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لقاءات وزيارات ... �ص 8
- زيارة دار امل�شنني.

ال�شيخ حممد  اآية اهلل  مع  لقاء   -
�شند.

- لقاء مع املجل�ص العلمائي.
مهدي  ال�شيخ  اهلل  اآية  مع  لقاء   -

احلوري البحراين.

مركز الزهراء الن�سائي ..�ص29
- مقابلة مع اإدارة املجل�ص احل�سيني 

املوحد..
- ترقبوا مو�سم الزهراءع ال�ساد�ص.

جديد اإ�سدارات حمرم .. �ص17

اأقالم مركزاوية.. �ص 14
- ق�شيدة " ِفْقَه الَفِقْيِه".

- هالل حمرم.
ي". - خاطرة "دمٌع دمِّ

من ذاكرة اخلطباء وال�شعراء   
وخدام اأهل البيت ع  ...�ص 25  

- ال�شيخ عبداحل�شن اآل طفل.
- ال�شيد جعفر الكربابادي.

- ال�شاب �شادق العرادي.
- ال�شيخ ح�شن الدم�شتاين.

مو�شم الإحياء العا�شورائي
ليليًا يف عشرة  زيارة عاشوراء  - قراءة 

حمرم بعد صالة العشاءين مباشرة.
- مشروع لعن قتلت اإلمام احلسني عليه 

السالم.
الزهراء )ع( يف عشرة حمرم.- سينما املركز اإلسالمية ليليًا يف مأمت 

للتفاصيل صفحة 3

ال�صب�بي يحتفل بعيد الغدير الأغر يف م�أمت اأبون�صيب 
أقامت مجعية مركز مساهيج اإلسالمي احتفال عيد الغدير األغر يف مأمت 

بونصيب ... للتفاصيل صفحة 23

جتديدات وصيانة مقر املركز
وصالة الزهراء )ع(

مقر  يف  التجديدات  و  الصيانة  أعمال  بدأت 
اجلمعية حيث مت نقل امللفات و األدوات و األجهزة 
أعمال  بدأت  ثم   ، املخزن  إىل  املوجودات  باقي  و 
الصيانة بعد يومني حيث سيتم صباغة احلوائط و 

اجلدران... التفاصيل صفحة 13

مقابالت وحوارات ... �شفحة 18
- مع الرادود اأبو ح�سن الإح�سائي.

- مع رئي�ص ماأمت الر�سول الأعظم)�ص(
- مع مهند�ص ال�سوت ح�سني احلداد.

- مع امل�سور واملخرج ح�سن ن�سر.

جمعية مركز �سماهيج اال�سالمي جبميع أعضائها 
ومنتسبيها حتمد اهلل العلي القدير وتشكره على سالمة مساحة آية 

اهلل الشيخ عيسى أمحد قاسم وتتمنى له دوام الصحة والعافية.

اإداريو واأع�شاء ومنت�شبو جمعية مركز �شماهيج الإ�شالمي
يعزونكم مب�شاب اأبي عبداهلل احل�شني عليه ال�شالم

اآخر اأخبار املنحة املالية 
مشروع  للبدء يف  املقرر  الفعلي  الزمن  حبسب 
املنحة عمليًا ، فإن حلظة البداية ستكون مع بداية 
املتفق  اخلطة  مع  متاشيًا  اجلديد  امليالدي  العام 
عليها مع وزارة التنمية و الشئون االجتماعية. و من 
اجلدير بالذكر أن فريق العمل املوكل بهذه املهمة 

.... للتفاصيل صفحة 2

مواكب الأ�شبال دليل الوعي باأهداف
الثورة احل�شينية وال�شعائر احل�شينية ال�شريفة

منذ اليوم األول من انطالقة إدارتنا وحتى اآلن وهي قائمة من اجل تقوية 
الشعائر احلسينية واملوكب احلسيين 
ثقافة  هو  املوكب  الن  خاص  بشكل 
للثورة احلسينية الشريفة وهو صوتا 
هادر لشعارات اإلمام احلسني )ع( 

التفاصيل ... صفحة 21
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ها هو شهر احلسني عليه السالم يعود كرة أخرى ، ليعلن عن مضي عام كامل على نشرة املركز ، اليت أصدر العدد األول منها يف مثل هذا 
املوعد. و هاهي نشرة املركز تثبت جناحًا بعد جناح لتؤكد على اخلطى الثابتة و احلثيثة للجمعية يف السري على منهاج شعارها الدائم )حنو عمل 
مؤسساتي حقيقي( ، إذ تعترب هذه النشرة إحدى الدالئل البّينة على العمل املؤسساتي احلقيقي و ذلك من منطلقني : األول، كون النشر اإلعالمي 
من أهم ركائز العمل املؤسساتي الرصني ، و الثاني و هو األهم كون النشرة تعنى يف جلها بأخبار اجلمعية اليت تشهد بِعَظِم كمِّ و ابتكاريِة كْيِف 

الفعاليات و الربامج و املشاريع و األنشطة اليت اضطلعت و تضطلع بها يف كل عدد و بشكل تصاعدي جلي. 
و ها هو شهر احلسني عليه السالم يعود عودًا أمحد ، فيعلن عن مزيد من التآلف و الوحدة و التكاتف إلحياء شعائر السبط الشهيد بَنَفٍس وحدوي 
عميق ، ليؤكد على أن قضية احلسني عليه السالم مصدر توحيد ال تشريد. لقد بدء املوسم العاشورائي و كل أعضاء و منتسيب اجلمعية يف شغل شاغل و عمل دءوب كي 
خيرج املوسم بصورة مشرفة تتواءم و احملفل العظيم و النهضة املباركة ، وذلك بالتعاون و التنسيق مع مأمت الزهراء عليها السالم و كذلك مجعية مساهيج احلسينية 
اليت تعنى مبوكب الزهراء عليها السالم و موكب أشبال مساهيج أيضًا. و هنا تسجل اجلمعية ضربًا من ضروب الوحدة و التماسك الَذيِن كانا همًا عظيمًا للنهضة 

احلسينية الشريفة ، بعيدًا عن تلكم النزاعات و الرتهات اليت قد يشتغل بها البعض  فيكون املوسم احلسيين العظيم ساحة للعراك و اخلصام.
الكثري من  املرئية هنالك  و  الصوتية  اإلنتاجات  ، فبخصوص  الثّرة  النهضة احلسينية  نتاجات كبرية يف جمال  يعود كاشفًا عن  السالم  و ها هو شهر احلسني عليه 
اإلصدارات يف جعبة قسم اإلنتاج الفين و على رأسها اإلصدار املميز للرادود القدير عبد اهلل املسيح الذي حيمل امسًا غاليًا على قلوبنا هو )موامتنا( ، إضافة للرواديد 
اآلخرين الذين خّرجهم املركز خالل خطة متينة حمكمة. و كذلك ال ننسى )الكليبات( اليت تزيد على )15( عمل من النوع الراقي ستجدونها معروضة بكثافة يف القنوات 

الفضائية الشيعية خصوصًا األنوار و فورتني. و كذلك بعض األعمال الفنية األخرى و الربامج اليت ستعرض على الشاشة الفضية يف موسم حمرم.
و ها هو شهر احلسني عليه السالم ُيطل فيضفي مزيدًا من احلراك يف القلوب و املشاعر ، فيسرح املوالي يف رحاب الدمعة املسكوبة املندوبة ، اليت ما أن خترج و لو مبقدار 
جناح البعوضة حتى تطهر الروح من كل رين أو درن ، فتصفو مع ربها جل و عال و نبيها صلى اهلل عليه و آله و سلم و أهل بيت نبيه سالم اهلل عليهم أمجعني ، و تتحرر 
من أغالل الذنوب و املعاصي إىل ساحة العبودية ، فال تعرف شيئًا أغلى من احلسني عليه السالم. و هنا ينربي مركز اإلحياء ليؤطر و ينظم ذلك املسلك فيحيى أجواء 

املوسم احلسيين بزيارة عاشوراء و الناحية املقدسة و لعن قتلة احلسني عليه السالم و ختم القرآن الكريم لروح احلسني الطاهرة و أنصاره األبرار عليهم السالم.
فهلموا لسفينة احلسني عليه السالم اليت هي أوسع السفن اليت من ركبها جنا و من ختلف عنها غرق و هوى. السالم عليك يا أبا عبد اهلل و على أختك زينب و أخيك 

أبو الفضل العباس و ولديك العليني الشهيدين و األنصار املستشهدين بني يديك و املالئكة احلافني حول حرمك الشريف و املستغفرين لزوارك.

حبسب الزمن الفعلي املقرر للبدء يف مشروع املنحة عمليًا ، فإن حلظة البداية 
ستكون مع بداية العام امليالدي اجلديد متاشيًا مع اخلطة املتفق عليها مع وزارة 
التنمية و الشئون االجتماعية. و من اجلدير بالذكر أن فريق العمل املوكل بهذه 
أبناء  من  املشروع  هذا  يف  املشاركة  يف  يرغب  ملن  إعالن  بإنزال  قام  قد  املهمة 
القرية ، و قد حصل على عدد فوق الطموح و ذلك من خالل العدد السابق من 
نشرة املركز. كما قام فريق العمل بعقد جمموعة من االجتماعات املختلفة اليت 
تعمل على تهيئة الفريق للمرحلة الفعلية من املشروع ، حيث مت شراء الكثري من 
املستلزمات خصوصًا أجهزة الكمبيوتر و الكامريات و أدوات أخرى مرصودة يف 

املشروع.
يذكر أن اجلمعية قد فازت مبشروع املنحة الذي حيمل اسم )توثيق اليكرتوني 
لقرية مساهيج( ، حيث حصلت على )6000( دينار و قد أدخل يف حساب اجلمعية 

مبلغ )3000( دينار كدفعة أوىل قبل أكثر من شهر من اآلن.
و من جهة أخرى فإن اجلمعية قد قدمت ملشروع املنح للعام القادم مشروعني 
بداًل من مشروع واحد ، أحدهما طويل األجل و الثاني قصري األجل ، و اجلمعية 

على أمل كبري بالفوز باملنحتني معًا.

يف إطار تنفيذ مشروع منحة وزارة التنمية )توثيق اليكرتوني لقرية مساهيج( 
، مت تنظيم دورة املونتاج بالتعاون مع مون ميديا لإلنتاج الفين حتت قيادة املصور 

واملنتج حسن نصر.
وقد مت االنتهاء من هذه الدورة بتاريخ 17 ديسمرب 2009، حيث مت أخذ أهم 

األساسيات والفنيات يف برامج املونتاج.
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نرفع آيات احلزن والعزاء لصاحب العصر والزمان )عج( مبناسبة 
حلول موسم عاشوراء باستشهاد اإلمام احلسني )ع(، يف بداية كل عام 
هجري يرتدي أتباع وحميب أهلي البيت اللون األسود ، وُتلبس املآمت 
والطرقات باإلعالم والرايات السوداء واحلمراء واخلضراء حزنًا على 
اإلمام احلسني )ع( ، بل ال بد لكل حمب أن تكون نفسه وروحه كلها 
حزن وبكاء وتأسي على هذه الفاجعة األليمة فقد ورد أن رسول اهلل 
صلى اهلل عليه وآله قال: ))إّن لقتل احلسني حرارة يف قلوب املؤمنني 

ال تربد أبدا..((.
كعادت مركز اإلحياء منذ تأسيسه يف العام املاضي أن حييي املناسبات اإلسالمية طوال العام 
وباألخص موسم عاشوراء وموسم رمضان اللذان يعتربان من أكرب املواسم اإلسالمية لدى املسلمني 

والشيعة بشكل خاص.
يف موسم حمرم املاضي قدم مركز اإلحياء باقة من الفعاليات مثل زيارة عاشوراء طوال ليالي 
العشرة  ومشروع لعن قتلت اإلمام احلسني )ع( ومشروع اخلتمات القرآنية لتهدى إىل اإلمام احلسني 
)ع( وأهل بيته عليهم السالم وأصحابه رضوان اهلل تعاىل عليهم ، كذلك يف موسم رمضان قدم 
فعاليات ضخمة ومميزة منها إحياء ثالث ليالي القدر املباركة وإحياء وداع شهر رمضان ومشروع 
ليلة  يف  روحانية  فعالية  أقام  احلجة  ذو  احلج يف شهر  موسم  ويف  وآل حممد،  على حممد  الصالة 
عرفة بإحيائها من قراءة دعاء اإلمام احلسني )ع( وصالة جعفر الطيار وزيارة اإلمام احلسني عليه 
السالم ، وبعدها مبدة قليلة أحيى ليلة عيد الغدير بعد صالة العشاءين بربنامج روحاني مدته ال 

تتجاوز نصف ساعة بزيارة اإلمام علي )ع( والتهنئة بعيد اهلل األكرب بتنصيب أمري املؤمنني 
)ع( وليًا ووصيًا بعد الرسول )ص(.

مركز  إدارة  تكون حتت  سوف  اليت  واألنشطة  الفعاليات  من  العديد  فهناك  العام  هذا  يف  أما 
بعض  عليها  ُأدخل  برامج  ومنها  املاضي  العام  برنامج  من  استأنفت  برامج  منها  وإشرافه  اإلحياء 
التعديالت واإلضافات مثل زيارة عاشوراء يف ليالي عشرة حمرم باإلضافة إىل قراءة اللعن الوارد 
يف الزيارة مائة مرة يف الليلة األوىل وليلة العاشر ويوم العاشر، والربامج اجلديدة مثل استمرارية 
مشروع لعن قتلت اإلمام احلسني )ع( من الليلة األوىل إىل ليلة الثالث عشر من حمرم، ومشروع 

الصالة على حممد وآل حممد من بداية املوسم إىل ليلة احلادي عشر من حمرم.
وهناك برامج مشرتكه بني املراكز األخرى ومنها مشروع الكوبونات الذي تقيمه اجلمعية للسنة 
السادسة على التوالي وسيكون حتت إشراف مركز اإلحياء يف موسم حمرم بالتعاون مع قسم األنشطة 
والفعاليات باملركز الشبابي ، وكذلك مشروع عرض األفالم والكليبات اإلسالمية يف مأمت الزهراء 
)ع( وصالة الزهراء )ع( للنساء طوال ليالي عشرة حمرم بالتعاون مع املركز اإلعالمي ، والعديد 
)ع( ومجعية  الزهراء  ومأمت  اإلسالمي  مركز مساهيج  املشرتكة بني مجعية  األخرى  الربامج  من 

مساهيج احلسينية.
يا  راية  اإلمام احلجة )عج( وحتت  أنصار  من  أن جيعلنا  القدير  العلي  اهلل  ونسأل  هذا   

لثارات احلسني ، وأن يرزقنا زيارة أبي عبداهلل احلسني عليه السالم يف الدنيا وشفاعته يف اآلخرة.
يوسف حممد البناء - رئيس مركز اإلحياء

أحيا مركز اإلحياء ليالي القدر املباركة يف شهر رمضان 
ثالث  يف  اإلحياء  برنامج  وكان   ، 1430هـ  املاضي  العام 
و 21 و23 من شهر  ليلة 19  القدر املشهورة وهي  ليالي 
رمضان ، وقد كان برنامج ليلة 19 رمضان برنامج ميسر 
املقاطع  و  ركعتان  القدر  ليلة  صالة  تضمن  وخمتصر 
األوىل من دعاء اجلوشن الكبري من 1 إىل 40 ولعن قتلت 
أمري املؤمنني )100 مرة(، يف ليلة 21 تضمن الربنامج 
الكبري  اجلوشن  دعاء  وقراءة  ركعتان  القدر  ليلة  صالة 
)ع(  املؤمنني  أمري  قتلت  ولعن   80 إىل   41 من  املقاطع 

)100 مرة(.
أما ليلة 23 رمضان وهي الليلة الرئيسية كان استغرق 
باإلضافة  دقيقة  و40  ساعة  حوالي  القدر  ليلة  برنامج 
إىل برنامج التهيئة قبل الربنامج الرئيسي ، وقد تضمن 

الربنامج اآلتي:-
صالة ليلة القدر جمزءة على قسمني يف كل جزء 4. 1 

ركعات.
لعن قتلت أمري املؤمنني مائة مرة. 2 .

املقاطع األخرية من دعاء اجلوشن الصغري. 3 .

االستغفار 100. 4 مرة.
صالة ركعتني بعد احلمد 7. 5 مرات سورة التوحيد.

املقاطع األخرية من دعاء اجلوشن الكبري. 6 .
دعاء رفع املصاحف. 7 .

املقاطع األخرية من دعاء أبي محزة الثمالي. 8 .
زيارة اإلمام احلسني )ع(. 9 .

وأدعية  حممد  وآل  حممد  على  بالصالة  التوسل  10 .
اخلتام.

بعدها كانت هناك وجبة السحور.
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اأم�سيات العني الع�دة يف �شهر رم�شان العام املا�شي 1430هـ
كانت  فقد  األمسيات  يف  احملاضرين  تنوع  يف  كعادتنا  املاضي  العام  رمضان  يف 

األمسيات مميزة أكثر من العام الذي سبقه، وقد إستضفنا كل من :-
الشيخ مهدي البحراني - جملس فتاح خرفوش. 1 .

الشيخ مجال خرفوش - مكتب السادة. 2 .
الشيخ مجال خرفوش - جملس احلاج حسن املسيح. 3 .

الشيخ رائد السرتي - جملس احلاج أمحد محيد )أبوزهري(. 4 .
بونصيب  عبداحلسني  عيسى  احلاج  جملس   - القفاص  رضي  الشيخ  5 .

)أبوفيصل(.
الشيخ علي رمحة - جملس احلاج حممد علي البناء )بويوسف(. 6 .

نرتككم مع التغطية اإلعالمية اليت غطاها املركز اإلعالمي باجلمعية.

اإحي�ء ليلة عرفة املب�ركة وليلة عيد الوالية يف م�أمت الزهراء )ع(
يف ليلة التاسع من ذو احلجة 1430هـ أقام مركز اإلحياء إحياءًا لليلة عرفة العظيمة واملباركة 
يف مأمت الزهراء بربنامج استغرق حوالي ساعة ونصف ويعترب هذا الربنامج كمثيل لربنامج ليلة 

القدر ، واحتوى الربنامج على ثالث فقرات وهي كالتالي:-
دعاء اإلمام اإلمام احلسني )ع( مقسم إىل جزئني جزء قبل صالة جعفر الطيار واجلزء   -1

اآلخر بعد الصالة.

صالة جعفر الطيار استغرقت 20 دقيقة.  -2
زيارة اإلمام احلسني )ع(.  -3

ومن جانب آخر أحيا ليلة عيد الغدير بعد صالة العشاءين بربنامج خفيف وميسر جدًا مل 
يتعدى نصف ساعة وكان الربنامج هو عبارة عن قراءة زيارة أمني اهلل والقراءة اجلماعية مائة 
مرة )) َاحْلَْمُد هلِل اّلذى َجَعَل َكماَل ديِنِه َومَتاَم ِنْعَمِتِه ِبِوالَيِة َامرِي امْلُؤِمننَي َعلىِّ ْبِن َابى طاِلب َعلَْيِه 

الُم ((، ويف اخلتام مت تبادل التهاني بعيد اهلل األكرب عيد الوالية. السَّ

الإحياء يقيم م�شروع الإفطار اجلماعي الأول رم�شان 1430هـ
من ضمن فعاليات وأنشطة وبرامج مركز اإلحياء يف رمضان املاضي كان مشروع 
اإلفطار اجلماعي األول الذي أقيم يف يوم الثالثاء ليلة األربعاء 12 رمضان 1430هـ 
املوافق 1 سبتمرب 2009م، حيث كان اإلفطار مميزًا كأول سنة تقيمه اجلمعية حتت 

إشراف مركز اإلحياء.
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فعاليات مركز االإحياء يف م��سم حمرم و�سفر 1431هـ
ال�قتالليلة / الي�مالفعالية

بعد صالة العشاءين مباشرةليليًا يف أيام عشرة حمرمقراءة زيارة عاشوراء
-من ليلة 1 إىل 13 حمرمبدء مشروع لعن قتلت اإلمام احلسني )ع(

قبل صالة الظهرين بنصف ساعةيوم العاشر من حمرمإحياء يوم عاشوراء
بعد صالة العشاءين مباشرةليلة 11 حمرمإحياء ليلة الوحشة )زيارة الناحية املقدسة(
بعد صالة العشاءين مباشرةليلة 25 حمرمزيارة اإلمام علي بن احلسني السجاد )ع(

بعد صالة العشاءين مباشرةليلة 7 صفرزيارة اإلمام احلسن اجملتبى )ع(
بعد صالة العشاءين مباشرةليلة 17 صفرزيارة اإلمام الرضا )ع(

بعد صالة العشاءين مباشرةليلة 20 صفرزيارة األربعني
بعد صالة العشاءين مباشرةليلة 28 صفرزيارة النيب حممد )ص(

اإحــ�صــائــيـــات مركز الإحياء
- و�شل عدد ال�شلوات على حممد واآل حممد لعامي 1429 و 1430هـ    ) 2.895.152(.

- و�شل عدد لعن قتلت اأمري املوؤمنني يف رم�شان العام املا�شي 1430هـ     ) 15000(.
- و�شل عدد لعن قتلت الإمام احل�شني )ع( يف حمرم العام املا�شي 1430هـ     ) 10000(.

- و�شل عدد اخلتمات القراآنية  ) 35 ختمة قراآنية(، مت اإهداء 14 ختمة لـ 14 مع�شوم عليهم 
ال�شالم، واإهداء 8 ختمات ملجموعة من اأموات املوؤمنني واملوؤمنات. 

م�صروع
عليه ال�صالم" احل�صني  الإمام  قتلت  "لعن 

�شارك يف م�شروع لعن قتلت الإمام احل�شني عليه ال�شالم 
ابتداءًا من 1 حمرم اإىل يوم 13 حمرم 1431هـ.

- �شيغة اللعن 
ال�شالم". عليه  احل�شني  قتلت  العن  "اللهم 

اأو  الإحياء  مركز  اإىل  اللعنات  عدد  ت�شليم  يتم   -
اإر�شاله عرب SMS  لـ 36355343

" "اإعالن 
�ضالة جعفر الطيار ر�ضوان اهلل تعاىل عليه
�صتقام �صالة جعفر الطيار يف ال�صهر مرة واحدة بعد �صالة الع�صاءين

و�صيتم حتديد موعد ال�صالة يف بداية كل �صهر هجري 

يف تقومي اجلمعية ال�صهري.

