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بسِم اهللِ الّرمحِن الّرحيِم

وسّيد  خلِقه،  أرشِف  عىل  والّسالم  والّصالة  أمجعني،  اخلالئق  بارئ  العاملنَي،  ربِّ  هللِ  احلمُد 
رسِله الّصادق األمني، حممد بن عبِد اهلل، البشري النذير، والّساج املنري، وعىل آله املنتجبني، اهلادين 
املهدّيني، ولعنة اهلل الدائمة األبدّية عىل أعدائهم أمجعني، ِمَن األّولني واآلخرين إىل قيام يوم الّدين.
الّسالم عىل احلسني ، وعىل عيلِّ بن احلسني، وعىل أوالِد احلسني، وعىل أصحاب احلسني،الذين 

.الم بذلوا مهَجهم دوَن احلسني عليه السَّ
عند بزوِغ هالِل املحّرم، ُيغَمُر الكوُن كلُّه باحلُزن واألسى عىل فاجعة الطّف، وِعَظم ما جرى 
فيها عىل رحيانة الرسول،وآل املصطفى ، فتتغرّيُ املعامل، وُتنرُش الراياُت، ويّتشُح العاملُ اإلسالميُّ 
بالّسواد، وُييُِّم عليه ُركام من احلُزن، وسحاٌب من األمل، وكأّن فاجعَة الطفِّ حارضٌة، ودماُء ثّوارها 
تفوُر عىل تراِب أرٍض أِذَن اجلليُل أن تكوَن أرَض كرٍب وبالٍء، وهللِ َدرُّ الشاعر الذي يصُف إطالَل 

هالل املحّرم عىل الكون، إذ يقول: 
َأْدُمِعي فاْسَتهلَّْت  ُم  امُلَحرَّ األَْضُلِعَهلَّ  بنَي  احُلزِن  ِزناُد  َوَورى 
ِهاللِه ُبُزوَغ  َعيني  ْت  َأْبَصَ َجا ِجْسِمي َفَفاَرَق َمْضَجِعيُمْذ  َمَلَ الشَّ
َمَطاِعِمي َعيلَّ  فيه  ِعيَوتنغََّصْت  َتوجُّ فِيِه  واْزَداَد  َوَمَشاِريب 
َجَرى َما  ِم  امُلَحرَّ َشْهَر  َيا  األَْنَزِعاهلل  الَبطنِِي  آِل  َعَل  فيه 
الوَرى َعَل  َأَطلَّ  َشْهٍر  ِمن  ِعهلل  ضَّ الرُّ ُرْوَس  َشيَّْبَن  بمَصائٍِب 
حمّمٌد النَّبِيُّ  ُفِجَع  َلَقْد  ُيْفَجِعَشْهٌر  مل  ٍد  ُموحِّ وأيُّ  فيِه 

أّول عزاٍء عىل ولده    النبيُّ األكرُم  أقاَم  يتخّلُف يف زمٍن ِمن األزماِن، فمنْذ  وهذا األمُر ال 
أبدًا«)1)،  ترُبُد  ال  املؤمننَي  قلوِب  يف  حرارًة  احُلسنِي  لِقتِل  إنَّ   « بقولِه  له  مّهَد    احلسني  ورحيانته 
املحّرم؛  شهر  الستقبال  العاملِ  بقاِع  كلِّ  يف  املسلموَن  ويستعدُّ  عليه،  العزاء  يتجّدُد  هذا  يومنا  وإىل 

.556/12 : 1- جامع أحاديث الشيعة، السيد حسني الربوجردي
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وأنصارهم   ، املختار  عرتة  فيها  ُجزر  التي  األليمة،  الذكرى  هذه  إزاَء  شعوِرهم  عن  وَن  ليعربِّ
نَي بنبيِّهم الكريم، وأهل بيته امليامني ، الذين كانوا  جا العميق – متأسِّ الكرام، فينتاُبم احلزن والشَّ
الُعطشان  للمظلوِم  واألمل  األسى  عظيَم  وُيظِهرون   ،الشهداء سّيد  ُمصاب  عىل  العزاَء  يقيموَن 

بأرض احلَيف. 
عزيَزنا،  وأَذلَّ  دموَعنا،  وأسَبَل  جفوَننا،  أقَرَح  احلسني  يوَم  »إنَّ  يقول:    الّرَضا  اإلماُم  فهذا 
فإّن  الباكون،  فليبِك  احلسنِي  مثِل  فعل  االنقضاء،  يوم  إىل  والبالَء  الكرَب  وأورثنا  كربال،  بأرِض 
البكاَء حيطُّ الذنوَب العظام«)1)؛ وِمن قبِله ُيسأُل اإلمام الصادُق عن العّلِة التي ِمن أجِلها صاَر 
عيل  وقتل   ، وفاطمة   ، النبيُّ  فيه  ُقبَِض  الذي  اليوِم  دوَن  مصيبًة  األّياِم  أعظَم  يوُم عاشوراء 
، واحلسن ، فيجيُب: إّن يوَم احلسني  أعظُم مصيبًة ِمن مجيِع سائر األيام؛ وذلك أنَّ 
أصحاَب الِكساء الذين كانوا أكرَم اخللِق عىل اهلل تعاىل كانوا مخسة، فلّم ُقتَِل احلُسني  مل يكن بقَي 
ِمن أهِل الِكَساِء أحٌد للناِس فيه بعَده عّزًا وسلوة ، فكان ذهاُبه كذهاِب مجيِعهم، كم كاَن بقاؤه كبقاِء 

مجيِعهم)2).
يم، إذ يف  هلذا، ولكثرٍي غريه، كانوا  حيثُّوَن شيعَتهم عىل إحياِء أمِرهم، وإحياِء ذكرى أيبِّ الضَّ
وآِل  ديُن حمّمٍد  لعباِده هو  اهللُ  ارتضاه  الذي  األصيُل  الّدين ودواُمه،فاإلسالُم  ِقواُم  ِذكرهم  إحياِء 
د بِعَظم تضحية سّيد الشهداء وآله وصحبه الكرام، ألجل هذا قيل: إنَّ الديَن حمّمديُّ  حمّمٍد املتجدِّ
الوجود، ُحسينّي البقاء؛ ألنَّ ثائَر آِل حمّمد ُيثبت يف مبادئ ثورته أّنه إّنم خرَج لطلِب اإلصالح 
ه رسوِل اهلل ؛ ليأمَر باملعروف وينهى عىل املنكر، إذ إّن بني أمّية طمُسوا معاملَ الدين،  ِة جدِّ يف أمَّ
وهتكوا حرمَة اإلسالم، ومَع هذه اإلرادة الثابتة يف حركة اإلمام احلسني  نحو اإلصالح، يرُب 
هو، وِمن قبِله النبيُّ األكرم، بأّنه مقتوٌل: كأّن بأوصايل تقّطعها ُعسالن الفلوات بنَي النواويس 
الثائر  ولده  بربكِة  الدهور،  مّر  عىل  سيتجّدد  سل  الرُّ سّيد  ه  جدِّ ديَن  أنَّ  هذا  ومعنى   ،(((وكربالء
د بم الّدين، إذ  اخلالد، الذي من مكافأة اهللِ له عىل ِعَظم تضحيته أن جعَل اإلمامَة يف ذّرّيته؛ ليتجدَّ

1-  األمايل، الشيخ الصدوق: 190.مناقب آل أيب طالب البن شهرآشوب: 238/3.
2 - علل الرشائع : 225/1 و227/2.

3- بحاراألنوار: 367/44.
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هم اهلادين املهدّيني، األمناُء عىل ديِن اهلل، والقائمني به، فهناَك مناسبٌة وثيقٌة بنَي مقتِله  وكون 
ّيته. األئّمة من ذرِّ

السائرون،  ينجو با  نجاٍة  للمؤمنني، وسفينَة  الزاكي، ومبادؤه مصباَح هدايٍة  دُمه   وبذا غدا 
وُتقاُم  الرشيف،  باسِمه  تصدُح  النور  منابُر  هَي  فها  الطاهرين،  وآله  ملحّمٍد  بالوالء  املتمّسكون 

. بربكتِه، وتستمدُّ قبساِت علومها من حركته

بنَي يَدي �ص�حِب امل�أمت: 
ق، وهذا ما ال يشكُّ  القرآُن الكريُم كالُم اهللِ وعهُده إىل َخلِقه، أنزَله وحيًا إىل نبّيه الّصادق املصدَّ
أنَّ  النجم)1)   ة يف سورِة  الِعزَّ اهلل، وقد ذكر ربُّ  بأنُعم  الفطرة، وكَفر وجحد  َمن مال عن  إاّل  فيه 
رسوَله األكرم ال ينطُق َعن اهلوى إْن هو إاّل وحيٌّ ُيوَحى، وقد رأى ِمن آياِت ربِّه الُكربى، ورسٌّ ِمن 
قًا بالقرآن، إّنه رأى مكتوبًا بالنّور  أرساره العظمى، إذ دنا فتدىّل فكان شاهدًا عىل ما رأى، ومصدِّ
اإلرساِء  رحلِة  يف  ذلك  وكان   ،(2(النّجاة وَسفينُة  اهُلَدى  مصباُح  احلسنَي  إنَّ   : الَعرش  ساِق  عىل 

. واملعراج، أي قبل والدة احلسني
ه،  وقد روى هذا احلديَث وارُث النبيِّ  ، ووارُث األنبياِء، أبو عبِد اهلل احلسني  عن جدِّ
ي: مرحبًا  حيث قاَل أتيت يومًا جّدي رسول اهلل  فرأيُت ُأيّب بن كعب جالسًا عنده، فقال جدِّ
بك يا زيَن الّسمواِت واألرض، فقال ُأيب بن كعب: يا رسوَل اهلل، وهل أحٌد سواَك زيُن الّسموات 
واألرض؟ فقاَل النبيُّ : يا ُأيب بن كعب، والذي بعثني باحلقِّ نبّيًا إنَّ احلسنَي بَن عيلٍّ يف الّسموات 
وسفينُة  اهلدى  مصباُح  احلسنَي  إنَّ  الَعرش  يمنِي  عىل  مكتوٌب  واسُمه  األرض،  يف  هو  مما  أعظُم 
النجاة)3)، هذا رسٌّ مّما رأى، وإنم ناَل احلسني  هذه املنزلة الرفيعة – َمَع أّنه ِمَن الَعالنَِي املستثننَي 
ِمَن الّسُجود آلدم  )4) لعلِم اهللِ أّنه ُيقيم الّدين، وحيفُظ الرشيعة التي يريُد الّظَلمة إطفاَء نوِرها، 
قويًم،  الّدين  بقاِء  سبيل  يف    احلسني  وبتضحية  حمّمٍد،  وآِل  بمحّمٍد  نوَره  يتمَّ  أن  إاّل  اهللُ  ويأبى 

1- اآليتان)8 و9( من سورة النجم.
2- مستدركات أعيان الشيعة: 99/5، مدينة املعاجز، السيد هاشم البحراين:52/4.

