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كي  األوان  آن  لقد 
مضنية،  جهود  مثار  نقطف 
واجتهادات حثيثة ابتدأت منذ 
تشكل  حينما  2001م  العام 
املركز باسم مركز الدراسات 
جلنة  مظلة  حتت  والبحوث 
التدريس اليت كانت برئاستنا 

عن  الفصل  مبرحلة  ومرورًا  حرة،  انتخابية  عملية  عرب 
اخلمسية،  اخلطة  بعد  2005م  العام  يف  التدريس  جلنة 
اخلميس  يف  رمسية  كجمعية  املركز  بإشهار  وانتهاءًا 
اجلبارة  االنطالقة  حلظة  حانت  لقد  2008/4/10م. 
لدفع العمل اإلسالمي لألمام تطبيقًا لشعارنا الدائم يف 
تلك االنطالقة ))حنوعمل مؤسساتي حقيقي((، أماًل يف 
إثراء الساحة الدينية واالجتماعية والتطوعية واخلريية.

العمل  ستجدون  جديد،  كل  النشرة  هذه  يف  سرتون 
املؤسساتي احلقيقي، ستدركون أن للقرية مؤسسة قادرة 
على مواجهة الصعاب وختطي كل العقبات، يف سبيل نقل 
اجملتمع إىل ميدان أوسع وحصن أمنع. لن أطيل، فقط 

اقرؤوا هذه النشرة ففيها الكفاية عن مزيد كالم.
رئيس جملس إدارة
مجعية مركز مساهيج اإلسالمي
الشيخ مجال خرفوش

ن�صرة ت�صدر عن جمعية مركز �صماهيج الإ�صالمي - العدد الأول - حمرم ، �صفر 1430هـ  - يناير، فرباير 2009م

تعزية
مجعية مركز مساهيج اإلسالمي ترسل التعازي إىل صاحب العصر والزمان )عج( واألمة 

اإلسالمية مجعاء مبناسبة ذكرى مصاب اإلمام احلسني )ع(.

فعاليات مركز الإحياء  يف  
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لقاءات وحوارات:
* لقاء صريح مع الشيخ مجال 

خرفوش. << صفحة 10  
عبداهلل  الرادود  مع  لقاء   *

املسيح. << صفحة 13 
* حوار مع عضو اجمللس البلدي 

حممد عباس. << صفحة 14

الأ�سواق  يف  الآن 
أرزاء

للرادود احل�صيني 
عبداهلل امل�صيح

 .. الأ�صلوب  لتخري  عامة  خطوطاً  اأخالقاً..  فقهاً  عقيدًة..  الإ�صالم  نتعلم  اأن  بد  "ل 
ق�صية  وكل  م�صاألة،  م�صاألة  كل  يف  مرجعنا  يكون  واأن  نطبقه  واأن  الأ�صلوب..  نظافة 

ق�صية.."
من خطاب اآية اهلل ال�صيخ عي�صى اأحمد قا�صم )حفظه اهلل( يف ليلة 10 حمرم 1430هـ يف املنامة.

نحو عمل
موؤ�س�ساتي حقيقي

نبذة تعريفية عن اخلطيب احلسيين
السيد حسني اهلويدي

لعام  مساهيج  قرية  مواليد  من 
1993م، والده من الشخصيات املعروفة 
السادة  محلة  صاحب  هو  و  القرية  يف 
والدته قائمة  أن  املقدسة، كما  للعتبات 

املعروفة،  املآمت  من  هو  و  للنساء  )ع(  احلوراء  مأمت  على 
بالعطاء احلسيين، فكان  السيد حسني يف جو مفعم  فنشأ 
األمر  منذ صغره،  املعزيات  أصوات  على  نومه  من  يصحو 
البحر  هذا  غمار  يف  للخوض  كبريًا  استعداده  جعل  الذي 

العميق.. صفحة 9

اخلطيب احلسيين املرحوم السيد جابر اآلغائي )قدس(
السيد  بن  كاظم  السيد  بن  جابر  السيد  هو 
بن  اهلل  نصر  السيد  بن  إمساعيل  السيد  بن  جواد 
السيد يوسف بن السيد عبد اهلل البالدي البحراني 
الشقيق  األخ  هو  هذا  اهلل  عبد  والسيد  الغريفي، 
للعامل املقدس السيد أمحد بن السيد هاشم الغريفي 
الشهري باحلمزة الشرقي الذي ينتهي نسبه إىل السيد ابراهيم اجملاب 
بن اإلمام موسى بن جعفر عليهم السالم.لقب هؤالء السادة بالغريفيني 

نسبة اىل غريفة الشاخور من قرى البحرين... صفحة 7.

ذكرى  يف  ُيظهر  أن  السالم(  )عليهم  البيت  ألهل  موايل  مؤمن  كل  عىل  جيب 
عاشوراء األليمة ـ بحسب إرشاد أئمة اهلدى )عليهم السالم( وهم أطباء 
عليهم  البيت  ألهل  والوفاء  واملحبة  الوالية  وبحكم  والقلوب،  النفوس 
للمصائب  السالم(  )عليهم  البيت  ألهل  مواساة  والتفجع  احلزن  ـ  السالم 
املقدسة  كربالء  يف  السالم(  )عليهم  أصابتهم  التي  الفجيعة  والرزايا  اجلليلة 
يف شهر حمرم احلرام من العام: )61هج( عىل أيدي األرشار من جنود إبليس 

وعبدة الطاغوت واحلكام الظاملني.... صفحة 4

البكاء على احل�صني )ع( يف 
الأدب الأندل�صي  ... �ص 2

كلمة اجلمعية
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مقدمة..
حينما خرج اإلمام احلسني )ع( يف ثورته العارمة على الظلم والطغيان، 
معلنًا احلرب على الظلمة وأعوان الظلمة، فإنه أرادها نهضة عاملية للناس 
كافة، بغض الطرف عن أطيافهم وانتماءاتهم وأديانهم. وبالفعل كان له ذلك 
سالم اهلل عليه، إذ نالت نهضته املباركة إعجاب اجلميع، وأخذت مبجاميع 
قلوب كل الناس، كما أنها تسّرت إىل كل ميادين احلياة بشتى التخصصات. 
الشعر،  ميدان  هو  )ع(  احلسني  بذكر  هامت  اليت  امليادين  أهم  من  و 
الذي أسهب يف ذكر واقعة كربالء وتفاصيلها بطابعها املأساوي الرتاجيدي 
العظيم، فكانت ومل تزل أقالم الشعراء وخياالتهم اخلصبة تتسابق يف نيل 
شرف ذكر مصاب احلسني )ع(. ولعل اجلدير بالذكر ومما يندر ذكره أن 
األدب األندلسي الثر الذي عرف خبصائصه وابتكاراته البديعة اخلالبة، قد 
احننى راكعًا ملصاب السبط الشهيد )ع(، حيث استنفر الكثري من شعراء 
تلك  املدرسة لرثاء اإلمام سالم اهلل عليه وذلك ألسباب كثرية مل تكن يف كل 
حلظاتها والءًا مطلقًا للحسني )ع( وأهل بيت النيب )ص(، بل كانت أقالمًا 
األمة  نالتها  اليت  اإلحباط  حالة  من  املخرج  أن  وجدت  اآلخر  الطرف  من 

وخصوصًا األندلس الرباقة، يف نشر ثقافة النهضة احلسينية الثائرة.

عالقة الشعراء والكتاب األندلسيني باحلسني )ع(:
قد يعتقد بعض املؤرخني و احملققني بأن أولئك الشعراء و الكتاب الذين 
كتبوا يف احلسني )ع( مل يكونوا من الشيعة املوالني، و هذا الكالم جمانب 
أطراف غري  وجود  بعدم  أن جنزم  نستطيع  ال  أننا  من  فبالرغم  للصواب، 
شيعية يف هذا امليدان، و هو ليس بالبدع فكم من كافر أو مسيحي قد كتب 
يف احلسني )ع(، إال أن أغلب الكتاب والشعراء فيما يبدو من الشيعة املوالني 
املتخفني بغطاء التقية، ألن األندلس و إن مل تعرف بالتشيع، لكن للتشيع أثرًا 
بارزًا فيها منذ القدم. فمن خالل الكتب األندلسية املؤلفة ككتاب درر السمط 
القضاعي   بكر  أبي  بن  اهلل  عبد  بن  اهلل حممد  عبد  ألبي  السبط  يف خرب 
األبار املولود 595 هـ واملتوفى 658 هـ املوافق 1199-1260 م، و كتاب مناقب 
التجييب  الرمحن  بن عبد  السبطني احلسن واحلسني ألبو عبد اهلل حممد 
اللقيت األصل التلمساني املهجر ) ت 610 ه  (. فبعد أن ضعفت دولة األمويني 
يف األندلس ظهرت دول حيكمها السادة احلسنيون ومنهم آل )محود( ودولة 
ورثوا  فمدحوهم  البيت)ع(  ألهل  حمبون  شعراء  بينهم  وظهر  املوحدين... 
وفسقهم،  لظلمهم  ُأمّية  وهجوا بين  بأشعارهم  عليه السالم  اإلمام احلسني 
هاني  بن  إدريس وحممد  بن  وصفوان  بسام  بن  علي  الشعراء:  أولئك  ومن 
األندلسي  عبادة بن عبد اهلّل  األنصاري املعروف بلقب ابن السماء و  أمحد 
ونظم  وغريهم  اجلراوي  و   األشبوني  الرمحن  عبد  و  القسطلي  دّراج  بن 

بعضهم أشعارًا تضاهي أشعار دعبل والكميت والسيد احلمريي وكثري عزّة.

عالقة األندلس بالتشيع:
أهل  تهوى  تكن  مل  األندلس  على  توالت  اليت  احلكومات  أن  الواضح  من 
البيت )ع( و شيعتهم، ألن الدولة اإلسالمية يف األندلس إمنا نشأت على يد 
األمويني بقيادة عبد الرمحن الداخل الذي فر من سطوة العباسيني مؤسسًا 

الدولة األموية الثانية، و لكن ذلك مل مينع تكاثر احملبني من املسلمني ألهل 
أقسام:  ثالثة  إىل  األندلس  املسلمني يف  تصنيف  املمكن  من  و  )ع(.  البيت 
األول  القسم  و قد تصدر  و شيعة.  السنة،  بالعداء، حمبون من  متجاهرون 
ربه صاحب  ابن عبد  و  القواصم  العواصم من  العربي صاحب  بن  بكر  أبو 
العقد الفريد و ابن حزم األندلسي صاحب احمللى. و قد كان للوالة األمويني 
أثر كبري يف بث روح البغضاء و الضغينة على أهل البيت )ع( و شيعتهم و 
حمبيهم، فهذا عبد الرمحن الناصر الذي حول الدولة األندلسية من إمارة 
إىل خالفة ملا استلم احلكم وعمره إثنني وعشرون عاما وحكم مخسون عاما 
ً وكل ما نسمعه عن أجماد األندلس إمنا ظهر أمره يف عهد الناصر، حيث 
بدأ الصدام املسلح مع اخلالفة الفاطمية يف الشرق فاستعد الناصر حبريًا 
وبدأ هو باهلجوم على مشال املغرب وسطر بالفعل على سبتة وأوقف اخلطر 
الشيعة  بتتبع  يكتف  مل  الذي  )املستنصر(   احلكم  ابنه  جاء  ثم  الفاطمى. 
الدولة  كيان  زعزعة  إىل  خاصة  الناصر  سعى  وإمنا  وقتلهم،  يف مملكتهما 
الفاطمية يف أفريقية بتأييد الثوار عليها حتى وإن كانوا خوارجا أباضية مثل 
أبي يزيد خملد بن كيداد . كما قام بإطـالق اللعن على ملوك الشيعة جبميع 
منابر األندلس . وقد نظم ابن عبد ربه أرجوزته اليت أسقط فيها خالفة 
علي واعترب معاوية رابع اخللفاء، حتى قيل إن تلك األرجوزة قد شقت على 
املعز الفاطمي إىل أن عارضها شاعره اإليـادي التـونسي بـأخرى . و قد صنف 

قاسم بن أصبغ أحد شيوخ املستنصر كتابا يف فضائل بين أمية.
إال أن تلك احلمالت املسمومة على التشيع و إن نالت تقبل السنة سياسيًا، 
إال أنها لقيت معارضة منهم النتقاص مقام اإلمام علي بن أبي طالب )ع( 
ابن  البلوطي على  للمسلمني، فرد قاضي اجلماعة يف قرطبة منذر  كخليفة 
عبد ربه ردًا قاسيًا . و يكفي أن ابن حزم الذي قد بلغ الذروة يف تعصبه و 
والئه لبين أمية يرى بأن مقتل احلسني )ع( يعترب من أكرب مصائب اإلسالم 
يف  دولتهم  وّلت  و  األمويني  شوكة  أن ضعفت  بعد  إال  الوضع  يتبدل  مل  و   .
األندلس، إذ أصبح التشيع جيد طريقًا إىل األندلس، حيث صار االنتساب 
لبين أمية مسبة و عارًا و شقاءًا، لدرجة أن الشاعر أيوب بن سليمان السهيلي 
األموي كان يقول لغالمه يف أول أيام دولة املرابطني: ))إذا سئلت عين فقل 

إنه من اليهود، فإنه أمشى حلالنا((.
أما خبصوص القسم الثاني و هم السنة، فإنهم ال يرون ارتباطًا بني التشيع 
و حمبة أهل البيت )ع(، حيث أعلنوا احملبة هلم و البكاء عليهم خصوصًا 

البكاء على احلسني الشهيد )ع(.

شعراء وقصائد يف رثاء احلسني )ع(:
قبل أن خنوض يف مناذج من شعر األندلس نشري لكتاب: ))إعالم األعالم 
إحياء  كيفية  فيه  ذكر  الذي  الدين اخلطيب  للسان  باخلالفة((  بويع  فيمن 
احُلزن  بقوله: ))مل يزل  األندلسيني لذكرى استشهاد األمام احلسني )ع( 
متصاًل على احلسني، واملآمت قائمة يف البالد جيتمع هلا الناس ليلة يوم قتل 
ـ والسيما بشرق األندلس، يقيمون رسم اجلنازة يف  ليلة عاشوراء  ـ أي  فيه 
القّراء  وجُيَلب  البخور،  وُيوَقُد  والشموع،  باألطعمة  وحُيَتفل  الثياب  شكل من 

وُيَتغّنى باملراثي احلسينية، وبقية من هذا مل تنقطع بعد((.  

