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"�آي باد" �أحدث �أجهزة "�أبل" يتلقى �صفعة �أمنية 10
ماهو الع�صف الذهني؟
اع�ت�بر �آي��ة ال�ل��ه ال�شيخ عي�سى ق��ا��س��م " ح�ف�ظ� ُه ال�ل��ه " ب� ّأن
ال�شيخ ال�سماهيجي وغ�ير ُه من علماء هذا البلد الطاهر الأفذاذ
التاريخ،وما كانوا ليجدوا وزن ًا لو
ما كان ليكون لهم �ش� ٌأن يف
ِ
كانوا عِ لم ًا بال �إميان.و� ّأن املُح ِّدث ال�سماهيجي من ال�شخ�صيات
يعتز بها الإ�سالم،وثبتت على طريق احلق،و�أن ُّه �أعطى يف
التي ُّ
وجل،مو�ضح ًا
عز
ميادين احلياةِ املختلفة،ما ت ّي�سر ل ُه من الله ّ
ّ
ب�أن التكرمي لل�شيخ الكبري املجاهد ال�سماهيجي كون ُه حمى عقلية
هذا ال�شعب  ،وروح� ُه  ،ونف�سيت ُه  ،وخط ُّه وم�صاحله  ،و�أ�سهم
على هذا الطريق كما �أ�سهم الكثريون من قبله ومن بعده ويف
زمنه.
>> 7-6

بن�شاط ملحوظ لـ "هيئة
بد�أت العطلة ال�صيفية لهذا العام ٍ
الو�سيلة"من خالل طرحها لربامج و�أن�شطةٍ متنوعةٍ تتنا�سب
مع خمتلف الأعمار واملراحل ال�سن ِّية (من الأول االبتدائي
�إىل مرحلة اجلامعة) .حيثُ بد�أت الدرو�س جلميع املراحل
وقت مبك ٍّر من هذا ال�صيف  ،ففي املرحلة
الدرا�سية يف ٍ
االبتدائية والإعدادية بد�أت الدرو�س يف جمال الأخالق
والعقائد والفقه وال�صالة وال�سريةِ و تعليم ال�صالة .
>> 9
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اشتملت على برامج ثقافية متعددة ...
نظم رحلة ترفيهية ملنطقة " سيهات"
الوسيلة ُت ُّ

نظمّت هيئة الو�سيلة يف يوم اجلمعة املوافق 2010/5/14م،
رحلة �إىل بركة يف منطقة �سيهات بال�سعوديةّ .
ت�ضمنت خاللها خمتلف
امل�سابقات الرتفيهية والثقافية والربامج الهادفة.
كما �صاحب الرحلة ف�ضيلة "ال�شيخ �إبراهيم حجاب" من املنطقة
ال�شرقية بال�سعودية والذي �أ َّم اجلماعة ل�صالة الظهرين والع�شاءين تالي ًا
بعد ال�صالة كلمة توجيهية للح�ضور�،إ�ضافة �إىل ذلك قام الإخوة ب�إعداد
م�سرحية ق�صرية هادفة بعدها �أجريت امل�سابقة الثقافية والتي تفاعل معها
احل�ضور من ال�شباب والآباء.
وقد �إ�ستمتع احل�ضور بالربامج املتنوعة التي رافقت الرحلة  ،منوّ هني

بدور هيئة الو�سيلة على ال�صعيد الإجتماعي والثقايف  ،حاثني على تكرار
مثل تلك الرحالت ملا لها من مردودات �إيجابية على امل�ستويات الإجتماعية
والرتفيهية يف نفو�س ال�شباب والآباء .
واجلدير ذكر ُه ب� ّأن هيئة الو�سيلة �أخذت على عاتقها �إقامت الرحالت
والزيارات املختلفة  ،من قبيل عيادة املر�ضى وكبار ال�سن يف القرية
(الآباء) ،وقامت يف ال�سنوات الأخرية بزيارات متعددة �إىل امل�ساجد
يف البحرين ويف القطيف باملنطقة ال�شرقية بال�سعودية  ،وقامت �أي�ض ًا
برحالت دينية و ترفيهية للطلبة الدار�سني �ضمن الربنامج ال�صيفي �سوا ٌء
يف البحرين �أو بال�سعودية وجمهورية �إيران الإ�سالمية.

2
((اآلباء الكرام)) يف رحل ٍة ترفيهي ٍة للمتحف الوطين ..
انطلقت رحلة الآباء "كبار ال�سن" بتنظيم من هيئة الو�سيلة
�صباح يوم ال�سبت 2010/4/10م من على مقربة من جامع
�سماهيج الكبري متوجهة بداي ًة �إىل متحف البحرين الوطني،
حيث �شاهد فيها الآباء عراقة و�أ�صالة تراث �شعب البحرين،
و�أكرث ما �شدهم هو املهن والعادات والتقاليد القدمية التي
عاي�شوها �أو �سمعوا عنها.
توجهوا لل�صالة ظهر ًا يف جزيرة �سرتة ب�إمامة �سماحة
بعدها ّ
العالمة ال�شيخ عبداحل�سني ال�سرتي ،و من ث ّم توجهوا لزيارة
النبيه �صالح حيث عادوا �إىل القرية ع�صر ًا بعد �أن تناولوا
وجبة الغداء.
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برعاية كرمية من العالمة السيد الوداعي

اإلطاللة الرابعة عشر ملهرجان وليد الكعبة الشعري ...

�أط� ّ�ل مهرجان وليد الكعبة ال�شعري يف
ع��ام��ه ال��راب��ع ع�شر بتنظيم م��ن م�ؤ�س�سات
قرية �سماهيج( :هيئة الو�سيلة� ،صندوق
�سماهيج اخل�ي�ري ،ن��ادي �سماهيج) ،ويف
طياته م�شاركة لنخبة من �شعراء البحرين
واململكة العربية ال�سعودية بالإ�ضافة �إىل
م�شاركة �سماحة ال�سيد مو�سى الوداعي
مم�ث� ً
لا ع��ن وال ��ده �سماحة ال�ع�لام��ة الكبري
ال�سيد جواد الوداعي – حفطه الله – وذلك
يف ليلة الأح��د املوافق 2010/6/26م يف
م�أمت �سماهيج الكبري.
اف�ت�ت��ح احل �ف��ل ب �ت�لاوة ع �ط��رة م��ن �آي��ات
الذكر احلكيم ب�صوت القارئ جعفر ح�سن
عبدالله ،بعدها انطلقت �أل�سنة ال�شعراء
ل�ت�م�ل�أ امل� ��أمت ب���ش��ذى حم�ب��ة �أم�ي�ر امل�ؤمنني
عليه ال�سالم ،حيث تف�ضل ال�شاعر عبدالله
ال�ق��رم��زي لي�سكب م��ن ق�صيدته واب�ل ً�ا من
معني احلب والوالء العلويني.
ث��م ال���ش��اع��ر ن��اج��ي ح��راب��ه م��ن اململكة
ال�سعودية ال��ذي جاء لينقل لأه��ل البحرين
م�شاعر الإخال�ص والوفاء للإمام علي عليه
ال�سالم.
�أم� ��ا ع��ن ال �� �ش��اع��ر ب��ا� �س��م ال �ع �ي �ث��ان فقد
نقل احل�ضور �إىل �أج��واء النجف ال�شرف
وذ ّكرهم بها ب�شعره العراقي الأ�صيل ،يذكر

�أن ال�شاعر ح�سني ال�سماهيجي ق��د اعتذر
ع��ن ح�ضور امل�ه��رج��ان ب�سبب ان�شغاله يف
الدرا�سة يف اخلارج.
بعد كل تلك احلناجر التي �صدحت بكل
امل��دي��ح وال �ث �ن��اء ع�ل��ى �أم�ي�ر امل ��ؤم �ن�ين عليه
ال�سالم ،جاءت فقرة تكرمي �أع�ضاء فرقة �أمل
العامل الإن�شادية لإحرازها املركز الأول يف
فئة النا�شئة يف مهرجان الزهراء الإن�شادي
ال�ث��ام��ن يف ع ��ايل ،ي��ذك��ر �أن ف��رق��ة الأم ��راء
الإن�شادية واحل��ائ��زة على املركز الأول يف
فئة الكبار يف املهرجان نف�سه قد اعتذرت
ب�سبب م�شاركتها خ��ارج القرية ،ثم تكرمي
الطلبة الدار�سني يف مركز املفيد للدرا�سات
الإ� �س�لام �ي��ة ال �ت��اب��ع ل�ل�م�ج�ل����س الإ� �س�لام��ي
العلمائي والذين اجتازوا امل�ستوى الأول
بنجاح.
ب�ع��ده��ا تف�ضل ��س�م��اح��ة ال���س�ي��د مو�سى
الوداعي ب�إلقاء كلمة باملنا�سبة ،ا�ستعر�ض
خاللها ال�سرية العطرة لإمام املتقني علي بن
�أبي طالب عليه ال�سالم ،و�صفاته ومراحل
حياته ال�شريفة.
ث��م �أب��ى ال�شاعر جمتبى ال�ت�ت��ان �إال �أن
ي�شارك احلفل فرحتهم مب�شاركته بق�صيدة
مقت�ضبة يف نهاية احلفل.

عبداهلل القرمزي

ناجي حرابه  -السعوية

باسم العيثان  -السعودية

مجتبى التتان

الو�سيلة

األخبارية

العدد احلادي ع�شر -ال�سنة الرابعة
يوليو � - 2010شعبان 1431هـ

4

دورة التكليف الشرعي
تشهد حضور  33مشروع ًا على مستوى البحرين هذا العام...
م�أمت ال�سناب�س الكبري  -ال�سناب�س

مبشاركة آية اهلل النجاتي ...
مسجد السيدة زينب (ع) حيتضن مولدها املبارك ..
ُ �أق� �ي ��م اح� �ت� �ف ��الٌ بهيج
مب �ن��ا� �س �ب��ة م��ول��د ال�سيدة
زي �ن��ب "عليها ال�سالم"
ل �ي �ل��ة الأرب � � �ع� � ��اء امل ��واف ��ق
يف
2010/4/20م
م �� �س �ج��د ال� ��� �س� �ي ��دة زينب
(ع).
وقد بد�أ الربنامج ب�إقامة
�صالة اجلماعة ب�إمامة �آية
الله ال�شيخ ح�سني النجاتي
 حفظه الله  ،-تلتها كلمةل� ُه باملنا�سبة ،بعدها بد�أت
ف � �ق � ��رات احل � �ف� ��ل ب� �ت�ل�اوة
ع� �ط ��رة ب� ��� �ص ��وت ال� �ق ��ارئ
حم �م��د �أ�� �س ��دي ،ث ��م �ألقى
�سماحة ال�شيخ �أحمد �أمر
الله كلمة ق ّيمة باملنا�سبة،

تكريم أحد طلبة التكليف الشرعي

�أ ّم��ا ال�ف�ق��رة الثالثة فكانت
ل�ل���ش�ع��راء �إذ �أحت�ف�ن��ا فيها
ال �� �ش��اع��ر ي��ا� �س�ي�ن الب ّناء
ب�أبياته العذبة.
ومن ث ّم كان للتوا�شيح
والأن � ��ا�� � �ش� � �ي � ��د ال� ��والئ � �ي� ��ة
دوره� � � � � � ��ا يف �إ�� � �ض� � �ف � ��اء

ال �ب �ه �ج��ة وال� ��� �س ��رور على
احل � ��ا� � �ض � ��ري � ��ن  ،وك� � ��ان
ب�صوت امل� ّداح�ين ال�شابني
�أح� �م ��د � �س �ل �م��ان و� �ص��ادق
حممد ال�سماهيجي (فرقة
تف�ضل
الأم� � ��راء) .ب�ع��ده��ا ّ
� �س �م��اح��ة ال �� �ش �ي��خ �أح �م ��د

�أم� � ��ر ال� �ل ��ه ب �ت �ك ��رمي طلبة
دورة ال�ت�ك�ل�ي��ف ال�شرعي
ال�ساد�سة بهيئة الو�سيلة.
و�أ ّم � � � ��ا ال� �ف� �ق ��رة الأخ �ي ��رة
فكانت �سحب على جوائز
ق ّيمة للحا�ضرين.
كما �أقامت هيئة الو�سيلة
مهرجان ًا ترفيهي ًا للأطفال
ع���ص��ر ي ��وم الأح� ��د املوافق
حي
2010/4/18م ،يف ِّ
ال �� �س �ي��دة زي� �ن ��ب(ع) وذل ��ك
م �� �ش��ارك��ة يف �إح� �ي ��اء هذه
امل �ن��ا� �س �ب��ة امليمونة،حيث
ك��ان��ت ه �ن��اك جم �م��وع��ة من
الألعاب الرتفيهية من ركوب
ال �� �س �ي��ارات ،والأرج ��وح ��ة
وغريها .

الوسيلة تكرم طلبة الدورة القرآنية السابعة
يف م� ��أمت �سماهيج ال �ك �ب�ير ...و� �س��ط فرحة
الآب���اء ال� �ك ��رام ...و� �س��رور ال�ط�ل�ب��ة ،ويف ليلة
ال�سبت املوافق 2010/5/21م ،احتفت هيئة
الو�سيلة بطلبتها الدار�سني يف الدورة القر�آنية
ال�سابعة.
اف ُت ٍتح حفل التكرمي ،بتالوة مباركة من �آيات
الذكر احلكيم ب�أ�صوات الطلبة ( حممد جعفر
�أب��ون���ص�ي��ب ،و�أح �م��د ح�سن ال���ص��ائ��غ ،و�أحمد
حممد �صالح ،وحممد �إبراهيم علي).
ب�ع��ده��ا تف�ضل الأ� �س �ت��اذ ع�ل��ي ح���س��ن احل��اج
ب�إلقاء كلمة نيابة عن �أولياء �أمور الطلبة� ،شكر
خاللها اجلهود املخل�صة التي �ساهمت يف �إجناح

امل�شروع الديني.
ثم �صدحت احلناجر الفتية لفرقة �أمل العامل
ب�أن�شودة مميزة حت��ث فيها الطلبة ال�سري يف
طريق القر�آن الكرمي.
بعد ذلك �ألقى �سماحة ال�سيد عبا�س ال�سيد �شرب
كلمة احلفل ،والتي �شدد فيها على �أهمية التعليم
الديني و�ضرورة امل�ساهمة يف ا�ستمرارية مثل
هذه امل�شاريع التي على �أ�سا�سها ترتقي الأمم.
وكانت �آخر فقرات احلفل فقرة التكرمي ،حيث
ب��د�أت بتكرمي خريجي دورة تعليم ال�صالة ثم
بد�أ تكرمي طلبة الدورة القر�آنية ال�سابعة.

�أقامت حوزة الإمام الباقر (ع) برعاية
�سماحة العالمة ال�سيد جواد الوداعي دورة
مكثفة لطلبة التكليف ال�شرعي يف جميع
مناطق البحرين ،ي�أتي ذلك �ضمن الربنامج
ال�سنوي الذي تقيمه احلوزة احتفا ًء
بتخريج دفعة جديدة من طلبة التكليف
ال�شرعي  ،حيث �شهدت الدورة هذه ال�سنة
م�شاركة  33م�شروع ًا على م�ستوى البلد،
وذلك يوم الأربعاء 2010/6/30م يف م�أمت
ال�سناب�س الكبري.
بد�أت الدورة بكلمة ل�سماحة ال�شيخ �إبراهيم
ال�صفا  ،حتدث فيها عن �أ�صول العقيدة

الإ�سالمية الأ�صيلة ،و�أن �أول ما يجب على
املك ّلف معرفته هو عقيدته ومبادئه.
بعد ذلك تف�ضل �سماحة ال�شيخ هاين البناء
ب�إلقاء كلمة عن �أهم الأحكام الإ�سالمية التي
يجب على املكلف معرفتها.
ثم �أقيمت �صالة املغرب والع�شاء ب�إمامة
�سماحة ال�شيخ حممد جواد ال�شهابي مدير
حوزة الإمام الباقر (ع) بعدها �ألقى كلمة
توجيهية للح�ضور.
واختتمت الدورة بتكرمي لطلبة التكليف
ال�شرعي تخللها م�شاركة للرادود �صالح
الدرازي .
يذكر �أن هيئة الو�سيلة �شاركت يف هذه
الدورة مبا يقارب  20طالب.
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مبشاركة أمني عام مجعية الوفاق الوطين اإلسالمية ...
مساهيج حتتفل يف ذكرى مولد السيدة الزهراء (ع) باملأمت الكبري
احتفت القرية يف م ��أمت �سماهيج الكبري ليلة
ال�سبت 2010/6/4م مبيالد فاطمة الزهراء عليها
الـــ�سالم.
بد�أ احلفل بتالوة عطرة ب�صوت القارئ املبدع
ع�ب��دال�ق��ادر دروي ����ش  ،ب�ع��ده��ا �أل �ق��ى الأخ جعفر
�أبون�صيب كلمة نيابة عن بنات الزهراء (ع) ،تط ّرق
خاللها عن املنزلة العظيمة لل�صديقة الزهراء كبنت
للنبي (�ص) ،وكمر�أة متار�س دورها الر�سايل يف
توجيه الن�ساء  ،وكزوجة للإمام علي عليه ال�سالم
يف رعاية الأ�سرة امل�ؤمنة.
بعد ذل��ك ّ
تف�ضل �سماحة ال�شيخ علي �سلمان
ب�إلقاء كلمة احلفل  ،تك ّلم فيها عن اجلدل العاملي
حول املر�أة ،بينّ خاللها �أن ال�صراع بني النموذج
امل��ادي والنموذج الإلهي حول النظرة �إىل املر�أة
�أدىّ يف نهاية املطاف �إىل اللجوء للنظرة الإلهية
حولها.
و�أ ّك��د يف ال�سياق ذات��ه� ،أن ال��ر�ؤي��ة املادية هي
امل�ساواة املطلقة بني الرجل وامل��ر�أة ،و�أن املادية
ترتكز يف �صراعها مع النظرة الإلهية على بع�ض

الوعي املبكر من الأم��ور احل�سا�سة واملهمة يف
م�صري الأمم ،و�أن فاطمة الزهراء عليها ال�سالم كان
لديها من الوعي املبكر الذي جعلها تف�ضل الزوج
�صاحب الدين على الزوج �صاحب املادة،بالإ�ضافة
�إىل الوعي ال��ذي �صاغته يف خطبتها امل�شهورة
ويف تلك ال�ظ��روف املفجعة واحل��رج��ة بعد وفاة
�أبيها مبا�شرة حيث بينت للنا�س ما كانوا عليه يف
ال�سابق وما �صاروا �إليه بعد بزوغ فجر الإ�سالم .
و�أك ّد �سلمان �أن م�س�ألة الوعي املبكر يجب �أن تكون
حا�ضرة يف كل جماالت حياتنا لكي ال ُ ي�سرق منا
�أبنا�ؤنا وقرارنا ال�سيا�سي وثقافتنا الإ�سالمية...
و� ّأن الوعي هو احل�صان ال��ذي يجب �أن منتطيه
دائم ًا.
وبعدها كان لل�شعر ح�ضوره ب�إلقاءٍ من الأ�ستاذ
ع�ب��دال��زه��راء ح�سن ،ت�ل�اه امل� �دّاح حممد جا�سم
ّ
وتخلل فقرات
ال�ع��رادي باجللوات والأه��ازي��ج.
النقاط التي يعتربها نقاط �ضعف.
احلكمة  .ومن ناحية �أخرى �شدّد على �أن العناية احلفل دعاء ل�شفاء �سماحة الأ�ستاذ ح�سن م�شيمع
بعدها ر ّد �سماحته على ذلك بقوله �أن النموذج الإلهية لأويل العزم من الر�سل حملتها املر�أة.
و�سماحة ال�شيخ جا�سم العرادي .
الإلهي �صادر من احلكيم العليم و�أن العبث ينايف
ويف �إط��ار �آخ��ر تط ّرق �سماحته �إىل �أن م�س�ألة

احلب والوالء ...
وسط أهازيج ِّ

القرية حُتيي ذكرى مولد سيد الكائنات يف مساهيج الكبري

�أقامت هيئة الو�سيلة يف م�أمت �سماهيج الكبري احتفالها
مبولد �أ�شرف خلق الله حممد بن عبدالله (�صلى الله عليه و�آله
و�سلم ) وذلك يف ليلة ال�سبت املوافق 2010/3/5م.
حيث افتتح احلفل بتالوة عطرة ب�صوت القارئ حممد
جمعة ،بعدها �ألقى �سماحة ال�شيخ علي الهويدي كلمة بهذه
املنا�سبة امليمونة ،حتدث فيها حول مفهوم الأخالق و�أنها
تق�سم �إىل ق�سمني (ح�سنة و �سيئة) ،و�أك ّد ال�شيخ الهويدي
على � ّأن من �أهم خطوات االت�صاف بالأخالق احل�سنة هو
توطني النف�س عليها ،فال ميكن االت�سام بهذه الأخالق والنف�س
كارهة لها� ،أما اخلطوة الثانية هي الإقتداء ب�سرية العلماء
الأعالم واتخاذ الطريق املنا�سب لذلك ،وبعد الكلمة تف�ضل
الأ�ستاذ ح�سني طاهر ب�إحتاف احل�ضور بق�صيدته املمزوجة
بحب الآل ،ثم �أن�شد �أ�شبال فرقة �أمل العامل �أن�شودة يف مدح
الر�سول الأكرم (�صلى الله عليه و�آله) ،و�أما اجللوات فكانت
من ن�صيب احلاج ح�سن ال�سناب�سي .ويف نهاية احلفل �أجريت
مرا�سم ال�سحب على كوبون اجلمعية احل�سينية ،بعدها تف�ضل
احل�ضور بتناول وجبة خفيفة.
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االفتتاحية ملُلتقى حُ
امل ِّدث السماهيجي ..
كلمته
خالل
ِ
ِ

نوعه وأكرب
قاسم:مع االفتخار بالشيخ السماهيجي ولكن عليكم أن خُت ِّرجوا مساهيجيني من ِ
اعترب �آية الله ال�شيخ عي�سى قا�سم " حفظ ُه
الله " ب� ّأن ال�شيخ ال�سماهيجي وغري ُه من علماء
هذا البلد الطاهر الأفذاذ ما كان ليكون لهم �ش�أنٌ
التاريخ،وما كانوا ليجدوا وزن � ًا لو كانوا
يف
ِ
عِ لم ًا بال �إمي���ان.و� ّأن املُ�ح�دِّث ال�سماهيجي من
ال�شخ�صيات ال�ت��ي يعت ُّز بها الإ�سالم،وثبتت
على طريق احلق،و�أن ُّه �أعطى يف ميادين احلياةِ
وجل،مو�ضحاً
املختلفة،ما تيّ�سر ل ُه من الله ع ّز
ّ
ب�أن التكرمي لل�شيخ الكبري املجاهد ال�سماهيجي
ك��ون � ُه ح�م��ى ع�ق�ل�ي��ة ه ��ذا ال���ش�ع��ب  ،وروح� � � ُه ،
ونف�سيت ُه  ،وخط ُّه وم�صاحله  ،و�أ�سهم على هذا
الطريق كما �أ�سهم الكثريون من قبله ومن بعده
ويف زمنه.
ج ��اء ذل ��ك خ�ل�ال ال�ك�ل�م��ة االف �ت �ت��اح �ي��ة التي
�أل�ق��اه��ا �سماحة �آي��ة ال�ل��ه ال�شيخ عي�سى قا�سم
يف مُلتقى املُ �ح �دِّث ال�سماهيجي (رح) م�ساء
اخلمي�س املوافق  2010/5/6م مب�أمت �سماهيج
الكبري،والذي نظمت ُّه هيئة الو�سيلة مب�شاركة
م�ؤ�س�سات القرية :ن��ادي �سماهيج،ال�صندوق
اخل�ي�ري ،اجلمعية احل�سينية،بنات الزهراء
بر ال�شيخ ال�سماهيجي من العلماء
(ع).و ُي�ع�ت� ُ
الذين ب��رزوا قبل ثالثة ق��رون�.إذ كانت والدت ُه
ب�سماهيج يف العام  1086هـ وكانت وفات ُه يف
�إيران – ببهبهان – يف العام  1135هـ .
واخ� �ت� �ت� �م ��ت م� ��� �س ��اء اجل� �م� �ع ��ة امل� ��واف� ��ق
2010/5/7م �أعمال املُلتقى بورقتي عمل :لأوىل
قدّمها الدكتور �سامل النويدري بعنوان ( ال�شيخ

