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�شعارنا الدائم

 نحو عمل 
موؤ�س�ساتي حقيقي

ابتداء من إطالق صفحة  املركز"  تم تدشني شعار "عاشوراء 

اإلسالمي  مركز سماهيج  موقع جمعية  عىل  للحملة  إلكرتونية 

.)www.markazsamaheej.org(

عاشوراء املركز
لشعار  متقمصة  كانت  ملا  اإلسالمي  مركزسماهيج  جمعية  إن 
العمل املؤسساتي الحقيقي ومفعلة له عىل األرض بشهادة الجميع، 
فإنها تعلن لكم عن شعارها الجديد يف عرشة املحرم و هو )عاشوراء 
املركز(، الذي سيكون بوابة خيربية من بوابات التطوير واإلبداع و 
اإلنجاز بإذن الله تعاىل، وبركة عمل الشباب املخلص سواء يف املركز 
الشبابي أومركز تحت العرشين.       التفاصيل صفحة 2، 4، 7

اإلنتاج الفين يصدر إصداره " فجيعة"
العزائي  إصدارە  الجمعية  يف  الفني  اإلنتاج  أصدر 

السابع فجيعة وذلك ملوسم محرم 1432هـ.  
حسني  )م.  ميديا  مون  استديوهات  يف  التسجيل  تم 
وسوند  مشكور(  عيل  )م.  ميديا  ومشكور  الحداد( 
ميديا )م. حسني فيصل(.       التفاصيل صفحة 9

بمرشوع  يتقدم  اإلسالمي  سماهيج   �
املنحة املالية الثالثة 2011 

"قريتنا نحبها جميلة"
التفاصيل ص2

� فعاليات مركز 
اإلحياء ملوسم عاشوراء 

1432هـ. 
التفاصيل ص4

� دليل عاشوراء املركز 
1432هـ

التفاصيل ص5

�كلمة املركز االجتماعي 
الخريي.

التفاصيل ص6

مركز  إنتاجات  �آخر 
اإلنتاج الفني. 

التفاصيل ص8 ، 9

�هذيان الشباب 
التفاصيل ص 17

�ذكرياتنا 
التفاصيل ص 18

من  صور  �معرض 
عاشوراء املركز 

التفاصيل ص 20
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افتتاح موقع جمعية مركز سماهيج اإلسالمي وموقع الشيخ جمال خرفوش

تد�شني �شعار "عا�شوراء املركز"

اأقراأ يف هذا العدد

اإداري� واأع�شاء ومنت�شب� جمعية مركز �شماهيج الإ�شالمي يعزون �شاحب الع�شر والزمان )عج( وجميع امل�ؤمنني وامل�ؤمنات  مب�شاب اأبي عبداهلل احل�شني عليه ال�شالم

�شعار )مع القراآن..( جتربةٌ للإرادة الإميانية يف البلد، وّهمة 
النه�شة والإ�شلح عند ال�شعب واإخل�شه للإ�شلم.

�سماحة اآية اهلل ال�سيخ عي�سى اأحمد قا�سم )حفظه اهلل(



كلمة الجمعية
عاشوراء املركز 

ذلك  نعيش  فإننا  عليه  الله  سالم  الحسني  نعشق  حينما 

العشق فطرياً بال حاجة إىل تكلف أو تصنع، تجد ذلك جلياً يف 

لفلسفة  أنهم غري مدركني  املفرتض  الذين من  الصغار  تفاعل 

ثورة الحسني )ع( و آثار اللطم و البكاء. لقد ذبنا يف السبط 

باكني،  و  الطمني  و  شيعة  ُكتبنا  حيث  الذر  عالم  من  الشهيد 

فليس من ثمة مجال كي ننسلخ عن ذلك العشق و لو للحظة. لذلك نرى التفاني العظيم يف 

الخدمة وإظهار الحزن و الجزع عىل سيد الشهداء من جميع الفئات العمرية و األطياف 

أداء أية وظيفة، فالدكتور والطبيب و املهندس و املعلم  االجتماعية دون أي تحرج حني 

املستويات  أصحاب  و  األطفال  و  الصغار  من  للمرتادين  املاء  يسكب  و  الطرقات  يكنس 

البسيطة سواء العلمية أو األكاديمية أو االجتماعية. بل و أكثر من ذلك، ملا ترى ذي املنصب 

الرفيع و الطبقة االجتماعية الفاخرة يبكي منفعالً الطماً عىل رأسه منادياً )واحسيناە( بال 

نظر إىل أي اعتبار.

فكلما عّن موسم عاشوراء و الشيعة الحسينيون كخلية النحل اجتهاداً يف العمل الجاد 

املخلص، إال أنه يشاب بالعشوائية يف أغلب املواطن ملا لم يحتكم للعمل املؤسساتي الحقيقي 

أين. و هنا تأتي  إىل  أين و  أين و يف  الذي يعرف من  النحل  السليم منحدراً عن مستوى 

قيمة العمل املؤسساتي الحقيقي الذي ينظم العمل و يأخذ بيده إىل حيث اإلنتاج الواقعي 

الذي يندفع نحو الجدة و اإلبتكار و الجماعية املنظمة و التمويل املحرتف و توزيع األدوار 

بصورة قياسية.

إن جمعية مركزسماهيج اإلسالمي ملا كانت متقمصة لشعار العمل املؤسساتي الحقيقي 

عرشة  يف  الجديد  شعارها  عن  لكم  تعلن  فإنها  الجميع،  بشهادة  األرض  عىل  له  ومفعلة 

املحرم و هو )      (، الذي سيكون بوابة خيربية من بوابات التطوير واإلبداع و اإلنجاز بإذن 

الله تعاىل، وبركة عمل الشباب املخلص سواء يف املركز الشبابي أومركز تحت العرشين. و 

قطعاً فإن موسم عاشوراء لن يمر مروراً عابراً كعمل عشوائي دؤوب راجع لحالة العشق 

آثارە عىل األرض جلية  الذي ترى  التطبيق اإلحرتايف  فقط و فقط، بل سيتعداە إىل حيث 

واضحة، كي يعود يف العام القادم مجتنياً للمكاسب و مضيفاً إليها الجديد تلو الجديد يف 

كل عاشوراء معززاً الثقافة الحسينية الحقيقية التي تجرب اآلخر عىل أن يعيشها و لو بنسبة 

إذا ما كسبت احرتام الجميع.

سماهيج اإلسالمي 

يتقدم بمرشوع املنحة 

املالية الثالثة 2011

قريتنا نحبها مجيلة

للعام  و  اإلسالمي  مركزسماهيج  تقدمت جمعية 

الثالث عىل التوايل بمرشوع )قريتنا نحبها جميلة( يف 

إطار مرشوع املنح املالية التي تقدمها وزارة التنمية 

قائمة  صدور  اآلن  ترتقب  و  للجمعيات،  االجتماعية 

الفائزين باملنح حيث الحظوظ الكبرية للجمعية التي 

فازت بمنحتني يف العامني السالفني و بكل اقتدار.

واملرشوع عبارة عن وضع أجندة عمل واضحة و 

متقنة للنهوض باملستوى الجمايل و الحضاري لقرية 

الخارجي  للعالم  إظهارها  بهدف  العريقة  سماهيج 

كقرية عاملية جماالً و حضارة.

آخر أخبار المنحة المالية 2010
مرشوع ربة البيت العرصية

والتي  للمرشوع  األوىل  املرحلة  من  االنتهاء  تم 
تضمنت العديد من ورش العمل واملحارضات والندوات 
املرشوع  يف  املرصودة  املجاالت  يف  ذلك  و  الدورات،  و 
األشغال  و  الرتبية  و  الكمبيوتر  برامج  و  كاملكياج 

اليدوية.
مركزالزهراء  رئيسة  أفادت  الصدد  هذا  يف  و 
النسائي األستاذة فايزة خرفوش بأن املركز النسائي 
قد عمل عىل أن يسري هذا املرشوع وفقاً ملا تم التخطيط 
من  الكبري  التفاعل  نظرياً، حيث  و  عملياً  و  زمنياً  له 
إنجاحه،  يف  من ساهم  كل  باملرشوع شاكرة  املعنيات 
معربة عن شكرها العميق ملجلس إدارة الجمعية الذي 
يدعم كل مشاريع املركز النسائي و بالخصوص هذا 
املرشوع الذي خصصته له. منوهة إىل أن املرشوع قد 
خالل  تنجز  أن  املنتظر  من  التي  الثانية  املرحلة  بدأ 

الشهرين القادمني بإذن الله تعاىل.

