� 3أم�سيات العني العودة الرم�ضانية الرابعة لعام 2008م 1429 -هـ
الليلة رم�ضان �سبتمرب
املكان  /املنزل
املحا�ضر

التاريخ :من  4رم�ضان �إىل  18رم�ضان 1429هـ  /الوقت :من ال�ساعة � 4إىل  5:30ع�صراً.
املكان� :صالة الزهراء (ع)  /عدد الفرق  16فريق للدوري والك�أ�س للفئتني.
لال�ستف�سار والت�سجيل :يرجى االت�صال على .36355933

فعاليات املركز بالتعاون مع م�أمت الزهراء (ع)

 *5مضيف مبناسبة ليلة النصف ذكرى مولد اإلمام احلسن اجملتبى (ع) ،بعد قراءة
اخلطيب.
 *6إحياء وفاة اإلمام علي بن أبي طالب (ع)
 ليلة  19رمضان  :مشاركة الرادود احلسيين عيسى النوري ،الساعة  9:30مساءاً. ليلة  20رمضان  :مشاركة الرادود احلسيين أباذر احللواجي ،الساعة  9:30مساءاً. ليلة  21رمضان  :مشاركة الرادود احلسيين عبداهلل املسيح ،الساعة  9:30مساءاً. *7إحياء ليلة القدر الشريفة :ليلة  23رمضان وسيوزع كتيب خاص حيتوي على برنامج ليلة
القدر امليسر ،من إصدار مجعية مركز مساهيج اإلسالمي.
 *8إقامة صالة عيد الفطر السعيد :بإمامة فضيلة الشيخ مجال خرفوش ،الساعة 6:30
صباحاً.

�آخر �أخبار املركز

* مت إشهار مجعية مركز مساهيج اإلسالمي يف  10إبريل 2008مُ ،
وشكل جملس اإلدارة يف اجتماع
اجلمعية العمومية املنعقد يف يوم اجلمعة املوافق 2008/6/6م ،وهم:
رئي�س اجلمعية.
 ف�ضيلة ال�شيخ جمال خرفو�شنائب الرئي�س.
 �أحمد حميد علي حم�سن�أمني ال�سر.
 �أ .حبيب عبداهلل الفرجالأمني املايل.
 ح�سني يو�سف �أحمد حممدرئي�س ق�سم العالقات العامة.
 ح�سني حممد ا�سماعيل احلداد ال�سيد حممود العلوي ال�سيد حميد رئي�س ق�سم امل�شاريع. -يا�سر عبداحل�سني عي�سى �أبون�صيب رئي�س ق�سم الأن�شطة والفعاليات.

* إصدار شريط األفراح (جانا ربيع) للرادود املتألق أبو حسن اإلحسائي ومشاركة الناشئ
الالمع حسني العود.
 *9اإلعداد إلصدار عزائي جديد بصوت الرادود املبدع عبداهلل املسيح ملوسم حمرم احلرام
1430هـ.
* اإلعداد لعمل كليبات للرواديد املتميزين يف موكب الزهراء (ع) مثل علي عبدالشهيد وجعفر
حمسن وغريهما.

�سبتمرب
رم�ضان

دورة البالي�ستي�شن الرم�ضانية الأوىل  -لفئة الكبار وال�صغار

الإم�ساك

* سيبدأ برنامج األمسيات يف الساعة العاشرة والربع مساءاً.

ال�صبح

احلاج عي�سى �أبون�صيب
فتاح ح�سن خرفو�ش

ال�شروق

احلاج حممد علي البناء

الظهرين

4

مكتب حملة ال�سادة
احلاج ح�سن امل�سيح
احلاج �أبوز هري

اليوم

الع�شاءين

اجلمعة
ال�سبت
االثنني
الثالثاء
اخلمي�س
ال�سبت
الأحد

3
4
6
7
9
11
12

4
5
7
8
10
12
13

ال�شيخ ح�سن الغ�سرة
ال�شيخ عبدالأمري املخلوق
ال�شيخ عبدالنبي الن�شابة
ال�شيخ عبداحل�سني العكري
ال�سيد حم�سن الغريفي
ال�شيخ حممد اخلر�سي
ال�شيخ ر�ضي القفا�ص