جدول �سينما املركز االإ�سالمية يف عا�س�راء1431هـ

ال�قتبرنامج العر�ضالليلة

09:00كليبات اإ�سالميةحادي

09:00كليبات اإ�سالميةثاين

09:00فيلم االإمام املهدي  + م�سل�سل مرمي املقد�سة 1 و 2ثالث

09:00فيلم ي�م ال�اقعة + م�سل�سل رمال امل�ت 1و 2رابع

09:00فيلم نبي اهلل اإبراهيم )ع( + م�سل�سل رمال امل�ت 3 و 4خام�ض

10:30فيلم النربا�ض + م�سل�سل رمال امل�ت 5 و 6�ساد�ض

10:30م�سل�سل رمال امل�ت احللقة 7 + روح اهلل 1 و 2�سابع

10:30روح اهلل 1 و 2 + م�سل�سل مرمي املقد�سة 3 و 4ثامن

10:30روح اهلل 3 و 4 + م�سل�سل مرمي املقد�سة 5 و 6تا�سع

10:30فيلم م�كب االإباء + م�سل�سل مرمي املقد�سة 7 و 8عا�سر

10:30روح اهلل 5 و 6 + م�سل�سل مرمي املقد�سة 9 و 10احلادي ع�سر

* الربنامج يستغرق ساعتني إىل ثالث ساعات ليليًا / * املكان : مأمت الزهراء )ع(.
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جدول املاآمت احل�سينية يف القرية ل�سهر حمرم 1431هـ

ال�قتاخلطيب احل�سينياملاأمت

8:45 �سباحاًال�سيخ جعفر ال�سائغماأمت �سماهيج الكبري

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

1:00 ظهراًمال حممد �سعيد العربماأمت الر�س�ل االأعظم )�ض(

3:45 ع�سراًال�سيخ حممد حبيب املقدادماأمت العايل

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

7:00 ليالًال�سيخ عبا�ض ال�سماهيجيماأمت الر�س�ل االأعظم )�ض(

7:45 ليالًال�سيخ جنيب التميميماأمت �سماهيج الكبري

9:00 ليالًمال عبداهلل ال�سنيماأمت �سباب �سماهيج

9:15 ليالًمال حمم�د ال�ساعيماأمت العايل

جدول خطباء القرية ل�شهر حمرم 1431هـ

   ال�شيخ جمال خرفو�ص:-

قرية املالكية9:15 �سباحاًماأمت الر�سا )ع(

فريق احلياك - املحرق10:30 �سباحاًماأمت من�س�ر بن نامي

قرية ال�سناب�ض ال�سرقية1:00 ظهراًماأمت ال�سناب�ض ال�سرقية

جدحف�ض8:15ليالًماأمت ال�ساري

قرية الديه9:15 ليالًماأمت اأهايل الديه

   ال�شيخ عبا�ص ال�شماهيجي:-

قرية الدير3:45 ع�سراًماأمت االإمام علي )ع(

قرية �سماهيج7:00 ليالًالر�س�ل االأعظم )�ض(

قرية ب�ري9:00 ليالًماأمت الط�يلة

   ال�شيد ح�شني الهويدي:-

قرية النعيم8:25 ليالًم�أمت اأ�صب�ل احل�صني

ُم�أمت حجي عب��ص قرية البالد القدمي3:45 ع�رصا

قرية ال�صن�ب�ص6:30 ليالًم�أمت اأن�ص�ر املهدي

جدول موكب الزهراء )ع( التابع اإىل جمعية �سماهيج احل�سينية 
ل�سهر حمرم احلرام 1431هـ - 2009م

ال�قفاتالرادود احل�سينياملاأمت

ح�سن عي�سى اأب�ن�سيبعبد اهلل امل�سيحليلة �ساد�ض

ح�سني عي�سى اأب�ن�سيبجعفر حم�سن حميدليلة �سابع

حممد جعفر اأب�ن�سيبعلي عبد ال�سهيدليلة ثامن

ليلة تا�سع
املال م��سى البالدي / 

علي عبد احل�سني اأب�ن�سيب
علي عبد ال�سهيد ر�سي

ليلة عا�سر
عبد اهلل امل�سيح / جعفر حم�سن حميد

 / علي عبد ال�سهيد ر�سي
م�سرتكة للجميع

مالحظات :
* سيكون املوكب خارج مأمت الزهراء )ع(.

* ينطلق املوكب يف الساعة 8:45 لياَل.
* املوكب سيكون من ليلة سادس إىل ليلة عاشر.

جدول اأوقات خروج م�اكب العزاء يف القرية ل�سهر حمرم 1431هـ

الــــــــــ�قــــــــــــتامل�كب

8:45 لياًلموكب الزهراء )ع(
من ليلة 6حمرم اإىل ليلة 10 من حمرم

بعد زيارة عا�شوراء يف املاأمت لياًلموكب اأ�شبال الزهراء )ع(
من ليلة 1 حمرم اإىل 5 حمرم

10:45 لياًلموكب �شماهيج

9:45 لياًلموكب الزجنيل

جدول الرادود احل�سيني عبدالله امل�سيح ملو�سم حمرم1431هـ

املكاناملاأمت / م�كب العزاءالليلة

مدينة عي�سىماأمت مدينة عي�سىليلة ثاين

الع�امية - ال�سع�ديةح�سينية الفاطميةليلة رابع

�سماهيجم�كب الزهراء )ع(ليلة �ساد�ض

ال�ساخ�رةماأمت الهدايةليلة �سابع

ال�ساخ�رةماأمت الهدايةليلة ثامن

املنامةماأمت عبداهلل تركليلة تا�سع

�سماهيجم�كب الزهراء )ع(ليلة عا�سر

ال�ساخ�رةماأمت الهدايةليلة 12
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قام وفد يتكون من أعضاء جملس إدارة مجعية مركز مساهيج اإلسالمي و أعضاء 
مركزها الشبابي و بعض املنتسبني بزيارة هي األوىل من نوعها ملستشفى احملرق 
لرعاية املسنني ، و ذلك يوم االثنني املوافق 2009/12/7م. و قد استقبلهم حبرارة 
و ودية عند البوابة الرئيسية الباحث االجتماعي فيصل جواد املكلف مبرافقة الزوار 
و  األقسام  البوابة  عند  مبسطًا  حيث شرح هلم  9:45 صباحًا،  الساعة  يف  ذلك  و 
األجنحة اليت تتفرع عن املستشفى و بعض املعلومات العامة املتعلقة بعدد املرضى و 
تقسيمهم على األجنحة ، فضاًل عن احلاالت املرصودة لكل جناح أو قسم ،  سواء يف 

القسم الرجالي أو النسائي.
ثم بدأت الزيارة الفعلية باستقبال رئيسة اجلناح األول الرجالي زهراء العصفور ، 
و كان استقبااًل مجياًل بشوشًا حيث بادرت بدورها بشرح مبسط أيضًا عن اجلناح، 
الباحث االجتماعي فيصل جواد طوال اجلولة اليت استغرقت  و بعدها رافقتنا مع 
و  بالودية  مفعم  20 شخصًا يف جو  أكثر من  على  فيها  مررنا  حوالي نصف ساعة 

احلنان و الرفق.
إىل  الوفد  توجه  ثم  اجلناح  داخل  املسئولني  مع  تذكارية  صور  التقطت  ذلك  بعد 
قام مبرافقتنا  و  استقبلنا حبفاوة  الذي  يرأسه عباس ----  الذي  اآلخر  اجلناح 
كذلك مع الباحث االجتماعي طوال اجلولة اليت استوعبت ما يقرب من 20 شخصًا 
أيضًا ، إذ استغرقت اجلولة حوالي نصف ساعة. بعد نهاية اجلولة مت التقاط صور 

تذكارية مع املسئولني.
هذا و قد استغرقت اجلولة كاملة حوالي ساعة من الزمن، و قد أبدى املرضى و 
الزيارة و كانت سعادتهم كبرية ، يف  ارتياحًا كبريًا من تلك  املقيمون و املسئولون 
املقابل كانت سعادة الوفد أكرب بالتواجد يف هذا احملفل الذي قد جهل قدره الكثريون 
فألغوه من أجنداتهم مع شديد األسف. و حري بالذكر أن الوفد قام بتقديم العديد 

من اهلدايا للمعنيني نالت استحسانهم و شكروا اجلمعية عليها.
حبيب  األستاذ  و  اجلمعية،  رئيس  خرفوش  مجال  الشيخ  من مساحة  الوفد  تكون 
الفرج أمني السر ، و حسني يوسف أمحد خرفوش األمني املالي ، و األستاذ أمحد 
املركز  عضو  و  اجلمعية  يف  املؤسس  العضو  و  )ع(  الزهراء  مأمت  رئيس  خرفوش 
االجتماعي اخلريي ، و فتاح خرفوش العضو املؤسس يف اجلمعية ، و األستاذ علي 
عبد اهلل سلمان من منتسيب اجلمعية ، و يوسف البناء رئيس مركز اإلحياء باملركز 

الشبابي باجلمعية و عضو املركز اإلعالمي.
فقد سبقت  ودي  بشكل  أما   ، نوعها رمسيًا  من  األوىل  الزيارة هي  هذه  أن  يذكر 
الفرتة  يف  ذلك  و  مرة  من  ألكثر  األعضاء  بعض  و  الشيخ مجال  لسماحة  زيارات 
املسائية. و جدير بالذكر أن مركز الزهراء النسائي التابع للجمعية سيزور املستشفى 

– القسم النسائي قريبًا جدًا.

خرفوش  مجال  الشيخ  مساحة  اإلسالمي  مساهيج  مركز  مجعية  رئيس  التقى 
املوافق  اخلميس  يوم  ظهر  يف  ظله  دام  سند  حممد  الشيخ  اهلل  آية  بسماحة 
2009/12/10م ، و ذلك بعد أن أدى صالة الظهرين خلف مساحته يف مسجد 
الزهراء عليها السالم الكائن مبنطقة القفول قريبًا من مسجد اإلمام الصادق 

)ع(.
كان اللقاء بعد الصالة يف منزله املبارك يف حدود الساعة 12:15 ظهرًا ، حيث 
بدأ مساحة الشيخ مجال خرفوش بالتعريف باجلمعية و نشاطاتها املختلفة و ذلك 
يف حدود عشر دقائق ، بعدها حتدث آية اهلل الشيخ السند معلقًا على استعراض 
رئيس اجلمعية مثنيًا على اجلهود اليت تقوم بها اجلمعية و مبديًا إعجابه بالعديد 

من النقاط اليت طرحت واصفًا إياها بالذكية و اليت يف طليعتها :
ابتكارية األداء و املشاريع و الفعاليات كما يف كلمة حممد )ص( البشرية ،   .1

ومسابقة حروف الثقافية الكربى.
، ألنه  به يف اجلمعية  القسم اخلاص  الفين عرب  اإلنتاج  الرتكيز مكثفًا على   .2
للقنوات الفضائية املتعطشة اليت  ، و رافد  النتاجات من جهة  و  حافظ للجهود 

تربوا على 150 قناة شيعية على حد تعبريه.
اجملال  يتيحان  الذين  العشرين  حتت  ثم  الشبابي  مساهيج  مركزي  إنشاء   .3
 ، الطاقات  تفجري  و  املواهب  إظهار  و  بالتحرك حبرية  املختلفة  السنية  للفئات 
فكلما ضاقت الدائرة كلما كان اجملال أوسع للمضي قدم نوح إخراج الطاقات و 

اإلبداعات.
و قد أكد مساحة آية اهلل أن العمل الناجح البد له من أعداء ، و لكن العمل ضمن 
إطار وحدوي يذيب كل الفوارق احلزبية و التكتلية هو أجنح السبل للنهوض بالعمل 

اإلسالمي ، مثنيًا على جناح سياسة اجلمعية يف هذا اإلطار.
انتهى اللقاء الساعة 12:50 ظهرًا بعد 45 دقيقة من احلديث الشيق و اإلرشادات 
مع  تعامله  بساطة  و  آية اهلل  تواضع مساحة  ، حيث  التداوالت اجلدية  و  املهمة 
مجيع من حضر دون تكلف يذكر. حضر اللقاء األستاذ أمحد خرفوش رئيس مأمت 
االجتماعي  املركز  و عضو  املؤسس يف اجلمعية  العضو  و  السالم  عليها  الزهراء 
أمحد  يوسف  اإلعالمي  العضو  و  الفين  اإلنتاج  قسم  رئيس  كذلك  و   ، اخلريي 

خرفوش.
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أجندة  إطار  يف  و  لياًل   8:10 الساعة  متام  يف 
اللقاءات اليت اضطلعت بها اجلمعية مع العديد 
من املؤسسات والشخصيات كان اللقاء مع رئيس 
اإلسالمي  للمجلس  املركزية  اهليئة  أعضاء  و 
العلمائي متأخرًا عشر دقائق عن املوعد املقرر 
تلك  يف  هطلت  اليت  الغزيرة  األمطار  بسبب 

الليلة على البالد.
ألقاها  بكلمة قصرية  التعاريف  اللقاء  بدأ  قد  و 
مساحة  العلمائي  اإلسالمي  اجمللس  رئيس 
على  اجلمعية  فيها  املشعل، شكر  السيد جميد 
حضورها و طلبها للقاء، كما تعرض خمتصرًا 
مجيع  دعم  يف  اجمللس  سياسات  و  ألجندات 
املؤسسات دون استثناء و الشد على أيديها ملا 
فيها مجعية  األمة مبا  هذه  و صالح  فيه خري 

مركز مساهيج اإلسالمي. 
أتاح اجملال لرئيس مجعية مركز مساهيج  ثم 
خرفوش  مجال  الشيخ  مساحة   اإلسالمي 
تلبية  على  اجمللس  بدوًا  شكر  إذ  للحديث، 
الدعوة و استقبال اجلمعية يف مقره، و أكد على 
أن للمجلس مكانًا كبريًا يف اجلمعية كونه املظلة 
و  البلد،  يف  للطائفة  األكرب  التجمع  و  األعظم 
أن أعضاءه هم حمل تقدير و إجالل من قبل 
اجلمعية. هذا و يف خضم العرض قام مساحة 
الشيخ مجال خرفوش باغتنام الفرصة و تسليم 
رئيس اجمللس اإلسالمي العلمائي مساحة السيد 
جميد املشعل نسخة من مشروع املقرتحات اليت 
أعدتها اجلمعية يف )10( صفحات  لتفعيل شعار 
اجمللس هلذا العام )) معًا يف مواجهة الغزو غري 
األخالقي ((، الذي احتوى على فصلني: األول 
املقرتحات املقدمة للتفعيل، و الثاني مقرتحات 
ذلك  و  عام،  بشكل  الشعارات  فلسفة  لتفعيل 
لطلبه مشاركة  تلبية  و  لنداء اجمللس  استجابة 

اآلخرين  له يف تفعيل الشعار.
بعدها استعرض مساحة الشيخ مجال خرفوش 
اسرتاتيجيات و أهداف و أجندات عمل اجلمعية 

مؤكدًا على اجلوانب التالية:
و  النشاطات  عمل  اجلمعية يف  اجتهاد  األول:- 
الفعاليات و الربامج املبتكرة، اليت خترج عن 
سلك الرتابة و الكالسيكية إىل اجلدة و االبتكار 
جنحت  قد  و  العمل.  يف  التجديد  عن  حبثًا 
اجلمعية بامتياز يف هذا اجلانب إذ قدم مساحة 
مهرجان  أحدهما  جليني:  منوذجني  الشيخ 
مبناسبة  أقيم  الذي  )ص(  حممد  يا  كلمة 
مولده )ص( إذ كانت الفكرة تقوم على كتابة 

أطفال  من  بشرية  بأجساد  )ص(  النيب  اسم 
تعبريًا  الكرميتني  الطائفتني   من  الروضات 
عن حبهم لنبيهم )ص( و رفضهم لإلساءات 
املتكررة اليت تعرض هلا من قبل الغرب. و أكد 
بأن هذا املهرجان الذي حضره وفد من اجمللس 
اإلسالمي العلمائي قد نال إعجاب و استحسان 
قامت  حيث  اخلارج  و  الداخل  من  اجلميع 
صحيفة   16 عن  يقل  ال  ما  إعالميًا  بتغطيته 
البحرين  تلفزيون  قام  كما  خارجية،  و  داخلية 
و  البحرين.  باب  برنامج  يف  مفصاًل  بعرضه 
الثقافية  حروف  مسابقة  هو  الثاني  النموذج 

الكربى اليت هي األكرب يف  االليكرتونية 
حيث  اجلميع  بشهادة  البحرين  تاريخ 
تلفزيون  قام  الصحف، كما  غطتها كل 

البحرين أيضًا بتغطيتها بشكل الفت.
الكوادر  ختريج  يف  االجتهاد  الثاني:- 
الشبابية العاملة و املتخصصة يف شتى 
اجملاالت و التخصصات، لتكوين قاعدة 
العمل  دفع  يف  تساهم  متينة  شبابية 
و  جديد،  بثوب  األمام  حنو  اإلسالمي 
و  الطموح  فوق  هو  ذلك مبا  قد حتقق 

هلل احلمد و املنة، علمًا بأن جل أعضاء جملس 
اإلدارة من محلة الشهادات التخصصية يف شتى 

اجملاالت.
الثالث:- العمل وفق التخطيط السليم احملكم، 
بل  األزمات،  مواجهة  سياسة  أساس  على  ال 
إعداد الدواء قبل حلول الداء، بل احليلولة قدر 
اإلمكان من وقوع الداء أصاًل فضاًل عن جهوزية 
الدواء الدائمة. لذا كانت كل حتركات و مشاريع 
املسبق  التخطيط  أجندة  حتت  راضخة  املركز 
اخلطة  و  اخلطة  إعداد  و  اجلدوى  دراسات  و 

البديلة.
الرابع:- التزام اجلمعية خبط املرجعية الرشيد 
من جهة و خط االلتزام العام من جهة أخرى، 
فهي ترى ضرورة االنفتاح على كل األطياف و 
االلتزام،  و  املرجعية  خط  على  باحلفاظ  لكن 
اجلانب  على  اجلمعية  انفتاح  على  مشددًا 
النسائي حيث أفرد هلم مركز خاص باسم مركز 
الزهراء )ع( النسائي الذي ُيعنى بكل ما تعنى 
به اجلمعية، فيقوم بكل النشاطات و الفعاليات 
للقسم النسائي و له دورته االنتخابية اخلاصة، 
على أن يكون حتت مظلة و تبعية اجلمعية األم. 
و ذلك تفاديًا لالختالط بني اجلنسني يف جملس 
اإلدارة و الدورات االنتخابية، إذا تعترب رئيسة 

املركز النسائي عضوة يف جملس إدارة اجلمعية 
األم و لكنها ال حتضر االجتماعات بل ترفع هلا 

التقارير و احملاضر.
و  األطياف  مجيع  على  االنفتاح  اخلامس:- 
أن  ألوانها شريطة  و اخلطوط بشتى  التكتالت 
عدد  بلغ  فقد  اإلسالمية،  األطياف  من  تكون  
املؤسسني للجمعية )152( مؤسسًا، منهم أكثر 
من )27( مؤسسًا من النساء و العددان كبريًا 
جدًا قياسًا بباقي اجلمعيات، داللة واضحة على 
العمق اجلماهريي، و قد اشتمل ذلك العدد على 
كل األطياف اليت تشكل اجملتمع السماهيجي. و 
جزم  مساحة الشيخ بأنه و بعد االطالع على 
مساهيج  مركز  مجعية  فإن  اجلمعيات  باقي 
اإلسالمي قد قطعت الشوط األكرب يف مضمار 

األطياف،  كل  اجتذاب  على  القدرة  و  االنفتاح 
و هي إحدى مفاخر اجلمعية و إجنازاتها اليت 

تفتخر بها كثريًا.
لإلدالء  للحاضرين  اجملال  أفسح  ذلك  بعد 
حمسن  السيد  مساحة  فتحدث  بدلوهم، 
الغريفي قائاًل: بأنه لكل مؤسسة أهداف تسري 
عليها و تتأكد من تطبيقها عرب الزمن، فتساءل 
اجلمعية  سجلتها  اليت  الرئيسية  األهداف  عن 
يف لوائحها الداخلية اليت دعتها للخروج بفكرة 

إنشاء اجلمعية.
بأن  خرفوش  مجال  الشيخ  مساحة  فأجاب 
السؤال عن  األول،  على حنوين:  يفهم  السؤال 
نظام  ضمن  الرمسي  التأسيس  من  اهلدف 

حتت  املنضوي  اجلمعيات 
مظلة مجعية التنمية و الشئون 
عليه  اجلواب  و  االجتماعية، 
عدد  يف  احلاصل  النقص  هو 
احملرق  منطقة  يف  اجلمعيات 
على األقل، و كذلك الرغبة يف 
إخراج عمل مبتكر مغاير عن 
السلك الذي تسلكه اجلمعيات 
احلالية. كما أكد مساحة الشيخ 
للرمسية  بأن  خرفوش  مجال 

فوائد مجة قد قطفت اجلمعية مثارها، و تقف 
و  املؤسسات  و  الشركات  استعداد  طليعتها  يف 
الشخصيات البارزة لدعم الفعاليات، فاجلمعية 
اآلن ال تقوم بأي نشاط إال و هو مدعوم من عدة 
داعمني و ممولني، فاجلمعية ال تعاني أبدًا من 
اجلمعيات  كل  منها  تعاني  اليت  املالية  املشكلة 
بفضل  ال  كبري،  مكسب  هو  و  استثناء  دون 
االستثماري  الفكر  بفضل  بل  فقط،  الرمسية 
الذي  أيضًا  اجلمعية  به  تتمتع  الذي  التجاري 
رئيسه  يف  ممثاًل  املشاريع  قسم  به  اضطلع 
و  أمجعني.  أعضائه  و  العلوي  حممود  السيد 
الثاني، السؤال عن اهلدف من إنشاء مؤسسة 
تطوعية إسالمية على أي حال، و اجلواب عليه 
هو ذات اهلدف و األهداف اليت تسعى هلا كل 
إذًا  سابقًا.  ذكره  ما  مبعية  املؤسسات 
مؤسسة  أي  كأهداف  واضحة  األهداف 

ترمي خلدمة اإلسالم و املسلمني.
رئيس  العلوي  حممود  السيد  تداخل  ثم 
لكالم  تعضيدًا  بقوله:  املشاريع  قسم 
رئيس اجلمعية، فإن رضا اهلل سبحانه و 
تعاىل هو  اهلدف األكرب الذي تنطلق منه 

اجلمعية ألهدافها األخرى.
العضو  خرفوش  أمحد  األستاذ  تداخل  و 
املركز  عضو  و  اجلمعية  يف  املؤسس 
االجتماعي اخلريي و رئيس مأمت الزهراء عليها 
السالم منوهًا بأن املشكلة األهم اليت يعيشها 
من  االستماع  هو  اإلسالمي  و  التطوعي  العمل 
نتائج  قد خيلف  الذي  األمر  آخر،  دون  طرف 
فضاًل  املؤسسات  بني  العالقات  على  وخيمة 
تفهم مجيع  على ضرورة  مشددًا  األفراد،  عن 
بالنظر جلميع  ذلك  و  املسألة  املؤسسات هلذه 
األطراف قبل احلكم، نافيًا أن يكون اجمللس من 

النوع املعين.
على  رمحة  علي  الشيخ  مساحة  أثنى  بعدها 
مجال  الشيخ  مساحة  به  أدىل  الذي  العرض 
الشفاف،  و  بالصريح  إياه  واصفًا  خرفوش 
دعم  على  قائمة  اجمللس  سياسية  أن  موضحًا 
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التقى وفد من جملس إدارة اجلمعية مساحة آية اهلل الشيخ 
مهدي احلوري املعروف يف قم بالشيخ مهدي البحراني، يف 
منزله العامر الكائن يف الدوار السابع مبدينة محد، و ذلك يف 
الثالثاء املوافق 2009/12/15م يف الساعة 8:30 لياًل حيث 
تأخر عن املوعد احملدد ساعة كاملة بسبب زمحة السري اليت 

صاحبة تلك الليلة.
بدء اللقاء بكلمة لسماحة رئيس اجلمعية الشيخ مجال خرفوش 
وضح فيها أهم االسرتاتيجيات و األجندات و الفعاليات اليت 
تضطلع بها اجلمعية، ثم حتدث مساحة آية اهلل الشيخ مهدي 
اللقاءات  أواًل على سياسة اجلمعية يف  الذي أطرى  احلوري 
لتلك  الشديد  تقديره  مبديًا  العمل،  بدء  منذ  اتبعتها  اليت 
الزيارة آماًل من مجيع املؤسسات و الشخصيات انتهاج هذا 
النهج، ألنه نهج غائب مع شديد األسف يف هذا البلد إىل حد 
و  االسرتاتيجيات  و  األجندات  تلك  على  أثنى  بعدها  بعيد. 
الفعاليات اليت استعرضها رئيس اجلمعية، مؤكدًا على أهمية 
تذويب التكتالت و االنصهار يف بوتقة واحدة مشيدًا بالتزام 
اجلمعية بهذا التوجه، كما شد على يد اجلمعية يف منهجها 
البيت )ع(  أهل  و خط  الرشيدة  املرجعية  و هو خط  العام 

العام الذي باتت الكثري من املؤسسات و 
الشخصيات منعزلة  عنه.