يذكر أن جمعية مركزسماهيج اإلسالمي قد فازت 
بمنحة من وزارة التنمية باسم ) ربة البيت العرصية( 
إىل  املرشوع  هذا  أمر  أوكل  دينار حيث  بقيمة 2500 

مركزالزهراء )ع( النسائي التابع للجمعية.

المراحل األخيرة لمنحة 2009
توثيق تاريخ سامهيج إلكرتونيًا

وصل مرشوع توثيق قرية سماهيج ألكرتونياً إىل مرحلته 
األخرية بعد إنجاز الكتاب عىل يد سماحة املحقق التاريخي 
الشيخ جمال خرفوش الذي وعد بأن يفجر فتحاً تحقيقياً 
و  املحرق  تاريخ  و  خصوصاً  العريق  سماهيج  تاريخ  يف 
البحرين عموماً ملا وصل إليه من نتائج جديدة غري مطروحة 
عىل الساحة التحقيقية يف ذات املجال. و يف طي حديثه أكد 
التنمية  وزارة  إىل  األولية  بنسخته  سيسلم  الكتاب  أن  عىل 
العام  يف الوقت املحدد عىل أن تتم طباعته قبل مارس من 
الجديد 2011م ليعرض يف الحفل التدشيني الذي ستقيمه 
هذا  يف  اهتمام  ذات  متنوعة  شخصيات  بحضور  الجمعية 

املجال.
و أما من جهة املوقع أفاد األستاذ حبيب الفرج بأنه آخذ 
طريقه للنهاية ولم يبق عليه إال القليل ، فيما يتم اآلن إعداد 
إذ  دقيقة،   )40( حوايل  سيستغرق  الذي  الوثائقي  الفيلم 

يحتاج بعض الوقت لإلنتهاء من مونتاجه و إخراجه.

يذكر أن جمعية مركزسماهيج اإلسالمي قد فازت بإحدى 
منح وزارة التنمية للجمعيات و التي تحمل عنوان )توثيق 
سماهيج أليكرتونياً( بقيمة 6000 دينار، حيث ينقسم إىل 

ثالثة أقسام : كتاب توثيقي، فيلم وثائقي و موقع خاص.
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كلمة الجمعية2
�شماحة ال�شيخ جمال خرف��ش
رئي�ش جمل�ش اإدارة اجلمعية

موقع جمعية مركز سماهيج اإلسالمي

www.markazsamaheej.org
الموقع الرسمي إلى الشيخ جمال خرفوش

www.jmal-khrfosh.com



كلمة مركز اإلحياء
بقلم: السيد حسني الهويدي - رئيس مركز اإلحياء

ها قد هل علينا هالل املحرم بلياليه الحزينة وفجائعه 
الجسيمة فهو يذكرنا بقتل الحسني وأصحابه و وسبي 
الله  نساءه وأطفاله وهذه االيام هي أيام متاجرة مع 

بذرف الدموع بماجرى عىل الحسني  وآله ولذلك يف هذا املوسم أعد مركز االحياء 
التابع للجمعية  بتعاون مع ماتم الزهراء عليها السالم برنامجاً متكامال يتمثل 
يوم  العارشاىل  غروب شمس  ليلة  وابتداء من  ليلياً  زيارة عاشوراء   قراءة  يف 
العارش سيكون مرشوع لعن قتلة الحسني ويف ليلة الحادي عرش قراءة زيارة 
كل  زيارة  قراءة  السالم ستكون  عليهم  االئمة  وأما يف وفيات  املقدسة  الناحية 
منا ومنكم صالح  يتقبل  أن  القدير  العيل  الله  استشهادە ونسال  ليلة  يف  امام 

االعمال وان يوفق الجميع يف خدمة الحسني عليه السالم .

للمرة الرابعة .. 
إقامة صالة جعفر الطيار )ع(

بتوفيق من الله تبارك وتعاىل أقام مركز اإلحياء 
السالم  عليه  الطيار  جعفر  صالة  الرابعة  وللمرة 
وسط حضور مكثف وملفت من أهايل القرية الكرام 
حيث كانت االجواء روحانية وكان ذلك بعد صالة 
 29 املوافق  السبت  ليلة  الجمعة  يوم  يف  العشائني  

أكتوبر 2010م يف مأتم الزهراء عليها السالم .

إحياء ليلة عرفة املباركة

ليلة عرفة  إحياء  للجمعية  التابع  اإلحياء  أقام مركز 
الزهراء عليها السالم  الثانية يف بتعاون مع مأتم  لسنة 
حيث كانت األجواء يف غاية الروحانية وقد كان هناك بث 
مبارش لنساء يف صالة الزهراء عليها السالم التي امتألت 
بحضور نسائي غري متوقع وقد  بدء الربنامج يف تمام 
عبارة عن صالة  الربنامج  وكان  الثامنة مساءا  الساعة 
خرفوش  جمال  الشيخ  سماحة  بإمامة  الطيارة  جعفر 
السالم  عليه  الحسني  لإلمام  عرفة  يوم  دعاء  وبعدها 
بصوت القارئ املبدع جعفر محسن حمد وتعقبها زيارة 
حسني  السيد  الخطيب  بصوت  السالم  عليه  الحسني 
التاسعة  الساعة  تمام  يف  الربنامج  وانتهى  الهويدي 

والربع مساءاً، وبعدها كانت وجبة العشاء .

إحياء ليلة عيد الغدير...

سماهيج  مركز  لجمعية  التابع  اإلحياء  مركز  أقام 
ليلة  يف  السالم  عليها  الزهراء  مآتم  مع  بتعاون  اإلسالمي 
عيد  ليلة  2010م  نوفمرب  أكتوبر   24 املوافق  الخميس 
الغدير األغر بإحياء ميرس ال يتجاوز 45 دقيقة  بعد صالة 
زيارة  قراءة  عن  عبارة  الربنامج  وكان  مبارشة  العشاءين 
وتهنئة  الهويدي  حسني  السيد  الخطيب  بصوت  الله  أمني 
وحديث  خرفوش  جمال  الشيخ  سماحة  بصوت  املؤمنني 
اإلحياء  تميز  وقد  العلوي  محمود  السيد  بصوت  الكساء 
بحضور كثيف من أهايل القرية الكرام اللذين أثنوا عىل مثل 

هذه الفعاليات.
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الفعاليات املستمرة:
جدول صالة الجماعة:

الزمان / املكانالصالة

يومياً / مسجد الزهراء عليها السالمصالة الصبح

أيام اإلجازات / مأتم الزهراء عليها السالمصالة الظهرين

صالة العشاءين

ليلة األحد / مسجد الشيخ رشيد

ليلة االثنني / مسجد العني العودة
من ليلة الثالثاء إىل ليلة السبت / مأتم الزهراءع

مالحظة: تقام صالة الجماعة بإمامة الشيخ جمال خرفوش

جدول األدعية األسبوعية

الزمانالفعالية

ليلة األربعاء )بعد صالة العشاءين مبارشة(دعاء التوسل 

ليلة الجمعة )بعد صالة العشاءين مبارشة(دعاء كميل و زيارة وراث

دعاء الندبة
يوم الجمعة )قبل صالة الظهرين بساعة واحدة(
* مأدبة إفطار دعاء الندبة الساعة 9 صباحاً

مرة شهرياصالة جعفر الطيار

املكان: مأتم الزهراء عليها السالم

فعاليات مركز الإحياء يف مو�سم حمرم و�سفر 1432هـ
الوقتالليلة / اليومالفعالية

بعد صالة العشاءين مبارشةليلياً يف أيام عرشة محرمقراءة زيارة عاشوراء

-من ليلة 1 إىل 13 محرمبدء مرشوع لعن قتلت اإلمام الحسني )ع(

بعد صالة العشاءين مبارشةليلة 11 محرمإحياء ليلة الوحشة )زيارة الناحية املقدسة(

بعد صالة العشاءين مبارشةليلة 25 محرمزيارة اإلمام عيل بن الحسني السجاد )ع(

بعد صالة العشاءين مبارشةليلة 7 صفرزيارة اإلمام الحسن املجتبى )ع(

بعد صالة العشاءين مبارشةليلة 17 صفرزيارة اإلمام الرضا )ع(

بعد صالة العشاءين مبارشةليلة 20 صفرزيارة األربعني

بعد صالة العشاءين مبارشةليلة 28 صفرزيارة النبي محمد )ص(

هل تعلم؟
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مركز اإلحياء4

�سور من فعاليات مركز الإحياء العام املا�سي 
حمرم 1431هـ / 2009م



جدول املاآمت احل�سينية يف القرية ل�سهر حمرم 1432هـ

الوقتاخلطيب احل�سينياملاأمت

9:00 �سباحاًال�سيخ ب�سار العايلماأمت �سماهيج الكبري

10:00 �سباحاًال�سيخ عبدالكرمي ال�سنديماأمت �سباب �سماهيج

1:00 ظهراًال�سيخ حممد الدم�ستاينماأمت الر�سول الأعظم )�ص(

3:45 ع�سراًال�سيخ عبداهلل الديهيماأمت العايل

3:45 ع�سراًال�سيخ عبدالأمري مال اهللماأمت الزهراء )ع(

7:00 ليالًال�سيخ عبا�ص ال�سماهيجيماأمت الر�سول الأعظم )�ص(

7:00 ليالًالدكتور ال�سيخ اأحمد ال�ساعديماأمت �سماهيج الكبري

8:45 ليالًمال كامل ال�سيخ من�سور ال�سرتيماأمت �سباب �سماهيج

9:15 ليالًمال عبداهلل ح�سن عبدالوهابماأمت العايل

املكاناملوكب / املاأمتالليلة
مدينة عي�سىماأمت مدينة عي�سىثاين حمرم
ال�ساخورةموكب عزاء ال�ساخورةرابع حمرم