احلاج حممد ر�ضي

10
الــمـــنــــا�ســــبــــــات
والأم�سيات الرم�ضانية

الثالثاء 1

06:12 11:37 05:18 03:59 03:43 2

االربعاء 2

06:11 11:37 05:18 03:59 03:43 3

اخلمي�س 3

06:10 11:37 05:18 04:00 03:44 4

اجلمعة 4

06:09 11:36 05:19 04:00 03:45 5

الشيخ عبداألمري املخلوق  -مكتب محلة السادة

ال�سبت

5

06:07 11:36 05:19 04:01 03:46 6

إعالن والية العهد لإلمام الرضا (ع)

االحد

6

06:06 11:36 05:20 04:01 03:46 7

االثنني

7

06:05 11:35 05:21 04:02 03:47 8

الثالثاء 8

06:04 11:35 05:21 04:02 03:47 9

الشيخ حسن الغسرة
بيت احلاج حممد رضي
نزول الصحف على النيب إبراهيم (ع)

نزول التوراة على النيب موسى (ع)

الشيخ عبدالنيب النشابة -بيت احلاج حسن املسيح

وفاة أبو طالب (ع)

الشيخ عبداحلسني العكري -بيت احلاج أبو زهري

مولد النيب حييى (ع)

االربعاء 06:03 11:35 05:21 04:03 03:48 10 9

السيد حمسن الغريفي  -بيت احلاج حممد البناء

اخلمي�س 06:02 11:34 05:21 04:03 03:48 11 10

وفاة السيدة خدجية (ع)

اجلمعة 06:01 11:34 05:22 04:04 03:49 12 11

الشيخ حممد اخلرسي
بيت احلاج عيسى أبونصيب (أبوفيصل)

ال�سبت 06:00 11:34 05:22 04:04 03:49 13 12

االحد

مؤاخاة النيب (ص) بني الصحابة

الشيخ رضي القفاص  -بيت فتاح خرفوش

05:59 11:33 05:23 04:05 03:50 14 13

االثنني 05:58 11:33 05:23 04:06 03:51 15 14

غزوة أحد 3هـ واستشهاد احلمزة (ع)

الثالثاء 05:56 11:33 05:23 04:06 03:51 16 15

مولد اإلمام احلسن الزكي (ع)  3هـ

االربعاء 05:55 11:32 05:24 04:06 03:51 17 16
اخلمي�س 05:54 11:32 05:24 04:07 03:52 18 17

غزوة بدر  2هـ

اجلمعة 05:53 11:32 05:25 04:07 03:52 19 18

نزول الزبور على النيب داوود (ع)

ال�سبت 05:52 11:31 05:25 04:08 03:53 20 19

َجر ُح اإلمام عل ّي (ع) يف احملراب

05:51 11:31 05:25 04:08 03:53 21 20

يوم وصيِّة اإلمام عل ّي (ع)

االثنني 05:50 11:30 05:26 04:09 03:54 22 21

استشها ُد اإلمام عل ّي (ع)  40هـ

الثالثاء 05:50 11:30 05:26 04:09 03:54 23 22

لـيـلــة الـقـدر الـمباركـة

االربعاء 05:47 11:30 05:27 04:10 03:55 24 23

نُـ ــزول ال ـ ُقــرآن الكريم

االحد

اخلمي�س 05:46 11:29 05:28 04:10 03:55 25 24
اجلمعة 05:45 11:29 05:28 04:11 03:56 26 25

ي ــوم الـ ـقـدس الــعال ـمــي

ال�سبت 05:44 11:29 05:28 04:11 03:56 27 26

االحد

05:43 11:28 05:28 04:12 03:57 28 27

االثنني 05:42 11:28 05:29 04:12 03:57 29 28
الثالثاء 05:41 11:28 05:29 04:13 03:58 30 29

قال رسول اهلل (ص):
الشقي َمن ُحرم غفران اهلل يف هذا الشهر العظيم)).
((فإن
ّ

الربنامج الرم�ضاين
جلمعية مركز �سماهيج الإ�سالمي
رم�ضان 1429هـ � -سبتمرب 2008م
�شعارنا

معاً نحو عمل م�ؤ�س�ساتي حقيقي

كلمة املركز...