بعض  اهلل  آية  مساحة  استعرض  ثم 
سرية  من  اجلميلة  و  اللطيفة  الشواهد 
املاضني  الطائفة  من  األعالم  و  الفقهاء 
يتبادلون  الذين  املعاصرين،  و  منهم 
بعضهم  بني  فيما  اللقاءات  و  الزيارات 
و  انشغاالت  من  يعوقهم  ما  مع  البعض 
اللقاءات  يلغون  ال  أنهم  إال  االرتباطات، 
أو  الطلبة  مع  أو  البعض  بعضهم  بني  سواء  برناجمهم  من 
اجلماهري، ألنهم يريدون أن يعيشوا هموم الناس و يتحسسوا 

أحواهلم سواء من علماء قم أو النجف.
أظهرهما  الذين  الكبري  التواضع  و  التامة  للودية  نظرًا  و 
مساحة آية اهلل، حتول اللقاء من الرمسية إىل الودية بعد 
انتهاء الكالم الرمسي، فتم الدخول مع مساحة آية اهلل يف 
بعض جوانب حياته اخلاصة و اهتماماته و برناجمه اليومي 

سواء خصوصًا أثناء تواجده يف البحرين، حيث 
أكد على أنه مهتم باألشغال اليدوية و حيب 
أحد  يعتمد على  بنفسه فال  أعماله  يدير  أن 
خصوصًا يف داخل منزله، فكان هو الذي وضع 
الواقع  يف  مأمت  هو  الذي  جملسه  يف  السواد 
الشبيهات  و  املعربة  الالفتات  و  املنرب  حيث 
اجلميلة اليت جلها من تدبريه و شغل يده. كما 
العظام  باملراجع  عالقته  حول  احلديث  دار 
سواء يف النجف أو قم، إذ حتدث عن مواقف 
عديدة مع آيات اهلل العظمى السيد أبو القاسم 

اخلوئي، السيد السيستاني، الشيخ اجلواد التربيزي، الشيخ 
الفاضل اللنكراني، الشيخ حممد تقي بهجت،و الشيخ ناصر 
مكارم الشريازي. و قد عرض صورة مكربة كانت معروضة 
يف جملسه يظهر فيها مساحة آية اهلل العظمى املريزا جواد 
فاطمة  السيد  مشهد  عند  الفاطمية  األيام  أثناء  التربيزي 
املعصومة عليها السالم مشيًا على األقدام و جبواره مساحة 

آية اهلل الشيخ مهدي البحراني قبل عدة سنوات.
اختتم اللقاء الساعة 10:45 حيث استغرق حوالي ساعتني و 
ربع كأطول لقاء من حيث الوقت و أقصره من حيث تقّضي 
الوقت سريعًا، إذ ودعنا لغاية خارج املنزل بعد أن التقطت 
معه صورًا تذكارية مجاعية و فردية، و مل يدخل منزله إال 

بعد أن غادرنا نهائيًا بالسيارة.
حضر اللقاء رئيس اجلمعية مساحة الشيخ مجال خرفوش، 
األستاذ حبيب  املشاريع،  رئيس قسم  العلوي  السيد حممود 
الفرج أمني السر، ياسر عبد احلسني أبو نصيب رئيس قسم 
قسم  رئيس  احلداد  حسني  احملامي  األنشطة،  و  الفعاليات 
العالقات العامة و اإلعالم، الرادود عبد اهلل املسيح رئيس 
البناء  يوسف  و  للجمعية،  التابع  الشبابي  مساهيج  مركز 

رئيس مركز اإلحياء و عضو املركز اإلعالمي باجلمعية.

سياسات  أن  و  اجملتمعية  و  الدينية  املؤسسات 
اإلسالمي  مساهيج  مركز  مجعية  أهداف  و 
تبعث على الراحة و االستئناس من قبل اجمللس 
شدد  و  شفافيتها.  و  صراحتها  من  بالرغم 
يتمكن  لو مل  فيما  تعذير اجمللس  على ضرورة 
يدعى  فعالية  أية  يف  املشاركة  أو  احلضور  من 
و  االنشغاالت  و  املسئوليات  لكثرة  نظرًا  هلا 

االرتباطات اليت تستوعب مجيع املناطق.
ثم كانت تساءل مساحة السيد حمسن الغريفي  
عن املرجعية اليت ترجع هلا اجلمعية، و كذلك 
عن أجندات اجلمعية يف تفادي بعض القوانني و 
االلتزامات احملجمة للعمل اإلسالمي املفروضة 
مبينًا  رمسية،  مؤسسة  كونها  اجلمعية  على  
اجتماعات  يف  املوضوع  هذا  تدارس  ضرورة 
اجلمعية  رئيس  فأجابه  فيه،  للنظر  اجلمعية  

مرجعية  بأن  خرفوش  مجال  الشيخ  مساحة 
املعروف  الرشيد  املرجعية  خط  هي  اجلمعية 
ما  كل  تدارست  قد  اجلمعية  أن  و  الواضح،  و 
الرمسي  التسجيل  إجيابيات  و  بسلبيات  يتعلق 
قبل أن تبدأ يف خطوة التأسيس، و الثمار اليانعة 
اليت قطفتها اجلمعية يف فرتة وجيزة خري دليل 
تداخل  و  خطواتها.  و  سياساتها  جناح  على  
املشاريع  قسم  رئيس  العلوي  حممود  السيد 
باجلمعية قائاًل: أن اجلمعية ليست بالوليدة  بل 
القديم  اإلسالمي  العمل  هي خارجة من رحم 
اجلمعية  و  األعضاء  جذور  أن  و  واملتعارف، 
متجذرة يف تاريخ العمل اإلسالمي باملنطقة، و 
بالتالي فالعمل الرمسي ما هو إال متمم للعمل 

األهلي العادي القديم و صاقل له.
ثم دار احلوار حول إجياد السبل الكفيلة بتوثيق 

أدىل  حيث  املؤسستني،  بني  التعاون  أواصر 
و  باجلدية  مليئة  أجواء  يف  بدلوهم  احلضور 

الودية.
اإلسالمي  اجمللس  رئيس  توجه  اخلتام،  يف  و 
العلمائي بالشكر اجلزيل جلمعية مركز مساهيج  
اإلسالمي على هذه املبادرة الطيبة، كما شكر 
املقرتحات  مشروع  على  أخرى  مرة  اجلمعية 
إذ  العام،  هلذا  اجمللس  شعار  لتفعيل  املقدم 
التقطت بعض الصور اجلماعية قبل االنصراف 
أن  بالذكر  جدير  و  لطيفة.  محيمية  أجواء  يف 
اللقاء قد استغرق قرابة الساعة و النصف ألنه 
انفض يف الساعة 9:30 لياًل تقريبًا مع أن املدة 
املقررة كانت نصف ساعة ملا للقاء من أهمية و 

جدية لدى الطرفني.
الرئيس  اجلمعية:  طرف  من  اللقاء  حضر 

قسم  رئيس  خرفوش،  مجال  الشيخ  مساحة 
قسم  رئيس  العلوي،  حممود  السيد  املشاريع 
حسني  احملامي  اإلعالم  و  العامة  العالقات 
الفرج،  حبيب  األستاذ  السر  أمني  احلداد، 
األستاذ  و  أمحد،  يوسف  حسني  املالي  األمني 
املركز  و عضو  املؤسس  العضو  أمحد خرفوش 
مأمت  رئيس  و  باجلمعية  اخلريي  االجتماعي 

الزهراء عليها السالم.
العلمائي  اإلسالمي  اجمللس  طرف  من  أما 
السيد  مساحة  الرئيس  من:  كل  حضر  فقد 
جميد املشعل، مساحة السيد حمسن الغريفي، 
السيد  مساحة  و  رمحة،  علي  الشيخ  مساحة 

حيدر السرتي.
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مقدمة،
انطالقًا من نداء الواجب الشرعي،   
الوقوف  يف  اجلمعية  قطعته  الذي  العهد  و 
االلتزام  هيبة  إعادة  شأنه  من  ما  كل  وراء 
و امللتزمني و الذي هو أحد األهداف املعلنة 
ارتكازًا  و   ، األساسي  قانونها  يف  الرئيسة 
على أجندات اجلمعية املندفعة حنو دعم كل 
تسري  و  أهدافها  و  تتماشى  اليت  املؤسسات 
يف ذات النهج ، و اعتمادًا على ما توليه من 
تصدير و تقدير للمجلس اإلسالمي العلمائي 
كونه املؤسسة األعظم املمثلة للخط و التدين 
، و اتكاءًا على اإلذعان التام بأهمية الشعار 
مساهيج  مركز  مجعية  أعدت   ، املطروح 
لتفعيل  املقرتحات  من  جمموعة  اإلسالمي 
شعار اجمللس ))مًعا.. يف مواجهة الغزو غري 
و  تقدير  تكون حمل  أن  نرجو  األخالقي (( 
قد  اجلمعية  فإن  أخرى  جهة  من  و  فائدة. 
مبقرتحات  يعنى  امللف  هلذا  ملحقًا  أعدت 
لتفعيل شعار اجمللس بشكل عام ال خبصوص 

شعار عام معني.

أواًل :- املقرتحات :
األخالقية  االحنرافات  حصر   )1
هلا  حقيقة  آفات  تعترب  اليت   : الرئيسية 
نتائجها الوخيمة على الدين و اجملتمع. و من 
املمكن حصر تلك االحنرافات – من وجهة 

نظرنا – يف احملاور التالية :
أواًل :- احنراف الرتبية : مظاهرها :

)قصات  التقليعات  ظاهر  انتشار   *
عرفًا  لتشكل  بقوة  و  تتجه  اليت  الشعر( 

طبيعيًا مع األسف.
* انتشار ظاهرة تشبه الرجال بالنساء و 

تشبه النساء بالرجال.
* ضعف الوازع الديين.

* التأخر يف الرجوع للمنزل إىل منتصف 
الليل أو الفجر.

* التواجد خارج املنزل طوال اليوم.
ظاهرة  بعد  الشيشة  ظاهرة  انتشار   *
ال  جزءًا  أصبحت  حيث  االعتيادية  التدخني 
الشباب  من  الكثري  وقت  و  حياة  من  يتجزأ 

ثم الشابات.

قد  الذي  الشاب  عند  احلياء  انعدام   *
يلبس ما يكفيه بالكاد لسرت عورته ، و عند 
الشابة اليت بدأت تستهوي البالطو املخصر 
امللون امللفت غري الشرعي و احلجاب القصري 

الذي بالكاد يسرت األذنني.
ثانيًا :- احنراف اجملتمع :

الشباب  و  السوء  أصدقاء  كثرة   *
الضالني.

األخالقية  غري  التجمعات  انتشار   *
أو  الصندقات  أو  الطرقات  يف  كاجللوس 

الديوانيات أو املقاهي.
اجملتمعية  املؤسسات  اعتناء  عدم   *
و  اجلمعيات  و  كاألندية  األخالقي  بالشأن 

املراكز الشبابية.
* ضعف املؤسسات الدينية عن مواجهة  
الغزو األخالقي كاملآمت و املساجد اجلمعيات 

اإلسالمية.
مظاهر  من  الكثري  انتشار  و  طروء   *
موجودة  تكن  مل  اليت  األخالقي  الغزو 
فاحش  بشكل  املتربجات  كاألجنبيات  سلفًا 
األحياء  يف  حتى  مكان  كل  يف  املتواجدات  و 

السكنية.
الشذوذ  من  حالة  االلتزام  اعتبار   *
ترتدي  اليت  بالشابة   فُيتهكم   ، اجملتمعي 
الدفة  حتى  و  البوشية(  )الغشواية/ 
و  املتخلفة  مظهر  إظهارها  و   ، )العباءة( 
للمسجد  املالزم  الشاب  و كذلك  املتحجرة. 
و املأمت و العمل اإلسالمي باعتباره ال يعرف 
معنى احلياة بصورة صائبة فيرتك مصاحله 

و يتوجه للعمل اإلسالمي.
ثالثًا :- احنراف اإلعالم :

امللفات  و  املواقع  و  الربامج  انتشار   *
املخلة و اخلادشة للحياء و العفة ، خصوصًا 
اجلنسية منها ، حبيث يسهل الوصول هلا و 
الفضائية  القنوات  ، فهنالك  بطرق خمتلفة 
املتخصصة يف الغناء و أحوال املغنني و كذلك 
القنوات اخلاصة باملمثلني و الفنانني ، إضافة 
للقنوات الفضائية اإلباحية اليت ال رادع هلا 
املطروخة  املواقع  ننسى  و ال عندها. كما ال 
و  )االنرتنت(  العاملية  املعلومات  شبكة  على 
اليوم يف متناول اجلميع حتى  اليت أصبحت 

األطفال.
امللفات اليت  و  املواقع  و  الربامج  قلة   *
فنرى   ، األخالقي  و  الديين  بالشأن  تعنى 
اليت  القنوات  و  املواقع  و  الربامج  حتى 
الشأن  تولي  ال  فإنها  متنوعة  براجمًا  تبث 
عن  فضاًل  كثريًا  الشئ  الديين  و  األخالقي 

توجيهه وجهة غري صحيحة.
توجيه اإلعالم الناس للفساد بشتى   *

الطرق بال رقيب أو حسيب.
و  الربامج  من  الكثري  زرع   *
املسلسالت يف أجندات اجلماهري و ساعاتهم 
اليومية حبيث ال يستطيعون االنفكاك عنها 
، خصوصًا املسلسالت الرتكية طويلة املدى 

خطرية النتائج.
قلة عدد قنواتنا املؤمنة فضاًل عن   *
عدم وصوهلا للقدر الكايف و الشايف للجماهري 
، فهي حلد اآلن ال تستطيع منافسة القنوات 
الذي  الكبري  التطور  من  بالرغم  اهلدامة 

اضطلعت به يف اآلونة األخرية. 
رابعًا :- ضعف املؤسسات الدينية :

املطروحة  األجندات  قلة  و  ضعف   *
و مراكز  املساجد  و  املآمت  و  لدى اجلمعيات 
التعليم ، اليت من شأنها التثقيف األخالقي 

و بث العفة و األخالق و التدين يف اجملتمع.
بني  املشرتكة  الربامج  انعدام   *
خمتلف  تربط  اليت  الدينية  املؤسسات 
ناشئ  ذلك  و   ، البعض  ببعضها  اجملتمعات 
عن انعدام التعاون فيما بني بعضهم البعض 

و هي من أمهات املشاكل.
املستقبلي  التخطيط  وجود  عدم   *
الوقائي االحرتازي ، الذي يعتمد على جتهيز 
الفرصة  إتاحة  عدم  بل   ، الداء  قبل  الدواء 
جل  مازالت  بل  اجملتمع.  يف  يقع  كي  للداء 
املؤسسات على سياسة مواجهة األزمات اليت 
تقضي بالبحث عن دواء للداء ال حينما يطرأ 
بل حينما يستفحل و يكون عضااًل مع شديد 

األسف.
ضعف و قلة املخرجات و النتاجات   *
اليت من شأنها الرقي بأخالق و دين اجملتمع 
، كاملبلغني و املبلغات و املدرسني و املدرسات 
و اخلطباء و اخلطيبات و العلماء و العاملات و 

املربني و املربيات.
السليم  و  الوايف  غري  االستثمار   *
للفعاليات املقامة خصوصًا الكبرية و املركزية 
، و ذلك يف خلق جو و عرف أخالقي  منها 
محيد يرقى بأخالق اجملتمع و جيعها قادرة 

على مواجة أي غزو.
متحركني  و  عاملني  عن  البحث   *
متطوعني يف املؤسسات دون النظر ملستواهم 
األخالقي و الديين ، حبجة عدم تقدم الفئة 
املعنية من املؤمنني للتطوع ، بدل العمل على 
تأسيس قاعدة متينة من احملصنني أخالقيًا 
من فئة الصغار الذين سيكونون درعًا منيعًا 
و  عشية  بني  األخالقي  الغزو  من  للمجتمع 

ضحاها.
املفيدة  األخالقية  الدروس  غياب   *
على  الرتكيز  و   ، العام  طوال  للمرحلة 
باتت  اليت  الشبهات  و  العقائدية  املناظرات 
جلها يف حكم املسلمات بعد أن شبعت بدرجة 

كافية بل و منفرة.

حبسب   : االحنرافات  تصنيف   )2
املعاجلة  تكون  كي   ، استفحاهلا  و  خطرها 
مقننة و واضحة ، و قد صنفناها على النحو 

التالي :
انتشار ظاهرة تشبه الرجال بالنساء   *

و تشبه النساء بالرجال.
انعدام احلياء عند الشاب الذي قد   *
يلبس ما يكفيه بالكاد لسرت عورته ، و عند 
الشابة اليت بدأت تستهوي البالطو املخصر 
امللون امللفت غري الشرعي و احلجاب القصري 

الذي بالكاد يسرت األذنني.
الشذوذ  من  حالة  االلتزام  اعتبار   *
ترتدي  اليت  بالشابة   فُيتهكم   ، اجملتمعي 
الدفة  حتى  و  البوشية(  )الغشواية/ 
و  املتخلفة  مظهر  إظهارها  و   ، )العباءة( 
للمسجد  املالزم  الشاب  و كذلك  املتحجرة. 
و املأمت و العمل اإلسالمي باعتباره ال يعرف 
معنى احلياة بصورة صائبة فيرتك مصاحله 

و يتوجه للعمل اإلسالمي.
و  الربامج  من  الكثري  زرع   *
املسلسالت يف أجندات اجلماهري و ساعاتهم 
اليومية حبيث ال يستطيعون االنفكاك عنها، 
املدى  طويلة  الرتكية  املسلسالت  خصوصًا 

خطرية النتائج.
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ضعف و قلة املخرجات و النتاجات   *
اليت من شأنها الرقي بأخالق و دين اجملتمع 
، كاملبلغني و املبلغات و املدرسني و املدرسات 
و اخلطباء و اخلطيبات و العلماء و العاملات و 

املربني و املربيات.
املستقبلي  التخطيط  وجود  عدم   *
الوقائي االحرتازي ، الذي يعتمد على جتهيز 
الفرصة  إتاحة  عدم  بل   ، الداء  قبل  الدواء 
جل  مازالت  بل  اجملتمع.  يف  يقع  كي  للداء 
املؤسسات على سياسة مواجهة األزمات اليت 
تقضي بالبحث عن دواء للداء ال حينما يطرأ 
بل حينما يستفحل و يكون عضااًل مع شديد 

األسف.
يف  إحلاحًا  األكثر  تعترب  نقاط  ست  هذه 
الفرتة القادمة و اليت جيب أن توىل أهمية 
أكرب و أن تتصدر قائمة النقاط اليت حتتاج 
إىل معاجلة يف اجملتمع ، فيما تبقى احلاجة 
تقل  ال  قد  اليت  النقاط  لباقي  أيضًا  ملحة 

أهمية بتقدير البعض عما قدمناه.

إشراك خمتلف املؤسسات يف إنفاذ   )3
ال  احلقيقي  اإلشراك  به  نعين  و   : املشروع 
القشري الظاهري ، إذ ال بد من أن تشعر كل 
املؤسسات أنها مسئولة عن تفعيل هذا الشعار 
كما اجمللس اإلسالمي العلمائي ، فتوكل هلا 
تكون  أن  ال   ، التفعيل  يف  املهام  من  العديد 
يف  السابقة  الشعارات  يف  عهدنا  كما  متلقية 
األعم األغلب. فكل املؤسسات معنية بالسعي 
بالتعاون  املطروع  للشعار  تفعيل  فيه  ما  لكل 
بالدرجة  العلمائي  اجمللس  مع  التنسيق  و 
الصديقة  و  القريبة  املؤسسات  و   ، األوىل 
هنا  املؤسسات  إشراك  و  الثانية.  بالدرجة 
األول   : على حنوين  يكون  الشعار  تفعيل  يف 
: تضطلع به كل مؤسسة على حدة من خالل 
ما متتلكه من مؤهالت و إمكانيات و مجاهري 
خالل تأديتها لدورها الطبيعى املوجه لتفعيل 
الشعار. و الثاني : عرب تعاون املؤسسات يف 
مناطقية  دوائر  بتشكيل  ذلك  و   ، التفعيل 
اإلسالمي  اجمللس  مع  بالتنسيق  متعاونة 

العلمائي.

املوجودة:  التجارب  من  االستفادة   )4
املؤسسات  جتارب  على  باالطالع  ذلك  و 
تصدت  اليت  اخلارجية  و  الداخلية  األخرى 

ملثل هذا النوع من املشاريع أو ما مياثلها.

ذلك  و   : املتطوعني  من  االستفادة   )5
أمام كل متطوع يريد املشاركة  بفتح اجملال 
يف هذا املشروع ممن جيد يف نفسه الكفاءة و 

اإلمكانية.

اجلبهتني:  على  العمل  ضرورة   )6
وذلك بعدم االقتصار على اجلبهة الرجالية 
تعنى  رمبا  اليت  النسائية  اجلبهة  إهمال  و 
أكثر بهذا الشعار ، و بالتالي يتوجب إفساح 
يكون  كي  النسائي  للعنصر  واضحًا  اجملال 
قياداته  و  رموزه  أو  مبؤسساته  سواء  فاعاًل 

أو مبتطوعاته.

تقسيم املشروع إىل مراحل : و ذلك   )7
على النحو التالي :

للمشاركة  املؤسسات  دعوة  مرحلة  	•
يف التفعيل.

و  أعداد  و  أمساء  رصد  مرحلة   *
بيانات املؤسسات اليت أبدت استعدادها.

و  أعداد  و  أمساء  رصد  مرحلة   *
بيانات املتطوعني الذين أبدوا استعدادهم.

و  املؤسسات  تصنيف  مرحلة   *
استعداداتهم  حبسب  لدرجات  املتطوعني 
يف  التصنيف  هذا  سيفيد  و   ، إمكانياتهم  و 
حتريك املرحلة التالية  و أمور أخرى عديدة 

ستتضح جليًا.
و  املؤسسات  تصنيف  مرحلة   *
املتطوعني على شكل جمموعات مناطقية يف 
من  املؤسسة  تكون  أن  على   ، األعم  الغالب 
و   ، اجملموعات  رأس  على  األوىل  الدرجة 

كذلك احلال خبصوص املتطوعني.
املراحل  تستغرق  أال  ينبغي   : مالحظة 
السابقة مدة زمنية أكثر من الشهر أو الشهر 

و النصف على أكثر تقدير.
مرحلة توزيع املهام على اجملموعات   *
و البدء الفعلي حبسب األولويات املطروحة.

مرحلة خمرجات املشروع يف الشهر   *
األخري منه و تكريم املشاركني و لو معنويًا.

و  تقارير  و  ببيانات  اخلروج   )8
تعميمات : تكون مبثابة اخلالصة و النتيجة 
اجلهات  و  العمل  فرق  عمل  عنه  ملا متخض 

األخرى  و  الفينة  بني  الشعار  بتفعيل  املعنية 
، و ذلك بعد االنتهاء من كل مرحلة. بهدف 
أكثر من  و  أكثر  وضع اجلماهري يف الصورة 
تظل  أن  ال  املشروع  تفعيل  خمرجات  خالل 

اجلماهري بعيدة عنه.
 

))  ملحق  ((
الشعارات  لفلسفة طرح  مقرتحات 

بشكل عام
مقدمة،

البد من فلسفة واضحة جلية لطرح   
ذلك  و   ، املختلفة  املؤسسات  لدى  الشعار 

راجع إىل أن الشعار املطروح ميثل :
الذي  املنهج  و  االجتاه  و  اخلط   .1

تنشده املؤسسة.
انبنى  اليت  األهداف  أهم  إحدى   .2
و  عليها  انبنت  و  املؤسسة  دستور  عليها 

لوائحها الداخليه.
همًا وهاجسًا مهمًا و ملحًا يف فرتة   .3

الطرح ال قبل و ال بعد.
و  بدقة  الشعار  يتحلى  أن  جيب  لذلك 
يف  و  منه  املطلوب  كي حيقق  ذكاء  و  حكمة 
وخيمة  فالنتائج  إال  و   ، احملددة  الفرتة 
على املؤسسة ألن يف فشل تطبيق الشعار أو 
بالغًا  أثرًا  التطبيق  يف  التقصري  أو  القصور 
أمام  و هيبتها  املؤسسة  تلك  على مصداقية 

الرأي العام.