3- كمل الدين ومتام النعمة، الشيخ الصدوق:265، بحار األنوار: 184/91، مدينة املعاجز:52/4. 
4- إشارة إىل اآلية 75 من سورة )ص(. 
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دًا عىل مرِّ الدهور واألزمان، بربكة دِمه الّزكي . ومتجدِّ
اّتفقت  ، فقد   كان يعلُم بعلم اهللِ ووحيه أنَّ وَلده مقتوٌل بأرِض الطفِّ النبيَّ  وال شكَّ أنَّ 
احلسنَي  اإلمام  أّن    النبّي  إىل  أوحى  جربئيل  أّن  والسنة،  الشيعة  لدى  والرواية  احلديث  كتب 
 ُيقتُل مظلومًا ُعطشاَن يف أرض غربة، قال العاّلمة السّيد حمسن األمني العاميل: ذكر الشيخ أبو 
احلسن عيّل بن حممد املاوردي الشافعي يف كتابه أعالم النبّوة صفحة  ،83ومن إنذاره  ما رواه 
عروة عن عائشة، قالت: دخَل احلسنُي بُن عيلٍّ  عىل رسوِل اهلل  وهو ُيوَحى إليه، فربَك عىل 
ظهِره وهو منَكبٌّ ولِعَب عىل ظهِره، فقال جربئيل : يا حمّمد إّن أّمتك سُتفَتُن بعَدك، وتقتُل ابنك 
هذا من بعِدك، ومدَّ يَده فأتاُه برتبٍة بيضاَء، وقال: يف هذه األرض ُيقتل، اسمها الّطف، فلّم ذهَب 
جربئيل ، خرَج رسوُل اهلل  إىل أصحابِه، والرتبُة يف يِده، وفيهم أبو بكر وعمر وعيل وحذيفة 
وعمر وأبو ذر، وهو يبكي، فقالوا: ما ُيبكيَك يا رسوَل اهلل؟ فقال: أخربن جربئيل أّن ابني احلسني 

.(1(بة فأخرَبن أّن فيها مضَجعه ُيقتُل بعِدي بأرِض الّطّف، وجاءن هبذِه التُّ
 ، بولِده احلسني  اهلل  الصحابة عىل مصاب رسوِل  بكاَء  يستدعي  املوقف  أّن هذا  وال شكَّ 
قاَل  وقد   ، احلسني  ولِدها  بمصاِب  الزهراء  فاطمَة  ابنَتُه  أخرَب  قد    النبيَّ  أّن  هذا  ومقتىض 
  ُّالعاّلمة املجليّس: رأيُت يف بعِض تأليفات بعِض الثِّقات من املعارصين، أّنه روي ملا أخرب النبي
ابنَته فاطمة بقتِل ولِدها احلُسني، وما جيري عليه ِمَن املَِحن، بكت فاطمة بكاًء شديدًا، وقالت متى 
، فاشتّد بكاؤها، وقالت يا أيب، فَمن يبكي  يكوُن ذلك؟ قال: يف زماٍن خاٍل منّي، ومنِك، وِمن عيلٍّ
عليه؟ وَمن يلتزُم بإقامة العزاء له؟، فقاَل النبيُّ : يا فاطمُة إنَّ نساَء أّمتي يبكوَن عل نساِء أهل 
دوَن الَعزاء ِجياًل بعَد جيٍل يف كلِّ سنة، فإذا كاَن  بيتي، ورجاهَلم يبكوَن عل رجاِل أهِل بيتي، وُيدِّ
يوُم القيامة تشفعنَي أنِت للنساء، وأنا أشفُع للرجال، وكلُّ َمن بكى منهم عل ُمصاِب احُلسني أخذنا 
بيده، وأدخلناُه اجلنّة، يا فاطمة، كلُّ عنٍي باكيٌة يوَم القيامة، إاّل عنٌي بكت عل ُمصاِب احلسني، فإّنا 

ضاحكٌة مستبرشٌة بنعيِم اجلنّة)2).
 العزاَء عىل ولِده مرارًا وتكرارًا، بل يف اإلخباِر أنَّ  َدٌة يف إقامِة النبيِّ   وهناك رواياٌت متعدِّ

1- جممع الزوائد، للهيثمي: 188/9، بحار األنوار: 113/18.
2- بحار األنوار: 293/44. 
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املآتم عىل اإلمام احلسنيِ قديمٌة بِقَدم الزمان، وقد أقامها األنبياُء مجيعًا، وبَكوا عىل مصائب سّيد 
ُد عىل مرِّ الدهور واأليام، وقد وِرَث العلمء هذا من األنبياِء واألولياء، فكاَن هلم  الشهداء، وهي َتدَّ

الدوُر األكرُب يف نرِش الَعزاِء واحلثِّ عليه.
وقد امتاز أهُل الِعراق بإقامة هذه املآتم، ونصب هذه املنابر، وقد انترش العزاُء احلسينيُّ يف أرجاء 
يمتازوَن  فهم  اجلنوب،  وخصوصًاأهل  العراق،  أهِل  وحناجِر  بأصواِت  األرض،  وأقطار  العامل، 
بعذوبِة أصواِتم الوالئّية، وللبرصة احلظُّ األوفر من هذا العطاء، فهي روضُة اخلطباء، وحملُّ ِكبار 
ِمن  منرٍب،  ألَف  ثمننَي  البرصة  يف  أّن  احلسينّي  املنرب  عمداء  عن  – سمعًا-  تلّقينا  وقد  املنابر،  رّواد 
البرصة،  يف  احلسينّية  املآتم  تاريِخ  من  يشٍء  تناوِل  يف  البسيط،  اجلهد  هذا  لبذِل  اهلّمُة  حتّركت  ُهنا 
عليها،  والقائمنَي  املآتم،  هذه  الستقراء  إحيائها،متهيدًا  يف  العريقة  البرصّية  األرُس  من  مجلٍة  ودور 
ونودُّ أن نعلَن من هذا املنرب أّن الدعوَة موصولة للمؤمننَي كاّفة يف املسامهة يف هذا املرشوع، الذي 
فيه خدمٌة كبريٌة ألحياء تراِث أهِل البيت ، ونرِش فضائِلهم، وهذا املرشوع من املشاريع الكبرية 
التي ينبغي أن تتضافَر اجلهود املختلفة من أجل إنجاحه، وأن تشرتَك يف رفِده أياٍد كثرية، ونحُن ههنا 
نتقّدم بتمهيٍد يسري يكون بمنزلِة اخلطوة األوىل يف هذه السبيل، وسنبدُأ باحلديث عن أبرز العوائل 
العلمّية البرصّية، وأثرها يف تأكيد هذه الشعرية اإلهلّية، ثمَّ نعطُف القول عن أبرز اخلطباء الذيَن أّدوا 
رسالَتهم ضمَن تلَك احلسينّياِت واملساجد التي تأّسست بفضِل اجلهود التي بذلتها تلَك األرَُس، ثمَّ 
ما تفّرع عنها من املآتم املختلفة، التي انترشت ضمن الواقع الشعبي العام،ونودُّ أن ننّوه أيضًا إىل أنَّ 
هناك كتاٌب قّيم قديم الّصدور يرجع إىل أوائل الستينّيات، عنواُنه:)تاريُخ املآتم احلسينّية ماضيها 
وحارضها يف لواء البرصة( ملعتمد العلمء، حممد رضا الكتبي، تناول فيه تأريخ املآتم يف البرصة، 
ببيان لطيف، وحسٍّ ظريف، وهناك عزٌم معقود عىل  فيها،  ُيبذُل  القائمني عليها، وما  وأسمءها، 

إعادة طباعته يف قابل األيّام إن شاَء اهللُ تعاىل. 
نسأُل اهلل العيّل القدير أن يوّفقنا ومجيَع املؤمنني إلمتام هذا الّسفر الذي نرجو أن يكوَن قبسًا ِمن 

.أنوار أهِل البيِت





اإحي�ِء  يف  الب�صرّيِة  العلمّيِة  الأُ�َصِر  دوُر 
امل�آمِت احل�صينّيِة
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دور الأُ�َصر العلمّية الب�صرّية يف اإحي�ء امل�آمت احل�صينّية: 
العلمُء ورثُة األنبياِء بم قام الّدين وعال ُبنيانه، وقد جاء يف احلديث الرّشيف: »علمُء أّمتي أفضُل 
ِمن أنبياِء بني إرسائيل«)1)، والّسؤاُل الذي يطرُح نفَسه: َمن هم هؤالِء الُعلمء؟ إذ إنَّ املوصوفوَن 

بحمِل الِعلم أعداٌد كثريٌة، واألغلب منهم ال يستحقُّ إطالق لقب »العامِل« عليه.
النبّوة صلوات اهلل وسالمه عليهم،  بيِت  البدء بأهل  الّتساؤل ينحرص يف  إنَّ اجلواَب عىل هذا 
فهم املعروفوَن بعلِمهم الالمتناهي، وفضائِلهم اجلّمة، وأخالِقهم العالية، وبمناسبة احلديث عن 
نا نقارُن  علمهم فال يوجد أحد يقاربم يف علِمهم وإذا أردنا املقارنة بني علِمهم وعلِم غريهم كأنَّ

بنَي القطرِة والبحِر الّزّخار الواسع.
إنَّ بعَض شيعِة أهِل البيت  ومواليهم، وخاّصة املقّربني منهم، قد هنَُلوا من َمعني علِم أهِل 
الباقريِن  تتلمذوا عند اإلمامنِي  الذين  الُعلمء  أبرزهم  ُكثر، ومن   الالحمدود، وهم علمء  البيت 
الصادَقني عليهم الّسالم، ونظرًا ملا بلغه هؤالء العلمء من الفقه بحديث أهل البيت ، وصيانته 
واحلفظ له، جاء يف بعض الروايات األمر باألخذ عنهم، وقبول قوهلم يف أمر الدين، وقال اإلماُم 
احلسن العسكري :... فأّما َمن كاَن مَن الفقهاِء صائنًا لنفسه، حافظًا لدينه، خمالفًا عىل هواه، 
يقلِّدوه،)2) ... و عن اإلماِم  أن  فللعواِم  به طاعته سالم اهلل عليه-،  مطيعًا ألمِر مواله - ويعني 
املهدّي  : »وأّما احلوادُث الواقعُة فارجِعوا فيها إىل رواِة حديثنا فإّنم حّجتي عليكم، وأنا حّجُة 

 . (3(اهلل عليهم
ويف واقع األمر إنَّ هؤالِء هم َمن تنطبُق عليهم صفة العامِل صاحِب الفضيلة والّرفعة واملكانة 

 . الكبرية، ومعهم أيضًا مراجُع الّتقليد الذين ظهروا بعَد غيبة اإلماِم املهدّي
اخلاّصة  الرّشعّية  املسائل  يف  احلارض  وقتنا  حّتى  إليهم  النّاس  يرجُع  الذين  املراجع،  هؤالء 
بالعباداِت واملعامالِت، هلم أجنحٌة يف كلِّ املدن، وهم الوكالء واملعتمدوَن الذين لدهيم إجازٌة، أو 
هم، ومسؤولّياتم خرَي أداٍء،  وكالٌة من قبل املرجع، ويف مدينة البرصة هناك الكثري منهم يؤّدوَن مهامَّ

1- املزار، الشيخ املفيد: ص6.
2- االحتجاج، الطربيس، 2/ 263.

3- كمل الدين ومتام النعمة، الشيخ الصدوق: 484، وسائل الشيعة: 140/27.
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ويقوموَن با خرَي قياٍم.
ينتمي أكثُر هؤالِء الوكالِء واملعتمديَن إىل عوائَل معروفٍة بمكانتها، وتدّيِن أفراِدها، وِمن أبرز 
هذه العوائل يف البرصة، عائلة آل الّصايف، وآل الّسويج، وآل املظّفر، وغريها، وقد كاَن ألفراد هذه 
العوائل أدواٌر، ونشاطاٌت خمتلفٌة يف املدينة، وِمن أهمِّ أنشطتِهم إحياؤهم مراسيَم العزاء احلسينّي 

يف شهِر حمّرٍم احلرام.
إنَّ ِمن أعمِل أفراِد هذه األرُس عند نزوهلم البرصة تأسيَسهم املساجَد واحلسينّيات، التي غدت 
، ومقتل اإلمام احلُسني  مَع أهِل بيتِه وأصحابِه،  مراكَز تّمعات النّاس ألحياء ذكرى فاجعة الطَّفِّ

وسنستعرُض نمذَج ِمن أبرز تلَك األرُس، وشيئًا ِمن أنشطتِها يف إحياِء املآتم احلسينّية يف البرصة.

َس العاّلمة الّسّيد  1- أرسُة آِل الّصايف:لقد أسَّ
عبد احلكيم الّصايف  - الذي ُأرسَل ِمن قبل 
األصفهاين  احلسِن  أيب  السّيد  األعىل  املرجع 
يف  مساجد  عّدَة  البرصة-  أهايل  ِمن  بطلٍب   
جامع  يف  املجالس  ُيقيُم  وأخذ  املعقل،  منطقِة 
املظّفر،  وصفر  احلرام،  )حمّرٍم  أشهِر  يف  املعقل 
فقد  ذلك  عن  وفضاًل  املبارك(،  رمضان  وشهر 
أهايل  موكَب  األربعينّيات  بداية  يف  أيضًا  س  أسَّ
املعقل، لعقد املجالس احلسينّية وتنظيِمها، وهو 
بل  العاشورائّية،  املجالس  عىل  فقط  يقترُص  ال 
يشمل بأموٍر ُأَخر ختصُّ املناسبات الّدينّية، مثل 

 يف كربالء، وقد أوكَل الّسّيد عبِد احلكيم الصايف  تنظيم خروج املوكب لزيارة سّيد الّشهداء
إدارَة املوكب إىل ُعُمد وشباِب املنطقة ،وهم املوّكلوَن بجميع النّواحي املالّية واإلدارّية واخلدمات 

األَُخر. 
وُيعدُّ جملس عزاء جامع املعقل ِمن أوسع املجالِس احلسينّية واملآتم الفاطمّية، وحيرُض يف هذا 

  ال�صيد عبد احلكيم ال�ص�يف
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املجلس األلوف من النّاس، وتذكر فيه واقعة الطَّفِّ بأوسِع نواحيها، كم ُيذكر فيها ما يدعو لإلصالح 
ل حمّرم إىل يوم الّسابع عرش من صفر... وتبلُغ مرصوفات جملس  واإلرشاد، ويستمرُّ املجلس من أوَّ
دد أنَّه يف إحدى ليايل شهر حمّرم  جامع املعقل ألَف ديناٍر عراقيٍّ سابقًا، ومن اخلواطر يف هذا الصَّ
التي ُتَمع فيها الّترّبعات املالّية ملوكب أهايل املعقل، كان جامع املعقل يزدحُم باحلارضين، فكان 
املترّبعني؛  الّتنافس بني  املترّبعني من خالل مكرّب الّصوت؛ تشجيعًا هلم، وبّثًا لروِح  ُيناَدى بأسمء 
الستباق اخلريات، وممّا جيدر ذكُره أنَّ أهايل منطقة املعقل كان هلم دوٌر بارز يف مساندة هذا املجلس، 
وملتزمني بخدمتِه طاعًة وامتثاالً لسمحة الّسّيد الّصايف، ملِا ملُسوا فيه من اإلخالص هلم، واحِلنُوِّ 
هذا  من  تفّرع  وقد   ، احلسني  الّشهداء  لسّيد  ومواالتم  حبِّهم  َمدى  عىل  أيضًا  ويُدلُّ  عليهم، 

املجلس عّدة جمالس يف املعقل جاءت بجهوٍد مباركٍة من قبل الّشباب احلسينّي املؤمن هناك)1).