�سماهيجموكب الزهراء)ع(�ساد�س حمرم
ال�سناب�سموكب ان�سار احلجة�سابع حمرم
املحرقماأمت وليد الكعبةثامن حمرم
املنامةماأمت عبداهلل تركتا�سع حمرم
العواميةماأمت اآل احتيفةعا�سر حمرم

ال�ساخورةموكب عزاء ال�ساخورةوفاة الإمام ال�سجاد )ع(
ام احلمامال�سعوديةوفاة الإمام الر�سا )ع(

�سماهيجموكب الزهراءوفاة النبي )�س(

جدول خطباء القرية ل�شهر حمرم 1432هـ

فريق احلياك - املحرق10:30 �سباحاًماأمت من�سور بن نامي

اأبو�سيبع12:30 ظهراًماأمت ال�سرقي / ال�سادة

مدينة حمد7:00 ليالًماأمت كرمي اأهل البيت )ع(

جدحف�ص8:30 ليالًماأمت ال�ساري

�ش 
عبا

يخ 
ل�ش

ا
جي

هي
شما

ال�

الدراز1:30ظهراًماأمت اآل �سهاب

�سماهيج7:00 ليالًالر�سول الأعظم )�ص(

بوري9:00 ليالًماأمت الطويلة

ني 
ح�ش

يد 
ل�ش

ا
دي

ه�ي
جرداب10:00 �شباحاًماأمت جرداب ال�شمايلال

البلد القدمي4:00 ع�رصاًماأمت حجي عبا�س

جدول الرادود احل�سيني عبدالله امل�سيح
ملو�سم حمرم1432هـ

الرادود احل�سينيالليلة
علي دروي�ش / عبداهلل امل�شيحليلة �شاد�ش

علي عبدال�شهيد ر�شيليلة �شابع
جعفر حم�شن حميدليلة ثامن
علي عبداحل�شني اأب�ن�شيبليلة تا�شع

جعفر حم�شن / علي عبدال�شهيد/ علي اأب�ن�شيبليلة عا�شر
مالحظات :

* ينطلق املوكب يف الساعة 8:45 ليالَ.
* املوكب سيكون من ليلة سادس إىل ليلة عارش.

جدول م�كب الزهراء )ع( التابع اإىل جمعية �شماهيج احل�شينية 
ل�شهر حمرم احلرام 1432هـ - 2010م
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دليل عاشوراء المركز



يسعدني جداً ان اطلعكم عىل ابرز انجازات املركز االجتماعي الخريي لعام 
بالعمل  أكثر  تكون حافلة   أن  نتمنى  أعتاب سنة جديدة  2010م، ونحن عىل 
الخريي ومساعدة الفقراء وتوفري القروض الحسنة للمحتاجني وكما يعلم الجميع 
أن من أبرز مشاريعنا لعام 2010 م توفري حصاالت" الصدقات " وتم بحمد 
الله توزيع كميات كبرية يف القرية وخارجها ، آملني من الله سبحانة وتعاىل أن 

يوفقنا للنجاح فنحن علينا أن نسعى والتوفيق من الله عز وجل .
افتتاح مقر خاص للمراجعة :

قريباً سوف نعلن للسادة املحتاجني بموعد افتتاح مقر خاص بهم ملراجعة 
أمورهم الخاصة باملساعدات العينية واملادية وتسليم طلباتهم كما سوف نضع 
وذلك  فيه  مراجعتنا  يستطيعون  املكتبي  للدوام  ووقتاً  للمراجعني  خاصاً  وقتاً 

لتسهيل وتنظيم العمل  .

انجازاتــنا :
يف عامنا هذا انجزنا العديد من املشاريع الخريية وقدمنا الكثري من املساعدات 
للمحتاجني التي  تقدر بـ 3500 دينار ونحن يف طور دفع امليزانية لكي نستطيع 
رفع مستوى املعونات أكثر مما سبق، فمن خالل هذا املنرب ادعوا اصحاب االيدي 
اهدافنا  نحقق  ان  نستطيع  كي  واملساهمة  العمل  لدفع  معنا  اإلسهام  البيضاء 

االسالمية واالنسانية .
ترقبونا انطالقة جديدة عام2011

نتمنى أن يوفقنا الله تعاىل يف مطلع العام الجديد 1432هـ إلنجاز الكثريمن 
األعمال الخريية ورصف املساعدات للمحتاجني اكثر مماسبق وهذا االمر يعتمد 
عىل التعاون االجتماعي الخريي بني األفراد واملؤسسات كما نعدكم بعمل جديد 
ومختلف عن السابق حسب مانملك من امكانيات مادية ومعنوية لألرس املحتاجة 

هذا و)خري الكالم ما قل ودل(.
املرشف عىل املركز االجتماعي الخريي

عبدالله املسيح 

تذكري
أخي املؤمن .... أختي املؤمنة :

	 هل تجدون يف أنفسكم الرغبة يف املشاركة يف املركز االجتماعي الخريي 
بأي مقدار؟

	 هل تجدون يف أنفسكم الحاجة و االستحقاق للمعونة ؟
	 هل تعرفون أحداً يستحق املعونة ؟

	 هل لديكم أية معونة سواء مادية أو عينية ؟
	 هل لديكم عقائق أو كفارات أو ديات أو صدقات أو أخماس ؟

إذا كان الجواب بـ )نعم( يف أي منها أو يف بعضها أو يف جميعها ، ما عليكم 
سوى االتصال بالتالية أسمائهم :

األستاذ أحمد خرفوش  - 39865001
عبدالله حسن املسيح - 33211152

إبراهيم خليل إبراهيم )أبو وائل( - 39259895
حسن ريض عيل  - 39600615
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المركز االجتماعي الخيري6

 

عبداهلل ح�شن امل�شيح
امل�شرف على املركز الجتماعي اخلريي



بقلم: يوسف محمد البناء - رئيس املركز اإلعالمي
يمثل اإلعالم دوراً مهماً يف املؤسسات سواء كانت مؤسسات 
تجارية أو غري تجارية، وال بد للعمل املؤسساتي يف الجمعيات 
األهلية من أن يكون له إعالم قوي ومفعل دائماً. ارتقت جمعية 
العمل  مرشوع  تأسيس  زمن  منذ  اإلسالمي  سماهيج  مركز 
، وتم عمل نرشات  قوياً  لها إعالماً  الحقيقي فكان  املؤسساتي 
استخدام  تم  وكذلك  إعالنية  ولوحات  وكتيبات  ومطويات 
إلكرتوني  موقع  إنشاء  حيث  اإلعالم  يف  الحديثة  التكنولوجيا 

عرب  واملراسلة  الربيد اإللكرتوني واستخدام خدمة الرسائل القصرية "SMS"، للجمعية 
ويستمر اإلعالم يف الجمعية ويتطور أكثر فأكثر.