عبدالله ال�سماهيجي  ..تاريخ حافل بالعطاء يف
املعارف الدينية واملواقف الر�سالية) ،والورقة
ال�ث��ان�ي��ة ق��د ّم�ه��ا ال�شيخ حم�م��د اخل��ر��س��ي حتت
عنوان ( ال�سماهيجي  ..م�ص ّنفات ُه وم�ؤلفاته ).
ه��ذا وذك��ر �سماحت ُه ب �� ّأن علماء البحرين قد
كربوا ب�إميانهم قبل �أن يكربوا بعلمهم" ،و�إذا
ك��ان ق��د ك�ُب�رُ العلماء املا�ضون وال�ب��اق��ون منهم
بالعلم ف�إنهم قد كبرُ وا بالإميان بدرج ٍة �أكرب".
و�أ�ضاف ّ �" :إن ال�سماهيجي وغري ُه من علماء
هذا البلد الطاهر الأفذاذ ما كان ليكون لهم �ش�أنٌ
يف التاريخ وم��ا كانوا ليجدوا وزن � ًا لو كانوا
علم ًا بال �إميان ".
مبال �أو
وقال  ":فه�ؤالء العلماء ال يُ�شرتون ٍ

جاه،وال يفرون من الزحف حني يتطلب املوقف
الثبات" .وب ّ
ني �سماحته (( لقد تقدمتّ احل�ضارة
امل��ادي��ة تقدم ًا كبري ًا ج��د ًا وقطعت �أ��ش��واط� ًا يف
امل�ن�ج��زات ال�ضخمة العمالقة لها � ،إ ّال �أن�ه��ا مل
تخفف من �شقاء الإن�سان و�ضاعفت من م�شكالته
و�أ� �س��اءت �إل�ي��ه  ،ذل��ك لأن�ه��ا ��ص��ارت تنف�صل عن
امل �ح��ور ال �� �ض��روري يف ح��رك��ة احل �ي��اة  ،وهو
الدين  ،وهو الله �سبحانه وتعاىل ،الدين الذي
يحتاج يف ا�ستمراريته
غنى للحياة عنه ،
ُ
ال ً
وقوته والذود عنه واحلفاظ عليه  ،والتقدم به
رجال علماءٍ �صامدين وم�ؤمنني
لن�شر كلمته �إىل
ٍ
 ،وم ُّ�ضحني  ،يعي�شون حالة �إ�ستعالءٍ روحي
 ،ونف�سي  ،وعقلي  ،ووج��داين  ،على تفاهات

الدنيا وعلى �سلعها الرخي�صة و ُم َتعِ ها الدونية
 ،وحت�ت��اج ح��رك��ة ال��دي��ن �إىل رف�ع��ة �أم��ة واعية
ُ
تعي�ش احل�س الر�سايل  ،والر�ؤية الر�سالية ولو
وي�سهل عليها
مبقدار،ويتجاو ُز همّها ه ّم الأر�ض ُ
�أن ُت ّ�ضحي يف �سبيل الله )) .
وقال " :لقد حمى ال�سماهيجي عقلية ال�شعب
وروح ُه ونف�سيت ُه وم�صاحله  ،و�أ�سهم كما �أ�سهم
الكثريون قبله  ،يف احلفاظ على الدين ".
وب�ّي�نّ �سماحته  (( :ل��وال ع�ل�م��اء  ،ف�ق�ه��اء ،
جم��اه��دون  ،ك��ان��ت ق��د ح� ّي��ت بهم ه��ذه الأر���ض
و�أن �ع �� �ش��وا ت��اري�خ�ه��ا  ،وث�ب�ت��ت ب�ج�ه��اده��م ق��د ُم
الأجيال على ّخط الله  ،ولوال �أن�صا ٌر من حولهم
��ص��اروا معهم  ،ووع��ا ٌة من رجالهم �أدرك��وا � ّأن
وظيفتهم الأوىل يف هذه احلياة هي االمتحان
ب��ال��دي��ن  ،وال ��ذود عنه ورف��ع راي�ت��ه  ،مل��ا بقيت
البحرين وال غريها على اخل� ّ�ط ال��ذي تعت ُّز به
اليوم )).
ول �ف��ت �إىل � ّأن ال���ش�ي��خ ال���س�م��اه�ي�ج��ي من
ال�شخ�صيات العلمائية التي وقفت يف ال�صفوف
الأمامية يف جبهة الدفاع عن الدين (( :الدين
ال ��ذي ي�ح�ت��اج �إىل ح���ص��ون و�إىل ق�ل�اع و�إىل
جبهة قوية يف ال�صف الأول من
م��داف��ع و�إىل
ٍ
ُ
احل�صن احل�صني للدين والقلعة
ه��ذه اجلبهة
ال�صامدة يف وجه �أعداء الدين  ،هم علماء هذه
الأمة احلقيقيون ،وفقها�ؤنا ال�صاحلون  ،ومنهم
�شيخنا ال�سماهيجي "رح" )).
و�أ�ضاف (( ب� ّأن ه�ؤالء ال يُ�شرتون مبال  ،و ال
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يُ�شرتون بجاه  ،وال ترت ُّد بهم القدم يف االجتاه
ال�صحيح � ،أمام بريق ال�سيوف  ،وال يفرون من
الزحف حني يتطلب املوقف الثبات )).
ولفت �إىل � ّأن (( العلماء وه��م ي ��ذودون عن
الدين ف�� ّإن ذوده��م عن الدين ذو ٌد عن الأم��ة،و� ّأن
ذودهم عن الدين ذو ٌد عن الدنيا ُ ،
حيث ال يمُ ُ
كن
�أن ت�ستقيم �أو�ضاعُ الدنيا من غري دين )).
وب ّ
ني �سماحت ُه ب� ّأن " لهذا الوطن تاريخ ككل
�صراع بني حق وباطل،
الأوطان الأخرى  ،تاريخ
ٍ
وجمهور العلماء  ،ونوعُ العلماء  ،وكبار العلماء،
كانوا دائم ًا يف خندق واح��دٍ مع احلق  ،وكانوا
اجلبهة الأمامية يف ال�صراع (." )....
وا�ستطرد ق��ائ� ً
لا ب� �� ّأن  (( :ت��اري��خ ه��ذا البلد
ك �ت��اري��خ �أي ب �ل��د واج���ه � �ص �ع��وب��ات وحت��دي��ات
وقوبلت ه��ذه التحديات وال�صعوبات بجهود
�بر وث �ب��ات ،
م�ضنية وت�ضحيات ك�ب�يرة  ،و� �ص ٍ
وعزمي ٍة و�صمود  ،و�أعطت لهوية ال�شعوب �أن
ت�ستمر  ،و�أعطت للمدر�سة الإ�سالمية احل ّقة �أن
تخلد )).
و�شدّد �سماحت ُه (( ال ُب ّد من فقهاء للم�ستقبل ،
وحتى يبقى هذا الوطن الطاهر على الطريق الذي
اختاره  ،وحتى يبقى انتما�ؤه �إ�سالمي ًا دائم ًا ،
و�أن يهت ّم احلا�ضر بفقهاء كبار وجمتهدين عظام
 ،ميلكون من القامة املديدة ومن الكاهل املتني ما
يكون بعبء املواجهة )).
ّ
و�أك � ّد �سماحة ال�شيخ (( ب ��أن ال�شخ�صية �إذا
انبنت بنا ًء ديني ًا حقيقي ًا كانت متينة  ،وكانت
ُ
تعرف
م�ق��اوم��ة  ،وك��ان��ت �صلب ًة جم��اه��دة  ،وال
خلل و�أيُّ ق�صور �إمنا هو لنق�ص
االنتكا�س ،و�أيُّ ٍ
ٍ يف بنائنا الديني وبنائنا العلمي )).
وت�ساءل �سماحت ُه (( هل ي�سخوا الآباء  ،هل
ي�سخوا الأب  ،هل ت�سخوا الأم ب�أكرب عقلية من
بني عقليات �أوالدهما ؟؟ وب�أمنت عقلية من عقليات
�أوالده� �م ��ا  ،وب ��أط �ه��ر �شخ�صية م��ن روحيات

ال�شيخ عبد اهلل ال�سماهيجي (قد�س
�سره) ( 1086هـ  1135 -هـ)
ا�سمه ون�سبه:
ال�شيخ عبد اهلل بن �صالح بن جمعة بن علي بن
�شعبان بن �أحمد بن نا�صر بن حم ّمد بن عبد اهلل
ال�سماهيجي.
والدته:
ولد ال�شيخ ال�سماهيجي عام  1086هـ مبدينة
�سماهيج يف البحرين.
�أ�ساتذته:
 -1ال�شيخ �سليمان املاحوزي ،املعروف باملحقّق
البحراين.
 -2ال�شيخ حممود بن عبد ال�سالم املعني.
 -3ال�شيخ �أحمد بن �إبراهيم الد ّرازي البحراين.
تالمذته:
 -1ال�شيخ يا�سني البالدي.
 -2ال�شيخ نا�صر اجلارودي ّ
اخلطي.
م�ؤلفاته:
 -1جواهر البحرين يف �أحكام الثقلني.
 -2امل�سائل املح ّمدية يف ما البد من امل�سائل
الدينية.
 -3م�صائب ال�شهداء ومناقب ال�سعداء.
 -4ريا�ض اجلنان.
 -5التحرير يف م�سائل الديباج واحلرير.
 -6عيون امل�سائل اخلالفية.
 -7الر�سالة العلوية.
 -8الر�سالة البهبهانية.
 -9البلغة ال�صافية والتحفة الوافية.
 -10منظومة حتفة الرجال وزبدة املقال.
وفاته:
تويف ال�شيخ ال�سماهيجي (قد�س �سره) يف التا�سع
من جمادى الثانية  1135هـ ،مبدينة بهبهان يف
�إيران.

�أبنائهما،ليختار هذه النف�سية املتميزة والعقلية
القافزة،والروحية العالية،لتكون م�شروع ًا من
م�شاريع الدين والفقاهة،واجلهاد يف �سبيل الله
عقلية
ع� ّز وج��ل � ،أم �أن � ُّه �إذا عرث ال��وال��دان على
ٍ
خا�صة متميزةٍ عن ّد ول��دٍ من �أوالده�م��ا اختاراه
ٍ
ّ
للدرا�سة الدنيوية  ،وال ي�سخوا �أح ٌد بولدٍ �إال �أن
يكون هذا الول ُد فاقد ًا للكثري من املقومات )).؟!!
ون ��وّ ه �إىل � ّأن (( ك��ل ق��ري��ة م�سئولة ع��ن �أن
ت�ستعيد �أجمادها ال�سابقة يف جمال الدين  ،ومع
االفتخار بال�شيخ ال�سماهيجي (رح) عليكم �أن
ُت ّخرجوا �سماهيجيني من نوعه و�أكرب )) .

الدكتور النويدري  :ال�سماهيجي �أنتج 72
م�ؤلف ًا غالبيتها كانت يف الفقه
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و�أ�ضاف النويدري (( ب� ّأن ال�سماهيجي �أنتج
طوال حياته  72م�ؤلف ًا غالبيتها يف الفقه � ،إذ بلغ
ع��دد م�ؤلفاته يف الفقه  50م�ؤلف ًا  ،ويف �أ�صول
الفقه ع�ن��وان واح��د  ،ويف احل��دي��ث وعلومه 8
م�ؤلفات  ،ويف اخلطب فلديه م�ؤلف واحد  ،ويف
الدعاء م�ؤلف واحد  ،والنحو كذلك  ،ويف ال�شعر
ديوان واحد )).
وبينّ ب� ّأن (( ال�شيخ ال�سماهيجي ل ّقب ب�شيخ
الإ�سالم  ،وه��ذا اللقب يعطى للقا�ضي العام يف
البحرين �آنذاك )).

اخلر�سي � :إنّ لل�سماهيجي باع ًا طوي ًال يف
احلياة العلمية والفقهية واحلوزوية

قال ال�شيخ حممد اخلر�سي (( �أن لل�سماهيجي
ذكر الدكتور �سامل النويدري الباحث التاريخي ب ��اع� � ًا ط ��وي�ل ً�ا يف احل� �ي ��اة ال �ع �ل �م �ي��ة والفقهية
املعروف  (( ،ب �� ّأن ال�شيخ عبدالله ال�سماهيجي واحلوزوية  ،واملعروف يف حياته العلمية �أن ُّه
كانت له هجرة مبكرة عن البحرين �،إذ كان عمره �أخذ العلم يف قريتي النعيم واملاحوز )).
يف �أول هجرةٍ  23عام ًا�،أعقبت ُه هجرة �أخرى بعد
وب ّ
ني ب� ّأن (( ال�شيخ ال�سماهيجي �أ�صدر خالل
�أن عاد �إىل البحرين )).
ً
وذك��ر يف ورق��ة العمل التي قدمها يف الليلة حياته ق��راب��ة  46م�صنفا  ،غالبيتها ع�ب��ارة عن
ال�ث��ان�ي��ة م��ن "ملتقى امل �ح��دث ال���ش�ي��خ عبدالله عن جمع للأدعية  ،ومثال ذل��ك كتاب " الر�سالة
ال���س�م��اه�ي�ج��ي " ب �ع �ن��وان " ال �� �ش �ي��خ عبدالله العلوية " وال�ت��ي كانت على غ��رار " ال�صحيفة
ال�سماهيجي  ..تاريخ حافل بالعطاء يف املعارف ال�سجادية " .
الدينية وامل��واق��ف الر�سالية "،ب� ّأن (( ال�شيخ
وذك��ر اخلر�سي (( � ّأن لل�شيخ ال�سماهيجي
عبدالله ال�سماهيجي ولد يف قرية �سماهيج يف
عدد ًا من الكتب التي مل يكتمل ت�أليفها  ،وعدد ًا من
ال�ع��ام  1675م  ،وت��ويف يف بهبهان يف العام
الكتب التي جمع فيها الأخبار  ،و�أبدى فيها ر�أيه
 1723م ،حيث ا�ستق ّر هناك يف �أواخر حياته)).
 ،ومنها " جواهر البحرين يف �أحكام الثقلني " .
و�أف � ��اد ال��ن��وي��دري ب�� �� ّأن (( ه �ج��رة ال�شيخ
و�أ�ضاف اخلر�سي يف ورقة العمل التي قدّمها
ال���س�م��اه�ي�ج��ي الأوىل ك��ان��ت يف ال �ع��ام 1109
يف ملتقى ال�سماهيجي والتي عنونها بـ ((ال�شيخ
للهجرة واملوافق  1714ميالدية  ،وكان خروج ُه
ال�سماهيجي  ..م��ؤل�ف��ات��ه وم���ص�ن�ف��ات��ه))ّ �" ،أن
م��ن البحرين لي�س ب��داف��ع ال�ه��رب  ،ب��ل لرتتيب
لل�شيخ ال�سماهيجي حت�صي ًال علمي ًا يف قريتي
الأو��ض��اع قبل الغزو العماين للبحرين يف تلك
بوري والقدم � ،إذ كان يدر�س ويد ّر�س هنالك ".
الفرتة )).
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حتت عنوان ((سر تألق الزهراء (ع) وابنها اإلمام اخلميين ( قدس سره)
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))

الوسيلة تستضيف الشيخ الق ّفاص مبحاضرة يف جامع مساهيج الكبري
�ضمن الربنامج العام الذي ت�شهده مناطق البحرين ملرا�سم
�إحياء رحيل الإمام اخلميني "قد�س �سره ال�شريف" ا�ست�ضافت
هيئة الو�سيلة �سماحة ال�شيخ ر�ضي القفا�ص  -ع�ضو املجل�س
الإ�سالمي العلمائي – لإلقاء حما�ضرة باملنا�سبة حتت عنوان
" ُّ�سر ت�ألق الزهراء (ع) وابنها الإمام اخلميني" (قد�س
�سره) ،وذلك يف ليلة اجلمعة املوافق 2010/6/10م يف
جامع �سماهيج الكبري بعد �صالة الع�شاءين مبا�شرة.
بع�ض من �أ�سرار عظمة الزهراء عليها
حتدث فيها عن ٍ
ال�سالم ،و� ّأن حب الزهراء �سالم الله عليها يجب �أن يكون
على م�ستوى الفكر وال�سلوك ال على م�ستوى الفكر فقط .
مع ّرج ًا بعد ذلك على �سر النجاح يف �شخ�صية الإمام اخلميني
 قد�س -و الثورة الإ�سالمية يف �إيران التي قادها ،مبين ًا �أنالنجاح الذي حققه الإمام يف �إقامة احلكومة الإ�سالمية هو
حلم الأنبياء واملع�صومني عليهم ال�سالم الذين مل ت�سنح لهم
الفر�صة يف حتقيق ذلك.
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مبفاجآت لطلبتها الدارسني ...
فيما وعدت
ٍ

الوسيلة ُت ُّ
دشن برناجمها الصيفي حبزم ٍة من األنشطة والربامج اهلادفة
بد�أت العطلة ال�صيفية لهذا العام
بن�شاط ملحوظ لـ "هيئة الو�سيلة"من
ٍ
متنوعة
أن�شطة
ٍ
خالل طرحها لربامج و� ٍ
تتنا�سب مع خمتلف الأعمار واملراحل
ال�سنيِّة (من الأول االبتدائي �إىل مرحلة
ُ
حيث بد�أت الدرو�س جلميع
اجلامعة).
وقت مبك ٍّر من
املراحل الدرا�سية يف ٍ
هذا ال�صيف  ،ففي املرحلة االبتدائية
والإعدادية بد�أت الدرو�س يف جمال
الأخالق والعقائد والفقه وال�صالة
وال�سريةِ و تعليم ال�صالة .
و�أمّا درو�س  -الثانوية فما فوق – فقد
توزعّت هذه املرحلة �إىل ق�سمني  :الق�سم
الأول هو جمموعة ما بعد التكليف ،وهذه
املجموعة تدر�س يف جمال الفقه والعقائد
والأخالق.
والق�سم الثاين هي جمموعة الثانوية
فما فوق  ،وهذه املجموعة درو�سها ُتقام
يف الفرتة امل�سائية  ،على يد ُنخبة من
العلماء املتخ�ص�صني وهم  :ال�شيخ عي�سى
امل�ؤمن  ،ال�شيخ �أحمد فرج  ،وال�شيخ حممد
اخلامت  .ودرو�سهم املطروحة هي عبارة

عن دورات متخ�ص�صة � ،شبهات عقائدية ،
فقه ا ُ
خلم�س  ،و�أخالق اجتماعية  ،و ُتقام
يف اجلامع الكبري .
كما �صاحب الربنامج ال�صيفي عديد
من الن�شاط الرتفيهي املُتنوّ ع � ،شملت
ترفيهية �إىل برك ال�سباحة ،
رحالت
ٍ
ٍ
وزيارة الأماكن الدينية والرتفيهية.
واجلدير بالذكر ب� ّأن هيئة الو�سيلة قد

ّكثفت من برناجمها لهذا العام من خالل
�إدراجها للعديد من الأن�شطة املتنوّ عة
– الرتفيهية والذهنية � -ضمن �أج ّندة
عملها ال�صيفي ،من قبيل طرح ن�شاط
الر�سم والتلوين والنجارة و"الأعمال
اليدوية"  .كما قامت �أي�ض ًا بعر�ض العديد
من الأفالم الهادفة على الأطفال الدار�سني
كعر�ض فيلم (( ال للكذب )) وذلك من �أجل

تر�سيخ املبادئ والقيم الإ�سالمية يف
�أنف�س وعقول هذه الفئة العُمرية  ،كما
و ُتع ُّد الهيئة يف قادم الأيام �إىل تنظيم
رحلة �إميانية لبيت الله احلرام لطلبتها
خالل �شهر �شعبان املُ ّ
عظم .
يُذكر ب� ّأن الهيئة اعتمدت يف هذا
العام على منهج تدري�س جديد للطلبة
الدار�سني �ضمن برناجمها ال�صيفي من

مساهيج تقدم واجب العزاء
للسيد الغريفي برحيل السيد فضل اهلل
قامت م�ؤ�س�سات قرية �سماهيج (م�أمت �سماهيج الكبري ،م�أمت العايل،
م�أمت ال�شباب ،هيئة الو�سيلة ،واجلمعية احل�سينية ،و�صندوق �سماهيج
اخلريي) بتقدمي واجب العزاء واملوا�ساة ل�سماحة العالمة ال�سيد
عبدالله الغريفي مبنا�سبة رحيل �آية ال�سيد حممد ح�سني ف�ضل الله ،يف
جامع احلجة بن احل�سن (ع) يف قرية �أبو قوة حيث يعقد �سماحة ال�سيد
جمل�س الفاحتة على روح الفقيد.

�إعداد " املجل�س الإ�سالمي العلمائي " .
وابتعثت ُمدر�سيها م�ؤخر ًا حل�ضور دورة
ت�أهيلية لكادر التعليم الديني يف حمافظة
املحرق -والذي �أُقيم يف ح�سينية القائم
بتنظيم من
يف عراد على مدى ليلتني
ٍ
"املجل�س الإ�سالمي العلمائي" ُ ،ك ُّل ذلك
ي�أتي �ضمن احلر�ص الكبري الذي توليه
الهيئة لرفع م�ستوى املد ّر�سني لديها .
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"آي باد" أحدث أجهزة "أبل" يتلقى صفعة أمنية
 حممد عبداهلل
تعترب �شركة "�أبل" من �أكرب ال�شركات يف العامل والتي
واكبت التطور احلديث لتكنولوجيا املعلومات وا�ستطاعت
هذه ال�شركة �أن حتقق انت�شارا وا�سعا يف �شتى بلدان
العامل بطرحها كمبيوترات "ماكنتو�ش" التي تعتمد على
نظام ت�شغيل خا�ص طورته ال�شركة منذ انطالقتها يف
العام 1976م الذي يتميز بخوا�ص �أمنية عالية.
تلقت �شركة "�أبل" م�ؤخرا �صفعة قوية مع �إنطالقة
انت�شار جهازها اجلديد "�آي باد" يف اال�سواق العاملية،
حيث متكنت جمموعة �أمنية تطلق على نف�سها م�سمى
"جوات�سي �سيكيورتي" من الو�صول اىل �أجهزة "�آي
باد" واحل�صول على معلومات خا�صة مب�ستخدمي هذا
اجلهاز ،و�أعلنت «�إف بي �آي» م�ساء اخلمي�س �أنها �شرعت
يف التحقيق يف �إحدى الثغرات الأمنية يف موقع «�إيه تي
�أند تي» الإلكرتوين على الإنرتنت� ،سمحت لهذه املجموعة
باحل�صول على � 114ألفا من العناوين الإلكرتونية
لأ�شخا�ص ميتلكون جهاز «�آي باد  3جي» .كما متكنت
هذه املجموعة الأمنية من التعرف على الأرقام املعرفة

بالهوية ،اخلا�صة بكل جهاز من �أجهزة «�آي باد» تلك،
وطرحت ال�شركة جهازها اجلديد " "iPadيف
وهي الأرقام امل�سماة  ICC - IDsالتي ي�ستخدمها �شهر �أبريل  2010يف �أمريكا ويف نف�س ال�شهر �أ�صدرت
اجلهاز لالت�صال ب�شبكة «�إيه تي �أند تي».
ال�شركة ن�سخة �أخرى �أ�ضافة فيها تقنية
وجاء تدخل مكتبة التحقيقات
الـ " 3جي" ،هذا اجلهاز الذي يقوم
الفدرالية « »FBIبعد
بت�شغيل عدة �أنواع من الو�سائط
�أن طال هذا االخرتاق
من �ضمنها ال�صحف ،املجالت،
معلومات �شخ�صية ملدراء
الكتب الرقمية ،الكتب الن�صية،
�شركات و�شخ�صيات ذات
الفيديو ،املو�سيقى والألعاب
منا�صب �سيا�سية عليا يف
وجميع برامج �آي فون
الواليات املتحدة الأمريكية ،ومن
يدعم اللغة العربية
الناحية النظرية ي�ستطيع املت�سللون
لقراءة الن�صو�ص وال
وامل�شرفون على عمليات �إر�سال
يوفر واجهة عربية
الربيد املتطفل توظيف هذه العناوين
كما �أن لوحة
الإلكرتونية لتوجيه ر�سائلهم� .إال �أن �أكرب
املفاتيح لي�ست
املخاوف تن�صب حول احتماالت اخرتاق
متاحة باللغة العربية
البيانات املخزنة لدى �أ�صحاب تلك الأجهزة.
ولكن هناك برامج توفرها ال�شركة
وجتدر الإ�شارة �إىل �أن الأرقام اخلا�صة للأجهزة
ي�ستطيع من خاللها امل�ستخدم كتابة الن�ص
التي متت �سرقتها تتيح التعرف �أي�ضا على موقع جهاز يف الربنامج ثم ن�سخه ول�صقه يف املكان املطلوب (بريد
«�آي باد» اجلغرايف.
الكرتوين ،موقع ،مالحظات) ،يبد�أ �سعر هذا اجلهاز

كانون الشرق األوسط تطلق كامريا  EOS 550Dاجلديدة

ومف�صلة بف�ضل جهاز ا�ست�شعار A P S -C
 احل�صول على مطبوعات كبرية احلجمّ
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 الت�صوير ب�سرعة ا�ستثنائية ،وبالألوان ومب�ستوى �ضجيج منخف�ض بوا�سطة املعالج.DIGIC 4
عال كامل (.)1920x1080p
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بـ  190دينار بحريني ( 499دوالر) وقد باعت ال�شركة
خالل �أول  59يوم مليوين جهاز.
�أما عن م�ستخدمي هذا اجلهاز ف�إنهم يرون �أن اجلهاز
يوفر لهم امكانيات الأجهزة الدفرتية املخ�ص�صة لقراءة
الكتب وت�صفح ال�صحف ومعاجلة الن�صو�ص باال�ضافة
�إىل �إمكانيات هاتف " "iPhoneالذكي والتمتع
بالآالف من تطبيقاته املبتكرة ،ويرى البع�ض �أن بع�ض
امل�شاكل التقنية التي اكت�شفت يف اجلهاز مثل تكرار
انقطاع االت�صال عن طريق الواي فاي االمر الذي
خيب �آمال الكثريين وخالف توقعات اخلرباء بزيادة
مبيعات اجلهاز� .أما متتبعي التقنيات احلديثة برون �أن
هذا املنتج ال يعد �إال و�سيلة ترفيه �أخرى للمرفهني ويف
اخلليج فان اجلهاز الميكن ا�ستخدامه بجميع مميزاته ف�إن
�شركات االت�صاالت اخلليجية التوفر �شرائح "micro
 "SIMالتي يقبلها جهاز " "iPadو�أخريا ف�إن هذا
اجلهاز اعتربه الكثريون ب�أنه " "iPodكبري احلجم
فهو ال يحتوي على منافذ  USBوكامريا وال يدعم تعدد
املهام ،والأهم للخليجيني �أن هذا اجلهاز ال يدعم اللغة
العربية ب�شكل كامل كما ا�شرنا �سابقا.