بقلم: ف�صيلة ال�صيخ جمال خرفو�صالبكاء على احل�سني )ع( يف الأدب الأندل�سي
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1- صفوان بن إدريس:

أبوحبر صفوان بن إدريس بن عبد الرمحن بن عيسى بن إدريس التجييب 
من  بارعًا  وشاعرًا  بليغًا  كاتبًا  598.كان  وتويف سنة   560 ولد سنة  املرسي. 
أعيان أهل املغرب كما يف الطليعة. قال لسان الدين بن اخلطيب انفرد برثاء 
اىل  رحل  احلسني.  يف  جليلة خصوصًا  قصائد  له  األبار  ابن  وقال  احلسني 
آل  لومدحت  فقال:  له شيء  تيسر  فما  مادحًا  دار اخلالفة  فقصد  مراكش 
البيت لبلغت أملي فمدح، وبينما هو عازم على الرجوع طلبه اخلليفة مأربه 

فعكف على مدح آل البيت عليهم السالم ورثائهم. 
وهذه بعض آثاره الشعرية:

وط���ارا ل��ل��غ��رام  ج�����ن��اح��ًا  س�������وى   ق�د ك�ان لي قلبًا فلما فارق��������وا 
وأوارا ل���وع���ة  ال�������ج���وان���ِح  ب�������ني   وجرت  سحاب للدموع فأوقدت 
ن����ارا ض���ل���وع���ي  ويف  ي�������م���ر  م���������اء  ومن العجائب أن فيض مدامعي 

وله رمحه اهلل معارضًا قول احلريري )خل ادكار األربع(:
واس����ك����ب  غ���م���ام األدم�����ع أومض بربق األضلع   
ف���������ه����و م���������ك����ان اجل������زع واحزن طويال واجزع  
ت������أمل������ًا ع���������ل����ى احل���س���ني وان�ثر دم�����اء املقلتني  
األدم������ع ف���ي���ض  ق�������ل  إن  وابك  بدمع دون عني 
القضا ف��ص��ل  ب���ع���ده  م����ن   ق�ضى  هليفا فقضى   
واب��������ن  ال����وص����ي األن������زع  رحيانة اهلادي الرضا 

ومن شعره أيضًا: 
يا عني سحي وال تشحي  ول����و ب���دم���ع حب����ذف عني 

2- ناهض بن حممد األندلسي الوادي آشي:
من شعراء القرنني السادس والسابع، وقد ورد ذكره يف كتاب )نفح الطيب( 
الذي اكتفى بذكر امسه ونسبه دون تطويل، مقدمًا قصيدته يف رثاء احلسني 
)ع( من دون تعليق كما ذكر سنة وفاته ومكانها وذلك يف سنة 615هـ ببلدة 
املسلك،  ذات  شاطروه  الذين   الشعراء  من  الكثري  عاصر  وقد  آش،  وادي 
كالسلطان النصري الشاعر يوسف الثالث من ملوك بين األمحر. من شعره 

رضوان اهلل عليه:  
أب�كي  احلسني، وأنت ما أبكاك إي�ه ح�مامة خ�ربيين، إن�ين 
زاك�ي ل�لنبوة  ب�فرغ  أك�����رم   أبكي  ق�تيل الطف فرغ نبينا 
شكاك ص�ريح  ن�ضوًا  �دمائه  وي�ل ل�قوم غ�ادروه مضرجاً 
ف�تاك م�هند  ب�كل  ف�����ري�����ًا   م�تعفرًا  ق�د م�زقت أش�الءه 
ل�م تقتنص ليث العرين الشاكي أي�زيد  ل�وراعيت حرمة جده 

3- حممد بن هاني األندلسي:
))هو أبو القاسم حممد بن هاني األزدي األندلسي(( أديب شاعر مفلق، 
أشعر املتقدمني واملتأخرين من املغاربة، وقد لقب مبتنيب الغرب، كان أبوه 
فانتقل  أديبا  أيضا شاعرا  وكان  بافريقية  املهدية  قرية من قرى  هانئ من 
إىل األندلس فولد له حممد املذكور مبدينة اشبيلية ونشأ بها واشتغل وحصل 
له حظ وافر من األدب وعمل الشعر ومهر فيه وكان حافظا ألشعار العرب 
وأخبارهم وكان أكثر تأدبه بدار العلم يف قرطبة حتى برع بكثري من العلوم 
ال سيما علم اهليئة، شعره طافح بالتشيع. كان يعنى باللفظ كثريًا وقد قال 
طلب  يف  غاص  نضري،  أدب  وروض  خطري،  ))علق  خاقان:  بن  الفتح  فيه 
الفنون، وله نظم  بافتتانه فيه كل  الغريب، حتى أخرج دّره املكنون، ويهرج 

تتمنى الثريا أن تتوج به وتقلد، ويود البدر أن يكتب فيه ما اخرتع ووّلد((. 
ما  ومنها  املائة  جتاوز  ما  قصائده  من  فكثري  الشعري  النفس  طويل  وكان 
متانته  على  يبقى  وإمنا  نسجه  ينحط  ال  أطال  مهما  أنه  على  املائتني،  بلغ 
أبواحلسن حممد بن هاني  العصر  الذهيب: ))شاعر  وقوة سبكه. قال فيه 
األزدي املهليب األندلسي، يقال: إنه من ذرية املهلب وكان أبوه شاعرا أيضا، 
ويكنى حممد أبا القاسم أيضا. مولده بأشبيلية، وكان ذا حظوة عند صاحب 
أشبيلية. ونظمه بديع يف الذروة، وكان حافظا ألشعار العرب وأيامها، اتصل 
باملعز العبيدي، فأنعم عليه، خنق يف رجب سنة اثنتني وستني وثالمثائة وهو 
يف عشر اخلمسني. وديوانه كبري، وفيه مدائح، تفضي به إىل الكفر. وهو من 

نظراء املتنيب، وقيل: بل عاش ستا وثالثني سنة((
وأدهم كميت  م�ن  تزرهم  إذا مل       فال محلت فرسان حرب جيادها 
أّيم غ��ر  م�����روان��ي��ة  األرض  ويف       وال عذب املاء الق������راح لشارب 
يطر فراش ال�هام من كل جمثم      أال إن ي�وما هامش�يا أظ�ّلهم  
امل����الط عثمث�م م�����وار  ك��ل  ع��ل��ى       كيوم يزي�د وال�سبايا طري���������دة 
امل�كّرم ال��ن�����ب�����ي  أب��ن�����اء  ك���رائ���م       وقد غّصت البيداء بالعيس فوقها 
مبح�ّرم ب�عدها  س�رت  هتك  وال  فما يف حريم بعدها من ت�حّرج 

إنَّ  الفضيلة  بشهداء  اخلاص  كتابه  يف  رمحه اهلل  األميين  العالمة  ويقول 
سنة  رجب   23 يف  اهلّل   أعداء  بأيدي  استشهد  األندلسي  هاني  ابن  الشاعَر 
362هـ. وملّا بلغ املعزَّ، وهو يف مصر، خرب مقتله تأسف عليه كثريًا، وقال: »ال 
حول وال قوة إال باهلل ! هذا الرجل كّنا نرجو أن نفاخر به شعراء املشرق، 

فلم يقدِّر لنا ذلك«. 
1- أمحد بن دّراج القسطلي:

السادة  محود  آلل  معاصرًا  وكان  اهلجري،  اخلامس  القرن  شعراء  من 
األدارسة احلسنيني يف األندلس، و كانت وفاته يف 421هـ، و يطلق عليه النقاد 
البيت  أهل  معاناة  فيها  فصل  عظيمة  قصيدة  له  األندلس(.  )متنيب  لقب 
عليهم السالم من حكام اجلور و الظلمة، و جدير بالذكر أن أبو احلسن علي 
قاله:  فكان مما  الذخرية،  كتابه  القصيدة يف  على هذه  أثنى  قد  بسام  بن 
علي اخلزاعي  بن  دعبل  َع  مَسْ َقَرعت  لو  الغّر،  وهي من اهلامشّيات   ...((
والكميت بن زيد األسدي ألمسكا عن القول، بل لو رآها السيد احلمريي وكثري 
ألقاماها بّينة على الدعوى، وتبدأ هذه القصيدة ببكاء شجي، بكاء جتهش به 

قلوب الشيعة يف ُكلِّ مكان(. يقول يف قصيدته اليت تزيد على سبعني بيتًا:
إلي اهلامشي إىل الطاليب

إىل الفاطمي العطوف الوصول
إىل ابن الوصّي إىل ابن النيب

إىل ابن الذبيح إىل ابن اخلليل
إىل املستجار من املستجر

إىل املستقال من املستقيل
سالٌم وأنت ابن بدء السالم

من ضيفه املكرمني الدخول
شرائع خلدها يف األنام 

من كل أرض ويف كل جيل
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كربالء  لفاجعة  املطلوبة  النظرة  تبيان  سأحاول 
املناسبة  هذه  إحياء  يف  التعاطي  وكيفية  األليمة 

اجلليلة. 
• جيب على كل مؤمن موالي ألهل البيت )عليهم 
ـ  األليمة  عاشوراء  ذكرى  يف  ُيظهر  أن  السالم( 
وهم  السالم(  )عليهم  اهلدى  أئمة  إرشاد  حبسب 
واحملبة  الوالية  وحبكم  والقلوب،  النفوس  أطباء 
والتفجع  ـ احلزن  السالم  البيت عليهم  والوفاء ألهل 
للمصائب  السالم(  )عليهم  البيت  ألهل  مواساة 
)عليهم  أصابتهم  اليت  الفجيعة  والرزايا  اجلليلة 
املقدسة يف شهر حمرم احلرام  السالم( يف كربالء 
جنود  من  األشرار  أيدي  على  )61هج(  العام:  من 
فيرتك  الظاملني،  واحلكام  الطاغوت  وعبدة  إبليس 
لذلك بعض لذاته يف طعامه وشرابه ومنامه وكالمه، 
وأقربائه،  وأعزته  أهله  يف  أصيب  من  مبثابة  ويكون 
وال يكون انتهاك حرمة أهل البيت الطاهرين )عليهم 
واحلياة  والسعادة  واحملبة  النور  مظاهر  السالم( 
الذين هم أوىل به من نفسه، أهون عليه من انتهاك 
وأن  السيما  وأقربائه،  وأعزته  وأهله  نفسه  حرمة 
جناة  أجل  من  كان  السالم(  )عليهم  أصابهم  ما 
املؤمنني وسعادتهم، ومن ال يفعل: فإنه حمجوب عن 
رؤية احلقائق امللكوتية لألمور واألشياء، وال وجدان له 
وال شرف وال كرامة. وعلى املؤمن أن حيذر من خديعة 
الشيطان له بطول الزمان على املصيبة الفجيعة ـ كما 
ُيروج له البعض هذه األيامـ  فاملصيبة حاضرة متجددة 
يف قلوب املؤمنني الصادقني يف كل حلظة، ولكن كما 
ُهوِر ِعنَد اهللَِّ اْثَنا َعَشَر  قال اهلل تعاىل: } ِإنَّ ِعدََّة الشُّ
 } َواأَلْرَض  َماَوات  السَّ َخَلَق  َيْوَم  اهللَِّ  ِكَتاِب  يِف  َشْهًرا 
وأعماله،  وآدابه  خاصيته  شهر  ولكل   )36 )التوبة: 
ولشهر احلج  الصيام،  وهي  فلشهر رمضان خاصيته 
خاصيه وهي احلج، ولشهر احملرم خاصيته، وخاصية 
شهر احملرم إظهار احلزن ملصائب أهل البيت )عليه 
يكون  أن  مؤمن  كل  على  فيجب  ورزاياهم،  السالم( 
وقراءة  العزاء،  على حضور جمالس  كل احلرص  له 
التباكي، وأن يكون لسان  أو  زيارة عاشوراء، والبكاء 
حاله يقول بصدق وإخالص: يا ليتين كنت فداء لك يا 
حسني من مجيع ما أصابك، وكان أهلي فداء ألهلك 
من مجيع ما أصابهم، ليعرج بذلك إىل عامل امللكوت 
األعلى، ومن ال يعتقد بأنه جيب عليه أن يكون فداء 
مصيبة  فتلك  بيته،  وأهل  السالم(  )عليه  للحسني 
عظمى يف يقينه ودينه وإميانه جيب عليه أن جيد حال 

هلا.
هو  إمنا  والتفجع  احلزن  بأن  املؤمن  يعلم  أن   •
حالة إنسانية وجدانية فطرية تتولد يف قلوب املؤمنني 

الصادقني بشكل طبيعي تلقائي بسبب جرأة األشرار 
حرمات  انتهاك  على  والشيطان  الطاغوت  عبد  من 
املؤمنني  قلوب  امتألت  الذين  القديسني  اهلل  أولياء 
بوجودهم  واإلنس  بهم  والتعلق  ومواالتهم  بعشقهم 
ما يصيبهم من سوء  لكل  والتأمل  لفراقهم  والوحشة 
الصادقة  الطبيعية  الوجدانية  احلاالت  من  وهذه  ـ 
لإلنسان يف احلياة الدنيا حبكم الفطرة وسنن احلياة 
وجتلي  الظلمة  وظهور  ـ  باحلق  عمرانها  ومتطلبات 
الوالية  نور  وإهانة  الطاغوت  غلبة  بسبب  الوحشة 
وسلطانها على األرض، وهلذا كله حقيقة ملكوتية هي 
يف غاية الوحشة واإليالم، وهي حقيقة يراها كل من 
ميلك قلبا طاهرا نقيا، وخياف أصحاب هذه القلوب 
تستبطن  اليت  الفجيعة  احلقيقة  هذه  رؤية  بسبب 
األرض  يف  مستضعف  كل  على  يقع  ظلم  كل  حقيقة 
من غضب الرب اجلليل ومن نزول العذاب على أهل 
ورفض  استنكار  هناك  يكن  مل  ما  بسببها،  األرض 
البيت  أهل  من  القائم  شعار  كان  وهلذا  ومقاومة، 
مشاور  نهاية  يف  الشريف(  فرجه  تعاىل  اهلل  )عجل 
املآسي يف تاريخ البشرية، هو: " يا لثارات احلسني 
واالنتقام  الرفض  يستبطن  الذي  الشعار  وهو   "
لظالمات مجيع املستضعفني يف األرض. ولكن ليعلم 
املؤمن بأن ما أصاب اإلمام احلسني )عليه السالم( 
بيته وأصحابه، ال ميثل إهانة حقيقية هلم وال  وأهل 
سبيال لشعورهم بالذلة واإلنكسار أمام طغيان يزيد 
والرفعة  بالعزة  للشعور  سبيل  هو  وإمنا  وجيشه، 
إهانة  كل  ففي  واآلخرة،  الدنيا  يف  واجملد  والكرامة 
احلسني  اإلمام  إىل  يزيد  جنود  يوجهها  وإساءة 
)عليه السالم( وأصحابه، كان اإلمام احلسني )عليه 
السالم( وأصحابه يرتقون إىل عامل القدس والطهارة 
حيث يسكن القديسون واملالئكة املقربون، وكان يزيد 
وجنوده يهوون إىل الدرك األسفل مع الشياطني يف نار 
جهنم اليت سجرها اهلل جل جالله بغضبه لإلنتقام 
من شرار خلقه، وحينما ارتقى الشمر بن ذي اجلوشن 
قمة  وهو  السالم(  )عليه  اإلمام احلسني  على صدر 
اإلهانة يف الظاهر، فقد صعد اإلمام احلسني )عليه 
السالم( يف احلقيقة والباطن إىل أعلى عليني، وهوى 
الشمر بن ذي اجلوشن إىل أسفل سافلني يف سجني يف 
نار جهنم. وهلذا كان اإلمام احلسني )عليه السالم( 
الشوق  لذة  بسبب  وجوههم  تشرق  أصحابه  وخاصة 
الطاهرة  الشريفة  أرواحهم  إىل  يصل  وما  والوصال 
فال  جالله،  وسبحات  احملبوب  مجال  جتليات  من 
الشريفة  األجساد  أصاب  ملا  احلزن  يذهب  أن  جيوز 
هذه  جبمال  اجلسدية  واإلساء  الظاهر  اهلتك  من 

احلقيقة العرفانية الرفيعة.