ولإلعالم دور كبري يف نرش الرسالة الحسينية والتي بدأت منذ انتصار الثورة الحسينية 
حيث قامت السيدة زينب بنت أمري املؤمنني عليها السالم بتأسيس اإلعالم الحسيني ونرش 
أول ظهور إعالمي  الحسني )ع(، فكان  اإلمام  أجلها  الذي ضحى من  الحسينية  الرسالة 
للثورة الحسينية يف مسرية السبي إىل الكوفة ومن ثم إىل الشام يف عقر دار الطغاة وقصور 

الظاملني .
يف هذا العام الجديد ويف محرم الحرام نعود لكم بعدة مشاريع منها مشاريع سابقة تم 

تطويرها ومنها مشاريع جديدة ومن ضمن هذە املشاريع:
عمل شعار جديد باسم "        " وسيكون يف جميع مختصات موسم محرم.  -1

AshoraMrkz حيث ستكون  عنوان  القصرية "SMS" تحت  الرسائل  مرشوع   -2

هذه الخدمة متاحة يف موسم عاشوراء لكل فعاليات الجمعية التي ستكون بالتعاون مع 
مأتم الزهراء عليها السالم وجمعية سماهيج الحسينية.

مرشوع الكوبونات للسنة السابعة عىل التوايل وسيتضمن سحب عىل جوائز يومية   -3
يف موسم محرم وصفر وذلك يف صالة الزهراء )ع( وبتنظيم مركز الزهراء النسائي.

مرشوع نرشة املركز، حيث العدد الخامس للسنة الثالثة، نرتقي بها كل مرة لنرش   -4
كل ما هو جديد يف الجمعية من فعاليات وأنشطة ومشاريع وغريها.

، وسيتم  ليلة 11 محرم  إىل  األوىل  الليلة  ، وستبدأ من  السينما اإلسالمية  5- مرشوع 
عرض مجموعة من األفالم اإلسالمية ويتخللها كليبات من إنتاجات الجمعية ملوسم محرم 

1432ه.

أسئلة ستطرح يف  عبارة عن  اإللكرتونية" وهو مرشوع       " مرشوع مسابقة   -5

املوقع اإللكرتوني كل ليلة ابتداءاً من 1 محرم إىل 15 محرم وخصص لكل ليلة سؤال ويتم 
الفائز  الثاني عن  اليوم  لها. وسيعلن يف  املخصص  اإللكرتوني  الربيد  اإلجابة عرب  إرسال 
باإلجابة الصحيحة عىل السؤال. كما سيطرح سؤال تخمني العدد األقرب لعدد مرات اللعن 

يف مرشوع "اللهم العن قتلة الحسني عليه السالم" لهذا العام.
هذه املشاريع اإلعالمية دعم لنرش الرسالة الحسينية التي أسستها أم املصائب ، وكذلك 

لالرتقاء بالعمل املؤسساتي الحقيقي أكثر فأكثر.
ويف الختام ندعوكم دائماً ملتابعة آخر األخبار يف موقع الجمعية اإللكرتوني 

النعل  حذو  اليومية  الحثيثة  باملتابعة  ونعدكم   ،  www.markazsamaheej.org
بالنعل.
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المركز اإلعالمي

دور اإلعالم في رقي العمل المؤسساتي الحقيقي

تابع�ا التغطيات
الإعالمية الي�ميةيف
م��شم حمرم 1432هـ

www.markazsamaheej.org



اإلصدارات الصوتية )األحزان(: )41(

 1- اأيام عا�ش�ر:-
الأداءالق�سيدة

بالغربة يا ح�را عبداهلل امل�شيح / حممد علي ر�شي . 1
علي عبدال�شهيد ر�شي

يا عبداهلل عبداهلل امل�شيح . 2
ح�شن عبدال�شهيد

عبا�ش يا عقلي علي عبدال�شهيد ر�شي. 3
جانا ملحرم عبداهلل امل�شيح. 4

�شيعي وراف�شي عبداهلل امل�شيح. 5
طب عبا�ش عبداهلل امل�شيح. 6

�شايل الأكرب علي اأب�ن�شيب. 7
دنيتي �شارت كدر عبداهلل امل�شيح /ح�شني الع�د. 8
يخيه هي و�شيه ال�شيد ح�شني اله�يدي. 9

ياجلا�شم ح�شن عبدال�شهيد. 10
2- ال�شر امل�شمى:-

يحمل�ن العر�ش  .1

اأداء الرادود احل�شيني

عبداهلل امل�شيح

ليلة الع�شرين  .2
�شهر اهلل  .3

اأم لأحمد  .4
راح عند طه  .5
ال�شر امل�شمى  .6
اأذن يا بالل  .7

3- وفيات:-
ج�شر الر�شافة 11 .

اأداء الرادود احل�شيني

عبداهلل امل�شيح

النتظار 12 .
روحي على الهادي 13 .

�شاحب الغيبة 14 .
قرٌب ينادي 15 .
4- املاأ�شاة:-

ارفع الرا�ش عبداهلل امل�شيح. 16
العتذار عبداهلل امل�شيح. 17

دنيت �شارت كدر ح�شني الع�د. 18
يب� فا�شل قلي عبداهلل امل�شيح. 19
دمعة الفجيعة علي عبدال�شهيد ر�شي. 20

خ�يا واهلل احلروف عبداهلل امل�شيح. 21
5- اأرزاء:-

بحرين احل�شني 22 .

اأداء الرادود احل�شيني

عبداهلل امل�شيح

وين الريوح 23 .
تك�شر اخلاطر 24 .
عيني �شهرانه 25 .

تهيد يا نزاع 26 .
يا نف�ش ه�ين 27 .

6- م�امتنا:-
م�امتنا 28 .

اأداء الرادود احل�شيني

عبداهلل امل�شيح

جتارة دم�ع 29 .
�شيلي يدم�عي دم 30 .

اإحنا �شيعة 31 .
مر�شل احل�شني 32 .

قمر عدنان 33 .
طيبة احلزينة عبداهلل امل�شيح وعلي عبدال�شهيد. 34

بالغربة يا ح�را ح�شني الع�د و اأحمد فايز. 35

  7- فجيعة:-
فجيعة 36 .

اأداء الرادود احل�شيني

عبداهلل امل�شيح 

ت�شحية 37 .
م�كب ال�شيم 38 .
طفلني فروا 39 .

بي�م ع�شرين 40 .
اخُللعي 41 .

اإلصدارات الصوتية )األفراح(: )14(

  1- جانا ربيع:-
الأداءالق�سيدة

جانا ربيع 1 .

اأداء الرادود احل�شيني

اأب� ح�شن الإح�شائي

علي ب�شيف الدين 2 .
للقا�شم افرح ويانه 3 .
�شع ح�شني على الدنيا 4 .

البدر املمجد 5 .
م�ال بحري �شيعي من الأ�شل 6 .

2- ع�شقهم جمرة:-
�شت الن�شاوين 7 .

اأداء الرادود احل�شيني

عبداهلل امل�شيح

بحراين 8 .
ف�رتني 9 .

�شل�ا عليهم 10 .
اأغلى �شي عندنا 11 .

ويل اهلل 12 .
3- فرقة العيد الأكرب الإن�شادية:-

يا نبينا 13 .
ن�ر املهدي 14 .

اإلصدارات الصوتية )متفرقات(: )11(
الأداءالق�شيدة

خلامت املهدية جعفر حم�شن حميد. 1
�شهر ال�ش�م 2 .

علي عبدال�شهيد ر�شي
ع�شاق ملتهب 3 .

ياأن�شار احلمية 4 .
ما منا اإل مذب�ح 5 .

قلبي اأن�شطر �شطرين 6 .
يطي�ر طريي حممد عبا�ش الع�د. 7

يب� �شكينة ال�شيد ت�فيق ال�داعي. 8
املنتظر ح�شني اإ�شالمي. 9

اإليك دم�عي )اأن�ش�دة رثائية( 10 .

- اإ�شدار اأدعية وزيارات املوؤمن" 1 11 "كهف 
ب�ش�ت القارئ ي��شف حممد ر�شي

 نواعي ح�سينية: )10(
هل دخل�ا 1 .

اخلطيب احل�سيني

ال�سيخ جمال خرفو�ص

قم جدد احُلزن 2 .
الأربعني 3 .

حمرة العني 4 .
قال �شليم 5 .

�شيد املل�ك 6 .
نعم ال�فاء 7 .

�شغلني للدين 8 .
دار الع�شكر 9 .

اىل م�شرعك مبادرات 10 .

الفيديو كليبات )األحزان(: )31(

ال�شر امل�شمى 1 .

ني
�شي

حل
د ا

دو
لرا

ء ا
اأدا

يح
مل�ش

هلل ا
بدا

 ع
يب� فا�شل قلي 2 .

قرٌب ينادي 3 .
النتظار 4 .

�شاحب الغيبة 5 .
العتذار 6 .

ارفع الراية 7 .
راح عند طه 8 .

اأٌم لأحمد 9 .
�شيخ اخلربة 10 .

