات التي من املمكن أن يوفرها هذا املرشوع لكبار السن يف قرية سماهيج وضواحيها، 

ونتمنى يف املستقبل القريب أن نزور مجموعة أكرب حسب الظروف واإلمكانيات املتاحة.

أنشطة وفعاليات
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 دورة تعليم الصالة والقرآن
تقرير: أ. جعفر ياجدك

دينية  دراسيه  دورات  والفعالية  األنشطة  قسم  أقام 
تتضمن تدريس الصالة تخص املرحلة االبتدائية من الصف 
األول للصف الخامس، ودورة تعليم القرآن الكريم للمرحله 

االبتدائية أيضاً من الصف األول للصف الثالث االبتدائي.
وعقائد  فقه،  اإلعدادية:  للمرحلة  متنوعة  دورس  وأيضاً 

وتعليم الصالة والقصص.
واتسمت هذه الفعاليات بالفائدة الوفرية للمشاركني حيث 
حيث  سماهيج  مركز  جميعة  مقر  يف  تقام  الدروس  كانت 

توفري البيئة املناسبة للدراسة من صف تعليمي إىل طرائق تعليمية تطويرية.
للتسجيل يف  الحرام وسيتم وضع اإلعالنات  الدروس بعد عرشة محرم  الله سوف تستأنف هذه  وبإذن 

جميع ومختصات املراكز اإلعالمية.

عيد عبيد الصالح للسنة الثانية
للسنة الثانية عىل التوايل ويف فجر يوم عيد الفطر السعيد املصادف 
أقام  2015م،  يوليو   18 املوافق  1٤٣6هـ  شوال  غرة  السبت  يوم 
الداهية  ذكرى  اإلسالمي  سماهيج  مركز  بجمعية  الشبابي  املركز 
الدهماء األفضع واملجزرة الدامية األنجع )مجزرة عبيد الصالح( التي 
اليعربي  العماني  الغزو  إثر  )1٧1٧م(  1129هجرية  عام  حدثت 

األبايض الخارجي الناصبي للبحرين يوم عيد الفطر املبارك. 
ووضعت  باملشموم  املجزرة  شهداء  قبور  ُزينت  العام  هذا  ويف 
الرابعة  الساعة  يف  الفعالية  وبدأت  للقبور،  التعريفية  البطاقات 
والنصف من فجر يوم العيد، وافتتح املحفل بتالوة عطرة من آيات 
أبونصيب، ومن ثم دعاء  القارئ  حسن عيىس  الكريم تالها  القرآن 
الرادود عيل عبدالشهيد  القبور لإلمام عيل عليه السالم بصوت  أهل 
ريض، وبعدها كلمة ألقاها الباحث واملحقق التاريخي سماحة الشيخ 

جمال آل خرفوش جاء فيها : 
استعراض رسيع لقصة الحادثة.. 1
التأكيد عىل أهمية الحادثة وتوثيقها. . 2
ألول . ٣ جديدة  ومعلومات  مفصل  بشكل  للحادثة  الجمعية  توثيق 

مرة تطرح يف موسوعة سماهيج املرتقبة. 
التأكيد عىل أن الحادثة كانت ضمن الهجوم األول وليس الثاني. . ٤

عبيد  شهداء  ألرواح  الفاتحة  سورة  بقراءة  الفعالية  واختتمت 
الصالح وشهداء سماهيج عرب التاريخ. 

السالل الرمضانية 1436هـ
لله الحمد واملنه تم يف شهر رمضان املبارك هذا العام ونتيجة 
لجهود القائمني عىل املركز االجتماعي الخريي يف العمل املبكر، 
سلة   150 من  أكثر  توزيع  تم  البيضاء  األيادي  من  ومساهمة 
رمضانية قبل بداية الشهر الفضيل موزعة عىل أكثر من 120 
عائلة، وحتى منتصف الشهر الفضيل تواصل تدفق املساهمات 

املادية والعينية ليستمر التوزيع طيلة الشهر الفضيل.

أنشطة وفعاليات
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مشاركات فريق المركز الرياضي
استمراراً لدعم الجمعية لألنشطة الشبابية والرياضية شارك فريق املركز 
دورة  والثانية  الرمضانية،  سماهيج  نادي  دورة  األوىل  كويتني:  دورتني  يف 

الوطن األوىل.
ومرشحاً  للقب  حامال  بصفته  فريقنا  دخل  الرمضانية  الدورة  ففي 
للمحافظة عليه ملا يمتلكه من الفريق من العبني عىل مستوى عال، وفعالً تأهل 
الفريق متصدراً ملجموعته وبعدها يف دور الربع النهائي استطاع الفوز رغم 
اإلصابات الكثرية ويف الدور النصف النهائي لتواصل اإلصابات وزيادته لم 

يكن الفوز حليفه وخرج بعد أن كان املرشح األول لللقب.
ويف بطولة الوطن دخل الفريق وبدعم من مجموعة جواد التجارية، وهو مرشح للقب إال أن أيضاً لم يوفق يف تحقيق نتيجة اللقب، رغم 

األداء املتميز يف جميع املباريات التي لعبها.