العاّلمة  الكتبي: ص26- 28؛  البرصة، ملحمد رضا  لواء  املآتم احلسينّية ماضيها وحارضها يف  تأريخ  ينظر:   -1
الّسّيد عبد احلكيم الّصايف حياته ومآثره، ص165- 167.

ج�مع الأبلة
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  ال�صيد عبد احلكيم ال�ص�يف
 وال�صيد حممد ب�قر احلكيم

2- ُأرسة آِل املظّفر: ِمَن األرَُس املعروفة يف البرصة، وهي إحدى أقدم العوائل التي نزلت املدينة، 
املظّفر،  املهدي  عبد  الِفَطْحل  والّشيخ  املظّفر،  إبراهيم  الثقة  الّشيخ  األرسة  هذه  رجال  أبرز  وِمن 
ث عبد الواحد املظّفر، وغرُيهم الكثري.  وولده الّشيخ الفقيه حمّمد حسن املظفر، والّشيخ الَثبت املحدِّ
ويف جماِل إحياء هذه العائلة جمالَس العزاء احلسينّي، فقد ُعِرف مأتم آل املظّفر يف البرصة من أبرِز 
املأتم يف إحدى الكتب بالقول)1): »إنَّ هذا  أّيام عاشوراء، وقد ورد ذكُر ذلك  ُتقام يف  التي  املآتم 
املأتم قد مرَّ بأدوار حياِة اجلدِّ الّشيخ إبراهيم إىل ولده الّشيخ عبد املهدّي، ثّم إىل نجِله الّشيخ حمّمد 
ي  ة وجوده كان صوُت الفضيلة يدوِّ حسن، وكانت داُرهم مأمتًا بنفسه، مستقاّلً بذاته، ويف طيلة مدَّ
ل مأتٍم يف البرصة، واصَل  يف أرجائه، ويتلُف عىل منرِبه مشاهري اخلطباء، وهو يف احلقيقة ُيعدُّ أوَّ
من الّطويل، وبرهَن عىل الوالء اخلالِص ألهل بيت الّرسالة صلوات اهلل وسالمه عليهم،  هذا الزَّ
واليوم ما تزاُل روعُة هذا املجلس تتطّور وتتجّدد يف عهد العاّلمة الّشيخ حمّمد حسن، يف أّيام أشهر 
، وينرش الوعُظ واإلرشاُد، ما جعله يصبُح مدرسًة  ُتتىل واقعة الطَّفِّ )حمّرم وصفر ورمضان(، إذ 
الُقدسّية احلسينّية،  ، داخاًل وخارجًا، وترى يف هذا املجلس صوَر  إليها كلُّ برصيٍّ ًة، يأوي  خاصَّ

واحلزَن واحِلداَد الّدينّي.
ُترَصُف يف هذا املأتِم الواسِع الكثري من املبالغ، إذ ُيطعُم فيه الطَّعام، وُتبذُل فيه املساعدات اخلريّية 
تقّربًا هللِ تعاىل، ومن أبرز اخلطباء يف هذا املجلس يف شهر حمّرم وصفر الّسّيد عّباس البغدادّي، ويف 

شهر رمضان اخلطيب الّشهري املعروف الّشيخ سلمن األنبارّي .

1- تاريخ املآتم احلسينّية يف لواء البرصة، ص64.
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 الفقيه ال�صيخ  عبد ال�ص�حب املظفر  اآية اهلل ال�صيخ حممد ح�صن املظفر

اآية اهلل املحّقق الكبري ال�صيخ عبد الواحد 
 املظفر

 الفقيه اآية اهلل ال�صيخ عبد املهدي املظفر
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ج�مع املّلك

ج�مع املظفر
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3- آُل القزوينّي: ِمَن األرَُس املشهورة يف العراق، وهلم انتشاٌر واسٌع يف خمتلف املدن واملناطق، 
حمّمد  أمري  العاّلمة  ونجُله   ، القزوينّي  مهدي  حمّمد  الّسّيد  الفقيُه  البرصة  يف  رجاهِلا  أبرِز  وِمن 

القزوينّي ، وغريهم.
س الّسّيد أمري حمّمد القزوينّي مأمتًا   هلذه األرُسة دوٌر يف إحياء املآتِم احلسينّية يف البرصة، فقد أسَّ
ذا شأٍن مرموٍق بني املآتم عام 1370هـ وقد برز بحّلٍة من الّدعاية لإلمام احلسني  وهنضته اجلّبارة 

التي دّوت يف أرجاء العامل اإلسالمّي وغريه.
 ، كان الّسّيد أمري حمّمد القزوينّي يبغي من وراء تأِسيسه هذا املأتم عرَض مبادئ واقعة الطِّفِّ

بط الّشهيد إىل العامل بشكٍل هادف ُيسَتظَهر منها الِعرَب والّدروس. وثائرها السِّ
الّسّيد عبد  الّشهري  املأتم مخسني دينارًا )آنذاك(، وحيارُض فيه اخلطيب   وقد بلغت نفقات هذا 

األمري القّبانجّي)1)، وغرُيه ِمَن اخُلطباء.

1- للمزيد من التفاصيل ينظر: تأريخ املآتم احلسينّية يف لواء البرصة، ص71- 72. 

 اآية اهلل ال�ّصّيد حمّمد مهدي القزوينّي
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اآية اهلل ال�صيد اأمري حممد القزويني  ي�ص�رك املعزين  
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4- آُل شرّب: هذه األرسة ِمن أقدم األرَُس العراقّية عراقًة وشهرًة، وأفرادها متوّزعون يف البلدان 
اإلسالمّية، فضاًل عن بلدهم العراق، ومن أشهر أفراد األرَُسة يف البرصة الّسّيد املجتهد حمّمد شرّب 

. وابنه الشهيد الّسّيد عصام زكي الّدين شرّب ، وابنه العاّلمة الّسّيد عّباس شرّب ،
ًا يف إحياِء جمالس الّشعائر  إنَّ ألرسة الّسادة آل شرّب، كم لغريها ِمن األرَُس البرصّية، دورًا مستمرَّ
س يف حياِة العاّلمة الكبري الّسّيد حمّمد شرّب، وواصله ِمن بعِده ولده  احلسينّية، وإنَّ املأتم الذي تأسَّ
الّشهرية يف  املآتم  إقامته بعد وفاته، كان من  الّسّيد عّباس يف  الّسّيد عّباس، وكذلك استمّر أوالد 
البرصة، إذ كاَن جيتمُع يف هذا املأتِم آالُف النّاس ليستمعوا إىل رسِد واقعة الطَّفِّ من مشاهري اخلطباء.
 إنَّ شهرَة هذا املأتم قد دفعت مجٌع من الّشخصّيات الكبرية من أمثاِل الوجيهنِي الكبرييِن سامل 
وهذا  املأتم،  رصفّيات  شؤون  تدبري  يف  للمسامهة  وغريمها  جعفر،  آغا  الّلطيف  وعبد  جعفر،  آغا 
التّجار  ِمَن  املعروفة حاليًا باسم )الّسيمر(، وهي تضمُّ طائفًة كبريًة  يقُع يف حمّلة حييى زكريا  املأتم 
الذين كانوا يتوّلوَن تسيرَي دّفة الّتجارة يف البرصة، وكان هؤالء الّتّجار يلتزموَن أيضًا بخدمِة هذا 
املأتم، والقيام بشؤوِن إدارتِِه، حّتى ُعِرَف كأعظِم مأتٍم، ويعوُد الفضُل يف استمرارّية إحياِء املأتم 
إىل العقيدة الّدينّية التي واصلها الّسّيد عّباس شرّب من خالل مداومتِِه عىل إقامِة صالِة اجلمعِة يف 
مسجِدهم، وقد كان شعُر السّيد عّباس شرّب من روافد دعِم املآتم احلسينّية، فقد كاَن شاعرًا مفِلقًا، 
النهضة احلسينّية، منها قصيدُتُه  التي متّجُد  القصائِد  ِمَن  العديَد  نظَم  الفصاحُة من لسانِه،  تتحادُر 

اخلالدة يف رثاء جّده اإلمام احلسني ، يقول فيها:
مهجَتُه احلقِّ  سبيِل  يف  باذالً  وتأسيِسيا  متويٍه  كلَّ  وماِحقًا 
فئٍة من  اإلسالِم  رشَف  لتدنيِسوُمنقذًا  تدنيسًا  البغُي  يزيُدها 
تأسيِس رشعت دستوَر إخالٍص وتضحيٍة واحلقِّ  للهدى  جملٍس  يف 
ين روحًا كاَن أزهَقها األباليِس َبعثَت يف الدِّ وإرهاُق  الطُّغاِة  جوُر 
له حُياُر  قياسّيًا  رقاًم  املقاييِسرضبَت  وأصحاِب  احلساِب  أهُل 
خملَّدٌة قواميٌس  يف األرض واسمك عنواُن القواميِسللمصلحني 
وُتقِعُدها نيا  الدُّ نضُتَك  وتقديِسُتقيُم  إكباٍر  بني  ما  للحرش 
هبا مان  الزَّ غصَّ  نضٍة  من  نواميِسناهيك  من  وحتوي  تضمُّ  ملا 
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مدرسٌة للجيال  فهي  وتدريِسخلَّدهتا  بحٍث  يف  املجَد  تناوح 
هرٌم فام  الباقي  ُف  الرشَّ هو  رعمسيِسهذا  أو  عموٍن  لغنِج  ُيعزى 
ين ما أرخصَت من مهٍج ِة الدِّ املداعيِسيف ذمَّ مر  السُّ عل  سلَن  ين  للدِّ
معامُلُه فينا  الندثرْت  مطموِسلوالك  منه  ربٍع  غرَي  نجد  فلم 
قنطرًة ين  الدِّ يرون  لقوٍم  والكيِسُبعدًا  البطِن  فراَغ  يسدُّ  ملا 
بحيطتِه دنياهم  حيوطون  وتدليِسباتوا  منه  َدَخٍل  عل  وهم 
رصٌد دونه  أمرًا  ميسوَن  ابُن  كابوِسراَم  حتت  فأودى  أباه  أعيى 
حنٍق ذي  مسعاَة  ه  جدُّ سعى  معكوِسوكم  منه  جلدٍّ  لكن  وَجدَّ 
زعنفٌة اهلل  نوَر  تطفُئ  العيِسوكيف  قلنا من  إْن  العيِس  عاٌر عل 
ُملَِئْت قد  الّتاريخ  من  فصوٌل  القراطيِسهلا  يف  هناًة  فكانت  خزيًا 
أرومتها يف  لقريٍش  انتمْت  إلبليِسإْن  ُتنميها  الطَّبِع  ُة  فخسَّ
ُمرتطٍم نفُس  وختزى  ُعالك  مركوِسحييى  والطُّغياِن  ِك  الرشِّ محأة  يف 
لُه امللوُك  حجَّ  كم  رضحُيَك  ناووِس؟هذا  أيِّ  يف  اخلنا؟  قرُب  فأيَن 
منزلًة أوالَك  الذي  عليك  إدريِس)))صّل  علياُء  لعليائِها  دانت 

كرى احلسينّية يف أحد املجالس،  ومن مظاهر إبداعه أيضًا ارتاُله بيَتنِي عند استمعه خطيَب الذِّ
فقال

األمالُك لَك  والَعلياُء َتصفُق بالَيديْنَهَتَفْت 
ِمْن احَلقِّ  ِسْفَر  َدِمَك املقّدس يا ُحسنْي)))ذّهْبَت 

  ا عن نفقاِت إقامة هذا املأتم فهي ضخمٌة وكثريٌة، وكان اخلطيب الّشهري الّسّيد جواد شرّب أمَّ
يتوىّل شؤون اخلطابة يف شهر حمّرٍم احلّرام، بينم يتوىّل اخلطيب الّشهري الّشيخ سلمن األنبارّي اخلطابة 

يف شهِر رمضاَن املبارك)3).