املرأة العربية حترتف العامل الرقمي ...
ك�شفت درا�سة حديثة �أن املر�أة العربية
تتم ّتع مبهارة عالية يف ا�ستخدام
االنرتنت� ،إذ تبينّ �أن  %71من الن�ساء
اللواتي �شملهن اال�ستطالع منت�سبات
�إىل �إحدى ال�شبكات االجتماعية على
الإنرتنت ،وتتوا�صل  %66منهن يومي ًا
مع �أ�صدقائهن من خالله ،بينما متتلك
 %83خدمة �إنرتنت يف منازلهن ،وتق�ضي
 %34منهن ما ال يقل عن � 10ساعات
�أ�سبوعي ًا يف ا�ستخدام �شبكة الإنرتنت،
بينما تقوم  %45منهن بقراءة املقاالت
واملجالت الرقمية.
جاءت هذه النتائج بعد درا�سة بادر بها
موقع  ،anaZahra.comالبوابة
الإلكرتونية اجلديدة املخ�ص�صة للمر�أة
العربية املعا�صرة ،والتي من املقرر
�إطالقها ال�شهر املقبل ،بعد �أن قامت
�شركة �أبوظبي للإعالم بتطويرها.
وال �شكّ ب�أن �شبكة الإنرتنت باتت حتظى
باهتمام متزايد من قبل املر�أة يف منطقة
ال�شرق الأو�سط� ،إذ تلج�أ الغالبية العظمى
من الن�ساء العربيات �إىل ا�ستخدام
الإنرتنت للتوا�صل االجتماعي باعتبارها
و�سيلة �إعالم رقمية تثقيفية وترفيهية.
كما �أظهرت الدرا�سة �أن  %34من الن�ساء
اللواتي �شملتهن الدرا�سة يق�ضني ما
ال يقل عن � 10ساعات يف الأ�سبوع
لت�صفح و زيارة املواقع (وال ي�شمل

هذا الوقت �أغرا�ض العمل �أو التوا�صل
عرب الربيد الإلكرتوين) .واحتلت لبنان
مركز ال�صدارة ،حيث خل�صت الدرا�سة
�إىل �أن  %68من الن�ساء اللواتي �شملهن
اال�ستطالع هناك يق�ضني �أكرث من �سبع
�ساعات �أ�سبوعيا على الإنرتنت ،تليها
الإمارات بن�سبة  ،%55والكويت ،%53
وم�صر  ،%50وقطر  ،%47واململكة
العربية ال�سعودية والأردن ،%44
والبحرين  ،%42و�سوريا  ،%34وجاءت
�سلطنة ُعمان يف املرتبة الأخرية بن�سبة
.%30
وت�سلط هذه الدرا�سة ال�ضوء على
الأن�شطة املف�ضلة بالن�سبة للمر�أة العربية
على الإنرتنت� ،إذ ا ّت�ضح �أن %37
من الن�ساء اللواتي �شملتهن الدرا�سة

نا�شطات على مواقع ال�شبكات االجتماعية
وي�شاركن يف املنتديات ومواقع التعارف
( في�سبوك ،تويرت ،هاي  ،)5بينما تقوم
ما ن�سبته  %45منهن بت�صفح املجالت
الرقمية.
كما تو�ضح الدرا�سة ن�سبة ح�ضور املر�أة
العربية يف ال�شبكات االجتماعية على
الإنرتنت ،مع ت�ص ّدر موقع "في�سبوك"
املركز الأول كموقع للتوا�صل الإجتماعي
بني الن�ساء العربيات ،بن�سبة %91
يف لبنان ،تليها م�صر بن�سبة ،%80
والإمارات  ،%78والأردن ،%70
والكويت وقطر  ،%68والبحرين ،%66
وال�سعودية  ،%64و�سلطنة ُعمان ،%55
و�سوريا .%45
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اال�سم� :أحمد ح�سن نا�صر ال�صائغ.
ال�صف :الثالث الإبتدائي.
تاريخ املولد2001/4/5 :م.
الهوايات :القراءة وال�سباحة.
مدى الإ�ستفادة من االن�ضمام �إىل الدورة القر�آنية:
.1قراءة القر�آن الكرمي قراءة �صحيحة.
.2حفظ بع�ض �سور القر�آن الكرمي من اجلزء
الثالثني.
طموحك يف امل�ستقبل� :أن �أ�صبح مهند�س ًا
معماري ًا.

اال�سم� :سيد علي �سيد ها�شم العلوي.
ال�صف :ال�ساد�س الإبتدائي.
تاريخ املولد1999/1/9 :م.
الهوايات :لعب كرة القدم.
مدى الإ�ستفاددة من االن�ضمام �إىل الدورة القر�آنية:
.1تعلم القراءة ال�صحيحة للقر�آن الكرمي.
.2تعلم بع�ض �أحكام التجويد مثل �أحكام النون
ال�ساكنة والتنوين ،و�أحكام امليم ال�ساكنة
والقلقلة.
طموحك يف امل�ستقبل:
�أن �أ�صبح طبيب ًا.

اال�سم :حممد عبدالأمري مريزا حمزة.
ال�صف :الأول الإعدادي.
تاريخ املولد1997/9/23 :م.
مدى اال�ستفادة من االن�ضمام �إىل الدورة القر�آنية:
تعلمت بع�ض �أحكام التجويد مثل �أحكام النون ال�ساكنة والتنوين ،
و�أحكام امليم ال�ساكنة واملد والقلقلة ،والغ ّنة.
طموحل يف ال�ستقبل:
�أن �أ�صبح رجل �إطفاء.

براعم الوسيلة
قدوة العاشقني
ج �ف��ت الأق �ل��ام!وع� � �ج � ��زت الأل� ��� �س ��ن عن
و�صفه!�إنه من �أعظم ال�شخ�صيات يف الع�صر
الإ�سالمي وماقبله ومابعده�،شخ�صية حريت
العقول املفكرة ،وجوت القلوب الواعية املدركة
للحق ،فمن هي هذه ال�شخ�صية العظيمة؟
�إن � ��ه ب �ح��ق الإم � � ��ام ع �ل��ي �أم �ي��ر امل�ؤمنني
و�سيد الو�صيني ويع�سوب الدين،وقائد الغر
املحجلني،خليفة ر�سول رب العاملني،وزوج �سيدة
ن�ساء العاملني�،أبو ال�سبطني احل�سن واحل�سني
��س�ي��دا ��ش�ب��اب �أه ��ل اجلنة�،سيدالأمة،و�أبو
الأئمة،الذي �ضرب الأمثال يف كل �شيء،وكيف
اليكون كذلك وهو نف�س ر�سول الله (�ص) بقوله
تعاىل....((:و�أنف�سنا و�أنف�سكم )).....ومن ثم
بقول الر�سول(�ص)�(:أنت مني مبنزلة هارون
م��ن مو�سى �إال �أن��ه ال نبي ب �ع��دي)،وه��ذا قول
�صريح من ر�سول الله(�ص)�أنه اف�ضل اخللق
بعده ،وهو الذي احتل منزلة و�شرف وكرامة
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مل يحتلها �أح��د قبله،ولن يحتلها �أح��د بعده �أال
وه��ي م��ول��ده يف ج��وف الكعبة ف��وق الرخامة
احل �م��راء ،حيث ان�شقت الكعبة بفعل القدرة
الإلهية؛ لكي تدخل �أمه فاطمة بنت �أ�سد لتلده
فيها ،وكان ذلك يف الثالث ع�شر من �شهر رجب
احلرام يف ال�سنة العا�شرة قبل البعثة النبوية
ال�شريفة،والر�سول(�ص) �أك�ثر من الأحاديث
ال�شريفة يف حقه،و�أعظم ما قاله الر�سول يف
حقه ي��وم غ��زوة اخل�ن��دق��(:ض��رب��ة علي لعمرو
ت�ع��ادل عمل الثقلني �إىل ي��وم ال�ق�ي��ام��ة) ،ومبا
معناه �أن��ه لو جمع عمل الإن�س واجل��ن اخلرية
يف كفة ميزان و�ضربته عليه ال�سالم لت�ساوت
الكفتان،ف�إذا كانت �ضربته هكذا فكيف ببقية
�أعماله التي �أداه ��ا ط��وال حياته،طبعا و�صل
�إىل مقام ال يعرفه �أح��د من اخللق ،لذلك قال
الر�سول(�ص) له(:يا علي ال يعرفك �أال الله و�أنا
وال يعرفني �إال الله و�أنت و اليعرف الله �إال �أنا
و�أنت).
والإم� ��ام علي عليه ال���س�لام ��ض��رب �أروع
الأمثال ف�س مكارم الأخالق على مر الع�صور،

ح�ي��ث � �ض��رب امل �ث��ل يف ال���ش�ج��اع��ة ح�ي�ن نام
يف ف��را��ش��ه(���ص)ي�ف��دي��ه بنف�سه،و�ضرب مثال
يف زه��ده يف ال��دن�ي��ا حيث ك��ان ح��ال عبادته
ينقطع عن الدنيا وم��ا فيها حتى ال��ذي جال�س
بجانبه ،و�أروع الأم �ث��ال امل���ض��روب��ة يف حقه
ال �ب�لاغ��ة واحل �ك �م��ة و�أ�� �ص ��دق دل �ي��ل ع�ل��ى ذلك
كتاب نهج البالغة اململوء باحلكم من قوله عليه
ال���س�لام،ال��ذي و�صل احل��د ب ��أن بع�ض النا�س
غ��ال��وا يف حبهم ل��ه حتى �أو��ص�ل��وه �إىل مقام
الأل��وه�ي��ة،ف��إذا ك��ان ه��ذا مقامه عند الله وعند
ر�سوله فما بال من يبغ�ضه؟
وم� � ��ا م �� �ص�ي�ر م � ��ن غ �� �ص ��ب ح� �ق ��ه وح ��ق
�أوالده؟طبعا النار وبئ�س امل�صري.
ولذلك يجب على املجتمع �أن يتخذوه قدوة
ل�ه��م يف ك��ل � �ش��يء؛ ل�ك��ي ي�صلوا �إىل مرحلة
ال�ك�م��ال الإل �ه��ي ،و�إذا ك��ان��وا ي��ري��دون جنات
ال�ف��ردو���س عليهم انتظار ال�ف��رج بفعل ك��ل ما
�أمرنا به الإمام علي والأئمة وترك ما نهوا عنه.
بقلم :علي عبدالكرمي

اال�سم� :صادق جعفر حبيب يتيم.
ال�صف  :الرابع الإبتدائي.
تاريخ املولد2000/10/20 :م.
الهوايات :ال�سباحة وكرة القدم والقراءة.
مدى الإ�ستفادة من االن�ضمام �إىل الدورة القر�آنية:
 .1تعلم بع�ض �أحكام التجويد مثل �أحكام النون
ال�ساكنة والتنوين.
 .2تعلم قراءة القر�آن الكرمي قراءة �صحيحة وحفظ
بع�ض ال�سور من اجلزء الثالثني.
طموحك يف امل�ستقبل:
�أن �أ�صبح طبيبا للأ�سنان.

اال�سم :ح�سني علي عي�سى ال�سماهيجي.
ال�صف  :اخلام�س الإبتدائي.
تاريخ املولد1999/11/5 :م.
الهوايات :لعب كرة القدم واليد وال�سباحة.
مدى الإ�ستفادة من االن�ضمام �إىل الدورة القر�آنية:
تعلم بع�ض �أحكام التجويد مثل �أحكام
.1
النون ال�ساكنة والتنوين.
تعلم القراءة ال�صحيحة للقر�آن
.2
الكرمي.
طموحلك يف امل�ستقبل:
�أن �أ�صبح طبيب ًا.

فروع الدين
هي الأحكام التي جاءت بها ال�شريعة املقد�سة
ليقوم بها النا�س يف الدنيا وعلى قدر االلتزام بها
واطاعتها ير�ضى الله تعاىل عنهم فيدخلهم جنانه
الوا�سعة خالدين فيها �أبد ًا وهذه الفروع هي:
 -2ال�صوم
 -1ال�صالة
 -4اخلم�س
 -3الزكاة
 -6اجلهاد يف �سبيل الله.
 -5احلج
 -7الأمر باملعروف  -8النهي عن املنكر
 -9الوالية للأئمة املع�صومني والرباءة من
�أعدائهم.
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الهواية ..واللعب بالهوية


�إن علينا �أن نرتقي
باهتماماتنا و�أن نعيد
النظر يف �سلم �أولوياتنا،
فال نقدم م�ؤخر ًا ..وال
نرفع و�ضيع ًا ،فقلوبنا
نحن ال�شباب -طاهرةووال�ؤنا عزيز ال نعطيه
�إال ملن ي�ستحق
ك�ث�يرة ه��ي ال���ض�غ��وط ال�ت��ي يواجهها
ال��ب��ح��ري��ن��ي��ون وال� ��� �ش� �ب ��اب ع��ل��ى وج��ه
اخل�صو�ص ،م��ن تعب العمل والدرا�سة،
وه��م ال��وط��ن وال���س�ي��ا��س��ة ،و��س�ق��م وفقر،
وخوف مما يخبئه امل�ستقبل وما بدى يلوح
يف الأفق من حال ال يب�شر بخري..
ه��ذا ال��واق��ع املرير �أف��رز �إلينا ع��دة من
احلاالت االجتماعية ال�سلبية ،لعل �أبرزها
ت��وج��ه ��ش��ري�ح��ة ك �ب�يرة م��ن ال���ش�ب��اب �إىل

�سيد هادي الغني

اال�ستغراق يف اللعب واال�سرتخاء حتت
م�سمى "ممار�سة الهواية" ،ومن املالحظ
�أي�ض ًا ان�شداد ال�شباب ب�شكل مريب �إىل
متابعة ك��رة ال �ق��دم ،والأن��دي��ة الأوروبية
على وج��ه اخل�صو�ص ،مل��ا تتمتع ب��ه هذه
الفرق من مهارات كروية عالية وقدرة على
�إم�ت��اع اجلمهور وامل�شاهدين خا�صة يف
ظل التقنية الفائقة يف ت�صوير و�إخ��راج
املباريات.
فالهواية هي العادة التي تهوى النف�س
ممار�ستها للرتويح عما يختلجها من هم
وغم ،لتعود بعد ذلك للجد والعمل منتع�شة
متفتحة الذهن .وممار�سة الهواية يجب
�أن ي�ك��ون لها وق��ت خ��ا���ص وم�ك��ان خا�ص
كي ت�ؤتي ثمرتها يف تغيري �أج��واء العمل
اجلادة و�إعادة االنتعا�ش �إىل النف�س ،و�إن
�أ�صبحت ممار�سة الهواية مفتوحة الوقت
وامل�ك��ان فقدت قيمتها الفعلية ،حيث �أنها
�ست�صبح عم ًال وهم ًا �آخر ًا من دون �أن ي�شعر
الإن�سان بذلك ،وه��ذا ما ميكننا مالحظته
ب�شكل جلي عند �شريحة كبرية من ال�شباب،
حيث جتد �أحدهم يفتتح �صباحه مبتابعة
�آخ��ر �أخبار الالعبني والفرق يف ال�صحف

�أو الإنرتنت ،ويف �أثناء تواجده يف العمل
�أو املدر�سة جتده ال يتبادل �سوى �أحاديث
الكرة و�أخبار املباريات كما يعمل جاهد ًا
يف الرتويج لفريقه املف�ضل بني �صفوف
رفاقه ،وبعد عودته للمنزل يذهب ليلعب
الكرة مرتدي ًا قمي�ص فريقه مع لب�س �سوار
اليد وال��ذي يحمل ا�سم ال�لاع��ب املف�ضل
لديه كما ال ين�سى �شابنا العزيز �أن ي�سرح
�شعره مبثل ت�سريحة قائده املبجل (�أعني
العبه املف�ضل)! وبعد ع��ودت��ه م��ن امللعب
يق�ضي بقية امل�ساء يف م�شاهدة املباريات
على التلفاز� ..إىل �أن ي�صبح كيانه وتفكريه
وهمه لعب وال �شيء �سوى اللعب.
ه��ذا اال�ستغراق يف ممار�سة الهواية
واالن�شداد املبالغ فيه جتاه عامل الكرة قد
ي�ؤدي �إىل نتائج �سيئة ،ابتدا ًء من �إ�ضاعة
النهار مع الليل و�شغل البال والرتكيز يف
�أمر ال ي�ستحق كل هذا االهتمام..
كما �أن بع�ض ال�شباب يعي�ش حالة من
العبودية للكرة ،فتجده يقدمها على كثري
م��ن ال��واج�ب��ات كال�صالة �أو ال��درا��س��ة �أو
احل�ضور للم�سجد �أو امل ��أمت �أو امل�شاركة
يف الفعاليات االجتماعية ،فتجد ال�شاب
ي�ق��دم ه��واي�ت��ه على واج�ب��ات��ه الدينية �أو
االجتماعية ،ال لأنه غري مدرك لذلك و�إمنا
لأنه ال ي�ستطيع ترك هوايته لأنها متكنت
من نف�سه ،وهذا يعترب حالة مر�ضية نف�سية
يفقد فيها الإن���س��ان �سيطرته على نف�سه،
وهو خالف ل�شيم ال�شباب يف م�سك زمام
النف�س ..فاحلر من ملك نف�سه!
من جهة �أخرى نالحظ �أن الأمر بلغ عند

البع�ض �إىل حد الت�شبه بالالعبني من ناحية
ق�صة ال�شعر �أو ال��ذق��ن وارت� ��داء مالب�س
ال �ف��رق و�أ� �س �م��اء ال�لاع �ب�ين ورف ��ع راي ��ات
ال�ف��رق يف املجال�س وال �� �س �ي��ارات� ..إل��خ.
حتى �أ�ضيف ا�سم الفريق املف�ضل �إىل قائمة
الأم��ور اخلالفية التي يختلف فيها النا�س
حيث بات املجتمع منق�سم بني م�ؤيد لهذا
الفريق اال�سباين وم��ؤي��د ل��ذاك الفرن�سي
وعا�شق لهذا الالعب الربازيلي وهائم يف
هوى ذاك الأرجنتيني! هل �شبابنا يعاين
من فراغ عاطفي لهذا احلد؟!
يف املقابل جند �أن كثري ًا من هذه الفرق
الأوروب� �ي ��ة تتم�سك بهويتها ال�صليبية
وترف�ض التنازل عن �أب�سط مبادئها ،حيث
ي�ب��دو ذل��ك الإ���ص��رار م��ن �أول ن�ظ��رة على
�شعارات (�أعالم) هذه الفرق والتي حتتوي
كثري منها على عالمة ال�صليب يف �إ�شارة
منها �إىل هوية الفريق ،يف حني �أن"ارتداء
عالمة ال�صليب غري جائز يف حد نف�سه �إن
عد ترويج ًا للكفر وال�ضالل" بح�سب ر�أي
امل��رج��ع الأع �ل��ى ال�سيد ال�سي�ستاين (دام
ظله) ،هذا ف�ض ًال عن عدم حترج هذه الفرق
من اللعب يف "دولة" �إ�سرائيل �ضاربني
ب�ع��ر���ض احل��ائ��ط م�شاعر م�ل�ي��ار ون�صف
م�سلم يف العامل.
يجب �أن نالحظ ال�ف��رق ال�شا�سع بني
م �ت��اب �ع��ة ال�لاع �ب�ين ك�لاع �ب��ي ك� ��رة ،وبني
متابعتهم ك�أ�شخا�ص نختلف معهم يف �صلب
الدين وجوهر الأخالق والعادات والثقافة
والهموم والتوجه .كلنا يعرف جنم الكرة
الأرجنتيني "مارادونا" الذي �سحر العامل

بفنياته الرهيبة وبعد حني تبني �أن��ه كان
يتعاطى امل��واد املن�شطة" ..بيليه" الذي
يعترب بنظر كثريين الأف�ضل يف تاريخ كرة
القدم مل ي�سلم من االتهامات والدخول يف
متاهات املحاكم ب�سبب ما ن�شر من تورط
��ش��رك��ة ميلكها يف اخ�ت�لا��س��ات لتربعات
خ�يري��ة بلغت � 800أل ��ف دوالر ،كما �أن
�أحداث اخليانة الزوجية لالجنليزي "جون
تريي" قائد منتخب �إجنلرتا مل تكن الأوىل
من نوعها فيما يتعلق بالف�ضائح اخلا�صة
بنجوم ك��رة القدم حيث حتتفظ �سجالت
التاريخ بالعديد من الذكريات ال�سيئة عن
عدد من جنوم الكرة العاملية.
�إن ممار�سة الريا�ضة ب�شتى �أنواعها
�أو اال�ستمتاع مبتابعتها �أمر راجح �شرع ًا
ما دام��ت ال تخالف الأحكام ال�شرعية ،بل
ه��ي مطلوبة م��ن ال�شباب �سعي ًا للن�شاط
واحليوية و�إزال��ة حالة امللل والرتابة من
�شريط حياتهم ،ولكن لي�س معنى ذلك �أن
ينقلب احل ��ال و�أن ي�ت�ح��ول ال�ترف�ي��ه �إىل
�شغل �شاغل ،ولي�س معنى ذل��ك �أن نروج
لأ�سماء الفرق والالعبني الغربيني ،حتى
و�إن كنا معجبني مبهاراتهم الفنية و�أدائهم
يف اللعب؛ لأن ترويجنا لأ�سمائهم ترويج
لهويتهم� ..شئنا �أم �أبينا.
�إن علينا �أن نرتقي باهتماماتنا و�أن
نعيد النظر يف �سلم �أولوياتنا ،فال نقدم
م�ؤخر ًا ..وال نرفع و�ضيع ًا ،فقلوبنا -نحن
ال�شباب -طاهرة و وال�ؤن��ا عزيز ال نعطيه
�إال ملن ي�ستحق.

