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بقلم: سماحة الشيخ جمال آل خرفوش

رئيس الجمعية

عليكم  تطل  )املركز(  مجلة  هي  ها 
صامدة  العارش  عددها  يف  أحبائي 
املثل  ضاربة  رابية،  نامية  شامخة 
العليا ومربزة للنماذج املثىل يف الدور 
اإلعالمي املتميز للمؤسسة اإلسالمية 
مستوى  عن  وكاشفة  والتطوعية، 
الدقيق  والتنظيم  السليم  التخطيط 
ملؤسسة فرضت نجاحاتها عىل الساحة البحرانية بشكل ملفت 
وهي  اإلسالمي  العمل  يف  وفرائد  ابتكارات  من  تقدمه  بما 

)جمعية مركز سماهيج اإلسالمي( املوسومة.
ال يشء يّدعي الكمال يف هذه الدنيا إال أن يكون إلهياً، ولكن 
أكثر  السعي  بداعي  البقية  مع  بفارق  األكمل  اّدعاء  املتاح  من 
للقرب من الله تعاىل باإلخالص أوالً ثم العمل اإلداري االحرتايف 
النموذجي ثانياً تحت مظلة الرشع وأحكامه والتزاماته. فمجلة 
عىل  مطروح  هو  ما  بني  األكمل  هي  الندية  الثرية  )املركز( 
الساحة ملا تتفرد به من جوانب نُدرت يف غريها وأخرى افتقر 

غريها لها نجملها يف أمور:
لم  فهي  مثمر  تصاعدي  بنسق  والديمومة  االستمرارية   *
تنقطع ولم تتعثر ولله الحمد طوال فرتة صدورها خالل ست 
سنوات مضت، فكانت يف كل صدور تطل بالجديد من ناحية 
من  وكم  والرسالية.  والتجديد  والطرح  والتنظيم  التصميم 
مجلة سواء داخل قرية سماهيج أو خارجة ملؤسسات وجهات 
متنوعة قد تعثرت وتوقفت ولم تستطع الصمود أمام العقبات 

الكئود التي لم تجد لها مذلال.
الئحتها  يف  املثبتة  الجمعية  أهداف  إيصال  عىل  القدرة   *
ومشاريعها  ومنجزاتها  خططها  كل  بطرح  وذلك  الداخلية، 
وطموحاتها يف كل عدد يصدر، حيث يضع كل عدٍد الجماهري 
واملعنيني يف صورة تلك األهداف والخطط واملنجزات واملشاريع 

والطموحات فتصري واضحة بيّنة سهلة الهضم والفهم.
* التمكن من إبراز كل املنجزات بصورتها الناجحة واملبتكرة 
البنّاء  والنقد  املتابعة  الجمهور  عىل  يسهل  بحيث  واملثمرة 
النشاط  نفس  ذات  املؤسسات  عىل  ذلك  يسهل  كما  واملواكبة، 

أو القريب منه فتتيرس سبل االستفادة من آلية عمل الجمعية.
اإلعالم  مجال  يف  االحرتافية  من  عظيم  مقدار  إظهار   *
الجمعية  ومنجزات  منتجات  كل  املجلة  تنرش  حيث  اإلسالمي 
واألنشطة  للفعاليات  مفصلة  تقارير  عرب  الدقيقة  بالتفاصيل 
بحيث تكون فعالً بمثابة )تقرير أدبي( واضح ومميز ومتقن 
األم  واملظلة  الجمهور  أمام  لتقديمه  عليه  االعتماد  يصح 

)الوزارة(.
استطاع  للمجلة  مقتدر  تحرير  وفريق  عمل  تأمني طاقم   *
الستمراريتها  الالزم  املناخ  وتوفري  وتطويرها  بها  النهوض 

ونمائها، وقد تمكن هذا الفريق من خلق كوادر وطاقات فذة يف 
مجال الكتابة والتصميم واإلدارة والتوزيع والدعم وما أشبه، 
واملتخصصني  والفنيني  واملصممني  الكتاب  من  نخبة  فربزت 

بربكات هذه املجلة.
والخارجية  الداخلية  اإلشادات  من  الكثري  وصلتنا  قد  وكما 
الحال  بطبيعة  فإنه  متنوعة،  وأكاديمية  دينية  من شخصيات 
كما  البنّاءة،  املفيدة  والتصويبات  التوجيهات  بعض  وصلتنا 
ما من وجهة نظرهم  املرتكزة عىل  االنتقادات  وصلتنا بعض 
اآلخر  بالبعض  نقنع  ولم  بعضها  تفادينا  حيث  سلبيات  أنها 
لتعرس نهوضها، إذ القول غري الفعل فقد انتقد البعض طريقة 
التصميم للمجلة بوصفه قديم وكالسيكي إال أننا لم طالبناهم 
تبنّيه  ولربما  منه  واالستفادة  فيه  للنظر  )عرصي(  بنموذج 
سكتوا وكأنما عىل رؤوسهم الطري!! ونحن هنا لسنا يف مقام 
بادروا  ألنهم  لهم  الجزيل  الشكر  بل  والعتاب  اللوم  توجيه 
أفضل من املوجود من  البنّاء من جهة، ولم نجد بديالً  بالنقد 

جهة أخرى فزادت ثقتنا بمرشوعنا الرائد.
املجلة  صفحات  من  كبري  جزء  تخصيص  أن  رأوا  البعض 
ال  زعمهم  بحد  ألنها  سلبياً  جانباً  الجمعية  وأخبار  لفعاليات 
تعني إال من تعنيه وهو وجيه، إال أن للجمعية رأي مفاده نرش 
بغية  إعالمياً  إلبرازها  واسع  نطاق  عىل  وأخبارها  فعالياتها 
قد  الجمعية  أن  ثم  كذلك،  وجيه  وهو  منها  اآلخرين  استفادة 
سعت منذ العدد السادس تقريباً لتخصيص مساحة أقل لذلك 
املتنوعة  العامة  والعناوين  املواضيع  مساحة  وزيادة  الجانب 
واملشاركات الخارجية التي ليست لها عالقة بالجمعية بهدف 
ويرى  الجانبني.  بني  املناصفة  إىل  قادمة  أعداد  يف  الوصول 
آخرون سلبية تكرار بعض الوجوه واألسماء يف جل فعاليات 
يجعل  بما  بها  الخاصة  الصفحات  جل  يف  وبالتايل  الجمعية 
املطالعة رتيبة وهو وجيه، إال أن الجمعية ترى بأن ذلك تكريم 
كل  يف  تجدها  التي  العاملة  املخلصة  للكوادر  ورفع  وتحفيز 
محفل تعمل بإخالص وتفاٍن وهو ليس ذنبها أو منتقص منها 
بل إضافة لرصيدها، ومع ذلك فإن طاقم املجلة يبذل قصارى 
تكرار  من  أكثر  الحد  شأنها  من  التي  املوازنة  عمل  يف  جهده 

األسماء والوجوه.
هنا..  املركز  )مجلة  يقول:  بصدوره  العارش  العدد  هو  ها 
وإن تعطلت املشاريع الورقية املطبوعة.. وإن تعثرت مشاريع 
مجالت.. وإن توقفت مشاريع.. فال تخافوا عيلّ.. واستمروا يف 

دعمي ومساندتي للديمومة واالستمرار(.
والثناء  الجزيل  بالشكر  املقام  هذا  يف  أتوجه  وباملناسبة، 
بكلمة  ولو  أو معنوياً  مادياً  )املركز(  ملجلة  داعم  لكل  الجميل 
مادياً  الداعمة  والرشكات  املؤسسات  بالذكر  وأخص  تشجيع، 
الشكر  كل  فلكم  سنوات،  ست  طوال  املجلة  تخذل  لم  التي 
والتقدير واملنّة، ونعدكم جميعاً أحبتنا بالجديد واملزيد بربكة 

محمد وآل محمد صىل الله عليهم أجمعني.

كلمة العدد
مجلة املركز يف عددها العارش .. صمود أمام العقبات الكئود
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تأسيس  عىل  سنوات  سبع  ميض  بعد 
مركز سماهيج الشبابي يف جمعية مركز 
سماهيج اإلسالمي وانتخاب أول مجلس 
قرية  الشباب  خرية  من  مكون  له  إدارة 
سماهيج الذين أوكلت لهم مهام مبارشة 
السنني وأصبح هؤالء  الجمعية. مرت  يف 
يف  املشهودة  الكفاءات  من  األعضاء 
املجتمع من خالل عملهم يف الجمعية أو املؤسسات املختلفة التي انضموا 

إليها الحقاً، ولكن الدور دائما عىل الجيل الجديد ليواصل املشوار. 
من الجميل هنا أن نلفت نظر املتابعني إىل أن جل أعضاء مجلس إدارة 
األعضاء  كانوا  أساسا  هم  النهاية  عىل  املقبلة  الحالية  للدورة  الجمعية 
اليوم  هم  وها  األوىل  بذرته  يف  الشبابي  للمركز  الرئيسيني  اإلداريني 

يديرون دفة الجمعية األم بكل اقتدار.
 وبحمد الله تم تشكيل إدارة جديدة للمركز الشبابي للدورة 201٦- 

2018م ، كما هو موضح يف الجدول أدناه.
وإمكانياتهم  يتناسب  بما  األقسام  تلك  عىل  الشباب  باقي  توزيع  وتم 

ورغباتهم.
املعظم  شعبان  شهر  بداية  منذ  عملهم  األقسام  رؤساء  بارش  وقد 

1٤٣٧هـ. حيث تم تسليمهم مهامهم تدريجيا. وباقي األعضاء ممن لم 
تذكر أسماؤهم سيندرجون ضمن األقسام املذكورة وهو ما سنعلن عنه 

قريباً.
ومن أروع ثمار املجلس الشبابي الجديد ما اضطلع به من قوة كبرية 
وقدرة فائقة يف العمل واإلدارة واالبتكار وذلك من خالل النجاح الباهر 
ملهرجان النصف من شعبان الذي تسلم قيادته من األلف إىل الياء والبقية 

ستأتي إنشاء الله تعاىل.
إقامة  يف  األول  املرشف  نجاحهم  بعد  الشبابي  بأعضاء  احتفينا  ولقد 
لكل  وتكريم  عشاء  وجبة  أقمنا  حيث  شعبان  من  النصف  مهرجان 
املشاركني وهو أول الغيث فهم أهل للتكريم الذي مهما بلغ فإنه ال يوفيه 

حقهم.

أ. عمار عبدالجليل ريضالرئيس

حسن عيىس أبونصيبنائب الرئيس

حسني عيىس أبونصيبرئيس قسم اإلعالم

عيل أحمد حسن املؤذنرئيس قسم الفعاليات واألنشطة

عيل حسني يوسفرئيس قسم الخدمات

وتحفيز  تكريم  عىل  الحرص  من  انطالقاً 
الكوادر العاملة ودعمهم لفعل الخري واملشاركة 
مركز  جمعية  أقامت  التطوعي،  العمل  يف 
ألعضاء  تكريمياً  حفالً  اإلسالمي  سماهيج 
املركز الشبابي الذين شكلوا فرق العمل املتكفل 
بإحياء مهرجان النصف من شعبان الذي يقام 

للعام الثاني عرش عىل التوايل.
يف ليلة الجمعة ليلة 2٦ شعبان الخري للعام 
بتاريخ 201٦/٦/2م، ويف  املوافق  1٤٣٧هـ 
مقر الجمعية ويف تمام الساعة 8:٣0 ليالً، بدأ 
بكلمة  التكريمي  االحتفائي  الحفل  برنامج 
رئيس  خرفوش  آل  جمال  الشيخ  لسماحة 
تحدث  دقيقة  عرشين  استغرقت  الجمعية 
ورضورته  التطوعي  العمل  أهمية  عن  فيها 
املهمة  النصائح  من  العديد  قدم  كما  الدين  يف 
عىل  تعينهم  التي  الشبابي  املركز  ألعضاء 
املوازنة بني العمل اإلسالمي التطوعي الخريي 
عىل  وشدد  األخرى،  الدنيوية  الوظائف  وبني 
كون  األكاديمية  بالدراسة  االهتمام  أهمية 
للعام  النهائية  االمتحانات  تشهد  الفرتة  تلك 

أن  عىل  وأكد  )2015م/201٦م(،  الدرايس 
املؤمن املتفوق دراسياً أحب إىل الله من املؤمن 
املتعثر، ومنوهاً إىل رضورة أن يكون الوالدان 
اإلسالمي  العمل  يقدم  فال  االبن  عن  راضيني 
اإلسالمي  العمل  من  يجعل  بل  رضاهما  عىل 

مصدراً لرضاهما عنه.