الدير.. سيرة ذاتية
التوثيقي  كتابه  من  األول  الجزء  هالل  أحمد  عيل  الدكتور  أصدر 
الكتاب  البحث والتوثيق، والقى  )الدير.. سرية ذاتية(، بعد سنوات من 
أهايل  عن  فضالً  بالتوثيق،  واملهتمة  الثقافية  األوساط  يف  واسعاً  صدى 
للكتاب  وجهت  التي  االنتقادات  من  وبالرغم  وسماهيج،  الدير  قريتي 
إال  املعلومات،  ومصادر  التوثيق  وطريقة  واألسلوب  اإلخراج  حيث  من 
أنه يبقى األول والفريد من نوعه بخصوص قرية الدير، إذ أحرز قصب 
بانتظار  املهتمون  يزال  واللطائف، وما  الفوائد  الكثري من  السبق وفيه 

صدور الجزء الثاني.
رسالة  بإرسال  اإلسالمي  سماهيج  مركز  جمعية  بادرت  وقد  هذا 
شكر للدكتور هالل، وذلك انطالقاً من حرصها عىل تشجيع مثل هذه 
الطيبة  املبادرة  تلك  الدكتور عيل أحمد هالل عىل  أثنى  اإلنتاجات، وقد 
)موسوعة  الضخم  التوثيقي  مرشوعها  يف  للجمعية  التوفيق  كل  متمنياً 

سماهيج(، مفصحاً عن عظيم تقديره لذلك املرشوع الكبري.
بتاريخ  جدحفص  شباب  مركز  استضاف  فقد  أخرى  جهة  ومن 
الكتاب، وتأتي  للتحدث حول  أحمد هالل  الدكتور عيل  2015/9/6م 
هذه الندوة ضمن أنشطة املركز واهتماماته برتاث وتاريخ البحرين وقد 
حرضها جمهور جيد من املثقفني واملهتمني بالرتاث الذين تفاعلوا مع 

الندوة وشاركوا يف املداخالت والنقاش.

خلف يشيد بكفاءات الشباب
البحرينيين بـ«األشغال والبلديات«

أكد وزير األشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني عصام عبدالله 
خلف عىل أهمية تشجيع املبادرات الشبابية يف العمل البلدي خاصة تلك 
والعمل  املستدامة،  والتنمية  الخدمي  بالعمل  لالرتقاء  الهادفة  املبادرات 
أجل  من  الشباب  نفوس  البناء يف  والعمل  البلدي  العمل  ثقافة  عىل نرش 

نهضة الوطن وتقدمه بني األمم.
وأضاف الوزير بان العمل البلدي كأحد روافد املرشوع الوطني لعاهل 

وزارات ومؤسسات  من  فيه مختلف جهود  تتظافر  عمل شمويل  البالد، 
املستدام  التطوير  ويعترب  واألفراد،  الخاص  والقطاع  املدني  املجتمع 

والبحث العلمي أحد أساليب االرتقاء بالعمل البلدي.
جاء ذلك لدى استقبال خلف بمكتبه بشئون البلديات أخصائي شئون 
املجالس بإدارة التخطيط وشئون املجالس عىل أحمد آل خرفوش الذي 
أهداه نسخة من البحث الذي يحمل عنوان »نحو رشاكة مجتمعية فعالة 
يف  واإلبداع  العلمي  للبحث  الوزير  بجائزة  فاز  والذي  البلدي«  العمل  يف 

العمل البلدي والعمراني والزراعي للعام 201٣م.
وقال الوزير إن إبراز األفكار الشبابية واإلبداعية والتشجيع عىل االرتقاء 
بالعمل البلدي وتطويره والتحفيز عىل الدراسات واألبحاث البلدية املختلفة 

تعطي طابع التطوير املستمر للعمل وذلك وفقا لتوجيهات الحكومة.
وأشاد خلف بما تضمنه البحث من أفكار ومقرتحات التي سيتم إحالتها 
للجهات ذات العالقة بالوزارة لدراستها ومدى إمكانية تطبيقها من أجل 
تنمية مبدأ التطوع والرشاكة املجتمعية الفعالة التي تسهم يف خلق ثقافة 

العمل البلدي لدى املجتمع.
األشغال  لوزير  والتقدير  بالشكر  خرفوش  آل  عيل  تقدم  جانبه،  من 
وأخذ  سعادته  عىل  البحث  لعرض  الفرصة  هذه  عىل  البلديات  وشئون 
التوجيه والنصح واملالحظات البناءة، كما أشاد بجهوده امللموسة يف دعم 
الشباب من املوظفني ورعايتهم وتمنية وسبل تدريبهم وتنمية مهاراتهم 

ورفع قدراتهم العلمية والعملية والثقافية واإلدارية.
الوسط البحرينية - العدد 4782 - األحد 11 أكتوبر 2015م املوافق 27 ذي الحجة 1436هـ

أخبار متنوعة
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بقيادة مؤلف  متكامل  فريق عمل  اإلسالمي عرب  بجمعية مركز سماهيج  األبحاث(  )مركز  عليها  يعمل  التي  تعترب موسوعة سماهيج 
املوسوعة الباحث الشيخ جمال آل خرفوش، هي األوىل من نوعها ربما عاملياً لكونها تختص بقرية خالفاً للموسوعات التي تختص بالدول 
واألقاليم واملجاميع الدولية، مما يدل عىل التاريخ العريض املتجذر لهذه القرية الذي يستوعب أن يكون موسوعة ضخمة تضاهي موسوعات 