مؤسسة تهمك

مركز البحرين الشبابي
مركز البحرين ال�شبابي هو جتمع �شبابي �إ�سالمي تابع
جلمعية ال��وف��اق الوطني الإ�سالمية يهدف �إىل
النهو�ض بال�شباب البحريني وال��دف��اع عن
حقوقهم واحل �ف��اظ ع�ل��ى مكت�سباتهم
ع��ن ط��ري��ق امل���س��اه�م��ة يف �إع���داد
جيل ر�سايل ينطلق من قيمه
الإ� � �س �ل�ام � �ي� ��ة ومي �ت �ل��ك
امل� � �ع � ��ارف وامل� � �ه � ��ارات
ال � �ل� ��ازم � � � ��ة ل� �ت� �ط���وي���ر
ق��درات��ه ليكون ق �ي��ادة وطنية
م�ستقبلية.
املوقع الإلكرتوين:
www.bahrainyouth.org
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أر�ض
تلقفوها بجدارةٍ  ..ال ترتكوها تتناثر على ال ِ
امللوثة
الآن ..
فت�شوها جيد ًا ..ماذا حتوي ؟!
حجاب �شرعي  ..عباء ٌة مقد�سة  ..وج ٌه ي�ش ُع بــ
ٌ
ٌ
 والء دروي�ش
م�سحوق
البيا�ض  ..ال يكدر ُه لون  ..وال يلوث ُه
ِ
خانق
ُ
الوقت الراهن ؟
ولكن ماذا يحدث يف
ِ
ترتاق�ص بــِ لذةٍ ملعونة
ُ
ُ
مي�س النجوم " بو نفخة " ..
تتفرعن بــِ ابت�سام ٍة مزيفة
�أكوام �ألوان  ..حجاب ُ
اجلبني  ..فرت�س ُم ِبـــ ري�شتها فيحركها تارة  ..و يغطيها تارة �أخرى  !..و عباءة ال
تلج اخليال على
ُ
ِ
ً
ً
جمال لذرات الأك�سجني فيها !
�شاحبا !..
امل�سمومة  ..وجها ِ
تتهجى الرمو�ش ..
تغم�س يف
تتربج حواء  ..و
�أت�ساء ٌل �أنا و الكثري  ..مل
و تتعرث على ال�شفاه ..
ُ
ُ
وجهها تلك الألوان املعتوهة؟ و مل تتنا�س ُل املو�ضة
لتم�ضي ِبــ براع ٍة على اخلد
ُ
تلت�صق
تخا�ص ُم الدين  ..و تقذف ُه خلف كوالي�س الزمن !..
يف �أو�ساط املجتمع الإ�سالمي امللتزم؟ لمِ
تلك املو�ضة املتغ�ضنة التي �سكبت �شرارها يف العباءة على ج�سدِ حواء لنطلق عليها "الب�سة بالطو
مرع�ص!" و ما ال�ضرر و الآثار ال�سلبية الناجتة لو
جمتمعنا
ارتدت حواء عباءة ف�ضفا�ضة �ساترة جل�سدها؟ مل
إ�سالم
و دّ�ست �إ�صبعها املبتور يف خا�صرةِ ال ِ
يت�سلق "حجاب بو نفخة" ر�أ�س الفتاة و ك�أننا نعي�شُ
ُ
و �أخري ًا متكنت مِ ن َف ّط ِم
ِ
الفتيات عن خطى العلماءِ
ع�صور بالية؟
يف
هــنا..
ٍ
ُ
حتم ًا �ستكون لِــ "حواء" �إنزالقة
ام�سكوا ذاكرتكم معي ..
وهل ل�سان الدين �أخر�س!؟
اقذفوها بعيد ًا ..
يجب علينا �أن ن�ض َع ن�صب �أعيننا �شعار
كفى ُ ..
هناك  ..خلف ال�سحب ..
املجل�س الإ�سالمي العلمائي املوقر لهذا العام "مع ًا

انـزالقة !..
ظاهرة تربج حواء
ا�ستفحلت يف املجتمع
�إىل �أن نخرت
به
�إ�سالمهُ  ..و �أطاحت ِ
مل الغرب ،ما نرا ُه
يف عا ِ
وجه
من
حفالت على ِ
ٍ
أمر خمجل
حواء لهو � ٌ
�صرخة
والبد من
ٍ
إ�سقاط هذه
واعية ل
ِ
الظواهر،

حكم التعامل مع اجلنس اآلخر يف الدراسة
امل�س�ألة:

�شيخنا العزيز �أنا طالب يف معهد البحرين
للتدريب ..وبطبيعة حال نظام املعهد فجميع
الأق�سام حتتوي على جمموعات من الأفراد
من ذكور و�إناث ويوزعون على ال�صفوف
بحيث تالزم جمموعتك �إىل �أن ّ
تتخرج
–�أي ما يقارب الثالث �سنوات كح ّد �أدنى-
الدرا�سي غالبًا ما يعتمد على نظام
واملنهج
ّ
املجموعات ،ومثا ًال على ذلك يو ّزع املد ّر�س
الطلبة �إىل ثالثة �أق�سام كمجموعات لعمل
بحث حول الدر�س وبهذا ن�ضط ّر لأن نتعاون
مع الأخوات يف عمل كهذه ..ويف مثل هذه
احلاالت يكون الوقت �ضيّق جدًّا لت�سليم
البحث ويحتاج كال الطرفني ملتابعة الآخر،
فيت ّم تبادل �أرقام الهواتف بق�صد املتابعة
وزمالة درا�سة وكال الطرفني مطمئنّ للآخر،
يبقى هنا هل يف ذلك (م�شكل)؟
وماذا بعد االنتهاء من العمل املذكور عندما
يت ّم تبادل الر�سائل يف املنا�سبات وعلى �سبيل
املثال تهنئة مبنا�سبة حلول �شهر رم�ضان �أو
اال ّت�صال لغر�ض ال�س�ؤال عن غيابه/غيابها
فرتة من الزمن ،عالوة على ذلك هل يجب

ّ
غ�ض النظر عن الأخوات الكرميات يف حال
التحدّث �إليهن حول م�س�ألة درا�سيّة وعلى
أخ�ص عندما يبت�سمن؟
ال ّ
وعذ ًرا للإطالة وطلبي منك �شيخنا
ّ
تو�ضح ما ينبغي
اجلليل �أن
العمل به يف مثل هذا الظرف
ّ
وبكل جوانبه..

اجلواب:
�إذا �أمكنك
�أن ال
يكو ن
يف

جممو عتك
فهو
فتاة
الأحوط و�أ َّما �إذا مل يكن
ذلك ممك ًنا فيجب االلتزام مبا يلي:
�أوّ ًال :عدم االختالء بالفتاة مبعنى �أن يكون
االلتقاء مب�شهد من النا�س.

ثانيًا :عدم النظر �إىل الفتاة بريبة �أو ب�شهوة
وعدم مل�سها �أو م�صافحتها.
ثال ًثا� :أن ال تكون
بينك وبني
ا لفتا ة
كلما ت
عا طفيّة
�أ و
غراميّة
ويقت�صر
ا حلد يث
ما
على
ي ّت�صل بالدرا�سة
وال ب�أ�س بتبادل التحيّة
مع االحت�شام.
و�أمّا العالقة خارج �إطار الدرا�سة
فال تخلو عن كونها م�شبوهة ،واعلم
�أنَّ هذه و�أمثالها هي م�صائد ال�شيطان.
الإجابة بوا�سطة� :سماحة ال�شيخ حممد
�صنقور
www.alhodacenter.com

يجب �أن
 ..يف مواجهةِ الغزو غري الأخالقي" الذي ُ
ي�صدح �صوت ُه العذب ليطهر
يرف َع �إىل ال�سماءِ  ،و �أن
َ
دن�س العوملة ..و ُ
يلون بقلبهِ الأبي�ض
املجتمع من ِ
تعاليم الإ�سالم التي �سحقتها ح�ضارة الغرب ،هذا
ال�شعار النا�صع �سريفرف بجناحيهِ و يق�ضي على
هذه الرتهات.
ظاهرة تربج حواء ا�ستفحلت يف املجتمع �إىل �أن
نخرت �إ�سالم ُه ..و �أطاحت بهِ يف عا ِمل الغرب ،ما نرا ُه
حفالت على وجهِ حواء لهو �أم ٌر خمجل والبد من
من
ٍ
إ�سقاط هذه الظواهر ،وال نن�سى نداء
ل
واعية
�صرخة
ِ
ٍ
املجل�س العلمائي حني قال "ال َّتبرَ ُّ ُج َو ال َّن ْظ َر ُة ا َ
حل َرا ُم
َل ْو َن ِان مِ نْ �أَلْوَ ِان ال َغ ْز ِو َغيرْ ِ الأَ ْخ َالق َِّي".

�صمت �س�أهم�س
ِبــ
ٍ

يا نفحات املجتمع  ..و يا ذوات العقول الراجحة
نف�س حواء حب الإ�سالم
� ..إليكن يا َمنْ غر�سن يف ِ
� ..إليكن يا َمنْ �شيدّن �أجيال واعية � ..إىل الإدارات
خمتلف
الن�سوية القائمة على م�شاريع التعليم يف
ِ
قرى و مدن البحرين  ..تكاتفوا  ..و تعاونوا
 ..ملحاربةِ هذه الإنزالقة و التخلف ال�صريح عن
منرب احل�سني من
الإ�سالم  ..كونوا �إعالميات من ِ
أمت احل�سني لتحرير املجتمع من قيود املو�ضة
م� ِ
و
إرادتكن
�
و
فبعزمكن
تتهاونوا
ال
الطائ�شة،
ب�صرخةِ
العلمائي �سيت�ضوعُ م�سك الإ�سالم من املجتمع.

ما هو العصف الذهين؟
• �أ�سلوب لتوليد �أو احل�صول على �أكرب قدر ممكن من الأفكار،
تداع حر للأفكار
ويركز فيه على الكم ولي�س على النوع ،من خالل ٍ
واخلواطر والآراء.
• و�ضع �أكرب عدد ممكن من اخليارات قبل اتخاذ قرار� ،أو عدة
حلول قبل اعتماد حل
معني.
• ع��دم االقتناع
ب� ��أول ف �ك��رة� ،أو
ر�أي �أو ح ��ل،
ف �ه �ن��اك دائ��م�� ًا
�أف �ك��ار وحلول
متعددة.
ويف جل�سات
ال� � �ع� � ��� � �ص � ��ف
الذهني يُطلب
من كل �شخ�ص
�أن يطرح ع��دد ًا م��ن الأف �ك��ار حل��ل امل�شكلة املطروحة �أو مو�ضوع
النقا�ش–بعد حتديدها بدقة -بدون �أن يقاطعه �أحد ،وهكذا يطرح كل
�شخ�ص ما يراه بدون عوائق ،وبدون �أن يرد عليه �أحد ،ثم تدون كل
هذه الأفكار ،ويلغي املكرر منها ،ويدمج املتقارب ،حتى يتم الو�صول
يف النهاية لعدد حمدد من الأفكار يتم اختيار �أف�ضلها.
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أُقيم على صالة مأمت احلاج أمحد منصور العالي ...

((األمراء)) ((وأمل العامل)) خيطفان املراكز األوىل يف مسابقة الزهراء اإلنشادي الـ 8
�أحرزت ك ٌّل من فرقة " �أمل العامل " و فرقة "
الأمراء " املراكز الأوىل يف مهرجان الزهراء
الإن�شادي الثامن والذي �أُقيم على �صالة م�أمت
احلاج �أحمد من�صور العايل بقرية عايل  ،بتاريخ
2010/6/10م �إىل 2010/6/11م .
فقد خطفت فرقة " �أمل العامل الإن�شادية "
يف الليلة الأوىل املركز الأول يف مناف�سات فئة
النا�شئني ،متقدم ًة على فرقة البيان "الدم الثائر"
من قرية الدير،تلتها يف املركز الثالث فرقة
اجلنان.
و�أما فرقة "الأمراء" فقد ت ّقلدت الذهبية يف
الليلة الثانية من املهرجان متفوق ًة على جميع
الفرق امل�شاركة،فبالإ�ضافة �إىل فوزها باملركز الأول
على ر�أي جلنة التحكيم ف�إنها قد حازت على املركز
الأول يف نظر اجلمهور،بالإ�ضافة �إىل ح�صولها
على �أف�ضل ن�ص �شعري لل�شاعر حممد مرهون .
واجلدير بالذكر ف� ّإن مهرجان الزهراء الإن�شادي
والذي يُقام ب�شكل �سنوي يف منطقة عايل  ،يُع ُّد من
�أكرب املهرجانات الإن�شادية التي ُتقام على م�ستوى
البحرين يف ذكرى مولد ال�سيدة الطاهرة فاطمة
(ع)،حيث ُت ُ
ُ
�شارك يف املهرجان فرق من
الزهراء
�ش ّتى مناطق البحرين وعلى فئتني  ،فئة الكبار
وفئة الأ�شبال .
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تهنئة
"الو�سيلة" ت�� ّت��ق��دم ب���أط��ي��ب ال��ت��ه��اين و�أ���ص��دق التربيكات
�إىل �أ����س���ت���اذن���ا ال��ع��زي��ز
"�أبوحممد" الدكتور ح�سني
ال�سماهيجي لنيله �شهادة
الدكتوراه "مبرتبة ُم ّ�شرف
جد ًا" من جامعة "م ّنوبة"
يف ج���م���ه���وري���ة ت���ون�������س،
وال��ر���س��ال��ة ال��ت��ي قدّمها
ال���دك���ت���ور ال�سماهيجي د .حسين السماهيجي
ج����������اءت حت������ت ع����ن����وان
((توظيف الرتاث ال�صويف يف ال�شعر العربي احلديث)) .
مع متنياتها ل�� ُه ب��دوام العطاء والتوفيق يف م�سرية عطاءه
ال�شعري والأدبي.
كما وتتقدم ب�أحر التهاين
والتربيكات للزميل الدكتور
جعفر عبا�س وذلك لرتقيته
�إىل رئ�����س جمل�س �إدارة
مركز جدحف�ص ال�صحي،
وي���ع���ت�ب�ر ال����دك����ت����ور من
ال��ك��ف��اءات املتميزة والتي
د .جعفر عباس
ت��رك��ت ب�صمتها يف الطب
وخا�صة يف جمال مر�ض ال�سكر ،حيث يحمل الدكتور درجة
املاج�ستري فيه.
هذا ونتمنى له مزيدا من النجاح والعطاء.

عبداللطيف

حيقق املركز السادس يف مسابقة "وطين يف قليب"
حقق ابن القرية ال�شاعر عبدالله عبداللطيف
املركز ال�ساد�س يف امل�سابقة ال�شعرية التي
نظمتها جمعية الوفاق الوطني اال�سالمية
بعنوان (وطني يف قلبي�...أجنحة و�أ�سرار)،
قدم ال�شعراء الفائزين ن�صو�صهم يف �أم�سية
�أدبية ليلة ال�سبت  2010/4/9يف قاعة الإمام
علي (ع) مبنطقة كرباباد ،كما قامت جلنة
التحكيم بالتعليق على الن�صو�ص و�إبداء
مالحظاتها التي ترى �ضرورتها لالرتقاء
باحلالة ال�شعرية.
هذا فيما قدم ال�شيخ جا�سم اخلياط رئي�س
جلنة التحكيم بجمعية الوفاق الوطني
الإ�سالمية كلم ًة ر ّكز فيها على دور ال�شاعر يف
توجيه الر�أي العام ،وو�صف عملية الكتابة
ال�شعرية ب�أنها توثيق للتاريخ ،مُ�ست�شهد ًا
ببع�ض احلوادث التاريخية التي ما كانت

لت�صل �إلينا لوال بع�ض املنظومات الأدبية.
وكان ختام الأم�سية بتكرمي ال�شعراء
الفائزين وجلنة التحكيم؛ �إ�ضافة �إىل تد�شني
الديوان ال�صوتي (بني �سدرتني) اخلا�ص
بال�شاعر الفائز باملركز الأول جمتبى التتان.

الوفاق تكرم احلاج حسن العريس
�أق� ��ام� ��ت ج �م �ع �ي��ة ال ��وف ��اق
الوطني اال�سالمية حفل تكرمي
ال� �ع� �م ��ال يف ب �ع ����ض مناطق
البحرين مبنا�سبة بوم العمال
العاملي ،قد اخ�ت��ارت اجلمعية
�أحد رجاالت قريتنا الذي عا�ش
�ضنك احل �ي��اة وواج �ه �ه��ا بكل
�إ� �ص��رار وث�ب��ات اىل �أن �أقعده
امل ��ر� ��ض ،وه ��و احل� ��اج ح�سن
العري�س.
وقد ت�سلم الهدية التذكارية
نيابة عنه ابنه حممد العري�س.

محمد العريس يتسلم الهدية نيابة عن والده
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يضيء طريقنا
قرآننا نورٌ
ُ


ٌ
مدر�سة
القر�آن الكرمي
�شاملة لكل ما يحتاجهُ
الإن�سان يف حياته من
جميع العلوم كالأخالق
واالجتماع واالقت�صاد
والتجارة وغريها .وهو
د�ستور احلياة

�أ .عبداهلل علي الفرج

رب العاملني وال�صال ُة على
احلم ُد لله ِّ
�سيدنا حمم ٍّد وعلى �آل��هِ الطاهرين،الذين
وعلى �أ�صحابهِ الأخيار املنتجبني�.أم ّا بعد
ح�ي�ن�م��ا ك ��ان ي�ت�ع�ب� ُّد ال�ن�ب��ي (�� ��ص)يف غار
حراء نزل عليه جربائيل (ع) ب�أول �سورةٍ
من القر�آن وهي ب�سم الله الرحمن الرحيم
"اقر�أ ب�إ�سم ربك الذي خلق�..إلخ " فما
كان من النبي (���ص) �إ ّال �أن قر�أها  .و�إذا
�أراد امل�ؤمن �أن يتعب ّد الله �أو يتفق ّه يف دينه
ويكون على بين ٍّة من ربه و�أعماله،فال ُب ّد �أن
ُ
يقر�أ ما ُير�شد ُه �إىل ذلك.وال �شكّ � ّأن كتاب
املخت�ص يف ذل��ك ح�ي��ثُ ق��ال الل ُه
ال�ل��ه ه��و
ُّ

ُ
موضة اللغـة الجديـدة !
وتبعثـر الهويـة


فكما كـنّا �أ�صحاب
ال��ع��ل��م واملعرفة
واجلاه والثقافة
واحل�������ض���ارة ،ثم
�أوليناها وتخلينا
عنها لغرينا ،فهل
ح��ان الوقت ل ْأن
نتخلى عن لغتنا
�أي�ض ًا ؟!

�أ .حممد ح�سن بو�سنيدة

 ،Hiكيف حالك ؟ احلمدلله  . I am Fineو�أنت ؟ بخري ولك ّنني . Very Tired  Why؟ جم��رد �إره ��اق اجل��ام�ع��ة ،وبع�ض الـ! homeworks, you know
 امممم  ،الـ  Final Examsعلىالأبواب ،فالبد من هذا التعب.
 كان الله يف عون الـ !Studentsح�سن ًا . See you ، ! Ok, Byeيف �إحـدى حافالت اجلامعة ،وبينـما
كنتُ يف طريقي �آيبـ ًا بعدما انتهيت من
علي يف ذلك اليوم،
حما�ضراتي املق ّررة ّ
جرى هذا احلـوار ،و�صدمت من م�شهـد
الت�ش ّتت الذي عاينته بنف�سي .
�أطرقـت بر�أ�سي �أت�أمّـل فيما جرى،
ت �ـ��ار ًة �أع�ت�ـ�ق��د ب� ��أن الأم ��ر جم��رد طارئ
ع �ف��وي ال �أك �ث�ر ! و�أخ � ��رى �أظ� ��نّ ب ��أن
ذل��ك حم��اول � ٌة لإب ��راز ال �ق��درة والتمكن
أح�سب
من اللغة الإجنليزية ! وت��ار ًة � ُ
� ّأن ذل��ك م��ن ب��اب تطوير امل �ه��ارات يف

تعاىل فيه " ونزل ّنا عليك الكتاب تبيان ًا لكل
�دى ورحم ًة وب�شرى للم�سلمني"
�شيء وه� ً
�سورة النحل �آية . 89
وال �ق��ر�آن ال�ك��رمي م��در��س� ٌة �شاملة لكل
ما يحتاج ُه الإن�سان يف حياته من جميع
العلوم ك��الأخ�لاق واالجتماع واالقت�صاد
والتجارة وغريها .وهو د�ستور احلياة فال
ويتدبر معانيه
ُب ّد للم�سلم �أن يقر�أ القر�آن
ّ
مثل ما �أُنزل على الر�سول (�ص) حيثُ قال
ُ
رب العاملني،نزل
الله تعاىل "و�إن ُّه
لتنزيل ِّ
�روح الأم �ي�ن ع�ل��ى ق�ل�ب��ك ل�ت�ك��ون من
ب��ه ال� � ُ
امل �ن��ذري��ن ب �ل �� �س� ٍ�ان ع ��رب � ٍّ�ي مبني"�سورة
ال�شعراء .195 -192وق ��ال �أي� ًضا "ولو
�أنزلنا على بع�ض الأعجمني فقر�أ ُه عليهم ما
كانو به م�ؤمنني"ال�شعراء(.)199 – 198
هذه الآيات وغريها تدلُّ على وجوب قراءة
وتدبر
ال�ق��ر�آن وجت��وي��ده وحت�سني تالوته ِّ
معانيه وتعيني ال��وق��ف واالب �ت��داء فيه كما
�سئل الإمام علي (ع) ما معنى قول ُه تعاىل

اللغة الإجن�ل�ي��زي��ة ن�ظ��ر ًا لأهميتها يف
ع�صرنا احل��ايل ! وت��ارة تتلو �أخرى..
وتعقبها �أختها  ..وتدور دوّ امة الأفكـار
واخلواطر  ،بحثـ ًا عن الأ�سباب واحلل!
ي �ب �ـ��دو � ّأن ه �ج �م��ة ( امل��و���ض��ة )
امل �� �س �ت �ع��رة مل ت �ع��د ت �ق��ف ع �ن��د ح ��دود
املالب�س واالك�س�سوارات واملقتنيات،
بل تعدّتها لتطال جانب اللغة ،لتبد�أ بها
ف�ص ًال جديد ًا من اال�ستعمـار ال يُحمـد
عقبـاه .
املـاء والزيـت� ،أم��ران ال ميكن �أن
ّ
ولعل للفرد �أن ي�ست�شعر
ميتزجا معـ ًا،
ف��داح��ة الطعـم وامل�ن�ظ�ـ��ر ح�ين يحاول
�أن ي �ت��ذوق �ه �م��ا م �ع �ـ � ًا ،وه� �ك ��ذا احل ��ال
�شخ�ص م ّنـا
�أي�ضـ ًا حينما يطرح �أيُّ
ٍ
ً
مو�ضوعني متناق�ضني معـا ال �صلة لهما
ببع�ضمها يف � ٍآن واحـدٍ ! فنـرى العقل
يت�ش ّتت بني هذا وذاك ،لن�صل �إىل (الال
نتيجة) !
ال �أعار�ض ممار�سة اللغة الإجنليزية
من �أج��ل �صقل املهارات وتنميتها ،وال
�أقف �ض ّد حريّات الأفراد ورغباتهم ،بل
على النقي�ض من ذلك� ،أدعو لتعلم مثل
تلك اللغات التي لها مكانتها يف بناء
م�ستقبل ال�ف��رد ن�ظ��ر ًا الحتياجات هذا
الع�صر ،ولكنْ ( ّ
مقام مقال ) .
لكل ٍ
وحينما نو ُّد �أن منار�س تلك اللغة،
الب ّد من �أن منار�سها بال�شكل ال�صحيح
دون �أن نخلط الأوراق ،ودون �أن ندخل

(ورت ��لِّ ال �ق��ر�آن ترتيال) املزمل" "4قال:
(جتويدك للحروف ومعرفة الوقف) ،وقال
الإمام علي (ع) " تبين ُّه تبيان ًا،وال تهد ُّه ه ّد
ال�شعر وال تنرث ُه نرث الرمل  ،ولكن �أفرغوا
قلوبكم القا�سية وال يكن ه َّم �أحدكم �آخر
ال�سورة".
ق ��ال ر�� �س ��ول ال �ل��ه (�� ��ص) � " :أدب� ��وا
�أوالدك� ��م ع�ل��ى ث�ل�اث خ���ص��ال،ح� َّ�ب نبيكم
وح� � َّ�ب �أه� ��ل ب �ي �ت ��ه،وق ��راءة ال� �ق ��ر�آن،ف� �� ّإن
حملة ال �ق��ر�آن يف ظ��ل ال�ل��ه ي��وم ال ظ��لّ �إ ّال
ظل ُّه مع �أنبيائه و�أ�صفيائه".وقال الإمام
ال �� �ص��ادق (ع)  ":ي�ن�ب�غ��ي ل�ل�م��ؤم��ن �أن ال
مي��وت ح�ت��ى ي�ت�ع�ل� َّم ال �ق��ر�آن �أو ي�ك��ون يف
تعلمه " .ف��الإن���س��ان ال��ذي ُي��ري� ُد �أن يتلوا
ك�ل�ام ال�ل��ه  ،ول �ي��داوي وي�شفي �أمرا�ض ُه
ال ��روح� �ي ��ة،ال ُب� � ّد ل� � ُه م��ن ت��وف�ير الأ�سباب
ال�ظ��اه��ري��ة والباطنية والآداب ال�صورية
وامل�ع�ن��وي��ة وذل��ك ب �ق��راءة ال �ق��ر�آن الكرمي.
و�أما �أمثالنا فعندما نقر�أ القر�آن يف بع�ض