احلقيقة  القيمة  بأن  مجيعا:  األحبة  وليعلم   •
عاشوراء  قضية  إحياء  يف  تتمثل  عاشوراء  إلحياء 
بالعزم  وذلك  وسردها،  املأساة  إحياء  يف  وليس 
الشهداء  سيد  مبنهج  الصادق  االلتزام  على  األكيد 
وصربه  إمامته  يف  السالم(  )عليه  احلسني  اإلمام 
الباطل  أشكال  لكل  ومقاومته  ورفضه  وشجاعته 
والقيم  الدين  أجل  من  وتضحياته  والرذيلة  والظلم 
واملباديء واملصاحل اإلنسانية العليا، وأن يكون البكاء 
على اإلمام احلسني )عليه السالم( يف حقيقته ثورة 
املأساة  الذين صنعوا  عقائدية وجدانية صادقة على 
يف  الطبيعي  امتداداتهم  وعلى  كربالء،  يف  الفجيعة 
التاريخ من الطغاة واملستكربين والظاملني واملفسدين 
والفاعل  البناء  باالنتظار  ذلك  ويرتجم  األرض،  يف 
لظهور القائم من آل حممد )صلوات اهلل عليه وعلى 
يف  احلق  على  أنصاره  من  ليكون  الطاهرين(  آبائه 
يف  معه  ويسهم  والباطن،  والظاهر  والعالنية  السر 
األرض  وتطهري  العاملية،  اإلهلي  العدل  دولة  إقامة 
من الطغاة واملستكربين واملفسدين يف األرض، وبدون 
ذلك يفقد اإلحياء والبكاء قيمتهما يف العقل والدين 

واحلقيقة.
من  املزيد  لكم  ليكون  األحبة:  أيها  اخلتام  ويف 
واحلرص  رعايتها  حق  ورعايتها  بعاشوراء  االهتمام 
حضور  من  بأعماهلا  والقيام  بآدابها  االلتزام  على 
واحلذر  التباكي،  أو  والبكاء  والزيارة  العزاء  جمالس 
دليل  فإنه  اجلليلة،  األيام  هذه  يف  التغري  عدم  من 
رؤية  عن  واالحتجاب  التوفيق  وعدم  اخلذالن  على 
واألمور  األشياء  ملكوت  رؤية  عدم  ـ  احلقيقة  عامل 
وحقائها ـ بسبب االستغراق يف عامل املادة وحب الدنيا 
ومظاهرها وزخارفها الباطلة واستيالء الذنوب على 
العالج  إىل  املبادرة  بذلك  فتجب  والنفس،  العقل 
بالتفكر يف النفس وحماسبتها واالستغفار من الذنوب 
والتوبة منها إىل اهلل عز وجل والتعويض عما سلف 
من التقصري قبل حلول األجل ومالقاة املصري األسود 

يف يوم القيامة. 

يف ذكرى �سهادة الإمام احل�سني ) عليه ال�سالم ( يف كربالء
من كلمة الأ�صتاذ الفا�صل عبدالوهاب ح�صني مبنا�صبة ا�صتقبال عا�صوراء حمرم 1430هـ يف الندويدرات
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اإ�سدرات اجلمعية لهذا املو�سم:-

احلسيين  للرادود   ) أرزاء   ( العزائي  اإلصدار   *
اخلامس  الصوتي  اإلصدار  وهو  املسيح،  عبداهلل 

للجمعية، واإلصدار العزائي الرابع للرادود.
وحيتوي اإلصدار على 8 قصائد كتبت بقلم الشاعر 
األستاذ الشيخ مجال خرفوش، ومت تسجيلها يف ) ستديو 

كروف ، وستديو فدك ، ومشكور ميديا (.

* اإلصدار العزائي )مصيبات( جملموعة من الرواديد 
وهم:

- الرادود احلسيين حسني السيسي - مصابني.
- الرادود احلسيين عبداهلل املسيح - شيخ اخلربه.

- الرادود احلسيين مال موسى البالدي - أقمار وبدور.
- الرادود احلسيين علي عبدالشهيد رضي - ردوا علّي.

- الرادود الناشئ حسني العود  - عمة بعجل.

م�شروع كوبونات �شهر حمرم 1430هـ - 2009م
اجلمعية  تطرح  التوالي  على  اخلامس  للعام 
مشروع الكوبونات الذي يباع بـ 100 فلس ، وريع 
هذا املشروع يذهب لصاحل األعمال اخلريية اليت 
تقوم عليها اجلمعية، وهذا العام ستكون اجلائزة األوىل )كوبون إجيار صالة أفراح 
تتضمن اخلدمات مقدمة من الشبكة خلدمات األفراح واملناسبات(، ويتضمن أكثر 

من 70 جائزة، حيث مت توزيعه على مناطق خمتلفة يف البحرين.

الفيديو كليبات العزائية
يف هذا املوسم مت إنتاج تسعة كليبات ومت عرضهم يف قناتي األنوار 

وفورتني الفضائية :-
جدي يا جدي: للرادود احلسيين حسني السيسي. 1 .

احلسيين  للرادود  والثاني  األول  اجلزء   - البحرين  سنة  كل  2 .
عبداهلل املسيح.

يا نفس هوني: للرادود احلسيين عبداهلل املسيح. 3 .
عمة بعجل: للناشئ حسني العود. 4 .

ردوا علّي: للرادود احلسيين علي عبدالشهيد رضي. 5 .
وين الريوح: للرادود احلسيين عبداهلل املسيح. 6 .

عذرًا أبا عبداهلل: للرادود احلسيين عبداهلل املسيح. 7 .
ارفع الراية: للرادود احلسيين عبداهلل املسيح.. 8

عر�ص الكليبات وفيلم موكب الإباء
من �صمن برنامج املركز الإعالمي لهذا املو�صم عر�صت 
الإباء  موكب  وفيلم  اجلمعية  كليبات  من  جمموعة 
الإمام  ماأمت  يف  العر�ض  ومت  بالقرية،  الن�صاء  ماآمت  يف 
ليلة 5 حمرم، وليلة 6 حمرم  للن�صاء يف  احل�صني )ع( 
يف ماأمت ال�صريفة، وليلة 7 حمرم يف ماأمت احلوارء )ع( 

اأبون�صيب، وليلة 11 حمرم يف  ،وليلة 9 حمرم يف ماأمت 
�صالة الزهراء )ع(، كما ا�صتمر العر�ض طيلة الع�صرة يف 

ماأمت الزهراء )ع( بعد املوكب على العادة.

اأخبار املو�سم احل�سيني
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مقدمة،
اإلحياء  أجواء  أن  املالحظ  من 
باتت  والعبادية  الروحية  للمناسبات 
وأضحت  تذكر،  تكاد  وال  جدًا  ضعيفة 
مقتصرة على بعض املناسبات الدورية يف 
العام كليلة القدر الرئيسية وبعض األدعية 
وعلى  وكميل.  التوسل  كدعاءي  املهمة 
مشروع  فكرة  تقوم  اخللفية  هذه  أساس 
كاهله  على  يضع  الذي  اإلحياء،  مركز 
والتخطيط  الكاملة  الربجمة  مسئولية 
التام للمناسبات والليالي واأليام واألشهر 
العبادية والروحية، فال تفوت أية مناسبة 
صغرية كانت أم كبرية إال ويتم إحياؤها 

ولوبقدر.

التعريف باملشروع:
مشروع قائم على إحياء كل الفعاليات 
واملناسبات العبادية والروحية طوال العام، 
دومنا  تفويت أية مناسبة مهما صغرت، 
فتعيش القرية حالة من اإلحياء املتواصل 
لدى  والعبادي  الروحي  اجلانب  لتعزيز 

أهالي القرية واملؤمنني.

أهداف املشروع:
للربنامج  متكاملة  سنوية  خطة  رسم   .1
املناسبات  كل  يشمل  والروحي  العبادي 

اليت تتخلل العام.
يف  العبادية  املناسبات  مجيع  إحياء   .2

العام ولوبقدر.

الكريم  القرآن  مقرئي  دور  تفعيل   .3
واألدعية طوال العام.

4. تدريب وتأهيل املقرئني الصغار لتكوين 
قاعدة متميزة من املقرئني.

الشخصيات  من  التامة  االستفادة   .5
سواء  املماثل  النشاط  ذات  واملؤسسات 
يف الداخل أواخلارج، وذلك بإشراكها يف 
هذا الربنامج عرب استقطاب الشخصيات 
والقرآن  األدعية  قراء  وكبار  الروحانية 

الكريم وما إىل ذلك.
عرب  والعبادية  الروحية  الثقافة  نشر   .6
النشرات و املطويات والكتيبات املنشورة.

املناصب اإلدارية:
يتكون املركز من ثالثة مناصب مهمة:

قسم  يرأس  أن  به  ويفرتض  1(الرئيس: 
التخطيط واإلعداد واملتابعة.

2(أمني السر: يقوم مبهام نائب الرئيس 
وامليزانية والسكرتارية.

قسم  كل  يرأس  األقسام:  3(رؤساء 
جمموعة  ومعه  األعضاء  عضومن 

مساعدين.

أقسام مركز اإلحياء:
* قسم التخطيط واإلعداد واملتابعة.

* قسم املقرئني.
* قسم الضيافة واخلدمات.

* القسم الثقايف

فعاليات مركز اإلحياء يف شهرصفر املظفر 1430هـ
الوقتالدعاءالليلة / اليوم
بعد صالة العشاءين مباشرةزيارة اإلمام احلسن اجملتبى )ع(ليلة 7 صفر
بعد صالة العشاءين مباشرةزيارة اإلمام علي الرضا )ع(ليلة 17 صفر
بعد صالة العشاءين مباشرةزيارة األربعنيليلة 20 صفر
بعد صالة العشاءين مباشرةزيارة األربعنييوم 20 صفر
بعد صالة العشاءين مباشرةزيارة الرسول األعظم )ص(ليلة 28 صفر
بعد صالة العشاءين مباشرةزيارة السيدة فاطمة الزهراء )ع(ليلة 29 صفر

املكان : مسجد الزهراء )ع(.
يف شهر حمرم احلرام أقام مركز اإلحياء العديد من الفعاليات منها:
• قراءة زيارة عاشوراء ليليًا بعد صالة العشاءين خالل عشرة حمرم.

قراءة زيارة الناحية املقدسة ليلة 11•  حمرم بعد صالة العشاءين.
يوم  الشمس  غروب  إىل  عاشوراء  ليلة  من  )ع(،  احلسني  اإلمام  قتلة  لعن  • مشروع 

عاشوراء، وقد وصل عدد اللعنات 57567 لعنة.
)ع(   احلسني  اإلمام  إىل  اخلتمة  ثواب  وإهداء  عاشوراء  ليلة  للقرآن  ختمتني  • أقام 

وشهداء الطف رضوان اهلل عليهم.

فعاليات مركز اإلحياء طوال السنة:
الزمانالفعالية

ليلة األربعاء من كل أسبوع  بعد صالة العشاءيندعاء التوسل
ليلة اجلمعة من كل أسبوع بعد صالة العشاءيندعاء كميل / زيارة وارث

يوم اجلمعة من كل أسبوع الساعة 10:30صباحًادعاء الندبة
يوم اجلمعة من كل أسبوع بعد القراءة احلسينية عصرًادعاء السمات

يوم وليلة 9 ذو احلجةإحياء ليلة ويوم عرفة
سيحدد الحقًاحديث الكساء

مركز الإحياء

نبذة تعريفية عن م�شروع مركز الإحياء

اء
حي

 الإ
كز

مر
ت 

اليا
فع

ور 
�ص

ر�صم: علي الزينكاركاتري
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هو السيد جابر بن السيد كاظم بن السيد جواد 
السيد  بن  اهلل  نصر  السيد  بن  إمساعيل  السيد  بن 
يوسف بن السيد عبد اهلل البالدي البحراني الغريفي، 
والسيد عبد اهلل هذا هو األخ الشقيق للعامل املقدس 
السيد أمحد بن السيد هاشم الغريفي الشهري باحلمزة 
الشرقي الذي ينتهي نسبه إىل السيد ابراهيم اجملاب 
بن اإلمام موسى بن جعفر عليهم السالم.لقب هؤالء 
من  الشاخور  غريفة  اىل  نسبة  بالغريفيني  السادة 
قرى البحرين. و يذكر أن أغائي هو لقب متفرع عن 
كاظم  السيد  الفاضل  اخلطيب  به  اشتهر  الغريفي  
بن  شفيع  حممد  بن  اهلل  نصر  بن  جواد  السيد  بن 
اخلطيب  ولده  وكذلك  البالدي،  اهلل  عبد  بن  يوسف 
الشهري السيد جابر أغائي، وعلى ما هو منقول بأنَّه 
كان ُينادى بهذا اللقب بني عائلته وباألخص من قبل 
أنَّها  الفارسيَّة  اللغة  وعلى طريقة  منذ صغره  والدته 
بهبهانيَّة، وقد ُعرف بهذا اللقب أوالدهم وأحفادهم، 

وهم اآلن مستوطنون يف النَّجف األشرف.