1- أدب الطف، السيد حواد شرّب: 262/10. 
2- املصدر نفسه: 267/10.

3- تأريخ املآتم احلسينّية يف لواء البرصة، ص72 بترّصف. 
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�صّب  عب��س  ال�صيد  العّلمة  الفقيه 
الق��صي

 ال�صهيد ال�صيد ع�ص�م �صّب

 الفقيه العّلمة ال�صيد حمّمد �صّب
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م�صجد اآل �صب
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العراق، وتعوُد أصوُل  العلمّية املشهورة يف  ِمَن األرَُس  الّسويج  آِل  الّسويج: تعدُّ ُأرسة  آُل   -5
ُسكنى هذه األرسة إىل املنطقِة الرشقّية ِمن أرض احلجاز،يف مدينِة اهلفوف ِمن منطقِة األحساء، وقد 
الفقيه  هاجر بعُض أفراِد هذه األرُسة إىل البرصة، ومن أشهِر رجاهِلا الذين نزلوا حارضَة البرصة 
الّسّيد حمّمد الّسويج  ، وولداه العاّلمة الّسّيد أمحد، واخلطيب الّسّيد مهدي  ، واحلّجة الّسّيد 
حامد بن الّسيد أمحد  ، والدكتور الّسّيد حمّمد زكي بن الّسّيد حامد ، وأفراد هذه األرُسة من 

ذوي املكانة العلمّية، إذ إنَّ أغلبهم قد تدّرجوا يف الّدراسة احلوزوّية، وهلم مؤّلفاٌت كثريٌة)1).
ويف جماِل إحياِء األرُسة للمآتم احلسينّية، فقد كاَن لأُلرسِة ثالثُة مساجَد يف البرصة، وهي مسجُد 
ُهِدَم  وقد  )اهلدى(،  ومسجُد  )احلمد(،  ومسجُد  )الَفريّس(،  مسجد  ُيسّمى  كان  الذي  )الغرّي(، 
مسجُد الَفريّس، وُبنَِي بدالً عنه مسجُد )اهلدى(، الذي شّيدُه املرحوُم الّسّيد حامد، وقد أخَذ الّسّيد 
أوالُده وأحفاُده عىل هنِجه يف  الَفريّس، وقد ساَر  العزاء يف مسجِد  إقامِة جمالَس  الّسويج يف  حمّمد 

إحياِء املجالِس العاشورائّية، وغريها، بعد انتقاهلم إىل املسجديِن املذكوَريِن أعاله)2).
عت نشاطات مسجِد اهلُدى لتشمَل جوانَب كثرية، منها إحياُء املآتِم احلسينّية، إذ كان   لقد توسَّ
ه َمن هيتمُّ با، وكانت املجالس ُتقام  الّسّيد حامد الّسويج ُيرِشف بنفسه عىل هذه النّشاطات، أو يوجِّ
يف شهري املحّرم وصفر، وكذلك يف شهر رمضان املبارك، وقد ارتقى أعواَد منربه املبارك نخبٌة من 
اخلطباء البارزين، كان منهم الّسّيد عبد األمري القّبانجّي، واملرحوم العاّلمة الّشيخ نوري األسدّي، 
َس  الِكفائّي، وغريهم من األعالم، وفضاًل عن ذلك فقد أسَّ والّسّيد رعد أبو رحية، والّسّيد ثامر 
السّيد  بناها  بنايٌة يف كربالء  اهلاشمّية، وله  احِلكمة احلسينّية  الّسنِة نفسها موكَب  مسجد اهلدى يف 
ام، وقد كانت أشعاُر بعض  عت نشاطاته بمرور األيَّ حامد الّسويج، وهو خاصٌّ باللَّطم فقط، وتوسَّ

»لطمّياته« من نظم ِ املرحوم الّسّيد حمّمد زكي الّسويج)3).

1- أخذنا معلومات هذه الفقرات من أحد أفراد األرسة، وهو الّسّيد شرّب الّسويج. ومن شبكة املعلومات الّدولية 
األنرتنت.

تراث  به مركز  قاَم  الذي  التوثيِق اخلاصِّ  الّسويج، ومن  الّسّيد شرّب  به  أفادنا  ممّا  املعلومات  2- أخذنا بعض هذه 
البرصة ملسجِد اهلُدى.

3- استقينا هذه املعلومات ِمَن التوثيِق اخلاصِّ ملسجِد اهلدى.
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ال�صيد  املرحوم  املج�هد  العّلمة  �صم�حة 
 حممد زكي ال�صويج

ال�صيد  املرحوم  الفقيه  العّلمة  �صم�حة 
 ح�مد ال�صويج
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م�صجد الهدى

جمل�س عزاء يف م�صجد الهدى
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الّشيخ  بن  الّشيخ حبيب  املرجع  وُيعدُّ  البرصة،  البارزة يف  العلمّية  األرَُس  ِمَن  الُقرينّي:  آُل   -6
صالح بن الّشيخ عيّل القرينّي اإلحسائّي  ِمن أبرز شخوِصها.

 ترجُع أصوُل هذه العائلة إىل ِمنطقة اإلحساء يف احلجاز، وقد ُولد آية اهلل الّشيخ حبيب القرينّي 
يف البرصة يف قرية )كردالن(، ونشأ يف عائلتِه الكريمة، ثمَّ درس يف النّجف األرشف عىل يد أبرز 
العلمء، وِمن أشهرهم شيخ الرّشيعة األصفهايّن  ، وغريه، عاد بعدها إىل البرصة جمتهدًا ومرجعًا 
للتقليد، وله مقلِّدون، ومؤّلفاٌت كثريٌة منها رسالُتُه العملّية)1)، ومن أفراد هذه األرسة أيضًا الّشيخ 
حمّمد عيّل القرينّي ، أخو الّشيخ حبيب، واألخ عبد الّسالم بن الّشيخ حمّمد عيّل، والّشيخ موسى 

ابن الّشيخ حبيب،واحلاج قاسم القريني، وغريهم. 
ُيقام  احلسينيُّ  املأتم  وكان  1906م،  سنة  يف  كردالن  جامع  الُقريني  حبيُب  املرجع  َس  أسَّ لقد 
، والّشيخ عبد الّصاحب  ، والّشيخ حمّمد احليّلّ فيه، وقد قرَأ فيه مشاهرُي اخلطباِء كالّشيخ ناجي احليّلّ
البغدادّي، والّسّيد عبد احلسني احلّجار، أستاذ الّشيخ أمحد الوائيّل، وغريهم، ويف هذا الّصدد كان 
جالوزة البعث يضّيقون عىل اجلوامع املعروفِة بوالئها ألهل البيت عليهم الّسالم يف البرصِة، وكاَن 
ُيفَرُض عىل اخلطيِب  ام شهر حمّرم  أيَّ أنَّه كان يف  الُقرينّي  أفراِد آل  فينقُل أحُد  ِمنها جامُع كردالن، 
وارَحم  »اللَُّهمَّ  يقول:  اجلامِع  خطيُب  فكاَن  اخلطبِة،  آخر  يف  اهلّدام  للّطاغية  يدعَو  أْن  احلسينيِّ 
قائَدنا«، واملعنى يف قلب الّشاعر، ولكّن هذا اجللواز مل يقتنع بذا الّدعاء، فكاَن يقوُل: إنَّكم تدعوَن 
ملرِجعكم وليس للّطاغية، وهلذا طلب أْن يدعو للهّدام باسِمه، فرفَض اخلطيب »أبو تقى« هذا األمر 
املحاوالِت  الّطاغية)2)، فهذه واحدٌة من  اسَم  أذكُر  القراءة، وال  أترُك  أنا  بشجاعٍة وجرأٍة، وقال: 

اليائسِة للتدّخل الّسلطوي يف شؤون الّشعائر احلسينّية، وغريها من األمور الّدينّية.

1- أخذنا هذه املعلومات من تراجم الّشيخ حبيب القريني املوجودة يف املصادر املرتمَجة له، وِمن اإلنرتنت أيضًا.
2- استقينا هذه املعلومات من توثيق املركز جلامع كردالن يف لقائهم مع الّشيخ قاسم القرينّي.
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 صم�حة اآية اهلل ال�صيخ حبيب القريني�

 صم�حة  ال�صيخ حممد علي القريني�
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7- آُل الّسهالّن: ِمَن األرُس العراقّية املعروفة يف البرصة والنّارصّية وغريها، ومن أبرز أفرادها 
يف البرصة العاّلمة الّشيخ حمّمد جواد الّسهاليّن )الذي أرسلته املرجعية الدينية العليا بطلٍب ِمن 
أهايل البرصة(، ونجُله األكرب الشيخ حممد عيّل الّسهاليّن  ، والّشيخ فاضل الّسهاليّن، والّشيخ 

ليث الّسهاليّن.
هاليّن يف منطقِة األصمعّي، يف مركز مدينة البرصة، يف  قام الّشيخ حمّمد جواد بتأسيس جامِع السَّ
بداية الّستينّيات من القرن املايض، بمسامهِة جمموعٍة ِمن اخلرّيين، بسبب احلاجة إىل وجوِد مسجٍد 
الة والعبادة يف هذه املِنطقة، وهلذا املسجد املبارك نشاطاٌت كثريٌة، منها إحياُء املجالس احلسينّية  للصَّ
يف شهر حمّرم احلرام، فضاًل عن املناسبات األَُخر، يف شهر رمضان املبارك، وغريه، وقد قرَأ يف هذا 
الّدكتور أمحد  الّشيخ  املنرب احلسينّي  أمثال: عميد  املرموقنَي من  العديُد من اخلطباِء  املسجد سابقًا 
 يف بداية الّستينّيات، ملّدة سنتني، أو ثالث، والّسّيد عزيز الرّشع، والّسّيد داخل الّسيد  الوائيّل 

حسن، والّشيخ يوسف دكسن، وآخرون)1).
ويف ختاِم هذا الكالم نقول: إنَّ إحياَء األرُِس البرصّيِة العريقِة للمآتِم احلسينّيِة كاَن من األمور 
ُعون يف هذه املآتم يف ذكرى استشهاد سّيد  مان، إذ كاَن أكثُر النّاس يتجمَّ ة والبارزة يف ذلك الزَّ املهمَّ
اُر وميسورو احلال يف دعِمها  هداء  ، وكانت نفقاُت هذه املآتم كبريًة وضخمًة، ساعد التُّجَّ الشُّ
ومساندتا، وهي يف النّهاية ُتعربِّ – عىل الّرغم من الّظروف الّصعبة يف ذلك الوقت – عن مواساِة 

أهِل البرصِة أهَل بيت الّرسالة صلوات اهلل عليهم أمجعني.