15
ُ
فنغفل نهائي ًا ع��ن معاين الآيات
الأح�ي��ان
ال�ك��رمي��ة و�أه��داف �ه��ا ال���س��ام�ي��ة و�أوام��ره��ا
ونواهيها،ومواعظها وزواج��ره��ا ،وك�أن
�آيات اجلنة ونعيمها،و�آيات جهنم والعذاب
يكون
الأليم ال تعنينا بل – نعوذ بالله – ُ
انتباهنا وتوجه قلوبنا عند ق��راءة الكتب
الق�ص�صية �أك� ُ
ثر من توجهنا حني تالوتنا
ل�ل�آي��ات امل�ج�ي��دة،ف��إن�ن��ا يف غفلة حتى عن
الآداب الظاهرية لقراءة القر�آن الكرمي .
و�أخري ًا ن�س� ُأل الله تعاىل مما ذكرناه �أن
يكون موعظ ًة �صاحل ًة للم�ؤمنني و�أن يوفقنا
يف تالوة كتابه وتعلم ِّه وتعليمه،و�أن ي� ًّؤثر
يف قلوبنا ون�ف��و��س�ن��ا،و�أن يتقبلّ �أعمالنا
�شر �أنف�سنا
ويغفر ذنوبنا ون�ستعيذ ُه من ِّ
ينفع م��الٌ وال
و�سيئات �أع�م��ال�ن��ا "يوم ال ُ
بقلب �سليم" �سورة
بنون �إ ّال من �أتى الله ٍ
رب
ال �� �ش �ع��راء  . 89 – 88واحل �م��د ل�ل��ه ِّ
العاملني وال�صالة على حممد و�آله الطيبني
الطاهرين .
زخرت بالألفاظ الأجنبية التي ُع ّربت،
فمنها ما ك��ان �أ�صله فار�سي مثل كلمة
( مهرجان) ،ومنها ما �أ�صلها هنديٌّ �أو
اجنليزي ،وه��ذا القر�آن الكرمي وردت
فيه عدّة �ألفاظ غري عربيّة ،من مثل لفظة
( امل�شكاة ) .
لكن حينما تنتقل امل�س�ألة �إىل وجود
�صح
حالة �أ�سمّيها ( الغزو اللغوي ) �إن ّ
التعبري ،ين�سحب على ا�ستعمالنا للغة
الأجنبيّة يف حياتنا اليوميّة ب��د ًال عن
ري
ري وغ ُ
لغتنا العربيّة فذلك �أم � ٌر خط ٌ
مقبول مطلق ًا !
ٍ
وربـما ي�صدق على حالنا هنا قول
ال�شاعر :

لغتني خمتلفتني م��ن ال���ش��رق والغرب
يف ا�ستعمال واح��د ،فهذا مما ال يقبله
�أيّ عاقل ،و�أيّ ف��ر ٍد ينتمي �إىل �إحدى
اللغتني ال�سابقتني .
�إذ ًا فما الداعي �إىل التحدث ب�شكل
م�ت�ع��دد ي�خ�ل��ط ب�ين ل�غ�ت�ين خمتلفتني،
فالأمر هنا لي�س ممار�س ًة �صحيح ًة للغة،
وال تنمي ًة لها ،و�إمن��ا هو خلط فاح�ش
بني �أمرين ،وا�ستهزاء و�سخرية مبكانة
و�سمو اللغتني .وهو ( ت�شتت للهويـة،
و�ضياع الإنتمـاء  -اللغـوي خا�ص ًة ) -
وربّـما يكون ذل��ك من ب��اب ا�ستعرا�ض
امل �ه��ارة يف ال�ل�غ��ة الإجن �ل �ي��زي��ة ،وهذا
مما ن�شهده واقع ًا يف كثري من الأحيان
والأمكنة ،وبات الأم��ر متف�ش ّي ًا بدرجة
من َيـهُنْ ي�سهل الهوان عليه 		
طائل وفائدة !
كبرية ،وال �أجد له من ٍ
ُ
ـرح مبي ٍّـت �إيـال ُم
و�إن كان الأم��ر جمرد ا�ستعرا�ض،
ما جل ٍ
ف�أكتفي بقول ال�شاعر :
حيث � ّأن للغتنا قدا�ستها و�ش�أنها
اخلا�ص ،كفى بها �أ ّنها لغة القر�آن  ،قال
فق ْل ملن ي ّدعـي يف العلم فل�سف ًة 		
َ
ً
ُ
َّ
َّ
َ
ْ
َّ
عرفت �شيئ ًا وغابت عنك �أ�شيا ُء تعاىل �(( :إِنا �أن َزلنا ُه ق ْر�آنا َع َر ِب ًّيا ل َعل ُك ْم
َت ْع ِقلُونَ )) �سورة يو�سف ،الآية . 2
ويل �أن �أت�ساءل عن ال�سبب الذي
ال �أن�ك��ر ب ��أن ه�ن��اك بع�ض الألفاظ
ال �غ��رب �ي��ة واالجن �ل �ي��زي��ة ال �ت��ي اعتدنا يدعو بع�ض ًا م ّنـا لإحيـاء �س ّنة ( التهمي�ش
ع �ل��ى ا� �س �ت �ع �م��ال �ه��ا ،و�أم �� �س��ت وك�أنها للغة العربيّـة وح�ضارتها )  ،فكما كـ ّنا
لفظ ٌة عربيّة خال�صة بيننا ،مثل كلمة �أ�صحاب العلم واملعرفة واجلاه والثقافة
( �أوك� ��ي ) ،ول �ك��ن ت �ل��ك جم ��رد �أل �ف��اظ واحل�ضارة ،ثم �أوليناها وتخلينا عنها
ب�سيطة م �ع��دودة ع�ل��ى الأ� �ص��اب��ع ،وال لغرينا ،فهل حان الوقت لأنْ نتخلى عن
ت�ش ّكل ظاهرة خطرية ،واللغة العربية لغتنا �أي�ض ًا ؟!
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املغذيات اخلمسة األساسية لطفلك

هل يح�صل �أطفالك على املغذيات الأ�سا�سية التي �شهور ثم زيدي الكمية �إىل  74ملليغرام ما بني �سن
يحتاجون �إليها؟ من الهام جدا �أن تتكون حمية �ستة �شهور و�سنة .الأطفال من �سن عام �إىل ثالثة
العائلة من مواد مغذية متنوعة وخمتلفة ليح�صل �أعوام يجب �أن يح�صلوا على حوايل  80ملليغرام،
اجلميع على حمية متوازنة .ولكن هناك بع�ض بينما الأطفال من عمر �أربعة �إىل ثمانية بحاجة �إىل
الأ�سا�سيات التي يجب �أن يح�صل عليها كل طفل  130ملليغرام يومي ًا .الأطفال الأكرب من �سن ت�سعة
�سنوات بحاجة �إىل حوايل  240ملليغرام باليوم
�أكرث من غريه .تعايل نتعرف عليها:
ملليغرام.
بينما املراهقون بحاجة �إىل 410
ِ
 .3فيتامني D
 .1الكال�سيوم
ملاذا :وفقا لدرا�سات متتالية ف�أن الكثريين ال
العظمي يحدثان
النمو
معظم
ملاذا :لأن
والتطورِ
ِ
ما بني عمر  10و 20عاما ،لذا وللح�صول على يح�صلون على كمية كافية من فيتامني دي ب�شكل
وقوة عظمية لأطفالك يجب �أن حتتوي يومي .والأكرث من ذلك ،يعترب فيتامني دي م�ضادا
�صحة دائمة ّ
والقوة العظمية لدى
وجباتهم اليومية على كمية كافية من
ِ
الكال�سيوم .لل�سرطان وهو �ضروري للنمو ّ
نظام
ما هي حاجة طفلك 500 :ملليغرام للأطفال ما الأطفال .فيتامني دي ميكن �أن ينظم ويحمي ِ
اجل�سم.
ملليغرام للأطفال ما بني املناعة ويتفادى �إلتهابات
بني �سن  1و  3عاما و800
ِ
ِ
ما مدى حاجة طفلك :رفعت الأكادميية الأمريكية
�سن  4و� 8أعوام .الأطفال �أكرب من �سن  8واالقل
املو�صى به َا م�ؤخر ًا
من �سن  18يجب �أن يح�صلوا على حوايل  1,300لطب الأطفال اجلرع َة اليومي َة ّ
ملليغرام للأطفال كلّ
من فيتامني دي �إىل 400
ملليغرام يف اليوم.
ِ
الأعمار.
 .2املغني�سيوم
ملاذا :معدن �آخر منا�سب للعظم ،املغني�سيوم  .4فيتامني E
ملاذا :هذه الفيتامني الرائع ميكن �أن ي�ساعد على
م�س�ؤول عن �أكرث من  300تفاعل كيمياوي يف
الع�صبي لأطفالك معاجلة كلّ �شيء من مر�ض الأوعية القلبية �إىل
اجل�سم .وهو �سيحمي النظام
ِ
ِ
�إ�صابات العيون� .إ�ضاف ًة �إىل ذلك ،يعرف ب�إمتالكه
ويبقي قلوبهم تدق بثبات وقوة.
ما حاجة طفلك :يحتاج الأطفال الر�ضع �إىل كمية للخ�صائ�ص دعم جهاز املناعة و�إ�صالح اجللد
املت�ضرر من ال�شم�س.
�أقل من املغني�سيوم من الأطفال �أو املراهقني .ابدى
ّ
ما هي حاجة طفلك :الأطفال بحاجة �إىل حوايل
ملليغرام باليوم للأطفال الأقل من �س ّتة
بحوايل 30
ِ

بنات الزهراء (ع) ..
وعزوف الفتيات عن املشاركة يف العمل التطوعي
 بتول ر�ضي علي
يف احلقيقة الكثري م��ن ق��ال ب�أن
ن�ساء القرية وبنات الزهراء بالتحديد
تواجدها يف القرية �ضئيل ج��د ًا يف
ج �م �ي��ع ال �ن��واح��ي  ،ول �ك��ن ب �ع��د فتح
دار ال��زه��راء (ع) امل��ؤق��ت فتح �آفاق
وا�سعة على نطاق القرية ال�ستقطاب
ج �ن ����س الأن � �ث ��ى م ��ن ج �م �ي��ع الفئات
العمرية  ..بحيث ينت�شر �صيت بنات
الزهراء �إال �أنها تفقد الأيدي ال�شابة
املوهوبة والفنية  ،ونحن نت�ساءل ..
فقدان الفتيات �أهو من دار الزهراء
مل تكت�شفهم ب�ع��د ؟ �أم م��ن الفتيات
�أنف�سهن لعدم قدرتهن على التوافق
مع العمل التطوعي يف القرية ؟ ف�إذا
ك ��ان اجل� ��واب ع��ن ال �ت �� �س �ا�ؤل الأول
ف � ��إن ب �ن ��ات ودار ال� ��زه� ��راء ترحب
باجلميع وت�سعى لتطوير الفعاليات
ال��دي �ن �ي��ة واالج �ت �م��اع �ي��ة والثقافية
بنظرة �شبابية وتتمنى من ال�شابات
االلتحاق بالعمل التطوعي وامل�شاركة
االجتماعية.

�أم� ��ا ع��ن ال �ت �� �س �ا�ؤل ال �ث��اين فقد
طرحنا ال�س�ؤال على فتيات القرية ,,
فالبع�ض قلن ب�أنهن ال ميلكن الوقت
ال�ك��ايف ل�لال�ت�ح��اق ب��ال�ع�م��ل التطوعي
 ،وال�ب�ع����ض ل��دي�ه��ن م��واه��ب ولكنها
م ��دف ��ون ��ة حت� �ت ��اج �إىل م ��ن يظهرها
وي�ع��زز الثقة يف نفو�سهن فمث ًال يف
امل�ج��ال الأدب��ي يتفوقن يف اخلاطرة
وال�شعر  ،ويف املجال الفني التمثيل
والإن �� �ش��اد  ،ويف امل �ج��ال الإعالمي
وال�ت�غ�ط�ي��ات الإع�لام�ي��ة  ،والأه ��م من
ذلك جمال التدري�س .
يف ال �ن �ه��اي��ة م��ا �أردن� ��ا التو�صل
�إليه هو �أن دار الزهراء (ع) ترحب
مب��ن ي�ساندها يف العمل التطوعي ،
وخا�صة بعد ت�شكيلها للّجان ف�إنها
حمتاجة �إىل وج��وه �شبابية و�أعمال
�شبابية لن�شر فكر وثقافة �أهل البيت
�� �س�ل�ام ال� �ل ��ه ع �ل �ي �ه��م  ،ويف الأخ �ي�ر
خ�ي�رك��م م ��ن �أف � ��اد جم �ت �م �ع��ه بالعمل
ال�ت�ط��وع��ي لك�سب ر��ض��ا ال�ل��ه ور�ضا
�أه � ��ل ال �ب �ي��ت (ع) ور�� �ض ��ا النف�س
و�شغلها بال�شيء املفيد والهادف.

� 4إىل  5ملليغرامات من فيتامني �إي يوميا ،بينما
يحتاج االطفال قبل �سن املراهقة �إىل حوايل 11
ملليغرام� .أي �شخ�ص �أكرب من �سن  14عاما بحاجة
�إىل  15ملليغرام باليوم.
 .5االلياف
يح�صلون على ما
ملاذا :العديد من الأطفال ال
َ
يكفي من هذه املغذيات اال�سا�سية لعمل اجلهاز
اله�ضمي يوميا .ميكن �أن ت�ساعد االلياف على
تطهري القولون وخف�ض خطر الإ�صابة مبر�ض
القلب وال�سكّ رِ ي الحقا.
ما حاجة طفلك :يو�صي الأطفال بتناول حوايل
غرام من الألياف كلّ يوم ،مع ذلك ف�أن
� 20إىل ِ 26
�أكرث النا�س يح�صلون على ن�صف ذلك.

ن�ح��ن ن�ب�ح��ث ع��ن ل�ي��اق��ة اجل���س��م من
خ�ل�ال مت��اري��ن ال��ري��ا��ض��ة امل�ن��زل�ي��ة لأن
االهتمام بالر�شاقة حلم تفكر فيه العديد
من الن�ساء ويفكرن يف كيفية حتقيقه
ب ��أي �شكل م��ن الأ� �ش �ك��ال مهما كانت
�صعوبة الطرق �أو الن�صائح .
وت�أكدي عزيزتي �أنه لي�س �شرط ًا �أن
حت�صلني على النتائج امل��رج��وة بطرق
�صعبة �أو و��ص�ف��ات جم�ن��ون��ة فيمكنكِ
ال��و��ص��ول �إىل اجل�سم وال�شكل الذي
ينا�سبك باتباع �أب�سط الطرق  ،حيث
ي ��ؤك��د اخل �ب��راء �أن � �ص �ع��ود درج ��ات
ال�سلم من الطرق الرائعة التي ت�ساعد
ع�ل��ى تنا�سق ح��رك��ة ع���ض�لات اجل�سم
ب�شكل ال يوفره امل�شي املعتدل �أو حتى
الهرولة .
و�أ� � � �ض � ��اف اخل� �ب� ��راء �أن �صعود
ال���س�لامل ي���س��اع��د وب���ش�ك��ل ك�ب�ير على
ح��رق ال�سعرات احل��راري��ة واملحافظة
على لياقة اجل�سم  ،وع�ل��ى ال��رغ��م من
�أن الأم��ر قد يبدو مفاجئا للبع�ض� ،إال
�أن الريا�ضة املنزليةا�ستخدام ال�سالمل
ب ��د ًال م��ن امل���ص��اع��د �إ� �ض��اف��ة �إىل كونه
يحرق ال�سعرات احلرارية ،ف�إنه �أي�ضا
يح�سن من عمل ع�ضلة القلب ويخفف
من التوتر.
وت �ت��واج��د ال �� �س�لامل يف ك ��ل مكان
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�سكينة حميد

نحن نعي�ش يف جمتمع �سريع التغري � ،سريع التبدل يف عاداتنا وفكرنا و�أخالقنا
وحتى يف طعامنا وم�شربنا...
هل هذا التغري ب�سبب التطور العلمي والتكنولوجي ؟ �أم �أنه ب�سبب تقليد الآخرين؟
�أم �أنه يف النظر �إىل الآخر ب�أنه الأف�ضل ؟ �أم م�سايرة ملا يفعله البع�ض من باب
((ح�شر مع النا�س عيد)) حيث باتت هذه املقولة �ضرب ي�سعى �إليها الآخرين
لتربير �أفعالهم وما يرتكبوه من �أخطاء .
يوما �أننا �سنغري حياتنا �إىل الأف�ضل
�إن امل�شكلة التي يواجهها معظمنا عندما نقرر ً
هي �أننا ننتقل من الف�شل �إىل قفزات مده�شة ناجحة دفعة واحدة  ،ولكن عندما
نف�شل فع ًال عند هذه ف�إننا نقف عاجزين عما نفعل فنقلد الغري �سواء كان على
�صواب �أم خط�أ.
�إن هذا الف�شل يزيد من �سوء تقديرنا لأنف�سنا ولقدراتنا  ،كما �أن البع�ض ي�ضع
حياته يف عامل التمني  ،يحلم لكنه الميلك الدافع �أو اخلطة لتحقيق هذا احللم.
ف�إىل �أين ن�سري؟ �إىل �أين من�ضي؟ هذا ماي�شري �إليه حديث الر�سول (�ص) حيث
يقول (( كل النا�س يغدو فبائع نف�سه فمعتقها �أو موبقها))
�أي �أن كل �شخ�ص يف هذه احلياة ي�سري ومي�ضي  ،فهناك من مي�ضي �إىل طريق
معلوم وا�ضح املعامل وا�ضح الأهداف يبتغي من ذلك ر�ضا اهلل؛فيفيد نف�سه يف الدنيا
والآخرة وهناك من يغدو متخبط غري وا�ضح الأهداف لي�س يف جعبته من �أ�سهم
اخلري والر�ؤى امل�ستقبلية اخلرية �شئ.
فلذلك البد من �أن يكون لكل �شخ�ص هدف �أو �أهداف وا�ضحة يعلمها يف حياته ،
لي�سري على ر�ؤى وخطة وا�ضحة لينتقل من فر�صة �إىل �أخرى دون م�شاكل وعقبات.

متارين الرياضة املنزلية

تقريب ًا �سواء يف العمل �أو يف املنزل ببطء و�أن ي�ستخدم الدرابزين يف حال
�أو يف بع�ض �أماكن الت�سوق ،لذا ف�إنه �شعر ب�شيء من عدم التوازن.
�سيكون من ال�سهل �إ�ضافة ا�ستخدام
ال�سالمل للتمارين الريا�ضية اليومية  -احل��ر���ص ع�ل��ى �أن ي �ك��ون هبوط
 ،م��و��ض�ح�ين �أن ا� �س �ت �خ��دام درج ��ات درج��ات ال�سلم م�شي ًا ولي�س رك� ًضا ،
ال�سلم بد ًال من امل�صعد يتطلب مزيد ًا من فالرك�ض بهذه احلالة قد ي�ؤذي الرجلني
الن�شاط احلركي �إال �أن هناك عديد ًا من وي�سبب �أملا يف الركبتني ب�شكل خا�ص
املالحظات التي يجب تذكرها عند البدء ب�سبب اجلهد عليهما.
بتطبيق هذا الن�شاط وت�شتمل على :
 �إن حرق ال�سعرات احلرارية يكون يف حال كان املرء �سيبد�أ با�ستخدام بدرجة �أخف عند هبوط درجات ال�سلمال�سالمل كجزء من متارينه الريا�ضية منه عند ال�صعود.
 ع �ل��ى ال� ��رغ� ��م م� ��ن �أن مت��اري��ناليومية ،فعليه �أن يحر�ص على �أن يبد�أ

ا��س�ت�خ��دام درج ��ات ال�سلم ال ت�ساعد
على بناء الع�ضالت� ،إال �أن�ه��ا تعد من
التمارين التي تنا�سب معظم النا�س ،
وذلك لب�ساطتها ولكونها ت�سهم بحرق
ال �� �س �ع��رات احل ��راري ��ة وزي� � ��ادة ق��درة
االحتمال لدى ال�شخ�ص.
وط�ب�ق��ا ل�برن��ام��ج HealthyU
املقدم من قبل جامعة العلوم ال�صحية
ف�إنه ب�إمكان ال�شخ�ص الذي يبلغ وزنه
 68كجم حرق � 10سعرات حرارية
يف ال��دق�ي�ق��ة �أث �ن ��اء � �ص �ع��وده درج ��ات
ال�سلم � ،أي �أن ممار�سة هذه التمارين
ملدة �ساعة واحدة فقط ميكن �أن يحرق
� 600سعر حراري  ،وبالتايل ف�إننا
ن��رى بو�ضوح ب��أن ا�ستخدام ال�سالمل
ي�ع��د م��ن الأم � ��ور ال �ت��ي ت���س�ه��م ب�شكل
فعال يف املحافظة على اللياقة وجتنب
ال�سمنة.
كما تتميز متارين ا�ستخدام ال�سالمل
بكونها �سهلة وغري مكلفة لأنها ال تتطلب
� �ش��راء م �ع��دات �إ� �ض��اف �ي��ة ملمار�ستها،
ف�ضال عن حمافظتها على اللياقة  ،ف�إن
ا��س�ت�خ��دام ه��ذه ال�ت�م��اري��ن ي�ع��د متاح ًا
للجميع وميكن ممار�سته يف �أي وقت
�سواء يف املنزل �أو يف العمل �أثناء �أخذ
ا�سرتاحة الغداء على �سبيل املثال.

الو�سيلة

االسالمية

العدد احلادي ع�شر -ال�سنة الرابعة
يوليو � - 2010شعبان 1431هـ
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لقاء مع �سماحة ال�شيخ عي�سى امل�ؤمن

• الو�سيلة  :ما هي ثقافة املجتمع العفيف ؟
ال�شيخ عي�سى امل�ؤمن :املجتمع العفيف
ه��و امل�ج�ت�م��ع ال ��ذي يعي�ش ال�ع�ف��اف حال ًة
عملي ًة �سلوكية تنطبع بها حياته يف جميع
جوانبها ,املجتمع العفيف هو الذي ي�ستقبح
�أي �سلوكِ منحرف وينفر �أف ��راد ُه م��ن �أي
ت���ص��رف ي�خ��ال��ف ال�ع�ف��ة ,وي�ن�ظ��ر ب � ��إزدراء
�اف لأخالقية
واح �ت �ق��ار �إىل �أي ع �م� ٍ�ل م �ن� ٍ
العفاف .
• الو�سيلة  :مظاهر العفاف يف املجتمع� ,أين
تكمن؟
ال�شيخ عي�سى امل�ؤمن :املجتمع العفيف
يُعرف با�ستقامة �أف��راده واختفاء مظاهر
امليوعة الأخالقية وال�سلوكيات املنحرفة
ال �ت��ي ي ��أب��اه��ا ال �� �ش��رع وال �ع �ق��ل وال� ��ذوق
الأخالقي .
ومن مظاهر هذا املجتمع �أنك تراه يُقد�س
القيم الأخالقية ويتعاىل على غرائز اجل�سد
و�شهوات النف�س  ,ويكون هادف َا يف جميع
�أف�ع��ال��ه  ,ينظر �إىل م�ع��ايل الأم ��ور ويرتك
�سفا�سفها .
• الو�سيلة  :لكل حركة �إميانية معوقات تعيقها
يف التحقيق  ,,هل من املمكن �أن تذكر لنا بع�ض
هذه املعوقات ؟

ال�شيخ عي�سى امل�ؤمن :هنالك معوقات
ع��دة ت�ق��ف يف ط��ري��ق حتقيق ال�ع�ف��اف يف
املجتمع لعل من �أهمها :
 -1ع��دم الإح�سا�س والإدراك ال�صحيح
خلطوة الإن�ح��راف الأخالقي على املجتمع
وم�ستقبل الأمة .
 -2ت �� �س��اه��ل امل �ج �ت �م��ع يف م��واج �ه��ة
االن �ح��راف��ات ال���ص�غ�يرة ال �ت��ي ت�ك�بر يوم ًا
بعد ي��وم حتى ي�ستفحل �أم��ره��ا وي�ضعف
مواجهتها .
 -3الأع�م��ال املمنهجة وال�برام��ج املكثفة
التي تقوم بها بع�ض اجلهات الر�سمية وغري
الر�سمية م��ن �أج��ل �إف�ساد �أخ�ل�اق املجتمع
ومتييع �أفراده ( وباخل�صو�ص ال�شباب ) .
 -4وق � ��وف ك �ث�ير م ��ن ال �ن��ا���س موقف
املتفرج والالمبايل مما يعاين منه املجتمع
م��ن � �س �ق��وط �أخ�ل�اق ��ي و�إن �ت �� �ش��ار للرذيلة
واجلرمية.
• الو�سيلة :م��ا ه��و دور الرقابة املجتمعية يف
عفاف املجتمع ؟
ال �� �ش �ي��خ ع�ي���س��ى امل� ��ؤم ��ن� :إن الرقابة
االجتماعية لها دوره��ا البارز وامل��ؤث��ر يف
حفظ �أفراد املجتمع من ال�سقوط الأخالقي,
وه��ذه ال��رق��اب��ة جتعل الإن���س��ان ي�شعر �أنه
حت��ت املجهر و�أن الأ� �ض��واء م�سلطة عليه
فيخ�شى من الف�ضيحة وبالتايل يرتدع عن
فعل الأعمال امل�شينة.