املقرتحات :
أواًل:- أال يكون جزءًا من جزء من مشكلة 

أم  و أال يكون مشكلة أمًا عامة:
مشكلة  من  املتفرعة  اجلزئية  املشكلة 
العامة  املشكلة  عن  متفرعة  أخرى  جزئية 
على  كبرية  جدوى  ذات  غري  تكون  قد  األم 
اجملتمع فيما لو حلت ، فلو طرحح شعار يعنى 
مبشكلة جزئية بسيطة سيكون املردود بسيطًا 
قياسًا باجلهد و املال و الوقت و العناية، كما 
أن املشكلة األم العامة الكبرية قد يعسر حلها 
أو التأثري فيها بشكل كامل حمكم مؤثر نظرًا 
يتوجب  اليت  التفريعات  كثرة  و  التساعها 
يف  للطرح  املناسبة  املشكلة  إذًا  حلحلتها. 
الشعار تكون يف الغالب مشكلة جزئية ال هي 
بالبسيطة و ال باملعقدة اليت يصعب فكها يف 

فرتة حمدودة و بإمكانيات معينة. 
ثانيًا :- أن يكون ماسًا جبميع الفئات و 

األطياف قدر املستطاع :
جبميع  معنية  املؤسسة  كانت  كلما   
فئات و أطياف اجملتمع ، دعى ذلك للبحث 
و  الفئات  تلك  بكل  ماسًا  يكون  شعار  عن 
ينفعل اجلميع  ، كي  األطياف قدر املستطاع 
ألحد  عزل  فال  به  معنيني  يكونون  و  معه 

عنه. 

ثالثًا :- أن متتد فرتة التفعيل لعامني :
اجمللس  حددها  اليت  كامل  عام  فرتة 
جدًا  قصرية  تعترب  العلمائي  اإلسالمي 
يكفل  الذي  بالقدر   ، كان  شعار  أي  لتفعيل 
يكون  أن  نرى  فنحن  املقنع.  املتقن  التفعيل 
العام  يكون  حبيث  كاملني  عامني  التفعيل 
امليدان  من  جزء  و  للمقدمات  تفعياًل  األول 
يف  تبقى  ملا  تفعيل  الثاني  العام  و  اخلارجي 
املخرجات  بلورة  على  العمل  ثم  امليدان 
مسك  ختامها  يكون  كي  للمشروع  النهائية 
املشاكل  أهم  من  و  معين.  كل  منه  يستفيد 
يف جعل الفرتة احملددة للتفعيل عامًا واحدًا 

هي :
حالة  يف  العلمائي  اجمللس  جعل   *
يفي  كي  العام  طوال  طوارئ  و  استنفار 
مبتطلبات تفعيل املشروع على خري ما يرام 
الكثري من  الذي يشغل اجمللس عن  األمر   ،
طاقاته  يستنزف  و   ، األهداف  و  القضايا 
ملشاريع  حيتاجها  اليت  البشرية  موارده  و 

أخرى.
الكامل  التفعيل  على  القدرة  عدم   *
نظرًا لضيق الوقت فيكون العمل على طريقة 
خصوصًا   ، دل  و  قل  ما  أو  املفيد  املختصر 
التطبيق  و  املناطق  على  باملرور  يتعلق  فيما 

فيها.
من  الكثري  حرق  و  استهالك   *
املشاكل يف فرتة زمنية حمدودة دون منحها 
القدر الكايف من الزمن الذي تستحقه فعاًل ، 
علمًا بأن الشعار املطروخ لن يطرح مستقباًل 
ألن يف طرحه مرة أخرى ضعف اسرتاتيجي 

و ختطيطي و إعالن عن عدم اجلدوى.
املشروع  ختم  على  القدرة  عدم   *
مشروع  يف  للتفكري  نظرًا  املطلوب  بالشكل 

جديد ألن العام القادم قد أقبل.
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رابعًا :- أال يقتصر على جنس دون آخر 
قدر اإلمكان :

ما  على  املشروع  اشتمال  من  البد   
ميس اجلنسني الرجال و النساء ، ألن يف ذلك 
تفعيل لكل اجملتمع ، و استثمار جيد للطاقات 
عملية  من  يسهل  الذي  األمر  الفريقني  من 
و  العام.  الكبري  املردود  التطبيق فضاًل عن 
ليس يعين هذا األمر أن تكون املشكلة دائمًا 
بأس  ال  إذ   ، متساو  بنحو  بالطرفني  ماسة 
بأن متس طرفًا بدرجة أكرب و لو بكثري من 
الطرف اآلخر ، و لكن العهدة يف التطبيق و 
التفعيل أن يكون من جانب الطرفني إذ على 

كل طرف املساهمة و له املدخلية يف ذلك.

خامسًا :- أن يساهم يف حل مشكلة آنية 
ملحة :

أن  إال   ، كثرية  امللحة  املشاكل   
األولوية للمشاكل املتفشية آنيًا و اليت حتتاج 
حلل سريع أكثر من غريها ، ال االعتماد عى 
عفى  قد  مشاكل  من  الذهن  خزينة  يف  ملا 
إال  أهميتها  من  بالرغم  إذ   ، الدهر  عليها 
نظرًا  الراهن  الوقت  مهمة يف  تعترب  ال  أنها 

إلحلاح غريها آنيًا.

سادسًا :- أن يتخذ للشعار شعارًا مصورًا 
: )LOGO(

البد من اختاذ شعار مصور واضح   
و  واضحًا  يكون  كي  تفعيله  املطلوب  للشعار 
تكون له رمسيته و إعالمه اخلاص ، و هذا 
دليل عناية فال ينبغي التقصري فيه ألنه أحد 

أسباب لفت االنتباه و النجاح.

سابعًا :- أن تشرك يف التفعيل كل فئات 
اجملتمع :

و  الفئات  كل  إشراك  من  البد   
املؤسسات و املتطوعني سواء بشكل فردي أو 
تعاوني كما أسلفنا ، فيشعر كل اجملتمع انه 
معين بالشعار و تفعيلة كما اجمللس اإلسالمي 

العلمائي.

الشعار من بني  اختيار  يتم  أن   -: ثامنًا 
جمموعة شعارات :

البد من طرح جمموعة شعارات ال   
أقل ثالثة على اجملتمع قبل إقرار شعار معني 

يف  تساهم  كي  للجماهري  اجملال  يفسح  و   ،
االختيار ، و ذلك عرب وسائل اإلعالم املتاحة 
و اليت يكفي منها املوقع األليكرتوني للمجلس. 
اجلماهري يف حتديد  إضافة إلشراك  هنا  و 
الشعار املطلوب تفعيله ، فإن الشعارات اليت 
دمسة  مادة  ستكون  اإلختيار  عليها  يقع  لن 
سيلتف  اجملتمع  أن  كما   ، القادمة  لألعوام 
إليها بنوع من اإللتفات جدير بأن حيل بعض 
دعوات  ستوجه  أيضًا  و  تلقائيًا.  مشاكلها 
لباقي املؤسسات كي يلتفتوا لتلك الشعارات و 

حياولوا إدراجها ضمن قائمة امللحات.

تاسعًا:- إنهاء املشروع باخلروج بنتائج و 
خمرجات حقيقية و واضحة :

املشروع  خمرجات  كل  تعرض  أن  جيب 
املؤمترات  من  خترج  اليت  التوصيات  كما 
فوائد  على  للوقوف  اجلماهري  أمام  لتعلن 
امللف  خيتم  كي  املعيقة  العقبات  و  التطبيق 

على خري.

خارج  من  املشاركني  تكريم   -: عاشرًا 
اجمللس:

يكون  أن  الضروري  من  ليس   
التكريم ماديًا بقدر ما هو تقدير للمشاركة 
اليت  املساهمة يف إجناح مشاريع اجمللس  و 

تصب يف النهاية يف الصاحل العام.

اخلامتة
يف  وفقنا  قد  نكون  أن  نرجو   
هو  األوحد  هدفنا  إذ   ، هذه  مقرتحاتنا 
النهوض باجملتمع و حتقيق أهداف الرساالت 
السماوية و منهج أهل البيت عليهم السالم 
على  أننا  إىل  منوهني   ، األعالم  الفقهاء  و 
جزئية  أو  فقرة  أية  لتوضيح  االستعداد  أمت 
التباحث حول امللف برمته  أو  يف املقرتحات 
مع اجمللس اإلسالمي العلمائي فيما لو رأوا 

ذلك.

اجلمعة 2009/12/11م
23 ذو احلجة احلرام 1430هـ

مجعية مركز مساهيج اإلسالمي
الشيخ مجال خرفوش
رئيس جملس اإلدارة

تذكري
أخي املؤمن .... أخيت املؤمنة :

	هل جتدون يف أنفسكم الرغبة يف  •
املشاركة يف املركز االجتماعي اخلريي بأي مقدار؟

•	هل جتدون يف أنفسكم احلاجة و االستحقاق للمعونة ؟
•	هل تعرفون أحدًا يستحق املعونة ؟

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

؟
يف  أو  بعضها  يف  أو  منها  أي  يف  )نعم(  بـ  اجلواب  كان  إذا 

مجيعها ، ما عليكم سوى االتصال بالتالية أمسائهم :
1- األستاذ أمحد خرفوش  - 39865001

2- إبراهيم خليل إبراهيم )أبو وائل( - 39259895
3- حسن رضي علي  - 39600615 

4- شوقي أمحد خرفوش - 39244787

من اأيقن اخللف
جاد بالعطية
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اأكرب ميزة يجب اأن تتمتع بها 
احل�سينية,  واملواكب  املجال�ص 
املجال�ص  هذه  تكون  اأن 
ومواكب  جمال�ص  واملواكب 
واقعة يف طريق تبليغ دين اهلل 
من  ينبغي  هنا  ومن  تعاىل. 
يف  املوجودين  الكرام  العلماء 
الكرام  والعلماء  البلد,  داخل 

�سرفونا  والذين  البلد  خارج  من  القادمني  ال�سيوف 
بح�سورهم يف هذا البلد العزيز من اجل القيام بهذه املهمة 
العظيمة اأعني التبليغ لدين اهلل تعاىل كلهم يقومون بهذه 

الر�سالة العظيمة ) تبليغ ر�سالت اهلل(.
�شماحة اآية اهلل ال�شيخ ح�شني النجاتي )حفظ اهلل(
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ابتداءًا من اجلمعة 2009/11/6م بدأت أعمال الصيانة و التجديدات يف مقر اجلمعية 
حيث مت نقل امللفات و األدوات و األجهزة و باقي املوجودات إىل املخزن ، ثم بدأت أعمال 
الصيانة بعد يومني حيث سيتم صباغة احلوائط و اجلدران و تغيري تقسيم املكان على النحو 

التالي :
قسم لألستوديو جبميع مستلزماته مبا فيها عازل الصوت.  -1

قسم ملركز مساهيج الشبابي.  -2
قسم ملركز حتت العشرين.  -3

قسم ملستخدمي أجهزة الكمبيوتر من املرتادين جمانًا.  -4
قسم للزوار و املرتادين.  -5

قسم جمللس إدارة اجلمعية.  -6
قسم لنزول الضيوف.  -7

قسم للضيافة.  -8

هذا و  ستستمر الصيانة لغاية نهاية العام ، إذ سيفتتح عمليًا يف أول العام امليالدي ، على 
أن يفتتح رمسيًا يف مولد النيب صلى اهلل عليه و آله و سلم ، إذ سيقام حفل خاص بذلك.

مستلزمات  كل  توفري  يتم  حيث  جدًا  كبري  يوميًا  للمقر  املرتادين  عدد  أن  يذكر   
الضيافة للزوار و املرتادين و الضيوف و األعضاء ، و قد مت اختاذ مقر مؤقت حلني االنتهاء 

من الصيانة و التجديد.

السالم  عليها  الزهراء  التجديد يف صالة  و  التوسعة  أعمال  بدأت  املاضي  نوفمرب  نهاية شهر  مع 
بالثلث كي تسع ملرتاديها  التابعة ملأمت الزهراء سالم اهلل عليها ، حيث سيتم توسعتها بزيادة تقدر 
يف املناسبات املختلفة كحفالت الزواج و الفعاليات الكثرية اليت يقيمها مأمت الزهراء عليها السالم و 
كذلك مركز الزهراء )ع( النسائي التابع للجمعية بالتعاون مع املأمت ، إذ تعترب صالة الزهراء )ع( هي 

املوقع الرئيسي لفعاليات مركز الزهراء )ع( النسائي. 
ملركز  مقرًا  تكون  كي  جيدة  مساحة  حجز  على  اشتملت  قد  التجديدات  أن  ذكره  اجلدير  من  و 
الزهراء )ع( النسائي التابع للجمعية ، األمر الذي مل يكن مستغربًا على إدارة مأمت الزهراء )ع( و 
باخلصوص رئيس املأمت األستاذ أمحد خرفوش الذي كان و ما يزال يف خدمة العمل اإلسالمي بالقرية 
و خارجها خصوصًا القسم النسائي ، حيث كان املأمت هو احملتضن األساس لبنات الزهراء )ع( منذ 

النشأة ، إذ كان الطابق العلوي من املأمت مقرًا لبنات الزهراء )ع( لسنني طويلة.
هذا و قد مت االنتهاء من الصيانة و التجديد مع مطلع شهر احملرم احلرام مع بقاء بعض األمور 

البسيطة اليت ستستأنف بعد عشرة احملرم نظرًا لضيق الوقت و احتياج املأمت للصالة يف العشرة.
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قصيدة مؤثرة و معربة من نظم الشاعر األديب مساحة الشيخ مجال 
خرفوش املعروف بقصائده الرثائية للعلماء و خصوصًا اخلطباء كما 
عودنا كرثاء السيد حممد صاحل العدناني و الشيخ أمحد مال اهلل و 
الشيخ حسن زين الدين ... اخل. و هي يف رثاء فقيد العلم و العلماء و 
اخلطابة و اخلطباء و املنرب احلسيين مساحة العالمة الفهامة الشيخ علي بن عبد اهلل السرتي 

)قدس( الذي وافاه األجل احملتوم يف اخلميس 2009/10/8م.
أملــا اكتسي  و  قومي  اخلري  سرتة  يا 
إن و  احليـــاة  يف  قدر  جمهول  فالعز 
دعٍة يف  التصغيـر  على  نعيش  دومًا 
سفهـــــــًا نومنــا  يف  جهلنا  من  نغط 
أفا النجيب  تغييب  املوت  قضى  فإن 
أسفــــــا وا  مات  ممن  فات  ما  ففات 
إذا صحــــاب  يا  علم  يرجع  هيهات 
ُدهــــــــي العليم  مات  إذا  جاء  لذاك 
داهيـــــة األجمــــاد  سرتة  يا  ُدهيِت 
نظمــــت ما  أدراك  ما  و  حسني  أبو 
قلمي فانطوى  شعوري  فيك  حار  قد 
منسكبــــًا الشعر  بات  و  أفقت  حتى 
أمـــــــــــا الفقيه  فقه  يا  و  الفقيه  ينب 
حمتسبـــًا الدين  يف  علمًا  يا  مضيت 
نـــــدًا تعتليـــــه  راث  كنت  أن  فبعد 
الـــ نصب  قد  املثكول  منربك  اآلن 
نابغــــــــــة و  فهامًا  و  عليمًا  يرثي 
كلــل بال  العظمى  احلسرة  جيذب  و 
اعجبـــي و  ننساك  هل  و  حسني  أبا 
لو املكـــــــارم  ألوان  بوجهك  نرى 
يشملهـــــا البشر  شفاك  حني  شفاك 
مغرتبـــا مت  قد  أهل  شعري  فليت 
رســــو آل  ينساه  بأن  حاشى  و  كال 
بقبـــــ الشريف  اجلسم  نزل  ما  تاهلل 
ناقلـــــــة الطهــــر  أيــادي  تناولته 
فكـــ الوصي  ثم  املصطفى  يد  فمن 
حتملــــــــه السبط  بعد  و  الزكي  ثم 
فطــــــرت صرخة  فخذها  علي  أيا 
ألقـــــًا ورى  مما  سنرى  ترى  أهل 

هدمـــا لِك  عـــز  علـــــى  حزن  أبراد 
علمـــــا بيننـــــا  يدوي  املمـــات  حل 
سلمـــــا فمـــــا  الباري  عّظم  من  لكل 
قدمـــــا مضـــت  أفذاذ  قدر  نعي  ال  و 
ندمـــا قد  الكل  و  نومهم  من  الناس  ق 
منصرمــا؟ بــات  ما  أسى  يعيد  هل  و 
رممــــا رمسهم  يف  غدوا  العلوم  أهل 
ثلمــــــــــا قــــد  الدين  ألن  األنام  دين 
ُرمســــــا عــــزه  شيخ  فقد  من  دهياء 
القلمــــا حري  قد  ما  و  شعري  حروف 
الكلمــــا أرصــــد  ثالثًا  فيك  فحــرت 
احلكمــــــا أبا  يا  رثاءًا  فيــــك  يفيض 
العلمـــــــــا تنهــــل  كي  مهلة  سويعة 
كـُلمـــــــا مبــــا  السامي  منربك  فناح 
قدمــــــا من  كــــل  ُتبكي  الدمع  تفجر 
مهتضمـــــا و  مكسورًا  يرثيك  ـعزاء 
ملتهمــــا كـــــان  قد  الورى  أهل  لعلم 
النغمــــا أذهــــل  صوت  ترانيم  على 
ُومِســا أخالقــــه  يف  أنت  من  أنت  و 
ومجـــــا مــــا  حركت  بسمته  أذعت 
منـــا الشعور  و  أنســــًا  الناس  فتمأل 
معتصمـــــــا باآلل  أبــــدًا  تزل  مل  و 
عدمـا حبهــــم  يف  الذي  هو  و  اهلل  ل 
خدمــــا الذي  و  علــــي  بكف  بل  ـر 
منتظمـــا املعبــــود  إىل  اللحود  من 
فطمـا ما  ُعظم  وا  فاطمة  الطهر  ـف 
ظما و  طوًى  يشكو  فال  احلسني  كف 
طمـــــا الفــراق  دمــــع  بها  و  قلوبنا 
َعدمــــا؟ ورى  مما  سريى  الورى  أم 

اإبنك : ال�شيخ جمال خرفو�ص ال�شماهيجي   -  الثنني 22 �شوال 1430هـ املوافق 2009/10/12م 

هالل حمرم
بقلم : محد حممد السماهيجي

هل علينا شهر احلسني  بأيامه العشر ولياليه احلزينة ، كاسيًا 
قلوب  يسكن  الذي  احلزن  كلون  أسودًا  لباسًا  البحرين  قرى 

احملبني للحسني عليه السالم وأهل بيته ومن معه ...
  عند إقرتاب موسم عاشوراء تبدأ استعدادات أهالي القرى ، 
فيتعاون رجال القرى و شبابها على تعليق األعالم  و الالفتات 
اجملسات  صنع  يف  ويتفننون   ، الطرقات  يف  حسينية  عبارات  حتمل  اليت  السوداء 

)الشبيهات( املعربة  اليت متثل حوادث واقعة الطف .
ليلة تعمري املآمت ( تبدأ فعاليات املآمت  ليلة من شهر ذو احلجة احلرام )  ومنذ آخر 
احلسينية - حتسبًا بأن تكون هذه الليلة ليلة احلادي من حمرم -  من حماضرات و 
قراءة حسينية وعزاء اليت تشهد إقبااًل واسعًا حيث يتوافد عليها األهالي من صغريهم 
يف  للمشاركة  اإلمكان  بقدر  نفسه  تفريغ  األيام حياول  هذه  يف  فالكل   ، كبريهم  حتى 
الشعائر احلسينة ، وليحظى بشرف خدمة اإلمام احلسني عليه السالم ، وأما من ال 
تسعفة الظروف لسبب من األسباب فيحز يف نفسه أن يتخلف عن احلضور واملشاركة ، 

فهذه األيام القليلة الغالية ال تعوض بثمن .   
هكذا هو احلال يف كل عام فللعشر األوائل من شهر حمرم - العشرة كما هو متعارف 
عليه - مكانه خاصه يف قلوب الشيعة  وخصوصية ال يستشعرها إال أصحاب العقيدة 

الراسخة الذين يعرفون املعنى احلقيقي لثورة اإلمام احلسني عليه السالم .

	 	

ي ₪₪₪                            	₪₪₪ دمٌع دمِّ 	

    
بقلم : علي عبدالشهيد رضي   

أسكب دمعًا دميًا .. من زنزانة احلرقة .. وعذاب اجلمرة ..
لتخفف أهوال احلزن واألسى .. املطمورِة بلوعٍة من الرثاء ..

لسيد الشهداء .. وأمري النبالء .. أبا عبد اهلل .. احلسني )عليه السالم( ..
ففؤادي يعتصر األمل .. ويروي قصة حرف وقلم ..

حرف .. كالسيف الذي بعثر أطهر قان
و

ر القلبان .. قلم .. كالرمح الذي أبكى العينان .. وفطَّ
وأي قلبني ؟؟

قلٌب تقامسه كل البشر .. ليتحملوا مصيبة خري البشر ..
وآخٌر عند زينب .. متلؤه حسرة وقهر ..

فكانت والزالت تتجرع األنني امُلر ..يف كل بقعٍة حسينية .. 
ورقعة والئية .. يذكر فيها أسم الغريب .. الشهيد .. )عليه السالم(

واعلم أن بكائي ال جيدي .. فهو لن يرد من أْودى ..
لكنه يواسي .. من بقلبه حر اللظى ..

وخيفف وخز اجلراح من نفسه .. ويطوي شيئًا من أشجانه ..
ونزف شرايينه ..

ولذا سأظل أسكب دمعًا أضعاَف أضعاٍف ..
إىل أن يكون الوجد زادي .. والسقم حالي ..
إىل أن يربى جسدي .. وخصمي مرضي ..
إىل أن يفنى قلمي .. و حربي من دمِّي ..
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من اجلوانب الأخالقية يف الثورة احل�شينية

بقلم : السيد حسني سيد علي اهلويدي
ثورته  يف  السالم  عليه  احلسني  اإلمام  علينا  أفاض  لقد 
جانب  هو  أهمها  األخالقية  اجلوانب  من  الكثري  املباركة 
اخلدر والعفاف الذي حافظ عليه اإلمام عليه السالم وهو 

يف اشد الظروف وسأذكر لكم  مثالني على ذلك:
1(احلسني يف وقت نزاع ابنه علي األكرب: تقول الروايات انه ملا سقط علي األكرب 
ابنه علي  الثرى خرجت زينب الكربى وهي تنادي واعلياه فرتك احلسني  على 
أيف  حسني  األكرب:أبه  علي  فقال  االحتضار  ساعة  يف  وهو  األرض  على  األكرب 
هذه الساعة ترتكين قال له اإلمام :اعذرني ولدي علي ولكن خرجت عمتك من 

اخليمة.

على  أمية  بين  جنود  هجمت  ملا  خميماته:  على  األعداء  وهجوم  2(احلسني 
خميمات احلسني خرجت زينب وهي تنادي أخي حسني نور عيين حسني إن كنت 
حيًا فأدركنا وان كنت ميتًا فأمرنا وأمرك إىل اهلل فقال احلسني عليه السالم 
إن مل  آل بين سفيان  يا  وهو يسقط ثالث مرات على األرض بضعيف صوته: 
يكن لكم دين وال مذهب فكونوا أحرارا يف دنياكم قال له الشمر بن ذي اجلوشن 
)لع(:ما ندري ماذا تقول ينب فاطمة فأجابه احلسني: أنا الذي أقاتلكم وتقاتلوني 

والنساء ليس عليهن جناح اقصدوني واتركوا حرمي .
ويف نهاية املطاف إن اخلدر والعفاف هو أكثر ماركز عليه األئمة   عليهم السالم 
يف حياتهم وخاصة  اإلمام احلسني، فعلى كل من ميشي يف خط احلسني ويقول 

انه حسيين أن يلتزم باخلدر والعفاف وحيافظ عليه.