كل �شنة البحرين 11 .
يا نف�ش ه�ين 12 .
يا قمر عدنان 13 .
عيني �شهرانه 14 .

احنا �شيعة 15 .
تك�شر اخلاطر 16 .

يا مامت احل�شني 17 .
جتارة الدم�ع 18 .

م�كب ال�شيم 19 .
دمعة الفجيعة علي عبدال�شهيد ر�شي. 20

دنيتي �شارت كدر ح�شني عبا�ش الع�د. 21
حب احل�شني ح�شني اإ�شالمي. 22

يب� �شكينة ال�شيد ت�فيق ال�داعي. 23
ردو علّي علي عبدال�شهيد ر�شي. 24

جدي يا جدي ح�شني ال�شي�شي. 25
تركت اخللق عبداجلبار الدرازي. 26
ل� اأن متع�ف اأب� فرا�ش الربين. 27

يا م�شم�م اأب� فرا�ش الربين. 28
جينا كربالء اأب� فرا�ش الربين. 29

يا ابن الزهرا عي�شى الغي�ش. 30
يالغايل يا ح�شني �شيد ت�فيق ال�داعي. 31

الفيديو كليبات )األفراح(: )18(

�شت الن�شاوين 1 .

اأداء الرادود احل�شيني
عبداهلل امل�شيح

بحراين 2 .
يا ف�رتني 3 .
�شل� عليهم 4 .

ويل اهلل 5 .
اأغلى �شي عندنا 6 .
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إنتاجات اإلنتاج الفني8



و�سل عدد الإ�سدارات 
مائة وخم�شـ 125ـة وع�شرين 

اإ�شدارًا �ش�تيًا ومرئيًا أصدر اإلنتاج الفني يف الجمعية إصدارە العزائي السابع فجيعة وذلك ملوسم 
محرم 1432هـ.  

تم التسجيل يف استديوهات مون ميديا )م. حسني الحداد( ومشكور ميديا )م. 
عيل مشكور( وسوند ميديا )م. حسني فيصل(. ويتضمن اإلصدار 6 قصائد 

وهي )فجيعة، تضحية، موكب الشيم، طفلني فروا، بيوم عرشين، الُخلعي(.
وقد تم تصوير قصيدتني وموال لفيديو كليب وهما )موكب الشيم، والُخلعي، 

موال فجيعة(وسيتم عريض هذين العملني عىل شاشة قناة فورتني.
حيث أرشف عىل هذا اإلصدار املخرج يوسف أحمد خرفوش.

ترقبوا اإ�صدار الأفراح 1432 هـ

للرادود احل�شيني
عبداهلل امل�شيح

9
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اإلنتاج الفني

كليب "با ابن الزهراء" للرادود احل�شيني عي�شى الغي�ش امل�ش�ر القدير عمار عبداجلليل يف ت�ش�ير اأحدالكليبات املمثل �شادق خرف��ش - كليب اخُللعي

الرادود احل�شيني عبداهلل امل�شيح واملخرج ي��شف خرف��ش - كليب "م�كب ال�شيم"لقطة اأخرى من كليب اخُللعيلقطة اأخرى من كليب "با ابن الزهراء" للرادود احل�شيني عي�شى الغي�ش 



كلمة ال�شبابي
من  لنا  عاد  قد  الحزن  شهر  هو  هذا 
من  الكثري  عاشوراء  من  لننهل  جديد 
عملنا  يف  تساندا  التي  والدروس  العرب 

املؤسساتي.
ونشكر مجلس ادراة الجميعة عىل تجدد 
الشبابي  املركز  يف  السابق  عملنا  يف  الثقة 
إنجاح  يف  ساهم  من  جميع  أيضا  وأشكر 
أن  كما  املاضية،  الفرتة  يف  الشبابي  أعمال 
الجديد  االئتالف  يف  والشبابي  العرشين  تحت  ملركز  الجديدة  الخطة 
من  بالكثري  ونعدكم  السابق  من  وأوسع  أكثر  بعمل  تنبي  بينهما 
القادمة  األيام  يف  لكم  سنقدمهما  التي  املميزة  والفعاليات  النشاطات 
الجمعية عىل اضافتنا يف  إدارة مجلس  الله تعاىل، وأيضا نشكر  بأذن 
األمور  من  الكثري  علينا  سيسهل  حيث  للجميعة  العمومية  الجمعية 
وأهمها إيصال أفكار املركز الشبابي وتحت العرشين عن طريقنا نحن 
بحيث أننا أعضاء يف مجلس إدارة الجميعة العمومية. وأيضا بما أني 
رئيس قسم املشاريع يف الجمعية أنعدكم يف االيام القادمة بطرح الكثري 
من املشاريع الجديدة واملميزة والتي ستحوز عىل رضاكم إن شاء الله 
تعاىل، ويف الختام أقول فلنجعل عاشوراءنا عاشوراءاً حسينياً بأخلقنا 

وبأفعالنا وببكائنا وبحزننا عىل أبي عبد الله الحسني عليه السالم.
السالم عىل الحسني 

وعىل عيل بن الحسني 
وعىل أوالد الحسني 

وعىل أصحاب الحسني 

نائب رئيس املركز الشبابي 
جعفر محسن حميد 

الدرس األسبوعي 
ملركز حتت العرشين

ملركز  املستمرة  الفعاليات  من  األسبوعي  الدرس  يعترب 
تحت العرشين عىل مدار السنة باستثناء توقفها املؤقت 

يف املواسم مثل شهر رمضان وشهري محرم وصفر.
يبدأ الدرس بعد صالة الجماعة كل ليلة ثالثاء يف مأتم 
الزهراء عليها السالم ملدة ال تتجاوز العرشين دقيقة. يستهدف الشباب والناشئة 
وكل من هم تحت العرشين عاماً، ويحارض يف هذه الدروس سماحة الشيخ جمال 

خرفوش.
لصقل  وتربوية  أخالقية  مواضيع  تتناول  دورات  عن  عبارة  الدروس  وهذە 
ملا  استمرت  الطاعة"  "مسلك  يف  مواضيع  تتضمن  كانت  األوىل  الدورة  الشباب. 
يقارب العرشين درساً، واآلن بدأنا دورة جديدة بعنوان " وقل اعملوا". ومن هنا 

ندعوا شباب القرية لحضور هذه الدروس ملا فيها من الفائدة واملتعة.

حمرم رمز للعطاء 
والت�شحية يف اآن واحد

الشعائر  املؤمنون  يقيم  حيث  اآلل،  مصائب  فيه  وتتجدد  الحرام  محرم  شهر  علينا  يطل 
الحسينية، امتثاالً ألمر الله تعاىل " ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب" وانطالقاً 
من هذا األمر يقيم املؤمنون هذه الشعائر عن طريق إقامة مجالس التعزية يف جميع أنحاء 
املعمورة وإقامة اللطم والنوح عىل اإلمام الحسني )ع( الذي ضحى بأغىل ما يملك وهي نفسه 

الرشيفة وأبنائه وأهل بيته يف سبيل إعالء كلمة الحق ونرصة الدين.
مشاركة من: حسني عيىس عبدالحسني أبونصيب
عضو إداري يف مركز تحت العرشين
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الشبابي وتحت العشرين10

عمار عبداجلليل ر�شي
رئي�ش مركز حتت الع�شرين



هيكلية مجلس إدارة املركز الشبابي

للدورة الثانية 2010 - 2012م

عبدالله حسن املسيح - رئيس املركز الشبابي.

جعفر محسن حميد - نائب الرئيس.

يوسف محمد عيل البناء - رئيس املركز اإلعالمي.

يوسف أحمد خرفوش - رئيس مركز اإلنتاج الفني.

عيل عبدالشهيد ريض - عضو إداري

هيكلية مجلس إدارة مركز تحت العرشين
للدورة الثانية 2010 - 2012م

عمار عبدالجليل ريض- رئيس مركز تحت العرشين.
السيد حسني الهويدي - نائب الرئيس.

األعضاء اإلداريني:
حسن عيىس أبونصيب.
حسني عيىس أبونصيب

رضا عباس ريض.
أحمد فايز أحمد خرفوش.

عيل عباس ريض.
عيل حسني يوسف خرفوش.

11
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الهيكليات الجديدة



افتتاح اجللسة األسبوعية لسامحة الشيخ مجال خرفوش
تم افتتاح الجلسة األسبوعية لسماحة الشيخ جمال خرفوش يف يوم االثنني ليلة الثالثاء 4 أكتوبر 2010م بمقر الجمعية يف مأتم الزهراء )ع( بالطابق الثاني. 