يعد السيد جابر علمًا من أعالم اخلطابة ورمزًا 
من رموز املنرب ومن مشاهري اخلطباء الذين يستعذب 
اجلمهور أسلوبه ويستذوق قراءته لذا يتدفق حلضور 
ارحتل،  و  حل  أينما  منابره  حتت  وحيتشد  جمالسه 
كالسيل املتدفق التفوته شاردة وال واردة إال ذكرها وال 
تغيب عنه نكتة الذعة أو إشارة بارعة إال واستحضرها 
إذا  املتنور.  وتفكريه  املتحرر  وذكائه  املتوقد،  بذهنه 
ما اسرتسل يف بيانه أدهش األلباب باسلوبه الساحر 
ولغته امليسره وإذا ما إنسجم مع جملسه يتدفق األدب 
على لسانه. وقد وصف شهيد العراق آية اهلل الُعظمى 
العاّلمة  خطابة  'قدس'  الّصدر  باقر  حُمّمد  السّيد 
السّيد جابر آغائي عندما إستمع إىل ُخطبته الشهرية 
العاشر من حُمرم احلرام يف نهاية الستينيات يف  يف 
صحن العتبة العلوّية املقدسة بالقول : )لو جئنا بأكرب 
أديب من ُأدباء العرب ملا إستطاع أن ُيصّور أحوال ليلة 
السّيد جابر يف هذا  العاشر من احملّرم كما صّورها 

اجمللس(.

كان قد هاجر من العراق إىل الكويت ومنها إىل 
على  صدام  الطاغية  تسّلط  بعد  1980م  عام  إيران 
اإلعتقاالت  محلة  وإشتداد  العراق  يف  احلكم  سدة 
وبقي  الشيعة  الدين  ورجال  ُعلماء  ضد  واإلعدامات 
وسوريا  إيران  يف  اخلطابة  مُيارس  احلني  ذلك  ُمنُذ 
ودول اخلليج العربية حتى أقعدُه املرض وتقّدم السن 
مواسم  إحياء  يف  شارك  قد  و  التسعينيات.  نهاية  يف 

قرى  و  مناطق  من  عديد  يف  )ع(  احلسني  عاشوراء 
و مآمت البحرين و أشهرها مأمت بن زبر يف املنامة و 

اجلامع الغربي يف قرية الدير.
يوم  ظهر  املقدسة  قم  يف  ربه  جوار  إىل  انتقل 
السبت املوافق 2008/7/26م عن عمر ناهز الثامنة 
والثمانني و نقل جثمانه إىل وادي السالم يف النجف 
األشرف جبوار أمري املؤمنني )ع(. شّيعه اآلالف من 
أهالي النجف األشرف واجلماهري احلسينية وحُميّب 
'قدس'  الطوسي  الشيخ  مسجد  من  'ع'   البيت  أهل 
متت  حيث  'ع'  املؤمنني  أمري  اإلمام  حرم  بإجتاه 
التشييع  حضر  الطاهر.كما  جثمانه  على  الصالة 
احلوزة  وأساتذة  وعلماء  الدين  مراجع  عن  مُمثلني 
شاركت  فيما  األشرف  النجف  يف  الشريفة  العلمية 
العشرات من املواكب واهليئات احلسينية يف التشييع 
الذي إستمر باملسري خالل شارع الرسول 'ص' حتت 
الثناء  وتردد عبارات  أمنية كثيفة وهي تهتف  محاية 
واحلب والتقدير واإلعتزاز بالفقيد الراحل الذي خدم 

املنرب احلسيين ألكثر من ستني عامًا :

سّيد جابر املهيوب *** للمنرب قلم ولسان
وفاه األجل مظلوم *** جان مفارك األوطان

ُتشري  وشعارات  عبارات  كذلك  املشيعون  وردد 
آغائي  جابر  السّيد  العاّلمة  وجهاد  شجاعة  إىل 
ومواقفُه العظيمة يف مواجهة البعثيني ال سيما يف فرتة 

السبعينيات:
عاش العمر بالغربة *** واآلالم واألحزان

هذا إللي أبد ما خاف *** من الُظلم والطغيان

ُثم إجّته املشيعون بعدها لدفن الفقيد يف بيته يف 
واسعة  ومُبشاركة  احلنانة  مسجد  خلف  احلنانة  حي 
احلسينية  للقضية  الوفية  احلسينية  اجلماهري  من 
احلسينية  والشعارات  اهلتافات  ترديد  مع  ورموزها 
اليت تؤّكد الوالء لإلمام أبي األحرار احلسني 'ع'.فيما 
ُأقيمت الفاحتة على روح العاّلمة السّيد جابر آغائي 
الدين  ُعلماء  كبار  حضرها  األعسمية  احلسينية  يف 
العظام  املراجع  ومُمثلي  العلمية  احلوزة  وأساتذة 
وشخصيات  احلسينية  واهليئات  املواكب  ورؤساء 
وقوى  أحزاب  عن  ومُمثلني  وعشائرية  أكادميية 
وحركات سياسية عديدة.و قد أشار السيد أمحد رضا 
املؤمن قريب الفقيد العاّلمة آغائي إىل إقامة جمالس 
منها  عديدة  عراقية  حُمافظات  يف  عديدة  فاحتة 
هولندا  مثل  العامل  ودول  والناصرية  وكربالء  بغداد 

ولبنان  والسويد 
والبحرين  والكويت 
اجلمهورية  ويف 
إيران  يف  اإلسالمية 
يف املدن قم وطهران 

ومشهد.
بأن  أوضح   و 

تنوي  آغائي  جابر  السيد  اخلطيب  العاّلمة  ُأسرة 
مركزًا  احلنانة  حي  يف  الفقيد  مقربة  جعل  ُمستقباًل 
احلسيين  املنرب  وشؤون  بقضايا  خُمتص  ثقافيًا 
باإلضافة إىل مسجد أو حسينية مع املقربة. و قد مت 
النجف  حمافظة  يف  أربعينيته  مع  بالتزامن  االعالن 
والبحوث  الدراسات  يف  خُمتص  مركز  تأسيس  عن 
املتعلقة » باملنرب احلسيين الرسالي«   بإسم )مركز 
للدراسات  آغائي  جابر  السّيد  اخلطيب  العاّلمة 
أهداف  من  إن  و   .) احلسيين  املنرب  يف  والبحوث 
املركز العمل على إجياد ورعاية أرضية علمية للخطابة 
على املنرب احلسيين حبيث ميكن للخطيب أن حيقق 
أهدافًا إصالحية وأخالقية وتوعوية تنهض باجملتمع 
سيقوم  و  والعلمي.  اإلمياني  املستوى  إىل  اإلسالمي 
ُمستقباًل بنشاطات عديدة منها إصدار جملة حبثية 
يف شؤون القضية احلسينية واملنرب احلسيين باإلضافة 
ومؤلفات  آثار  طباعة  وكذلك  إلكرتوني  موقع  إىل 

اخلطيب العالمة السّيد جابر آغائي املخطوطة.

من ذاكرة اخلطباء : ال�صيد جابر اآغائي )قد�ض(

ت�سييع اخلطيب املرحوم ال�سيد جابر اآغائي )قد�س( - النجف الأ�سرف

تاأدية �سالة امليت على جثمانه الطاهره - النجف الأ�سرف
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هو الشيخ حممد بن علي بن ابراهيم بن حممد بن 
نصار الشيباني ، وقيل الشباني ، اللملومي ، النجفي.
مل جند نصًا يدل على تاريخ والدته بالضبط إال أنها 
1240هـ.  إىل  1230هـ  بني  تنحصر  أن  الالزم  من 
نفرًا  أربعني  من  أكثر  فقد  حينما  صدم  أنه  ويذكر 
من اسرته دفعة واحدة يف مرض الطاعون الذي فتك 
وحسن  القلب  بطيب  عرف  1247هـ.  عام  باملنطقة 
املعاشرة وصفاء النية كان شديد احملبة والوالء ألهل 
البيت حبيث رزق بعدد من االوالد الذكر فاطلق على 
كلهم اسم علي وكان يشخصهم بالكنية، كنى أحدهم 
بابي احلسن، ابي احلسني، ابي العباس والرابع بابي 
ومن  شاعر  فاضل،  مشهور،  جنفي  أديب  حممد.  
، وكان من ُأسرة أدب وعلم يف  كبار شعراء عصره 
اشتهر  والدارج،  الفصيح  كتب   . األشرف  النجف 
بالشعر الدارج أكثر من الفصيح،  مع أن لديه أشعاًرا 
بالفصحى مشهورة كالميته اليت أمر أن تدفن معه 

يف قربه إذ يقول فيها: 
أرأيت أختا قدمت لشقيقها

فرس املنون وال مًحا وكفيل؟

بنت  زينب  السيدة  رثاء  يف  الفصيح  ومن شعره 
اإلمام أمري املؤمنني )عليه السالم(: 

هاج وجدي لزينب اذ عراها
فادح يف الطفوف َهّد قواها 

يوم أضحت رجاهلا غرضًا للذبّ�
�ل السمر فيه هاج وغاها

ونعت بني نسوة ثاكالت
تصدع اهلضب يف حنني بكاها 

آه واهلفتاه ماذا تقاسي
من خطوب تربوعلى ما سواها 

وملن تسكب املدامع من عني
جفا جفنها لذيُذ كراها 

أ لنهب اخليام أم لعليل
ناحل اجلسم أم على قتالها 

أم ألجسامهم على كثب الغب�
�راء خمضوبة بفيض دماها 

أم لدفع الرؤوس فوق عوالي ال�
�سمر أم رّض صدر حامى محاها 

مع ذلك فشعره الدارج أشهر من الفصيح، وكان 
احللي  حيدر  السيد  شعر  قوة  يوازي  الدارج  شعره 
الفصيح، وهوشاعر معاصر له، حيث انتشر صيتهما 

بشكل كبري يف ذلك العصر. أشهر قصيدة لديه هي 
“النصاريات الكربى” اليت نظم فيها شجاعة األنصار 
وال  الطف،  وقائع  من  وغريها  )ع(  احلسني  ومقتل 
وال  يعرف نصاريته  العصر ال  يوجد خطيب يف هذا 
اخلطابة  ليث  وهذا  )النصاري(،  بطوره  يقرأها 

الشيخ هادي الكربالئي وهويقرأ أبياته ومجيع
احلضور حيفظونها منذ ذلك الزمن وإىل اليوم. 
اإلمام  زار  ملا  له  نكتة حصلت  نصار  ابن  يذكر 
يقول  قصيدة  فيه  نظم  عليه،  اهلل  سالم  الرضا 
اكملتها يوم دخولي مدينة مشهد املقدسة وانا انظر 

للقبة الشريفة مطلع قصيدته:
يا خليالي غلسا ال ترحيا

اوشكت قبة الرضا ان تلوحا
ان قربًا الطفت فيه ثراه 

منع املسك طيبه ان يفوحا

املنام  واذا يف  الليلة  تلك  ابن نصار: منت  يقول 
ارى نفسي يف حرم االمام وكأن االمام جالس على 
اجلموع  وسط  عليه  سلمت  حوله  واجلموع  كرسي 
وقبلت يداه رحب بي واعطاني صرة وقال لي افتحها 
فتحتها واذا بها فتاة ال رائحة له فقال االمام هذا 
ابتسم  له،  رائحة  ال  ملاذا  موالي  فقلت  اذفر  مسك 

اإلمام  وهو يقول الست تقول يف شعرك: 
ان قربًا الطفت فيه ثراه

منع املسك طيبه ان يفوحا
ان هذا مسك اذفر وقد منع طيب تربيت ان تفوح 
رائحته، يقول املرحوم الشيخ حممد بن نصار انتبهت 
وانا مسرور ومعتربًا ذلك عالمة قبولي عند االمام 

الرضا صلوات اهلل وسالمه عليه.
غرار  على  شعرية  ملحمة  ايضًا  قصائده  من 
الدمستاني رمحه اهلل مطلعها قصيدته جياري قافية 

ونظمًا، يقول:
الفخار فخر  وان��دب��وا  شيعة الكرار نوحوا  
م���ن ام��اق��ي��ه��ا غ���زار بدموع جاري���������ات   

كان دائمًا أول ما خيرج من بيته يضع وجهه أمام 
يرجع  وملا  وينحين  ويسلم  املؤمنني  امري  االمام  قبة 
املؤمنني  امري  االمام  قبة  إىل  وجهه  يدير  بيته  إىل 
احفاده  بيته،  باب  يغلق  بعد ذلك  ثم  وينحين  يسلم 
أصاب  الذي  الوباء  الطاعون  كان  يقولون  ينقلون 
أهل البلد، اقرتحوا عليه ان خيرج من املدينة، كان 
وال  اهجر  ال  ضربوني  اوبالسياط  لوقطعوني  يقول 

اترك النجف االشرف، ال اترك جوار امري املؤمنني 
ويستغل  يستنزف  وكان  عليه  وسالمه  اهلل  صلوات 
الدقيقة الواحدة من حياته يف ان ينظم شعرًا يف أهل 

البيت )ع(.