دول وأقاليم، كما يدل عىل خربة وتمكن فريق العمل بالجمعية الذي يقوده سماحة الشيخ جمال آل خرفوش.
وبعد جهد جهيد وجد مديد استغرق حوايل ست سنوات وذلك منذ أواخر عام )2009م(، بدأت تتضح مالمح املوسوعة وتظهر بوادر 
الجزء األول من  التي قد تستكمل نهائياً خالل شهرين أو ثالثة، سيكون فيهما  الطباعة  اإلصدار، حيث تم الرشوع يف مرحلة مقدمات 

املوسوعة مطبوعاً وجاهزاً للنرش. 
ومن الجدير بالذكر أن أجزاء املوسوعة تفوق الخمسة عرشة جزءاً وقد اكتمل منها عرشة أجزاء هي يف طور اإلخراج والتنسيق والتدقيق 
والتنقيح، فيما عدا الجزء األول الذي تخطى تلك املرحلة إىل الجهوزية للطبع، وتتسم أجزاء املوسوعة بأنها ذات عناوين براقة جميلة تنقسم 
إىل شقني مقفيني، أحدهما )العام( وهو الذي يغلب عليه النسيج األدبي واآلخر )الخاص( الذي يغلب عليه النسيج العلمي كعادة الكتاب 

األوائل، وباملقدور االكتفاء بأحدهما لإلشارة للكتاب، كما هو مبني يف الجدول التايل:
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سماهيج

جغرافيا سماهيج: )املوقع واملساحة- املعالم 
الجغرافية- الخصائص الطبيعية- األحياء- 

السكان- املذهب- املهن والحرف...الخ(
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 3

50
ن 

م

جغرايف/تاريخي

2
أصالة 
تهيج

يف
مقربة 
سماهيج

تاريخ سماهيج: )املسمى –قرى سماهيج- سماهيج 
واملسيحية- سماهيج والرتاث الشعري...الخ(

تاريخي/جغرايف

٣
تراث 
مزيج

من
ذاكرة 
سماهيج

تاريخ املقربة- األدوار االجتماعية والدينية- مراحل 
التطوير- طبوغرافيا وجيمورفولوجيا املقربة- 
مرافق املقربة- أماكن دفن املوتى – موقع صالة 
الجنازة – املغسلني واملغسالت- مصلوا الجنائز 

وامللقنون- حادثة عبيد الصالح التاريخية – توثيق 
تواريخ الوفيات السماهيجية

تاريخي

٤
جذوة 
التأجيج

لـ

تاريخ 
مساجد ومآتم 

ومواكب 
سماهيج

كل ما يخص: املساجد واملآتم والشعائر الحسينية 
خصوصاً املواكب.

تاريخي

5
نفح 
األريج

يف
عالقة العلماء 

بسماهيج

الذين أقاموا الجمعة يف سماهيج- الذين سكنوا قرية 
سماهيج- الذين كانوا ينزلون قرية سماهيج- الذين 

أقاموا الجماعة يف سماهيج- آخرون.
تاريخي

6
منبع 

الرتويج
لـ

مؤسسات 
سماهيج

تاريخياملؤسسات الحكومية- املؤسسات األهلية والرسمية.

٧
أصل 
بهيج

يف
تراجم وأعالم 

سماهيج

يحتوي عىل املئات من الشخصيات السماهيجية 
املرتجمة من النساء والرجال وسيكون عىل أجزاء 
منها ما هو خاص بالرجال ومنها ما هو خاص 

للنساء، والرتجمة عملية مستمرة ال يحدها سقف 
زمني.

تاريخي

موسوعة سماهيج

موسوعة سماهيج الضخمة.. على األبواب
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قالوا عن مجلة املركز..

جميل أبو عبدالله - الدير
أتصفح  أن  العظيم  الرشف  يل  حصل  لقد 
مجلتكم الغنية عن التعريف بما تحتويه من 
معلومات قيمة وجهود جبارة واضحة يف مد 

جسور التعاون بني املؤمنني.
الشيخ  فضيلة  يا  لسماحتكم  أبارك  وأني 
ملسات  من  لكم  ملا  خرفوش  جمال  واألستاذ 
سماهيج  مركز  جمعية  تقدم  يف  كبرية 

اإلسالمي وبوركتم يف كل خطوة تخطونها.

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

أو الرسوم وما شابه.
نرحب بكل األنامل التي تسعى للرقي باملجتمع 

ومن الجنسني.

ارسل مشاركتك عرب:
almarkaz.sic@gmail.com 

8
أجمل 

التماويج
يف

ساحل وبحر 
سماهيج

خصوصيات السواحل والبحر وكيف استفاد منهما 
السماهيجي من حيث الحرف ولقمة العيش والتغلب 

عىل صعوبات الحياة وسيخوض الكتاب يف أدق 
التفاصيل املتعلقة بمهنة الصيد البحري والغوص 

وما شابه.

جغرايف

9
روائع 
التزويج

يف
أفراح 

وأعراس 
سماهيج

يتناول كيفية إحياء قرية سماهيج لألعراس 
ومناسبات الزواج والعقود والوالئم وما يتبعها.