قال رسول اهلل (ص)(( :أيّها الناس ،إنّه قد أقبل إليكم شهر اهلل
بالربكة والرمحة واملغفرة ،شهر هو عند اهلل أفضل الشهور ،وأيّامه أفضل
األيّام ،ولياليه أفضل الليالي ،وساعاته أفضل الساعات ،هو شهر دعيتم فيه
إىل ضيافة اهلل ،وجعلتم فيه من أهل كرامة اهلل ،))..مع إطاللة الشهر
الكريم خبريه و بركاته ،نبارك لكم هذه األيام و الليالي و الساعات املباركة
اليت هي أفضل األيام و الليالي و الساعات ،نبارك لكم هذا الشهر الذي
دعينا فيه إىل ضيافة اهلل و جعلنا فيه من أهل كرامة اهلل .نبارك لكم شهر
الدعوة اجملابة و العمل املقبول .أحبتنا املؤمنني ،إمياناً منا بضرورة إحياء
هذا الشهر الفضيل ،فإنا قد أعددنا جمموعة من الربامج اليت نأمل أن
تكون فيها رضا اهلل تبارك و تعاىل نبيه (ص) و أهل بيته (ع) ،و أن تكون
ميداناً للذكر و العبادة و الرتويح و التالقي بني املؤمنني ،يف أجواء احملبة و
االئتالف و األخوة .سيشتمل برنامج هذه السنة على بعض الربامج اجلديدة
مثل برنامج الصلوات الذي هو من ابتكار مجعية مركز مساهيج اإلسالمي ،و
أيضاً إصدار كتيب خاص بالربنامج امليسر إلحياء ليلة القدر ،الذي مت العمل
به لسنتني متتاليتني ،و كذلك دورة لألطفال يف الباليستيشن ،كي يقضوا وقتاً
تروحيياً ممتعاً يف صالة الزهراء (ع) .كما سيشتمل أيضاً على بعض الربامج
الروتينية أو اليت كان العمل بها منذ سنوات ،و جيري استئنافها أيضاً يف
هذه السنة ،كربنامج أمسيات العني العودة الرمضانية الرابع ،حيث جلب
شخصيات متنوعة للمحاضرة يف منازل املؤمنني ممن يرغبون باستضافة
الربنامج الذي يستغرق النصف األول من الشهر .و أيضاً برنامج إحياء ليلة
النصف املوافقة ملولد اإلمام احلسن اجملتبى (ع) ،و إحياء وفاة أمري املؤمنني
علي بن أبي طالب (ع) ،يف الليالي الثالث املعنية ،و إحياء ليلة القدر الشريفة
يف روايتها املشهورة ،و إقامة صالة العيد و ذلك بالتعاون و التنسيق مع مأمت
الزهراء (ع) .هذه هي الربامج الرئيسية و تبقى جمموعة برامج أخرى
سيعلن عنها يف موعدها إن شاء اهلل تعاىل.
و تأتي هذه املطوية لكي تع ّرف بنشاطات املركز خالل شهر رمضان
املبارك ،و تدعو اجلميع لالخنراط و املشاركة يف تلك النشاطات و الربامج،
و تقديم الدعم املعنوي ،و االقرتاحات الكفيلة بالنجاح .و ستحتوي املطوية
كذلك على بعض أخبار املركز اجلديدة كخرب اإلشهار و التعريف بأعضاء
جملس اإلدارة اجلديدة ،كما أفردنا حيزاً إلمساكية املركز هلذا الشهر
الكريم إلعانة املؤمنني على تنظيم الصيام و العبادة و الوقت .و انتظروا منا
كل جديد و مفيد و فريد ،و نسأل اهلل جل و عال أن يوفقنا لصيام شهره و
قيامه يف لياليه و أيامه ،و أن جيعلنا فيه من املرحومني ال احملرومني.
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م�شروع ال�صالة على النبي حممد (�ص) و �آله الطاهرين