مركز حتت العشرين
شرحية  من  عدد  اكرب  تضم  شبابية  مؤسسة  إنشاء  على  املشروع  فكرة  تقوم 
الشباب بغرض شحذ هممهم و تفجري طاقاتهم و إيصاهلم ملستوى حتمل املسئولية 
و االستقاللية يف إنفاذ مشاريعهم و مقرتحاتهم و ذلك حتت مظلة التوجيه الدائم 

من إدارة اجلمعية. 
 األهداف والدواعي:

و  الشبابي  العمل  خلدمة  توجيهها  و  املتنوعة  الشباب  طاقات  تفجري  	•
اإلسالمي و التطوعي. 

خلق مناخ شبابي إمياني لاللتقاء و التالحم و التآخي.  	•
جاد و ظائف و مهام و التزامات لشغل أوقات الشباب فيما هو مفيد.  	•

إبراز إبداعات الشباب يف اجملاالت املختلفة.   	•
حتريك أغلب نشاطات و مشاريع اجلمعية و مترير أهدافها املنشودة.  	•

تكوين قاعدة شبابية ملستقبل مشرق يف العمل اإلسالمي.  	•
تهيئة كادر من الشباب املخصص يف اإلدارة و العمل اجلماعي.  	•

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

شروط العضوية:
أال يزيد عمره على 20 عامًا. 	•

أن يتحلى حبسن السرية والسلوك. 	•
هيكيلية جملس اإلدارة:

عمار عبداجلليل رضي – الرئيس
السيد حسني سيد علي اهلويدي – نائب الرئيس وأمني السر

حسن عبدالشهيد رضي – ريش قسم التعليم والثقافة.
عبداهلل حممد طه – رئيس قسم الفعاليات واألنشطة

حسني حممد عبداهلل أبو شقر – رئيس قسم اإلعالم.

بقلم: عمار عبداجلليل رضي
رئيس جملس إدارة مركز حتت العشرين

بسم اهلل الرمحن الرحيم
والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني حممد 

وعلى أهل بيته الطيبني الطاهرين وبعد...
نعزيكم  العشرين  مركز حتت  ومنتسيب  أعضاء  وباسم مجيع  بامسي 

بذكرى عاشوراء األليمة.
مركز  مجعية  إلدارة  اجلزيل  بالشكر  اتوجه  أن  أحب  األمر  بادئ  يف 
مساهيج اليت اعطتنا الثقة واحتضتنا واحتوتنا من خالل هكذا مشاريع 
للمضي يف  أدوات وخام  الالزم وكل ما حنتاجه من  املناخ  لنا  ووفرت 

العمل والتقدم.
الفعاليات  من  العديد  أقام  عمله  العشرين  حتت  مركز  بدأ  أن  منذ 
واألنشطة أوهلا كان يف مولد الرضا )ع( والذي مت فيه اإلعالن الرمسي 
الدرس  األخرى  الفعاليات  ومن  العشرين.  حتت  مركز  عمل  بدء  عن 
األسبوعي الذي بدأ يف تاريخ 23 نوفمرب 2009 مـ، وما زال مستمر إىل 
اليوم وسط اقبال كبري ممن هم دون العشرين ومن هم فوق العشرين 
الدينية  الدروس  يف  متنوعة  دورات  عن   لكم  نعلن  أن  ويسرنا  أيضًا. 
من فقه وعقائد وحفظ القرآن وغريها للمرحلة اإلبتدائية واإلعدادية 

والثانوية بعد عشرة احملرم سوف يتم اإلعالن عنها الحقًا.
لكن من دون تشجيعكم ومشاركتنا لنا يف العمل لن نستطيع أن نصل إىل 

ما نصبوا إليه من تقدم ورقي بقريتنا وشبيبة قريتنا.

www.markazsamaheej.org15العدد3 - حمرم 1431هـ /دي�سمرب 2009م - يناير 2010م

مركز حتت الع�شرين .. امل�شروع ال�شبابي اجلديد

اأقالم مركزاوية / مراكز جديدة



@ç◊ãæa

الفعاليات والأن�ضطة
الرئيس: عبداهلل حممد طه خرفوش

نائب الرئيس: السيد حسني سيد علي اهلويدي
االقسام الداخلية:

*القسم الرياضي: هو قسم يهتم بالشؤون الرياضيه اليت من خالهلا يفجر 
الفرد طاقته وتعترب انها فرته نقاهه ومتعه للفرد حتت العشرين.

أهداف القسم:
إقامة الدورات املختلفة))كرة يد ، كرة قدم، كرة سلة باليستيشن((... 1 .

إخل..
برك السباحة . 2 .

إقامة املخيمات لصخري. 3 .
يتعرف على ميول االعضاء وحياول صقلهم  االبداعي: هو قسم  *القسم 

حتى يكونوا أفراد يستفيد منهم اجملتمع .
أهداف القسم:

ختريج شباب متميزين ويعتمد عليهم يف اجملاالت اليدويه 1 .
ختريج شباب متميزين ويعتمد عليهم يف اجملاالت االكرتونية 2 .

ختريج شباب متميزين ويعتمد عليهم يف اجملاالت الفنيه)الرسم واملسرح  3 .
وغريها من االعمال

*قسم االنتاج الفين: هو قسم هو قسم يؤهل عدد من الشباب يف جمال 
االنتاج املرئي والصوتي.

أهداف القسم:
ختريج شباب يقومون باملونتاج القوي اهلادف. 1 .

ختريج شباب يقومون ويتعرفون بفنون اهلندسه الصوتيه. 2 .
*قسم افراح و أحزان أهل البيت:قسم يهتم وموكل للقيام بتجهيزات قبل 

البدء بفعاليات املركز حتت العشرين.
أهداف القسم:

ترتيب املضائف. 1 .
تركيب السواد والزينه. 2 .

إقامة االحتفاالت واملهرجانات.. 3

ق�ضم الثقافة والتعليم
بقلم: حسن عبدالشهيد رضي

أمني سر جملس إدارة مركز حتت الـعشرين

بسم اهلل الرمحن الرحيم
اللهم صل على حممد و آل حممد

من حديث للنيب - صلى اهلل عليه و آله وسلم - 
أنه قال : ) من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل 
اهلل له به طريقا إىل اجلنة ( وقال عليه الصالة و 

السالم يف حديث آخر : )زكاة العلم تعليمه ( . فمن منطلق هذه األحاديث 
الشريفة اليت حتثنا على السعي يف طريق العلم ، و تدعونا إىل املسري حنو 
أفق التعاليم الدينية ، انبثقت رؤيتنا اليت تدعوا اىل اجلد و االجتهاد يف 

طلب املعارف و العلوم . 
فتم العمل على إنشاء قسم الثقافة والتعليم التابع ملركز حتت العشرين ، و 
الذي يساعدنا على العمل و حتقيق آمالنا و أهدافنا املرجوة، و منها تثقيف 
األفراد بعلوم دينهم ، ونشر تعاليم أهل البيت عليهم الصالة و السالم ، 

من أجل قيادة أبناء اجملتمع إىل الطريق السليم  .
كما ينقسم قسم الثقافة و التعليم إىل قسمني:

جتويد  تعليم   : منها   ، فروع  عدة  إىل  يتفرع  و  الديين:  التعليم  قسم  	•
دروس    – الفقه  و  العقائد  دروس   – آياته  تفاسري  يف  البحث  و  القرآن 
السرية للصغار و الكبار ، و دورة شبهات تثار حول الشيعة األمامية واليت 

مت تأجيلها إىل الربنامج الصيفي .

•	قسم التعليم األكادميي : ويضم هذا القسم مجيع الربامج اليت ختتص 
تنمية  إنشائها  من  الرئيسي  اهلدف  سيكون  اليت  و   ، الدراسية  باملناهج 
النظام  يف  العالي  املعدل  حتصيل  على  األشخاص  مساعدة  و  القدرات 

املدرسي .

الشيخ  األستاذ  مساحة  يلقيه  الذي  األسبوعي  بالدرس  نذكركم  وكما  	•
مجال خرفوش يف مأمت الزهراء ) عليها السالم ( بعد صالة العشاءين 

من كل ليلة ثالثاء .

و أخريًا نعلن لكم عن شعارنا الذي يدفعنا حنو العمل و التطوير و الرقي ، 
يدًا بيد حنو بناء جمتمٍع واٍع راٍق بثقافته و علومه .
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الإطالق  على  ح�شني  يا  معك  تقول  حينما   
منه  تطلب  ول  يقف،  كيف  احل�شني  ت�شاأل  ل  فاأنت 
اأنه  علمت  قد  )ع(  احل�شني  لأن  ذلك  املوقف،  فل�شفة 
ميثل القراآن واأنه كاأبيه يدور احلق معه حيثما دار. 
كلمة لبيك يا ح�شني على اإطالقها، معك يا ح�شني على 
اإل واحل�شني )ع( �شخ�شية قراآنية  اإطالقها ل تكون 

كاملة..
�شماحة اآية اهلل ال�شيخ عي�شى اأحمد قا�شم )حفظه اهلل(
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اإنت�ج�ت ع��صورائية
بقلم/ يوسف أمحد خرفوش - مدير اإلنتاج الفين

باغتنا  موسم عاشوراء هلذه السنة بشكل سريع إذ كان 
كالفيديو  اإلسالمية  األعمال  من  الكثري  إجناز  علينا 
كليبات والربامج الدينية الثقافية وحبمد اهلل مت إجناز 
البعض من األعمال ولألسف مت رفض وتأجيل البعض 

اآلخر لضيق الوقت.
ومن أبرز إنتاجاتنا هلذا املوسم والذي مت عرضها على 

قناتي األنوار وفورتني الفضائية :-
فيديوا كليبات للرادود عبد اهلل املسيح:-

* إحنا شيعة  * عيين  سهرانة * ياقمر عدنان * موامتنا.
فيدوا كليب للرادود سيد توفيق الوداعي * يبوسكينة *
فيديوا كليب للرادود حسني العصفور * حب احلسني*

وأما الربامج فهي كالتالي:-
* فرسان احلسني برنامج رسومي لألطفال.

* صناعة اخلطيب جملموعة من اخلطباء صغار السن.
* حاجاتنا بني يدي لإلمام احلسني )ع( لسماحة الشيخ د. عبداجمليد العصفور.

وترقبوا األعمال القادمة بعد العشرة مباشرة واليت أبرزها:
فيديوا كليب للرادودين عبد اهلل املسيح و علي عبد الشهيد رضي.

فيديوا كليب للرادودين الناشئني حسني العود و أمحد فايز.
واهلل ولي التوفيق،،
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برنامج "حاجاتنا بني يدي الإمام احل�شني عليه ال�شالم"
�شماحة ال�شيخ د. عبداملجيد الع�شفور

كليب "حب احل�شني"  للرادود احل�شيني ح�شني الع�شفور

كليب "اإحنا �شيعة"

كليب "عيني �شهرانه"

كليب "يا قمر عدنان"

كليب "موامتنا"

كليب "يبو �شكينة"للرادود احل�شيني ال�شيد توفيق الوداعي

Tel: 17622738 - 17596223 | 17596223 - 17622738 :هاتف
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بداية مشواركم يف سلك  1- كيف كانت 
الرواديد؟

القرن  من  الثمانينات  مطلع  يف  كانت 
املاضي 1983م يف مدينة االحساء، وكان لي 
شرف بأن أكون ثاني مؤسس للعزاء احلسيين 
اليوم اصبح يزخر بالكثري  باالحساء والذي 

من االساتذة والرواديد العمالقة.

املرحوم  الكريم  لوالدكم  يكن  أمل   -2
صقل  يف  أثر   ) السمني  عبداهلل  الشيخ   (
املنرب  خدمة  حنو  ودفعكم  شخصيتكم 

احلسيين؟
بالشك بأن تربيته لنا واحتوائه كان هلا 
األثر الكبري، حيث كانه رمحه اهلل يصطحبنا 
معه منذ الصغر إىل جمالس أهل البيت )ع(، 
االمر الذي زرع فينا عشق اخلدمة احلسينية 

منذ الصغر.
فجميع  واملنـّة  احلمد  هلل  وباملناسبة 
إما  الشيخ  احفاد  ومعظم  واخواتي  اخواني 
قارئ ألدعية أو رادود أو مال أو ماليـّة، وهذا 

من  كبري  هلل فضل  ا

واهل البيت وبركات املنرب احلسيين وخدمة 
الوالد رمحه اهلل.

3- هل لوالدكم أثر يف حب أهل البحرين 
لكم؟

كنت أتردد على البحرين مع الوالد منذ 
الصغر وكان الوالد رمحه اهلل يشق البحرين 
كربت  وعندما  وكرمهم،  وطيبهم  واهلها 
البحرين  حيب  الوالد  ملاذا  عرفت  ومّيزت 
واخالقهم  لكرمهم  راجع  وذلك  وأهلها، 
وإخالصهم  العالية،  وثقافتهم  وطيبتهم 
بأن  بي  حدى  الذي  االمر  الكبري،  الوالئي 

تزوجت من البحرين.

الشيخ  ابناء  مجيعًا  حتولتم  ملاذا   -4
يسلك  ومل  الرادودية،  إىل  السمني  عبداهلل 

احدكم اخلطابة خلفًا للوالد رمحه اهلل؟
عليه  واشكرك  االهمية  غاية  يف  سؤال 
باالمر  ليست  اخلطابة  احلقيقة  كثريًا،،، 
وتتطلب مهارات كثرية وكبرية وهذا  السهل 
الوالد  وحاول  االخوان،  بعض  الينقص  لعله 
كانت  ولكن  أخوتي،  بعض  ومع  معي 
الرغبة الشديدة من قبلنا بأن نتجه 
اخلطابة،  من  أكثر  للرادودية 
فاليوم الرادودية تطورت كثريًا 
واصبحت معظم القصائد هي 
) عبارة عن خطابة ملحنـّة ( ال 

تقل أهمية عن اخلطابة املنربية.

هل  ابنكم حسن...  5- خبصوص 
تتوقعون له مستقبل مشرقًا يف اخلدمة 

الرادودية؟
جدًا،  املوهوبني  االشبال  من  حسن 
التلحني  على  عجيبة  قدرة  فله 
وقد  املنربية،  القصائد  وحفظ 
االختصاص  اهل  له  توقع 
باملستقبل الكبري، ولكن 
تكتم  االقدار  تظل 
عننا ماحتويه يف 
حلو  طياتها 

اإلبن حسن.

أن  السعودية  يف  املوكب  استطاع  هل   -6
يف  احلال  هو  كما  خاصة  مبدرسة  يستقل 

املدرسة العراقية والبحرانية؟
احلقيقة لدي حلم بأن تكون هناك مدرسة 
الرادودية،  جمال  يف  احسائية   / سعودية 
لي  كانت  وقد  ومكتسب،  مشروع  حق  وهذا 
منها  البعض  جنح  وقد  متواضعة  حماوالت 
طرقت  واليت   ) سيف  انته   ( قصيدة  وهي 
باب العاملية من خالل إنطالقها من احضان 
) مركز مساهيج االسالمي ( ومت عرضها 
للسنة  تعرض  والزالت  فورتني  قناة  يف 
هذه  االمر  بداية  ويف  التوالي،  على  الثالثة 
ووجهات  بالرأي  اختالف  عملت  القصيدة 
متت  اليت  الوالئية  البلدان  مجيع  يف  النظر 
فيها مشاهداتها مابني مؤيد ورافض، ولكن 
وقد جنحت  جدارتها  اثبتت  االمر  نهاية  يف 
وختطت قارتنا عرب النت، حيث كانت حتمل 
كلمات رائعة وحلن مميز خيتلف عن سائر 
العديد  أتتين  وباملناسبة  االخرى،  القصائد 
من التهنئات من عدة اقطار عربية واروبية 
الربيد االكرتوني.  أو  عرب االتصال اهلاتفي 
انها  كنا  احلمد،  وهلل  يعكس جناحها  وهذا 

تطلب والزالت تطلب مين.
بداية  القصيدة  هذه  تكون  أن  فأرجو 
اهلل  شاء  إن  األحسائية  للمدرسة  انطالقة 

تعاىل.

يف  فورتني  قناة  شاشة  تسيدمت  لقد   -7
الفرتة االخرية، بأنواع من االعمال اجلميلة، 
اليت حازت على اعجاب اجلمهور... فكيف 

مت ذلك؟
ياسيدي االستاذ كلمة ) تسيدمت ( كلمة 
كبرية يف حقي ويف حق اعمالي، فهما عملنا 
بيت  أهل  حق  يف  مقصرين  وسنبقى  نبقى 
توافيق  هذه  وإمنا  فداهم،  روحي  العصمة 
روحي  البيت  واهل  وجل  عز  املعبود  من 
فداهم، كما أنين ال انكر جهد الشعراء معي 
مركز  مجعية   ( بالذكر  وأخص  واملنتجني، 
مساهيج االسالمي ( واملتمثلة يف قمة هرمها 
الشيخ الفاضل واخلطيب البارع        ) فضيلة 
حفظه   ) خرفوش  مجال  الشيخ   / االستاذ 
اهلل ورعاه، فهذا الرجل دائمًا وأبدًا يشد من 

اليت  الصعاب  رغم  تشجيعي  ويواصل  أزري 
والشكر  التحايا  اصدق  مين  فله  أواجهها، 

والعرفان.
الزالت  الفتية  اجلمعية  هذه  واحلقيقة 
ترعا لي أعمالي، فأدعو اهلل العزيز القدير 
وآله  حممد  جباه  ويرعاهم  يوفقهم  بأن 

الطاهرين.

8- من املعلوم أن ارتباطكم بـ ) مجعية 
جدًا،  وثيق   ) االسالمي  مساهيج  مركز 
ماهي   ... بينكم  فيما  عقد  هنالك  وكأمنا 

القصة؟
املركز  هذا  يف  شهادتي  أن  احلقيقة 
تشرفت خبدمتهم  أن  فمنذ  جمروحة جدًا، 
سنوات  اربع  منذ  ذلك  وكان  مرة  أول  يف 
تقريبًا يف مناسبة عيد الغدير، شعرت بأنين 
منجذب لطيبة وتواضع منسوبي هذا املركز 
وخصوصًا مساحة الشيخ مجال خرفوش وال 
أنسى منسوبيه من شباب املركز قاطبة، كان 

له األثر األكرب يف التواصل إىل هذا اليوم.
كما أن مجهور مساهيج احببته واحبين 
وكبري  كل صغري  لدرجة  طبيعي  غري  بشكل 
هذه  تربيت يف  وكأنين  يعرفين  يف مساهيج 

القرية الطيبة الكرمية.

عـُرَف  لقد  الشعراء...  خبصوص   -9
أي  ومن  قصيدة  أي  التقبلون  بأنكم  عنكم 

شاعر، فهل لديكم منظور خاصًا بذلك؟
تطورت  قد  القصيدة  بأن  تعلمون  كما 
بتطور الزمن وخصوصًا ماريناه من تطورات 
العام، وهذا  التقنية بشكل  مذهلة يف جمال 
وجيب  كبري،  بشكل  اجلمهور  على  انعكس 
نواكب  أن  وشعراء  كمنشدين  حنن  علينا 
هذا التطور السريع، لذلك احتفظ كثريًا يف 
مسألة اختياري بالنسبة للقصائد، وأما عن 
الشعراء فهذا اجملال مفتوح شريطة أن يكون 
يكون اتفاق على بناء القصيدة من الطرفني 
مكملني  فاالثنان   ،) والشاعر  املنشد   (

لبعض.
وباملناسبة أكثر مايؤمل بأن بعض الشعراء 
حفظهم اهلل حيسبون بأن الرادود هو جمرد 
) بلبل غريد ( لقصائدهم دون وعي، لذلك 
واملوضوع،  الكلمة  نوعية  عليه  يفرضون 
طريقة  عليه  الفرض  حتى  األمر  وصل  بل 
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مقابلة اأبو ح�شن االح�شائي مع ن�شرة )املركز(
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اإللقاء ) الطور (، وهذا أمر مرفوض عندي 
القصائد رفضتها  وكم من  وتفصيال،  مجلة 
لسبب  الشعراء  بعض  مع  التعامل  ورفضت 

طريقتهم هذه.

من هم الشعراء الذين متيل إليهم   -10
أكثر؟ وملاذا؟

هم الشعراء الذين لديهم اخلربة يف جمال 
اللحن واألدب، فهذا يسهل عليه كثريًا يف بناء 
القصيدة، ناهيك عن سرعة االجناز لديهم، 
ولديهم تفهم عميق ألفكار الرادود والتجاوب 
بعض  لدينا  يوجد  كما  مذهلة،  بسرعة  معه 
امليزات،  الشعراء يف اخلليج من حيمل هذه 
وأخص بالذكر مساحة االستاذ الشيخ مجال 
آخرون  وشعراء  تعاىل  اهلل  حفظه  خرفوش 

اليتسع اجملال لذكرهم.

من ياترى من الرواديد البحرينيني   -11
الذين حيظون باهتمامك ومتابعتك؟ وملاذا؟

ولكن  اساتذة،  وهم  كثر  هم  احلقيقة 
صاحب  الشاب  الرادود  هو  انتباهي  مالفت 
التاريخ احملرتم ) عبداهلل املسيح (، وأكثر 
مامييز هذا الرادود هو قدرته على استنباط 

بأن  وأشعر  ومجيل،  متنوع  بشكل  االحلان 
من  الكافية  حصته  يأخذ  مل  الرادود  هذا 
اصحاب  من  أرجو  مواهبه،  إلبراز  االعالم 
االختصاص اإللتفات له والوقوف معه، ألنه 

فعاًل يستحق ذلك.

حبسب متابعتكم للساحة البحرانية،   -12
من يف اعتقادكم من الرواديد الناشئني الذي 

يستطيع أن يكون مشروع رادود قادم؟
تزخر  البحرانية  الساحة  احلقيقة 
رواديد  انتباهي عدة  لفت  ولكن  باملوهوبني، 
مركز   ( يف  تدريبهم  يتم  الذين  صغار 
الشبل حسني  ومنهم   ) االسالمي  مساهيج 
العود و والشبل ....... فايز خرفوش والشبل 
...... والشبل ...... وهناك أشبال آخرون، 
وأنا بدوري اشد على ايادي السادة املسئولني 
يف مركز مساهيج وأهنئهم على السهر ملثل 

هذه النشاطات املباركة.

الذين  للرواديد  نصائحك  ماهي   -13
القنوات  يف  أعماهلم  عرض  يريدون 

الفضائية؟
عليهم العمل جبدية أكثر والكد والكدح، 

ظهور  أول  يف  ومميز  قوي  عمل  إلبراز 
إىل  الكفيل  سيكون  فذلك  الشاشة،  على 

استمرارهم بأذن اهلل تعاىل.

املدرسة  أكثر....  تفضل  ايهما   -14
العراقية أو البحرانية؟

كال املدرستني مجيلتني، وكل هلا ميزتها، 
على  للعراقية  أميل  شخصيًا  أنا  ولكنين 
الرادودية  أصول  تعلمت  قد  بأنين  اعتبار 
بالنجف االشرف منذ صغري وقد استمعت 

اظفاري  نعومة  منذ  العراق  رواديد  لكبار 
اثناء سكناي هناك، وهذا اليعيب يف املدارس 

األخرى.

كلمة أخرية..................!!؟؟   -15
احلسيين  املنرب  خدام  حنن  علينا 
فكلما  املصاعب،  على  والصرب  اإلخالص 
واكرب،  اكرب  عثرات  ستالقيك  جنحت 
بالصرب  وأوالدي  واخواني  نفسي  فأوصي 

واإلخالص يف اخلدمة.