1- استقينا املعلومات حوَل مأتم الّسهالين من توثيق املركز جلامع الّسهاليّن، عند لقائهم مع الّشيخ ليث الّسهاليّن.
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 ِمن اأعلم املِنب احُل�صينّي يف الب�صرة:
إقامتِِه  بعَد  أخرَب  ُه  إنَّ إْذ  وموروثِِه،   ، اهلل  رسوِل  معاجِز  ِمن  ُهَو    الشهداِء  سّيِد  منرُب 
يًا  تأسِّ املآتَم واملنابَر  تنِصُب   شيعًة  اهللَ سيجعُل للحسنِي  بأنَّ    العزاء عىل ولِده احلُسني  منرَب 
َس أَساَسه بعَد شهادِة أيب األحرار،  به ؛ عزاًء عىل الثائِر الشهيد، وَأّوُل َمن أقاَم اخلطاَب، وَأسَّ
هو اإلماُم الّسّجاد  يف حمرِض طاغيٍة ارتكَب أبشَع اجلرائم يف حقِّ آِل حممد ، يزيَد اخلنى، فلّم 
أمر خطيبه يف مسجد  الفاجر،  عىل هذا  الّسّجاد  آِل حممٍد، وفيهم اإلماُم  ِمن  أدخُلوا األسارى 
بآل  والتوهني  الوقيعِة  فبالغ يف  ، فصِعَد اخلطيُب،  ، واحلسني  املؤمنني  بأمري  َيقَع  أن  دمشق 
عيلٍّ ، فصاَح به اإلماُم الّسّجاد: ويلَك أهّيا اخلطيُب، اشرتيَت مرضاَة املخلوِق بسخِط اخلالق، 
، الذي هو من ثمِر حركِة سّيد  فتبّوأ مقعَدَك ِمن النّار، وبذا وَضَع َمنهجًا ملن يرتاُد املنرَب اإلصالحيَّ
الشهداء وثورتِِه ، ثّم ذكر اإلماُم  نتيجَة املرتقي األعواد، املسِخط فيه هللِ عزَّ وجّل )أّن مصرَيه 
إىل النّار(، ثمَّ طلَب ِمن يزيَد أن يرتقَي األعواد ، إْذ مل ُيطِلق اإلمام عليه اسم )ِمنرب(، ولعّل اإلماَم 
عليِه ُيطلَق  أن  يستحقُّ  فال  وَعال(،  )جلَّ  للحقِّ  س  تؤسَّ مل  األعواد  هذه  أنَّ  إىل  اإلشارة  أراد    
)منرب(، إْذ أساُس املنرِب أن يكوَن خطاُبه يف مرضاِة اهلل ِ، وهلذا قال  ليزيد: أتأذُن يل أن أصعَد 
هذه األعواَد؛ فأتكّلَم بكلمٍت هللِ فيِهنَّ رضا، وهلؤالِء اجللساِء، فيهّن أجٌر وثواٌب، فهذه هي ُأسس 
هوَن  املنرِب واخلطابة، وقد تواَرث شيعُة آِل حممد  ِمن األئمة  هذا املوروث، وبرَز منهم ُمفوَّ

قد َحَباهم اهللُ باملكاِرِم واملواهب.
 يطلُب من  وقد امتاَز أهُل الِعراق بالفصاحة وعذوبة األصوات، هلذا تُد اإلماَم الّصادَق 
اخلطيب أن ُينِشَدُه األبياَت باحلَنِّة واألّنِة، كم ُينِشُده أهُل العراق، وسنذكُر ههنا بعُض أعمدة املنرب، 
تعريفًا باملنهج الذي نتوّخاه، وعرفانًا للجميِل الذي أسداه هؤالء األعالِم، تغّمَد اهللُ املاضنَي منهم 

بالّرمحِة والّرضواِن، وحِفَظ اهللُ الباقنَي، وأّيَدُهم، وسّدَد ُخَطاُهم، إّنُه نِعَم امَلوىَل، ونِعَم النِّصرِي.



3 مِن تأريِخ املآمتِ احُلسينيّةِ يف البصرة5

ّيُد َمهدي اخلطيب: 1- ال�صَّ
ع�مُل اخلطب�ِء وخطيُب العلم�ِء

 ، لقٌب ُأطِلَق عىل سليِل السّيد املجاب إبراهيم بن العابد حمّمد بن الكاظِِم ُموسى بن جعفر
وهو الّسّيد حمّمد مهدي اخلطيب، نجُل العاّلمة الفقيه الّسّيد حمّمد الّسويج.

بلدِة  احِلجاز،  أرِض  ِمن  الرشقّية  املنطقة  ِمن  الناِزحة  ويج  السُّ آِل  ُأرسة  إىل  بالنَّسِب  ينتمي   
ويج(؛ نسبًة  بت )بالسُّ اهلُفوف، وهي ُأرسٌة علمّيٌة وأدبّيٌة عريقٌة، فيها الكثرُي ِمن الُعلمء واألُدباء، ولقِّ
وق(، ففي لغِة أهِل احِلجاز يقال للّسوِق الصغرية: )ُسويج(، وجاءت  ر )السُّ ويق(، ُمصغَّ إىل )السُّ
التسميُة إطالقًا عىل اجلدِّ الرابع للّسّيد مهدي، وهو العاّلمة السّيد حمّمد، الذي كان يؤمُّ املصّلنَي 
يف مسجٍد يف منطقة اهلُفوِف داخَل ُسوٍق صغرٍيٍة، وكان ُيقيم املآتم عىل سّيد الشهداِء ، وُيطِعُم 
ويج(، وهكذا صار  )السُّ يفرُش يف  الغفريَة كان  يسُع اجلموَع  املسجد صغريًا ال  الطعاَم، وملا كان 

ويج.  الناس املرتادوَن هلذا املسجد ُيطلقوَن عىل الّسّيد اسم: سّيد السُّ
 وأّما لقُب اخلطيب، فهو لقٌب أطلق عىل املرحوم السّيد حمّمد مهدي؛ لكونِِه خطيَب الُعلمء، 

وقد ُعرَف يف النجِف األرشِف بالسّيِد اخلطيب.
ولدُتُه ون�ص�أُتُه:

العاّلمة  األكرب  أخيه  يد  عىل  الدينّيَة  العلوَم  وتلّقى  فيها،  ونشَأ  البرصة،  يف  1349هـ  عام  ولَد 
العلمّية،  احلوزِة  أكابر  عىل  وحرَض  األرشف،  النجِف  إىل  انتقَل  ثمَّ   ،  »« ويج  السُّ أمحد  السّيد 
ومنهم الّسّيد اخلوئي  رسه، وقد بَرع َيف درسه حتى نَظم يف الِفقه واألصول أرجوزًة، وقد نقَل 

الثِقات أنَّ ُأستاَذه الّسّيد اخلوئي  رسه كان يستشهُد با يف بحثِِه اخلارج. 
 ختّرج عىل يِده الكثرُي ِمن طلبِة العلوِم الدينّيِة، وأنشأ حوزًة دينّيًة يف البرصة يف منطقِة العّباسّية 
طالتها يُد التخريِب ِمن النظاِم البائد، وُصوِدرت بعد أن ُحِكَم عليه باإلعداِم غيابّيًا، إذ هاجَر فاّرًا 

منهم سنة 1980م، بعَد كثرٍي ِمَن التعذيِب واالضطهاد.
خط�بُته:

منُذ نعومِة أظفاِره توّجه السّيد مهدي إىل اخلطابة، وتعّلم فنوهَنا، فكاَن حيرَضُ جمالَس العزاِء يف 
مسجِد أبيه، وحيَفُظ الّشعَر والّرثاَء، فربَع فيهم، فهو أديٌب وشاعٌر ورا ٍث ُمفّوٌه، نال حمّبًة كبرية من 
اجلمهري التي تافتت عىل حضوِر جمالِِسه؛ فهو عاملٌ اشتهَر بقراءتِِه وخطابتِِه عند بيوتاِت العلمء، حّتى 
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َب بخطيِب الُعلمِء، فصاَر النّاُس يناُدونُه باخلطيب، وقد كانت له طريقٌة وأسلوٌب رائٌع يف قراءِة  ُلقِّ
دٍة حمبَّبٍة إىل قلوِب الّسامعنَي، كالَبحرايّن،  القرآِن، ولُه صوٌت عْذٌب مجيٌل، وكاَن يقرُأ بأطواٍر متعدِّ
بشكٍل  والعراق  والنجف  البرصة  عىل  وشهرُتُه  جمِلُسه  يقترص  ومل  بأنواِعه،  واحلَِدي  والّسرتاوّي، 
الّشارقِة،  عيّل يف  اإلمام  إمامًا ملسجِد  وكاَن  اإلمارات،  إىل  ومنها  البحريِن،  إىل  انتقَل  بل  عام، 
وقرَأ يف أغلِب البلداِن العربّية، واستقرَّ بعَد هجرتِِه يف سورية، قرَب مرَقِد السّيدِة الطاهرِة زينٍب 

 

. الكربى
�صعُرُه:

هو شاعٌر قديٌر، له أشعاٌر يف املجاالِت كاّفة، منها، اخلمسمئة املهدّية يف علم األصول، واخلمسمئة 
املهدّية يف الِفقِه، وتذييل روائع الّشعِر احلسينّي، وله وحُي الرُبدِة اجلديدة يف املولِد النبوّي، و الّروضُة 
املهدّية يف رثاِء العرتِة املحّمدّية باللغِة الدارجِة )احِلسجة(، وله الستمئة املهدّية يف احلذِف والتقريِر، 

وِمن لطيِف األمر أّن له ُأرجوزًة يف قواعِد الّلغِة اإلنجليزّية.
وِمن روائِع شعِر السّيد مهدي اخلطيب، قصيدُته الطويلة )وحي الربدِة اجلَديدة(، التي َعنَوهَنا 
آلِه،  وِذْكَر    الرسول  ِسرَي  تتضّمن  انتقادّيٌة،  تأريّيٌة،  ِعلمّيٌة،  وعظّيٌة،  غزلّيٌة،  بأهّنا:)قصيدٌة 
وأصحابِه، ومعاجِزه، وما إىل ذلك ...وتقع يف 200 بيتًا(، وقد اخرتنا منها نمذَج متفّرقًة لتعكَس 

: األفَق الشعريَّ امُلرهَف خلطيبِنا الشاعر السّيد مهدي، قاَل
َسَطَعت ُقدِسّيٌة  ٌشعلٌة  الظَُّلِمحُمّمٌد  َحالَِك  بَسنَاَها  َفمّزَقت 
َتها ّأِزمَّ َألَقت  َقد  امَلحامُد  َكَرِملُه  ُخْلٍق وأخالٍق وِمن  ِمن ُحسن 
َرها َنوَّ امُلختاِر  َمولُد  َقَتِموليلة  أو  الَكوِن  يف  ُظَلٍم  ِمن  تبَق  مل 
إىل القلوُب  فَلبَّتُه  الرسوُل  َدَعى  مُللتِزِم   الُكرَبى  الِعّزُة  بِه  ِديٍن 
قاطبًة الِعلِم  َأهَل  َر  أهْبَ الُيُتِمبالعلِم  يف  واألخالِق  ِب  وبالتأدُّ
واألُُكِمشاَعت مَعاِجُزُه يف النّاِس وانترَشت األطواِد  يف  والَبحِر  الرَبِّ  يف 
م هَلُ وَشقَّ  ُصمٍّ  من  امَلاَء  ر  فجَّ ُجُوِعِهِمَقد  ِمن  بحضوٍر  َجى  الدُّ بدُر 
بِه تفوُق  ممّا  قوُله  شجاعُة امُلصطفى ِذي البأِس ِمن ِعَظِموحسُبنا 
بِه َننَْد  اخَللِق  بخرِي  نلوُذ  مَحِيكنّا  الِعراِك  بمشتدِّ  الوطيُس  إَذا 
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وَمن املستنيِب  وَعوُن  احلبيُب  احُلَطِمُهَو  ِمَن  واملنَجى  الّشفاعُة  لُه 
ملعتِصٍم الُوثَقى  الُعروُة  ِمَوإّنُه  ُمنَصِ غرِي  وَحْبٍل  اهَلالِك  ِمَن 
ُهًدى خرُي  اّلل  للضُّ كاَن  والَوَجِمبِإِسِمه  كالنّجِم  لُه  فهَو  َضلَّ  َمن 
َتُه ُغرَّ ِخلَت  ظالٍم  يف  َمشى  ُحِمإذا  كالَفجِر َشقَّ سواَد الَغيهِب السُّ
حَماِمُدهم فاَقت  قد  الُغرُّ  كالنُُّجِموآُله  للَخلِق  فُهم  الرَبايا  ُكلَّ 
َكَمدًا َقَض  مسموٍم  بنَي  هُلم  ُمصَطَلِمهَلِفي  البوغاِء  عل  ثاٍو  وبنَي 
َغَمَرت بالنَّدى  يداُه  ُحسينًا  وخُمتضٍمأفِدي  باٍغ  ِمن  أعاِديه  حّتى 
مٌة مقدَّ منهم  الظَّاَم  إليِه  ُحُسِمَشَكت  بِذي  يسِقيها  بامَلاِء  فهبَّ 
َفَقد اجَلزاِء  رشُّ  لُه  منُهم  ِموكاَن  رَضَ يف  والَقلُب  ِورِده  َعن  وه  َصدُّ
ُمنَفِرٌد َوهَو  ُجُوَعًا   ِ َعليه  ُمرَتكِمعَدَوا  ظلِّ  يف  ُمرَتكٌِم  واجَلمُع 
م وهَلُ اهَلَوى  ُعّباُد  النّاِس  َدِسِموأكثُر  َمأكلٍّ  أو  َمنِصٍب  إىل  ُرْكٌض 
ِرها تفكُّ َعن  رؤوٌس  ُتداُر  ُكِمبِه  بالشُّ اخَليِل  رؤوُس  ُتداُر  كاَم 
َصنُعوا َما  اهللِ  رسوَل  عليَك  الَكلِِم  َيعِزز  سيَِّئ  أسمُعوُه  وَقد  بِه 
َعال الطَّغاِم  آناِف  ُرغَم  َطِمي)))لكنّه  غرَي  الَعلياِء  قّمِة  يف  َكالبدِر 

اآث�ُرُه:

له رمَحُه اهللُ آثاٌر عديدٌة، فهو كاتٌب ِمن الّطراز األّوِل، فقد أّلَف يف كثرٍي ِمَن الُعلوِم، ووّثَق الكثرَي 
ها: منها يف دار الُكتِب والوثائِق العراقّية، أمهُّ

1- كفايُة اخلطيب، أربعة أجزاء.
2- الّروضُة املهدّية يف رثاء العرتة املحّمدّية.