تاريخي

10
كشف 

التعاريج
يف

شجرة 
أنساب عوائل 

سماهيج

توغل يف أنساب عوائل قرية سماهيج والخلوص 
بشجرة نسب لكل عائلة ومحاولة ربطها بباقي 

األشجار.
تاريخي

هذا وتتقلب أجزاء املوسوعة بني التاريخ والجغرافيا وقد يشتمل جزء عليهما معاً كما يف الجزءين األولني، وتعتمد أجزاء املوسوعة عىل 
املقدمات التي تحتويها يف بداية الكتاب يف تحديد أسلوب الكتابة والعرض والغرض من املعروض، وبالتايل قد تحتوي بعض األجزاء عىل 
أكثر من مقدمة إحداها تكون علمية والثانية اعتيادية والثالثة توضيحية،وقد تستغرق بعض املقدمات عرشات الصفحات. وعليه فإن قراءة 
املقدمات واستيعابها مسألة مهمة لفهم املضمون لكل جزء عىل حدة، وهي طريقة مبتكرة الزمة ملثل هذا النوع من املوسوعات ستضفي 

عليها قيمة علمية أخرى.
وبخصوص عناوين األجزاء فإن عنوان الجزء األول ثابت وقد تطال باقي العناوين تغيريات تطفيفة قبل مرحلة الطباعة، نظراً لبعض 
للمصنفات  دقيقاً  علمياً  تقييماً  األول ستتناول  املوسوعة يف جزئها  بأن  ننوه  املرتابط، كما  املوسوعة  بنظام  املتوقعة واملرتبطة  املتغريات 

واألبحاث املنجزة من آخرين يف ذات الصدد، بهدف االستفادة يف املوسوعة من إيجابياتها وتفادي سلبياتها.
يأتي هذا الخرب املفرح يف سياق التأكيد عىل منهج الجمعية يف اعتبار األبحاث ضمن أولويات عملها، ومن املعلوم لدى املتابعني أن جمعية 
مركز سماهيج اإلسالمي قبل التأسيس كانت عبارة عن مؤسسة غري رسمية منذ عام )2001م( تحت مسمى )مركز سماهيج اإلسالمي 
للدراسات والبحوث(، وقد عنيت بالبحوث والدراسات النوعية املختلفة أهمها تحليل نتائج االستبانات التي توزع عىل كافة منازل القرية 
بخصوص لجنة التدريس والعمل اإلسالمي، وكذلك مواد املقررات الدراسية للمرحلة الثانوية فما فوق والتي أثمرت عن مجموعة كتب 
وكتيبات قيمة يتصدرها مقرر شبهات تثار عىل الشيعة اإلمامية من جزءين ومقرر فقه الصالة وأخطاء شائعة، وأيضاً مقرر املنطق وكذلك 

مقررا األخالق والفكر اإلسالمي.
والجمعية إذ تطلق مرشوع املوسوعة الضخمة فإنها تؤكد الثبات عىل مبدئها األصل يف االهتمام باألبحاث، كما تزيح أي نربة شك أو ربما 
تهكم من بعض البسطاء الذين استكثروا عىل املركز وصف )الدراسات والبحوث(، وإن غداً لناظره قريب واملوسوعة عىل األعتاب فارتقبوها 

إنا مرتقبون.

موسوعة سماهيج
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مهرجان مولد اإلمام املهدي )عج( والنصف من شعبان 1436ه / 2015م

أمسيات العني العودة الرمضانية الحادية عرشة 1436ه / 2015م
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زيارة للمجالس الرمضانية - رمضان 1436ه / 2015م
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ليلة القدر الرشيفة 1436هـ / 2015م

جمع زكاة الفطرة - عيد الفطر املبارك 1436هـ / 2015م
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صالة العيد - عيد الفطر املبارك 1436ه / 2015م

االحتفال بمناسبة ذكرى مولد اإلمام عيل بن موىس الرضا )ع( - 1436ه / 2015م - مأتم الرسول األعظم )ص(

صالة العيد - عيد األضحى املبارك 1436ه / 2015م - مأتم الزهراء )ع(
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املجلس الحسيني يف أيام عاشوراء 1437ه / 2015م - مأتم الزهراء )ع( - سماهيج
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بقلم: فائزة آل خرفوش

رئيسة مجلس اإلدارة

بسم الله الرحمن الرحيم والصالة والسالم 
عىل سيدنا محمد  وآله الطيبني الطاهرين.

شهر  ليس  وهو  محرم  شهر  يف  نحن 
واتباعهم،  السالم  عليهم  البيت  أهل  بل شهر  الحسني فحسب 

شهرنا نحن شيعتهم.
من  أوتي  ما   وبكل  الطرق  بكل  لخدمتهم  يسعى  منا  فكل 
طاقة فخدمتنا لهم رشف ال يعلوه رشف والكل منا يجتهد لنيل 
البيت  هذا الرشف العظيم كبرينا وصغرينا  فنرى محبي أهل 
الحسينية  الخدمة  مراتب  أعىل  عىل  للحصول  يتسابقون  )ع( 
حيث  إحياء املآتم واملضيفات وتوفري أو توزيع الربكة والتنظيف 
والرتتيب، ويتهافت لتوزيع املرشوبات الباردة والساخنة كاملاء 

والعصري والرشاب والشاي والحليب وغريها.
عاشوراء يعني الحسني )ع( فالحسني يف أجسادنا يف أرواحنا 
يف عقولنا يف نفوسنا فالحسني ليس شعائر فقط الحسني أخالق 
حميدة وابتسامة يف وجه الغري الحسني يعني احرتام الغري بوقر 

كبرينا والعطف عىل صغرينا الحسني يعني األدب والتواضع.