تذكر له حادثة مهمة عبارة عن كرامة يف حقه، 
األوىل  وداعه يف مجادى  وذلك حينما حانت ساعة 
سرير  على  رقد  إذ  1293هـ  وقيل  1292هـ  سنة 
مرضه، ويف آخر يوم، ويف حلظات احتضاره وبتصرف 
املمرض  مدهما  أن  بعد  رجليه  يقبض  أخذ  غريب 
املوكل بعالجه فقام املمرض مبد رجليه مرة أخرى 
 ! ويقبضهما  يرجعهما  أن  إال  أبى  الشيخ  لكن   …
من  املمرض  يئس  أن  إىل  مرات   عدة  األمر  تكرر 
هذا األمر، ومل يكن وضع الشيخ يناسب لالستفسار 
عن سر تصرفه الغريب ! إىل أن فاضت نفسه الزكية 
قدسها ربها… فيعود بعد دفن الشيخ أحد السادة 
الطالقانيني من زيارة اإلمام الرضا عليه السالم إىل 
النجف األشرف ويسأل أهل النجف هل تويف الشيخ 
ابن نصار يف يوم كذا ؟ فيجيبونه: نعم ؛ كيف عرفت ؟ 
فأجابهم شاهدت تشيعًيا مهيًبا يف عامل الرؤيا - وأنا 
يف ضيافة الرضا عليه السالم - وجنازة حتمل إىل 
الصحن احليدري الشريف …أما املشيعون فسألت 
عنهم فقيل هم أصحاب احلسني عليه السالم جاؤوا 
ليشيعوا هذا املتوفى … فسألت عنه فقيل صاحب 
امللمحة املشهورة يف شجاعة األنصار: الشيخ حممد 
أحدهم  رآه  فقد  رجليه  قبض  عن  أما   ! نصار  بن 
كان  أن  بعد  لقدميه  قبضه  سر  عن  وسئله  باملنام  
بسطهما… فأجاب: أتعبين هذا املمرض … كنت 
أحتضر وكان سادتي أمامي … أردت أن أرحب بهم 
ترحيًبا يليق بعبد أمام مواله … علي بن أبي طالب، 
احلسن، احلسني … أما املمرض فكان ميد رجلي 
ملك  هلم،  احرتاًما  أقبضها  وأنا   … أمامي  وهم 
املوت كان ينتزع روحي بإشرافهم وحتت نظرهم !!!

له )ديوان شعر( يعرف بالّنصاريات . 

املراجع : 
أعيان الشيعة ج9 ص434 . الذريعة ج9 قسم1 ص31 
. شعراء الغري ج10 ص322 ـ ص332 . الكرام الربرة 
معجم   . ص238  ـ  ص232  ج7  الطف  أدب   . ص366 
رجال الفكر واألدب ج3 ص1290 . األعالم ج6 ص300 

. ألكون مع الصادقني – إذاعة طهران العربية.

من ذاكرة ال�شعراء : ال�صاعر اخلطيب ال�صيخ حممد بن ن�صار )قد�ض(
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النشأة:
1993م،  لعام  مساهيج  قرية  مواليد  من 
والده من الشخصيات املعروفة يف القرية و هو 
صاحب محلة السادة للعتبات املقدسة، كما أن 
والدته قائمة على مأمت احلوراء )ع( للنساء و 
هو من املآمت املعروفة، فنشأ السيد حسني يف 
جو مفعم بالعطاء احلسيين، فكان يصحو من 
نومه على أصوات املعزيات منذ صغره، األمر 
غمار  يف  للخوض  كبريًا  استعداده  جعل  الذي 
هذا البحر العميق، كما ال ننسى تشجيع والديه 
و توفريهما كل األجواء املطلوبة، و أيضًا حتفيز 
كل أفراد األسرة من إخوة و أخوات. يذكر أن 
السيد قد متكن من املشي على قدميه يف صغره 

و هو يف ضريح اإلمام الرضا )ع(.

اخلطابة :
حبب  مشغف  هو  و  العاشرة  سن  منذ 
األطفال  بعض  كان جيمع  فقد  )ع(،  احلسني 
على  للطم  صغريًا  موكبًا  مشكاًل  أنداده  من 
احلسني )ع( جيوب به أزقة احلي، حتى اشرتى 
له والده مكربًا للصوت )مساعة( األمر الذي 
أن  من  بالرغم  و  حتفيزه.  يف  كثريًا  ساهم 
بدايته مل تكن يف اخلطابة إال أنه كان يشارك 
يف اللطم بقصائد اخلطباء و خصوصًا قصائد 
تأهبه  كثريًا يف  أثر  املال عطية )رحم(، مما 
للخطابة من خالل حفظه لتلك القصائد اليت 
كان يلقيها يف املوكب عن ظهر قلب. و يف العام 
اهلجري 1428هـ املوافق 2007م شارك السيد 

بفاعليه يف موكب الزهراء )ع( بعد تشجيع من 
أعضاء املوكب فضاًل عن فضيلة الشيخ مجال 
فكان من  االجتاه.  بذاك  دفعه  الذي  خرفوش 
مثار مشاركته أن أدرج امسه يف قائمة الرواديد 
املشاركني يف أول إصدار عزائي للمركز )أيام 
باسم )خييه  بقصيدة مجيلة مبدعة  عاشور( 
هذي وصية( من تأليف الشيخ مجال خرفوش 
العزاء  يف  شارك  املوسم  ذات  يف  و  طبعًا. 
املركزي يوم 14 حمرم يف مدينة محد الدوار 
17 إذ خطف األضواء من اجلميع كما تشهد به 
كامريات احلدث.و قد ساعده عامل آخر أيضًا 
مشاركته يف قراءة الزيارات و األدعية و بعض 
قصائد النعي يف الرحالت اليت قامت بها محلة 

السادة لسوريا و العمرة و املدينة املنورة.

و يف األثناء ارتأى السيد أن يدخل يف معرتك 
اخلطابة أيضًا، فتدرب على يد مساحة الشيخ 
مجال خرفوش الذي اعتنى به كثريًا و أهله كي 
يشارك معه يف ذات املوسم يف جمالس العشرة 
و ما بعدها، و كان عطاؤه ينذر مبولد موهبة 
السيد  ارتأى  اخلطابة  يف  أوغل  ملا  و  جديدة. 

مبشورة الشيخ مجال أن يقتصر على اخلطابة 
و ينهي مشواره يف املوكب كي يتخصص يف هذا 
الشيخ مجال  مع  السيد  فاستمر  الثر.  امليدان 
يف دروسه اخلطابية و كذلك الدروس احلوزوية 
كي  املستقبل  يف  ستؤهله  اليت  املكثفة  اليومية 
يكون أحد حلقات طلبة العلم يف القرية ليعيد 
و  اهلويدي.  السيد حسني  جده  بركات  و  آثار 
من خالل السنوات التالية اتضح مدى التطور 
الكبري يف مستواه، و ذلك بفضل تشجيع أهله 
الشيخ  متابعة  و  رعاية  و  اخلاص  استعداده  و 
املقدمات  يقرأ  اآلن  إىل  و  خرفوش.  مجال 
للشيخ مجال يف كل املناسبات مما أكسبه خربة 
كبرية و جتارب مجة عرب احتكاكه مبعظم قرى 
البحرين و معرفته بطبائع املآمت و القرى. و يف 
هذا العام و بإعداد من الشيخ مجال خرفوش 
مت حجز السيد لعشرة احملرم يف مأمت مدينة 
عيسى الكبري و بعض اجملالس املتفرقة، فضاًل 

عن مشاركته يف جمالس الشيخ مجال. 
دراسته األكادميية :

النظامية  السيد يف املدارس  مازال يدرس 
احلكومية، فهو اآلن يف الصف األول الثانوي يف 

مدرسة احملرق الثانوية التجارية.

عاشوراء أبرزت بطوالت املؤمنني ودناءة املنافقني
كانت عاشوراء حدثا من أحداث التاريخ الكبار فقد جتلت 

فيها بطوالت املؤمنني كما برزت فيها دناءة املنافقني.
بقيادة  السالم  عليهم  البيت  أهل  عروج  كان  ما  ومبقدار 
احلضيض  يف  العدو  هبوط  كان  عظيمًا  )ع(  احلسني  اإلمام 

عميقًا ومن هنا فأن سرية عاشوراء ليست صورة عن أحداث 
وثاروا  آمنو  إذا  الرجال  مصائر  تعكس  مرآة  هي  بل  فحسب  تارخيية  ومواقف 
ومصائر األعداء حينما خيلدون إىل حطام الدنيا وزينتها وزبرجها  ويف اخلتام 
إن شعبًا يعيش مع مصباح احلسني لن يركع للمؤثرات املادية بل يبقى متمسكًا 

باحلرية والعزة والكرامة.
نائب رئيس جملس إدارة مجعية مركز مساهيج اإلسالمي
 أمحد محيد السماهيجي )أبو زهر(

ال�سيد ح�سني مع اأ�ستاذه ال�سيخ جمال خرفو�س

نبذة تعريفية عن اخلطيب احل�سيني ال�سيد ح�سني الهويدي
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كان لقاؤنا معه ممتعًا وشيقًا، 
واإلجابات  الشفافية  حيث 
الكبري...   واالنفتاح  املباشرة 
بني  جيمع  مميز،  بارع  خطيب 
اخلطابية  املدارس  من  العديد 
بصوته  يستميل  اخلاص.  بنتاجه  وخيرج  املعروفة، 
البحثي  بالطرح  يتميز  كما  السامعني،  كل  اجلميل 
الدقيقة، وببيانه  التارخيية  الغزير املنوع وبتحقيقاته 
اللغة  من  والتمكن  والطالقة  املنطق  وعذوبة  البديع 
البحرينيني  اخلطباء  أوائل  من  وقواعدها.  العربية 
ونالوا  الفضائية  القنوات  يف  أقدامهم  ثبتوا  الذين 

استحسان اجلميع.
أن  أردنا  البداية  يف  اجلليل،  شيخنا  عليكم  سالم 
نتعرف على شئ من نشأتكم وأثرها على شخصيتكم 

الكرمية.
ولدت عام 1977م يف قرية مساهيج، ونشأت وهلل 
احلمد يف أجواء دينية وثقافية مفعمة، فوالدي األستاذ 
أمحد خرفوش من الشخصيات البارزة يف املنطقة وهو 
أحد األقطاب الرئيسية يف القرية حيث يعترب من أقدر 
وأهم املدرسني الذين خرجوا الكثري من الكفاءات يف 
التعليم  بالبنان يف جمال  له  خمتلف اجملاالت ويشار 

باملدارس احلكومية، كما أنه قائم على مأمت ومسجد 
الزهراء )ع( اللذين يعتربان من احملركات األساس 
الرجالية  والثقافية  والدينية  التعليمية  النشاطات  يف 
والنسوية يف القرية. وجدير بالذكر أن الوالد الكريم 
الذين  واخلطباء  العلماء  كبار  صعيد  على  معروف 
كانوا يزورون منزلنا بني الفينة واألخرى يف مناسبات 

خمتلفة.
شيخنا، هل من إملاحة عن مسرتكم األكادميية؟

واإلعدادية يف مدرسة  االبتدائية  املرحلتني  درست 
انتقلت  ثم  للبنني،  اإلعدادية  االبتدائية  مساهيج 
حيث  الثانوية  املرحلة  يف  اخلليفة  اهلداية  ملدرسة 
التحقت بالقسم األدبي نظرًا مليولي األدبية الواضحة. 

بعد  1995م  العام  يف  البحرين  جلامعة  وانضممت 
سنتني  ملدة  ودرست  الرتبية،  وزارة  قبل  من  ابتعاثي 
فتح ختصص  أن مت  وملا  االجنليزية  املادة  ختصص 
اجلغرافيا التطبيقية عام 1997م حتولت إليه نظرًا 
وميولي.  طموحاتي  مع  وتناغمه  التخصص  لثراء 

الرتبية  وزارة  يف  وتوظفت  2000م  عام  خترجت 
والتعليم معلمًا عام 2002م. حاليًا أحضر املاجستري 

يف ذات التخصص يف جامعة النيلني.

شيخنا العزيز، حنن نعلم أنكم من املتفوقني دراسيًا 
نلتم  حيث  اجلامعة  وحتى  االبتدائية  املرحلة  منذ 
اجلغرافيا  يف  البكالريوس  شهادة  يف  الشرف  مرتبة 
التطبيقية – تاريخ. ولكن كيف نفسر املدة الفاصلة 

بني التخرج والتوظيف؟
شواغر  وجود  لعدم  الوزارة  يف  توظيفنا  يتم  مل 
مثلما يدعون، كما مل يتم توظيفنا يف جامعة البحرين 

مساعد حبث وتدريس نظرًا للمعدل!!!
لكم  تهيأ  فكيف  األكادميية  سرتكم  هذه  كانت  إذا 

الولوج يف الدراسة احلوزوية؟
بدأت منذ عام 2000م يف حوزات البحرين، وذلك 
بعد خترجي من اجلامعة مباشرة وتعذر وجود وظيفة 
يف  اندرجت  أن  بعد  2003م  عام  ويف  سنتني.  طول 
مع  التواصل  مبقدوري  يكن  مل  التدريس،  سلك 
بطريقة  الدراسة  فاعتمدت  الصباحية  احلوزات 
املدرسني  ببعض  بااللتزام  املفردة  احللقات 
عصرًا أو مساءًا، حيث كان معلمي األبرز مساحة 
الشيخ علي رمحة قرابة الثالث سنوات بنحو من 
انتظمت  2007م  صيف  ومنذ  املكثفة.  الدراسة 
بعمامة  توجت  حيث  سوريا  حوزات  بالدراسة يف 
النيب )ص( على يد آية اهلل السيد عبد املنعم 
احلكيم أبقاه اهلل، ودرست هناك على يد أكابر 
قاسم  والشيخ  النويين  جناح  كالشيخ  املدرسني 
آخوند وأنا اآلن على أعتاب إنهاء مرحلة السطوح 

العليا.
إلنهاء  قصرة  جدًا  الفرتة  هذه  بأن  تعتقدون  أال 

السطوح العليا؟
رمبا.