مقدمة البد منها،

ملا كانت الصالة على النيب (ص) من أهم األعمال عند اهلل ،و أكثرها وزناً
يوم القيامة ،كما روي عن الصادق (ع)(( :أثقل ما يُوضع يف امليزان يوم القيامة
الصالة على حممد وعلى أهل بيته)) ،و عن عبد السالم بن نعيم قال :قلت ألبي
عبد اهلل عليه السالم :إني دخلت البيت ومل حيضرني شيء من الدعاء إال الصالة
على حممد وآل حممد فقال(( :أما إنه مل خيرج أحد بأفضل مما خرجت به)) .و
قول النيب (ص)َ (( :من صلّى عل ّي مرة مل يبق من ذنوبه ذرة)).
و ملا كانت الصالة على النيب حممد (ص) و آله امليامني (ع) هي املقياس يف
قبول العمل من عدمه ،و استجابة الدعاء أو رفضه ،كما قال أمري املؤمنني (ع):
((صلّوا على حممد وآل حممد ،فإ ّن اهلل ع ّز وج ّل يقبل دعاءكم عند ذكر حممد
حمجوب عن السماء
دعاء
ٌ
ودعائكم له ،وحفظكم إياه)) .و قال أيضاً (ع)(( :ك ّل ٍ
حتى يصلّى على حممد وآله)) .و ورد عنه كذلك قوله (ع)(( :من كانت له إىل
اهلل عز و جل حاجة فليبدأ بالصالة على حممد وآله ،ثم يسأل حاجته ،ثم خيتم
بالصالة على حممد وآل حممد ،فإن اهلل عز و جل أكرم من أن يقبل الطرفني ويدع
الوسط إذ كانت الصالة على حممد وآل حممد ال حتجب عنه)).
و ملا كانت الصالة على النيب حممد (ص) و آله الغرر (ع) موطناً لقضاء
احلاجات و نيل املنى و الدرجات الرفيعة ،كما قال رسول اهلل (ص)َ (( :من صلّى
عل ّي يوم اجلمعة  -مائة مرة  -قضى اهلل له ستني حاجة :منها للدنيا ثالثون
حاجة ،وثالثون لآلخرة)) .و قال رسول اهلل صلى اهلل عليه و آله سلم(( :من
صلى علي يف الصباح عشراً حميت عنه ذنوب أربعني سنة)).
و ملا كان تكرار الصالة على النيب حممد (ص) و آله الطاهرين من املستحبات
األكيدة اليت تعترب أفضل األعمال ،كما جاء يف غري واحدة من الروايات كقول رسول
اهلل (ص)َ (( :من صلّى عل ّي مرة صلى اهلل عليه عشراً ،و َمن صلّى عل ّي عشراً صلّى
اهلل عليه مائة مرة ،و َمن صلّى عل ّي مائة مرة صلّى اهلل عليه ألف مرة ،و َمن صلّى
عل ّي ألف مرة ال يعذبه اهلل يف النار أبدا)) .و قال النيب (ص)َ (( :من صلّى عل ّي
ّ
يوم ثالث مرات ،ويف ك ّل ليل ٍة ثالث مرات  -حبّاً لي وشوقاً إل ّي -كان حقا على
كل ٍ
اهلل ع ّز وج ّل أن يغفر له ذنوبه تلك الليلة وذلك اليوم)) .و قال أيضاً (ص):
((أقربكم مين جملساً أكثركم علي صالة)).
و ملا كان للصالة على النيب حممد (ص) و آله الطاهرين مواضع تكون فيها
أوفر أجراً و أكثر بركة و باخلصوص يف شهر رمضان ،كما جاء عن النيب (ص)
يف فضل شهر رمضانَ (( :من أكثر فيه من الصالة عل ّي ثقّل اهلل ميزانه يوم ّ
ختف
املوازين)) .وعن الصادق (عليه السالم)(( :ما من عمل أفضل يوم اجلمعة من
الصالة على حممد وآله)) .قال رسول اهلل صلى اهلل عليه و آله سلم(( :من صلى
علي ليلة اجلمعة أو يوم اجلمعة مائة مرة غفر اهلل له خطيئته مثانني سنة)) .وقال
أيضاً (ص)(( :من صلى علي ليلة اجلمعة أو يوم اجلمعة مائة مرة قضى اهلل له