الحسني التزام بتعاليم الدين ووفاء بالعهود، الحسني يعني 
العداوة والبغضاء  قلوب نظيفة من الحقد والحسد بعيدة عن 
الحسني يعني زينب العفاف زينب الحجاب زينب السرت زينب 
تكون  أن  يعني  الحسني  الصرب،  زينب  الحنان  زينب  الخدر 
نساؤنا زينبيات ملتزمات بالعباءة الزينبية العباءة التي يريدها 
عما  تحكي  فال  نسائنا  أجساد  التي تسرت  العباءة  لنا  الحسني 
تحتها، العباءة التي ال يتميز منها مقاس أجساد نسائنا العباءة 
الغرب والكفر  التي فصلها  املوضة  املستخدمة للسرت ال عباءة 
لنا حسب هواه والتي هي للزينة ولفت األنظار وليست لغض 
البرص  الحسني أن نربي بناتنا من صغرهن عىل العفة والحياء، 
والسرت كرقية وخولة ال عىل الجرأة وقلة الحياء الحسني أن نربي 
أبناءنا تربية حسينية علوية محمدية فلنكن حسينيون بأخالقنا 
وأطباعنا متصفون بأخالق الحسني عليه السالم، الحسني هو 

روح الزهراء وحيدر  وبضعة الرسول)ص(.
بفنائك   حلت  التي  األرواح  وعىل  عبدالله  أبا  يا  عليك  السالم 
الحسني  أوالد  الحسني وعىل  الحسني وعىل عيل بن  السالم عىل 
وعىل أصحاب الحسني الذين بذلوا مهجهم دون الحسني )ع(  
السالم عىل زينب الصبور جعلنا الله وإياكم من خدمة الحسني 
ويف  زيارتهم  الدنيا  يف  وإياكم  الله  ورزقنا  خدمتهم  املقبولة 

اآلخرة شفاعتهم.

بدء دورة التكليف السادسة

سماهيج  مركز  جمعية  رشعت  الجديد،  الدرايس  العام  بداية  مع 
اإلسالمي )القسم النسوي( وبالتعاون مع مركز السيدة سكينة )ع(، 
الدورة  ابتدأت  وقد  التوايل،  عىل  السادسة  للسنة  التكليف  دورة  يف 
يف  يومني  وملدة  سبتمرب  شهر  من   1٤ بتاريخ  الصغريات  ملكلفاتنا 
األسبوع، بالتعاون مع املدرسات، يعتمد يف منهج التدريس عىل كتب 
وكتاب  الوضوء  وكتاب  الصالة  )كتاب  العلمائي  املجلس  مقررات 
املكلفات،  لجميع  مجانية  والدورة  هذا  للتكليف(،  وكتاب  الحجاب 
)كتب،احرام،طوق  من  الدورة  تكاليف  بجميع  يتكفل  واملركز 
األمور  بعض  عن  للمكلفات  لترشح  ممرضة  ويستضيف  التكليف(، 

الخاصة بالفتاة يف هذه املرحلة..
وتتويجهم  جميعاً  املكلفات  للتكريم  خاص  بحفل  الدورة  وتختتم 
وتقديم الهدايا لهم، باإلضافة للحفل السنوي الذي يقام تحت رعاية 

املجلس اإلسالمي العلمائي.

إحياء ليلة القدر املباركة 1436هـ / ٢٠1٥م
يف تاريخ 10 يوليو 2015م املوافق ليلة 2٣ من شهر رمضان صادفت ليلة القدر الرشيفة حيث قام مركز الزهراء )ع( بإحياء 
هذه الليلة الرشيفة بالتعاون مع القسم الرجايل يف مركز سماهيج اإلسالمي  متابعة، ويوفر املركز للحضور مستلزمات األحياء من 
إحرامات صالة وسجادات والرتبة الحسينية واملصاحف وكتيبات برنامج ليلة القدر، وكان الحضور كبرياً والصالة ممتلئة ومن 

جاءت متأخرة لم تجد لها مكان، وتم توزيع وجبة السحور عىل الحضور بعد انتهاء الربنامج.

مركز الزهراء  )ع( النسائي

كلمة مجلس إدارة مركز الزهراء النسائي
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أحمد جمال أحمد آل خرفوش
ثالثة أسابيع

أحمد عبداألمري محمد عبدالوهاب
سنة واحدة

أم البنني جمال أحمد آل خرفوش
7 أشهر

بتول مرتىض أحمد
سنتان

جاسم حسني السكران
سنة و9 أشهر

حسن محمد حسن العجمي
10 أشهر

حيدر موىس شهاب
سنتان

خديجة شوقي أحمد آل خرفوش
سنة ونصف

زينب عيىس سلمان مطر
سنتان

زينب يوسف محمد البناء
سنتان

عيل زكريا سلمان مطر
سنة و4 أشهر

فاطمة جعفر عيل الحمر
8 أشهر

السيد هادي تقي جعفر
سنة و10 أشهر

حكيمة حسني موىس
شهران

زينب يوسف أحمد آل خرفوش
سنتان

فاطمة حسني عيل طاهر
سنة ونصف
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من بركات سفرة الرضيع )ع(
السالم عليكم... 