إذًا كيف متكنتم من اختزال كل ذلك الوقت؟
واالجتهاد  الوالدين  ودعاء  اإلهلية  التوافيق 
احلقيقية  األسباب  من  كانوا  الذاتية  والدراسة 
املباشرة لكسب الوقت. الدراسة الذاتية اآلن باتت 
الصوتية  الدروس  توافر  ظل  يف  اليد  متناول  يف 

جلهابذة من األساتذة يف احلوزات العلمية.
هل حتتكم الدراسة الذاتية للتقويم احلوزوي؟

بالطبع، وذلك إما بشكل مباشر عرب االمتحان يف 
على  الطالب  قدرة  مباشر عرب  أوغري  الكتاب،  ذلك 
االستفادة من ذلك العلم يف فهم العلوم األخرى ذات 
الدراسية  املراحل  ختطي  وبالتالي  األعلى  املستوى 
باقتدار. كما أن القدرة على النقاش يف احملافل العلمية 
وحبضور الفضالء من العلماء يعد معيارًا هامًا لتفوق 
الصدر  الشهيد  عن  حيكى  فإنه  وباملناسبة  الطالب. 
بالدراسة  السطوع  مرحلة  جل  ختطى  أنه  )قدس( 

الذاتية.
إذًا.. هل ختطي املراحل الدراسية يف احلوزة عبارة 
عن ختطي كتب مطلوبة أم الوصول ملرحلة معينة من 

العلم؟
يعين  فإنه  ما  مرحلة  العلم  طالب  يتخطى  حينما 
ختطيه لكتب معينة، إال أن ذلك ليس مبؤشر واضح 
من  جليًا  يتضح  الذي  العلمي،  مستواه  على  وقاطع 
بالذكر  وجدير  العلماء.  وشهادات  العلمية  املباحثات 
أن الطالب املؤهل لدخول حبث اخلارج هو الذي وصل 
ملستوى ال حيتاج فيه للرجوع إىل الكتب الدراسية يف 

املراحل السابقة أثناء النقاش واملباحثة.
ما هي نشاطاتكم احلالية؟

الرتبية  بوزارة  التدريس  سلك  يف  حاليًا  أعمل 
والتعليم منذ عام 2003م، وأما خبصوص الفعاليات 
الدينية واالجتماعية والتطوعية، فقد تشرفت خبدمة 
اإلمام احلسني )ع( منذ عام 1995م. ومن أهم األدوار 
مساهيج  مركز  مجعية  رئاسة  اآلن  بها  أقوم  اليت 
يف  رمسيًا  إشهاره  بعد  األوىل  دورته  يف  اإلسالمي 
اخلميس 2008/4/10م، علمًا بأن املركز كان فاعاًل 
وبرئاستنا أيضًا منذ عام 2001م حيث كان قسمًا من 
جلنة التدريس بالقرية اليت كنا نرأسها ضمن إطار 
صالة  خيص  وفيما  الرمسي.  غري  التطوعي  العمل 

اأجرى اللقاء: ال�سيد حممود العلوي
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اجلماعة فإنا ملتزمون بها منذ سنوات ونؤم املصلني 
يف كل الصلوات الصبح، الظهرين – أيام اإلجازة-، 
والعشاءين، وذلك يف ثالثة مساجد بالقرية )الزهراء 

))ع(( – الشيخ حممد الشمالي – الشيخ رشيد(.
عديدة  ودراسات  وكتابات  مؤلفات  لكم  بان  نعلم 

ومتنوعة، فهل من إطاللة سريعة؟
باحثًا  يكون  أن  واخلطيب  العلم  طالب  على  البد 
ومطلعًا وكثري التبحر يف الكتب واملصادر، كي خيدم 
الرسالة  اليت يضطلع بها. وبقدر ما يأخذ من العلم 
دفعتنا  وقد  نصيب.  جمتهد  ولكل  حيصد،  ما  بقدر 
حيث  والبحث،  التأليف  حنو  التوجه  إىل  مطالعاتنا 
أنتجنا الكثري من األحباث والدراسات و الكتب اليت 
نشر بعضها يف نشرات وجمالت وإصدارات خمتلفة، 
وما يزال القسط األوفر منها قيد الطبع، إذ ستكون 
مركز مساهيج  لصاحل مجعية  والنشر  الطبع  حقوق 

اإلسالمي.
هال ذكرمت أهم تلك املؤلفات؟

جزءان. شبهات تثار على الشيعة اإلمامية – . 1
ابن ملجم مل يكن خارجيًا. 2 .

ظالمة أهل الكوفة. 3 .
اإلمام الباقر )ع( والعملة اإلسالمية. 4 .

بين  أباطيل  إحدى  اهلجرية..  السنة  رأس  5 .
أمية.

املنهج األخالقي يف الثورة احلسينية. 6 .
احلسينية  الثورتني  بني  مقارنة  دراسة  7 .

واملهدوية.
التحصيلي  باملستوى  للنهوض  حتليلية  دراسة  8 .
2002م  لعام  االبتدائي  السادس  الصف  لطلبة 

-2003م مدرسة املعري منوذجًا.
التحصيلي  باملستوى  للنهوض  حتليلية  دراسة  9 .
2003م  لعام  االبتدائي  السادس  الصف  لطلبة 
دراسة  منوذجًا.  مساهيج  مدرسة  2004م   -

مقارنة بني مدرسيت مساهيج واملعري.
مادة  نتائج  جول  حتليلية  دراسة  10 .
مدرسة  يف  اإلعدادية  للشهادة  االجتماعيات 
للفصل  للبنني  اإلعدادية  االبتدائية  مساهيج 

الدراسي األول من العام 2006م- 2007م.
م(. نظرية املرة والتكرار )2005. 11

م(. البطاقة الذكية )2003. 12
م(. اللوحة السحرية )2004. 13
فقه الصالة وأخطاء شائعة. 14 .

برعتم يف جمال  ودراساتكم،  إىل جانب أحباثكم 
الشعر بنوعيه الفصيح والدارج، حبذا لوحنصل على 

نبذة عن مشواركم يف ميدان الشعر.
من املفرتض أن يكون الشاعر رساليًا، يسخر شعره 

يستثنى  كي  ورسالته،  ومبدئه  وهدفه  دينه  يف خدمة 
والذين  الغاوون  يتبعهم  الذين  الشعراء  مجلة  من 
لقد حاول  يفعلون.  ما ال  ويقولون  يهيمون  واد  يف كل 
إال  الشعر،  كتابة  باجتاه  دفعي  األصدقاء  من  الكثري 
أني مل أكن أجد يف نفسي املوهبة إلمياني بأنها عطية 
إهلي ال تكتسب. ولكن بتشجيع من أستاذنا املرحوم 
الشاعر القدير العالمة السيد حممد صاحل العدناني 
وجعلنا  احلمد،  وهلل  وتوفقنا  امليدان  هذا  يف  دخلنا 
واملذهب  والدين  )ع(  البيت  أهل  خدمة  يف  شعرنا 
منرب  خدمة  يف  كتاباتنا  فرتكزت  واحلق.  واألخالق 
الشيخ اجلمري  ولنا قصائد يف  وموكب احلسني )ع( 
والشيخ أمحد مال اهلل والسيد حممد صاحل العدناني 

واألم واألب والعلم...اخل. وقد عرضت 
الشعرية  األعمال  من  الكثري  لنا 
كتبت  واليت  الفضائية  القنوات  يف 
جملموعة من الرواديد أهمهم الرادود 

القدير عبداهلل املسيح.
تعرض  العديد من قصائدك  شاهدنا 
اهلل  عبد  للرادود  فورتني  قناة  على 
املسيح؟ هل هنالك حكر على القصائد 
رواديد  هنالك  أم  املسيح  لعبداهلل 

آخرون يأخذون منك القصائد؟
يوجد بعض الرواديد من األصدقاء ممن 

إال  املسيح،  القدير عبد اهلل  الرادود  أكتب هلم غري 
أن انشغاالتي وعدم تفرغي التام للنظم جيعل دائرتي 
ضيقة جدا. فلقد كتبت كثريًا للرادود اخلبري أبوحسن 
كما  الفضائية،  القنوات  على  له  وعرض  اإلحسائي 
وعلي  دبي  وحسني  السابودي  حسني  للرواديد  كتبت 
الفرق  وبعض  البالدي  موسى  ومال  الشهيد  عبد 

اإلنشادية املعروفة.
حبسب جتربتكم الكبرة يف جمال العمل اإلسالمي، 
خصوصًا  بالعمل،  للنهوض  املعيقة  املشاكل  هي  ما 
من  الكثر  أدخلوا  الذين  اجملددين  من  وأنكم 

التجديدات على العمل اإلسالمي؟
هنالك العديد من املشاكل نستطيع أن جنملها يف 

التالي:
عدم وجود مشاريع استثمارية لدعم العمل ماديًا. 1 .

الضعف اإلداري البنّي. 2 .
أعداء النجاح من زمرة الفاشلني يف العمل. 3 .

احلالة  بسبب  التطوع  على  القدرة  ضعف  4 .
املادية وكثرة االنشغاالت.

عدم وجود مقار مهيأة للعمل. 5 .
ما هو مقصودكم من أعداء النجاح من زمرة الفاشلني 

يف العمل؟
مقصودنا هم فئة تكاد ال خيلو منها أي جمتمع، إما 

قادرين  غري  اجلدد،  أومن  السابق  العمل  أرباب  من 
تتوافق  جديدة  ملرحلة  اإلسالمي  العمل  نقل  على 
املشاريع  أمام  عثرة  حجر  فتقف  العصر،  ومتطلبات 
واإلنتاج،  التغيري  على  قدرتها  أثبتت  اليت  اجلديدة 
ال لشيء سوى خوفهم من االندثار، ألنهم ال يريدون 
االندماج مع العمل اجلديد، وال يريدون للعمل اجلديد 
جعلوه  إذا  حتى  العمل،  ذلك  لقمع  فيسعون  املضي، 

كالرميم، خلدوا لسباتهم املعهود!!
هي  فما  األطراف  كل  على  بانفتاحكم  عرفتم  لقد 

فلسفتكم يف هذا الصدد؟
)ص(  النيب  فسرية  فلسفة،  إىل  حيتاج  ال  األمر 
ليس  فهو  هذا،  مبثل  ناضحة  املعصومني  بيته  وأهل 

ببدع. ثم أنه من دواعي شد اللحمة بني أبناء املذهب 
والفقهاء  والعلماء  الرموز  من  الكثري  لدينا  الواحد. 
وصهرها  منها  االستفادة  ستتم  فكيف  واملؤسسات، 
يف  تتحول  اليت  االختالفات  ظل  يف  واحدة  بوتقة  يف 
وصراعات.  خالفات  إىل  األسف  شديد  مع  الغالب 
عن  بعيدًا  األطياف،  كل  بني  المحًا  بالوالية  كفى 
اختالف املرجعيات والتوجهات، وتكفينا الوالية للبعث 
واالسرتاتيجيات  والتوجهات  اآلراء  كل  احرتام  على 
قد  اليوم  الشريعة.  مساق  يف  مادامت  واألجندات 
طويلة  مرحلة  بعد  االنفتاح  بضرورة  اجلميع  اعرتف 
من التعصب األعمى، وأعتقد بأن املستقبل سيحمل يف 

طياته خريًا كثريًا يف هذا الصدد.
كيف بدأمت مشواركم مع املنرب احلسيين حتى بلغتم 

ما أنتم عليه اآلن؟
بدأت املشوار منذ سن العاشرة، حيث كنت مشغوفًا 
مثل  متعددين  خلطباء  احلسينية  النواعي  باستماع 
الشيخ أمحد اخلابوري )عماني( والشيخ عبد احلميد 
جواد  والشيخ  الطويرجاوي  جاسم  والسيد  املهاجر 
العدناني.  صاحل  حممد  السيد  أستاذنا  و  اجلمري 
وكانت لدي حافظة قوية وسريعة فكنت أحفظ كل تلك 
الكاسيتات عن ظهر قلب.وكان والدي العزيز يشجعين 
كثريًا حيث أتاح لي اجملال للقراءة يف جملسه العامر 

يف مكتب �سماحة املرجع ال�سيد ال�سي�ستاين - �سوريا
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بني الفينة واألخرى وأنا يف تلك السن املتقدمة، كما 
كان لوالدتي الكرمية دور كبري يف التشجيع. واستمر 
ذلك الوضع حتى خترجت من الثانوية يف عام 1995م 
فتوجهت للخطابة رمسيًا حيث تتلمذت على يد اخلبري 
مساحة السيد حممد صاحل العدناني )قدس(، فكنت 
للعام  املقدمات )صانع( يف عشرة احملرم  معه  أقرأ 
بأن  لي  رخص  العشرة  من  االنتهاء  وبعد  1415هـ، 
أستقل يف اخلطابة ملا وجد من استعداد تام، فابتدأت 
بالعادة اليت كنت أقرؤها يف مأمت الزهراء )ع( بقرية 
إىل  وهي الزالت مستمرة  ليلة اخلميس  مساهيج يف 
اآلن ولكن حتولت إىل عصر اخلميس ثم إىل عصر 

اجلمعة.
مبن تأثرمت من اخلطباء؟

االستقالل  بعد  بهم  تأثرت  الذين  اخلطباء  أكثر 
العدناني  صاحل  حممد  السيد  األستاذ  هو  بالقراءة 
)قدس(  اهلل  مال  أمحد  الشيخ  ومساحة  )قدس( 
مزجيًا  قراءتي  فتجد  الطويرجاوي،  جاسم  والسيد 
تلك  عن  نتج  الذي  اخلاص  طابعي  مع  الثالثة  من 

املعادلة.
خطيبًا  ليصبح  العلم  طالب  يرتبى  أن  ميكن  كيف 

ناجحًا؟
كي  البداية  منذ  اخلطابة  مضمار  يدخل  أن  عليه 
حيظى مبيزة العلم يف الصغر كالنقش يف احلجر، كما 
جيب عليه أن يعيش احلسني عليه السالم ومصيبته 
وأن تتشرب يف قلبه ودمه، وبعد ذلك عليه بأن جيتهد 

يف دراسته احلوزوية كي خيدم املنرب بأفضل صورة.
بأسلوب  احلسينية  خطابتك  تتميز  الشيخ  مساحة 

جديد يف األطوار؟
لقد أخرجنا الكثري من األطوار اخلاصة اليت هي 
إال  الغالب،  يف  موجودة  أطوار  من  مزيج  عن  عبارة 
أن استخدامنا وإجادتنا للعديد من األطوار القدمية 
البعض  أبناء هذا اجليل، قد يوهم  اليت مل يسمعها 
بأنها لنا فيضيفها إىل خزينتا، وهذا إجحاف يف حق 
أصحابها ومنشئيها.لذا فإني أحاول قدر اإلمكان ذكر 