ال��رق��اب��ة االجتماعية ت�ق��وم ب ��دور كبري
يف م�لاح�ق��ة مم��ا ي �ج��ري يف امل�ج�ت�م��ع من
�إنحرافات وما يبدر من �أفراده من �سلوكيات
مما ي�ؤدي بالتايل اىل تقومي �سلوك الأفراد
وتنقية املجتمع من الأوبئة الأخالقية التي
تفتك به وتهدد كيانه .
• ال��و��س�ي�ل��ة :م��ن امل �� �س ��ؤول ع��ن ث�ق��اف��ة العفاف
املجتمعي؟
ال�شيخ عي�سى امل�ؤمن� :أعتقد �أن امل�س�ؤول
عن ثقافة العفاف هو املجتمع كله  ,فكل فرد
من �أفراده يتحمل جزء ًا من هذه امل�س�ؤولية
وال تنح�صر م�س�ؤولية ذلك يف �أف��راد دون
�آخرين .
نعم هنالك بع�ض الأف ��راد م�س�ؤوليتهم
�أك�بر م��ن غريهم وعليهم مثل غريهم تقع
م�س�ؤولية �إ�شاعة ثقافة العفاف يف املجتمع
وم��ن ه ��ؤالء العلماء وامل��رب��ون واملثقفون
والآباء والأمهات  ,ف�إن م�س�ؤوليتهم كبرية
جت��اه �أبنائهم كما �أن م�ؤ�س�سات املجتمع
الثقافية والأجتماعية م�س�ؤولة مبا�شرة عن
ن�شر ثقافة العفاف يف املجتمع من خالل ما
تطرحه من برامج توعوية تثقيفية ت�أخذ
دورها يف هذا املجال .
وهنا ال نن�سى دور امل�سجد مب��ا يتمتع
ب��ه م��ن وج��ود اجتماعي متميز يجعله ذا
م�س�ؤولية كبرية يف ن�شر ثقافة العفاف يف
املجتمع .

توجيهات العالمة الغريفي للمسافرين

ف ��احل ��ذر احل� ��ذر م ��ن ارت� �ك ��اب املعا�صي
واملخالفات ّ
ال�شرعيّة يف البقاع املقدّ�سة كم ّكة
املك ّرمة واملدينة املنوّ رة وال ّنجف الأ�شرف
وكربالء املقدّ�سة وبقيّة الأماكن ّ
الطاهرة ،ف� ّإن
العقاب ٌ
مغلظ وم�شدّد...
وي�ؤ�سفنا �أن ن�سمع � ّأن بع�ض من يذهبون
�إىل هذه الأماكن امل�ش ّرفة بعنوان احل� ّ�ج �أو
خمالفات �أخالقيّة
العمرة �أو الزيارة يرتكبون
ٍ
هابطة ،فما �أ�سو�أ هذه الت�ص ّرفات يف �أماكن
�ش ّرفها الله وطهّرها ويد ّن�سها ه�ؤالء ب�أعمالهم
ّ
ال�شائنة القبيحة...
و�صلتنا �أخ �ب��ار (�إن ��ص� ّ�ح��ت) � ّأن بع�ض
ّ
ّ
وال�شابات من �أبناء هذه ّ
الطائفة،
ال�شباب
ويف مدينة ر�سول الله �ص ّلى الله عليه و�آله
وق��د � �س��اف��روا ب�ع�ن��وان ال�ع�م��رة وال� � ّزي ��ارة،
مار�سوا � اّ
أعمال خمجلة ت�سيء �إىل الدّين و�إىل

�سمعة هذا املذهب...
ف�ألب�سة فا�ضحة ال تلتزم ب ��أدن��ى مراتب
احل�شمة والع ّفة ،وجل�سات و�سهرات خمتلطة
بني �شباب و�شابات ...الأمر الذي دفع بع�ض
علماء ّ
ال�شيعة من �أهايل املدينة �أن يُو�صلوا
هذا الأمر �إىل بع�ض علماء البلد ،وطالبوهم
ب��ال �ت� ّ
�دخ��ل لإي��ق��اف ه ��ذا ال�ع�ب��ث والإ�� �س ��اءة
�إىل ح��رم��ة ه��ذه ال �ب �ق��اع و�إىل �سمعة هذه
ّ
الطائفة...
ف�ه��ل يعلم �أول �ي��اء الأم� ��ور ال � ّذي��ن تركوا
�أب �ن��اءه��م وب�ن��ات�ه��م ي���س��اف��رون وب�ل�ا رقاب ٍة
م�ستغ ّلني عنوان العمرة وال ّزيارة ليُمار�سوا
هذا ال َن َزق ّ
والطي�ش ولينتهكوا حرمة هذه
البقاع ،وليُ�سيئوا �إىل قد�سيّة هذا العنوان،
و�إىل �سمعة ه��ذه ال� ّ�ط��ائ�ف��ة�.أ ّن�ه��ا م�س�ؤوليّة
�أول �ي��اء الأم ��ور ،وم�س�ؤوليّة القائمني على

خطاب التغيير في المجتمع
بين العشوائية واالستهداف المنظم


مو�سى املعلم

�إن �أهم منابع الثقافة اال�سالمية يف جمتمعاتنا هي منابر اخلطاب الإ�سالمي
والذي اهم وظائفه هو تكوين الثقافة اال�سالمية با�صالتها وحقيقتها وبتنا�سبها
ومواكبتها مع الواقع الذي تعي�ش فيه .
ومن واجبات امل�س�ؤول عن اخلطاب �أن يعي�ش الواقع بكله لكي يوازن بني
ثقافة الوعي املطروح وبني الواقع بكل ما يكتنفه من نقاط القوة ونقاط ال�سلب ,
وعندما يفتقد هذه ال�صفة ويكون بعيدا عن امتالك وعي ال�شريعة �أو مبتعدا عن
فهم الواقع فانه الميكن له �أن يحقق خطابا مكتمال بل يكون كل ما يطرحه من
خطاب غري متنا�سب مع ق�ضايا الواقع �أو يحمل الع�شوائية ويبتعد عن الهدفية
وبالتايل يكون ت�أثريه �سلبي على املجتمع ,وطبعا هنا ال ننكر دور الأمور الثانوية
من الإجادة واملوهبة وغري ذلك ,وهذا احلديث يكون املق�صود به يف الدرجة
االوىل �أ�صحاب خطاب امل�سجد .
من جانب �أخر لو حتدثنا عن النعمة العظيمة التي منتلكها وهي املنابر
احل�سينية �أدام اهلل وجودها وحفظها من كل مكروه ,لو حتدثنا عنها فاننا
نرى ب�أنها بحاجة ما�سة جدا لتكون م�ستهدفة لق�ضايا الواقع مع ربطها بالوعي
اال�سالمي العام وطبعا عدم خروجها عن الطابع التقليدي العاطفي الذي حفظ
اال�سالم ونهج احل�سني لهذا اليوم ،وهنا تقع م�س�ؤولية كبرية على الإدارات لهذه
امل�آمت بان تكون واعية يف اختيارها للخطيب الذي ي�ستوعب الواقع وميتلك م�ؤهل
الوعي لطرح املفاهيم الإ�سالمية.
واملالحظ بان االبتعاد عن الع�شوائية واالهتمام بالهدفية بد�أ ينمو ولكن لي�س
بالقدر املطلوب  ,,وعلى كل امل�س�ؤولني عن الوعي اال�سالمي وي�شاركهم يف ذلك
كل املجتمع بان يتحركوا من �أجل ن�ضج هذه املفاهيم وتفعيلها ..
�أعتقد ب�أننا بحاجة لنقا�شات وحوارات جادة لكي نطرح ق�ضايا بحقيقتها
ولنحقق ما ي�صبو له ديننا يف تفعيل ال�شعارات اال�سالمية بخطاب واعي و�صريح
وحقيقي بعيد عن املجاملة .

�� �ش� ��ؤون احل� �م�ل�ات ،وم �� �س ��ؤول � ّي��ة العلماء
واملر�شدين ،وم�س�ؤوليّة ك� ّ�ل القادرين على
�إيقاف هذا العبث...
�إذا كان هناك �إ�صرا ٌر من ِق َبل بع�ض ّ
ال�شباب
ّ
وال�شابات غري امللتزمني على �أن يمُ ار�سوا
هذا ّ
الطي�ش وال َن َزق فليحذروا �أن ي�ستغلوا
العناوين الدّينيّة ،وال ّرحالت العباديّة غطا ًء
لطي�شهم ونزقهم...
�إ ّن �ن��ا ن��دع��و �إىل اع�ت�م��اد رق��اب � ٍة �أخالق ّي ٍة
ال�سياحة الدّينيّة ،و�أن
م�شدّدةٍ على رحالت ّ
ال تكون الأه ��داف الربحيّة م�ب ّ�ر ًرا للتهاون
وال ّت�ساهل ،فال يجوز ال ّت�سامح يف انتهاك
حرمة البقاع املقدّ�سة ،وال يجوز الت�سامح
يف العبث بقيمة العناوين املقدّ�سة ،وال يجوز
الت�سامح يف الإ�ساءة �إىل �سمعة ّ
الطائفة و�إىل
�سمعة مذهبها...
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كان زمان
المحدث
عن ُملتقى ُ ِّ
السماهيجي "رح"
 ميثم علي م�سعود

مسجد الشيخ مالك ((رح))

ُيع� � ُّد م�سج ��د ال�شي ��خ مال ��ك "رح"  /ينطقه ��ا العام ��ة "مال ��ج"
باجلي ��م املثلث ��ة  /واملوج ��ود يف مق�ب�رة �سماهي ��ج من الآث ��ار القدمية
بالقرية،وال ��ذي �أ�ضحى طل ًال من الأطالل من ُذ ع�شرات ال�سنني  .و ُيع ُّد
امل�سج ��د املذك ��ور �أعلى ه�ضبةٍ طبيعية يف جزيرة املحرق ر ّمبا لقدمه ،
ل ّأن �أهل البحرين ومراعا ًة منهم لقد�سية امل�ساجد يقومون بالبناء على
الآثار ال�سابقة للم�ساجد حال هدمها وال ُيزيلونها .
ن�سب �إليهِ
ولي� ��س حتت �أيدين ��ا معلومات عن �سرية ال�شيخ ال ��ذي ُي ُ
ه ��ذا امل�سج ��د �سوى م ��ا ُيق ��ال ب�أن ُّه ع ��ا ٌمل جليل كم ��ا نُقل ع ��ن الأجداد
والآب ��اء وه ��م امل�ص ��د ُر الوحيد  ،وغري معلو ٌم م ��ا �إذا كان ال�شيخ مالك
مدفون يف نف�س امل�سجدِ الذي ُ
يحمل ا�سم ُه �أم ال .
(رح)
ٌ
وم ��ن امل�ؤك ��د ب� ّأن ه ��ذا امل�سجد كان وقبل �سنني طويل ��ة ُي ّ�صلى فيه
عل ��ى الأم ��وات  ،وينقل كبار ال�سن ب� ّأن امل�سجد قد ُهدم ونُهبت جذوع

أوائل
هو احلاج �أحمد عي�سى ح�سن علي ح�سن
�أب��و��س�ن�ي��دة  ،ول��د يف ق��ري��ة �سماهيج �سنة
 1915م تقريب ًا  ،ارتبط مبهنة الغو�ص من ُذ
الغو�صني املاهرين
حداثة عمره وك��ان من ّ
الذين ام�ت��ازوا يف ه��ذه املهنة �آن ��ذاك ،وبعد
ان �ت �ه��اء ف�ت�رة ال �غ��و���ص زاول م�ه�ن��ة �صيد
الأ�سماك يف البحر  ،وعمل �أي� ًضا يف جمال
تقن
الزراعة والبناء  ،وك��ان "رحم ُه الله" ُي ُ
�صناعة " القراقري"  ،و�صناعة " احلِ بال "
والتي كان �أهل القرية معروفني بها وقتذاك .
ا�شتغل ق ّيم ًا وم�ؤذن ّا يف م�سجد ال�شيخ حممد
( م�سجد العني العودة ) وقت ًا طوي ًال وحتى
�آخر حياته .
على ال�صعيد االجتماعي ك��ان رحمة الله
عليه و�صو ًال لأهلهِ و�أرحامه وللنا�س ب�شكل

مكونات البن ��اء الأ�سا�سية
النخ ��ل وال�سق ��ف الذي عليه وه ��و كان من ّ
الت ��ي ي�ستن ��د �إلي ��ه البن ��اء قدمي� � ًا م ��ن قب ��ل بع� ��ض " ال ��وزراء" ( وهم
املكلف ��ون بجمع ال�ضرائب من النا� ��س �آنذاك )  .ويف ذلك قال �أحدهم
�شعر ًا -:
طوح
ال�س ِ
ناحت حمامات ُ

ــــــــوح "
من فعلتك يا " حل ِ

كثري من التوقف عندها ب� ّأن
واملفارق ��ة الكبرية والتي حتت ��اج �إىل ٍ
هذا امل�سجد املبارك ظلَّ طل ًال خالل كل هذه ال�سنوات وحل ِّد كتابة هذه
املقال  ،ومل ينه�ض �أح ٌد من الأهايل مب�سئولية تعمريهِ وبناءه كما هو
احل ��ال مع م�سج ��د ال�شيخ ر�شي ��د (رح)،على ُرغم وج ��ود م�ؤ�س�سات
كثرية يف القرية معني ٌّة بتلك الق�ضية

املرحوم احلاج أمحد عيسى أبوسنيدة

يت�صف
ع��ام القريب منهم والبعيد  ،وك��ان ّ
بالب�شا�شة وال�سماحة يف تعامله مع النا�س
وه��ي م��ن �صفات امل��ؤم�ن�ين التي ح� ّ�ث عليها
ديننا الإ�سالمي  ،وكان حمبوب ًا كثري ال ُدعابة
مع �أقرانهِ و�أترابهِ وحتى مع من دون �سن ّه .

يف اجل��ان��ب العبادي ك��ان م�ث� ً
اال للإميان
والتم�سك ب ��أه��ل ال�ب�ي��ت (ع) � ،إذ ك��ان من
امل��واظ �ب�ين ع�ل��ى �أداء ال �ن��واف��ل واالل �ت ��زام
بامل�ستحبات الكثرية ومنها �صالة الليل� ،إذ
ك��ان رحم ُه الله من امللتزمني بهذه ال�صالة
بالرغم م��ن مر�ضه ال��ذي �أ َّمل ب��ه يف �أواخر
ح�ي��ات��ه .وك ��ان �إم��ام � ًا للجماعة يف م�سجد
الإم ��ام ال�صادق (ع) "بفريق اجلنمة" يف
عيدي الفطر والأ��ض�ح��ى  ،و�أ ّم ��ا يف جانب
مت�سكه باملجال�س احل�سينية فقد كان مرتبط ًا
بالإمام احل�سني (ع) ومبجال�س �أبي عبدالله
(ع)� ،أ�ش ّد الإرتباط ك�سائر �آبائنا و�أجدادنا
رح�م� ُة ال�ل��ه عليهم �أج�م�ع�ين  .ل � ُه م��ن الأبناء
ح�سن وعي�سى ول ُه �إبنتان  ،تويف رحمه الله
يف �سنة  1996م ودفن يف مقربة القرية .

خطت قرية �سماهيج خطوة مهمة يف تاريخ عملها الثقايف والفكري
والديني  ،من خالل نهو�ضها جمتمع ًة ب�إقامة " ُملتقى املُحدِّ ث ال�شيخ
عبداهلل ال�سماهيجي (رح) "  ،والذي جرى مطلع �شهر مايو املن�صرم،
مب�شاركة �سماحة �آية اهلل ال�شيخ عي�سى قا�سم "حفظ ُه اهلل "  ،يف الليلة
االفتتاحية الأوىل منه ويف الليلة الثانية مب�شاركة الباحث التاريخي
الدكتور �سامل النويدري و �سماحة ال�شيخ حممد اخلر�سي .
نعم �أقول �أن ّها خطوة مهمة ونوعية ورائدة �أي�ض ًا رمبا د�ش ّنت ملرحلة
جديدة من العمل الأهلي يف القرية  ،عنوانها العري�ض هو  /ال�شراك ِة
الأهلية بني خمتلف امل�ؤ�س�سات الأهلية،التطوير يف العمل ب�شتّى �ضروبه،
والتجديد يف �أ�ساليب مغايرة غري التي درجنا عليها خالل العقود وال�سنني
املا�ضية .
كثري ًا �سمعنا من املالحظات والآراء والأفكار وحتى االنتقادات ب�ش�أن
ُملتقى املُحدِّ ث ال�سماهيجي بعد �أن انتهى وحتى �أثناء انعقاده � ،سوا ٌء
من �أهلنا و�أحبابنا يف داخل القرية � ،أم من خارج القرية  /ال�شقيقتان
قرية الدير وعراد � /أم من �سائر مناطق البحرين  .فكان الكثري منها
ُّ
ويح�ض على تكرارها يف ال�سنوات القادمة
ي�شي ُد بهذه اخلطوة النوعية
ب�إطروحات �أخرى وب�أفكار مغايرة  ،كون �أنّ الرتاث العلمائي يف البحرين
هو �إرثٌ م�شرتك بني خمتلف املناطق والقرى  .وهنالك من انتقد وهو ح ٌّق
طبيعي نحرتم ُه بل وندعوا �إىل ممار�ست ِه بكل حري ٍة و�شفافية � ،شريطة �أن
ٌ
ّ
ال يخرج عن دائرة "النقد البناء" وينزلق �إىل تثبيط العاملني والنيل من
هدم وتخريب !!.
عزميتهم ون�شاطهم يف م�ضامري العمل  ،ويكون معول ٍ
ؤ�س�سات ثقافي ًة كانت �أم �إ�سالمية �أم اجتماعية
اليوم نحنُ مدعوون كم� ٍ
� ،إىل �ضخِّ ثقافة التطوير والتجديد  ،و�إىل ابتكار ر�ؤى و�آليات مغايرة يف
حقول العمل  ،فهنالك من الأفكار والإطروحات التي تزخر بها ال�ساحة
الثقافية يمُ كنُ تفعيلها وجت�سيدها على م�سرح الواقع .
ُملتقى املُحدِّ ث ال�سماهيجي "رح" هو منوذج حي وواقعي من تلك
الثقافة التي ينبغي على امل�ؤ�س�سات العاملة يف ال�ش�أن الثقايف �أن حتتذي
أزع ُ��م �أنّ امللتقى ل ّبى كل
بها يف ميادين عملها ون�شاطاتها املختلفة  .ال � ُ
ري هنا �أو �سلبية هنالك  ،ولكن �أ�ستطي ُع
الطموح  ،و�أن�� ُّه ال يوجد تق�ص ٌ
القول وبكل جت��ر ٍّد ب���أنّ امللتقى �أ�ضفى على م�سرية العمل الأهلي نقل ًة
وم�سئوليات ُم�ضافة
ّيات
ٍ
نوعي َة كبرية ويف نف�س الوقت فر�ض عليها حتد ٍ
وهي �إن �شاءاهلل على قدر تلك امل�سئولية �،أ�ستميحكم عذر ًا " ،وك ُّل �إجنازٍ
�سماهيجي و�أنتم بخري" .
• قال �أمري امل�ؤمنني عليه ال�سالم( :يا كميل ،هلك خزانُّ
الأموال وهم �أحياء ،والعلماء باقون مابقي الدهر� ،أعيانهم
مفقودة ،و�أمثالهم يف القلوب موجودة).
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الوالية ركن االسالم


�أو ك��ان ر���س��ول اهلل
يرحل وي�ترك الأم��ة
�ضائعة دون رقيب وال
ح�سيب  .فكيف يكون
�أمينا وال يعني خليفة
من بعده لقيادة �شئون
االمة ؟!

�أ .ناجي جمعة

كثريا ما دار احلديث عن معنى كلمة
ويل  ،وهل هي دالة على والية امري امل�ؤمنني
عليه ال�سالم  .فدعونا نتعرف �أوال عن قرب
على معنى كلمة ويل لغة وا�صطالحا ففي
معجم حميط املحيط جاء حتت مادة (ويل)
( قيل املتوليِّ لأمور العامل واخلالئق القائم
بها  ,ومن �أ�سمائه تعاىل الواليِ وهو مالك
الأ� �ش �ي��اء جميعها امل�ت���ص��رف ف�ي�ه��ا  .ابن
ال�سكيت  :الوِ الية  ,بالك�سر  ,ال�سلطان )
نكتفي بذلك �أما الوالية ا�صطالحا فهي ما
يتفق مع معنى الإمامة عند ال�شيعة وال�سنة
النها تعرف بانها (رئا�سة عامة الهية يف
�أمور الدين والدنيا ) راجع كتاب درو�س
يف العقائد ملحمدي البامياين �ص .103
�أما �أهل ال�سنة فيعرفونها بانها �أي الإمامة

( رئا�سة عامة يف �أم��ور ال��دي��ن وال��دن�ي��ا )
راجع كتاب القا�ضي االيجي املقا�صد يف
علم ال�ك�لام ���ص  .395ف ��إذن م��ن ه��و هذا
الويل ؟ ميكننا بالرجوع �إىل قوله تعاىل:
(�إ مَّ َِن��ا َو ِل ُّيكُ م الل ُه َو َر� ُ��س��و ُل� ُه َوا َّل��ذِ ي� َ�ن �آ َمنُوا
الز َكا َة َو ُه ْم
ال�ص َال َة َو ُي�ؤْت َ
الَّذِ َين ُيقِ ي ُم َ
ُون َّ
ون َّ
�ون) ��س��ورة امل��ائ��دة �آي��ة  55التعرف
َراكِ � ُع� َ
على هذا الويل فمن هذا الويل الذي يحق
له الت�صرف يف �شئوننا ؟ �أغلب مف�سري
امل�سلمني متفقون على �أن هذه الآية الكرمية
نزلت يف �أمري امل�ؤمنني (ع) عندما ت�صدق
باخلامت وهو يف حال الركوع وممن ي�ؤكد
ذلك العالمة التفتازاين يف �شرح املقا�صد
ج� 5ص  170وهو من �أك�بر علماء ال�سنة
يف هذا املجال  .لكنه مع ذلك يجعل االمامة
من فروع الدين � ،أما ال�شيعة االمامية فهم
متفقون على �أن االمامة من �أ�صول الدين
وم��ن �أه��م �شرائطها الع�صمة و�أن يكون
الإم ��ام من�صو�ص عليه و�أن ي�ك��ون �أعلم
و�أف�ضل النا�س بعد ر�سول الله و�أن يكون
�أ�شجع االم��ة لدفع الفنت راج��ع البامياين
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�ص  .108وتنطبق تلك ال�صفات على �أمري
امل�ؤمنني دون غريه وهذا ما ن�ستطيع بكل
�سهولة �إث�ب��ات��ه م��ن ك�ت��ب �أه��ل ال�سنة قبل
ال�شيعة فقد ج��اء يف كتاب ينابيع املودة
للقندوزي احلنفي ج��� 1ص( 123ي��ا علي
�أنت �أخي ووارثي وو�صيي  ،حمبك حمبي
ومبغ�ضك مبغ�ضي  ،ياعلي �أنا و�أنت �أبوا
هذه الأمة يا علي �أنا و�أنت والأئمة من ولدك
�سادات يف الدنيا وملوك يف الآخ��رة ،من
عرفنا فقد عرف الله ومن �أنكرنا فقد �أنكر
الله) .ومن الأحاديث املتواترة وذات الداللة
القطعية يف والية علي عليه ال�سالم حديث
الغدير  ،وحديث املنزلة ،وحديث الثقلني ،
وحديث ال�سفينة ،وحديث علي مع احلق
واحلق مع علي  ،وحديث علي حجة الله ،
وحديث الو�صية وحديث الوالية  ،وحديث
اثني ع�شر خليفة .وميكنكم بالرجوع اىل
�صحيح م�سلم ج��� 7ص 123االط�لاع على
حديث الثقلني .
اذن مل يبق لنا �إال الت�سليم بوالية علي
ف�لا ي��وج��د يف االم��ة �أ��ش�ج��ع منه فقد قتل

��ص�ن��ادي��د ال �ع��رب وك �ف��ار ق��ري����ش و�شارك
يف ك ��ل ال � �غ� ��زوات م ��ا ع� ��دا غ � ��زوة تبوك
التي خلفه فيها ر�سول الله على امل�سلمني
ومي�ك�ن��م م��راج�ع��ة ح��دي��ث امل�ن��زل��ة لالطالع
على ه��ذه احل��ادث��ة وال ي�ضره التقليل من
�ش�أنه وم�ساواته بباقي ال�صحابة ب��ل هو
�أقل منزلة عند البخاري من اخللفاء الثالثة
قبله .فهو �أعلم النا�س وهو القائل ( �سلوين
قبل �أن تفقدوين ) وال نن�سى قول ر�سول
الله (���ص) ( �أن��ا مدينة العلم وعلي بابها )
فكيف ي�شككون يف �أو��ض��ح الوا�ضحات
اال �أن يتق�صدوا تغطية ال�شم�س بغربال
وهيهات يكون لهم ذلك  .علي هو ال�صراط
امل���س�ت�ق�ي��م ال ��ذي ل��و اج�ت�م�ع��ت الأم� ��ة عليه
مل��ا اخ�ت�ل�ف��وا  ،وي �ع��زى ك�ث�رة االختالفات
وظ �ه��ور ال �ف��رق اال��س�لام�ي��ة امل �ت �ع��ددة اىل
اختالفهم يف جوهر ال��دي��ن وه��ي الإمامة
بعد ر��س��ول ال�ل��ه ( ���ص)  .اوك ��ان ر�سول
الله يرحل ويرتك الأمة �ضائعة دون رقيب
وال ح�سيب  .فكيف يكون �أمينا وال يعني
خليفة من بعده لقيادة �شئون الأمة ؟!