لقد أكد سماحة الشيخ بأن العمل اإلسالمي 
أحد مصادر التوفيق يف الدنيا وبقدر إخالص 
العامل يكون مستوى التوفيق، مقدماً نصائح 

االستفادة  بكيفية  تتعلق  للشباب  أخرى 
يف  الكريم  القرآن  وآيات  تعاىل  الله  ذكر  من 
قراءة  بأن  الصعاب، موضحاً  التوفيق وتذليل 
وإهداءها  أكثر  أو  واحدة  ملرة  الفاتحة  سورة 
للزهراء )ع( أو أم البنني )ع( أو اإلمام الحجة 
املذاكرة ثم  )ع( أو أي معصوم أو وجيه قبل 

ذلك  يف  للتوفيق  مدعاة  االمتحان  دخول  قبل 
االمتحان ومجلبة للدرجات والتفوق.

وكانت الفقرة الثانية عبارة عن كلمة أخرى 
الجمعية  رئيس  نائب  العلوي  محمود  للسيد 
التي استغرقت عرش دقائق، قدم فيها عدداً من 
اإلسالمي  للعمل  املفيدة  وااللتفاتات  النصائح 
أهمية  عىل  مؤكداً  والشباب،  الفتوة  سن  يف 
مؤمن  قائد  باتباع  وذلك  يشء  كل  يف  القيادة 
بر  إىل  بهم  السلوك  بمقدوره  محنك  عالم 
األمان، مشيداً بنشاط املركز الشبابي ومشدداً 

عىل أن الجمعية لن تدخر أي جهد أو دعم يف 
سبيل دفع هذا املركز وأعضائه لألمام.

العاملني  تكريم  فكانت  األخرية  الفقرة  أما 
جماعية  بصورة  الحفل  ختم  ثم  والكوادر 
أجواء حيوية مرحة  العشاء وسط  قبل وجبة 

وأخوية جميلة  وروح نشطة مخلصة.

المركز الشبابي
بقلم: أ. عمار عبدالجليل ريض مركز سماهيج الشبابي .. القلب النابض والمشروع الرائد

رئيس مركز سماهيج الشبابي

تكريم كوادر المركز الشبابي

* أن املؤمن املتفوق دراسياً أحب 
إىل الله من املؤمن املتعثر.

* اجعل من العمل اإلسالمي 

 مصدراً لرضا والديك عنك.

* العمل اإلسالمي أحد مصادر 
التوفيق يف الدنيا.

* بقدر إخالص العامل يكون 

 مستوى التوفيق.

* قراءة الفاتحة وإهداؤها ألي معصوم 
أو وجيه قبل املذاكرة ثم قبل دخول 

 االمتحان مدعاة للتوفيق.

اتباع قائد مؤمن عالم محنك 
بمقدوره السلوك بكم إىل بر األمان.

الجمعية لن تدخر أي جهد أو دعم يف 
سبيل دفع هذا املركز وأعضائه لألمام.
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إحياء ليلة القدر المباركة
ليلة 23 رمضان 143٧هـليلة الثالثاء

2٨ يونيو 2016ميوم األربعاء

العارشة والنصف مساًءالساعة

مأتم ومسجد الزهراء )ع(املكان

مكان خاص للنساء يف صالة الزهراء )ع(

الصالة بإمامة سماحة الشيخ جمال آل خرفوش

الفقرات رسيعة ومخترصة تتناسب مع 
املؤمنني املرتبطني باألعمال

ينتهي الربنامج يف الساعة 11:45 مساًء

سيوزع الربنامج عىل ال تنسوا حمل الصدقات
املصلني تكييف يف ساحة املأتم

مركز اإلحياء
النسخة الـ12 من أمسيات العين العودة الرمضانية 143٧هـ / 201٦م

التقرير الخربي املصور يف صفحة .. »6«
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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
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* هذه اإلحصائية إىل شهر رمضان 1436هـ

صالة عيد الفطر المبارك
ستقام صالة عيد الفطر املبارك 143٧ه

املكان: مأتم الزهراء )ع(
الساعة: 6:30 صباحاً

بإمامة سماحة الشيخ جمال آل خرفوش

مركز اإلحياء



2م
01

6 
يو

ول
 ي

و ،
ني

يو
 | 

هـ
14

3٧
ن 

ضا
رم

 | 
10

د 
عد

ال

6

201٦/٦/1٧م  بتاريخ  السبت  ليلة  يف 
1٤٣٧هـ،  للعام  رمضان   12 ليلة  املوافق 
العودة  العني  أمسيات  فعاليات  اختتمت 
الرمضانية التي تقيمها جمعية مركز سماهيج 
اإلسالمي للسنة الثانية عرش عىل التوايل، حيث 
حفل الجدول يف هذه السنة عىل باقة منوعة من 
املحارضين واملتخصصني يف مجاالت متعددة، 
عن  عبارة  األول  شقني:  إىل  الجدول  فانقسم 
متخصصة،  وعلمية  أكاديمية  شخصيات 
والثاني من علماء الدين املتميزين، فحاز الشق 
األول عىل ثالث أمسيات فيما حاز الثاني عىل 
أمسيتني، وبذلك يكون مجموع األمسيات لهذا 

العام خمس.
ليلة  السنة  هذه  األمسيات  فعاليات  بدأت 
املوافق  201٦/٦/8م  بتاريخ  الخميس 
1٤٣٧هـ،  للعام   املبارك  رمضان   ٣ ليلة 
املسيح  عبدالله  حسن  الحاج  منزل  يف  وذلك 
املبدع  الدكتور  املحارض  وكان  )أبوعبدالله(، 
بوزارة  التغذية  اختصايص  الشواي  محمد 
الرائع  بأسلوبه  الحضور  أمتع  الصحة، حيث 
وإفاداته القيمة، فيما أثرى الحضور املحارضة 
معها  تفاعلوا  التي  واستفساراتهم  بأسئلتهم 
منزل  يف  الثانية  األمسية  وكانت  الفت.  بشكل 
)أبومحمد(  أبونصيب  إبراهيم  حسن  الحاج 
الذي  سليم  عيل  الشيخ  سماحة  واملحارض 
فضل  عن  الجميلة  بإملاحاته  الجمهور  أتحف 
شهر رمضان والصوم، إذ عاش الحضور جواً 

روحانياً جميالً.
العالمة  سماحة  أدىل  الثالثة  األمسية  ويف 
والباحث اإلسالمي الشيخ عبدالعظيم املهتدي 

املقصود  رشح  يف  دلوه  بمزيد  البحراني 
قوله  يف  الواردة  )البينات(  كلمة  من  القرآني 
حيث  والفرقان(  الهدى  من  وبينات   { تعاىل: 
املجال  فتح  ثم  اآلية  تلك  فلسفات  يف  غاص 
رئيس  نائب  منه  طلب  وبعدها  للمناقشة 
يشنف  أن  العلوي  محمود  السيد  الجمعية 
ال  التي  لطائفه  من  بعبق  الحضور  أسماع 
تنوجد عند غريه، فاستجاب إذ أسهب يف بعض 
اللطائف واملواقف الرمضانية التي صادفته يف 
أوائل دراسته يف النجف األرشف وهو يف سن 
أكثر يف  الحيوية  الذي بعث عىل  األمر  الفتوة، 
بحضورها  مميزة  كانت  التي  األمسية  تلك 
الذي أضاف  ومحارضها وإبداعات املحارض، 
فوق ما أضاف، أنه قبل ختام املحارضة قدم 
الشكر للجمعية واملستضيف األستاذ الفاضل 
بقيامه  الجميع  فاجأ  ثم  خرفوش،  آل  أحمد 
كل  عىل  بحريني  )دينار(  بتوزيع  شخصياً 
هذه  بأن  منوهاً  وكباراً  صغاراً  املوجودين 
جمعت  حيث  كربالء  من  هدية  هي  الدنانري 
من رضيح اإلمام الحسني )ع( املقدس وطلب 
للربكة  الدينار  بهذا  االحتفاظ  الحضور  من 
إيصال  طلب  كما  رصفه،  وعدم  املحفظة  يف 

عدد من الدنانري للنساء الحارضات يف القسم 
النسائي، وجدير بالذكر أن قناة املهدي قامت 

بتصوير املحارضة لبثها.
يف  أقيمت  التي  الرابعة  الليلة  وبخصوص 
)أبوفيصل(،  أبونصيب  عيىس  الحاج  مجلس 
فقد كانت من نوع خاص فريد، حيث حارض 
للعمل  التصوير  فن  يف  الفرج  حبيب  األستاذ 
من  قدمه  بما  الحضور  استمتع  إذ  اإلسالمي، 
فكانت  قصري،  وقت  يف  مفيدة  جميلة  مادة 
محارضة من نوع غري اعتيادي أدت الغرض 

منها.
خرفوش  آل  حسن  فتاح  الحاج  منزل  ويف 
)أبومحمد( اختتمت األمسيات بحضور األستاذ 
محمد الشارقي املتميز يف طرح مادته املتعلقة 
أيضاً  وهي  األولية،  اإلسعافات  يف  بتخصصه 
يعرض  مرة  ألول  املحارضات  من  نوع جديد 
يف األمسيات، وقد أبزر قدراته الفذة يف جذب 
الجمهور وإيصال املعلومة بيرس وسهولة، كما 
تخصصه  مجال  يف  الواسعة  خربته  اتضحت 
من خالل املرونة التي اضطلع بها يف إيصال 

مبتغاه.
الساعة  تمام  يف  تبدأ  الفعالية  أن  يذكر 
10:15 ليالً وذلك بعد أن ينتهي برنامج كل 
البداية عبارة عن قراءة ألدعية  املآتم، وتكون 
الحكيم  الذكر  من  تالوة  أو  قصار  رمضانية 
ملدة ربع ساعة، عىل أن يبدأ املحارض يف تمام 
املحارضة  وتستغرق  ليالً   10:٣0 الساعة 
حوايل ساعة ثم يفسح املجال لألسئلة والنقاش 
وبعده وجبة السحور التي يتكفل بها صاحب 

البيت املستضيف للفعالية.

االجتماعي  املركز  استمر  الله  من  بتوفيق 
هذه  الرمضانية  السالل  توزيع  يف  الخريي 
عىل  البيضاء  األيادي  من  وبمساهمة  السنة، 
التوزيع  وسيتواصل  عائلة،   120 من  أكثر 
تدفق  الستمرار  نظراً  الفضيل  الشهر  طيلة 

املساهمات.

رمضانيات
أمسيات العني العودة الرمضانية )143٧هـ/2016م( للسنة )12( عىل التوايل

كعادته السنوية املركز اإلجتماعي الخريي يوزع السالل الرمضانية
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استمراراً يف دعم األنشطة الرياضية يشارك فريق الجمعية يف 
صبيح  القدير  املدرب  بقيادة  الرمضانية  سماهيج  نادي  دورة 
أحمد آل خرفوش وخرية من الشباب الواعد. متمنني لهم تحقيق 

النتائج املرشفة كعادتهم.
وكانت نتائج الدور األول  تعادل سلبي، ثم فاز الفريق بنتيجة 
ساحقة ٣/1٤، ثم  خرس بنتيجة 2/1، ولم تمنعه الخسارة من 

التأهل لدور الثمانية.

واألخوة،  والوفاق  والود  الحب  ملؤها  وبروح  التوايل  عىل  الثاني  للعام 
جابت جمعية مركز سماهيج اإلسالمي وما تزال أزقة وأحياء القرية من 
أجل زيارة ما يربو عىل ٤0 مجلساً قرآنياً بشهر رمضان املبارك  لتحقيق 
أهداف  أسمى  الحبيبة وهو من  قريتنا سماهيج  االجتماعي يف  التواصل 
املجالس  الجمعية  ألصحاب  تقدم  الداخلية،  الئحتها  يف  املثبتة  الجمعية 

القرآنية بطاقات التهنئة بحلول الشهر الفضيل  وبعض الهدايا التذكارية 
الهدية  أن  يذكر  أعمارهم،  اختالف  عىل  وروادها  املجالس  ألصحاب 
الجمعية  اسم  عليه  مطبوع  أنيق  قلم  عن  عبارة  العام  لهذا  التذكارية 

وشعارها املوسمي ودعاء بقبول الصيام واألعمال.