صاحب الطور يف كل مناسبة. 
يف  اخلطيب  يواجهها  اليت  املشاكل  بنظركم  هي  ما 

عالقته مع املنرب، وما هي احللول؟
اجلنبتني  على  اخلطيب  حتصل  إذا 
الرئيستني وهما إجادة املصيبة وإتقان البحث 
العلمي، فإنه لن يكون حمتاجًا إال إىل التوفيق 
استغرق  لو  ولكن  ناجحًا.  خطيبًا  يكون  كي 
املآمت  وانتقاء  األجرة  مسألة  يف  اخلطيب 
فإنه سيحط كثريًا من  القوية وقرى خاصة، 

توفيقه.
الشباب يف هذا اجليل مييل أكثر إىل املوكب 

ونالحظ قله يف احلضور للمنرب فما هو 
رأيكم؟ هل بسبب ضعف اخلطباء؟

ال ميكن أن نغفل أثر ضعف بعض اخلطباء يف 
الطرح، إال أن ذلك ال يعد مسوغًا للعزوف عن 
األساس  هوالركيزة  يظل  البكاء  ألن  احلضور، 
يف الثورة احلسينية، فإذا حضرت وسكبت دمعة 
وأديت  األجر  على  حتصلت  قد  فإنك  واحدة 
واجبك، فهجران املآمت أمر مهول وتعقبه نتائج 
مينع  ال  ذلك  أن  إال  عقباها،  حيمد  ال  وخيمة 
املنرب  تطال  أن  جيب  اليت  التغيري  حركة  من 
كما أسلفنا. فالبحث العلمي وإن كان مطلوبًا يف 

املنرب إال أن املؤمن من املمكن أن يتحصل عليه بطرق 
أخرى، ولكن البكاء ال ينوجد حبقيقته إال حتت منرب 
إحياء  يف  )ع(  البيت  أهل  سرية  وهي  )ع(  احلسني 
الشعائر احلسينية. ولكن تبقى احلاجة للتطوير ملحة 

وضرورية.
أول  وهي  حسيين  كخطيب  فيديوكليب  لكم  رأينا 
أن حتدثونا عن هذه  نرجو  بادرة خلطيب حبريين، 

التجربة؟
جبمعية  اإلعالمي  باملركز  الفين  اإلنتاج  لقسم  كان 
حيث  ذلك،  يف  كبري  دور  اإلسالمي  مساهيج  مركز 
صوروا بعض اجملالس بطريقة احرتافية تروق للقنوات 
الفضائية وتتوافر على شروطها، ومت إرساهلا للقنوات 
أول  أكون  أن  الشرف  ولي  األعمال.  تلك  فتم عرض 
بهذه  الفضائية  القنوات  يف  يتواجد  حبريين  خطيب 
ولشركة  الفين  اإلنتاج  لقسم  األكرب  فالدور  الكثافة. 

إم آر لإلنتاج الفين التابعة للجمعية أيضًا.
من  خطباء  استقدام  نالحظ  األخرة  األعوام  يف 
يف  ضعف  هذا  فهل  العراق  من  وخصوصًا  اخلارج 

اخلطيب البحراني؟
ال مانع من استقدام خطباء ولكن بانتقائية خاصة، 
فغالبية اخلطباء املستقدمني يقلون مستوى بكثري عن 

اخلطباء البحرينيني.
الكبر  املرحوم اخلطيب  مع  لكم عالقة طيبة  كانت 
اخلطيب  واملرحوم  العدناني  صاحل  حممد  السيد 

الكبر الشيخ أمحد مال اهلل حدثنا عنها؟
الكالم عنهما ال يسعه مقامنا هذا، إال أني أقول: بأن 

االستفادة األكرب يف جمال اخلطابة أخذتها من هذين 
العلمني، فكانا يكنان لي حمبة كبرية وكنت أبادهلما 
ذات الشعور، فكنت مبثابة ابن هلما، وقد تعلمت منهما 
الكثري الكثري فرمحهما اهلل رمحة األبرار ونسأل اهلل 
يف  منهجهما  يسلك  ممن  جيعلنا  أن  القدير  العلي 

اإلخالص يف خدمة املنرب احلسيين املعطاء.
بلحاظ  املبتدئني  اخلطباء  لتأهيل  منظوركم  هو  ما 

نتاجكم الواضح يف هذا الشأن؟
تأهيل اخلطباء مسألة حتتاج إىل برجمية واضحة 

فهي  واالرجتالية،  العشوائية  على  قائمة  غري  متقنة 
حتتاج أواًل وبالذات إىل استعداد من الطرفني املعلم 
النفس  أصحاب  من  ليسوا  اخلطباء  بعض  واملتعلم. 
إنتاجيتهم  فإن  وبالتالي  الرائق  أواملزاج  الطويل 
ستضمحل، كون الربنامج املرصود سيكون ارجتاليًا. 
ثم أن وضع اخلطوات واملراحل موضع اجلدية واإلتقان 
لقد  مرضيًا.  اإلنتاج  يكون  كي  األهمية  غاية  يف  أمر 
كانت لي جمموعة من  التجارب مع البعض منذ زمن 
إال  أن التجربة الوحيدة الناجحة هي اليت كانت مع 
السيد حسني اهلويدي الذي ميلك استعدادات ذهنية 
النفس  أصحاب  من  وهو  وأخالقية،  ودينية  وأدائية 
وتطور  املقاييس  بكل  ناجحًا  كان  وبالتالي  الطويل، 
بات  بنا  التحاقه  منذ  املاضيتني  السنتني  يف  أدائه 
واضحًا. وبالتالي أعطيته جرعات مكثفة وبدأت معه 
تدريس املقدمات اليت تدرس يف احلوزات واستعداده 

ممتاز وله مستقبل مشرق إن شاء اهلل.
ما الكلمة األخرة اليت توجهها إىل اخلطباء؟

أنا أقل من أن أسدد إخواني وزمالئي، ولكن الوصية 
لي وهلم مجيعًا بتقوى اهلل تعاىل.

كلمة أخرة....
على  وأثين  اجلميل،  اللقاء  هذا  على  أشكركم 
والصرحية،  املفيدة  لألسئلة  احلكيمة  انتقائيتكم 

وأمتنى لكم كل التوفيق وال تنسوني من الدعاء.

لقاء وحوار

ال�سيخ جمال مع اآية اهلل ال�سيد هادي املدر�سي

ال�سيخ جمال مع ممثلية اآية اهلل ال�سيد حممد ح�سني ف�سل اهلل
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من هو مكتشف الرادود احلسيين عبد اهلل املسيح؟
من  السابعة  إىل  السادسة  سن  يف  كنت  عندما 
العمر كان لدي عشق القصائد احلسينية من املواكب 
امسعها  اليت  القصائد  اردد  دائمًا  فكنت  احلسينية 
يف غرفيت ويف تلك الفرتة كانت أمي تسجلين خلسة 
أعلم قد يصيبين شيء  لو كنت  من دون علمي ألنه 
حثي  و  بتشجيعي  بدأت  عنده،لذا  وأقف  احلياء  من 

خبوض هذا اجملال. 

متى كانت أول انطالقة لك يف املواكب احلسينية؟
يف سنة 1996م وذلك بعد تشجيع والدي ووالدتي 
مأمت  يف  تقريبًا  سنة   13 عمري  وكان  واألصدقاء 

العصفور بالشاخورة.

كيف تعلمت التلحني؟
بتأثر  ويأتي  احلسيين  الرادود  هو حس  التلحني 
الرادود ألي مصاب جلل. الرادود امللحن خيتلف عن 
امللحن املوسيقي حيث ان امللحن احلسيين يتأثر بتأثر 
الكلمة وتأتي األحلان بعد جتارب عديدة ومكتسبات 
املواكب  من  احلسيين  امللحن  او  الرادود  يكتسبها 
واملآمت بسبب االحتكاك بهذه األجواء، اما املوسيقار 
يعتمد أيضا على حسه ولكن يبقى األسلوب األكادميي 

هو الذي يقوده.

كيف حترص على عدم تكرار أحلانك او تشابهها مع 
احلان قدمية او احلان رادود آخر؟

عبارة  هو  إمنا  بل  ليس شخص  املسيح  عبداهلل 
عن مؤسسة، قبل شروع الشاعر يف القصيدة تعرض 
األحلان على املختصني يف قسم اإلنتاج الفين جبمعية 

مركز مساهيج كي يتفادون التشابه.

هل تلحن إىل إخوانك الرواديد؟ اذكر بعضهم؟ 
الخواني  القصائد  من  العديد  بتلحني  قمت  نعم 
حسن  ابو  و  البالدي  موسى  مال  منهم  الرواديد، 
وابرزهم  القرية  رواديد  من  والكثري  اإلحسائي 

الناشئ حسني العود.

من  وهو  اإلحسائي  ابوحسن  املتألق  الرادود  ذكرت 
اخواننا يف اململكة العربية السعودية هل لديك عالقة 

به وهل لديكم فكرة الصدار مشرتك؟
العاجل  القريب  ويف  جدًا  قويه  به  عالقي  نعم 

سينزل إصدار مشرتك.
أيضًا ذكرت الرادود الناشئ واملتميز الذي يظهر على 
قناة فورتني وقيل بانك من اكتشف موهبته واظهره 

على الساحة؟
إلبراز  مساهيج  قرية  يف  مشروع  لدي  كان 
العود،  حسني  مجلتهم  من  وكان  الناشئة  الرواديد 
وحفظه  انتباهه  لسرعة  الطفل  هذا  نظري  ولفت 
جعله  ما  وهذا  مرة،  أول  من  القصيدة  وجييد حلن 

يظهر على الساحة بصورة سريعة.
عبداهلل املسيح من أفضل الشعراء لديك على الساحة 

البحرينية؟
الشعراء املتميزون يف الساحة البحرينية كثريون 
غازي  ضمنهم  ومن  جدًا  متقاربة  واملستويات  جدًا 
خرفوش  مجال  الشيخ  الثور  عبدالشهيد  احلداد 

والقرمزي.
تتميز إصداراتك باألفكار اجلديدة واملختلفة فماذا 
أعددت حملرم هذا العام خصوصًا بعد النجاح الكبر 
انك  اعتقد  املأساة؟  األخر  إصدارك  حققه  الذي 

حاليًا مطالب بتقديم األفضل؟
باسم  جديد  إصدار  بعمل  قمت  العام  هذا  يف 
حمرم  فرتة  تشمل  فكرته  اإلصدار  وهذا  أرزاء 
باملستوى  يظهر  أن  اإلمكان  قدر  وحاولت  وصفر، 

املطلوب وأسال اهلل بان يكون كذلك.
ما هي إصداراتك؟

ندآء الطف و أهازيج الفرح و أيام عاشور و السر 
املسمى و وفيات و املأساة و هلذا العام أرزاء.

هل لك ان تذكر لنا أول رادود تعاونت معه؟
يف احلقيقة يف بداياتي مل أتعاون مع رادود واحد 
فقط بل جمموعة من الرواديد يف مأمت العصفور بقرية 
عبدالقادر  القدير  الرادود  منهم  أذكر  الشاخورة 
حيث  جعفر،  السيد  علي  السيد  والرادود  القطان 
كانو يفسحون لي اجملال داخل املأمت دائمًا ويشجعون 

الرواديد اجلدد.
ما هي القنوات اإلعالمية اليت ترى فيها بزوغ الثورة 

احلسينية؟
األوىل  املرحلة  مراحل  أربع  اإلعالمية  القنوات 
يتواجدون  االنرتنت  يف  واإلعالميون  االنرتنت  عصر 

بكثرة ولكن يربزون هذه الصورة بال ضوابط.
املرحلة الثانية الصحف واجملالت.

واملصادر  الكتابية  املؤلفات  الثالثة  املرحلة 

واملراجع اليت حافظ عليها العلماء واملثقفني منذ أمد 
بعيد فهي تسهم كثريًا يف صقل عاشوراء كما نقل عن 

الرواة واملؤرخني.
أن  حيث  بينهم   األبرز  وهي  الرابعة  املرحلة 
التلفاز خيرتق نسبة كبرية من املنازل يف خمتلف دول 
العامل وجيب ان نركز وننتقي ماذا نريد ان نقدم اىل 
الناس مجيعًا ويف مجيع املراحل صغارًا وكبارًا نساء 

وشيوخ.
حبكم العالقة القوية بينك وبني عبدالشهيد الثور... 
مشرتك  إصدار  لعمل  معه  جتهز  بأنك  خرب  لدينا 

بينكم؟
من  أكثر  فهو  عبدالشهيد  مع  متينة  لدي عالقة 
أمنيات  هذه  بل  ليس صحيح  لإلصدار  بنسبة  و  أخ 

املستمعني واجلمهور.
هنالك رابطة للرواديد البحرينيني هل أنت مشارك 
معهم واذا كنت كذلك هل ستحول إىل مجعيه رمسية 

أم ال؟
نعم أنا عضو يف رابطة الرواديد. حاليًا مل تطرح 

الفكرة.

يف موسم عاشوراء العام املاضي كانت لك مشاركات 
السعودية  العربية  اململكة  عديدة يف دول خليج منها 

كيف كان انطباعك هنالك؟
 يف احلقيقة موسم عاشوراء يف دول اخلليج خيتلف 
كربالء،ولكن  كأنها  تصبح  فالبحرين  البحرين  عن 
طعم  هلا  اخلليج  ودول  اخلاص  انطباعه  مكان  لكل 

خاص.
اإلمام  خدام  إىل  توجهها  اليت  األخرة  الكلمة  ما 

احلسني )ع(؟
اإلمام  خدمة  يف  مجيعًا  يوفقنا  أن  اهلل  أسأل 

احلسني )ع(.