3- الكلمُة املرضّية.
4- أمُّ البننَي سّيدُة نساِء الَعرب.
5- الصحيفُة احلسينّيُة الكاملُة.

1- وحي الربدة اجلديدة، مهدي السويج اخلطيب، الطبعة الثالثة 1388- 1968.
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6- مائُة مسألٍة مهّمٍة حوَل الّشيعِة.
7- كنُز الوعِظ والِعرفاِن ملجالِس شهِر رمضاَن.

8- األحكاُم واحلقوُق النسائّيُة يف اإلسالم.
9- أوالُد اإلماِم عيّل ومنظومة يف أسمِء أّمهات األئمة.

10- ِمن أعالِم البرصِة يف الُعلوم والفنوِن.
11-املنظوماُت العلمّية.

12- ُأرجوزُة األلفني املهدّية.
 وغرُيها الكثري ، وكلُّها مطبوعٌة.

اأُ�صرُتُه:

له رمحُة اهللِ عليه ِمَن األوالِد عرشون، أكرُبهم السّيد صالح  ، وهو خطيٌب متمّرٌس، رقى 
املنرَب حتَت يِد والِده يف حمرِض الُعلمِء، أمثال السّيد بحر الُعلوم، والسّيد الشاهرودّي، وقد وِرَث عنُه 

ثالثٌة ِمن أبنائه هذا الفن.
 وقد ناَل وساَم الشهادِة ثالثة ِمن أبناِء الّسّيد مهدي اخلطيب، وهم ُكاّل ِمن املرحوم الّسّيد عبد 
الّصاِحب، واملرحوم الّسّيد عّباس، الذي كان وكياًل للّسّيد حمّمد باقر الّصدر  يف يوغسالفيا، 
وقد اشرتَك مَع أخيه املرحوِم الّشهيد الّسّيد ُحسني يف انتفاضة صفر، وكاَن األخري ِمن خريِة طلبِة 

الُعلوِم الدينّية.
وف�ُتُه:

وأخريًا استجاَب اهللُ دعاَء الّسّيد اخلطيِب، إْذ ناَل رَشَف الشهادِة عىل أيدي عمالِء البعِث الكافِر 
نَعاها، و كَتَب عنها  التي طاملا   ، الطالبّيني زينب  الطاهرِة عقيلِة  الّسّيدِة  الّشام، وُدفِن جواَر  يف 
يف مؤّلفاتِه، إذ كَتَب عن سريِتا كتابًا بلغت عدُد صفحاتِِه ما ُيقارب 800 صفحة، عن عمٍر ناهَز 
74عامًا، قَضاها يف خدمِة الِعلم، والِفقِه، واجلهاِد، واملِنرِب احلسينّي،فرمحه اهلل، وأسَكنَُه فسيَح جنّاتِِه.
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2- ال�ّصيخ حمّمد َح�َصن الّدْك�صن
هو الّشيخ حمّمد حسن بن عيسى بن مال اهلل بن طاهر بن أمحد بن حمسن بن حبيب بن ياسني، 

األسدّي البرصّي، الّشهري بالّشيخ حمّمد حسن َدكسن.
ن�ص�أُتُه:

الكبري  بتدّينها وبشغفها  النّجف األرشف عام 1296هـ، يف كنِف عائلٍة علمّيٍة ُعرفت  ولَِد يف 
بالعلم، اختارت القرب من سّيد البلغاء والعارفني أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب ؛ طلبًا للعلم 
وُحبًَّا يف جماورته، فاستقّرت هذه األرسة البرصّية العربّية التي يّتصل نسبها بقبيلة بني أسد العدنانّية 

يف الغرّي – النّجف األرشف –، بعد هجرتا من إقليم خوزستان. 
درَس مقّدماِت العلوِم الدينّيِة يف باكورة حياتِه بمدينِة الِعلِم والعلمء، النّجف األرشف، التي 
نشأ با، فنَهَل منها الِعلم، واستقاُه من مصادِره األصيلة، وتعّلم فنَّ اخلطابة من أبيه الذي كان هو 
اآلخر خطيبًا، ثّم صِحَب اخلطيَب الّشيَخ علّيًا املعروف بـ )ابن عّياش(، فشقَّ طريَقه بخطًى واثقٍة، 
ُمستندًا إىل أساٍس متنٍي، حّتى صار خطيبًا أملعيًَّا شهريًا، حاذقًا يف خطابتِه، فأحيا جمالَس أيب األحرار 
 يف املساجد واحلسينّيات التي باتت تتسابُق فيم بينها لدعوته وحضور جمالسه،  اإلمام احلُسني 
ٍة، وبوجود مسحٍة ِمَن الَقبول فيها، فإّنه مل يَكد يصُل إىل ذكِر املصيبِة يف  التي اّتسمت بروحّيٍة خاصَّ

حمارضتِِه حّتى متتلئ عيناُه بالّدموع.
الّثالث ِمن عمِرِه وصلت شهرُتُه إىل  ذاَع صيُته واشتهَر اسُمه يف األصقاع، ويف أواسط العقد 
مسامع أمرِي املحّمرة، وحاكمها الّشيخ خزعل الكعبّي، فوّجه له دعوًة ليكون يف ضيافته، ومَع مرور 
عت عالقتهم، وتوثَّقت ُعَرى املحبَِّة بينهم، فصارت له منزلٌة ومكانٌة كبريتنِي عنَد أمرِي  ام توسَّ األيَّ
آنذاك،  املعروفة  بالُبندقّية  إّياُه  )الّدكسن(، مشبِّهًا  الّشيخ خزعل تسِمية  املحّمرة، حتى أطلق عليه 
اها، إذ كان املرحوم  واملسّمة )الّدكسن(؛ لِِقرَصها، وقّوِة َصوِتا، وإعجاب النّاس با، واقتنائهم إيَّ

الّشيخ حمّمد حسن، قصري القامة وله صوٌت جهوريٌّ عاٍل.

درا�صُتُه:

امتازت حمارضاُتُه املنربّية بمستواها العلمّي العايل، واحتوائها عىل مضامنَي أخالقّية، وعرفانّية، 
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واجتمعّية، توعوّية هادفة؛ نتيجًة طبيعّيًة عن اكتسابه الفضيلة والعلم عىل يِد أساتذٍة أجاّلَء علمَء 
خالل مسريتِِه العلمّية، فقد تلّقى دروس )النّحو واملنطق( عىل يِد العاّلمة الّسّيد مهدي البحرايّن، 
و )الِفقه( عىل يِد العاّلمة الّسّيد حمّمد عيل الّصائغ، وَدَرَس )معامل األصول( عىل يِد العاّلمة الّشيخ 
اهلل  نعمة  الّشيخ  العاّلمة  يد  عىل  درسها  فقد  واحِلكمة(  )األسفار  ا  أمَّ الغطاء،  كاشف  رضا  حمّمد 
الّدامغايّن، ثّم استمّر الّشيخ حمّمد حسن الّدكسن يف حتصيِل العلوم اإلسالمّية، فانضمَّ إىل احللقات 
اخلارجّية، والّدروس العالية، عند أكابر العلمء آنذاك، أمثال املجتهد الكبري الّشيخ باقر اجلواهرّي، 
والّشيخ عبد الكريم اجلزائرّي، وأنَِس جمالَس العلمء يف البرصة، كمجلِس الّسّيد نارص بن الّسّيد 
الغريفّي،  شرّب،  الّسّيد  بن  عدنان  الّسّيد  وجملس  البرصّي،  البحرايّن،  الّصمد  عبد  الّسّيد  بن  أمحد 
واملحّمرة  البرصة  بنَي  ما  تنّقل  املعروفنَي،  وعلمئها  البرصة  أعالم  ِمن  وهم  البرصّي،  البحرايّن، 
جُمّدًا يف  ًا  النّجف األرشف طالبًا حوزويَّ املدن، فكان يف  تلك  بنَي  م وقَته  فقسَّ والنّجف األرشف، 
األَُخر،  املدن  البرصة، وغريها من  إىل  يرجُع  بدروسه، ويف مواسِم اخلطابة  ُمنهمكًا  الِعلم،  طلِب 

ًا قديرًا. ليكون فيها خطيبًا منربيَّ
�صعُره:

الّدارجة  وبالّلهجة  الفصحى،  بالّلغة  الّشعَر  كتب  بارعًا،  شاعرًا  الّدكسُن  الّشيُخ   ُعِرَف 

– ، له ديواٌن مطبوٌع باسم )الّروضة الّدكسنّية(، بالّلهجة الّدارجة، كّله يف مراثي أهل  العامّية   –
البيت ، وقد تداوَل أبياته الّشعرية الكثري من اخلطباء والّذاكرين يف املجالس احلسينّية، وله ديوان 

آخَر كتبه بالّلغة الفصحى، وهو خمطوٌط، وفيه من األبيات ما يرثي به النبيَّ حمّمدًا ، منها:
حمّمـِد يــــوِم  مـثــَل  يــــوٌم  مـرَّ  امليعاِدمــــــا  إىل  أسًى  األناَم  أشجى 
بـوادييـــوٌم بـــه جبــريـــُل أعـلـــَن قـائـــاًل: والـّدمـــوُع  أكـبــُر،  اهللُ 
لـَــُه ِمن غــــادٍر مـــان ويــا  الـزَّ بـاألعضـاِدويـــَح  َوَفتَّ  األميـَن  أبكى 
ــاِدوأمـضُّ يشٍء فــي احلـشا صدُع احلشا وقَّ حشًى  ِمن  البتولِة  صوُت 

عادينـــادت وقـد َقَرَح امُلصـاب جـفـوَنـهــا: جورَة  جاَر  دهٍر  ويَح  يـا 
وُرقـــاديأبــتـــــاُه مـَن لــي بـعـَد فقِدك سـلـــــوٌة يقظتـي  فـلبـكيـنَّـَك 

وقد خّلف الّشيخ حمّمد حسن الّدكسن آثارًا خّطّية مل ُيطَبع منها سوى الّروضة الّدكسنّية، ِمن 
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بالّلغة  وديواُنه  منّوعة، وكشكول يف جزأين،  الّسّجادّية، وجمموعُة جمالٍس  الّصحيفة  أمّهها: رشح 
الفصحى.
وف�ته:

تويّف الّشيخ حمّمد حسن الّدكسن يف قرية الّدعيجي، إحدى قرى حمافظة البرصة، يف يوم األحد 
الّثالثة  ناهز  عمٍر  عن  1368هـ،  عام  املوافق  1949م،  عام  أيلول  شهر  من  والعرشين  الّرابع  يف 
بعني عامًا، مُحِل جثمُنُه إىل النّجِف األرشِف يف موكٍب مهيٍب يليق بعاملٍ وخطيٍب مثله، وقد  والسَّ

خ وفاته اخلطيب الّشيخ عيل البازّي، بقوله : أرَّ
تأرخيه بَكى  الّسبِط  احَلَسُن(ومنرُب  اخلطيُب  تويّف  )مّلا 
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3- ال�صيخ َح�َصن فرج اهلل
ولدُتُه ون�ص�أُتُه:

فرج  َحَسن  الّشيخ  املرحوم  العاّلمة  ولَِد 
اهلل يف قرية الرّشش، الّتابعة لقضاء القرنة يف 
الّشيخ  ابُن  وهو   ، 1926م   -#1346 عام 
بن  حممد  الّشيخ  بن  جواد  الّشيخ  بن  حمّمد 
الّشيخ حممد حسني احللفّي البرصّي النجفّي.
نشَأ وترعرَع يف ُأرسٍة دينّيٍة مؤمنٍة حمافظٍة يف 
والّتقوى  بالِعلم  معروفٍة  ومواقفها،  سلوكها 
يف  رجاالتا  من  الكثري  برَز  إذ  والّصالح، 
ب رمِحَه  خمتلف أبواب العلوِم واملعرفة، فُأرْشِ
اهلل من ِصغره ُغرَّ خصاهلا، ومجيل سريتا؛ لذا 

نمت فيه روُح الفضيلِة واإلباء، حّتى أصبَح بعَد ذلك ِمن رموِز هذه األرُسِة الكريمة، وعميَدها، 
وعلَمها البارز.