يف لقاء مجيل ومرح مع رئيس مأمت الرسول األعظم )ص(، كان النتاج املقالة التالية:-
تأسس مأمت الرسول األعظم )ص( يف سنة 2004م ويف سنة 1424 – 1425 هــ وكانت بتوفيقات وبركات من اهلل عز 
وجل وٌسئل عن إدارة اجمللس أجاب بابتسامة بأن ال يوجد أحد معه يف اإلدارة فهو بنفسه يدير املأمت واحلمدهلل على كل 
حال وكانت نشاطات املأمت يف هذه السنة متعددة من قراءة حسينية ومواليد وكذالك مهرجانات وكان اكرب مهرجان يف 

مواليد أبطال كربالء )ع( الذي مشل ألعاب األطفال كالبيت اهلزاز والسيارات باإلضافة إىل املأكوالت واملشروبات.
 ويف هذه السنة سيكون اخلطباء احلسينيون الشيخ عباس السماهيجي عند الساعة السابعة مساءًا وحممد سعيد العرب 
الساعة الواحدة ظهرًا وسوف تكون هناك خيمة لنقل اجمللس على اهلواء مباشرة خارج املأمت وبعد اجمللس ستعرض بعض 
األفالم اإلسالمية ابتداء من احلادي من حمرم ومأمت الرسول األعظم )ص( لدية خاصية بتسجيل مجيع 
الفعاليات بالفيديو وأرشفتها وان شاء اهلل سوف يكون هناك تكبري للمأمت سيشمل البيت كله وسيكون 
طابقني وسنقسمه إىل قسمني قسم للنساء وقسم للرجال وعن قسم النساء فإنهن يتواجدن يف 
البيت بكثرة فإنهن ال يقل عددهن عن 180 مستمعة فيتواجدن يف مجيع أحناء املنزل تقريبًا 

وختامًا قال مؤسس املأمت :- جزاكم اهلل خري وأمتنى التواصل بني بعضنا البعض.
أجرى احلوار: محد حممد السماهيجي
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اهلل  ورمحة  عليكم  السالم  االعزاء  اخوتي   : املقدم 
وبركاته عظم اهلل أجورنا وأجوركم مبناسبة حلول شهر 
حمرم املبارك واعاده اهلل علينا وعليكم  خبري وعافية، 
كما عودناكم سابقًا اتينا لنقول اجلديد حول اصدار مومتنا 
للرادود احلسيين عبداهلل املسيح وهذه الوقفة االوىل مع 
احد مهندسني اصدار موامتنا وهو االخ الفاضل االستاذ 

حسني احلداد.
املقدم : ندع لك املايك لتقول كلمتك املختصرة اليت 

ترحب بها على اجلمهور ؟

اهلل  ورمحة  جيمعًا  عليكم  السالم  املهندس: 
وبركاته، أرحب باجلمهور الكريم وبفريق عمل مجعية 

مركز مساهيج اإلسالمي، وأهال وسهاًل بكم.
السؤال األول : هل سبق لك التسجيل مع الرادود 
ترى  كيف  ال  االجابة  كانت  واذا  ؟  املسيح  عبداهلل 

التجربة االوىل مع املسيح يف اصدار موامتنا؟ 
أول جتربة لي مع املسيح كانت يف اصدار موامتنا، 
وهلل  شيعي(،  يا  أني  وهي)زهراء  واحدة  وبقصيدة 
احلمد توفقنا يف تسجيلها مبنه وكرمه، ومما أعجبين 
يف الرادود عبد اهلل املسيح أنه سلس يف التعامل، وخاصًة 
املهندس يف  يتعب  وال  التسجيل ألنه متفهم  داخل غرفة 

التسجيل، ويتقبل األخطاء بروح رياضية. 
االتفاق  مت  اليت  القصائد  عدد  كم   : الثاني  السؤال 
اصدار  من  ميدا  مون  استوديوهات  لدى  تسجيلها  على 

موامتنا؟ 
وهي  واحدة  قصيدة  وتوزيع  تسجيل  على  اإلتفاق  مت 
من  قصيدتني  توزيع  مت  وأيضًا  شيعي،  يا  اني  زهراء 

اإلصدار وهما يا مامت احلسني ، وسيِل يدموعي دم.
: موامتنا مشروع فريد من نوعه من  الثالث  السؤال 
حيث الفكرة والنسق اجلديد هل سبق وان مر عليك مثل 

نظام هذا االصدار ؟ 
ال، فهذه هي املرة األوىل اليت متر عليَّ فكرة كهذه.

السؤال الرابع : حنن كفريق عمل مررنا بعدة مهندسني 
وموزعني اشادو بأحلان املسيح وندرة طرحها يف الساحة 
وقد اعربوا عن سعادتهم بهذا املستوى فما رايك انت ؟ 

من الواضح أن احلان املسيح خمتلفة دائمًا ومميزة 
نرى  أخرى  إىل  قصيدة  من  أنه  فنالحظ  غريها،  عن 
الفارق الكبري يف حلن وجو القصيدة أي انه يغري كل شيء 

فيها ، وهذا سر تفوقه.
كلمة اخرية لك مهندسنا العزيز :…..

البيت اليت ال تقدر  القبول يف خدمة أهل  نسأل اهلل 
ونتمنى  الكرمية  الضيافة  هذه  على  ونشكركم  بثمن، 

التوفيق للجميع.
أجرى اللقاء: علي عبدالشهيد رضي

املهندس  مع  اخرى  وقفة  ولنا  تفوتنا  الفرصة  الندع 
االستاذ  املتعددة  املهارات  صاحب  واملونتري  واملخرج 
الفاضل حسن نصر املالك لستوديوهات مون ميديا  حتية 
لك استاذي على اجملهود اجلميل واملستوى الراقي الذي 

تقدمونه يف الساحة من اجل خدمة اهل البيت )ع(.

يف  كلمتك  لتقول  املايك  لك  العزيز  استاذي 
البداية:…..

نرحب بكم يف ستوديوا مون ميديا لألنتاج الفين الذي 
يرحب بزواره من مجيع األقطار واأللوان ..

السؤال االول : اصدار مومتنا كما تعلم اوىل خطواته 
هنا يف مون ميدا كيف ترى فكرة االصدار؟

موضوع اإلصدار جدًا مميز وراقي، فمن اجلميل أن 
يكون هناك إصدار حول املآمت احلسينية يف البحرين.

نرى  االصدار  خطة  نقراء  عندما   : الثاني  السؤال 
االتقان يف تالحم االفكار وندرة طرح مثل هذه االفكار يف 
االصدارات  هل سبق وان مر عليك اصدار يالقي اصدار 

موامتنا يف النوع والفكرة ؟ 

كال، فهذه هي املرة األوىل اليت مير عليَّ إصدار بهذه 
اإلصدار  تسجيل  يف  يشرع  أن  قبل  املسيح  وإن  الفكرة، 
قد رسم خطة كاملة له، وقد أطلعين عليها سابقًا، فمن 
اجلميل أن يعد اإلصدار مبا حيويه من قصائد قبل البدء 

يف تسجيله وليس معتمدًا على اللحن واألداء فقط.
بينك  املستقبل  يف  سيكون  هل   : الثالث  السؤال 
اخراجك  من  كليب  فيديوا  عمل  املسيح  عبداهلل  وبني 

وتصويرك؟ 
نأمل ذلك إنشاء اهلل، وهذا املوضوع بيد إدارة مجعية 
فنحن  للمسيح  كليب  عمل  أرادوا  فإذا  مساهيج  مركز 

على أمت اإلستعداد للتعامل معكم.
نصر  حسن  الفاضل  استاذنا  لك  اجلزيل  الشكر 
على هذه الوقفة اخلفيفة  ولك كلمة اخرية مع التغطية 

ألصدار موامتنا  ماذا تقول اخريًا …………
فندعوكم  للجميع  دائمًا  مفتوح  ميديا  مون  ستوديوا 
اليت  الفنية  وإنتاجاتنا  أعمالنا  على  واالطالع  لزيارته 
تضاهي  أنها  رغم  إعالميًا  االنتشار  يف  حقها  تأخذ  مل 
أعمال الكبار ولكن لألسف أن القليل من الناس يعرفون 

معينة،  على جهة  اإلعالمي  الضوء  تسليط  بسبب  ذلك 
وقد قمت أنا بوضع إعالن يف أحد املنتديات شهرًا كاماًل 
!! مما جعلين  األقل  على  واحد  أتصال  يأتين  ولكن مل 
إنشاء اهلل  ولكن  أعزف عن وضع اإلعالن مرة أخرى، 
املختفلة  اجلرائد  يف  اإلعالنات  بعض  لنا  يكون  سوف 
كالوسيط وغريها ، وسنقوم بإذن الباري باإلعتناء أكثر 
www.moonsmedia.( األلكرتوني  مبوقعنا 

.)com
والذي  املباركة  التغطية  هذه  على  نشكركم  وأخريًا 
يدل على اهتمامكم الكبري بنا ونسأل اهلل أن يثمر ذلك 

عن اعمال ختدم اهل البيت )ع(.
أجرى احلوار: علي عبدالشهيد رضي
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إدارتنا وحتى  اليوم األول من انطالقة  منذ 
الشعائر  تقوية  أجل  من  قائمة  وهي  اآلن 
ألن  خاص  بشكل  احلسيين  واملوكب  احلسينية 
املوكب هو ثقافة للثورة احلسينية الشريفة وهو 
صوٌت هادر لشعارات اإلمام احلسني )ع( وهو 
أحد املصاديق العملية لألمر باملعروف والنهي 
بالويالت  املليء  هذا  حاضرنا  يف  املنكر  عن 

واملنكرات.
وحنن إذ جندد عهدنا يف هذا العام بالثورة 
احلسينية الشريفة نقف مع العلماء ضد الغزو 
أجنع  من  هو  األشبال  وموكب  أخالقي  الال 

السبل إليقاف هذا الغزو.
آلينا  احلسينية  مساهيج  مجعية  يف  وحنن 
واعية  وقفة  األشبال  مع  نقف  أن  أنفسنا  على 
يف  ملكانتهم  وتعزيزا  ولطموحاتهم  هلم  دعما 
الشريفة  احلسينية  للشعائر  وإقامة  اجملتمع 
فكان موكب أشبال مساهيج من أهم أولوياتنا 

وهو موكٌب عريق، ألن األطفال ) األشبال( هم 
وهم ذخرية اجملتمع فاحلسني  املستقبل  رجال 
فئات  كل  أجل  من  وضحى  خرج  السالم  عليه 
والغين،  الفقري  واالجتماعية،  العمرية  اجملتمع 
احلر والعبد، الصغري والكبري، واملرأة والرجل...
احلسيين  باملوكب  الكبري  األطفال  فتعلق  اخل. 
أمر واضح وجلي فيجب استغالل ذلك  وهو من 
واجبنا لدعمهم ألنهم عماد جمتمعنا اإلمياني 
، ومن أجل أن يتعلقوا باحلسني )ع( من نعومة 
أظافرهم فيكون لنا جيل متعلق بتارخيه العريق 

الطاهر الشريف وهو تاريخ أهل البيت )ع(.

ومن جهة أخرى فان مواكب األشبال تصقل 
مهارات اجليل الواعد وتظهر إبداعاته،  فيكون 
املواكب  لقياده  مؤهلني  متدربني  رواديد  لدينا 
احلسينية الشريفة وال يكونون عبئًا على املوكب 
، فبعد هذه املرحلة تتضح معامل الرادود القدير 
املتمكن من الرادود غري املوفق والذي قد عرف 

عن  فيبحث  إمكانياته 
خلدمة  أخر  موقع 

احلسني )ع(.
ويف هذا املقام اشكر 
خلدمة  املخلصني  كل 
احلسينية  املواكب 
ورعايتها  الشريفة 

)ع(  الزهراء  مأمت  وخصوصًا  األشبال  مواكب 
أخص  كما  مساهيج  أشبال  موكب  إلحتضانه 
احلاج  وحسينية  مأمت  يف  العزاء  إدارة  بالشكر 
أمحد بن مخيس بالسنابس الذين مل يدخروا 
العزاء  وذلك يف  األشبال  جهدا خلدمة مواكب 
وخدمة  البحرين   يف  األشبال  ملواكب  املركزي 
لكل خري  وفقهم اهلل  احلسني )ع( بشكل عام 
والشعائر  احلسينية  للثورة  دعم  فيه  ما  وكل 

احلسينية الشريفة. 
 السيد حممود العلوي
رئيس مجعية مساهيج احلسينية
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ا�شتعدادات مركز �شماهيج ال�شبابي ملهرجان كلمة ي� حممد
الشبابي ملهرجان  استعدادات مركز مساهيج  إطار  يف 
يقيمه  الذي  و سلم  آله  و  يا حممد صلى اهلل عليه  كلمة 
األكرم  النيب  مولد  أيام  يف  التوالي  على  الثانية  للسنة 
)ص( ، إذ اجتمع فريق العمل املوكل بهذه املهمة من قبل 
قسم الفعاليات و األنشطة باملركز الشبابي عدة مرات مت 
مناقشة التطورات اجلديدة اليت ستضاف هلذا املهرجان و 
اليت سيعلن عنها يف موعدها ، إذ تقرر أن يكون املهرجان 
عبارة عن ثالثة أيام ال يوم واحد كما هو العام املاضي ، 
إذ ستنفر فعالية الكلمة البشرية ألحد األيام الثالثة فيما 

ستتوزع العديد من الفعاليات يف اليومني الباقيني.

قامت اجلمعية بتوزيع أقالم خاصة هبا مكتوب عليها 
زينة  )القلم  هي  مناسبة  مجيلة  عبارة  و  اجلمعية  اسم 
ذلك  و   ، العلم( 
عىل  يربو  ما  عىل 
طالب   )600(
مدرسة  طلبة  من 
االبتدائية  سامهيج 
للبنني  اإلعدادية 
و كذلك ما يزيد عىل )55( شخصًا من اهليئتني التعليمية 

و اإلدارية باملدرسة.
و قد لقي ذلك ترحيبًا من إدارة املدرسة و باخلصوص 
مديرها الفاضل املعروف بأخالقه و تعاونه األستاذ عيل 
هذه  عىل  أثنوا  الذين  الطلبة  من  كذلك  و   ، مبارك  سامل 

عىل  تدل  فإنام  دلت  إن  التي  اجلديدة  و  اللطيفة  املبادرة 
نشاط اجلمعية و تشجيعهًا للعلم و املعرفة و الثقافة.

التعاون  تعزيزًا ألوارص  املبادرة من اجلمعية  تلك  تأيت 
بينها و بني املؤسسات املختلفة ، و اعرتافًا فضل املدرسة 
العملية  يف  دورها  و  خصوصًا  املدرسة  تلك  و  عامة 
التعليمية التعلمية ، و دفعًا للطلبة ملزيد من العلم و املعرفة 

، و نحو حتصيل درايس أكرب.
 )1000( هو  األقالم  لتلك  اإلمجايل  العدد  أن  يذكر 
نسخة ، وزع عىل املدرسة املذكورة حوايل )650( نسخة 
، و الباقي وزع كهدايا لألعضاء و املؤسسني و املنتسبني 

و املرتادين ، األمر الذي لقي ترحابًا من اجلميع.
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مدر�شة �شماهيج البتدائية الإعدادية للبنني و الأع�شاء و املنت�شبني

اإجنازات واإ�شتعدادات
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مساهيج  مركز  مجعية  أقامت 
األغر  الغدير  عيد  احتفال  اإلسالمي 
ليلة  اجلمعة  يوم  بونصيب  مأمت  يف 

السبت املوافق 4-12-2009م .
وكانت فقرات اإلحتفال كاآلتي:

مجعية  لرئيس  اإلحتفال  كلمة  1 .
مجال  الشيخ  فضيلة  اإلسالمي  مساهيج  مركز 

خرفوش.
جلوات للمنشد والرادود جعفر حمسن. 2 .

أنشودة لفرقة العيد األكرب اإلنشادية. 3 .
جلوات للمنشد والرادود حسني السيسي. 4 .

مشاركة شعرية لعريف احلفل يوسف حممد رضي. 5 .
حيث  أيضا،  والتوقيت  املكان  بإختالف  اإلحتفال  ومتيز 
أقيم اإلحتفال يف مأمت بو نصيب وكان توقيته قبل عيد الغدير 

بليلة وذلك إلتاحة الفرصة للجميع للحضور واملشاركة.
حسني  واملتألق  الرائع  واملنشد  الرادود  أطربنا  كما 
أظافت  اليت  احملمدية  واجللوات  األهازيج  بأمجل  السيسي 
رونقا خاص يف تلك األمسية املباركة وتفاعل اجلميع معه مما 

شكل جو خاص اليوصف .
اإلنشادية  األكرب  العيد  فرقة  مع  موعد  على  كنا  وأيضا 
أمتعونا  الذين  اإلسالمي  مساهيج  مركز  جلمعية  التابعة 
بأدائهم املمتاز والراقي واملتطور, وإن دل على شي فإنه يدل 
على التدريب املستمر وتطوير وإكتشاف املواهب اجلديدة من 
قبل القائمني على الفرقة فالشكر موصول هلم على جهدهم 

املبذول.
إستظافتهم  على  نصيب  بو  مأمت  إدارة  نشكر  وآخريا 

للفعالية.
فيصل بو نصيب
 قسم األنشطة والفعاليات والتعليم
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مو�شوعة "دائرة املع�رف احل�صينية"
املعارف  " دائرة   : هو  العربية  باللغة  للمو�شوعة  الر�شمي  ال�شم   -

احل�شينية " .
- ت�شدر عن املركز احل�شيني للدرا�شات – لندن – اململكة املتحدة .

حممد  �شادق  حممد  ال�شيخ  الدكتور  اهلل  اآية  �شماحة  هو  موؤلفها   -
الكربا�شي .

www.hcht.org
تباع لدى جمعية مركز �سماهيج االإ�سالمي

لال�شتف�شار :
17470779   /    36673140 
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نسبه و نشأته :
عبد  بن  مكي  بن  سلمان  بن  احلسن  عبد  الشيخ  هو   
اهلل بن عبد النيب التوبالني ، من مواليد قرية توبلي عام 
1321هـ تقريبًا املوافق لعام 1904م. و نظرًا لضنك العيش 
هاجر أبوه إىل  أبو ظيب ، وملا تويف والده عاد إىل البحرين و 
كان قد تزوج آنذاك ، و استقر يف قرية جدحفص اليت يوجد 
فيها أقارب له من عائليت الفردان والزميور ، و ذلك على 
إثر نصيحة الشيخ حممد علي املدني بالرجوع إىل البحرين 
بعد لقائهما يف أبو ظيب يف الثالثينات. و حينها امتهن عدة 
مهن كخياطة العباءات والوساطة يف جتارة اللؤلؤ ، واخلطابة 
احلسينية . و قد كابد ضنكًا يف عيشه يف سن الشباب فكان 
فلم ميلك بيتا إال بعد مدة طويلة من عودته إىل البالد حتى 
احرتف يف العقارات فتبدلت حاله و صار من أصحاب الثراء 

و الرخاء. 
دراسته وأساتذته :

و  القراءة  منه  فتعلم  أبيه  يد  على  الكريم  القرآن  تعلم 
الكتابة و التالوة ، حتى دخل يف ميدان اخلطابة فصار من 
األرقام البارزة. و تتلمذ بعد عودته للبحرين على يد الشيخ 
الدينية اليت أسست  حممد علي املدني ثم انضم للمدرسة 
يف دائرة األوقاف اجلعفرية باملنامة سنة 1356هـ ـ 1937م 
طعان،  آل  اهلل حممد صاحل  عبد  الشيخ  يد  على  وتتلمذ   ،
والشيخ باقر العصفور ، والشيخ عبد احلسني املميز ، وكان 
والشيخ   ، السرتي  منصور  الشيخ  الدراسة  يف  زمالئه  من 
أمحد بن خلف العصفور ، والشيخ عبد اهلل املصلي ، واملال 
يف  الطاهرة  املراقد  يزور  كان  و  وآخرون.   زينه  آل  أمحد 
العراث كل عام ملدة شهرين أو تزيد حيث استفاد علميًا من 
العلماء و األعالم و املصادر العلمية ، حتى نال ثقة و إجازة 
كل من آية اهلل العظمى السيد حمسن احلكيم عام 1376هـ ، 

وكذلك آية اهلل العظمى السيد أبو القاسم اخلوئي. 
واليته الشرعية : 

يف  املدني  علي  الشيخ حممد  أستاذه  و  أناب عن شيخه 
كل األمور كاجلمعة و اجلماعة و احلسبة و اإلرشاد و صالة 
العيدين و غريها يف عام 1364هـ ، 1945م. و استمرت واليته 
كأطول والية يف تاريخ املنطقة لنصف قرن تقريبًا . هذ و قد 
مارس دور اإلرشاد الديين يف احلج ألكثر من ربع قرن حتى 

ضعفت صحته عن حضور احلج.
مدرسته : 

افتتحت يف 27رجب عام 1386هـ ـ 1966م ، على أرض 
اشرتاها و بناها من ماله اخلاص ، و أوقف هلا لرفد امليزانية 
فكانت  التدريس.  و  اإلدارة  زمام  بنفسه  استلم  و   ، املالية 
املدرسة علمًا بارزًا يف املنطقة و إىل هذا اليوم ، حيث شهدت 

تطورًا ملحوظًا ، حيث تقسم التعليم على فرتتني صباحية و 
أوقات عمل احلوزات  ، مستحدثة نظامًا جديدًا يف  مسائية 
العلمية ، و ذلك إلتاحة الفرصة جلميع فئات اجملتمع للنهل 
من علوم أهل البيت عليهم السالم. و قد شاركت يف التدريس 
يف هذه املدرسة أمساءًا بارزة كالشيخ سليمان املدني و الشيخ 
حسن الباقري و الشيخ علي بن أمحد.  و قد خّرجت املدرسة 
مجلة من اخلطباء األعالم يف البلد كالشيخ حسن زين الدين 
العيش و السيد  أبو  الباقري و الشيخ أمحد  و الشيخ حسن 
جعفر الكربابادي و الشيخ منصور محادة و املال عبد الرسول 
السهالوي ، علمًا بأهم مجيعًا قد تتلمذوا على يد الشيخ عبد 

احلسن آل طفل.
وقفاته املشهودة ضد تيار االحنراف :

يف  اجلديدة  االحنراف  مظاهر  بعض  ظهرت  حينما 
باملرصاد  هلا  احلسن  عبد  الشيخ  وقف  القروية  األوساط 
فقد   ، األصيل  اإللتزام  لنهج  العودة  ضرورة  على  مؤكدًا 
 ، اخلمسينات  تسرت يف  اليت  القمار  انتشار  حارب ظاهرة 
اللهو املتعدية للخطوط احلمراء  كما ناهض انتشار مقاهي 
للمارسات  الشديد  رفضه  عن  فضاًل   ، احلياء  و  األدب  يف 
األعراس كالطرب  اليت استشرت يف  الشرعية  اللهوية غري 
و دق الطبول و إدخال اآلالت املوسيقية ، داعيًا للعودة إىل 
قراءة املولد النبوي الشريف و مواليد األئمة عليهم السالم. 
و كم حنن حمتاجون هذه األيام ملثل تلكم النماذج العلمائية 

ألن احلياء و العفة و الدين بات يف حكم الضياع.
آثاره العلمية : 

نظرًا النشغاالته املتزايدة مل يتفرغ للكتابة و التأليف مبا 
لو  و  املعرتك  هذا  يدخل  أن  إال  أبى  أنه  إال   ، الكفاية  فيه 
مبحاولة واحدة ، فصنف رسالة علمية يف الصلوات الواجبة 
اليومية و غريها طبقًا أحكام مقلده الشيخ يوسف البحراني 
)قدس( ، باسم : مفتاح الرشاد يف اهلداية واإلرشاد  وال 

تزال خمطوطة.
رحيله:

منذ النصف الثاني من عام 1993م و التزامًا بنصيحة 
األطباء و بعد ما يزيد على نصف قرن من اخلدمة و العمل 
الشيخ  إىل مساحة  مهامه  كل  يف  احلسن  عبد  الشيخ  عهد 
لصاحل  ميلك  ما  أغلب  بتوقيف  قام  ثم   ، املدني  سليمان 
لربه مستعدًا  متوصاًل  منزله  انكفأ يف  و   ، الدينية  األعمال 
للقائه. حتى رحل يف عصر يوم الرابع من شهر ربيع األول 
لعام 1417هـ املوافق 1996/8/18م ، فشيع جثمانه يف اليوم 
و  العلماء  بدءًا من جامعه و حبضور  تشييعًا عظيمًا  التالي 
الوجهاء مارين به يف أحناء جدحفص حتى واروه ملحودته 

وسط آالم و أحزان.
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من ذاكرة اخلطباء
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2( ال�شيد جعفر الكربابادي )رحمه اهلل(
مولده و نشأته :

للقرية  والده خمتارًا  كان  و  كرباباد  ولد عام 1929م يف قرية 
وحفظه. القرآن  قراءة  أتقن  وتعليمه حتى  تربيته  على  أشرف  إذ 

تعلم العلوم الدينية وعلوم اللغة العربية والصرف ودرس التبصرة 
يف الفقه واللمعة ومنطق املظفر حبوزة الشيخ عبداحلسن آل طفل 
يوسف  بن  أمحد  املال  الدراسة  يف  زمالئه  من  وكان  جبدحفص. 