وموعد الجلسة كل ليلة ثالثاء من كل أسبوع تبدأ من الساعة السابعة إىل الساعة العارشة ليالً.
وقد شهدت الجلسة منذ يومها األول أقباالً كثيفاً ونوعياً سواء من داخل القرية أو من خارجها، والصور املدرجة تكفي عن الرشح.
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الجلسة األسبوعية12
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الجلسة األسبوعية



غردت الطيور وصدحت بالعرس الوالئي لذكرى تنصيب اإلمام علي عليه 

السالم خليفة بعد الرسول صلى الله عليه وآله في مأتم الزهراء )ع( وكان 

ذالك بتاريخ 2010/11/25م الموافق يوم الخميس ليلة الجمعة فكان لهذا 

العرس بصمة ووقع كبير في نفوس الموالين ألهل البيت عليهم السالم ولم 

وآله في غدير خم  عليه  الله  النبي صلى  بها  التي صرح  الكلمات  تلك  تكن 

مجرد كلمات، وإنما ليقول) اليوم أكملت لكم دينكم( بتنصيب أمير المؤمنين 

علي عليه أفضل الصالة والسالم )من كنت موالە فهذا علي موالە اللهم وال 

من واالە وعاد من عاداە وانصر من نصرە واخذل من خذله وادر الحق معه 

حيث دار أال فليبلغ الشاهد الغائب( .

عنها جميلة حيث شاركت  نقول  أن  يمكن  ما  اقل  فقرات  الحفل  تخللت 

فرقة العيد األكبر بأهزوجة والئية أيضا صدح البلبل الناشئ الشاعر حسين 

وكان  األغر  الغدير  عيد  بمناسبة  والئية  شعرية  بقصيدة  الحلواجي  حبيب 

وفي  الحفل  في  معنا  ولمشاركته  له  موصول  والشكر  الرائع  بأدائه  متألقاً 

التقديم وإدارة الحفل الرادود جعفر محسن حميد والرادود عبدالله المسيح 

اللذان أتحفانا بالجلوات والمواقف الغديرية الفريدة من نوعها نترككم اآلن 

مع صور الحفل وبعض المقاطع المرئية والسمعية للمناسبة .
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احتفاالت وفعاليات14

غردت الطيور وصدحت بالعرس الوالئي لذكرى تنصيب اإلمام علي )ع(

ال�شاعر النا�شئ ح�شني احلل�اجي



اإلمام  مولد  بمناسبة  احتفاالً  بالجمعية   العشرين  تحت  مركز  أقام 

فيها  يقيم  التي  التوالي  على  الثانية  السنة  وهي  السالم،  عليه  الرضا 

مركز تحت العشرين هذه الفعالية. بدأ االحتفال في تمام الساعة الثامنة 

الزهراء  مأتم  أكتوبر 2010م، في  الموافق 22  الجمعة  يوم  من  مساءاً 

بالمناسبة،  قيمة  بكلمة  خرفوش  جمال  الشيخ  بمشاركة  السالم،  عليه 

والرادودين القديرين عيسى الغيص من قرية الدير، والرادود القدير أبو 

حسن اإلحسائي من المملكة العربية السعودية، وقد أتحفونا بجلواتهم 

على  تدل  جميلة  أنشودة  األكبر  العيد  لفرقة  كان  وقد  البديع،  وأدائهم 

مستواهم العالي والمتطور.

15
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احتفاالت وفعاليات

بتنظيم مركز تحت العشرين..

 احتفال مولد اإلمام الرضا )ع( ..بمشاركة اإلحسائي والغيص
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مركز الزهراءع النسائي16



تعلمنا من احلسني )ع(
لقد تجددت مآيس كربالء وتعلمنا الكثري من هذە امللحمة الخالدة و السيما إذا كان بطلها وسيدها وقائدها وشهيدها أبو عبد 

الله الحسني  فقد علّمنا الحسني أّن الدم يقهر السيف بإرادة الشهادة، حني استشهد يف سبيل الله واإلسالم.
وعلّمنا أّن الحياة بالقهر والذّل هي املوت بعينه، حني أبى أن يعطي بيده إعطاء الذليل.

وعلّمنا كم من فئٍة قليلٍة غلبت فئًة كثريًة بإذن الله، حني غلب بمواقفه ومبادئه جموع الطغاة.
فالحسني مدرسة لكّل املستضعفني يف ثورتهم عىل املستكربين.

والحسني إمام لكّل العاملني عىل إقامة حكم الحّق واإلسالم.
والحسني هو من قال عنه جّدە رسول الله : سيّد شباب أهل الجنة.

فحرٌي بنا أن نحزن ونبكي ونلطم ونجدد الحزن لعطائه  كل هذا العطاء 
فعظم الله لك األجر يا رسول الله والسالم عىل الحسني وعىل األنصار الذين بذلوا مهجهم دون الحسني ورحمة الله وبركاته.

مشاركة من: صادق عبداملجيد خرفوش )أبونعيم(

دنيتي صارت كدر و السماء َتُمور  من شفت نوره ظهر هالل عاشور، 
بالذكرى  املؤمن  فيها  يعزي  التي  العاشورائية  بأيامه  املحرم  لشهر  إنه 
بمختلف  العالم  كل  قلوب  أجهشت  التي  والفجيعة  والشنيعة  الفضيعة 
أطيافهم ومذاهبهم وهي ملحمة استشهاد سيد شباب أهل الجنة و أهل 
الله )ص( الحسن والحسني سيدا شباب  بيته وهو من قال عنه رسول 
أهل الجنة ، اإلمام الحسني ابن عيل ابن أبي طالب )ع( الذي ضحى بأهله 
وماله من أجل الحق يف قصة تاريخية ال تنىس لنتعلم من تألأل أنوارهم 
يف  منه  ننهل  الذي  علمهم  وغزارة  خصالهم  وحسن  أرواحهم  وطيب 
التي تجعل كل الشباب يجتمعون بمختلف توجهاتهم  املناسبة الحزينة 
مختلف  من  للعزاء  السنوية  املراسم  يف  للمشاركة  وأطيافهم  ومذاهبهم 
مناطق البحرين بمدنها وقراها هي يف حد ذاتها وحدة إسالمية وطنية  
واجتماعية ثقافية ، واملالحظة األهم بأن الكثري من الشباب يلتزم بدينة 

أكثر يف هذا الشهر وهي فرصة للتغيري والسري عىل الطريق الصحيح.
ونحن كشباب عندما ننجذب ال شعورياً أليام عاشوراء ليس فقط للطم 
والبكاء أو الستماع للخطب واملحارضات فقط فكل املراسم والشعائر التي 
تقام ليست للتسلية أو للمشاهدة ، إنما هي لالستفادة وللتعلم ولإلقتداء 
بهم و التصور بصورهم ومن ابرز األمثال الفارس الشاب عيل أبن الحسني 

األكرب الذي عاف الحياة ولذائذها لريسم لشبابه طريق الخلود.
يف  األمثلة  أروع  املؤمن  والشاب  الشجاع  الفارس  هذا  لنا  رضب  لقد 

تحمل  يف  الله  عىل  والتوكل  والعزيمة  الصرب 
املسؤولية مهما بلغ حجمهما وعظمها، وكانوا 

مصداقاً لقوله تعاىل)........إِنَُّهْم ِفتْيٌَة آَمُنوا ِبَربِِّهْم َوِزْدَناُهْم ُهدًى )13( 
َماَواِت َواألَْرِض لَْن َنْدُعَو  َوَرَبْطنَا َعىَل ُقلُوِبِهْم إِْذ َقاُموا َفَقاُلوا َربُّنَا َربُّ السَّ

ِمْن ُدوِنِه إِلَهاً لََقْد ُقلْنَا إِذاً َشَططاً )14(( سورة الكهف.
يقينه  و  لقناعته  بل  فقط  وحسبة  لنسبة  والدە  يساند  لم  األكرب  إن 
بالقضية الحسينية وتحمل املسؤولية كشاب مسلم يرى الفساد يف األمة 

ومن واجبه الوقوف مع الحق .
بل  الكرام  مرور  تمر  أن  املناسبة  هذه  يدع  ال  أن  شباب  كل  وعىل 
يجعلها نقطة تحول يف حياته من خالل االستفادة من املواعظ والحكم 
لهذە امللحمة التي جسدت أروع أنواع الشباب املسلم ، ومن يودع هذه 
املناسبة وهو لم يستفيد أي يشء فهو لم يعش أيام عاشوراء بحقيقتها 

وهو الخارس األول.