ثقافة قانونية

ديـــن المحــبة


علي دروي�ش

الإ�سالم دين تكامل الإن�سان ،و�أهم عنا�صر هذا الدين هي املحبة ،وللمحبة دورها الأ�سا�سي يف حتقيق
الأهداف التي و�ضعها الإ�سالم من �أجل �أن حتيى املجتمعات الإن�سانية� ،إىل احلد الذي جعل الإمام الباقر عليه
ال�سالم ي�صف الإ�سالم ب�أنه لي�س �إال املحبة ،وذلك يف قوله عليه ال�سالم  (:هل الدين �إال احلب).
�إن الإله الذي ي�صفه القر�آن الكرمي للنا�س �إله رحيم ودود وحمب للعباد ،فهو تعاىل �أر�سى دعائم بناء
ال�شريعة الإ�سالمية على �أ�سا�س حمبته �سبحانه ،وجعل القاعدة الأ�سا�سية للحكومة الإ�سالمية حمبة النا�س
للقادة الربانيني.
ً
�إن املحبة يف الله هي �أ�شد العوامل ت�أثريا يف تربية النا�س ال�صاحلني ،و�أف�ضل �أ�سلوب لتحقيق الأهداف،
فقد روي عن النبي �سليمان عليه ال�سالم �أنه قال( :ما من �شيء �أحلى من املحبة) .ومن حالوة املحبة �أنه ميكن
�أن يجعل بها مرارات احلياة و�صعوباتها كلها حلوة �شيقة ،وميكن �أن يجرب بها كثري من نقاط ال�ضعف واخللل
و املع�ضالت الفردية االجتماعية ،وقد عرب النبي (�ص) تعبري ًا جمي ًال عن �أحد جوانبها بقوله (�صلى الله عليه
جمل�س مبتحابني).
و�آله) ( :ما �ضاق
ٌ
لذلك فقد و�صفت حالوة املحبة يف احلياة ،والتنعّم بربكات هذه النعمة العظيمة يف كالم املع�صومني عليهم
ال�سالم بتعابري جميلة بليغة تعلق يف الأذهان ،مثل "ر�أ�س العقل" ،و" �أول العقل" ،و" ن�صف العقل" ،داعني
�إياهم �إىل التحابب والت�آلف والإكثار من قربات املحبة لأنهم �أكرث فائدة يف احلياة من �أقارب الن�سب وال�سبب.
ويف اجلهة املقابلة يقف عن�صر العداوة الذي ينطوي على نف�س �أهمية املحبة ،حيث �أن املحبة لها �آثار
�إيجابية كثرية على حياة الأفراد واملجتمعات ،ف�أي�ض ًا للعداوة والبغ�ضاء نف�س م�ستوى الأثر على الأفراد
واملجتمعات ولكن من ناحية ال�سلب ،فالعداوة هي �أكرث الظواهر مرارة ،ومرارة العداوات جتعل كل الطيّبات
م ّرة املذاق  ،وحتيل كل النعم الإلهية �إىل نقمات ،وتبدل كل االنت�صارات �إىل هزائم.
�إن العداوة لي�ست عائق ًا يحول دون تقدم املجتمع يف �شتى ميادين احلياة فح�سب ،بل هي �سبب يقف دون
ا�ستثمار الإمكانات املتاحة ولهذا فال منا�ص للمجتمع الذي يبتلى مبثل هذه الآفة اخلطرية من االنحطاط
وال�سقوط.

نفقة الزوجة لدى اجلعفرية
وتطبيقاتها يف احملاكم الشرعية اجلعفرية
 املحامية زهراء علي م�سعود

�أوجه النفقات :

نطل عليكم بنبذه ب�سيطة عما يجري يف
حماكمنا الوطنية وعلى اخل�صو�ص املحاكم
ال�شرعية اجلعفرية ونخ�ص هذه املرة مبو�ضوع
ري من
ح�سا�س قد ال يعرف جوانبه وزواياه كث ٌ
النا�س �أال وهو نفقة الزوجة.
نفقة الزوجة من النفقات الواجبة على
الزوج حتى �إذا كان فقري ًا وكانت الزوجة من
�أغنى الأغنياء ولها �شروط وتقديرات خمتلفة.

هو كل ما حتتاج له املر�أة من طعام و�شراب
وك�سوة و�سكن منف�صل و�إخدام وزينه وعالج
ومنها م�صاريف الوالدة والأدوية ويقع تقدير
املقدار املايل لكل تلك الأوجه لر�ؤية القا�ضي
ال�شرعي وح�سب مقدرة الزوج .
مثال ذلك  :حكم قا�ضي �شرعي لزوجة يف
نفقة مللب�سها مبقدار  30دينار �شهري ًا و�أجرة
خادمة ونفقة للم�أكل وامللب�س  60دينار �شهري ًا
.واحلكم لإمر�أة �أخرى مببالغ �أقل �أو �أكرث.

ف�أما �شروط النفقة :

�سقوط النفقة :

� - 2أن تكون الزوجة مطيعة لزوجها فيما يجب
�إطاعتها فال نفقة للزوجة النا�شزة  ،مثال ذلك
حكم قا�ضي يف املحاكم ال�شرعية بعدم �أحقية
زوجة يف نفقتها وذلك خلروجها من بيت
زوجها دون �إذنه وجلو�سها يف بيت �أبيها على
زعم �سوء تفاهم بينهما �أدى للطالق.

� -3إذا �أ�سقطت الزوجة حقها بالن�سبة للما�ضي
وللحا�ضر وامل�ستقبل .
ويف كل الأحوال ال ت�سقط نفقة الزوجة �إذا
كان زوجها مُع�سر ًا �أي فقري ًا ويبقى دين ًا عليه
يرتب�ص به �إىل حني ي�ساره.

� -1أن تكون من جتب نفقتها هي زوجة ت�سقط يف موارد حمدده وهي :
دائمة بعقد دائم فال نفقة للمنقطة �إال يف حال  -1الن�شوز وهو خروجها عن طاعة زوجها.
ا�شرتطت الإنفاق ذلك �ضمن عقد الزواج.
 -2ارتداد الزوجة .

الو�سيلة

براحـة

العدد احلادي ع�شر -ال�سنة الرابعة
يوليو � - 2010شعبان 1431هـ

الفيل والحبل الصغير

كنت �أف�ك��ر ذات ي��وم يف حيوان
ال �ف �ي��ل ،وف �ج ��أة ا��س�ت��وق�ف�ت�ن��ي فكرة
ح�ي�رت��ن��ي وه � ��ي ح �ق �ي �ق��ة �أن ه��ذه
املخلوقات ال�ضخمة قد مت تقييدها
يف حديقة احل�ي��وان بوا�سطة حبل
�صغري يلف حول قدم الفيل الأمامية،
ف�ل�ي����س ه �ن��اك ��س�لا��س��ل ��ض�خ�م��ة وال
�أق�ف��ا���ص ..ك��ان م��ن امل�لاح��ظ ج��د ًا �أن
الفيل ي�ستطيع وبب�ساطة �أن يتحرر
م��ن ق �ي��ده يف �أي وق��ت ي���ش��اء لكنه
ل�سبب ما ال يقدم على ذلك!
�شاهدت مدرب الفيل بالقرب منه
و��س��أل�ت��ه :مل ت�ق��ف ه��ذه احليوانات
ال �� �ض �خ �م��ة م �ك��ان �ه��ا وال ت �ق��وم ب� ��أي

�أ .عبدالبا�سط عبداجلبار

حم��اول��ة ل �ل �ه��رب ؟ �أج� ��اب امل� ��درب :
ح�سن ًا حينما كانت هذة احليوانات
ال���ض�خ�م��ة ح��دي �ث��ة ال � ��والدة وكانت
� �ص �غ�يرة احل �ج��م ك �ن��ا ن���س�ت�خ��دم لها
نف�س حجم القيد احلايل لرنبطها به،
وتكرب هذة احليوانات معتقدة �أنها
ال ت��زال غ�ير ق ��ادرة على ف��ك القيود
والتحرر منها ولذلك هي ال حتاول
�أبد ًا �أن تتحرر من هذة القيود.
ك��ن��ت م �ن��ده �� �ش � ًا ج�� ��د ًا  ..ه��ذة
احل��ي��وان��ات ال �ت��ي ت �ق��در ع �ل��ى رفع
�أوزان ه��ائ�ل��ة ق ��ادرة م��ن دون جهد
ق��ادرة وبب�ساطة �أن تتحرر من هذة
القيود الب�سيطة!!! ولكنها القناعة

الداخليه.
للأ�سف الكثري منا مي�ضون يف
احلياة ولديهم نف�س فكرة الفيل !!
معلقني بقناعة مفادها �أننا عاجزون
و�أننا ال ن�ستطيع �أن ننجز �أو نغري
�أو ن �ف �ل��ح يف ���ش��يء رغ� ��م �أن� �ه ��م مل
يحاولوا ولو مرة واحدة .
يف ح �ي��ات �ن��ا ت ��وج ��د ك��ث�ي�ر من
ال �ق �ن��اع��ات ال���س�ل�ب�ي��ة ال �ت��ي جنعلها
(�شماعة للف�شل) ..فكثري ًا ما ن�سمع
ك �ل �م��ة  :م �� �س �ت �ح �ي��ل � � ,ص �ع��ب  ,ال
�أ�ستطيع ...وهذه لي�ست �إال قناعات
�سالبة لي�س لها م��ن احلقيقة �شيء
 ..والإن �� �س��ان (اجل� ��اد) ( ,املتوكل
على الله ) ي�ستطيع التخل�ص منها
ب �� �س �ه��ول��ة ...ف �ل �م��اذا الن �ك �� �س��ر تلك
القناعات ال�سالبة ب ��إرادة من حديد
ن�شق من خاللها طريقنا نحو القمة.
ف�لا مينعنا م��ن التغيري لالف�ضل
�إال �أنف�سنا.
ف�أطلق العنان لنف�سك اتري كيف
�ست�صنع .
و هنالك البع�ض الآخر يراها يف منطني فقط هما :

علم اإلدارة

�إن علم الإدارة �سهل من الناحية النظرية و �صعب من الناحية
التطبيقية  .و كما يقول عجز بيت ال�شعر  :و ما �آفة الأخبار �إال
رواتها ،ن�ست�شهد بهذه املقولة ال�شعرية  :و ما �آفة الإدارة �إال
�أهلها ،و م�شكلة الإدارة الأ�سا�سية و الرئي�سية هـم � :أهـل
الإدارة.
و هو علم يدخل يف جميع جماالت احلياة االجتماعية و
العملية ...و هكذا جند بع�ض الت�سميات الإدارية التخ�ص�صية مثل
الإدارة  :الذاتية  -املالية  -الطبية  -ال�صحية  -الإح�صائية
 املعلوماتية  -ال�صناعية..وغريها .و جتدها وا�ضحة �أكرث من حيث الت�سمية اللفظية فقط يف
الهياكل التنظيمية مثل � :إدارة املوارد الب�شرية � -إدارة املوارد
املالية � -إدارة� ...إلخ ،و منها ا�شتقاق كلمة  :مدير -جمعها :
مديرون  ..و لنا تعليق لغوي الحقا على هذه الكلمة.
قبل البدء يف التعريف نود الإفادة ب�أن الهدف من طرح كرثة
التعاريف هـو  :حماولة لتو�صيل التعريف و الفهم للقراء الأعزاء و
لتو�ضيح املعنى و تقريبه ب�صورة مب�سطة و جيدة .
التعريف الأول:
الإدارة هي العمليات الفكرية و الإجتماعية و النف�سية و
ال�سلوكية امل�شرتكة مع املوارد املادية لتحقيق هـدف معني .
التعريف الثاين:
جمموعة عنا�صر و موارد ب�شرية و مادية م�شرتكة و متفاعلة
لتحقيق هدف معني .
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�أ .حممد ح�سن �سلمان
التعريف الثالث:
جمموعة عنا�صر و �صفات و مهارات ت�سعى لتحقيق �أهداف
معينة �أهمها :
املهارة الفنية  -املهارة الإن�سانية  -املهارة التنظيمية  -املهارة
الفكرية
التعريف الرابع:
الإدارة فن ينح�صر يف توجيه و تن�سيق و رقابة عدد من الأفراد
�أو املوظفني لإجناز و حتقيق هدف معني .
التعريف اخلام�س:
الإدارة هي العملية التي بوا�سطتها تنفيذ هدف معني و
الإ�شراف عليه .
التعريف ال�ساد�س:
من منظور �أو�سع فانها تنطوي على �إجناز الأعمال و الأهداف
با�ستخدام املوارد الب�شرية و املالية و التقنية املتاحة .
التعريف ال�سابع:
الإدارة هي عبارة عـدة وظائف عن مواردها حتقق �أهدافها و
هذه الوظائف هي  :التخطيط  -التنظيم  -الرقابة  -التوجيه
بعد ان ذكرنا بع�ض تعريفات الإدارة ن�ستعر�ض هنا بع�ض �أمناط
القيادة الإدارية و التي قد تكون مت�شابهة �أو خمتلفة امل�سمى و
املعنى و الو�صف  ....و منها :
الدكتاتورية-الت�سلطية-ال�سائبة-الدميوقراطية -الأوتوقراطية-
التكنوقراطية-املوقفية-الطفولية ،و غريها من امل�سميات و
الت�صانيف.

 )1القيادة العملية :املرتكزة على نطاق الـعـمــل فقط.
 )2القيادة املوظفية :املرتكزة على نطاق املوظف فقط.
و لكل مما ذكر مميزات و عيوب � /إيجابيات و �سلبيات �سنذكرها
يف مو�ضوع الحق ،و كذلك كل منط من هذه الأمناط له �صفات و
خ�صائ�ص معينة تختلف و هذا يرجع �إىل طبيعة النف�س الب�شرية
الإدارية و مدى ت�أثرها بالعنا�صر املحيطة بها.
و ميكننا مالحظة ا�ستعمال كلمة ( الإدارة ) يوميا يف املجتمعات
�سواء يف البيت  /العائلة �أو العمل �أو املدر�سة  /املعهد  /اجلامعة
�أو النادي  /اجلمعية �أو امل�أمت و غريها من امل�سميات املماثلة .
و كل يقييم و ي�صف نوعية و منط الإدارة مبا متار�س معه من
الت�صرفات ال�سلوكية الإدارية ح�سب م�سمياته و م�صطلحاته
و ت�صانيفه اللفظية التي يراها منا�سبة من حيث معاينته للواقع
الفعلي.
و ترى كل فـرد �أو موظف ي�صف الإدارة ب�شكل عـام مب�سمى
معني نذكر بع�ض من تلك امل�سميات و الت�صانيف كالتايل :الإدارة
الـقـويـة–ال�ضعيفة–الب�أ�سية–املتناق�ضة–املهزوزة–املتذبذبة–
امل�صلحجية-ال�سيئة–احل�سنة–الإبداعية–الإمالئية–الفاهمة-
الواعية-الغبية–ال�شعبيةاملبغ�ضة–الفا�شلة– الناجحة  ...و
غريها.
و هنا و هو بيت الق�صيد نذكر منطا ( قـد يكون جديدا  /حديثا )
لبع�ض �أمناط القيادة الإدارية حتت امل�سمى الوظيفي :
( الإدارة الطفولية ) �أو ( القيادي الطفل )
و ال�سبب الرئي�س لهذه الت�سمية هـو ال�سلوكيات و الت�صرفات
الإدارية امل�شابهة متاما لت�صرفات الطفولة.
و �إليكم بع�ض هذه ال�صفات ح�سب وجهة نظرنا الإدارية :
 )1يحب ت�سليط الأ�ضواء عليه حبا جما دون الآخرين و حبه
ال�شديد للظهور الفردي ب�أي �شكل يكون .

� )2شديد و عنيد يف نف�س الوقت مع موظفيه و النظر �إليهم
ب�إحتقار و التعايل على اجلميع .
 )3مزاحمة الآخرين على �صالحياتهم و يعمل على �سلبها
 )4التعامل ب�إجتهاد على تطبيق مـبـد�أ العالقات ال�شخ�صية
 )5الغ�صب ال�شديد عند �إقرتاب الآخرين من من�صبه �أو مهامه �أو
�سقف راتبه �أو �إدارته �أوحماولة �إ�ستخدام حمتوياته املادية.
 )6ع�شقه و جنونه للتملك من العنا�صر املادية و ال�صالحيات حتى
و �إن كانت دون م�ستواه الإداري .
 )7الرغبة يف �إجناز الأعمال بنف�سه
 )8كثري الإر�شاد و التوجيه و �إ�صدار القرارات اليومية
 )9قليل الرقابة املبا�شرة ب�سبب الإعتكاف يف مكتبه و الرجوع
�إليه يف كل �شاردة و واردة � /صغرية و كبرية .
 )10قراراته كثرية و متغرية من يوم لآخر
 )11حبه التميز عن الآخرين و االنفراد فيما يخت�ص باملوارد
املالية و املادية و العينية .
 )12يعترب نف�سه �صاحب القرار الأوحد و �إنه ر�أ�س الهرم يف
امل�سئولية الإدارية دون الآخرين .
 )13يعترب نف�سه الفريد من نوعه علما و خربة يف جمال العمل و
ان الآخرين ال يفهمون مثله متاما .
 )14حبه املطلق للتوقيع و التعليق على جميع املرا�سالت الإدارية
الداخلية و اخلارجية  /الواردة وال�صادرة حتى على �أدنى
امل�ستويات الوظيفية
 )15يعترب نف�سه �صاحب الثقافة الوظيفية املطلقة التي �أنيطت به
فقط.
�إال �أن البع�ض من علماء الإدارة يرون وظائف الإدارة مقت�صرة
على �أربعة عنا�صر فقط كما ذكـرنا يف التعريف الأخري وهي :
التخطيط  -التنظيم  -الرقابة  -التوجيه
و �إن البع�ض الآخر ي�ضيف �إليها عن�صرا واحـدا فقط هـو :
عن�صر  :الـتـدريب ،و هـو حمـور حديثنا الآخر يف العدد القادم
�إن �شاء الـله .
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يقصر العمر
األرق املزمن ّ
�أفادت درا�سة �أمريكية جديدة �أن الأ�شخا�ص الذين يعانون من الأرق املزمن قد يكونون �أكرث
عر�ضة للموت قبل غريهم.
وذكر الباحث لوريل فن� "،أن الدرا�سة التي �أعدها وجدت �أن الذين يعانون من الأرق املزمن هم
�أكرث عر�ضة للموت من غريهم بثالث مرات وذلك بعد الو�ضع يف االعتبار �أ�سباب الوفيات الأخرى،
م�شري ًا اىل �أن "الأرق ي�سبب عوار�ض مرهقة وله ت�أثري �سلبي على نوعية النوم قد جترب النا�س على
احل�صول على العالج".،م�ضيف ًا "�أن تعريف الأرق على �أنه عامل قد ي�ؤدي �إىل خطر الوفاة قد تكون
له نتائج �سريرية وهو ما يتطلب و�ضعه ك�أولوية لتوفري العالج له".
ومت تعريف الأرق املزمن على �أنه ال�شعور بعوار�ضه مثل قلة النوم �أو احلرمان منه كما �أظهرت
ذلك ما ال يقل عن درا�ستني خالل ال�سنوات الـ  19الأخرية و�شملت � 128شخ�ص ًا ،فقد �أخذت يف
االعتبار عند التو�صل �إىل هذه النتيجة عوامل تتعلق بالعمر والوزن وم�شاكل ُ
ال�شعب الهوائية
املزمنة والأزمات القلبية واجللطة الدماغية وارتفاع �ضغط الدم واالكتئاب والأحوال النف�سية
ب�شكل عام.

العنب جبميع ألوانه حيمي القلب

العسل قد يكو ُن بدي ًال عن املواد احلافظة

�أفاد باحثون ب�أن تناول العنب بكل �ألوانه مفيد جد ًا للقلب
وحلاالت الإ�صابة بارتفاع �ضغط الدم ومقاومة االن�سولني .وقد
�أثبتت درا�سة �أمريكية �أن الفئران التي تغذت على العنب طوال
ثالثة �أ�شهر حققت نتائج �أف�ضل ،وكان �ضغط الدم لديها �أقل فيما
قام القلب بوظائفه ب�شكل اف�ضل وظهرت م�ؤ�شرات �أقل علي
التهاب القلب والدم ،مقارنة بفئران التغذية اخلالية من العنب،
كما حققت فئران العنب �أي�ض ًا انخفا�ض ًا يف الدهون الثالثية
وحت�سن ًا يف القدرة على حتمل اجللوكوز.
و�شرح فريق البحث هذه النتيجة ب�أن الكيماويات النباتية بالكيماويات النباتية كالعنب قد يفيد الب�شر، وين�صح الباحثون
املوجودة يف العنب كانت نا�شطة يف حماية خاليا القلب من النا�س الراغبني يف خف�ض �ضغط الدم وخماطر الإ�صابة بال�سكر
ت�أثريات متالزمة التمثيل الغذائي ال�ضارة.
�أو م�ساعدة القلب الواهن على االحتفاظ ب�أكرب قدرة ممكنة ل�ضخ
و�أو�ضح الباحثون �أن الغذاء الذي يحتوي على الفاكهة الغنية الدم.