أبوالعيش والشيخ حسن الباقري واملال جعفر بن أمحد بن يوسف.
ميدان اخلطابة :

بدأ اخلطابة منذ صغره، وتعلم أصول القراءة احلسينية على يد كل من مالحسن أبوالعيش 
واملال حسن بن رمل والسيد حممد صاحل املوسوي و قرأ يف معظم قرى البحرين باإلضافة لعدد 
من دول اخلليج مثل قطر والسعودية، كما ارتقى املنرب لفرتات طويلة يف عدة مآمت حبرينية مثل 
مأمت مقابة ومأمت األسود بكرانة ومأمت الشيخ عبداحلسن آل طفل ومأمت الوجيه احلاج أمحد 
منصور العالي. وكان واحدا من أعمدة املنرب احلسيين يف البحرين، ونال شهرة واسعة ، وقد 
باعتباره يشكل مدرسة خطابية هلا أسلوبها  البحرين  يديه عدد من اخلطباء يف  خترج على 

املميز، كما تتلمذ على يديه وورث صنعته ابنه السيد أمحد.
متيزه يف اخلطابة :

كان السيد جعفر مميزًا يف خطابته بعدة مميزات نذكر منها :
1- الصوت الرنان املميز : الذي جيمع بني اجلهورية نظرًا حلنجرته القوية و بني الرقة و 
احلدة ، و هي ميزة ال تتوافر يف الكثريين ، إذ استفاد من هذا األمر يف تفرد أدائه عن باقي 

اخلطباء.
الكثري من اخلطباء  ابتكاره شأنه شأن  له أطوارًا خاصة من  : كانت  2- أطواره اخلاصة 
الذين عاصرهم و عاصروه كالسيد حممد صاحل العدناني و الشيخ حسن زين الدين و الشيخ 
أمحد بن خلف العصفور. فقد متيز بطورين على األقل هما من الشهرة مبكان حبيث ال يشتبه 
فيهما أحد حال مساعهما بأنهما للسيد جعفر الكربابادي. و قد دأب اخلطباء يف تقليد أطواره 

استئناسًا بهم ملا وجدوه فيها من اجلمال و الروعة و التأثري يف قلوب املستمعني خصوصًا و أن 
اجلماهري كانت مولعة بالسيد جعفر ، فال تكاد جتد خطيبًا يستغين عن تلك األطوار ، بل أصبح 

عدم إجادة تلك األطوار من أهم الثغرات اليت ميكن أن تؤخذ على اخلطيب.
3- مصيبة القاسم بن موسى بن جعفر )ع( : كان مولعًا و مشهورًا بذكر مصيبته إذ يعد 
الفقيد من أوائل أولئك اخلطباء الذي أسسوا لذكر مصيبة القاسم بن موسى بن جعفر على 
املنابر ، ألنه كان يكررها بني الفينة و األخرى على الكثري من منابر مآمت البحرين ، بأسلوب 

قصصي تراجيدي أنيق و حمزن.
بات  اليت  املؤثرة  الكلمات  إنتاج  يف  حمرتفًا  أستاذًا  كان   : )أويلي(  املؤثرة  الكلمات   -4
الكلمات كلمة  تلك  و أهم  بارزة لنجاح جملسهم.  تكون عالمة  اخلطباء يستوردونها منه كي 
)أويلي( اليت خيللها يف املصيبة بني املقطع و اآلخر و البيت و اآلخر و الشطر و اآلخر بعدة 

نغمات حزينة تضفي مزيدًا من الروعة و االحرتافية على املصيبة.
رحيله :

إىل  عامني  حنو  قبل  تعرض 
إثرها  على  رقد  الرأس  جلطة يف 
لكنه  طويلة،  لفرتة  املستشفى  يف 
توقف  أنه  غري  بعدها،  تعافى 
احلني  ذلك  منذ  اخلطابة  عن 
األربعاء  يف  تويف  وفاته.  يوم  إىل 
2009/6/10م عن عمر ناهز 89 
عاما، بعد صراع مع املرض، ومت 
تشييع جثمانه يف منطقة حلة عبد 

البحرين، حيث ووري  الدين واخلطباء من خمتلف مناطق  الصاحل مبشاركة عدد من علماء 
جثمان الفقيد يف مقربة احللة، وأّم املصلني على اجلنازة الشيخ أمحد خلف العصفور.

من خدام احلسني )ع(

ال�صاب �صادق العرادي
يف الشهر املاضي فقدت الساحة احلسينية و املأمتية 
املؤمن صادق  الشاب اخللوق  و هو   ، أبرز خدامها  أحد 
العرادي ، الذي أبى إال أن حييى و ميوت يف رحاب اإلمام 
األجل  فوافاه   ، املأمت  باحة  يف  و  السالم  عليه  احلسني 
احملتوم و هو يف ضيافة اإلمام الباقر عليه السالم حيث 
فجعوا  الذين  الزكية وسط ذهول احملبني  نفسه  فاضت 

بهذا املصاب األليم.

لقد ُعرف هذا اخلادم مبسئولياته الكثرية و الكبرية 
العمل اإلسالمي ، فقد كان  و  يف خدمة املأمت احلسيين 
مسئواًل عن اخلطباء يف أحد أهم املآمت يف واديان بسرتة و 
هو مأمت املنتظر )عجل( ، كما كانت له مساهمات عديدة 
يف البحث عن اخلطباء للعديد من املآمت يف سرتة و القرى 

اجملاورة كاملعامري و النويدرات. كما كان املنسق املعتمد 
احلسني  عبد  الشيخ  العالمة  مساحة  أعمال  جلدول 

السرتي حفظه اهلل و رعاه.

و قد كانت له عالقات واسعة على مستوى مناطق   
البحرين ، كما كانت له عالقاته اللصيقة بعدد كبري من 
العلماء واخلطباء و الرموز بالرغم من صغر سنة الذي ال 
يزيد على )23( عامًا. و بذلك يكون قد أتى موسم حمرم 
احلرام هلذا العام و قد فقدت الساحة العاشورائية أحد 
أهم اخلدام و األعمدة ، إذ ستفتقده املآمت و املضيفات و 

املواكب و العلماء و اخلطباء.

فإىل جنة اخللد يف روح و رحيان و جنة نعيم مع من 
الصاحلني  و  الشهداء  و  الصديقني  و  النبيني  من  يتواله 
جبوار أبي عبد اهلل احلسني عليه السالم و حسن أولئك 

رفيقًا.
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بن  خلف  بن  علي  بن  حممد  بن  حسن  الشيخ 
ابراهيم بن ضيف اهلل بن حسن بن صدق البحراني 
الدمستاني :.كان عاملًا فاضاًل فقيهًا حمدثًا رجاليًا 
حمققًا مدققًا ماهرًا يف علمي احلديث و الرجال و 
اديبًا شاعرًا و كان من خلص أهل الوالء و االميان 
تقيًا نفيًا خملصًا يف حمبة اهل البيت عليهم السالم 
عليه  هو  ما  مع  كان  املراثي  يف  كثرية  اشعار  له  و 
و  ملعيشته  يشتغل  و  بيده  يعمل  الفضل  و  العلم  من 
تنبيهات  من  احليد  انتحاب   : مؤلفاته  من   . عياله 
السيد .منظومة يف نفي اجلرب و التفويض . ارجوزة 
يف التوحيد . ارجوزة يف االمامة و الوصية . موارد 
أشهر  من  و  باألسفار  البحرين  يف  املذكور  االبرار 
قصائده الرعة املشتملة على نظم املقتل اليت أوهلا 
أحرم احلجاج عن لذاتهم بعض الشهور .. راجع يف 

ترمجته :اعيان الشيعة اجمللد اخلامس : ص360 .
فخرها  هم  األمة  عظماء  أن  القول  نافلة  من 
احلضارة  حياة  امتداد  وسر  الوهاج  وسراجها 
واالزدهار والتقدم،واملعني الذي ال ينضب أن يزخر 
تراث جمتمع بأفذاذ من العلماء واألدباء البارعني 
يف  حاضرة  آثارهم  بصمات  تزال  ال  الذين  املهرة 
زوايا األقوال واألحاديث ويصدح بها اخلطباء على 
املنابر، من أمثال أولئك هو العامل الرباني والفاضل 
الصمداني والكامل العالمة الشيخ حسن الدمستاني 
قرية  احتضنته  رحيه(،  وطيب  روحه  اهلل  قدس   (
الزمان،  من  قرنني  على  يقارب  ما  قبل  الدمستان 
فكان هلا شرف انتماء فقيه جمتهد وأديب ساحر يف 

البيان إىل تربتها وبني أهليها..
أحرم احلجاج عن لذاتهم بعض الشهور ... وأنا 

احملرم عن لذاته كل الدهور
الشيخ حسن الدمستاني ) قدس اهلل روحه(

ما  يدر  مل   ... واألمل  املال  املرديان  يلهه  من 
املنجيان العلم والعمل

الشيخ حسن الدمستاني ) قدس اهلل روحه(
بلدته:

بلدته األصل هي )عالي حويص( إحدى ضواحي 
قرية ))عالي(( من قرى البحرين وفيها قرب أبيه 

الشيخ حممد وبلدة استيطانه هي )قرية دمستان( 
وإليها نسبته  البحرين  وهي قرية صغرية من قرى 
وهي من اعظم القرى املوجودة يف البحرين بسبب 

انه كان وما زال بها كثري من العلماء االتقياء..
دراسته :

إن دراسته ال ختتلف يف منطها عن منط الدراسة 
املعاصرة له ، وهي الدراسة الدينية ) احلوزوية ( 
التقليدية املعروفة واليت ال تزال تسري على مناهجها 
أمثال:  يف  املعاصرة  الدينية  الدراسات  وأساليبها 

النجف األشرف وقم املقدسة .
شهرته:

اشتهر الدمستاني عند عوام الناس يف البحرين 
احلسيين،  الرثاء  يف  املميز  بشعره  العلماء-  بل   –
حيفظون  أطفاهلم-  حتى   – البحرين  أهل  وأكثر 
احلجاج..(  أحرم   ( املشهورة  من قصيدته  مقاطع 
بـ ) املربعة الدمستانية(  واملسماة عند أهل األدب 
وهي ملحمة أو شبه ملحمة حتكي ثورة احلسني )ع( 
)ع(  استشهاده  إىل  املدينة  يف  نهضته  بداية  من 

وسيب اهلامشيات إىل الكوفة والشام.
مكانته العلمية:

كثري من أبناء البحرين ومنطقة اخلليج يتصورون 
الشيخ الدمستاني ذلك الشاعر العمالق الذي تهز 
قوافيه األفئدة، وتثري األسى والشجن يف قلوب حميب 
الدمستاني  يعرفون  العلماء  أن  إال  )ع(  البيت  آل 
أيضًا العالمة احملقق الذي قلما يوجد مثله يف العلم 
فتاوى  له  وأن  األنوار.  صاحب  حد  على  والتقوى. 

اشتهرت عنه، وله آراء فقهية مميزة.
منهج  يلتزم  جمتهدًا،  فقيهًا  الدمستاني  وكان 
يقول  الرجال  علم  ويف  فتواه،  طريق  يف  اإلخباريني 
رجاليًا  الدمستاني-  – يعين  كان  العاملي)  األمني 
ماهرًا يف علمي احلديث والرجال، ورمبا أفاد العاملي 
من  اآلخرون-  الدمستاني  مؤرخو  وكذلك   – هذا 
كتاب الدمستاني يف علم الرجال، املعنون بـ ) انتخاب 
 ( كتاب  ملخص  وهو   ) السيد  تنبيهات  من  اجليد 
تهذيب  – أي  التهذيب(  رجال  األديب يف  تنبيهات 
السيد  العالمة  تأليف  الطوسي-  للشيخ  األحكام 

هاشم التوبالني البحراني، فقد كان – كما يظهر 
من تعريفهم له – كتابًا قيمًا من ناحية علمية.

هجرة الدمستاني:
كانت البحرين إىل ما قبل االحتالل الربيطاني 
كثريًا ما تغزى من قبل اخلوارج وكانت تلكم الغزوات 
سبب هلجرة الكثري من العلماء إىل العراق وإيران 
إىل  عامل هجرته  كانت  اليت  والواقعة   ، والقطيف 
واستيالءهم على  القطيف هي حادثة غزواخلوارج 
البحرين عام 1131هـ وقد كانت سبب هجرة سبب 
وسبب  القطيف،  إىل  البحرين  أعيان  من  مجلة 
ملا  هو  إمنا  له  مهجرًا  القطيف  الدمستاني  اختيار 
بني أهل البحرين وأهل القطيف من روابط النسب 
البحرين  وملا بني   ، واملذهبية  العقائدية  الروابط  و 

والقطيف من قرب 
معيشة الدمستاني:

كان الدمستاني ) رمحه اهلل( على ما هو عليه 
الزراعة لكسب  بيده يف  والفقاهة يعمل  الفضل  من 
بهذا  طريفة  قصة  ترمجته  مصادر  وتروي  قوته، 
الصدد خالصتها: أن وفدًا من علماء ) أصفهان( 
قدم البحرين الستفتاء علمائها حول مسائل فقهية 
حمددة، وقد أرشدوا إىل ) اجملتهد الكبري( يف ذلك 
فقصدوا  الدمستاني(  حسن  الشيخ   ( وهو  الوقت، 
)دمستان( دار سكناه، فوجدوه بزي الفالح الفقري 
أرشدهم  من  وأهانوا  فأنكروه  السقي،  يف  منهمكًا 
إليه ظنًا منهم أنه يهزأ بهم، وحينما تأكد هلم أنه 
اجملتهد املشهور اعتذروا ومضوا يف طرح مسائلهم، 
للمهمة  حتقيقًا  الدمستاني  الشيخ  إجابة  وحترير 

اليت قدموا من أجلها..
وفاته :

 تويف يف بلدة القطيف يوم االربعاء 23 ربيع االول 
سنة 1181 واملدفون يف املقربة الغربية من مقربتي 
احلباكة جنوب مسجد العابدات . كان عاملًا فاضاًل 
فقيهًا حمدثًا رجاليًا حمققًا مدققًا ماهرًا يف علمي 

احلديث والرجال . 
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مؤلفاته :
تنبيهات  من  اجلّيد  )انتخاب  كتاب  صاحب  هو 
السّيد( ) ذ358:2 رقم 1445 ( يعين )تنبيه الريب 
يف رجال التهذيب( ) ذ 440:4 رقم 1957 ( هلاشم 
) م 1107( الكتكتاني البحريين . ألّفه سنة 1173 
. و له أيضًا )أوراد األبرار يف مأمت الكّرار( املوسوم 
كان  و  أيضًا   ) رقم 1850   474 :  2 ذ   ( باألسفار 
أخو  حممد  اخلامس  و  الرابع  ورده  فتمم  ناقصًا 
)صاحب احلدائق( ) 1107 –1186 (( و املعاصر 
لصاحب الرتمجة و ذكرت يف ) القرن 13 ص 80 ( 
ابنه أمحد بن احلسن الدمستاني و يف بعض إجازات 
 : هكذا  نسبه  ذكر   )  1262 –  1180  ( الكلباسي 
حنيف  بن  إبراهيم  بن  خلف  بن  علي  بن  احلسن 
الدمستاني , فراجع اإلشارات ) ذ 2 : 97 رقم 383 
( يف آخر باب حجية األخبار حكى عن إجازة شيخه 
األحسائي أن صاحب الرتمجة يروي عن عبد اهلل بن 
علي بن أمحد البالدي و عن احلسني بن حممد بن 
جعفر املاحوزي إجازة بال واسطة , و معها كالهما 
عن سليمان املاحوزي , و قال عبد النيب القزويين 
يف "تتميم األمل ص 113 " إنه كان على طريقة 
اإلخباريني لكنه من أهل التحقيق و التدقيق , رأيته 
حني وروده يزد يف سفره لزيارة الرضا ) ع ( ذهابًا 
و إيابًا ) ره ( . و يظهر من دعائه وفاة املرتجم له 
قبل تأليفه للتتميم سنة 1191 . و إجازة ولده أمحد 
بن احلسن ألمحد األحسائي يف 1205 ) ذ 1: 141 
رقم 661 ( طبعت صورتها يف آخر رسالة يف ترمجة 
أمحد األحسائي , ذكر فيه نسبه هكذا : أمحد بن 
حسن بن حممد بن علي بن خلف بن إبراهيم بن 
أن  فيها  و ذكر   . الدمستاني  البحريين  ضيف اهلل 
والد احلسن بن حممد بن علي يروي عن عبد اهلل 

بن علي البالدي . 
أقول : له منظومة " حتفة الباحثني يف أصول 
الدين " ) ذ 3 : 401 رقم 1438 , ذ 23 : 81 ( 
نطمه لولده أمحد و معه منظومته يف نفي اجلرب و 
التفويض ) ذ 1 : 469 رقم 2341 , ذ 23 : 145 ( 
و منظومته يف إثبات اإلمامة و الوصية ) ذ 1 : 451 
رقم 2261 و ذ 23 : 62 رقم 8053 ( و له أرجوزة 
التوحيد ) ذ 1 : 469 رقم 2336 , ذ 4 : 478 رقم 

2121 , ذ 23 : 99 , ذ 26 : 38 ( شرحها حممد علي 
اجلشي بن مسعود ) ذ 14 : 89 رقم 1854 ( و له 
قصائد كثرية يف املدح و منها قصائده بعدد حروف 
املعصومني يف  كّلها يف جمموعة  قوافيها  اهلجاء يف 
مكتبة آل السيد صايف بالنجف . و لد ديوان ) ذ 9 : 
329 رقم 1954 ( مجعه ولده أمحد و ّضم إليه مجلة 
من قصائد نفسه ) ذ 9 : 329 رقم 1953 ( و كتب 
يف آخره امسه و نسبه كما ذكر يف اإلجازة املذكورة 
لألحسائي , و ذلك يف أواخر ذي حجة احلرام 1190 
و دعى لوالده يف هذا التاريخ بقّدس سره . و ذكر 
الذهبية ) ذ  العلوم يف الشذور  حممد صادق حبر 
13 : 43 رقم 140 ( أنه توفى احلسن الدمستاني يف 
) 1181 ( و دفن باجلباكة من القطيف و كان قد 
خرج من دمستان ألجل حوادث وقعت بها و ذكرنا 
له " وجوب اجلهر بالتسبيحات " يف ) ذ 25 : 32 

رقم 149 ( انتهى.
•	قالوا يف الدمستاني ..

العالمة الشيخ عبداهلادي الفضلي 
الذي أستطيع أن أقوله هنا مطمئنًا كل االطمئنان 
إىل ما استنتجه من رأي هو أن أدب الدمستاني من 
منط املستويات العالية يف مضمونه وشكله .. وإن نثره 
بصورة خاصة – يرتفع بالغة وأسلوبًا إىل املستوى 
العالي يف النثر العلمي، والنثر األدبي، املتعارف لدى 
العلماء األدباء من معاصريه.. وإن روعة نثره أديبًا 
الكرار(  مآمت  يف  األبرار  أوراد   ( كتابه  يف  تتجلى 
بسبب مفعول عاطفة التقديس ألهل البيت ) عليهم 
السالم(، وعاطفة األسى لفجائعهم، اللتني متألن 
النفسي  إطارهما  يعيشون  واللتني  الشيعة،  نفسيات 

واالنفعالي.
الشيخ القزويين:

من أهل التحقيق والتدقيق..
الشيخ البالدي

الكامل  الصمداني،  والفاضل  الرباني،  العامل 
ألديب  النقي،  التقي  الفهامة،  احملقق  العالمة، 
املصقع، من العلماء األعيان، ذوي اإلتقان واإلميان، 
وخلص أهل الوالء واإلميان، زاهدًا عابدًا، تقيًا، ورعًا 
شاعرًا بليغًا، أن نظم أتى بالعجب العجاب، وإن نثر 
أتى مبا يسحر عقول أولي األلباب قلما يوجد مثله يف 

هذه األعصار يف العلم، والتقوى والبالغة، واإلخالص 
يف حمبة اآلل األطهار – سالم اهلل عليهم آناء الليل 
وأطراف النهار- ، ومن وقف على مصنفاته وأشعاره، 
وظاهر كالمه وأسراره، وفهم مراده، عرف حقيقة 

مقداره، وعلو جمده وفخاره((.
 السيد العاملي

رجاليًا،   ، حمدثًا  فقيهًا،  فاضاًل،  عاملًا  كان 
والرجال،  احلديث  علمي  يف  ماهرًا  مدققًا،  حمققًا 

أديبًا شاعرًا

الدمستاني و ملحمة أحرم احلجاج
امللحمة  خلدت  اليت  اخلالدة  القصائد  أهم  من 
حسن  الشيخ  ذكر  خلدت  كذلك  و  احلسينية 
الفريدة  احلجاج  أحرم  قصيدت  هي   ، الدمستاني 
األلوان  و  املضمون  و  املوضوع  حيث  من  نوعها  من 
من  تبدأ  فهي  بها.  اضطلعت  اليت  املتعددة  الفنية 
املقارنة بني إحرام احلاج للحج و بني إحرام احلزين 
الباكي على احلسني عليه السالم ، ثم يبدأ من حيث 
احلسني  اإلمام  وداع  يصف  الذي  التارخيي  املقطع 
آله عند  و  عليه  لقرب جده صلى اهلل  السالم  عليه 
يستكمل مسريه  ثم  املدينة  عزمه على اخلروج من 
إىل مكة ثم إىل كربالء ثم وصول كربالء ثم اجتماع 
ثم  األنصار  قتال  بدء  ثم  اللعينة  األموية  اجليوش 

مصرع احلسني عليه السالم.
املنرب  يف  مكانها  القصيدة  هذه  أخذت  قد  و 
احلسيين حيث ال يستغين عنها كل خطيب سواء يف 
القراءة يوم 8 ذو احلجة أو طوال عشرة احملرم ، إذ 
يستهويها اجلمهور و يتفاعلون معها حيث يتفنن يف 
أدائها اخلطباء. كما من اجلدير بالذكر أن القصيدة 
ضمن  إدراجها  على  اللطم  مواكب  أجربت  قد 
برناجمهم ، فكان موكب )ذا اجلناح( الذي خيرج 
الرادود  فيه  فيتلو  صباحًا  احملرم  من  العاشر  يوم 
 : هو  و  اجلمهور  يردده  مع مستهل  كاملة  القصيدة 
، وا ويلاله ، أي  ذا اجلناح أقبل من امليدان خالي 
واحسيناه ، و اوياله ، أي واحسيناه. حيث يتميز هذا 
املوكب بالبكاء و النحيب و التفاعل باللطم الشديد.
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فعاليات مركز الزهراء )ع( النسائي يف الفرتة من شهر رمضان 
العام املاضي 1430هـ إىل ما قبل شهر حمرم احلرام 1431هـ:-

وذلك يف  التوقف يف شهر رمضان،  بعد  الصالة  تعليم  املواصلة يف  * مت 
يومي االحد واخلميس مراعاة للضغوط املدرسية للطالبات ، كما انتقل التعليم 

ملأمت ابن الشيخ.
* مت عرض متثيلية مالئكة الطف يف صالة الزهراء )ع( بالتعاون مع مأمت 

احلوراء )ع( اليت قدمتها فرقة من مدينة محد.
* شارك مركز الزهراء )ع( مع اجمللس احلسيين املوحد يف مضيفه يف 

مأمت احلسني )ع( يف مساهيج.