أنا امرأة متزوجة من 10 سنوات ولم يرزقني الله بأطفال وحاولت كم مرة مع 
العالج ولكن لم يكتب الله ليي الحمل 

أعطتني أحدى صديقاتي بركة من سفرة الرضيع حيث انهم يقيمونها سنويا يف 
مأتمهم وقالت أنها من سفرة عبدالله الرضيع وانذري أن يرزقك الله، ويف نفس 

السنة تعالجت والحمد لله حملت ورزقت بابنتي فاطمة وخديجة.

رزقني الله بحمل  كتب الله له ان يكتمل بربكة سفرة الرضيع بعد انتظار وعالج 
دام سنتني وبعد ذلك من عيّل الله بحمل آخر أيضاً بربكة سفرة الرضيع والتوسل 
بأهل البيت وزيارتهم وكتب الله له أن يبهج قلبنا وينور ببهائه قبل حلول شهر 
محرم الحرام هذه السنة وأسميناه أحمد تيمننا بالرسول األمجد صىل الله عليه 

وآله.

معرض صور الرضيع

فاطمة سلمان صالح
11 شهر

محمد جعفر محمد النهام
8 أشهر

محمد حسني أحمد الدخيل
11 أشهر

محمد سامي عبدالله جديد
سنتان

نرباس السيد حسني صالح
4 أشهر

فاطمة وخديجة محمود مهدي حمود عطية
8  أشهر
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بقلم: أ. وسام السبع

الحسني بن عيل قصة طويلة  لنا مع 
وانتماًء  متني  وارتباط  قديم  وعشق 
وحضورا  رضاوة  السنني  مع  يزداد 
التضييق  أشكال  برغم  مساحة  عىل 
ومحاوالت االمحاء والتشويه واملطاردة 
ألتباع أهل البيت عىل مر الزمان وتوايل 
أهل  أتباع  فيها  عاش  التي  التاريخية  واملراحل  القرون، 
الحاكمني  أذى  عن  وبمنأى  حرية  يف  السالم(  )عليهم  البيت 
مرمى  يف  وهم  قاسوه  بما  مقارنة  قليلة  كانت  ومضايقاتهم 

االستهداف والعسف الرسمي.
لكن الحسني كذكرى وكمرشوع ظل شامخاً يستمد عنفوانه 
وتألقه يف حياة شيعته من حيوية الرسالة الخاتمة التي ُبعث 
الله عليه وآله( قبل مأساة كربالء  بها جده املصطفى )صىل 

بستة عقود.
1918م(:  )ت  فلهاوزن  يوليوس  األملاني  املسترشق  يقول 
نفسها  الحادثة  ليس بسبب  مدهشة  آثاراً  أحداث ترتك  »ثمة 
وما تتخلله بالرضورة من نتائج، بل بسبب الصورة الرمزية 

التي ترسمها يف ذاكرة الناس وقلوبهم«.
من  النوع  هذا  من  كانت  عاشوراء  أن  يف  شك  من  وليس 
والصفاء  للبطولة  كأسطورة  ترميزها  جرى  فقد  األحداث، 
أعيد  سياسياً  الخرية.  األهداف  أجل  من  بالذات  والتضحية 
أشكال  كل  مرشوعية  إلنكار  ثقايف  كأساس  عاشوراء  إنتاج 

السلطة الزمنية.
اإلمام  استشهاد  أن  يقول  حني  مبالغاً  فلهاوزن  يكن  لم 
من  تركه  بما  الشيعة«  لدى  جديداً  عرصاً  »فتح  الحسني 

تداعيات ظلت فاعلة يف العقل والوجدان الشيعي، حتى أن من 
الباحثني من يعترب أن مأساة كربالء تعد واحدة من أبرز ثالث 
عوامل ساهمت يف تشكيل الخطاب السيايس الشيعي وتحديد 
مقوماته الرئيسية وهمومه وحدوده، فإىل جانب مأساة كربالء، 
هناك فكرة اإلمامة املعصومة كما صاغها اإلمام الصادق )عليه 

السالم( وغيبة اإلمام الثاني عرش محمد املهدي.
لدى  عظيمة  مكانة  محرم  شهر  يكتسب  البحرين،  ويف 
املواطنني، إذ تتكثف فيها مراسم اإلحياء يف »عاشوراء« وهي 
األيام العرش األوىل من شهر محرم منذ سماعهم بمقتل األمام 
الحسني )عليه السالم( من الحجاج الذين زاروا مكة واملدينة آن 
ذاك، وكانوا يقيمون مأتم العزاء يف البيوت ثم خصصت أماكن 
السالم(  )عليه  للحسني  نسبة  حسينيات  أو  »مأتم«  سميت 
واليوم قد وصل عدد ملآتم املرخصة ما يزيد عن 600 حسينية 
ومأتم يف املناطق املختلفة من اململكة. وبينت اإلحصاءات أن 
ما نسبته 52% من تلك املآتم والحسينيات للرجال وما نسبته 
٤8% للنساء وأن ما يربوا عىل 200 من تلك املآتم والحسينيات 