قال باحث �أمريكي �إن الع�سل ميكن �أن يكون بدي ًال عن املواد احلافظة التي
ت�ضاف �إىل بع�ض الأطعمة من �أجل تخزينها وجعلها �صاحلة لأطول فرتة ممكنة
ب�سبب احتوائه على مواد م�ضادة للأك�سدة.
وا�ستبدل الباحث نيكي �إنغي�سيز الأحما�ض الأمينية ( )EDTAملنع الزيت
املوجود يف مرق ال�سلطة ويف �سائل الذرة احللو الذي يو�ضع يف الكثري من
منتجات املرق لإعطائها نكهة ومذاق ًا حلو ًا ،من الت�أك�سد.
وقال �إنغي�سيز وهو م�ساعد بروفي�سور يف ق�سم كيمياء الأغذية بجامعة �إلينوي
"تبني لنا �أن املواد امل�ضادة للأك�سدة يف الع�سل حافظت على نوعية مرق ال�سلطة
لنحو ت�سعة �أ�شهر وجعلت مذاقها احللو طبيعي ًا".
و�أ�ضاف �أنه �أجرى اختبارات على  19نوعا من الع�سل ملعرفة ت�أثريها
وخ�صائ�صها وقدرتها على حفظ املواد التي ت�ضاف �إليها ،فتبني �أن معظمها
يحتوي على مركبات ب�إمكانها حفظ الأغذية لعدة �أ�شهر.
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برعاية التوحيد للنجارة والديكور ..وللمرة الثالثة على التوالي

((محلة اهلواشم)) و((الوسطي)) بطال دورة ((وسيلة مساهيج

))

� صادق �أحمد
بح�ضور رئي�س هيئة الو�سيلة ال�شيخ �أحمد
الفرج ،وعدد من �أع�ضاء الهيئة ولفيف كبري
من رج��االت و�شباب قرية �سماهيج� ،أقيمت
يف  13م��اي��و ال �ف��ائ��ت� ،أم���س�ي��ة خ �ت��ام دورة
الو�سيلة الثالثة لكرة القدم للأ�شبال والنا�شئني
حتت �أ�ضواء ن��ادي �سماهيج الكا�شفة والتي
رعتها بكرمي عطاء م�ؤ�س�سة التوحيد للنجارة
والديكور.
اجتمعت متعة الكرة التي تلخ�صت يف �أربعة
ف��رق� ،أ�سفر اللقاء الأول للأ�شبال ع��ن فوز
حملة الهوا�شم على الوعد ال�صادق بهدف،
ف�ي�م��ا ت�غ�ل��ب ال��و��س�ط��ي ع�ل��ى اجل �ح��اف��ل ب�شق
الأنف�س بهدف يتيم يف لقاء النا�شئني.
بقيادة املاي�سرتو ،الهوا�شم بطل �أ�شبال
�سماهيج
�إذ التق ��ى يف مب ��اراة الأ�شب ��ال فريق ��ا
حمل ��ة الهوا�شم م ��ع الوعد ال�ص ��ادق ،بد�أها
الأخري باندفاعة قوية �أدت ل�ضياع فر�صتني
حمققت�ي�ن لكمي ��ل ح�س ��ن الغنام ��ي فيم ��ا مل
ي�ستغ ��ل يف املقابل حمم ��د فتيل هجمة �شبه
انفرادي ��ة ،وظ ��ل الهوا�ش ��م بعده ��ا متخ ��ذ ًا
احل ��ذر وع ��دم الت�س ��رع لأ�سب ��اب تكتيكي ��ة
انتهجه ��ا ماي�س�ت�رو الإيق ��اع �سي ��د جعف ��ر
ها�شم .ومع انت�صاف ال�شوط عاد الهوا�شم
�إىل املب ��ادرة يف �صنع الهجمات بتوجيهات
املدي ��ر الفني �إ�سحاق �أحمد نتجت عن هدف
يف نهاي ��ة املطاف �سجله املت�ألق علي ح�سني
فتيل خمرتق ًا ح�صانة الوعد ال�صادق حممد
�أحمد الدخيل وحممد يو�سف.
�أم ��ا ال�ش ��وط الث ��اين فق ��د ب ��رزت مالمح
طف ��رة الوعد ال�ص ��ادق بتوجيه ��ات الكابنت
حممد عي�سى يف ال�ضغط على حامل الكرة،
وقابل ذلك تنظيم دفاعي من الهوا�شم متثل
يف حممد عبدالله عي�سى وعمار عبداجلليل
وا�ستغ�ل�ال الهجم ��ات املرت ��دة والت ��ي مل
ي�ستثمر �إحداه ��ا الالعب �أحمد عبداجلليل.
حتى انتهت املباراة بتق ��دم الهوا�شم بهدف
يتيم رغ ��م ا�ستمرارية حماول ��ة التعادل من
قبل علي حبيب.
الو�سطي يتغلب على اجلحافل يف الرمق
الأخري
وجم ��ع اللق ��اء الث ��اين الذي مث ��ل نخبة

الالعب�ي�ن النا�شئ ��ة يف �سماهي ��ج  -فريق ��ي لت�سفر عن تقليد الو�سطي بط ًال للنا�شئني.
اجلحافل والو�سطي الذين و�صال �إىل الدور
تكرمي اللجنة املنظمة
النهائ ��ي بع ��د التغلب على كل م ��ن ال�ساحل
الغرب ��ي وال�شم�س .ب ��د�أت املب ��اراة بتبادل
ه ��ذا ومت تق ��دمي درع ت ��ذكاري لراع ��ي
الهجم ��ات املتتالي ��ة م ��ن الطرف�ي�ن �إ�ضاف ��ة
ل�ل��أداء املتكافىء� .إذ ح ��اول العب اجلحافل البطول ��ة م�ؤ�س�س ��ة التوحي ��د للنج ��ارة
عل ��ي �إ�سماعيل احلايكي ت�سدي ��د قذيقة يف والديك ��ور ت�سلم ��ه بالنياب ��ة الأخ حمم ��د
الدقائ ��ق الأوىل من عمر املباراة ت�صدى لها حم�س ��ن احلايكي .وتك ��رمي ح ��كام الدورة
جهاد الدخيل بكل ج ��دارة .وا�ستمر �صراع وه ��م :جعف ��ر حمم ��د ال�سماهيج ��ي� ،أحمد
حماولة التهدي ��ف من قبل فري ��ق الو�سطي عبدالله احلايك ��ي ويا�سر عبدالله بوهاين.
ع ��ن طري ��ق ح�س ��ن عبدال�شهي ��د ومرت�ضى كم ��ا مت تقدمي ال�شك ��ر من رئي� ��س و�أع�ضاء
هيئة الو�سيلة لرئي�س الدورة ح�سن عي�سى
الفرج قائم ًا دون ثمرة هدف.
�أم ��ا ال�شوط الثاين فج ��اء �أكرث �سخونة ،اخلزنة.
قالوا يف الدورة،،
�أظه ��ر الو�سطي خالله م�ست ��واه املخفي يف
جوائز الأ�شبال
يق ��ول مرت�ض ��ى عبدعل ��ي الف ��رج الع ��ب
الأدوار الأوىل ،وع ��اود اجلحافل امل�ستوى
فري ��ق الو�سط ��ي (طال ��ب عل ��وم حا�سوب)،
�أي�ض� � ًا ،ال ��ذي �أ�سفر ع ��ن ارتف ��اع ترمومرت
�أحمد علي عون من فريق الوعد ال�صادق �إن ه ��ذه ال�سن ��ة كانت فيه ��ا ال ��دورة �أف�ضل
املب ��اراة� .صاح ��ب ذل ��ك الكث�ي�ر م ��ن �ضياع
الفر� ��ص للفريق�ي�ن وق ��د انته ��ت يف وقته ��ا (�أف�ضل حار�س) ،ن�ض ��ال ح�سن م�سعود من من �سابقاتها م ��ن ناحية التحكيم والإدارة،
فري ��ق ال�ساح ��ل (�أف�ض ��ل الع ��ب) ،وه ��داف �أم ��ا بخ�صو� ��ص ف ��رق النا�شئ�ي�ن فل ��م تكن
الأ�صلي بالتعادل ال�سلبي.
ب ��دا التخ ��وف �سائ ��د ًا لطريق ��ة الفريقني ال ��دورة للع ��ام الثال ��ث على الت ��وايل العب بامل�ستوى املرجو من الناحية العددية.
احل ��ذرة يف ال�ش ��وط الإ�ض ��ايف الأول� ،أما فريق الهوا�شم عل ��ي ح�سني فتيل بر�صيد 4
وع ��ن توقيت الدورة ق ��ال مرت�ضى "كان
الثاين ف�شهد عودة احلما�س بغية االنفراج �أهداف .ث ��م مت ت�سليم الك�ؤو� ��س التذكارية الوق ��ت منا�س ��ب �إىل ح ��د ما ،ولك ��ن لو كان
من عق ��دة عق ��م التهدي ��ف� .إذ �أث ��ر االنفعال على البطل فريق الهوا�شم والو�صيف فريق يف وق ��ت �آخر لكان �أف�ض ��ل تفادي ًا لل�ضغوط
عل ��ى الع ��ب الو�سطي ح�س ��ن عبدال�شهيد ما الوعد ال�صادق.
الدرا�سية .و�أ�شار الفرج �إىل �صعوبة فريق
اجلحاف ��ل وذل ��ك لتميزه بالعب�ي�ن منظمني
�أدى احلك ��م جعف ��ر ال�سماهيج ��ي لط ��رده،
جوائز النا�شئني
ومتفاهم�ي�ن ،وخ�ي�ر دلي ��ل فوزه ��م يف كل
ومل مين ��ع ذل ��ك الو�سط ��ي من �إح ��راز هدفه
مباريات الدورة ع ��دا املباراة النهائية التي
الذهب ��ي بوا�سطة القنا� ��ص مرت�ضى الفرج
جهاد حممد الدخيل م ��ن فريق الو�سطي نلناه ��ا ب�صعوب ��ة .و�أفاد الف ��رج مبا يتعلق
ال ��ذي ح�سم تتويج فريقه بط ًال .وقبل نهاية
املب ��اراة ولع ��دم متال ��ك الأع�ص ��اب مت طرد (�أف�ض ��ل حار�س) ،مرت�ض ��ى عبدعلي الفرج بجائ ��زة �أف�ض ��ل الع ��ب� ،أن ��ه ل ��و مل يح�صل
الع ��ب اجلحافل حمم ��د عي�سى م ��ن املباراة الع ��ب الو�سط ��ي (�أف�ض ��ل الع ��ب) ،وهداف عليه ��ا لكانت جديرة لأخي ��ه اخللوق حممد
الدورة املتميز العب اجلحافل حممد ال�سلم
بر�صي ��د � 4أهداف .و�أخ�ي�ر ًا توج الو�سطي
بط�ل ً�ا للنا�شئ�ي�ن واجلحاف ��ل يف املرك ��ز
الثاين.
ً
يذكر �أن الدورة �ضمت  140العبا بواقع
ثماني ��ة ف ��رق للأ�شب ��ال و�ست ��ة للنا�شئ�ي�ن،
وتهدف يف املقام الأول �إىل مل �شمل ال�شباب
�ضمن مناف�س ��ة وروح ريا�ضية �شريفة ،كما
وع ��دت اللجن ��ة املنظم ��ة بتق ��دمي �أف�ض ��ل
الإمكاني ��ات يف املوا�س ��م املقبل ��ة ،و�شكرت
جميع من �ساهم يف �إجناح هذه البطولة.

ال�سلم.
�أم ��ا متاب ��ع ال�ش� ��أن الريا�ض ��ي املحل ��ي
والعامل ��ي و�أح ��د متابع ��ي دورة الو�سيل ��ة ،
فا�ضل ح�س ��ن الدخيل ،فيذك ��ر ب�أنها �شهدت
تط ��ور ًا ملحوظ� � ًا و�أبرزت وجوه� � ًا جديدة
بد�أ يظهر بريقه ��ا يف ال�شارع ال�سماهيجي،
وهذا ه ��و املطل ��وب .و�ش ��دد الدخي ��ل على
�أهمي ��ة �أن يك ��ون الالعب�ي�ن امل�شارك�ي�ن من
داخ ��ل قري ��ة �سماهي ��ج فق ��ط حت ��ى يتحقق
هدف بن ��اء الأ�سم ��اء واملواه ��ب الريا�ضية
يف القرية .وركز على �إعجابه بالعب فريق
الهوا�ش ��م علي ح�س�ي�ن فتيل .وكذل ��ك �أبدى
�إعجابه بفريق الوع ��د ال�صادق الذي و�صل
للنهائ ��ي بت�شكيل ��ة متكامل ��ة ن�سبي� � ًا لكن مل
حتالفه فر�صة الفوز .واقرتح الدخيل �إقامة
ال ��دورة يف ف�صل ال�صيف بع ��د االنتهاء من
زحمة الدرا�سة واالمتحانات.
وفيم ��ا يتعلق �أن تكون ال ��دورة بتجميع
الالعب�ي�ن ثم فرزهم �إىل جمموعات متفرقة،
فذكر فا�ضل ب�أن هذا الأ�سلوب يتنا�سب فع ًال
مع ه ��ذه الفئة املحددة ،وهو �أ�سلوب موفق
خلل ��ق الت�آل ��ف وتعميق الرواب ��ط فيما بني
الالعبني .ولكن كانت ردة فعل الفرق �سلبية
به ��ذا ال�ش� ��أن وامتنعت لهذا الإج ��راء ،وبدا
ذلك �صعب املراد للجنة املنظمة.

الو�سيلة
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مدرسة مساهيج حتقق املركز األول لدوري كرة اليد اإلعدادية
الرياضة بوصفها قيادة

 خا�ص – مدر�سة �سماهيج

حقق فريق مدر�سة �سماهيج لكرة
اليد بطولة دوري املدار�س للمرحلة
الإعدادية ،بعد فوزه على فريق
مدر�سة الدراز بنتيجة  34مقابل 31
هدف ًا وذلك على �صالة نادي ال�شباب.
�إذ انتهى الوقت الأ�صلي بنتيجة 28
لكال املدر�ستني ومت اعتماد الأ�شواط
الإ�ضافية التي �أعلنت فوز �سماهيج
بالبطولة.
وقد ح�ضر اخلتام غازي املرزوق
رئي�س ق�سم الرتبية الريا�ضية وع�صام
عبدالله اخت�صا�صي �أول م�سابقات
بوزارة الرتبية والتعليم ومدير
مدر�سة �سماهيج علي �سامل مبارك
ومدير مدر�سة الدراز عادل ر�ضي.
وقاد فريق �سماهيج مدر�سا الرتبية
الريا�ضية �إبراهيم عي�سى علي وح�سني
املطوع ،وت�ألف الفريق من الالعبني:
عي�سى حممد عي�سى ،قا�سم حممد عون،
علي عي�سى اخلزنة ،قا�سم عبدالنبي
مكي� ،سيد يا�سر خليل ،ح�سني عبدالنبي
مكي ،ح�سني عبدعلي عي�سى� ،أحمد
علي عون ،ح�سني علي ح�سن ،منتظر
�إبراهيم عي�سى وح�سن في�صل ح�سن.



الفرج :أمتنى إضافة بصمة ملنتخب الناشئني الوطين
 كتب – املحرر الريا�ضي
يف هدوئه جملة من التجليات التي جتعله
ق ��ادر ًا على ال�ت��أم��ل ،و�صمته مكنون وافر
ي�ؤهله مراقبة حتركات ه��ذا الالعب وذاك.
�شاب يف مقتبل العمر ،م��ن مواليد 1992
يلعب يف مركز احلرا�سة منذ نعومة �أظفاره
مع نادي �سماهيج.
�أح �م��د ع�ق�ي��ل ال �ف��رج ،ا��س�ت�ط��اع بعزمية
الأقوياء �أن يالعب الكبار من خالل م�شاركته
م��ع ال�ف��ري��ق الأول رغ ��م ان���ض��وائ��ه م��ع فئة
النا�شئني .وق��د اختري م��ؤخ��ر ًا �ضمن قائمة
�صفوف منتخب النا�شئني الوطني.
يقول الفرج " لقد ب��د�أت ممار�سة اللعبة
منذ كان عمري  12عام ًا حتت قيادة املدرب
ح�سن م�سيح واملرحوم املدرب العراقي كرمي

ه ��ادي .وق�ب��ل دخ��ويل ع��امل ك��رة ال�ي��د كنت مي���ض��ي ق��دم � ًا ومي �ل��ك ع � ��دد ًا م��ن الالعبني
�أ�شاهد �أخوتي يلعبون مركز حرا�سة املرمى املمتازين يجعله يف م�صاف الفرق املناف�سة
وهذا �شجعني للدخول يف هذا املركز �إ�ضافة على م�ستوى دوري النا�شئني ".
لبنيتي اجل�سمانية التي تتنا�سب لذلك ".
ويوا�صل الفرج " كانت بداية دخول اللعب
من �أج��ل الت�سلية ومع م��رور الوقت
بد�أت �أمني مهاراتي يف حرا�سة
املرمى مما �أ��ض��اف الكثري يف
تطوير م�ستواي .وم��ؤخ��ر ًا مت
اخ �ت �ي��اري للمنتخب الوطني
ل �ل �ن��ا� �ش �ئ�ين وه � ��ذا ك� ��ان حافزا
مل��زي��د م ��ن ال �ع �ط��اء يف
ال�ل�ع�ب��ة .وبالن�سبة
لفريق �سماهيج
للنا�شئني فيعلق
�أح�م��د ان فريقه

�صادق �أحمد

ققلي ��لٌ م ��ن ارتباك �سوء الفهم ي�سود بع�ض املفاهيم ،رغم وجودها وتوفرها يف قوالب
علمي ��ة وحقائ ��ق ثابت ��ة ي�ستند �إليها البع� ��ض هنا �أو هناك ..يف درا�س ��ة �أو يف عمل �أو حتى
ثقافة عابرة.
�إن القي ��ادة كمفه ��وم ،جاءت حتاكي واقع الت�أثري على الأف ��راد ثم اجلماعات ..هذا هو
الطال ��ع ال�شائع� ..أما واقع وبيئة املجتمع فهي مثار �أطروحات عديدة ومدار�س خمتلفة يف
أحداث معا�شة وجتليات تف�شت
الآراء واالجتهادات ال�شخ�صية التي تعرب عن �أفكارها من � ٍ
�إىل ال�سطح قد تختلف كلي ًا �أو جزئي ًا مع حقائق علمية مل تكن حمط لغط من قبل �أي ٍ كان..
�إال �أن واقع ًا تبدل ور�ؤى قد انغم�ست يف ركب تغيري جربي.
�إذا م ��ا �أردن ��ا تخ�صي� ��ص و�إيج ��از ذل ��ك فنقول� :أي ��ن القدوة م ��ن م�سمى القي ��ادة و�أين
القيادة من م�ضمون القدوة ..وهل هي الطاعة مطلقة �أم ن�سبية �أم مبقت�ضى الظروف ؟!
وهذا ما يجرنا �إىل احلديث عن الإدارة الريا�ضية ب�شكل خا�ص ،ودور الإداري الفني
�أو حتى قائد الفريق (الكابنت) .وما يطال ذلك من حديث عن الإدارة يف �إطارها ال�شمويل
العام.
مبنى ومعنى ..فمن
�أتفق �إىل �أن القيادة موقع جدل كبري حلكم تبعيتها بكلمة " قدوة " ً
املمك ��ن �أن تك ��ون القدوة واردة يف �صفتها للقائ ��د ولكنها لي�ست حقيقة را�سخة وم�ؤطرة..
فالقائ ��د احلقيق ��ي ل ��ه �أن ميتاز ب�صف ��ة القي ��ادة �إذا كان �شخ�ص� � ًا �أمث ًال ليو�ص ��ف باالقتداء
�أو الق ��دوة .بينم ��ا كث�ي ٌ�ر من القيادات امل�سم ��اة� ،أو التي ت�أخذ م�سمى القي ��ادة – تركن �إىل
تف�ضيل الت�أقيت يف ممار�سة مهامها املنوطة �إجبار ًا ولي�س اختيار ًا.
�إذ تنتفي الإرادة املنفرة واملتفردة وال�صادقة يف ت�شريف كلمة القيادة مبجموعة �أفعال
اغرتف ��ت م ��ن كوم ��ة مفتعلة ال�صدقي ��ة� ،أهلكها االبت ��ذال امل�صطنع ،و�سرع ��ان ما تخرج من
�إطارها املحتوم �إىل �شخ�صياتها الطبيعية يف الت�صرفات �أو حتى ال�سلوكيات التي ال متت
ب�أدنى �صلة مبفهوم القيادة.
�إن االقتداء والقدوة �أ�شمل و�أو�سع و�أ�سبق و�أقوى نطاق ًا من القيادة نف�سها ..ذلك لأنها
حتت ��وي يف تف�صيالته ��ا على الأفعال قب ��ل التو�صيفات وامل�سمي ��ات .فلي�س من ال�ضروري
�أن يك ��ون املُـقت ��دى �شخ�ص معلوم الهوية يف ب ��ادىء الأمر� ،إمنا ملجرد ح�سن فعاله ونواياه
ودوره الب ��ارز ي�صب ��ح مث ً
اال حلمل �صفة قائد� .إذ ًا القدوة تتخذ التغييب يف مطلق حاالتها،
وم ��ن ث ��م ُي�صار �إىل �أن تكون معلومة �أو حتى غري معلوم ��ة – فرمبا ينتهجها �أفراد ت�أثروا
بها ولكن مل يعلنوا عنها ل�سبب �أو لآخر.
وع ��ود ًا �إىل القائ ��د ،لرنب ��ط ه ��ذه الفك ��رة بتل ��ك ..فالقائ ��د الإداري �أو الإداري القائ ��د
يكت�س ��ب القيادة بحك ��م �سلطته التلقائية ال االختيارية عل ��ى مر�ؤو�سيه ،مبوجب ما يقت�ضيه
العم ��ل وطبيعت ��ه وتفرعاته ،ورمبا تطال كل ذلك قدوة جربي ��ة قهرية مزعومة ال منا�ص من
الر�ض ��وخ �إليه ��ا ،وبالت ��ايل االن�صي ��اع عرب تبعاته ��ا املتالحقة� .أم ��ا القدوة فه ��ي اختيارية
الطاع ��ة غيبي� � ًا �أو ظاهري� � ًا وبدوره ��ا حت � ّ�ول ال�شخ� ��ص �إىل جوهر القائد �س ��واء كان يحمل
من�صب ًا �أو مل يكن كذلك.

ألف مبروك..
تتقدم الوسيلة بأحر التهاني
والتبري��كات للزمي��ل علي
حس��ن آل معتوق بمناسبة
عقد قرانه

الو�سيلة
ثقافية اجتماعية حملية

هيئة الو�سيلة
�إدارة العمل الإ�سالمي
قرية �سماهيج

ترقبوا المنتدى األخالقي األول
بمشاركة

لالقرتاحات �أو اال�ستف�سار �أو امل�شاركة

الدكتور السيد عباس هاشم
واألستاذ محمد جواد مرهون

alwaseelah@gmail.com
alwasselh@gmail.com

حلجز م�ساحتك الإعالنية

ح�سني �سلمان 36336388
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السياحة الدينية:
نقطة نظام


جانب من حفل تكريم طلبة الدورة القرآنية السابعة

مستعدون للتوصيل  -المشاوير الخاصة

باص  24راكب
للحجز أو االستفسار36052062 :
هيئة الو�سيلة  -العنوان :مبنى  331ممر � 3515سماهيج  - 235هاتف17472050 :

�أ.جعفر �صفوان

ال�سفر  ،معظمنا يف�ضل �ش ّد الرحال للأرا�ضي املقد�سة يف مكة �أو
يف مو�سم ّ
املدينة املنورة � ،أو زيارة مراقد �أهل بيت الع�صمة ( ع ) يف بلدان خفيفة الكلفة
االقت�صادية مقارنة بالبلدان الأخرى.
�إن ظاهرة الزيارة للأماكن املقد�سة ظاهرة �إيجابية بال ريب ؛ ملا لها من �آثار
معنوية عظيمة  ،حيث جتذر هذه الزيارات العالقة ب�أوتاد الدين ورموز الطهر
الذاتي وال�سلوكي .
و�إذا كان البد من حتديد �أهداف كل عمل لكي يحقق النجاح املرجو منه  ،ولكي
حتقق الزيارات الدينية الأهداف امل�أمولة منها  ،ف�إنه البد للزائرين من حتديد
�أهداف زيارتهم ب�شكل دقيق �أوال لن�ضمن بعد ذلك جناح هذه الزيارات.
�إن الهدف الأول والأخري للزيارات الدينية هو الفوز بر�ضا البارئ – ج ّل وعال
– الذي �أمر عباده بتكرمي �أنبيائه و�أوليائه  ،ولذلك ف�إن ال�شرط الأول من �شروط
جناح الزيارات الدينية �أن تكون من�سجمة مع تعاليم ال�شريعة الغ ّراء  ،فتحقق
ر�ضا ال�شارع الأقد�س بالأعمال ال�صاحلة دينا ودنيا .
وال نذيع �سرا �إن قلنا �إن الزيارات الدينية تخرج يف بع�ض الأحيان عن الأهداف
التي من املفرت�ض �أنها و�ضعت من �أجلها فتنقلب �إىل م�صدر من م�صادر �سخط
الرب  ،و�شقاء الإن�سان .
و�إن من �أهم الأ�سباب التي حترف الزيارات الدينية عن �أهدافها �ضعف
املعرفة بقد�سية املكان املق�صود �أو باملقام املقدّ�س ال ّثاوي فيه  ،وم�صاديق ذلك
كثرية جدا .
ال�سفرات فر�صة ملمار�سة
فمن مظاهر ذلك �أن يتخذ بع�ض ال ّنا�س من هذه ّ
بع�ض ال�سلوكيات غري املتوافقة مع ال�ضوابط ال�شرعية  ،مقتن�صني فر�صة
وجودهم بعيدا عن �أعني الأهل واملعارف  ،ول�سنا يف حاجة �إىل �سرد الق�ص�ص
واملواقف لإثبات هذه احلقيقة التي باتت من امل�س ّلمات لدى كثري من الزائرين
الذين يعلمونها علم دراية ال علم رواية .
ومن العوامل امل�ساعدة على �إمكانية حدوث هذه ال�سلوكيات غري املنا�سبة
وتفاقمها وجود وقت فراغ كبري غري م�ستثمر بالربامج املفيدة التي من �ش�أنها
ال�سمو باجلانب الروحي للزائر ،و�إغناء ثقافته باجلديد واملفيد � ،إ�ضافة �إىل
خلو بع�ض احلمالت من املر�شدين املتميزين الذين يقتدى بهم يف خ�صالهم
وت�صرفاتهم .
ومن املالحظات – كذلك – �أن كثريا من الزائرين اليحر�صون على التع ّرف
�إىل البلد الذي يق�صدونه ح�ضارة و�شعبا  ،فرتاهم يق�ضون ال�شهر وال�شهرين يف
مكان واحد حمدود  ،دون �أن يخطر على بالهم �أن يزوروا متاحف البلد املزار
مثال  ،وال الأماكن الأثرية فيه  ،بل �إن البع�ض يعد ذلك خروجا على تقاليد
و�أعراف ال�سفر الديني  ،كما �أن �أكرثية الزائرين ال يحاولون التع ّرف �إىل �شعوب
البلدان املزارة يف ثقافتهم و�أ�ساليب حياتهم .
�إننا بحاجة �إىل مزيد من التخطيط وال�ضبط ل�سفرات الزيارات لتكون �أكرث
ان�سجاما مع الأهداف التي من املفرت�ض �أنها و�ضعت من �أجلها ؛ فتكون مرثية
للمعرفة الدينية مبعناها الأو�سع  ،ومروحة عن النف�س يف �إطار املباحات � ،أما
�إذا ا�ستم ّرت بال�صورة التي هي عليها الآن ف�إن �سلبياتها �ستكون قابلة للتفاقم،
وهذا ماال يرجوه �أحد .
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