همسة خرفوشية .. 
الحسني ألجل الدين ضحى بأهله و روحه و من يريد الحق يجب أن 
يضحي ،ولذلك يجب عىل كل شباب مسلم أن ينهض بمسؤوليته الرشعية 
واألخالقية والوطنية من أجل صالح األمة اإلسالمية وهو ما جسده سيد 

شباب أهل الجنة الحسني )ع( يف امللحمة التاريخية الحسينية.
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مقاالت

  هذيان ال�شباب

ما الذي ج�سده �سيد �سباب اأهل اجلنة
بقلم : عيل أحمد آل خرفوش



من الموقع اإللكتروني 

لسماحة الشيخ جمال خرفوش

تجمعنا و أستاذنا العالمة الكبير و األديب الخبير السيد 

محمد صالح العدناني الموسوي )قدس( الكثير من الذكريات 

العالم  هذا  شخصية  عظم  عن  تنبئ  التي  المهمة  والمشاهد 

لدى  التقدير  و  التبجيل  من  واقعاً  حقه  ينل  لم  الذي  الجليل 

عامة الجماهير. 

المدرسة  هذه  تالمذة  أحد  أكون  أن  الشرف  بالغ  لي 

السيد  األستاذ  لوالدنا  المقربين  ومن  بل  األطراف،  المترامية 

العدناني )قدس(، حيث كان يخصني بما لم يخص به غيري 

في الكثير من المواطن و بالكثير من الخصوصيات. 

    ذكرياتنا مع العدناني )1( 

 تستحق عشرة دنانير 

 ما زلت أتذكر جيداً لما تجرأت و طلبت منه أن يلحقني 

مأتم  من  خارجاً  األنيق  حذاءه  يلبس  هو  و  عنده  بالتصنّع 

سماهيج الكبير، حيث بادرني باالستعداد التام خصوصاً لما 

علم أني نجل األستاذ أحمد خرفوش. 

1416هـ  لعام  المحرم  من  الحادي  يوم  من  معه  بدأت 

نلت  الكبير حيث  الموافق 1995م و ذلك في مأتم سماهيج 

إعجابه و تنبأ لي بمستقبل واعد، و استمر ذلك الوضع لغاية 

األستاذ  للسيد  مفاجأة  المحرم حيث حضرت  الرابع من  يوم 

العيار  من  كانت  و  أخرى،  جهة  من  للجمهور  و  جهة  من 

أطوار  من  طورين  باستنساخ  جميعاً  فاجأتهم  لما  الثقيل 

أستاذنا العدناني الحصرية في قصيدة )لوال القضا و الحيلة 

أن  العادة  كانت  الجمري.  عطية  مال  للمرحوم  دبروها(  اللي 

يسبقني أستاذي ألولى عتبات المنبر قبل أن أصل إليها نزوالً، 

و لكن فوجئت هذه المرة باألستاذ ما بارح مكانه مسترخياً 

في جلوسه شبه المستلقي من نشوة الفرح و السعادة قائالً 

ما نصه : ) يا شيخ جمال، تستاهل عشرة دينار على هالقراة(. 

إذ لم يسبق ألحد من طالبه أن أتى بهذين الطورين بمثل ذلك 

الضبط في األداء و كأنه هو، فلم يكن يخاطبني أو يسميني 

من ذلك اليوم إال بـ )الشيخ جمال( حيث كان يغضب إذا ما 

ناداني أحد من كبار السن بـ )مال جمال(، علماً بأني لم أكن 

قد سلكت السلك الحوزوي بعد!! حتى أن بعض لصقاء السيد 

األستاذ من كبار السن كالمرحوم الحاج عبد النبي إسماعيل 

العدناني  بقول  مستشهدين  التعاطي  ذات  يسلكون  كانوا 

التي  النعال  هو  و  مداساً  أهداني  لذلك  تعزيزاً  و  )قدس(. 

يلبسها طلبة العلوم. كانت تلك إحدى تنبوءات سماحة العالمة 

العدناني )قدس( و البقية تأتي. 

 ذكرياتنا مع العدناني )2( 

أنت أستاذ و ال تحتاج إلى تعليم 

السيد  سماحة  أرخصني  المحرم  عشرة  انتهاء  بعد 

لالستقالل نهائياً في الخطابة بعد أن قال لي إنك )أستاذ( و 

ال تحتاج إلى تعليم، و ها قد اكتسبت خبرة جيدة في الصعود 

على المنبر و هذا ما كان ينقصك. دعاني ذات يوم إلى زيارته 

الذي كان  السيد جالل  ابنه  بمعية  بالنعيم، فزرته  في منزله 

يتعهد والده بالتوصيل، فدخلت إلى الغرفة التي فيها مكتبته 

و  )السروال  البسيطة  بمالبسه  كان  حيث  الثرة،  العدنانية 

الفانيلة( مستقبالً إياي ال بابتسامة حانية بل بضحكة عالية 

استحق  أكن  لم  أني  له من فخر عظيم مع  فيا  بي  استئناساً 

ذلك البتة. 

صور  تصليق  و  كعادته  كتبه  تجليد  في  مشتغالً  كان   

الورود الجميلة في دفاتر المخطوطة بيده سواء تلك التي كانت 

أخرج  قليل  بعد  لكتبة.  أو كمخطوطات  المنظمة،  لخربشاته 

)ربما تستفيد   : قائالً  إياها  أعطاني  و  ورقة من درج مكتبه 

سلمني  تحتاجها(.  ال  أنك  مع  مسيرتك  في  الورقة  هذه  من 

في  تلقى  التي  القصائد  ألنواع  جدولة  بها  إذا  و  الورقة  تلك 

المحرم و توابعها، حيث  المهمة خصوصاً عشرة  المناسبات 

تقسم الورقة إلى يوم المناسبة و القصيدة األولية العربية ثم 

القصيدة الدارجة المناسبة لها، ال على أساس ما يعمل به هو 

مع  و  المبتدئين.  من  المتعلمين  به  يفيد  أن  يمكن  ما  إنما  و 

أني لم أعمل بما فيها كثيراً نظراً لكثرة الخيارات التي كانت 

في ذاكرتي من جهة، و هيمنتي حفظاً على أكثر ما ورد فيها 

إلى  راجعاً  مهماً  أمراً  منها  استفدت  أني  إال  أخرى،  من جهة 

الدعاية التي كانت تبث آنذاك كثيراً على السيد األستاذ و التي 

مفادها أنه بالرغم من كثرة الخريجين على يديه إال أن جهداً و 

لو بسيطاً من السيد لم يبذل لهم. لقد وجدت في هذه الورقة 

نعم المعين للمبتدئين و هي من جهده و بنات أفكاره. و من 

من  الطريقة  ذات  اتباع  في  الورقة  تلك  أفادتن  أخرى  ناحية 

التخطيط مع إضافة القليل إليها كي أعتمدها لتحضيراتي و 

تدريبي للمتدربين فكانت ناجحة و عملية بشكل ملحوظ. 

قيامي  و  باالستقالل  لي  السيد  إرخاص  من  البرغم  و   

مأتم  ليلة خميس في  عادة كل  بأن أسست  باالستقالل فعالً 
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  ذكرياتنا
مع اأ�ستاذنا العالمة ال�سيد حممد �سالح العدناين )قد�ص(



العائلة  و  الموسوم  الوالد  من  بتشجيع  السالم  عليها  الزهراء 

الكريمة، إال أني آثرت القراءة معه تبركاً و زيادة في اإللتصاق 

به، فكنت أقرأ معه لغاية ما بعد عشرة المحرم من السنة التالية 

)1417هـ(، غير مكترث بإشارات و تصريحات )التعيير( و 

)التهكم( من أستاذنا الغالي الذي كان فرحاً قطعاً بتواجدي 

معه، إال أنه كان ال يريدني أن أعتمد عليه، بل أعتمد على نفسي 

لما وجد من االستعداد فّي. 

 

ذكرياتنا مع العدناني )3( 

أنت من يعرف خطي 

إلى من يفك شفرات و رموز  كان السيد األستاذ محتاجاً 

خطه المبارك بالرغم من أناقته و تنظيمه و استخدام األقالم 

الراقية و األحبار الوافية، فكانت تلك المشكلة تسبب له قلقاً 

عملية  كانت  إذ  مؤلفاً،  أو  كتاباً  يطبع  أن  يريد  حينما  كبيراً 

التدقيق تستغرق الكثير من الوقت بينه و بين المطبعة لكثرة 

األخطاء األولية التي تتكرر أمثالها في كل مرحلة من مراحل 

في  المطبعة  مع  يبذله  الذي  الجهيد  الجهد  مع  و  التدقيق. 