لقاء مع الرادود احل�سيني عبدالله امل�سيح

�سورة مل�ساركة الرادود يف العوامية ليلة 9 حمرم 1430هـ

لقاء وحوار

اأجرى اللقاء: علي اأحمد خرفو�س

م�ساركة الرادود يف موكب عزاء ماأمت احلاج عبداهلل ترك باملنامة يف حمرم 1430هـ
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يف  استعداداتكم   هي  ما  البلدي  املجلس  يف  كعضو  اإلعالمي:  املركز 
شهر حمرم هذا العام، لقريتي سامهيج والدير؟

على  البلدي  األخوة يف جملس احملرق  مع  الرتتيب  يتم  أن  العادة  جرت  أبو حسن: 
توفري ما حيتاجون له املآمت ومواكب العزاء من أكياس وبراميل القمامة وتكثيف عملية 
النظافة خاصًة يف خط سري مواكب العزاء، كما مت التنسيق مع هيئة الكهرباء واملاء 

خبصوص اإلنارة استعدادًا ملوسم حمرم، وهذا يكون روتينًا يف كل عام.
لتقليم أشجار مقربة مساهيج لزيادة نسبة  البلدية  التنسيق مع  أما هذه السنة مت 
اإلضاءة. وكذلك مت التنسيق مع وزارة األشغال بشأن ردم وسلفتت احلفريات بالدائرة 

وباألخص خط سري العزاء.
املركز اإلعالمي:  هل هناك دعم من قبل املجلس ملوسم عاشوراء؟

أبو حسن: كعضو بلدي من الداعمني ملآمت ومؤسسات األهلية يف الدائرة بقدر املستطاع، 
وحنن يف موسم عاشوراء نقدم ما نستطيع تقدميه يف خدمة اإلمام احلسني )ع( لكي 

نتاجر مع اهلل جتارًة مل تبور.

العام  هذا  حمرم  يف  ستقدموهنا  مشاريع  توجد  هل  اإلعالمي:  املركز 
للقريتني؟ وما هي؟ وما هي آخر األخبار بخصوص املخيامت احلسينية 

التي سوف تقدموهنا للقريتني؟
أبو حسن: ال توجد مشاريع من جانبنا ولكن املعتاد قيامنا بدعم أي فعاليات تنفذ من 
قبل املؤسسات واألفراد يف الدائرة. واعتدنا على ذلك يف دعم مشاريعهم وما زلنا 

وسنستمر يف الدعم.
أما خبصوص املخيمات ما زلنا مع اجلهة املعنية وقد وعدونا خريًا.

املركز اإلعالمي: هل صحيح بأن احلكومة أصدرت قرارًا بنزع الالفتات 
احلسينية التي توضع يف الطرقات؟ وما هو تعليقكم عىل اخلرب؟

الرئيسية  الشوراع  يف  نعم  الفتات،  أي  إزالة  مبعنى  صحيًا  ليس  القرار  حسن:  أبو 
كشارع أرادوس يطبق القرار، أما طرق وشوارع القرية فال مانع من ذلك ولكل قرية 

خصوصيتها يف إحياء شعائر احلسينية بأي شكل من األشكال.
بمناسبة  سامهيج  قرية  ألهايل  توجيهها  تود  كلمة  اإلعالمي:  املركز 

عاشوراء؟
وأعزي  املهدي )عج(  والزمان اإلمام  العصر  التعازي إىل صاحب  أقدم  أبو حسن: 
العلماء واملراجع العظام وكافة املسلمني واملسلمات يف مشارق األرض ومغاربها وأخص 
أهالي قرييت مساهيج والدير. وما أمتنى أن ألقى من اجلميع النقد واإلرشاد والتوجيه 

يف سبيل خدمة أبناء الدائرة، معًا يد بيد خلدمة اجملتمع.

يف اخلتام ال يسعنا إال أن نتقدم لعضو املجلس البلدي بالشكر اجلزيل 
عىل تفضله باإلجابة عىل أسئلتنا ، ونتمنى له التوفيق والنجاح يف خدمة 

املجتمع.

أعضاء جملس إدارة مجعية مركز سامهيج اإلسالمي
• الشيخ مجال خرفوش ) رئيس اجلمعية (.

• أمحد محيد علي حمسن ) نائب الرئيس (.
• أ. حبيب عبداهلل خليل الفرج ) أمني السر (.
• حسني يوسف أمحد حممد ) األمني املالي (.

• السيد حممود العلوي السيد محيد) رئيس قسم املشاريع (.

• ياسر عبداحلسني عيسى أبونصيب ) رئيس قسم األنشطة والفعاليات (.
• حسني حممد امساعيل احلداد ) رئيس العالقات العامة واإلعالم (.

املناصب األخرى
• رئيس مركز اإلحياء )جعفر حمسن محيد(.

• رئيس املركز اإلعالمي ) علي أمحد خرفوش(.
• رئيس اإلنتاج الفين )يوسف أمحد خرفوش(.

• السكرتارية ) عبداهلل املسيح (.

حلجز م�صاحتك الإعالنية للعدد املقبل
ميكنك الت�صال على 36379767

يف  الفل�صطينية  املقاومة  وجتربة   2006 متوز  حرب  جتربة  اأن  والأخوات،  الأخوة  اإيها 
قطاع غزة حتى الآن من خالل ال�صطورة والثبات العجازي الذي يقدمونه. اعتقد 
ان هاتني التجربتني قد ح�صمتا ويجب اأن حت�صما كل نقا�ض حول ا�صرتاتيجية دفاعية 

هنا او هناك. من خطاب �صماحة ال�صيد ح�صن ن�صر اهلل يف يوم 10 حمرم 1430هـ.

حوار مع الع�سو البلدي للدائرة ال�ساد�سة حممد ح�سن عبا�س

لقاء وحوار
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املركز االجتماعي اخلري
التعريف باملشروع :

احتياجات  مالحظة  على  قائم  مشروع  هو 
واملعيشية،  واألسرية  االجتماعية  اجملتمع 
والتخطيط لسدها أواحلد منها، وذلك بتقصي 
للتمويل.  مشاريع  إجياد  وحماولة  احلاالت 
ويشرف على هذا القسم مباشرة الشيخ مجال 

خرفوش، فهو الراعي هلذا املشروع.

األهداف :
رسم  سياسة عامة للمساعدات و اإلعانات  1 .
أفراد اجملتمع  االجتماعية اليت تطال كل 

املعنيني.
االجتماعي  والتعاون  التكافل  روح  تفعيل  2 .

واإلنساني بني أفراد اجملتمع.
امليزانية  يف  الذاتي  االكتفاء  حتقيق   3 .
املشاريع  مردود  خالل  من  املطلوبة 
للتربعات  اجملال  إفساح  مع  املختلفة، 
الداخلية  املختلفة  واملساهمات  والرعاية 

واخلارجية.
ذات  املؤسسات  مع  املشرتك  التعاون  4 .
ومراكز  وأجهزة  أقسام  يف  سواء  العالقة 

اجلمعية أو يف النطاق اخلارجي.
بني  واألخوية  اإلنسانية  العالقات  تعزيز  5 .
والتآخي  التواصل  عرب  اجملتمع  أفراد 
الشخصية  و اخلصومات  النزاعات  وفض 

واجلماعية.
اخلدمات  من  العديد  توفري  على  العمل  6 .

اجملتمعية املتنوعة.
توفري سبل احلياة الكرمية للفرد. 7 .

محاية اجملتمع من املضار واآلثار املرتتبة  8 .
والقيم  تتعارض  اليت  السلوكيات  على 

اجملتمع  وعادات  واإلنسانية  الدينية 
وتقاليده.

واخلريي  التطوعي  العمل  وتعزيز  دعم  9 .
واالجتماعي.

تقديم النصح واملشورة واملعلومات النافعة  10 .
خمتلف  يف  واألسر  األفراد  من  لطالبيها 
واالجتماعية  والوقائية  الصحية  اجملاالت 

والدينية.
األعمال  يف  التطوعية  املشاركة  تنظيم  11 .

االجتماعية.
املناصب اإلدارية :

الرئيس، أمني السر، رؤساء األقسام.
األقسام الداخلية :

• قسم التخطيط واملتابعة. 
• قسم العالقات والرعاية االجتماعية.

• قسم الثقافة االجتماعية.
• قسم املساعدات املالية.

------------------------------
مركز الزهراء )ع( النسائي

التعريف باملشروع :
أحد مراكز مجعية مركز مساهيج اإلسالمي 
يقوم على تفعيل الدور النسائي يف اجلمعية، من 
خالل القيام بكل النشاطات اليت تضطلع بها 
اجلمعية وينص عليها النظام األساسي، وذلك 
الفعاليات  مع  أواملشاركة  مستقاًل  بالعمل  إما 
أن من  األحيان. وال خيفى  الرجالية يف بعض 

بني املؤسسني ما يقارب )30( مؤسسة.
األهداف :

العمل  جمال  يف  النسائي  الدور  تفعيل  1 .
التطوعي واإلسالمي واخلريي.

واليت  املهدرة  النسائية  الطاقات  تفجري  2 .
تبحث عن حمفز.

تغطية كل الفعاليات املعتادة. 3 .
أنواع جديدة من الفعاليات لتنمية  ابتكار  4 .

وتطوير العمل النسوي.
بأجر  املعطلة  للطاقات  توفري فرص عمل  5 .

إن أمكن.
واألخالقي  الديين   االلتزام  دور   تعزيز  6 .

واالجتماعي النسوي.
للعمل  مفيد  هو  مبا  الفراغ  أوقات  شغل  7 .

اإلسالمي فضاًل عن الذات.
املختلفة  النسوية  املؤسسات  مع  التواصل  8 .

بشتى أنواعها الداخلية واخلارجية.
املناصب اإلدارية :

الرئيسة، أمينة السر، رؤساء األقسام.
األقسام :

أواًل :- قسم التخطيط واملشاريع.
ثانيًا :- قسم األنشطة والفعاليات.

ثالثًا :- قسم الثقافة واإلبداع.
رابعًا :- قسم اخلدمات والضيافة.

العامة  العالقات  قسم   -: خامسًا 
واإلعالم.

------------------------------
املركز الشبابي

التعريف باملشروع :
مؤسسة  إنشاء  على   املشروع  فكرة  تقوم 
الشباب  شرحية  من  عدد  اكرب  تضم  شبابية 
طاقاتهم  وتفجري  هممهم  شحذ  بغرض 
وإيصاهلم ملستوى حتمل املسئولية واالستقاللية 
وذلك حتت  ومقرتحاتهم  مشاريعهم  إنفاذ  يف 

مظلة التوجيه الدائم من إدارة اجلمعية.
األهداف والدواعي: 

تفجري طاقات الشباب املتنوعة وتوجيهها  1 .

واإلسالمي  الشبابي  العمل  خلدمة 
والتطوعي.

لاللتقاء  إمياني  شبابي  مناخ  خلق  2 .
والتالحم والتآخي.

لشغل  والتزامات  ومهام  وظائف  إجياد  3 .
أوقات الشباب فيما هو مفيد.

اجملاالت  يف  الشباب  إبداعات  إبراز  4 .
املختلفة.  

حتريك أغلب نشاطات ومشاريع اجلمعية  5 .
ومترير أهدافها املنشودة.

يف  مشرق  ملستقبل  شبابية  قاعدة  تكوين  6 .
العمل اإلسالمي.

يف  املتخصص  الشباب  من  كادر  تهيئة  7 .
اإلدارة والعمل اجلماعي.

عامل  واٍع  لشباب  مشرقة  صورة  رسم  8 .
خلوق مبقدوره تشكيل قاعدة غنية ملستقبل 

اجلمعية.
جملس اإلدارة  : 

يتألف من أربعة مناصب أساسية :                                  
الرئيس، نائب الرئيس، السكرتري.

األقسام :
شورى الشباب. 1 .

الرياضي. 2 .
األنشطة والفعاليات. 3 .
قسم اإلنتاج الفين. 4 .

املعارف. الثقافة والتعليم –. 5
التخطيط والتطوير والتأهيل. 6 .

االجتماعي. 7 .
العالقات العامة واإلعالم. 8 .

كشافة )خدمات(. 9 .
مركز اإلحياء. 10 .

افتتاح مراكز جديدة باجلمعية

زيارة وفد اجلمعية لآية اهلل النجاتي 28 اإبريل 2008م

لقاءات واأخبار اجلمعية

اجتماع اأع�ساء جمل�س اإدارة اجلمعية مع رئي�س �سندوق �سماهيج اخلريي بتاريخ 2008/8/24م لقاء اأع�صاء جمل�ض اإدارة اجلمعية مع روؤ�صاء ماآمت القرية بتاريخ 2008/10/7م

اجتماع اأع�صاء جمل�ض اإدارة اجلمعية مع اأع�صاء جمل�ض اإدارة نادي �صماهيج بتاريخ 2008/8/30م
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* مستعدون لعمل الفيديو كليبات اإلسالمية 
وتصوير  تنافسية،  وبأسعار  واألحزان  لألفراح 

للمآمت  خاصة  بأسعار  الدينية  واملناسبات  االحتفاالت 
واملؤسسات الدينية.

* تصميم  وطباعة اجملالت والنشرات والكتيبات.
لال�صتف�صار الت�صال على: 36477335 - 39044179

Bulletin issued by Samaheej Islamic Centre Society - Issue No. 1 - Muharram, Safar 1430h - Jan, Feb 2009

ن�صرة ت�صدر عن جمعية مركز �صماهيج الإ�صالمي | مو�صم حمرم ، �صفر1430هـ - يناير ، فرباير 2009م | ال�صنة الأوىل - العدد الأول
www.markazsamaheej.org :هاتف وفاك�ض: 17470779 | �ض.ب: 24949 - املحرق - مملكة البحرين | املوقع الإلكرتوين

 الإ�صراف العام: املركز الإعالمي باجلمعية ، التدقيق الإمالئي: اأ. حممد عبدال�صهيد ر�صي ، التدقيق اللغوي: اأ. اأحمد خرفو�ض ، الإخراج الفني: يو�صف حممد البناء 

ِحيِم ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ ِب�ْصِم اهللَّ

يًَّة {28} َفاْدُخِلي يِف ِعَباِدي {29} َواْدُخِلي َجنَِّتي {30} �سورة الفجر ْر�صِ َيًة مَّ ُتَها النَّْف�ُض امْلُْطَمِئنَُّة {27} اْرِجِعي اإِىَل َربِِّك َرا�صِ َيا اأَيَّ

رحم اهلل من قراأ �صورة الفاحتة اإىل روح خادم الإمام احل�صني ÷ و�صاعر اأهل البيت )ع( 
املرحوم ال�صيد علي ال�صيد ح�صن ال�صيد اإبراهيم العلوي - املتويف بتاريخ 2008/9/15م

وزوجته املرحومة ال�صيدة ها�صمية ال�صيد ها�صم

لدعم م�صاريعنا اخلريية
بنك الأهلي املتحد 0005530351060

ع�صو املجل�ص البلدي للدائرة ال�صاد�صة مبحافظة املحرق
ال�صيد حممد ح�صن عبا�ص
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