م��سم الزهراء )ع( اخلام�ض العام املا�سي 1430هـ
يوم حماضرة  أيام، كل   6 وكان على  الزهراءالثالث،  السابق موسم  العام  أقيم 

الحدى احملاضرات املتميزات حسب التالي:
أم عارف ) احملرق(  )1

أم هدى ) بين مجرة(  )2
أم حممد ) سرتة(  )3
أم ياسر ) الدراز(  )4

واختتم اليوم السادس بتمثيلية بعنوان ) عتاب الزهراء ( قابت به فرقة مركز 
الزهراء للتمثيل.

الزهراء الن�سائي ي�زع هداياه مبنا�سبة م�لد املجتبى )ع( 

قام مركز الزهراء )ع( بعمل توزيعات عبارة عن أكياس من 
قماش بها مسباح تربه وميداليه وبعض احللويات مبناسبة مولد 
، وعلى  الزهراء )ع(  توزيعها يف صالة  االمام احلسن )ع، ومت 
بعد درس  االمام احلسني )ع(  مأمت  ويف  القرآن،  دورة  معلمات 

التفسري، وكذلك مت التوزيع على إدارة حوزة النور االكادميية.

ترقب�ا ... م��سم الزهراء )ع( 
ال�ساد�ض لعام 1431هـ 

ترقبوا موسم الزهراء السادس هذا العام والذي سيشارك 
عودناكن  وكما  املتميزات،  احملاضرات  من  جمموعة  فيه 

سيختتم بتمثيلية مثرية.
ورقي  وعيكن  على  دليل  فحضوركن  حضوركن،   نرتقب 

قريتكن.

اإدارة مركز الزهراء )ع( تزور دار امل�سنني 
قام مركز الزهراء النسائي بزيارة القسم النسائي يف دار املسنني باحملرق 

)صفية كانو_مريم ساتر( وذلك يف يوم اخلميس املوافق 2009/12/10م.
ومت تقديم اهلدايا للمرضى.

تعريف باجمللس وأهدافه :  )1
هو جملس  حسيين نسائي مّوحد يقام مرة واحده كل شهر يف املآمت املشاركة 
بالتناوب يف اختيار املأمت الذي تقام فيه الفعالية )ولكن سيقام اجمللس باسم 
الذي  املأمت  عن  النظر  بغض  الفعالية  يف  موحد  بشكل  املشاركة  املآمت  مجيع 

ستقام فيه هذه الفعالية( مع مراعاة أن تكون مساحة املأمت كبرية.
اجمللس عبارة عن قراءة حسينية تتم كل مرة على أحد املعصومني األربعة 

عشر )ع( و حماضرة من عدة حلقات تثقيفية، تربوية، تهذيبية، و علمية.
 و أما اهلدف األكرب من إقامة هذا اجمللس املّوحد فهو هو ذكر اهلل تعاىل 
األهداف  تتفّرع  منه  و  احلقيقي(  التسبيح  إىل  اجملتمع  )إيصال  تسبيحه  و 

التالية:

1.  تطبيق خط األنبياء و األئمة املعصومني عليهم السالم وهو توحيد اهلل عّز 
وّجل من خالل توحيد الكلمة، توحيد العمل، توحيد اجملتمع.

تنمية اإلستعداد لتحمل املسئولية اخلالصة واإلستعداد للتضحية عمليا يف سبيل   .2
خدمة اإلسالم و تلبية دعوة اإلمام )عّج( أينما كّنا، أفرادا و مؤسسات. وهنا يكمن 

اإلختبار احلقيقي و الواقعي إلكتشاف الذات و إصالح ما فسد منها.
تعويد اجملتمع )أفرادا و مؤسسات - خاصة املؤسسات الدينية كاملآمت( على   .3
التفكري اجلمّاعي الوحدوي املثمر لالنصهار يف بوتقة قّوية واحدة متماسكة مبا ميهد 
و  و احلزبية  املناطقية  العاملية لإلمام )عّج( اليت خترج عن نطاق  الوحدوية  للدولة 
واملشاحنات  األنانية  و  الذاتية  من  بالتخلص  إال  يتم  ال  وذلك  والذاتية..اخل.  الفئوية 
و اخلالفات يف العمل اإلسالمي اليت خترجه من إطار اإلخالص احلقيقي هلل تعاىل 
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الفعّاليات  إقامة  يف  اخلّفي(  )الشرك 
النتائج  تتحقق   فال  املختلفة  اإلسالمية 
املرّجوة من هذه الفّعاليات كتطهري اجملتمع 
من املفاسد األخالقية و األمراض القلبية 
توحيد  و  البغضاء..  و  العداوة  و  واجلهل 

الكلمة..اخل.
النشاطات  و  الفّعاليات  تنسيق   .4
مبا  املشاركة  املآمت  بني  املختلفة  الدينية 
يّلمّلم اجلهود املبعثرة و يثمر أكرب النتائج 

القّيمة من إقامة هذه الفّعاليات.    
بشكل  املآمت  مجهور  تثقيف   .5
خاص و اجملتمع بشكل عام بقضية اإلمام 
صاحب الزمان )عّج( عقائديا و تارخييا و 
أخالقيا.. اخل بالشكل الصحيح و املتكامل 
يف  املختلفة  االحنراف  تيارات  ملواجهة 
قضيته لضمان عدم اجنراف اجلمهور وراء 

هذه  التيارات  ذات األفكار املنحّرفة.  
بنات  من  النسائي  اجملتمع  ّحث   .6
األكرب  بالثقل  التمسك  على  أمهات  و 
الكريم( عمليا يف خمتلف شئون  )القرآن 
يف  التفسري  دروس  بنشر  وذلك  حياتهن، 
اجلمهور  وحث  املشاركة  املناطق   خمتلف 
على اإلنضمام إليها وإىل احلوزات الدينية 
املختلفة وإتباع علماء الدين األجالء لنهل 
)الثقل  العرتة  و  الكريم  القرآن  علوم 

األصغر( الطاهرة عليهم السالم. 
شخصيات  بأمساء  تعريف  نريد   )2

االدارة.
7 شخصيات  من  تتكون  اجمللس  إدارة 

منها:
أم حسني احملاري

أم حسني هزيم
أم حممد  العبد

أم يقني ناس
انشاء  فكرة  لكم  جاءت  كيف   )3

اجمللس احلسيين؟
جاءت فكرة  اجمللس احلسيين النسائي 
املّوحد من دروس التفسري من خالل دعوة 
القرآن  الكريم إىل الوحدة، ألن الكثري من 
الوحدة،  إىل  اجملتمع  تدعو  القرآن  آيات 
ومنها )وَجَعلناُكم ُشُعوبا وقبائل لتعارفوا( 
وأيضا آية املودة )قل الاسئلكم عليه أجرا 

اال املودة يف القربى( وغريها.
هذه اآليات توحي إىل الوحدة والتفاف 
البيت  اهل  طريق  عن  املودة  حول  الناس 
)ع( )الوالية( لتكون هناك وحدة  ومجع 
و  التعارف  طريق  عن  الشمل  ومل  للكلمة 
املشاركة يف عمل إسالمي وحدوي هادف. 
و هناك الكثري من اآليات اليت تبني فوائد 
فكرة  نشأت  هنا  ومن  وأهميتها.  الوحدة 
وكانت   املوحد  النسائي  احلسيين  اجمللس 
و  الكريم  القرآن  من  مأخوذه  أهدافه 
عليهم  اهلل  صلوات  الطاهرة  العرتة  نهج 

أمجعني.
ماهي الصعوبات اليت واجهتكم يف   )4

بداية االمر؟
هلل  واحلمد  صعوبات  هناك  تكن  مل 

ر. وكان االمر ُميسَّ
عند  املآمت  فعل  ردة  كانت  كيف   )5

دعوتهم للمشاركة يف اجمللس؟
من  فمنهم  بالتدريج  املآمت  استجابت 
تأخر  من  ومنهم  البدايه  يف  استجاب 

عنها.
اليت  والعراقيل  املشاكل  هي  ما   )6

واجهتكن بعد مباشرتكن يف اجمللس؟
مشاكل  أو  عراقيل  أية  هناك  تكن  مل 
العلماء  التواصل املستمر مع  وذلك بسبب 
اجمللس  مندوبات  بني  لقاء  هناك  وكان 
والعلماء مثل اللقاء مع الشيخ عيسى قاسم 
يف  املندوبات  نفذتها  توصيات  له  وكانت 

اجمللس.
يتهمكن  من  على  تردون  ماذا   )7

باتهامات توحي بأن لُكن أفكار منحرفة؟

مل نكن اناس غامضون ومل تكن هناك 
اشياء خفية عن الناس وامنا منذ أن بدأنا 
اجمللس  على  الربنامج  اطلعنا  اجمللس 
العلماء.  بعض  مع  تواصلنا  و  العلمائي  
ومل تكن احملاضرات اليت تلقى يف اجمللس 
تنحصر على اناس معينني وإمنا مشرتكة 
احلسيين  املنرب  خطيبات  أكثر  اإللقاء  يف 
ومدرسات احلوزات والكثري من الداعيات 

املعروفات.

ماتطلعاتكن املستقبيلة للمجلس؟  )8
من  الكثري  كبري يف حتقيق  امل  عندنا 
االهداف بعون اهلل ورعاية أهل البيت )ع( 

وعلمائنا األفاضل.
هل اجمللس فقط يقام يف منطقة   )9

احملرق؟
كال، امنا يشرتك يف هذا اجمللس الكثري 
و  الشمالية.  و  الوسطى  املنطقة  مآمت  من 

أما املآمت  املشرتكة حاليا:
حمافظة احملرق احملرق :

مساهيج. مأمت إبن الشيخ  1 .

مساهيج. مأمت حبيب بن ناصر  2 .
مأمت اإلمام احلسني )مأمت احلاجية(  3 .

مساهيج.
مساهيج. مأمت الفاطميات  4 .

مأمت يوسف بن حبيب  5 .
مساهيج.

مساهيج. مأمت الزهراء )ع(  6 .
مأمت الغّنامي - عراد. 7 .

حسينية القائم )عّج(  عراد. 8 .
مأمت احلاج عبد اهلل مفتاح  عراد. 9 .

مأمت حجي عباس عراد. 10 .
مأمت أم البنني  الدير. 11 .
مأمت أبو أمحد  الدير. 12 .

مأمت احلاجية أم حسن   الدير. 13 .
مأمت النّور    الدير 14 .
مأمت حبيبة   الدير 15 .

بن  علي  )حاجي  احلاجية  مأمت  16 .
طاهر(   الدير

مأمت حاجي سلمان   الدير 17 .
مأمت حاجي طّرار   الدير 18 .

مأمت بيت حاجي مّكي   الدير 19 .
مأمت سيد سلمان   الدير 20 .

مأمت فطام الّزين   الدير 21 .
احملرق مأمت الزهراء )احلّياج(  22 .
احملرق مأمت الزهراء )البّنائني(  23 .
مأمت ناصر بن أمحد ) احلّياج(  24 .

احملرق
احملرق مأمت الوالية )احلّياج(  25 .
احملرق مأمت النجيبة )احلّياج(  26 .
مأمت الّصاغة ) الّصاغة( احملرق 27 .
احملرق مأمت الصغرى )احلّياج(  28 .

مأمت اهلامشية )احلّياج( احملرق 29 .
احملرق مأمت السبطني )احلّياج(  30 .
احملرق مأمت العقيلة ) احلّياج(  31 .

مأمت خميم احلسني )ع( )احلّياج(   32 .
احملرق.

احملافظة الوسطى:-
مأمت أم حسن   اجلبيالت 33 .

مأمت فاطمة املعصومة    الكورة 34 .
مأمت الزهراء  توبلي 35 .

مأمت العريش توبلي 36 .
مأمت أم رضا توبلي 37 .

مأمت الزهراء  جدعلي  38 .
جدعلي  مأمت العلوي  39 .

مأمت فاطمة اخلزاعي جدعلي  40 .
مأمت الزهراء   جرداب 41 .

سلماباد مأمت اإلمام السجاد  42 .
مأمت الزهراء   سلماباد 43 .

مأمت الكاظمية     سلماباد 44 .
مأمت أبا الفضل العباس سلماباد 45 .

مأمت الزهراء    سند 46 .
مأمت نساء سند    سند 47 .

مأمت العبابسة   عالي 48 .
عالي مأمت املعلمة   49 .

عالي مأمت فاطمة الصغرى   50 .
مدينة عيسى مأمت احلسن  51 .

مدينة عيسى مأمت السيدة نرجس  52 .
مأمت النشابة    مدينة عيسى 53 .
مأمت آل رمحة   مدينة عيسى 54 .
مأمت أم جعفر  مدينة عيسى 55 .

مأمت جنة البقيع   مدينة عيسى 56 .
مأمت أم عالء    مدينة عيسى  57 .

مأمت فاطمة املعصومة مدينة عيسى 9. 58
مدينة عيسى2. 59 مأمت أم السادة 
مدينة عيسى9. 60 مأمت أهل البيت 

احملافظة الشمالية :
الشاخورة مأمت السيدة نرجس  61 .

ســـار مأمت أم ماجد  62 .

هذه  من  تتفرع  اليت  املشاريع  ما   )10
اجملالس؟

يف  يقام  الذي  املّوحد  الندبه  دعاء   )1
صبيحة كل مجعة.
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برنامج  متباعدة  فرتات  على  يقام   )2
مولد  يوم  يف  أقيم  )مثاًل  مّوحد  عبادي 
االمام احلسني )ع( ويف عيد الغدير برنامج 
عبادي وهو عبارة عن زيارة ودعاء وكلمة 
الربنامج  ويتبع   ) الطيار  جعفر  وصالة 

ألعبادي مضيف وله اهداف منها:
•	تعلم آداب الضيافه.

•	التعارف : هناك فرق روحاني معنوي 
عمل  وبني  املعلب  الطعام  توزيع  بني  كبري 
يلتف  )ع(  البيت  أهل  أحد  باسم  سفرة 
الربكات  لتتنزل  احملبني  مجيع  حوهلا 
والرمحات فيتعارف اجلمهور من ماليات 
وتتألف  بعضهن  على  ومدعوات  داعيات  و 

القلوب بإقامة هذه الضيافة اجلماعية.

هذه امساء بعض  احملاضرات  الالتي 
عناوين  مع  السابقة  اجملالس  يف  شاركن 

حماضراتهن:
•	مراتب   العبد  ) ظروف والدة االمام 

احلجة )عج( (
زمن  ماهيه   ( احملاري  حسني  ام  	•

االنتظار وكيف نصلح االوضاع(
وفلسفة  مفهوم   ( عباس  كرمية  	•

اإلنتظار(
•	فاطمة حمفوظ )من هم والة االمر(

وهذا ملخص الحدى احملاضرات اليت  
ألقيت يف اجمللس : 

بسم اهلل الرمحن الرحيم
ملّخص حماضرة  السيدة زهرة طاهر 

احمّلاري )أم حسني(.
احلسيين  اجمللس  يف  ألقيت  اليت 

النسائي املّوحد.
مبأمت حاجي راشد بعراد

الرب  يف  الفساد  ظهر   [  : تعاىل  قال 
ليذيقهم  الناس  أيدي  كسبت  مبا  والبحر 

بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون [
عندها  نقف  الروم  سورة  من  اآليات 

ونتساءل..
الرب  يف  الفساد  من  املراد  ما  س1: 

والبحر ؟
أنواع  مجيع  يشمل  األرض  يف  الفساد 

الرب  يف  والفساد  السيئة  واألعمال  الظلم 
الربكة  رفع  ومن  ومعنوي  مادي  البحر  و 
الغش، اخلداع، كثرة موت الفجـأة، حصول 
األمراض،  انتشار  األمطار،  قلة  اجلفاف، 
بالرجال  النساء  تشبه  الطالق،  كثرة 
البحرية  املواهب  وقلة  بالنساء،  والرجال 

وعدم األمن.
قال اإلمام الصادق عليه السالم : حياة 
دواب البحر باملطر، فإذا كف املطر ظهر 

الفساد يف البحر
العلماء يكتشفون إن فائدة املطر للبحر 
أكثر من فائدته للصحراء فكلما َقلَّ املطر 

قّلة املواهب البحرية.
س2 :ما سبب هذا الفساد ؟

الناس  أيدي  كسبت  مبا   : اآلية  قالت 
قال  والباطنية،  الظاهرية  الذنوب  أي من 
تعاىل : ))واتقوا ظاهر اإلثم وباطنه ((.. 

الذنوب الباطنية هي :
•	التعلق باملادة، الشهرة و املناصب

•	إتباع اهلوى
•	كثرة التفكر يف أمور الدنيا

•	حترك الغرية غليان  و  تقلب القلب 
باحلقد،احلسد أو سوء الظن أو األنانية

فتخرج من اإلنسان إشعاعات ظلما نية 
حمرقة، مدمرة.  هذه األخبرة واإلشعاعات 
األجساد،   والثمار،  األشجار  تدمري  تسبب 
الظاهرية  آما  وغريهـا.  األعمار  األرزاق، 
الغري صاحلة  الناس  وأفعال  أقوال  فمنها 
الكذب،  مثل  احملرمات  من  هي  واليت 
اللهو  وجمالس  والفواحش  الظلم  الغيبة، 

مثل بعض األعراس وغريها.
هذه الذنوب هلا أيضا انعكاس سلبيا. 
أفعالنا  آثار  كل  يقول  الباحثني  بعض 
وأقوالنا وأفكارنا موجودة يف هذا الفضاء 
يف  مبا  الكون  على  انعكاسا  وهلا  الواسع 
 [ وغريه  واإلنسان  واحليوان  النبات  ذلك 

اللهم اجعلين مباركًا أينما كنت [.

س3 : ما سبب فساد أعمال الناس ؟
نومة  من  نبهنا  اللهم   [ الغفلة  هي 

الغافلني [
س4 : ما سبب الغفلة ؟

السبب هو اجلهل بالتوحيد املؤدي إىل 
الشرك باهلل.

س5: ما هو العالج ؟
إىل  املؤدي  مبراتبه  التوحيد  معرفة 
أن  ولو   [  : تعاىل  قال  والتقوى.   اإلميان 
عليهم  لفتحنا  واتقوا  آمنوا  القرى  أهل 
بركات من السماء واألرض [. وقال تعاىل: 
] و من أعرض عن ذكري فإن له معيشة 

ضنكـا[..
املؤدي  التوحيد  إىل  نصل  كيف  س6: 

إىل اإلميان والتقوى ؟
تطبيقها  و  اإلهلية  العلوم  بتعلم  نصل 
قال  الكريم،  القرآن  علوم  وباخلصوص 
جبٍل  على  القرآن  هذا  أنزلنا  ]و   : تعاىل 
اهلل[،  من خشية  متصدعا  لرأيته خاشعا 
ومنه  بالتوحيد  املعرفة  بعد  فتأتي اخلشية 
أمساء اهلل وصفاته كما يف سورة احلشر.  
إال  إله  ال  الذي  اهلل  ]هو   : تعاىل  قال 
الرمحن  هو  والشهادة،  الغيب  عامل  هو 
الرحيم، هو اهلل الذي ال إله إال هو امللك 
العزيز  املهيمن  املؤمن  السالم  القدوس 
يشركون،  املتكرب،سبحان اهلل عما  اجلبار 
هو اهلل اخلالق البارئ املصور له األمساء 

احلسنى [.
األمساء  هذه  تعين  ماذا  س7: 

والصفات؟
إن  أي  والشهادة،  الغيب  عامل  أوال:  
اهلل يعلم ظاهر الشيء وباطنه وما يسمى 
اإلنسان،  إىل  بالنسبة  غيبًا  يكون  بالغيب 
آما اهلل املخفي والظاهر عنده سواء وهو 
يف كل مكان حاضر وناظر ] يا حاضر يا 
هكذا  دائما  يكون شعوري  عندما   ] ناظر 
"اهلل حاضر معي يف كل مكان ينظر إىل 
باخلجل  أحس  هنا   " وأقوالي  أفعالي 
على  أعتمد  ثم  بالتقوى  فأتسلح  واحلياء 
رمحته الرمحانيه العامة اليت تشمل مجيع 
تعطي  اليت  اخلاصة  ورمحته  اخلالئق 
اإلنسان أمال، أي إن أعم الصفات الذاتية 
هي  الفعلية  الصفات  وأعم  العلم  هي 
تتحدث  بعدها  اليت  الصفات  أما  الرمحة 

عن حاكميته وشؤونها مثل : 
– وهو احلاكم واملالك احلقيقي  امللك 

جلميع الكائنات 
القدوس – املنزه من كل نقص وعيب 

السالم : ال يظلم أحد ومجيع اخلالئق 
يف سالمه من جهته حاكم ال يظلم رعيته.

ال  من  سبحان   [  : نقول  الدعاء  يف 
أيضا  حنن   ،] مملكته  أهل  على  يعتدي 
علينا إن نتصف بهذه الصفة فحينها نقول 
منا  خيرج  ال  يعين   ،] عليكم  السالم   [
إليكم إال السالم ال نؤذيكم، وعندما نسلم 
على إمامنا احلجة نقول ] السالم عليكم 
[ يعين ال يصلك منا ما يؤذيك أو يسبب 
والغفلة  باجلهل  ألننا  أملا،  أو  حزنا  لك 
وارتكاب الذنوب ندخل على قلبه الشريف 
يا  املعذرة   [ نقول  ولكن  واألمل،  احلزن 
حيزن  ما  ترى  أنت  و  إمامي  يا  سيدي 
أتباعكم  بعض  أفعال  من  الشريف  قلبك 
فخالفوكم  األهواء  غلبتهم  حني  وذلك 
بلباس املوضة وما جيري يف أعياد امليالد، 
قلب  يرمي  ما  فيها   ] األعراس  املواليد، 
املؤمن الغيور العارف فكيف بقلبكم ] آي 
آهل البيت [.. يا موالي وكذلك ما حيدث 
الطاقات  املآمت،  يف  حتى  وتفرقة  فنت  من 
حيزن  ما  وهذا  متفرقة  واجلهود  مبعثرة 
قلب اإلمام،آلن شدة املعاناة الروحية على 
اإلنسان  أدرك  كلما  أي  اإلدراك،  حسب 
عظمة وجالله يتأمل و يتعذب و يتعذب من 
للحرمات،  وهتكهم  العباد  معاصي  كثرة 
وعنايته  رمحته  كانت  من  كل  وأيضا 
وشفقته على عباد اهلل أكثر تأثر أو تأذى 
قال  وهلذا  وشقائهم  العباد  احنراف  من 
ما   [ وسلم  عليه  اهلل  صلى  حممد  النيب 

أوذي نيٌب مثل ما أوذيت [.
يتأذى  زماننا  إمام  بأن  نعرف  متى 
احلزن  من  حالة  يف  وهو  كثريًا  ويتأمل 
من  قبل  وهلذا  حمبيه  وكذلك  الشديد 
مشاعر  ظهور   [ الزمان  آخر  عالمات 

احلزن عند املؤمنني [.. 

أجرى اللقاء
فايزة أمحد خرفوش
رئيسة مركز الزهراء )ع( النسائي
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بسم اهلل الرمحن الرحيم
على  والسالم  الصالة  وأفضل 
حممد  أمجعني  اخللق  أشرف 

وآل بيته الطيبني الطاهرين
وأجوركم  أجورنا  اهلل  عظم 
احلسني  عبداهلل  أبي  مبصاب 

)ع(.
الثالث من  العدد  فقد مت بفضل اهلل ومحده إجناز 
بفضل اهلل  اإلسالمي  نشرة مجعية مركز مساهيج 
شباب  وتكاتف  وتعاون  جهود  وبفضل  أواًل،  ورعايته 
ثانيًا. فنشكر كل من ساهم يف هذا االجناز  املركز 
الراقي سواء بقلمه أو لسانه أو قلبه وكل ما تتضمنه 
مساحة  بالذكر  وخنص  معنى  من  املساهمة  كلمة 
الشيخ مجال خرفوش على جهوده اجلبارة يف إجناز 

ذلك.
نسال اهلل العلي القدير أن يتقبل منا هذا العمل وأن 

يعيدنا على هذا يف حال أفضل من هذا احلال.
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،،

نسـألـكـم الدعــاء
أ. حممد عبدالشهيد رضي - رئيس التحرير
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