سماهيج  قرية  وتراث  تاريخ  توثيق  يف  الجمعية  سياسة  منطلق  من 
الثالثة من فعالية )عيد عبيد  السنة  التمهيدية إلحياء  الخطوات  بدأت  فقد 

الصالح( بعد أن أقامته الجمعية يف السنتني املاضيتني.
وتقوم الفعالية عىل إحياء ذكرى الفاجعة الدهماء التي عصفت بالبحرين 
اليعربي  الرببري  الغزو  إثر  عام   )٣00( قبل  خصوصاً  وسماهيج  عموماً 
املبارك،  الفطر  عيد  يوم  يف  )1٧1٧م(  عام  البحرين  اجتاح  الذي  األبايض 
مئات  عن  أسفر  الذي  الغاشم  الغزو  هذا  بوابات  إحدى  سماهيج  وكانت 
الشهداء الذين دفنوا مرضجني بدمائهم عىل شكل مجموعات يف القرب الواحد.
املبتكرة  فعاليتها  اإلسالمي  سماهيج  مركز  جمعية  أطلقت  ذلك  وعىل 

الرائعة باسم )عيد عبيد الطالح( احتفاءاً بعموم شهداء سماهيج وخصوص 
عيد  يوم  فجر  يف  والتخليد  االحتفاء  ذلك  فعاليات  تبدأ  املجزرة، حيث  تلك 
قرية  أهايل  ينطلق  الصبح حيث  أداء صالة  بعد  وذلك  عام  كل  من  الفطر 
سماهيج نحو موقع الفعالية وهو عيناً مقربة عبيد الصالح التي هي جزء 
من مقربة سماهيج التاريخية من الناحية الجنوبية الرشقية، وتتخلل اإلحياء 
وكلمة  القبور  أهل  ودعاء  والفاتحة  القرآن  كتالوة  الفقرات  من  مجموعة  
تاريخية تخليدية، فضالً عن مظاهر اإلحياء املشتملة عىل إشعال الشموع 

وتزيني القبور باملشموم والورود والرياحني وما إىل ذلك.
والجمعية تعد أهايل سماهيج بنقلة نوعية لهذا العام كما تناشد الجمهور 
بالتواجد يف قلب الحدث يف الوقت املحدد كي يعيّد الجميع بأولئك الشهداء 
حماية  يف  بدورهم  وإشادة  ملثواهم  وإكراماً  لذكراهم  تخليداً  غريهم  قبل 

وطننا الغايل )البحرين(.

رمضانيات

مشاركة فريق الجمعية في شهر رمضان

جمعية مركز سماهيج اإلسالمي تزور المجالس القرآنية في أحياء القرية

استعدادات أهايل قرية سماهيج إلحياء السنة الثالثة
من فعالية عيد عبيد الصالح للعام )143٧هـ(
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جمعية سماهيج الحسينية  - موكب الزهراء )ع(
ذكرى استشهاد أمري املؤمنني اإلمام عيل بن أبي طالب )ع(143٧هـ / 2016م

الوقتاملكانالرادود املشاركالليلة

ليلة السبت ليلة 19 رمضان
الجمعة 24 يونيو

ليلة الرضبة
الرادود حسن عيىس أبونصيب

الرادود حسني أبوشقر
»خارج املأتم« 

ينطلق من مأتم الزهراء )ع(

اًء
س

 م
رشة

عا
 ال

عة
سا

ال

ليلة األحد ليلة 20 رمضان
السبت 25 يونيو

ليلة املرض
الرادود مجتبى العابد

الرادود حسني أبونصيب
»خارج املأتم« 

ينطلق من مأتم الزهراء )ع(

ليلة االثنني ليلة 21 رمضان
األحد 26 يونيو

ليلة
االستشهاد

الرادود جعفر ياجدك
الرادود حسني أبونصيب
الرادود عبدالله املسيح

»خارج املأتم« 
ينطلق من

مأتم الزهراء )ع(

مائدة إفطار صائم 
للمصلني قبل صالة 

العشاءين بإمامة الشيخ 
جمال آل خرفوش يف مأتم 

الزهراء )ع( ليلياً.

اإلسالمي  سماهيج  مركز  جمعية  مع  والتنسيق  بالتعاون 
وكذلك جمعية سماهيج الخريية، بارشت إدارة املتاحف بوزارة 
الثقافة أعمال التنقيب يف مقربة سماهيج التاريخية وبالتحديد 
يف موقع مسجد الشيخ مالك األثري، وذلك بعد سلسلة مراسالت 
األوقاف  إدارة  إىل  اإلسالمي  سماهيج  مركز  جمعية  بها  قامت 
مطلع  مع  املتاحف  إدارة  مع  ثم  سنوات  ثالث  منذ  الجعفرية 

العام )201٦م(، التي أسفرت عن بدء أعمال التنقيب.
قديمة  أساسات  وجود  عن  اآلن  لحد  النتائج  كشفت  وقد 
للمسجد لم تحدد فرتتها لحد اآلن، كما وصل الفريق إىل تصور 
ملساحة وشكل وتصميم وأجزاء املسجد، إال أن التنقيبات توقفت 

بسبب صعوبة الطقس ومن املرجح أن تستأنف قريباً.
سماهيج  مركز  جمعية  شباب  من  فريقاً  أن  الذكر  وجدير 
الجمعية  ساهمت  كما  التنقيب  أعمال  يف  شاركت  قد  اإلسالمي 
رزمة  ذلك ضمن  يأتي  األول.  اليوم  يف  اإلفطار  وجبة  توفري  يف 
فعاليات ونشاطات ومشاريع تقيمها الجمعية يف إطار املحافظة 

عىل الرتاث السماهيجي املندثر.

أنشطة وفعاليات

أعمال التنقيب في مقبرة سماهيج
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كتبه: حسني أبونصيب

عىل خطى اإلمام جعفر الصادق )ع( حينما قال : )أحيوا أمرنا رحم الله من أحيا أمرنا( أقامت جمعية مركز 
سماهيج اإلسالمي وبالتعاون مع مأتم الزهراء )ع( العديد من الفعاليات ألفراح وأحزان أهل البيت )ع( وهذه 

املناسبات متنوعة تأتي مقسمة عىل التايل:

مواسم األفراح ١٤٣٧هـ / ٢٠١٥ -٢٠١٦م
املكانالزماناملناسبة

الرحمة محمد )ص( وحفيده  نبي  احتفال بمناسبة ذكرى مولد 
اإلمام جعفر الصادق )ع(

ليلة الجمعة 20 ربيع األول 143٧ه
الخميس 31 ديسمرب 2015م

مأتم
الزهراء )ع(

احتفال بمناسبة ذكرى مولد
سيدة نساء العاملني السيدة فاطمة الزهراء)ع(

ليلة السبت 22 جمادى الثانية 143٧ه
الجمعة 1 أبريل 2016م

اإلمام  وحفيده  )ع(  املؤمنني  أمري  مولد  ذكرى  بمناسبة  احتفال 
الجواد )ع(

ليلة الخميس 13 رجب 143٧ه
20 أبريل 2016م

احتفال بمناسبة ذكرى مواليد أبطال كربالء )ع(
الجمعة 6 شعبان 143٧ه

13 مايو 2016م

املهرجان السنوي بمناسبة ذكرى
مولد اإلمام املهدي املنتظر )عج(

السبت 14 شعبان 143٧ه
21 مايو 2016م

شارع 1٧سماهيج

أنشطة وفعاليات

أحيوا أمرنا رحم الله من أحيا أمرنا .... 

فعاليات األحزان

فعاليات األفراح

معرض صور
فعاليات األحزان

صفحة »13«

معرض صور فعاليات األفراح .. صفحة »12« ، »14«
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كتبه: عبدالله املسيح

1٤٣٦ه  املبارك  رمضان  لشهر  التهيئة  فعاليات  ضمن 
أقامت جمعية مركز سماهيج اإلسالمي بالتنسيق مع نادي 
سماهيج الثقايف والريايض ندوة بعنوان إشكالية االستهالل 
بني الرشعية والفلكية وذلك مساء يوم الخميس املوافق  2٦ 
لنادي  التابعة  الثقافية  العودة  العني  بصالة  201٦م   مايو 

سماهيج.

العالمة  الجليل  السيد  الندوة }سماحة  وقد شارك يف هذه 
الحجري{  عيل  }األستاذ  الفلكي  والخبري  العلوي{  محمد 

والتي ارتكزت عىل ثالثة عناوين أساسية: 
تعدد آراء الفقهاء بني من يرى الرؤية بالعني املجردة . 1

ومن يرى بالعني املسلحة، وآخر يرى االعتماد عىل الفلكيني 
يرون  من  فمثال  الواحدة  املسألة  يف  االختالف  عن  فضال 

العني املجردة يختلفون يف اشرتاط وحدة األفق.
تعدد وتنوع املراجع التي يرجع لها املكلفون، ففي . 2

يكادون  ال  والبقية  إثنني  أو  ملرجع  الهيمنة  كانت  السابق 
يذكرون أما اآلن فالكل مرجع ثقل معتد به من املقلدين.

اإلطالع . ٣ وحب  والثقافة  الوعي  مستوى  ارتفاع 
والرغبة يف فهم املسائل.

سماحة  اإلسالمي  سماهيج  مركز  جمعية  رئيس  وأكد 
تثقيف  الجمعية حريصة عىل  أن  آل خرفوش  الشيخ جمال 
أهايل القرية يف األمور الرشعية وأن التعليم ونرش الوعي هو 
يف  أشهارها  منذ  الجمعية  له  تسعى  أسايس  وهدف  ركيزة 

2008م.
وأعرب األهايل عن ترحيبهم وارتياحهم ملثل هذه املشاريع 
رئيس  نائب  أعرب  كما   ، الجمعية  تقدمها  التي  الثقافية 
جمعية مركز سماهيج اإلسالمي السيد محمود العلوي عن 
سعادته بالتعاون املثمر بني الجمعية ونادي سماهيج الثقايف 
والتواصل  املشرتك  التعاون  روح  يعكس  والذي  والريايض 
املستمر يف ظل األجواء املثمرة بني مؤسسات املجتمع املدني.

وتخللت الفقرات مداخالت أسئلة للجمهور أثارت النقاش 
الختام تم تكريم  الندوة بشكل ملحوظ ومفيد، ويف  وأثرت 

املشاركني وإدارة النادي الستضافتهم الطيبة للفعالية. 

ندوة ... إشكالية االستهالل
بين الشرعية والفلكية 

أنشطة وفعاليات
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 لقاء مع إدارة المركز الثقافي
بجمعية المحرق للعمل الخيري

يف يوم الثالثاء ليلة األربعاء 5 يناير 201٦م 
اجتماٌع  عقد  باملحرق  الثقايف  املركز  مقر  يف 
مع إدارة املركز الثقايف بجمعية املحرق للعمل 
املشرتك  التعاون  بخصوص  وذلك  الخريي،  
العمل  الفعالة يف  بما يخدم الرشاكة املجتمعية 

التطوعي واالجتماعي واإلسالمي.

 وفد الجمعية وأهالي القرية
يزورون السيد عبداهلل الغريفي

قام وفد من جمعية مركز سماهيج اإلسالمي وأهايل 
عبدالله  السيد  العالمة  لسماحة  بزيارة  سماهيج  قرية 
الغريفي )دام ظله( ليلة الخميس ليلة 8 جمادى الثانية 
وذلك  201٦م،  مارس   1٦ األربعاء  املوافق  1٤٣٧هـ 
يف مجلسه األسبوعي يف مقر حوزة الغريفي املعروفة 
األبوة  الحضور من سماحته كل معاني  استلهم  حيث 

والفضيلة.

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

أو الرسوم وما شابه.
تسعى  التي  األنامل  بكل  نرحب 

للرقي باملجتمع ومن الجنسني.

ارسل مشاركتك عرب:
almarkaz.sic@gmail.com 

أو الواتساب 37723414 - 973+

تأبين العالمة الوداعي
يف يوم الجمعة املوافق 1 أبريل 2016م أقام أهايل سماهيج 
وبالتنسيق مع جمعية مركز سماهيج اإلسالمي مجلساً 
تأبينياً عىل روح الفقيد العالم الرباني سماحة السيد جواد 
الوداعي )قدس رسه( بمشاركة الخطيب الحسيني الشيخ 

جمال آل خرفوش.