)النّجف األرشف( طالبًا  الِعلم والعلمء  – منُذ نعومِة أظفاره إىل مدينة  – كآبائه  الّرحال  شدَّ 
يد أساتذٍة كباٍر  آباؤه وأجداُده، فدرَس عىل  الذي سَلكه  الّرسايّل،  النّهج  الّدينية، ومواكبًا  للعلوم 
من فقهاِء وأعالم عرصه، كاملرحوم آيِة اهللِ الشيخ عّباس املظّفر، والشيِخ آيِة اهللِ عيِل احليّل، وهو 
أْن  أّهلْتُه  ممّا  والَفضِل،  الِعلِم  ِمَن  بلغ درجًة ساميًة  دراسته حتى  الفقه، وواصل  كلية  من خّرجيي 
يكون وكياًل ملراجَع عظاٍم كالّسّيد حمسن احلكيم، والّسّيد أيب القاسم اخلوئّي، والّشهيد حمّمد باقر 

الّصدر،)قّدس اهللُ أرساَرهم(. 
خط�بُتُه و�صريُتُه:

امتاز الّشيخ  بخطابتِِه املنربّية الّرائعة واهلادفة، فهو خطيٌب، وأديٌب، وشاعٌر، ويّتصُف بعلوِّ 
، وكرِم النفِس. ِة، والَصالبِة يف الدين، وُنرصِة احلقِّ اهلمَّ

وقد قرأ يف عّدة مناطق من العراق، وكان ملناطق شمل البرصة احلظَّ األوفَر ِمن خطابتِِه، حّتى 
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الكبرييف عام  الرّشش  فيها جامَع  أّسَس  الُقرنة، والرّشش، -وقد  فقرأ يف  الاّلمع،  أصبَح خطيَبها 
1381#- 1961م-، واهلوير، واملَِْدينَة، والّدير، ومركز البرصة، والطويسة- إذ  كان يؤمُّ املصّلني 
بعد  )األهواز(  إيران  جنوِب  يف  قرأ  وكذا  والبحرين،  كالكويت  ُأَخر  ودوٍل  الرمحة-،  جامع  يف 
هجرتِِه إليها، ومدينة قم املقّدسة، وشمل طهران، ومل تقّل عزيمُته، ومل تنثِن مّهته احلسينّية، حتى بعد 

ما وصل به الكرب مبَلغًا، وبقي يرتقي املنرَب احلسينيَّ حّتى آخَر سنواِت حياتِِه املباركة. 
، لنّيَ  وكان ُ كريَم الّطبِع، حَسَن الّسرية، حمموَد الّصحبِة يف قومه وأبناِء جنسه، لطيَف املعرَشِ

العريكِة، صادقًا يف أقواله وأفعاله.
وكاَن  يمتاز بالّطرفِة واألرحيّية العلمئّية اهلادفة، التي كان أغلُب العلمء يستعِمُلها ِمن أجل 

ور، والبهجة، وإمالة قلوِب املؤمننَي. إدخاِل السُّ
وكذلك يمتاُز بقّوة الّذاكرة، ورُسَعة البِدهية.

كم زاَوَل التأليَف، فله كتاباٌت، ورسائُل شّتى، وديواُن شعٍر.
ُ رجاًل ذا عالقاٍت اجتمعّيٍة واسعٍة، وكثريٍة؛ ألنَّه كان حريصًا عىل إصالِح املجتمِع  وكاَن 
وخارجه،  العراق  داخل  يف  والبلدان،  واملدن  القرى  مجيِع  يف  ومتنّقاًل  مواصاًل  كان  لذا  وهدايتِِه؛ 
َلُه إىل جملٍس للوعِظ  ة بلدة حلَّ فيها، وإذا ما حلَّ يف جملٍس حوَّ ويبني عالقاٍت اجتمعّيًة قوّيًة يف أيَّ
واإلرشاِد والنّصيحِة، فلذا شاَع صيُتُه يف اآلفاق، وَخُلَد ذكُره بني املؤمننَي؛ خلُُلِقِه الّسامي، وأرحَيّيتِِه، 

وَسَعة صدِرِه.
هًا. فكان بحقٍّ عاملًا عاماًل، ورعًا تقّيًا، وشجاعًا جسورًا، وحُمرتمًا ُمهابًا، وخطيبًا مفوَّ

: موِقُفُه اجله�ِديُّ

ظهوِر  بداياِت  فمنُذ  ُصفوفِه،  طليعة  ويف  بجدتِِه  ابُن  فُهو   ، اجلهاديُّ َموقُفُه  أحٍد  عىل  يَفى  ال 
وال  جماملٍة،  ُدوِن  ِمن  وشجاعٍة،  صالبٍة  بكلِّ  إّياه  حماربًا  بوجِهه    الّشيُخ  وقَف  البعث،  حزِب 
الواقع يف  الكبري  املعروف بجامع الرشش  إْذ واصَل حتّرَكُه اجلهادّي ِمن خالِل مسجِدِه  مساومٍة، 
منطقة الرّشش، ففي سنة 1969م أقَدَم مديُر أمِن الُقرنة عىل استدعاِء الشيخ للحضور إىل دائرته، 
فعندما حرض مندوُب مديِر األمِن إىل املسجد، قال له الشيخ: إّنه لن يذهَب إليهم، وإذا أراد املديُر  
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شيئًا فليحرض هو، ونتفاهُم معه.
لذا اضطرَّ مديُر األمِن إىل احلضور بنفسه ملقابلة الشيخ، وقال له: ملاذا مل تأِت إىل دائرتنا، ولو 
لساعٍة واحدٍة؟ وهل لديك سالٌح تدافُع بِه؟ فرفَع الشيُخ املصحَف الرشيَف الذي كان بيده، وقال: 
املؤمننَي، فكرّب املحتشدوَن يف اجلامِع بصوٍت عاٍل، فرتاجَع مديُر األمِن، ومحايُتُه، ومل  هذا سالُح 

يستطيعوا أخَذُه بنَي تلَك احلشوِد الغاضبِة.
ونتيجًة للمضايقاِت والتهديداِت املستمّرِة من أجهزِة األمِن يف الٌقرَنِة، انتقل إىل منطقة الطويسة، 

وأصبح يف ما بعد إمامًا ملسجِد الّرمحِة يف منطقِة الّطويسة، يف مركز املحافظة.
احلكم  عىل  واملحّرضة  املستمّرة  وخطاباته  اجلهادّي،  لنشاطه  ونظرًا  الّسبعينّيات،  مطلع  ويف 
عام  يف  اعُتقل  وبالفعل  جسدّيًا،  وتصفيَتُه  الّشيخ،  اعتقاَل  العفلقّي  احلزب  أزالُم  قّرر  البعثّي، 
ه اليسى بمّدِة »الّتيزاب«، وَقد َسأَله  1971م، وتعّرض ألنواٍع شّتى ِمَن الّتعذيِب حّتى ُأذيبت كفُّ
بالّشباب  يتعّلق  فيم  منّي  اعرتاٍف  أيِّ  نزع  َعن  عَجزوا  ِعندما  فقال:  ِه؟  كفِّ برت  كيفّية  عن  أحُدهم 
املؤمنني الذين يلتقون يب يف املسجد، قاُموا بإنزاِل يِدي يف »الّتيزاب«، ولزيادة األذى واألمل كانوا 
ي، إْذ مل يبَق إالَّ اإلبام، والذي أذهَلُهم أنَّ اهللَ  ُينزلون األصبع تلَو األصبع، حّتى أذاُبوا نصَف كفِّ

.يا نارُ ُكوني بَردًَا وسَالمًا :ُد قوَله تعاىل أعطاين قّوَة حتّمٍل، وأنساين األمل، فكنُت أتلو القرآَن، وُأردِّ
ش، واعتصمت مّدَة )3( أيام، ممّا أجرَب النّظام الّسابق عىل اإلفراِج  ِ عنَدها ثارت أهايل ناحية الرشَّ
أهِل  من  البطويّل  املوقف  هذا  احلكيم  حمسن  الّسّيد  الكبري  املرجع  َن  ثمَّ ولذلك  ؛  الّشيخ  َعن 

ش برسالِة ُشكٍر عىل مساندِتم للّشيخ حسن فرج اهلل. الرّشِ
 وقدمَّ الشيخ ثمنًا آخَر يف سبيل العقيدة واملبدأ، وهو ولُده الّشهيد حمّمد رضا، الذي اعُتقل يف 
بعده  ِمن  عائلُته  املعتقل، وُسجنت  توّفيت يف  التي  أّم حمّمد رضا،  سنة 1982م، وكذلك زوجُته 
اإلسالمّية، ويف عام  إيران  إىل مجهورية  بعَدها  ثمَّ هاجروا  لعّدِة سنواٍت،  وأطفاالً،  ونساًء  رجاالً 
1979م تعّرض الّشيخ  إىل مضايقاٍت شديدٍة، إذ طلبوا منه أْن يذكَر منجزات حزب البعث يف 
خطبته بعد صالِة اجلمعِة، عندها حرَض الّشيُخ يف املسجد، وقاَم خطيبًا، وقال بشجاعٍة قلَّ نظريها: 
»التيزاب«، هَي واحدٌة ِمن  التي ذّوبوها يف  البعث كثريٌة وكثريٌة، وهذه يدي  إنجازاِت حزِب  إنَّ 
روا تصفيته جسدّيًا، فعندها  الّذعر، فقرَّ إنجازات ِحزِب البعث، فأصاب أزالم البعث الّصدامي 
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هاجر ُمتخّفيًا إىل أرض اهلل الواسعة، فَقصَد اجلمهورّية اإلسالمّية عن طريق املحّمرة، واستقّر يف 
مدينة عّبادان مّدًة ِمن الّزمن يف حسينّية احلاج سبتي الكعبّي املنصورّي، ثّم أخَذ بعَدها ينتقُل يف مجيع 
ُمدن األهواز واألماكن التي يتواجد فيها املهاجرون العراقّيون، مواصاًل نشاطه اجلهادّي، فكاَن له 
صينة، من  الّدور البارُز يف دعم املجاهدين العراقّيني، ورعايتهم، وتثقيفهم بالعقيدة اإلسالمّية الرَّ
أجل حماربة الطُّغاة وهزيمتهم، وكان نِْعَم األُب للكثري من العوائل النّازحة يف املخّيمت يف جنوب 
عزيَمَتهم،  ويقّوي  القتال،  جبهاِت  يف  معهم  يشرتُك  املجاهدين،  ملعسكراِت  مالزمًا  وكاَن  إيران، 

الة. ُهم يف الصَّ ويرشُدهم، ويؤمُّ
اأُ�صرُتُه:

للّشيخ  من األوالد ما يأيت:
1ـ الّشهيُد الّسعيد حمّمد رضا، الذي اعُتقل مع بقّية أفراد ُأرسته بعد هجرة والده، ونال رشَف 

الّشهادة عىل أيدي البعثّيني، يف سنة 1982م.
2- الّشيُخ حمّمد زكي ، وهو خطيٌب بارٌع، تعّلم فنوَن اخلطابة والوعظ واإلرشاد من والده 

جي، وأدبه الّرفيع، وخلِقِه الّسامي. ، وامتاز بصوته الشَّ
3ـالّشيُخ حمّمد أمني، وهو الذي حلَّ حملَّ والِدِه، وكان خرَي خلٍف خلري سلٍف، وخلُُلقِه وأمانتِه 

حاز عىل ثقة أهله وأبناء قومه، وأصبح نائبًا يف الربملاِن العراقّي.
4- حممد حسني.

5- سجاد.
6- عيل.