تأخذ من البيوت مقراً لها يف إحياء فعالياتها.
ويرتفع البعض بعدد املآتم املوجودة يف البحرين مؤكداً أنها 
هذا  ثلث  للرجال،  حسينية  وخمسمائة  آالف  ثالثة  عىل  تزيد 
الجعفرية،  إدارة األوقاف  أوقاف مسجلة لدى  له  العدد فقط 
والثلثان الباقيان بال أوقاف حيث تعتمد يف تمويل مرصوفاتها 
ومن  عليها  القائمني  وكذلك  الخاصة،  املؤسسني  أموال  عىل 
التربعات والنذور التي ترد من اآلخرين.  وأياً يكن االختالف 
يف عدد املآتم املوجودة يف البحرين، حيث أن بعضها غري مقيد 
بشكل رسمي، فهي بال شك تعكس مبلغ اهتمامهم البحرينيني 

وعنايتهم بهذه املؤسسات والنشاطات الدينية التي ترعاها.

بقلم: زهرة من املربز - اإلحساء

الحسينيات  يف  تمارس  التي  السلبية  املمارسات  من  العديد  ثمة 
لتمثل  بعضها  ترتقي  الحضور،  أو  املاليات  من  سواء  النسائية 
العامية  باللهجة  ظاهرة سلبية. سأسلط الضوء عىل بعضها ولكن 
هذه املرة ألصل الفكرة أكثر وضوحا، ويمكن إجمال تلك املمارسات 

والظواهر يف التايل:
ما  بنات  نشوف  ياما  مالية،  تصري  كتاب  تمسك  من  1/موكل 

يعرفون يقرون حتى كلمة.
كثروا  هالزمن  خطيبة،  تطلع  املنرب  ع  تجلس  من  2/وموكل 
ما  لالسف  بس  مالية  عنها  يقولون  بنت  فيه  بيت  وكل  النسوان 

تعرف تقرأ.
 ٣/ياما نالحظ يحرضون النسوان ويتأففون باملجلس ويقولون 
وش اليل جايبني، هذي ما تعرف تقرا أوما هلت  لنا دمعه من قراتها.
٤/ ياما نالحظ نسوان يحرضون وعيونهم تناظر من مكان ملكان 

وإذا صار فيه مقسوم كل واحدة تتصل عىل بنتها أو أختها وتقولها 
تعايل حطوا مقسوم. 

5/ إذا كلت تقوم تذم بالطبخ أو باألكل اليل يعطونها إياه وأحيانا 
إذا حرضت املجلس تسأل من أول  دخولها إذا يف يش أوال وإذا ما 

فيه مشت.
6/ تجي تحرض املاتم وتجلس تتهاوش مع اليل  جالسني وتقولهم 
قوموا عن مكاني أختي ال يكون املكان كاتبه عليه اسمك، أو تحرض 
ليه  املجلس  يف  اليل  الكوادر  سألوها  وإذا  لبيتها  ترجع  وما  املاتم 

جالسه تقولهم أخاف يا خذون مكاني.
ها  حق  وتقولهم  لإلمام  املقسوم  جابت  إذا  البعض  نالحظ   /٧
لليله ما تشوفهم حطوا يش تروح تسألهم وين املقسوم اليل سلمته 
بطريقة غري حضارية واملفروض يكون بمستوى لفت نظر وتنبيه 

فقط.

مقاالت
الحسين.. وجع المصيبة وتحدي التاريخ

سوالف حريم في الحسينيات
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رحم اهلل من يقرأ سورة الفاتحة
ِبْسِم اللَِّه الرَّْحَمِن الرَِّحيِم )1( اْلَحْمُد ِللَِّه َربِّ اْلَعاَلِمنَي )2( الرَّْحَمِن الرَِّحيِم )3( 
اَط اْلُمْستَِقيَم )6(  َ يِن )4( إِيَّاَك نَْعبُُد َوإِيَّاَك نَْستَِعنُي )5( اهِدنَا الرصِّ َماِلِك يَْوِم الدِّ

الِّنَي )7( اَط الَِّذيَن أَنَْعْمَت َعَليِْهْم َغرْيِ اْلَمْغُضوِب َعَليِْهْم َوالَ الضَّ ِصَ

صدق الله العيل العظيم

بقلم: أ. محمد الجدحفيص

انطلق اإلمام الحسني )ع( يف ثورته الخالدة عىل أسس قوية وشاملة حتى يصلح ويصحح األوضاع التي عصفت 
باألمة اإلسالمية آنداك، لذا لم يركن الحسني )ع(  إىل الظلم ولم يتوانى عن الجهاد يف سبيل الله.

وبذلك نرى أن قضية اإلمام الحسني وأهل بيته لم تنتهي بقتله وسبي حريمه بل كانت تلك هي البداية النطالقة 
ثورته  مبادىء  الحسني ونرش  تعاليم  اتباع  إىل  الحاجة  الراهن كيف هي  الوقت  نرى يف  واألمم، ونحن  الشعوب 

العظيمة.
نستقبل محرم هذا العام و املتغريات اإلقليمية املتسارعة تلقي بظاللها علينا من كل حدب وصوب، وتأثريات  كل 
ذلك عىل الواقع املحيل ليس باألمر السهل لهذا يتوجب علينا الوقوف لربهة حتى نستلهم من ثورة الحسني وأهل 

بيته ما يجعلنا نكون أقوياء ملواجهة املحن واملصاعب.
الحسني ليس مجرد ذكرى نحييها كل عام بالدموع بل هو نهضة وحضارة األمم، الحسني وقضيته يجب أن ال تنتهي بانتهاء عرشة 
محرم بل يتوجب أن تكون معنا طوال العام. يف معامالتنا، بأعمالنا، بداخل منازلنا، بتعاملنا مع الغري، فالحسني يجب أن يكون معنا يف 

مسرية حياتنا برمتها نعيشه يف تفاصيل التفاصيل..و أن يكون حارضا يف كل زمان و مكان.