أخبار متنوعة
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معرض صور
احتفال ذكرى مولد نبي الرحمة محمد )ص( وحفيده اإلمام جعفر الصادق )ع(

احتفال ذكرى مولد سيدة نساء العاملني السيدة فاطمة الزهراء )ع(

العرشة الفاطمية العارشة 143٧ه / 2016م
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معرض صور
ليايل أم البنني )ع( الثامنة 143٧ه / 2016م

الليايل الزينبية السابعة 143٧ه / 2016م
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معرض صور
احتفال ذكرى مولد أمري املؤمنني اإلمام عيل بن أبي طالب )ع( وحفيده اإلمام محمد الجواد )ع(

احتفال ذكرى
مواليد أبطال كربالء 

عليهم السالم
الجمعة 6 شعبان 143٧ه
املوافق 13 مايو 2016م
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صور من األرشيف )الرمضاني(
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معرض صور
املهرجان السنوي بمناسبة ذكرى مولد اإلمام املهدي املنتظر )عج( والنصف من شعبان 143٧ه / 2016م
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معرض صور

صور تكريم الكوادر العاملة يف املهرجان السنوي بمناسبة ذكرى مولد اإلمام املهدي املنتظر )عج( 143٧ه / 2016م

املهرجان السنوي بمناسبة ذكرى مولد اإلمام املهدي املنتظر )عج( والنصف من شعبان 143٧ه / 2016م
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فعاليات مركز الزهراء )ع( المشتركة
قام مركز الزهراء النسائي بالتعاون مع القسم الرجايل بجمعية مركز سماهيج اإلسالمي بإحياء املناسبات التالية:

كما يشارك مركز الزهراء )ع( النسائي يف مناسبات أهل البيت )ع( التي يقيمها مأتم الزهراء )ع( طوال العام.  

مواسم األفراح بالتعاون مع القسم الرجالي بالجمعية ١٤٣٧هـ / ٢٠١٥ -٢٠١٦م
املكانالزماناملناسبة

الرحمة محمد )ص(  احتفال بمناسبة ذكرى مولد نبي 
وحفيده اإلمام جعفر الصادق )ع(

ليلة الجمعة 20 ربيع األول 143٧ه
الخميس 31 ديسمرب 2015م

لة
صا

ع(
( 

اء
هر

لز
ا

احتفال بمناسبة ذكرى مولد
سيدة نساء العاملني السيدة فاطمة الزهراء)ع(

ليلة السبت 22 جمادى الثانية 143٧ه
الجمعة 1 أبريل 2016م

احتفال بمناسبة ذكرى مواليد أبطال كربالء )ع(
الجمعة 6 شعبان 143٧ه

13 مايو 2016م

مواسم األحزان بالتعاون مع القسم الرجالي بالجمعية ١٤٣٧هـ / ٢٠١٦م
املكانالزماناملناسبة

العرشة الفاطمية العارشة
بمناسبة استشهاد السيدة فاطمة الزهراء )ع(

من ليلة األربعاء ٨ جمادى األوىل 143٧ه
الثالثاء 16 فرباير 2016م

إىل ليلة السبت 1٨ جمادى األوىل 143٧ه
الثالثاء 26 فرباير 2016م

ع(
( 

اء
هر

لز
ة ا

صال

ليايل أم البنني )ع( الثامنة
بمناسبة وفاة السيدة أم البنني )ع( زوجة أمري املؤمنني )ع(

من ليلة األحد 10 جمادى الثانية 143٧ه
السبت 19 مارس 2016م

إىل ليلة السبت 16 جمادى الثانية 143٧ه
الجمعة 25 مارس 2016م

الليايل الزينبية السادسة
بمناسبة استشهاد السيدة زينب الحوراء بنت أمري املؤمنني )ع(

من ليلة األحد 16 رجب 143٧ه
السبت 23 أبريل 2016م

إىل ليلة الخميس 20 رجب 143٧ه
الثالثاء 2٧ يونيو 2016م

بقلم: نرجس عبدالحي عباس

نائبة رئيسة مركز الزهراء )ع( النسائي

الله  العاملني وصل  الرحيم والحمدلله رب  الرحمن  الله  بسم 
آله الطيبني  عىل سيدنا وحبيب قلوبنا أبو القاسم محمد وعىل 

الطاهرين.
ونحن  املخلصون  ونجا  القائمون  وفاز  الصائمون  »ربح 
بعفوك  النار  من  واعتقنا  برحمتك  فارحمنا  املذنبون  عبيدك 

واغفر لنا ذنوبنا برحمتك«
الكريم  رمضان  شهر  وإياكم  بلوغنا  اإلسالمية  لألمة  نبارك 
الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وعىل رأسهم اإلمام صاحب 
األشهر  إتمامنا  وكذا  )ع(  الرحمن  وخليفة  والزمان  العرص 
لنا  القبول  الله  من  ونرجو  وشعبان  األصب  رجب  الرحمانية 

ولكم.
ونغتنم الفرصة يف هذه األجواء الرمضانية بالتذكري برضورة 
املشاركة يف ليايل  استشهاد أمري املؤمنني ويعسوب الدين وقائد 
فأين  السالم  عليه  طالب  أبي  بن  عيل  اإلمام  املحجبني  الغر 

كما  يتامى  أصبحوا  فالشيعة  واأليام   الليايل  هذه  يف  املعزون 
 قالت فاطمة )ع( : ))أبوا هذه األمة محمد وعيلّ ، يقيمان أوَدهم 
وينقذانهم من العذاب الدائم إن أطاعوهما ، ويبيحانهم النعيم 

الدائم إن وافقوهما((.
وها نحن عىل أبواب الرحمة واقفون ننتظر ليلة القدر بفارغ 
عىل  للحصول  نجتهد  لكي  وبلوغها  حلولها  ونتمنى  الصرب 
الصيام والقيام  الكريم يف  اإللهية خالصني لوجهه  الفيوضات 
املجالس  حضور  الفضيل  الشهر  هذا  يف  العادة  جرت  وقد   ،
ونحن  والدعاء  القرآن  ومحافل  الذكر  ومجالس  الحسينية 
كمركز إسالمي نسائي نبذل قصارى جهدنا لنكون سباقني عىل 
البيت يف إحياء  أهل  املجتمع عىل نهج  ما عهدتمونا من خدمة 

شعائرهم راجني من املوىل القدير تقبل طاعتنا وطاعتكم.
العمل  لفريق  انضمام  أو  رأي  أو  استفسار  بأي  ونرحب 
هدفنا  لبلوغ  دائما  ونسعى  مالية  مساعدة  أي  أو  الخدماتي 
عليهم  البيت  أهل  ورضا  وجل  عز  الله  رضا  لكسب  الجماعي 

السالم ونسال الله حسن الخاتمة لنا ولكم.

مركز الزهراء )ع( النسائي
كلمة مجلس إدارة مركز الزهراء النسائي
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بقلم: فائزة آل خرفوش

رئيسة مركز الزهراء )ع( النسائي
عبدالله  ما  أدراك  وما  الرضيع  عبدالله 

الرضيع، أصغر شهيد يف وقعة الطف.
هو عبدالله ابن اإلمام الحسني عليهما السالم 
يف  )ع(  للحسني  فداء  قدمته  التي  الرباب  أمه 
من  له  أن  إال  سنه  صغر  من  بالرغم  كربالء 
املقامات ما يعجز السان عن ذكرها أو  وعدها، 
فكم من حاجة قضيت بربكة هذا الطفل الصغري 
الله،  لعنه  كاهل  ابن  حرملة  بسهم  ذبح  الذي 
وكم من طالب ذرية وقد رزقه الله تعاىل بربكة 
عليه  به  التوسل  وبربكة  الشهيد  الطفل  هذا 
سبحانه  الله  عند  من  لنا  رحمة  فهو  السالم، 

وتعاىل.
)ع(  الرضيع  سفرة  لتفعيل  دفعنا  ما  هذا 
للسنة الخامسة عىل التوايل ملا رأيناه من قضاء 
الذرية، وبتوفيق  للحاجات وخصوصا طالبي 
الرضيع يف كل سنة  الله تعاىل فإن سفرة  من 
تكون ناجحة ولله الحمد أكثر من السنة التي 
أقيمت  السنة  لهذه  الرضيع  فسفرة  قبلها، 
يف  2٦نوفمرب2015م  يف  السنة  لهذه  الفعالية 
صالة الزهراء )ع( كاملعتاد، واحيتها الخطيبة 
)مراتب(  السبع  أم محمد  القديرة  واملحارضة 
تلتها عىل  الكريم  القران  بعد تالوة آليات من 
البابور، ثم حديث  مسمعنا املكلفة خولة نادر 
املحاري،  عيىس  إيمان  األخت  بصوت  الكساء 
وكان الحضور ككل عام حافالً بجميع األعمار 
من أطفال وبنات وشابات وكبار يف السن، وبعد 
انتهاء املجلس تم توزيع بركة سفرة الرضيع 
أصحاب  نذورات  من  وهي  الحضور،  لكل 
الحوائج التي قضيت حاجاتهم  بربكة الرضيع 
لهم  ملن  نذورات  أو  السابقة،  سفرة  من  )ع( 
حاجة ويأملون قضاءها  بربكة الرضيع )ع(، 
ومن مشاركات ومساهمات من أحب املشاركة 
سماهيج  داخل  من  الجنسني  من  واملساهمة 
وخارجها، فهي عىل مستوى البحرين وليست 

عىل مستوى سماهيج أو املحرق فقط.
السنة  لهذه  الرضيع  سفرة  فعالية  أن  كما 
حيث  السنوات  باقي  عن  جديدا  طابعاً  أخذت 
الثاني  اليوم  فكان  أيام،  أربعة  عىل  توزعت 
للسفرة بتاريخ 2٧نوفمرب 2015م وهو عبارة   

تصوير األطفال فوتوغرافيا، حيث تم تصوير 
األطفال بقيمة 500 فلس للصورة وتسليمهم 

الصور بعد التعديل ثم الطباعة.
بتاريخ  للسفرة  والرابع  الثالث  اليومني  ويف 
األطفال  دعوة  تمت  2015م  نوفمرب  28و29 

لربنامج خاص بهم صباحاً.
خاصة  صورة  بتلوين  األطفال  قام  ثم 
والء  بصمة  بصموا  ثم  )ع(،  بالرضيع 
أيضاً  وضعت  بيضاء  قماش  قطعة  عىل 
كربياء )ع(  الحسني  اإلمام  رضيح   يف 
كما تم تصوير األطفال بلباس خاص بالسفرة 
حيث تم تصوير كل طفل عىل حده وتسليمهم 
تصويرهم  تم  كما  الطباعة،  بعد  صورهم 
باملركز خاصة  الصور  وهذه  جماعية   صور 
جميلة  هدايا  توزيع  تم  الفعالية  انتهاء  بعد 

لألطفال ووجبة خفيفة.

الجدير بالذكر أن فعالية األطفال للثالثة أيام 
الحسيني  مرسم سماهيج  مع  بالتعاون  كانت 
حيث وفروا للفعالية رسومات حسينية لتكون 
خلفيات للتصوير كما وفروا الطاوالت واأللوان 
الشكر واالمتنان وأدام  الخشبية، ولهم جزيل 

الله عطاءهم يف هذه املجاالت.

سفرة الرضيع الخامسة
سفرة الرضيع الخامسة على التوالي
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بقلم: فائزة آل خرفوش

رئيسة مركز الزهراء )ع( النسائي

السادسة  التكليف  لدورة  التسجيل  بدأ 
بعد انتهاء دورة التكليف الخامسة مبارشة، 
15سبتمرب  االثنني  يوم  الدورة  بدأت  وقد 
السيدة  مركز  مع  بالتعاون  2015م 
الدورة  عىل  األقبال  وكان  )ع(،  سكينة 
يف  يومني  بمعدل  التدريس  وتوزع  ممتازاً، 
 األسبوع ملدة ساعة إىل ساعة ونصف لليوم 
نظري  املكلفات  بتدريس  املركز  ورشع 
املكلفات  أتقنت  أن  إىل  العميل  ثم  للوضوء 
باالختبارات  ذلك  من  التأكد  وتم  الوضوء 
النظرية والعملية ومن ثم انتقل التدريس إىل 
تعليم الصالة نظرياً وعملياً وبشكل مكثف 
الخمس  الصلوات  املكلفات  أتقنت  أن  إىل 
حيث أجريت لهن اختبارات عملية ونظرية. 
والحجاب  العفة  أمور  تعليمهم  تم  كما 
الرشعية  والحشمة  الصحيح   الرشعي 
لكل  املدرسة  لكل مكلفة وتطرقت  املطلوبة 
األمور التي يجب أن تتعلمها املكلفة كالتقليد 
كتب  درسوا  حيث  وغريها  والطهارة 
التكليف األربع: الوضوء والصالة والحجاب 

والتكليف ودرسوا متعلقات التكليف كلها.