الطباعة،  فيما بعد  التدقيق إال أن األخطاء تكون كثيرة أيضاً 

فاستعان بي كي لما علم أني أملك كمبيوتر في الوقت الذي 

يده  بخط  ما  أكتب  أن  مني  طلب  إذ  الجهاز،  ذلك  فيه  يعز 

بالكمبيوتر ليكون جاهزاً للطباعة اختصاراً للوقت و الجهد و 

المال بعد أن تيقن بأني خبير في فك رموز خطه الشريف. 

و بالفعل قمت بواجبي نحو أستاذي في عدد من األعمال، 

إال أن انشغالي بالدراسة الجامعية و الخطابة و غيرهما أدى 

لإلعتذار عن الكثير مع شديد األسف. عموماً مما يجب أن يذكر 

في هذا المقام أن سماحة السيد األستاذ العدناني )قدس( قد 

أعدها  التي  المتنوعة  أهداني دفتراً هو عبارة عن محاضراته 

طالب  أبي  بن  علي  المؤمنين  أمير  استشهاد  مجالس  لقراءة 

المطبعة،  في  طبعها  التي  و  يده  بخط  مكتوبة  السالم  عليه 

حيث كان ذلك الدفتر من أغلى ما أملك من أستاذي. 

  ذكرياتنا مع العدناني )4( 

أريد وجبة العشاء من اللطيف 

كان أستاذنا كثير الزيارة لمنزل الوالد و ذلك منذ القدم، 

إال أن زياراته قد زادت كثيراً بعد أن صار أستاذي، فكان يمر 

مجلس  قراءة  من  ينتهي  حينما  األسبوع  في  مرة  األقل  على 

العشاءين  الكبير حيث يصلي  المأتم  في  الثالثاء  يوم  العادة 

في منزل الوالد ثم يتناول العشاء.

في أول األيام كان والدنا الكريم يسأل أستاذنا الفاضل عن 

ماهية العشاء الذي يفضله كونه كبير في السن و قد ال يصلح 

له أي نوع من الطعام، فأجابه بأنه ال يريد سوى طعاماً خفيفاً 

مما لدينا في المنزل. اتفاقاً كان عشاؤنا لذلك اليوم سندويشات 

كبدة )جبود( من كفتيريا أبو سامي المشهور بالمحرق، فقدم 

له الوالد عدداً من السندويشات هو و ابنه السيد ضياء الذي 

صار سائقاً له بعد أخيه السيد جالل، فقال للوالد أنه ال يأكل 

)الروتي( فإذا يوجد خبز من أي نوع سيكون أفضل، فجيء 

و  )الروتية(  من  الكبدة  قطع  ينزع  فأخذ  اللبناني  بالخبز  له 

تناول  لما  و  اللبناني،  الخبز  من  صغيرة  قطعة  في  يضعها 

اللقمة األولى و إذا به يقول : إنه لطيف، فأجابه الوالد بأن هذە 

الكفيتيريا تعد األولى في المحرق في إعداد الكبدة بالرغم من 

ذات  يطلب  للعشاء  منزلنا  يزور  كلما  صار  و  ثمنها.  رخص 

النوع من السندويشات حيث يقول : إأتوتي باللطيف، فنفهم 

أنه يعني كبدة أبو سامي. 

ذكرياتنا مع العدناني )5( 

لن تظهر لك و ال صورة واحدة !! 

من المعلوم أن مجلس بيت الوالد كان عامراً عصر كل يوم، 

و ما أن تفتح أبوابه الستضافة أي ضيف في غير وقت العصر 

من  يوم  في  العائلة.  و  األعمام  من  لو  و  تلقائياً  يمتلئ  فإنه 

بغير  بالمنزل  العدناني  األستاذ  السيد  بينما سماحة  و  األيام 

الزي العلمائي كعادته، قام أحد هواة التصوير من أبناء عمي 

الصغار في السن باستئذان السيد لتصويرە، فاعتذر قائالً أنه 

اآلن ليس بالزي العلمائي فال يصلح التصوير، لكنه وعده أن 

يهديه صورة جميلة بالزي العلمائي في األيام القليلة القادمة. 

لم تكن تلك الفكرة لتعجب إبن عمي حيث أصر على التصوير 

فأذن له حيث أكثر من التصوير، و في األثناء التفت إليه السيد 

العدناني قائالً بابتسامته العريضة : صّور ماشئت من الصور 

فلن تظهر لك و ال صورة واحدة!! و كنا جميعاً قد أخذنا ذلك 

الموقف على أنه ضمن إطار طرافة السيد و دعابته، و لكن 

لم  الفيلم،  حينما حمض  أنه  عمي  إبن  أخبرني  لما  المفاجأة 

تظهر له و ال صورة واحدة من جملة ما ال يقل عن 8 صور 

الصور  باقي  سلمت  حين  في  جميعاً،  احترقت  فقد  للسيد، 

المحمضة التي ال تخص السيد!!! 

ذكرياتنا مع العدناني )6( 

خطيب و أستاذ و ناع و شاعر

به  افتتحنا  الذي  الكبير  العرس  ذلك  ملياً  أتذكر  زلت  ما 

الخير  أهل  يد  على  مرة  بنائه ألول  بعد  الشيخ رشيد  مسجد 

بتاريخ 2005/5/19م، حيث ألقى السيد جمال الدين نجل 

السيد العدناني قصيدة نيابة عن أبيه الذي بات ال يقوى على 

هذا  بناء  على  العمل  في  دورنا  على  عرج  إذ  كهذه،  مواقف 

األمر  أبداً  فّي  تكن  لم  ذكر صفة  ثم  العظيم  األثري  المسجد 

الذي أثار استغرابي و استغراب الناس، و هي صفة )الشاعر( 

بقوله : 

َخِطيٌْب َو أُْستَاٌْذ َو َناٍْع َو َشاِْعٌر

َكَماْ ِفْي ُلَغاِْت اإلِْنِجلِيِْز َقْد اِْعتَلَْى 

فأخذت أفكر كثيراً في ذلك األمر ألن السيد األستاذ يعرفني 

أنا  و  شاعر  بأني  ذكر  فكيف  خافية،  عليه  تخفى  ال  و  جيداً 

لست بشاعر؟!! هنا فهمت بأن السيد األستاذ أراد بذلك إلفاتي 

إلى أن قريحة الشعر و موهبة النظم موجودة لدي إال أنها ال 

تحتاج ألكثر من شحذ بسيط لها كي تنطلق و تتفجر. فبدأت 

بمحاوالتي الشعرية التي كانت و لله الحمد ثرية كماً و كيفاً، 

حيث استمر العطاء الشعري و توقد، كل ذلك بفضل أستاذي 

العدناني الذي أبى أن يرحل من الوجود دون أن يلفتني إلى 

هذه النعمة العظيمة التي بها أخدم أهل بيت النبوة و معدن 

الرسالة و أدافع عن الدين القويم و الوالء العظيم. و هذە هي 

ال  باتت  التي  و  العدناني بخصوصي  أستاذنا  تنبوءات  أعظم 

تخفى على أحد، فله الفضل في هذا الباب بما ال ينازعه فيه 

أحد.
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صور من عاشوراء20
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صور من عاشوراء

عدسة  من  صور 
حسين الفرج
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صور من عاشوراء22

صور من بعض 
المجالس الحسينية

ل�شماحة ال�شيخ جمال خرف��ش
ع�شرة املحرم 1432هـ



مركز  جمعية  إلدارة  يطيب   �
بخالص  التقدم  اإلسالمي  سماهيج 
الحاج  إىل  واالمتنان  والتقدير  الشكر 
وذلك  خرفوش  حسن  محمد  عيل 
لحضورە الدائم والدعم املادي واملعنوي 

الالمحدود لفعاليات الجمعية.

الحاج  الجمعية  إدارة  تتوجه   �
عباس ريض عيل ملشاركته وحضورە 

الفعال يف فعاليات وأنشطة الجمعية، 

يف  والخفيفة  اللطيفة  ومداخالته 

االحتفاالت.

شكر و تقدير
23
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الحاج حبيب اليتيم

إبتسامة أبوية حنونة...
وتواجد دافئ...

أبقاك الله بركًة وذخراً

الخطيب الحسيني السيد علوي التوبالني
تاريخ الوفاة: الجمعة 13 أغسطس 2010م

الخطيب الحسيني الشيخ محمد جابر الحجري
تاريخ الوفاة: األربعاء 15 سبتمرب 2010م

ون
حل

ء را
طبا

خ
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