الحسين ثورة خالدة
مقاالت
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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 شعبان 1436هـ إىل شهر محرم 1437هـ
تاريخ الوفاةاالسم

2015/٧/1٧مالحاجة فاطمة يوسف مهدي

2015/9/1مالحاج عيل محمد النور

2015/9/25مالحاجة فاطمة عبدالنبي إسماعيل

2015/10/1محسن عيىس عيل مهدي

رحم اهلل من يقرأ سورة الفاتحة

العدد التاسع | محرم - صفر 1٤٣٧ه / أكتوبر - نوفمرب 2015م | التدقيق اإلمالئي والنحوي: أ. أحمد محمد آل خرفوش
اإلرشاف العام: املركز اإلعالمي | منسق الدعاية واإلعالن: حسني الفرج | تعديل الصور: أ. حبيب الفرج | اإلخراج الفني: يوسف محمد البناء

املرحوم الحاج علي محمد النور
تسلموا  الذين  القرية  وجهاء  أحد  وهو  )19٤2م(،  عام  مواليد  من 
للميزانية يف  الدولة، حيث كان يعمل ضابطاً  مناصب عليا يف وزارات 
رشكة نفط البحرين )بابكو( حتى عام )19٧5م(، ثم انتقل للعمل يف 
استقر  أن  إىل  )1995م(،  عام  لغاية  الوطني  واالقتصاد  املالية  وزارة 
به املقام وكيالً مساعداً للخدمات اإلدارية واملالية بوزارة الصحة حتى 
سن التقاعد عام )200٣م(، مسجالً نفسه كأول وكيل مساعد بالقرية. 
عام  والريايض  الثقايف  سماهيج  لنادي  مدير  أول  ليكون  انتخب 
)1969م(.  عام  للرئيس  نائباً  كان  كما  )196٤م(،  لغاية  )1962م( 
ويف عامي )19٧0 و19٧1م( انتخب رئيساً للنادي ثم عام )19٧٣م(. 
إضافة لذلك فهو عضو مؤسس يف نادي سماهيج وعضو يف صندوق 
املحاسبني  وجمعية  الخريية  البحرين  وجمعية  الخريي  سماهيج 
عضويات  له  كانت  ذلك  جانب  إىل  الكبري.  سماهيج  ومأتم  البحرينية 
إدارة  مجلس  كعضوية  والبنوك  الهيئات  إدارة  مجالس  يف  عديدة 
التأمينات االجتماعية ولجنة االستثمار وكذلك الهيئة العامة لصندوق 
التقاعد ولجنة االستثمار باإلضافة إىل بنكي البحرين الوطني والبحرين 

والكويت  )اللجنة التنفيذية(.
العسكري ولجنة  التقاعد  العملية كلجنة  اللجان  كما  له عضويات يف 
املحاسبية  املعايري  لجنة  وكذلك  املالية  لألنظمة  اإلدارية  اإلرشاف 
الحكومية، فضالً عن لجنة الشهادات العلمية بوزارة الرتبية والتعليم. 
املاليني يف انجلرتا عام )1990م(،  نال شهادة زمالة معهد املحاسبني 
داخل  واملحاسبي  املايل  املجال  يف  وعملية  علمية  دورات  يف  وشارك 

وخارج البالد.
نظمها  التي  قصيدته  يف  إطراء  بمزيد  العدناني  أستاذنا  أطراه  وقد 
جاء  إذ  1992/6/18م،  بتاريخ  وذلك  عبدالله،  ابنه  زواج  بمناسبة 

فيها:

عيل النور أنت اليوم فخــر
ملن يف الحي قد صلوا وصاموا
مكارمك الحسان بكل قطـر
بها الرؤساء والعلماء هاموا

ً إذا بدأوا بذكرك فاح طيبا
وكان بختمه املسك الختام

غذَتك أرومة ما دار فكر
لهم إال بما فيه الوئام

فمن كرات حج واعتمار
صوم بعده ليال قيام

حسينياتهم عمل وعلم
فليس بغريها لهم غرام
تراها كعبة يف كل حني

وهم فيها طواف واستالم
فما لهم بغري الله شغل

وال بسوى بني طه هيام
ً فما أدري بمن أوليه مدحا

فكلهم عىل التقوى قيام

تويف إثر إصابته بجلطة خالل تواجده يف مشهد املقدسة لزيارة اإلمام 
املوافق األول من  الثالثاء  الرضا عليه السالم، وأعلن عن وفاته صباح 
يف  ودفن  1٤٣6هـ،  للعام  القعدة  ذو   1٧ املصادف  2015م  سبتمرب 

مدينة مشهد املقدسة.

املصدر: أعالم وتراجم.. موسوعة سماهيج )قيد الطبع(.. 
الشيخ جمال آل خرفوش
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