كما خصص يوم للممرضة حيث تجدد لقاءنا 
لهذه السنة مع املمرضة أمينة مهدي خميس 
)أم احمد(، وذلك يوم االثنني 18 أبريل وأدت 
الصحيح  الترصف  كيفية  برشح  مهمتها 
تغريات،  من  منها  يطرأ  وما  الدورة  وقت 
فرتة  يف  الشخصية  للنظافة  تطرقت  كما 
واملمتع  السلس  بأسلوبها  ذلك  كل  الحيض 
والبسيط الذي يستوعبه سن املكلفات، وقد 
أشاد أولياء األمور بهذا الحرص من مركزنا 

النسائي عىل بناتنا املكلفات.

يذكر أن مكلفاتنا قد شاركن يف حفل التكليف 
الحفل  وقبل  مارس،   5 السبت  يوم  املوحد 
الستالم  األمهات  مع  االجتماع  تم  بيوم 

تجهيز  يف  معهن  والتشاور  املكلفات  إحرام 
املكلفات للحفل.

بحلتهن  املكلفات  جاءت  الحفل  يوم  ويف 
النسائي  املركز  من  لهن  املهداة    الجميلة 
جميل  وتاج  صالة  إحرام  عن  عبارة  وهي 
وناعم، وكانت مكلفاتنا من أوائل الحضور 
ً ومفيدا ممتعاً  يوماً  وقضني  الحمد   ولله 

وتم تصويرهن بالتعاون مع املصور زينب 
الهويدي يف 28 مارس. 

كما أن هناك حفل خاص لهن بمركزنا  يف 
وبحضور  )ع(  الزهراء  يف صالة  أبريل   20
أمهات املكلفات أيضاً، وكانت عريفة الحفل 
زينب فايز آل خرفوش التي أبدعت بأسلوبها 
عطرة  بتالوة  الحفل  وبدأ  اإللقاء،  يف  املميز 
من القران الكريم من املكلفة حوراء البناء، 

خرفوش  آل  شوقي  فاطمة  املكلفة  وألقت 
كلمة نيابة عن املكلفات، وتفضلت مشكورة 
بوصفوان  وهبة  أمل  التوأم  املكلفتني  أم 
األمهات، وكان ألم عبدالله  نيابة عن  بكلمة 
كلمة  )ع(  سكينة  السيدة  مركز  صاحبة 
إنشاداً  املكلفات  وأنشدت  ولطيفة،  خفيفة 

»تكليفنا  املوحد  التكليف  ألنشودة  جماعياً 
ميثاق«، ومن ثم هتافات التكليف مع املكلفة 
فاطمة محمد معيوف وبعدها فقرة القارئة 
أم عارف وجلواتها الجميلة، وانتهى الحفل 
وتفضلت  أيضاً  وأمهات  املكلفات  بتكريم 
تكريم  تم  كما  بذلك،  عبدالله  أم  السيدة 

املدرسات واملمرضة لجهودهن املبذولة.
وهناك تكريم خاص ملركز السيدة سكينة 
لتعاونهم الواضح والفعال معنا واستضافة 

الدورة يف مقرهم.

دورة التكليف السادسة

دورة التكليف السادسة ١٤٣٧هـ / ٢٠١٥- ٢٠١٦م

إعالن التسجيل لدورة التكليف السابعة
بدأ التسجيل لدورة التكليف السابعة ملواليد 200٨م، وال زال التسجيل 

مستمراً حتى بدء الدورة يف سبتمرب القادم للتواصل390٧62٨0
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صور المكلفات في حفل دورة التكليف السادسة ١٤٣٧هـ / ٢٠١٥ - ٢٠١٦م
دورة التكليف السادسة

خولة نادر أحمدحوراء توفيق حسنحوراء أحمد حسني البناءبنني محمد عيلآمنة صالح راشد

زينب حسني عيلزينب حسني العودزينب حسن عبدالعرضازهراء عمار الحليبيزهراء عبداألمري عيدريتاج يارس أحمد

فاطمة أحمد هاللضحى جاسم خلفشريين عادل عونزينب محمد املعلمزينب عيل الحايكيزينب صبيح أحمد خرفوش

فاطمة محمد معيوففاطمة فاضل عباسفاطمة شوقي أحمد خرفوشفاطمة حسني فريد ضيففاطمة حسن الحايكيفاطمة جالل حسني البناء

نور يوسف محمد السكراننور السيد عباس جوادمينا عيل احمدمريم حسن بوصفوانفاطمة يونس يوسففاطمة يارس عبدالله

ياسمني عيل الحداديارا نارص السماهيجيوالء هيثم عبدالله ضيفوالء حسني حمزةوئام أياد الطويلنوراء أحمد أكرب

أمل وهبة عبدالهادي بوصفوان
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بقلم: الباحث اإلسالمي و التاريخي الشيخ جمال آل خرفرش

بمسئولية  مضطلع  أو  متخصص  أو  مهتم  كل  يحمل  أن  البد 
طريقة  أو  اسرتاتيجية  أو  قضية  تعزيز  بها  يريد  سامية  رسالة 
أو توجه أو دين أو مذهب أو عقيدة وما شابه، وإن العمل الذي 
يرقى  أن  يمكن  ال  شخيص  الحال  بطبيعة  فهو  رسالة  يحمل  ال 
ملستوى بمقدور املهتم التعويل عليه أو الوثوق به، فالعمل الخايل 
العمل  صاحب  إطار  من  أكثر  يخدم  ال  أن  مقتضاه  الرسالة  من 
يف كل محتواه وفحواه إال ما خرج بصورة غري مقصودة فيفيد 

خارج النطاق من حيث ال يعي أو يعلم.
الجسيمة،  الرتاث  توثيق  مهمة  حول  الحديث  قرصنا  ما  وإذا 
فإنها بحد ذاتها رسالة عظيمة ملا فيها من حفظ ملا اندثر أو هو 
عىل  ما  ملسألة  التوثيق  انطوى  فإذا  حني،  بعد  ولو  لإلندثار  آيل 
الشخصنة واألنا وترجيح طرف عىل آخر أو تعظيم أمر عىل أمر 
مفقودة  ستكون  التوثيق  قيمة  فإن  والعكس،  الصغري  تكبري  أو 

وستشوه العملية التوثيقية مما يصدق عليه أنه تزوير أو تلفيق.
الرتاث  )توثيق  كالتايل:  تكون  أن  يجب  الرتاثي  املؤثق  فرسالة 
التي  الحقة  الرسالة  هي  فهذه  نقصان(،  أو  زيادة  بال  هو  كما 
باملقدور التعويل عليها والوثوق بها، إال أن مقتىض الرسالية كما 
أنه يستلزم االلتزام بتوثيق الرتاث كما هو، فهي أيضاً –الرسالية- 
تقتيض مراعاة بعض املسائل التي تصب يف قالب الرسالية بالرغم 

من أن ظاهرها قد يبدو عليه النقض للرسالية.
واألخالقية  )الرشعية(  الدينية  الضوابط  من  الكثري  هنالك 
تكتمل  كي  الرتاث،  توثيق  يف  مراعاتها  تجب  التي  واملنطقية 
أكثر عطاًء يف ذات مجال تلك  الرسالة وال تشوه معاملها وتكون 
الرسالة وتبني بمستوى أكرب من واقعها الرصف، مما قد يضطر 
املوثق والباحث الرتاثي للتغايض عن حادثة ما أو معلومة ما أو 
وثيقة ما، كما قد يضطر لعدم التعرض لبعض الحقائق التي قد 
واملسائل  الحوادث  بعض  يخترص  أو  االجتماعي،  بالنسيج  ترض 
ليتجنب ذكر ما ال ينبغي ذكره، ولكن ال يعني ذلك محو الوثائق 
والتفاصيل بل ينبغي يف الغالب االحتفاظ بها فلربما يأتي وقت 
عرضها املناسب، أو يستفيد منها ذات الباحث أو غريه يف تحليل 

وفهم بعض املسائل املتعلقة.
ضوابط الرسالية يف توثيق الرتاث:

أمري . 1 عن  جاء  )رشعية(:  موتاكم  محاسن  اذكروا 
املؤمنني عيل بن أبي طالب عليه السالم: )اذكروا محاسن موتاكم(، 
ويف حديث آخر: )ال تقولوا يف موتاكم إال خرياً(1، فالرواية األوىل 
تأمرنا بذكر املحاسن فيما تنهانا الثانية عن ذكر املساوئ ، فاإلمام 
عيل عليه السالم ال يجيز ألحد ذكر امليت إال بخري. ومنشؤه البعد عن 

1. القمــي، الشــيخ عبــاس: ســفينة البحــار ومدينــة الحكــم واآلثــار، ج٨ ص126-
12٧، دار األرسة للطباعــة والنرش-قــم، ط2، 1416هـ.

املشاحنات العشائرية واملجتمعية وتهدئة النفوس والحرص عىل 
األوضاع،  للتوبة وتصحيح  املجال  التعامل وإفساح  اإليجابية يف 
أضف لذلك أن امليت ال نعلم من ظاهره إال خرياً وهو واليته ألمري 
النحل عيل عليه السالم وهي الكفيلة به بينه وبني ربه.  ومن أهم 

موارد ذكر املوتى بالخري:
تحتمل 	  ال  فهي  الناس  لعوام  وبالخصوص  الرتاجم  مشاريع 

فأي  املرشوع،  من  للهدف  بالنظر  املحاسن  ذكر  إال  أصالً 
مصلحة تلك املرتجاة من توثيق ارتكاب أحدهم ملحرم أو فتنة 

أو ما شابه؟؟! إال ما بمقدار أشارة بعيدة يف الثانية إن أمكن.
تثبيت مواقفهم النبيلة يف املجتمعات وهي بال شك مسجلة يف 	 

رصيدهم األخروي.
النأي عن املشاحنات والقضايا التي تسبب اإلثارة املجتمعية، 	 

الخراب  وعشاق  الفتنة  بأبطال  مليئة  املجتمعات  أن  حيث 
البناء  موجبات  من  هؤالء  محاسن  فذكر  النجاح،  وأعداء 
تستفيد  حيث  املجتمعات  يف  الصحيحني  واالجتماعي  النفيس 
تلك األوساط من تلكم املحاسن يف النماء والتطوير، فضالً عن 

تنفيه خواطر املتعلقني بتلك الشخصيات.

من . 2 جملة  وردت  لقد  )رشعية(:  أرسارنا  تذيعوا  ال 
البيت عليهم السالم تنهى عن إذاعة أرسارهم  الروايات عن أهل 
دماء  لحفظ  غالباً  التقية  عىل  حملت  وإن  وهي  املذهب،  وأرسار 
تجنب  عىل  مواردها  من  كثري  يف  محمولة  أيضاً  أنها  إال  الشيعة 
إذاعة ما يمكن أن يستهجنه أو يستسخفه املعاند فينتج عنه قدح 
عليه  الصادق  اإلمام  يقول  ذلك  ويف  شابه،  وما  شتم  أو  سب  أو 
السالم: )امتحنوا شيعتنا عند: مواقيت الصلوات كيف محافظتهم 
أموالهم  وإىل  نا،  عدوِّ عند  لها  كيف حفظهم  أرسارنا  وإىل  عليها، 
الله  )رحم  أيضا:  عنه  وجاء  فيها(2.  إلخوانهم  مواساتهم  كيف 
ومجهود  بأعمالهم  إلينا  دعاة  كانوا  ومناراً،  رساجاً  كانوا  قوما 
طاقتهم، ليس كمن يذيع أرسارنا(٣، وروي: أن اإلمام علياً )عليه 
السالم(، قد قال للرجل اليوناني بعدما أسلم: )وآمرك أن تصون 
تبد  فال  حملناك،  الذي  وأرسارنا  أودعناك،  الذي  وعلمنا  دينك، 
واللعن،  بالشتم  أجلها  من  ويقابلك  بالعناد،  يقابلها  ملن  علومنا 
والتناول من العرض والبدن. وال تفش رسنا إىل من يشنع علينا 
عند الجاهلني بأحوالنا، ويعّرض أولياءنا لبوادر الجهال..(. إىل أن 
قال: )فإنك إن خالفت وصيتي كان رضرك عىل نفسك، وإخوانك، 
أشد من رضر الناصب لنا، الكافر بنا(. وعليه فإن ثمة أرسار ال 
يجوز إذاعتها حتى ولو كانت جزءاً من التاريخ والتوثيق، عىل أن 
هذه القاعدة قد تتغري وفقاً ملعطيات أخرى منها الزمن أو إثبات 

ــم، ط1،  ــة، ج4 ص 2٨52، دار الحديث-ق ــزان الحكم ــدي: مي ــهري، محم 2. الريش
1422هـ.