مائة حاجة ووكل اهلل به ملكاً حني يدفن يف قربه يبشره كما يدخل أحدكم على
أخيه باهلدية)).
ألجل ذلك كله و غريه رأينا أن ننشر فضل الصلوات على النيب (ص) و آهل
الطيبني من جهة ،و أن نستفيد مجيعاً من بركاتها و آثارها و خرياتها من جهة
ثانية ،و أن نشرك اجلميع من املؤمنني واملؤمنات لنيل الثواب اجلزيل و قضاء
احلوائج يف الشهر الفضيل ،الذي هو حبد ذاته باب من أبواب احلوائج .و ذلك كله
عرب مشروع الصلوات الذي تقوم فكرته على أن جنمع أكرب عدد من الصلوات.

التعريف باملشروع:

يبدأ املشروع مع مستهل شهر الرمحة واملغفرة و الدعاء ،عرب اإلعالن عنه و
حتديد األمساء اليت ترصد إحصاءات املؤمنني ،فالكل يستطيع أن يشارك معنا و
لو بصالة واحدة ،و ال خنال أن املائة و حتى األلف بكثرية على املؤمنني و املؤمنات،
خصوصاً يف هذا الشهر .فمن ينتهي من العدد الذي متكن من الوصول إليه ،ما عليه
سوى التواصل مع املعنيني لتسجيل امسه و عدد صلواته يف قائمة خاصة .و يستمر
تلقي الصلوات لغاية ما قبل ليلة القدر ،إذ سيتم اختتام املشروع يف هذه الليلة
العظيمة ،حيث سيتم اإلعالن عن اجملموع الكلي للصلوات ،و ستفرد فقرة قصرية
للدعاء بربكة تلك الصلوات لقضاء حوائج مجيع املساهمني واحلاضرين.
و إمتاماً للربكة فإن تلك الصلوات ستهدي يف كل عام إىل روح أحد املعصومني
أو من يدور يف فلكهم من ذوي احلظوة عندهم و عند اهلل تبارك و تعاىل ،كالسيدة
املبجلة أم البنني (ع) .فيكون الدعاء بربكة من أهديت له تلك الصلوات ،على
أن خيصص اإلهداء يف كل عام لشخصية خمتلفة .و قد اخرتنا أن نبدأ باحلوراء
األنسية و الكوثر العظيم و كفء علي بن أبي طالب (ع) فاطمة الزهراء البتول
سالم اهلل عليها.
و حنن على اطمئنان بأن املؤمنني سيشاركونا يف هذا املشروع الثر بكل ما
ميلكون من وقت و إميان و جهد ،و أن العدد الذي سيعلن عنه سيكون ضخماً نظراً
لسهولة املطلوب و كثرة املردود .كما أننا لعلى يقني من أن املشروع سيكون أحد
األبواب املفتوحة على مصراعيها لقضاء احلوائج و تلبية املسائل ،فال تبخلوا على
أنفسكم فأنتم يف رحاب رب كريم ،شهر كريم ،نيب كريم ،آل كرام ،و بضعة طيبة
زاكية كرمية.
لالستفسار واملشاركة يرجى االتصال بـ:
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حسني احلداد  -ت / 39089018 :علي عبدالشهيد -ت36300456 :
يوسف حممد رضي -ت/ 39332257 :محد السماهيجي -ت36355332 :

إصدار كتيب خاص حيتوي على الربنامج امليسر لليلة القدر وملحق حيتوي
على األدعية املهمة ،وسيهدى ثواب هذا الكتيب إىل موتى املؤمنني واملؤمنات
ممن سريعي أهلهم وذويهم الطباعة بدفع مبلغ  15دينار عن كل شخص ،حيث
ستذكر األمساء يف منت الكتيب.