3. الحرانــي، الحســن: تحــف العقــول عــن آل الرســول: ص302، مؤسســة 
19٧6م. األعلمي-بــريوت، 

مقاالت
توثيق التراث والرسالية

اذكروا محاسن موتاكم )شرعية(

ال تذيعوا أسرارنا )شرعية(
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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 )٧( اَط الَِّذيَن أَنَْعْمَت َعَليِْهْم َغرْيِ اْلَمْغُضوِب َعَليِْهْم َوالَ الضَّ رِصَ

صدق الله العيل العظيم

أومعلومات تحرف  العثور عىل وثائق  أو  أو دقتها  عدم صحتها 
مسارها إىل ما هو إيجابي.

ليس كل ما يعرف يقال )منطقية(: وهذه الضابطة . 3
أن  كما  مقال  مقام  فلكل  منطقياً،  السالفتني  الضابطتني  تجمع 
لكل مقال مقام، فلربما قيل ما يرض فالسكوت أوجب، ومن أهم 
التي  املجتمعات  يف  املنترشة  السيئة  العادات  بعض  ذلك  موارد 
تركها  أو  ال ترصيحاً،  تلميحاً  بعيد  من  إليها  اإلشارة  املمكن  من 
نهائياً واإلعراض عنها، وال بأس باالحتفاظ بها لحني الحاجة إن 
كان للحاجة مورد، فالهدف تعزيز الصفات اإليمانية واألخالقية 
بعض  ألن  العموم  وجه  عىل  ال  نتحدث  ونحن  املجتمعات.  يف 
املمارسات السلبية من الالزم ذكرها ترصيحاً أوتلميحاً لتفاديها 
أو لتحليل قضية ما، بلحاظ أن ذكرها غري  هادم وإن كانت سيئة، 
أما املمارسات السيئة التي تهدم بمجرد ذكرها فمن غري الصحيح 
بالخصوص،  مهمة  فرعية  ضابطة  إىل  نشري  وهنا  تعزيزها. 
وإجمال  اختصار  اإلمكان  قدر  الرتاثي  املوثق  يحاول  أن  مفادها 
ذكرها  لزم  إن  السيئة  والعادات  والصفات  املمارسات  تلك 
أمراً  منها  تجعل  التي  التفاصيل  يف  االستغراق  وعدم  وتوثيقها، 

مهماً وتعتربها ركيزة يف الرتاث.

مراعاة . 4 من  البد  )اجتماعية(:  املعنيني  تقبل  إمكانية 
ومن  الرتاث،  توثيق  يف  اإلنساني  والرتابط  االجتماعي  النسيج 
بغية  الالحقة  لألجيال  تقدم  رسالة  التوثيق  يكون  أن  املفرتض 
موجود  هو  ما  ودعم  وإثراء  منه  لالستفادة  بالرتاث  االعتزاز 
ال  ونرشها  الفضيلة  تعزيز  أساس  عىل  ولكن  اندثر  ما  وإعادة 
توثيق  كان  فإن  واإلحن،  والتباغض  والتشاحن  الفرقة  تأسيس 
من  مزيد  إىل  باملجتمع  يودي  محددة  ومعلومة  معينة  ممارسة 
االنشقاق والحساسية والتباعد، فال داعي له مراعاة ملن قد يلتصق 
فيهم العيب أو الخلل وهو وارد يف كل قرية أومجتمع أو عائلة. 
التوثيق  ذلك  من  املرجوة  الفائدة  بني  املقايسة  الرضوري  ومن 
والرضر املرتتب، فالتوثيق ليس ألجل التوثيق فقط وإنما لتعزيز 

الفضيلة ونرشها ملا يسمو باإلنسان والدين واألخالق واملجتمع. 
دون  فالنة  تزوج  قد  فالناً  أن  مفادها  معلومة  توثيق  قيمة  فما 
رضا أهلها بعد أن هرب معها لدولة أخرى وأجرى العقد هناك؟! 
وما العائد من القول بأن فالناً تزوج فالنة بعد أن جرت بينهما 

عالقة محرمة؟!
إن الرسالية يف أي يشء تعني العمل من زاوية تؤدي للنهوض 
باملجتمعات ونمائها، فالرسايل البنّاء قد يسجل مثالً أن الحجاب 
لم يكن بمستوى محرز يف بعض فرتات مجتمعات تاريخ البحرين 
والعتب  الشك  من  الكثري  يرفع  بما  ذلك  يعلل  أن  رشيطة  ولكن 
أنها فرتة  نسائنا مؤكداً  يقدح ويجرح يف عفة وسرت  مما  والنقد 
يوثقها  أن  ال  وأفضل،  أرقى  فرتات  وتتلوها  تسبقها  قد  معينة 
غالف  فيكون  البارزة،  السمة  وكأنها  الرتاث  سطح  عىل  طافية 
كتاب يخص املرأة البحرانية عبارة عن صورة امرأة ال تعرف كيف 
تضبط حجابها وقد برز شعرها ونحرها وصدرها ومعصماها 
تاريخ  فرتات  من  فرتة  عن  تعرب  الصورة  أن  بذريعة  وساقاها، 
اعتماد  التوثيقية  الرسالية  منطلق  من  أليس  البحرانية!!  املرأة 
صورة غالفية للمرأة بأعىل درجات حجابها وهي أيضاً فرتة من 
فرتات تاريخ املرأة البحرانية؟؟! يا ترى ما هي قيمة الرسالة التي 
ستصل للجماهري حينما ينترش الكتاب وصورة غالفه املرأة التي 
ال تضبط حجابها؟؟ يا ترى كم ستعزز تلك الصورة من ثقافات 
غري محمودة العقبى؟؟! وإليكم العكس لو اعتمدت صورة غالفية  
املطلوبة رشعاً  الرسالية   للمرأة بأعىل سقف حجابي، فهذه هي 

وأخالقاً.
فاملوثق الرسايل يدأب لتعزيز الفضائل ونبذ الرذائل والوصول 
بالرتاث إىل مستوى دقيق وعال من التوثيق واإلثبات دون أخالل 
للتشبث  داع  من  فما  وعليه  الواقعي،  الحقيقي  للرتاث  به  معتد 
بتوثيق كل يشء ملجرد إرادة التوثيق، وبالتايل فعىل كل من سقط 
يف هذا املحذور وانساق ملا ال يحمد عقباه أن يراجع نفسه ويعيد 
النظر وليعرف الهدف السامي من التوثيق بمنظور ديني أخالقي 

إنساني اجتماعي يبني وال يهدم ويرفع وال يخفض.
الرتاث  لتوثيق  تصدى  من  لكل  إجالالً  وقفت  إن  فإني  وأخري 
الرسايل  للموثق  وإكباراً  إعظاماً  أنحني  أني  إال  حاصل-  -وهو 
مجرد  من  وأعظم  أكرب  رسالياً  الرتاث  توثيق  فأهمية  منهم، 
التوثيق، فلنكن موثقني رساليني، بل فلتكن عموم الرسالية همنا 
)همنا  املوسمي  اإلسالمي  كما هو شعار جمعية مركز سماهيج 
رساليتنا(، ولتكن رسالتنا منبعثة من الدين والتدين قبل كل يشء 

ابتغاء رضا الله جل وعال.

مقاالت

ليس كل ما يعرف يقال )منطقية(

إمكانية تقبل المعنين )اجتماعية(
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بقلم: بدر عيىس الحاج

الرحيم:  الرحمن  الله  )بسم  الكريم:  كتابه  يف  تعاىل  قال 
َماِء إىَِل اأْلَْرِض ُثمَّ َيْعُرُج إِلَيِْه يِف َيْوٍم َكاَن  ُيَدبُِّر اأْلَْمَر ِمَن السَّ
ا َتُعدُّوَن( )آية 5 – سورة السجدة(،  ِمْقَداُرُه أَلَْف َسنٍَة ِممَّ
وقال عز وجل يف آية أخرى: )َكأَنَُّهْم َيْوَم َيَرْوَن َما ُيوَعُدوَن 
لَْم َيلْبَُثوا إاِل َساَعًة ِمْن َنَهاٍر( )آية ٣5 – سورة األحقاف(، 
أَْو  َعِشيًَّة  إاِلَّ  َيلْبَُثوا  لَْم  َيَرْوَنَها  َيْوَم  )َكأَنَُّهْم  وقال سبحانه: 
من   55 اآلية  ويف  النازعات(،  سورة   –  ٤٦ )آية  ُضَحاَها( 
ُيْقِسُم  اَعُة  السَّ َتُقوُم  )َوَيْوَم  يقول عز وجل:  الروم  سورة 

الُْمْجِرُموَن َما لَبُِثوا َغرْيَ َساَعٍة( .
)يوم  زمنياً،  وإنكماشاً  تمديدا  نجد  السابقة  اآليات  يف 
وضحاها،  عشية  نهار،  من  )ساعة  سنة(،  ألف  مقداره 
مالبثوا غري ساعة(، وهذا يكشف أن الزمن عند الله سبحانه 
وعىل  واملكان،  الزمان  نطاق  خارج  وجل  عز  فهو  أداة، 
النقيض سائر املوجودات التي يحدها الزمان واملكان، قال 
َر الله َنْفساً إَِذا َجآَء أََجلَُهآ(، فاإلنسان هو  تعاىل: ) َولَن ُيَؤخِّ
إليه عمله، لذلك قالت العرب:  ما يعيشه من العمر مضافاً 
الشمس  إن لم تقطعه قطعك(، بل حتى  )الوقت كالسيف 
والقمر الذين تحدد بهما األيام واألسابيع واألشهر واألعوام 
َماَء َكَطيِّ  مقدر عليهما األفول، قال تعاىل: )َيْوَم َنْطِوي السَّ

ِجلِّ لِلُْكُتِب( . السِّ
ِعْفِريٌت  )َقاَل  و٤0(:   ٣9 )آية  النمل  سورة  يف  يف  ونجد 
َقاِمَك * َوإِنِّي َعلَيِْه  َن الِْجنِّ أََنا آِتيَك ِبِه َقبَْل أَن َتُقوَم ِمن مَّ مِّ
ِبِه  آِتيَك  أََنا  الِْكتَاِب  َن  ِعلٌْم مِّ ِعنَدُه  الَِّذي  أَِمنٌي(، )َقاَل  لََقِويٌّ 
َقبَْل أَن َيْرَتدَّ إِلَيَْك َطْرُفَك(، قبل أن تقوم يف األوىل بل األكثر 
من ذلك قوي أمني أي بدون مشقة، وهو األمر الذي تعجز 
عىل  وتطور  إمكانيات  من  تملك  ما  كل  مع  اليوم  البرشية 
فعل ذرة منه، وربما اليشء الوحيد الذي أنجز هذا العرص 
الحاسوب  بواسطة  للقارات  عابرة  جراحات  إجراء  هو 
واألقمار االصطناعية، وهو طبعا إنجاز لكنه أقل من قليل 
مقارنة بإنجاز مادي ملموس وقبل ثالثة آالف سنه تقريبا 
تخيله  عن  حتى  اإلنسان  فيعجز  اآلخر  أما  ق.م(،   9٦٣(
)قبل أن يرتد إليك طرفك(، وبالفعل رآه مستقرا عنده يف 
ملح البرص، وهذه قدرة إلهية سخرها الله يف هذان فاخترصا 

بها الزمان واملكان .

ويف حادثة اإلرساء واملعراج قال عز وجل: )ُسبَْحاَن الَِّذي 
َن الَْمْسِجِد الَْحَراِم إىَِل الَْمْسِجِد اأْلَْقَص(  ٰى ِبَعبِْدِه لَياًْل مِّ أرَْسَ
)آية 1 – سورة اإلرساء(، ويقول عز وجل يف اآلية 8 و9 من 
، َفَكاَن َقاَب َقْوَسنْيِ أَْو أَْدَنى(،  سورة النجم: )ُثمَّ َدَنا َفتََدىلَّ
بني  فاملسافة  واملكان،  للزمان  جبار  اختصار  أيضا  وهنا 
تقريبا  مرت  كيلو   1250 األقص  واملسجد  الحرام  املسجد 
بالراحلة،  يوما   20 إىل   15 يستغرق  ربما  قطعها  أن  أي 
فاق  املعراج  ولعل  ثواٍن،  يف  فقطعها  )ص(  الرسول  أما 
كل ما يمكن أن نتصوره ، إذ بلغ الرسول )ص( مبلغا ما 
)ع(  جرئيل  وحتى  بعده،  أحد  يبلغه  وال  قبله  أحدا  بلغه 
لَیَْس  اللَِّه  َرُسوَل  َیا  )َتَقدَّْم  امللك املقرب واألمني قال:  وهو 
لِی أَْن أَُجوَز َهَذا الَْمَکاَن َو لَْو َدَنْوُت أَْنُملًَة اَلْحرَتَْقُت(، فأي 
اختصاراً للزمان واملكان أكرب من هذا ؟ ، ونحن نقرأ حتى 
للقمر  فضائية  مركبة  أرسل  السوفيتي  االتحاد  أن  اليوم 
عىل  هبطوا  أنهم  األمريكيون  قال  وبعدهم  1958م،  سنة 
سطح القمر سنة 19٦9م، وهو األمر الذي مازال عدد من 
للرد  الحربية  بالدعاية  ويصفونه  فيه  يشككون  الباحثني 
اإلسهاب  عن  نعجز  طويلة  والقصة  آنذاك  السوفيت  عىل 

فيها خالل هذه املساحة املحدودة.
ونرى يف اآلية 1٤ من سورة العنكبوت قوله تعاىل بشأن 
وعن  َعاماً(،  َخْمِسنَي  إاِلَّ  َسنٍَة  أَلَْف  ِفيِهْم  )َفلَبَِث  )ع(:  نوح 
الكهف يقول عز وجل يف اآلية 25 من ذات السورة:  أهل 
)َولَبُِثوا يِف َكْهِفِهْم َثالَث ِماَئٍة ِسننَِي َواْزَداُدوا ِتْسعاً(، وهناك 
اآليتان 5٦ و5٧ من سورة مريم: )َواْذُكْر يِف الِْكتَاِب إِْدِريَس 
إذن هو خارج  َعلِيًّا(  َمَكاًنا  َوَرَفْعنَاُه  َنبِيًّا،  َكاَن ِصدِّيًقا  إِنَُّه 
أنه رفع مكانا عليا، قيل  الزمان واملكان فهو لم يمت كما 
يف  روحه  قبض  الله  أن  البعض  وقال  الثانية،  السماء  هي 
ومثله  الكريمة،  اآلية  مقابل  ثابت  غري  هذا  ولكن  السماء 
النبي عيىس )ع( قال سبحانه وتعاىل يف اآلية 15٧ و 158 

َفَعُه اللَُّه إِلَيِْه( . من سورة النساء: )َوَما َقتَلُوُه َيِقينًا، َبل رَّ
وبناءاً عىل كل ما سبق يتضح أن الزمان واملكان مجرد 
أداتني بيد الله سبحانه، وأنهما تجريان عىل سائر املخلوقات 
مولد  املشككني يف  دليل وحجة عىل  يشاء، ويف هذا  إال من 
اإلمام املهدي عليه السالم، الذين قالوا بأن أحدا ال يمكن أن 
يبقى 1182 سنه )منذ مولده الرشيف سنه 255 هـ حتى 
اليوم(، يقول الله سبحانه وتعاىل عن يونس )ع( يف سورة 
الصافات: )لَْواَل أَنَُّه َكاَن ِمْن الُْمَسبِِّحنَي لَلَبَِث ِفيبَْطنه إىَِل َيْوم 
أََراَد  إَِذا  أَْمُرُه  )إِنََّما  الله عز وجل:  ُيبَْعُثوَن(، ونختم بقول 

َشيْئًا أَن َيُقوَل لَُه ُكن َفيَُكوُن( .

مقاالت
اإلرادة اإللهية وخاصية الزمان والمكان
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بقلم: زهرة من املربز - اإلحساء

املباراة 90 دقيقة واملسلسل ٦0 دقيقة الفيلم 1٣0 دقيقه الصالة 
5دقايق جهنم مدى الحياة والجنة مدى الحياة للعقول الراقية تأملوها 
ويف  الهاتف 80صديق  يف  ٣00 صديق  الواتساب  يف  أحبابي/  جيدا 
عنده 20صديق ولألسف مو عارف  واليل يحب  املنطقة 50 صديق 
اهلك  جنازتك  ويف  واحد  الشدة  ويف  يخيل/  اليل  ومن  يحب  اليل  من 
يف القرب وحدك ال تستغربون هذه هي الحياة حقيقة/ ما تنفعك إال 
ترك  فمن  نفسك  ع  فأبكي  عىل مصحفك  غباراً  وإذا وجدت  صالتك 
قراءة القرآن ثالثة أيام من غري عذر سمي هاجراً ولكن امتثاال لقوله 
تلو  جنازة  غريب  عالم  املؤمنني(/  تنفع  الذكرى  فإن  )واذكر  تعاىل 
جنازة وفاة بعد وفاة أخبار املوت كالصاعقة فالن مات بحادث سيارة 
الدنيا وراء  تركوا  كلهم  وآخر مات بمرض وآخر كان يميش وسقط 
فجهز  ويومك  يومي  سيأتي  فحتما  الرتاب  تحت  ودفناهم  ظهورهم 
انك صغريا  بحجة  التوبة  تؤخر  يامن  له رجوع/  ليس  لسفر  العدة 
بالسن عذراً فاملقابر ليس مكتوب عليها للكبار فقط/ الدنيا ثالثة أيام 
األمس عشناه ولن يعود واليوم نعيشه ولن يتوه والغد ال ندري أين 
سنكون فصافح وسامح وتصدق فأنا وأنت وهم راحلون!/ راح أقول 
والبنوك  زحمة  واألسواق  زحمه  للشوارع  فيه  نستمع  وياريت  كالم 
واملالعب  زحمة  واملطاعم  زحمة  واملقاهي  زحمة  والجامعات  زحمة 
زحمة واملساجد ال يوجد احد فيها لالسف نادر من يجي يذكر ربه/ 
عليه.. ومن  مات  »من عاش عىل شيئ  الكريمة  أختي  الكريم  فأخي 
بهذه  اآلخرين الن  وننفع  نتعلم  »فياريتنا  عليه  بعث  مات عىل شيئ 

الدنيا نادر نشوف من ينصحك ويبيلك الخري.

بقلم: ساجدة أبو صباع - القطيف

الله عليه واله وسلم ))افضل أعمال أمتي  الله صىل  قال رسول 
محمد  وآل  محمد  والء  عشقتم  يامن  األحبة  أيها  الفرج((  انتظار 
التمهيد  علينا  فيجب  الزمان  تقدم  كلما  كثرية  والبالءات  املحن  إن 
لألسف  البعض  الفداء  مقدمه  لرتاب  روحي  زماننا  إمام  لظهور 
يعتقد إن ظهور اإلمام يكون بامتالء األرض ظلماً وجوراً وال يفهم 
ويسلم  الفرج  لوليك  عجل  اللهم  بقول  ويكتفي  الحقيقي  املعنى 
أمره للواقع الذي يعيشه فالتمهيد يكون بتهيئة الظروف واألحوال 
وجود  عدم  وهو  الظهور  من  املانع  رفع  املمهد  فوظيفة  لظهوره 
أنصار والسعي إىل تمهيد ظهوره  فعىل كل ممهد تهيئة األرضية 
للرتبيه وإيجاد أنصار لإلمام وهذا ال يتحقق إال بالعمل املستمر ألن 
ظهوره متوقف عىل أعمالنا فهي التي تعجل أو تأخر فإمامنا ينتظر 
الحقيقي  البناء فاملنتظر  باالنتظار  التمهيد لخروجه وهذا يتحقق 
كالذي ينتظر عزيزاً عىل قلبه يتوقع قدومه فاملؤمن املنتظر لقدوم 
لظهوره  لالستعداد  وعمله  جهده  ازداد  انتظاره  اشتد  كلما  مواله 
وتحقيق رشوط االنتظار الحقيقي يف نفسه بالعلم ومعرفته باإلمام 
يعقوب  النبي  إذا  خدمته  يف  والسعي  باإلمام  الروحي  وارتباطه 
ابيضت عيناه من الحزن عىل فراق يوسف وزليخة كذلك  وشموا 
ريح يوسف من منا شم رائحة املهدي ومن منا زليخة يف عشقها 
تهز  التي  الرصاخات  تلك  ننتظر  وانتظاره  حزنه  يف  يعقوب  ومن 
عرش السموات واألرض  سيدي ذابت القلوب وعميت العيون لشوق 

اللقاء يا ابن األتقياء.

نصيحة للغافلين
مقاالت

للمهد المهدوي
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مواليد السعادة
رزق كل من:

حسنياألستاذ عيل عبدالشهيد ريض

محمدالسيد عباس سيد حميد

رقيةاألستاذ فايز أحمد آل خرفوش

فاطمةخليل حسن إبراهيم

محمديوسف محمد البناء

إدارة جمعية مركز سماهيج اإلسالمي تبارك لهم 
يجعل  أن  الله  وتسأل  ذرية،  من  الله  رزقهم  بما 

ذريتهم ثابتة عىل خطى محمد وآل محمد.

المسيح يفوز برئاسة نقابة أسري
اإلدارة  مجلس  لعضو  تبارك  الجمعية 
فوزه  بمناسبة  املسيح  عبدالله  الرادود 
يف  أرسي  رشكة  عمال  نقابة  برئاسة 
لرئاسة  االنتخابي  االستحقاق  معرتك 

النقابة.
الكوادر  دور  عىل  فإنما  دل  إن  وهذا 
يف  الجمعية  خرجتها  التي  والطاقات 
املجتمع والعمل التطوعي، وتشد عىل يد 

املسيح وتتمنى له كل التوفيق.

مبروك التخرج من الثانوية بامتياز
بالتهنئة  الجمعية  إدارة  مجلس  يتقدم 
سماهيج  مركز  إدارة  عضو  إىل  الحارة 
»عيل  املؤمن  الخلوق  الشاب  الشبابي 
تخرجه  بمناسبة  املؤذن«،  أحمد حسن 
الثانوية،  املرحلة  من  امتياز  بدرجة 
يف  والنجاح  التوفيق  كل  له  متمنني 

مسريته العلمية.

الحمدلله عىل سالمتك أبا حسني
تعرض الحاج عيل بن محمد حسن آل خرفوش أحد أكرب وأهم داعمي الجمعية مادياً 
ومعنوياً إىل انتكاسة صحية مفاجئة حيث أجريت له عملية منظار يف مستشفى 
الصحة  من  مزيداً  له  ونرجو  األعني  قرة  بالسالمة..  خرج  ثم  الطبي،  السلمانية 
والعافية يف خدمة العمل التطوعي والدين الحنيف. يذكر أن وفدا من الجمعية قد 

زاره أثناء تواجده باملستشفى لإلطمئنان عليه أوال وعرفانا بجميله ودعمه ثانيا.

الهويدي مكلاًل بتاج جده

يباركون  الجمعية  إدارة وأعضاء ومنتسبو 
بمناسبة  الهويدي  حسني  السيد  لفضيلة 
تتويجه بتاج عمامة جده رسول الله )ص( 
عىل يد آية الله العظمى املرجع الديني األعىل 
شعبان   15 يوم  السيستاني  عيل  السيد 
لباس  2016م..  مايو   23 املوافق  143٧ه 

التقوى يا أبا سيد عيل.

االطمئنان على سالمته الشيخ عباس

يف ليلة االثنني 15 نوفمرب 2015م، قام وفد من جمعية مركز سماهيج 
اإلسالمي يتقدمهم سماحة الشيخ جمال آل خرفوش واألستاذ أحمد 
آل خرفوش وعدد من أعضاء مجلس اإلدارة واملنتسبني بزيارة لسماحة 
يف  العالجية  رحلته  من  عودته  بمناسبة  السماهيجي  عباس  الشيخ 

لندن، واالطمئنان عىل صحته. وقدم الوفد هدية متواضعة.

التواد والتراحم
التواد والتراحم .. الجسد الواحد
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يمكنكم مشاهدة النرشة بصيغة PDF يف موقع الجمعية
أو امسح الكود QR Code املوجود عىل الجانب األيرس

ْ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 143٧هـ إىل شهر شعبان 143٧هـ
تاريخ الوفاةاالسم

2015/12/٤مرنا حسني

2015/12/1٧معيل إبراهيم عيل حسني الطعان

2015/12/2٣معيل حسن عيل حسني النواخذة

2015/12/2٤معيىس عيل إبراهيم حسن آل حبيب

201٦/1/19ممحمود فاضل أحمد محمد عيل

201٦/1/٣1مأم إبراهيم محمد إبراهيم مهدي

201٦/2/9ممحمد إبراهيم عيىس آل مهدي

201٦/٣/٧مخاتون عيىس عيل النواخذة

201٦/5/1ممليحة إبراهيم أبونصيب

201٦/5/٦مفاطمة حبيب أبوشيخة

201٦/5/21محسن أحمد محمد العريس

201٦/5/22مسالمة عيل )أم عباس(

رحم اهلل من يقرأ سورة الفاتحة
* املرحوم الحاج عيل إبراهيم حسني الطعان

الحاجة فاطمة بنت يوسف خلف بعد  الحاج عيل  للعام )1٣٤٤هـ( تقريباً، تزوج  املوافق 2٧ صفر  من مواليد منتصف سبتمرب عام )1925م( 
انفصالها عن زوجها األسبق الحاج عبد الله بن حسن سلمان العرادي وهي بنت املعلمة األشهر يف القرية الحاجة )سارة( رحمها الله التي تزوجها 
أبوه، وأنجب منها -فاطمة- أربعة من البنني هم التوايل: )يوسف، حسن، محمد، عبدالنبي(، أما البنات فسبع فيكون املجموع أحد عرش بطناً بلحاظ 

أن ابنه محمد قد تويف شاباً بعد مرض عضال عام )19٧5م(.
يعد الحاج عيل أحدى قطبي رحى املواكب األعرق يف تاريخ قرية سماهيج، عرف الحاج عيل بخدمته داخل املآتم وذلك بالتكفل بمهمة )صب القهوة( 

عىل كل رواد املأتم يف أي مأتم يرتاده، وما كان يسمح ألحد من الشباب النيابة عنه يف هذه املهمة طلباً لثوابها العظيم. 
وافاه األجل راحالً إىل رحاب الحسني عليه السالم عن عمر ناهز التسعني عاماً قىض جله يف خدمة مواله، وذلك يف ليلة الجمعة بتاريخ 2015/12/1٧م 
املوافق 5 ربيع األول للعام )1٤٣٧هـ(، ودفن يف مقربة سماهيج التاريخية صباح اليوم الجمعة.   التفاصيل يف موسوعة سماهيج - قسم الرتاجم

* املرحوم الحاج عيىس عيل إبراهيم آل حبيب

الثانوية. التحق للعمل بوزارة  من مواليد عام )19٦5م(، تلقى تعليمه النظامي يف مدرسة سماهيج وبعدها استأنف دراسته حتى أنهى املرحلة 
الصحة واستمر فيها حتى رحيله، وبحكم انتسابه لعائلة آل حبيب العريقة يف ركوب البحر، امتهن صيد السمك.  شغف الحاج عيىس بكرة القدم 

وكان صاحب تسديدات قوية وصائبة، ويعترب من الالعبني البارزين يف فريق الساحل املعروف.
تميز أبوعيل إضافة لخلقه الرفيع املشهود وتواضعه البديع املعهود، بالتزامه الديني الرصيح عىل محياه حيث وقار املؤمن، فكان عاشقاً للقرآن الكريم 
والدعاء إذ تفنن يف قراءتهما بصوته الجهوري الشجي، وقد دعاه مركز اإلحياء بجمعية مركز سماهيج اإلسالمي مرات عديدة إلحياء دعاء كميل أو 

زيارة وارث أو زيارة عاشوراء.
يف السنوات األخرية أخذ الحاج عيىس يعاني من بعض املشاكل الصحية، إىل أن استفحل األمر فأصيب بتليف يف الكبد جر معه مشاكل صحية أخرى.

مشيئة الله اقتضت أن يختار عبده الصالح ليلة الجمعة 2015/12/2٤م املوافق 12 ربيع األول للعام )1٤٣٧هـ( فأعلن عن نبأ رحيله املفجع الذي 
تفطرت له قلوب أهايل سماهيج وخارجها، فشيعته الجموع املحبة يف طقس بارد ممطر إىل مثواه األخري بمقربة سماهيج التاريخية صباح يوم الجمعة 
التفاصيل يف موسوعة سماهيج - قسم الرتاجم 2015/12/25م املوافق 1٣ ربيع األول للعام )1٤٣٧هـ(.        
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املرحوم الحاج حسن أحمد العريس
من مواليد عام )1925م(، تلقى 
أبيه  يد  عىل  القرآني  التعليم 
من  فكان  وحفظاً،  قراءًة  فأتقنه 
القراءة  يجيدون  الذين  القالئل 
قراءة  بمقدوره  إذ  عام  بشكل 
والصحف  والكتب  األدعية 
من  كسائر  وليس  برباعة، 
يتعلمون القرآن يف تلك الفرتة فال 
الكريم  القرآن  يجيدون إال قراءة 
لرسم  حفظهم  عىل  معتمدين 
ذاكرتهم  تختزنه  وما  الحروف 
آخر  كتاباً  أعطوا  وإذا  آيات،  من 
ال يعرفون قراءته. لذا نجد الحاج 
من  الله  رحمه  العريس  حسن 
املثقفني األوائل يف قرية سماهيج حيث يمتلك علماً جماً وثقافة واسعة 
وكأنه قد درس يف التعليم النظامي باملدارس، حيث يخوض يف الكثري 
العلمية والدينية ولديه اطالع بأمور السياسة والحراك  القضايا  من 
العاملي. يذكر أن الحاج حسن قد تعلم الخطابة عىل يد أبيه الخطيب 
املشهور الحاج أحمد العريس غري أنه لم يستمر كثرياً فيها بالرغم من 

قراءة لبعض املجالس األسبوعية.
يف  القريب حيث كان متخصصاً  البحر  الحاج حسن بركوب  اشتغل 
يف منطقة راس  )القراقري( خصوصاً  والصيد بطريقة  الحظور  بناء 
به  يكد  الذي  األسايس  رزقه  مصدر  الصيد  وكان  )الكشاشة(،  الحد 
عىل عياله، حيث يبني الحظور بهندسته الخاصة ويصنع )القراقري( 

بيده.
البني سواء  الجبارة يف إصالح ذات  الحاج حسن بجهوده  لقد ُعرف 
تزويج  له مساٍع يف  كانت  كما  الجماعات،  أو  العوائل  أو  األفراد  بني 
العديد من الشباب والفتيات حيث أنه من املتربعني للبحث عن زوجات 
اثنني  بني  للتوفيق  تعاىل  الله  وفقه  ولكم  للعازبات،  وأزواج  للعزاب 

والجمع بني رأسني عىل سنة النبي محمد صىل الله عليه وآله وسلم.
من جهة أخرى فإن الحاج حسن العريس من املتحركني األساسيني 
يف الثمانينات لثبيت حظور وقف مأتم الزهراء عليها السالم بمنطقة 
تابع  لم يكن يملك مصدر دخل، حيث  الذي  )الكشاشة(  الحد  راس 
الحظور  تلك  تثبيت  شأنه  من  ما  كل  يف  وشارك  ثقل  بكل  القضية 
كأوقاف للمأتم املذكور إىل أن نطق بالحكم املرحوم العالمة املجاهد 

الشيخ عبد األمري الجمري )قدس(.
بنت  سعادة  املرحومة  األوىل  بزوجتني:  العريس  حسن  الحاج  اقرتن 
أحمد حسن املتوفاة بحادث سري بتاريخ 198٧/٦/2٦م املوافق  29 
شوال )1٤0٧هـ(،  فأنجبت له ولده البكر )أحمد( الذي هو رئيس 
ومؤسس مأتم الرسول األعظم )ص( و)عيل( وبنتاً، ثم تزوج بكريمة 
الحاج محسن مليح العرادي فأنجبت له ستة ذكور هم )محمد، عبد 
الله، فاضل، فايز، مهدي، وقاسم( ومن البنات اثنتني، وأبناؤه الستة 
قد امتهنوا مهنة أبيهم يف ركوب البحر حيث استطاعوا أن يرتبعوا عىل 
عرش البحارة يف سماهيج بفضل توجيهات أبيهم وعزمهم ومثابرتهم.

يعد الحاج حسن العريس من األركان األساسية لرواد مجلس جدنا 
خرفوش،  آل  أحمد  الحاج  ووالدنا  خرفوش  آل  حسن  محمد  الحاج 
لنهاية  املكوث  الصباحية واملسائية ويطيل  الفرتتني  فكان يحرض يف 
الكثري من  ومهماً حيث يبدي رأيه يف  املجلس، وكان حضوره فاعالً 
املسائل العالقة ومثار النقاش، وال أنىس بشاشته املعهودة وضحكته 
التلقائية طيلة التزامي بالحضور يف ذلك املجلس، حيث لني العريكة 

وطيب السجايا وروحه املرحة.
كانت للحاج حسن عالقة وطيدة بالكثري من املشايخ خصوصاً أولئك 
فيه، ولطاملا  الذي هو ركن أساس  الزهراء  مأتم  يعتلون منرب  الذين 
جملة  من  حسن  الحاج  ويعترب  منزله،  يف  منهم  الكثري  استضاف 
خصوصاً  السالم  عليها  الزهراء  مأتم  يف  كلمة  لها  التي  الشخصيات 
عادة  وله  مادياً،  املأتم  دعم  يف  مشهود  دور  وله  للخطيب  بالنسبة 
الرضا  اإلمام  بمناسبة استشهاد  يقيم وليمة عشاء  إذ  سنوية قديمة 

عليه السالم وإىل اآلن يف مأتم سماهيج الكبري.
إيمانه  بفضل  منها  نجى  مميتة  بجلطة  أصيب  األخرية  السنوات  يف 
العالج  تلقى  حيث  السالم،  عليهم  البيت  أهل  وبركة  املؤمنني  ودعاء 
باملستشفى الدويل فصار طريح الفراش وقد ترضر برصه بشكل كبري 
تكن  لم  الجلطة  قبل  عينيه  له يف  أجريت  التي  العملية  أن  خصوصاً 
ناجحة، ومع ذلك كان يحتفظ بكامل ذاكرته ويعرف كل من يأتيه 
الغابرة،  واملسائل  القديمة  القضايا  كل  ويتذكر  الجميع  عن  ويسأل 
واستفدنا منه كثري يف توثيق العديد من املعلومات الخاصة بمرشوع 

)موسوعة سماهيج( التوثيقي الضخم.
الشهداء  األول العتالئي منرب سيد  الذي هو  اليوم  ذلك  أبداً  أنىس  وال 
سالم الله عليه وذلك يف مأتم سماهيج الكبري كصانع )قاريء مقدمة( 
العريس  الحاج حسن  كان  )قدس(، حيث  العدناني  السيد  ألستاذنا 
املجلس  انتهى  وملا  يل،  فرحاً  يتهلل  ووجهه  للمنرب  مواجهاً  يجلس 
الخطيب  بأبي  ذكرتني  )لقد  العربة:  وقد خنقته  قال يل  به  والتقيت 
كان  وقد  املنرب(،  عىل  وجهامته  طوله  شابهت  الذي  العريس  أحمد 
للحاج حسن أطيب األثر يف تشجيعي عىل الخطابة واالستمرار وأكثر 

الناس فرحاً يل ملا ثبُّت أقدامي يف هذا السلك العظيم.
وجدير بالذكر أن الحاج حسن منحدر من عائلة وجهاء، فجده الحاج 
القرآن  ومعلمي  والخطباء  اللؤلؤ  تجار  أشهر  من  العريس  محمد 
والجماعة  الجنائز  الكبار يف صالة  البحرين  لعلماء  والوكالء  الكريم 
العريس-والد  أحمد  الحاج  إبنه  ورثه  وكذلك  الزواج،  عقود  وإجراء 
لقرية  مختاراً  بتنصيبه  الوجاهة  تلك  عىل  زاد  الذي  حسن-  الحاج 

سماهيج لفرتة طويلة.
شعبان   1٤ املوافق  201٦/5/21م  السبت  يوم  حسن  الحاج  تويف 
مقربة  يف  ودفن  عاماً  التسعني  ناهز  عمر  عن  )1٤٣٧هـ(،  للعام 
الفراش  الزم  أن  بعد  الظهرين،  صالة  عقيب  التاريخية  سماهيج 
لسنوات دون حراك سوى ذاكرته القوية التي احتفظت بكل يشء إىل 
آخر عهده، فانطوت صفحة عظيمة من تاريخ شخص عظيم ما فتيء 
أبنائه  أياديه معطاءة عرب  تزال  وما  ودينه  أهله ومجتمعه  يف خدمة 

الذين حذوا حذوه يف أعمال الرب والخري.

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