7-منتظر. 
وف�ُتُه:

قىض املجاهُد العاّلمُة الّشيُخ حسن فرج اهلل الّثمنني عامًا من عمره الرّشيف يف خدمة اإلسالم 
واملذهب، وقد رّبى أجياالً مؤمنًة جماهدًة صلبَة العقيدة، ال تنثني أماَم الّطغاة والّظلمة، حتى أفَل 
حلة اجلهادّية الّصعبة والّشاّقة، التي استمّرت ثمنني عامًا من حياته، أصبح بعدها  ضياؤه بعَد هذه الرِّ
ُيصارع املرض حّتى جاءه وعد ربِّه يف الثامن عرش من ذي احلّجة لعام 1428 املوافق 2007م، يف 
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ولّيًا،    عيلٍّ  اإلماِم  تنصيِب  يوم  الغدير  يوم  يف  الثَّرى،  َوتضّمنُه  ش،  ِ الرشَّ قرية  يف  رأِسِه  مسقِط 
وأمريًا للمؤمنني، يف مسجِده، حسب وصّيته ، وقد خرج نعُشُه الّطاهر من جامع القرنة الكبري 
إىل حملِّ مثواه، وقد سار املشّيعون الذين تقاطروا من مجيع مناطق البرصة واملحافظات األَُخر عّدة 
ش، حيث مثواه األخري، واستمرَّ الّتشييع لعّدة ساعاٍت، ثمَّ بعد فرتة  ِ كيلو مرتات باتاه ناحية الرشَّ
ُنِقَل ُجثمنه الطَّاهر إىل النَّجف األرشف نظرًا النبعاِث املاء من أرِض املسجد يف فصل  من  من الزَّ

الّشتاء.
سة دار  وُأقيم له حفُل تأبنٍي يف عّدِة مناطق يف داخل العراق وخارجه، منها: حفُل تأبني يف مؤسَّ

الم يف لندن. السَّ
 ونعاه: التجّمع العلمئّي يف كندا )تورونتو(.

النّبّينَي  َمَع  اهللُ  وحرَشُه  واألماَن،  األمَن  وأعطاُه  جنّاتِه،  فسيَح  تعاىل  اهللُ  وَأْسَكنَُه  اهللُ،  فرمَحُه 
والّصديقنَي والّشهداِء والّصاحلنَي، وَحُسَن أولئَك رفيقًا.



نظرٌة يف اأبرز امل�آمِت الب�صرّية
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نظرٌة يف اأبرز امل�آمِت الب�صرّية:
 (((ُحسنٌي منّي وَأَنا ِمْن ُحَسنٌي

كلمٌة قاهَلا رسوُل اإلنسانّيِة حمّمٌد  ليبنّيَ  للجميع مكانَة هذا اإلمام العظيم، ودوَرُه يف تصحيِح 
مساِر اإلسالم املحّمديِّ األصيل، ولتصبَح ِشعارًا خالِدًا مَلن حُييي ذكَر احلُسنِي ، وقد ال يتلُف 
، وفهم معناها، فاحلسنُي ِمن رسوِل اهللِ،  سول األعظم  الرَّ ِل ِمن مقولِة  الّشطِر األوَّ اثنان عىل 

تي. وهو رحيانُته ِمَن الّدنيا ]فُحسنٌي منّي[، إنَّ احلسنَي ابنِي، وهَو ِسبطي الذي سيخلُفنِي يف أمَّ
مَدى عراقِة هذا  ُينكُر  َمن  املسلمنَي،  غرِي  ِمن  املسلمنَي، وحّتى  ِمَن  أحَد  أّنه ال  املسّلمِت  وِمن 
يكون  كيف  يتعّقل  وال  يتصّور،  ال  قد  البعَض  ولكّن   ، اهللِ  لرسوِل  يِف  الرشَّ الّطاهِر  النَّسِب 
سول  ِمَن احلسني  وَأَنا ِمْن ُحَسنٌي، وهذه العبارُة ِمن رسوِل اإلنسانّيِة، ونبيِّ البرشّيِة،  الرَّ
التي  العظيمُة،  األخالقّيُة  والغاياُت  الكربى،  الّساميُة  واألهداُف  فاملبادُئ  العميقُة،  مدلوالُتا  هلا 
َله  ِمن األَذى  ضّحى ِمن أجِلها النبيُّ ، سُيضّحي ِمن أجِلها احلَُسنُي، أي بمقداِر ما حتمَّ
ه  جدُّ القاُه  الذي  نفَسه  املصرَي  يواجُه  سوَف  كذلك    فاحلُسنُي  األّمِة،  وجّهاِل  قريٍش  طغاِة  ِمن 
ِه، ومل يكتفوا بقتِلِه، بل  يف حتّمِلِه أعباَء مسؤوليِة الّدعوِة إىل اهللِ، وستقُتله الفئُة الباغيُة ِمن أّمِة جدِّ
ة يف  سول  مل يسأهلم أجرًا عىل رسالته إالَّ املودَّ سيمّثلوَن بشخِصه الكريم أشدَّ متثيٍل، مع أنَّ الرَّ
َة يِف اْلُقْرَبى...)2) ، أهكذا تكوُن املوّدة بجسِد رحيانته  القربى، ُقْل اَل َأْسَأُلُكْم َعَلْيِه َأْجرًا إاِلَّ امْلََودَّ
ة  اخلسَّ بم  وصلت  حّتى  عًة!  موزَّ متناثرًة  أشالَء  وتعله  أمّية،  بني  خيول  حوافُر  ُه  ترضُّ وسبطه؟ 
الّشمس، وهناَك معاٍن دقيقٌة أشار  ام تصهُره حرارُة  أيَّ م تركوا جسَده عاريًا ثالثة  ناءة إىل أهنَّ والدَّ

، نشري إليها إمجاالً)3): إليها علمؤنا األعالُم، يف توجيِه ذلَك املقطِع النبويِّ
1-إنَّ معنى وَأَنا ِمْن ُحَسنٌي أنَّ بقاء ديني، وآثار رشيعتي إىل يوم القيامة إّنم هو بسبِب احلُسني 
، فلوال استشهاُده ملا بقَي ِمَن الّدين املحّمدي أثٌر، إذ تصّدى لطغاة عرصه الذين أرادوا أْن حيرفوا 

ماجة:  ابن  أمحد: 172/4، سنن  املفيد: 127/2، مسند  للشيخ  اإلرشاد  قولويه: 116،  الزيارة البن  كامل   -1
.51/1

2- سورة الشورى: آية 23
3- لتفاصيل هذه املعاين ينظر: إكسري العبادات يف أرسار الشهادات، للفاضل الدربندّي، 379/1 - 381.
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مساره، وقّدم ما قّدم جراء ذلك، وقد ترك قتُله أثرًا كبريًا، وحزنًا شديدًا يف قلوب حمّبيه، ونتيجًة 
عت النَّهضة احلسينّية يف شّتى بقاِع العامل. لدمه الطَّاهر تّذرت وتوسَّ

فاعة الكربى، إنَّم هو بسبِب  2-إنَّ املقاَم الذي أعطاُه اهللُ  رسوَلُه األعظم، وهو مقام الشَّ
ِرضاُه بشهادِة ولِده ورحيانتِِه.

3-إنَّ معناها أنَّ بقاَء نسيل-أي الذيَن ُهم خلفاُء ربِّ العاملنَي، وأئمُة املسلمني- إنَّم هو بسبب 
. فإنَّه أبو األئمة الّتسعة املعصومني ، اإلمام احلسني

4- إنَّ هذا إشارٌة إىل مضموِن مجلٍة من األخبار الواردة يف تفسري وََفدَيْنَاهُ بِذِبٍْح عَظِيٍْم)1)، بمعنى 
نسٌل  إلسمعيَل  ُوجَد  ملا  الّتفدية  هذه  ولوال   ، احلُسني  اإلمام  هو  العظيم،  الّذبح  ِمَن  املراَد  أنَّ 

أصاًل، وحمّمد  من ُولد إسمعيل.
5- إنَّ هذا إشارٌة إىل مقاِم الّطينِة األصيلِة النّورانّيِة امللكوتّيِة، فإنَّ أصحاَب الكساء صلوات اهلل 
 َعليهم كانوا يف ذلك املقام من نوٍر واحٍد، ومن طينٍة واحدٍة، فحينئٍذ كم يصُدُق أنَّ اإلماَم احلسني

.ِمَن اإلماِم احلُسنِي  ِمَن النّبّيِ، فكذا يصُدق أنَّ النّبيَّ
 ، فِمن هنا كان لإلمام احلُسني مقاٌم ساٍم، ومكانٌة عاليٌة يف نفوِس َمن َعِشَق رسوَل اهللِ 
، وتضحياتِِه دوٌر كبرٌي يف حفظ اإلسالم وديمومتِِه،  وذاَب يف ُحبِّ اإلسالِم، ولإلمام احلُسنِي 
فكان حبُّه يوجُب ُحبَّ اهللِ  أحبَّ اهللُ َمن أحبَّ حسينًا)2) ؛ وألنَّه حبيُب اهللِ وحبيُب رسولِه 

فقد جعَل اهللُ له شيعًة وحمبُّوَن حييوَن ذكراه جياًل بعَد جيٍل.
ومل تكن البرصُة بعيدًة عن ذلك، فقد كان هلا دوٌر كبرٌي يف إحياِء شعائِر سّيد الّشهداء ، واألئّمة 
 من خالل إقامِة املجالس واملآتم احلسينّية، التي كانت شعارًا لشيعة اإلماِم احلسني ، ُتظِهُر 
آالَمهم وأحزاهَنم، وصار شهُر حمّرم احلرام شهَر حزٍن وكمٍد عىل حمّبي أهِل البيت  فيها ويف غرِيها 
  وقد ُعِرَف أهُل البرصة ومنذ الِقَدم بوالئهم ملحّمد ، من ُمدن العامل املوالية لنهج أهِل البيت 
وآله ، إذ كانت هلم مواقُف إجيابّيٌة وبطولّيٌة ُمتمّيزٌة يف نرصِة اإلسالِم سّطروها يف خدمِة إماِمهم 
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، وخصوصًا   يف معركة »اجلمل«، فوّقفت بعض قبائلها األصيلة بجنب عيلٍّ  أمري املؤمنني 
قبيلُة بني عبد القيس، التي ُعِرَفت بوالئها امُلطلق لإلمام عيل ، وبرز منها الّشهيد زيد بن صوحان 
، بل   ودور عشائرهم يف نرصته  ، وكذلك مواقفهم املرّشفة مع اإلمام احلسني  العبدي 
ُحقَّ هلا أْن تفَخَر بأنَّ اإلمام احلسني  دعاهم لنرصتِِه، وطلب منهم ذلك، وال ننسى أنَّ البرصة 
  لكّن أعداَءُه ، جّهزت جيشًا بقيادة يزيد بن مسعود النَّهشيّل البرصّي لنرصة اإلمام احلسني
يف  احلسينّي  كِب  الرَّ قافلِة  يف  شهداء  عرَشَة  مت  قدَّ كم  لنرصتِِه،  اجليِش  وصول  قبَل  عليه  أجهزوا 

معركته اخلالدة يف كربالء.
لقد كانِت البرصُة - وما تزال- تدعو إىل ذكِر احلسني ، وحُتيي أمَره، من خالل إقامة املآتم 
املآتِم  بعض  عىل  وء  الضَّ ُنسّلط  أْن   – ذكرنا  كم   – وسنحاول   ، الّشهداء  سّيد  مظلومّية  لبيان 
أن للمشاركة يف دعِمنا لتوثيِق  البرصّية الّشهرية فيها، ليكوَن عملنا هذا دعوًة لكلِّ املهتّمني بذا الشَّ

املآتِم احلسينّيِة، وخطباِء املنابر فيها.  وإليَك عّينًة ِمن بعِض هذِه املآتم:

1-م�أمُت اخلّب�زيَن:

سه  إذ أسَّ املهنة،  ار، الذي اشُتقَّ اسُمُه من اسم  العشَّ ِمنطقة  الكبريِة واملهّمِة يف  املآتِم   وهو ِمن 
َي »بمأتِم  ُأَخر، ُسمِّ إليه أصحاُب مهٍن  َع املوكُب، وانضمَّ  جمموعٌة من اخلّبازين، لكن عنَدما توسَّ

الَكَسَبة«.
املغفور هلم كلٌّ من: احلاج حاتم  سيه  أبرز مؤسِّ الَقرِن املايض، وكاَن ِمن  َس يف أربعينّياِت  ُأسِّ  
اجلوزي الاّلمّي، الذي بَذَر البذَرَة األوىل لتأِسيِسه، واحلاج عاّلوي اجلوزي، والّسّيد حممود، وزاير 
رايض عبد احلسن، واحلاج حممود أبو شاكر، واحلاج نارص، وعّباس حّسون، وسعيد عرار، واحلاج 
حممود مريزا، وكان هلؤالء مواقُف بطولّيٌة مرّشفٌة يف الوقوف ضدَّ األنظمِة التي أرادت َمنَع العزاِء 

احلسينّي يف البرصة، أو إفراِغه ِمن حمتواه.
– يف سبعينّيات القرن املايض، وُيعدُّ من  – الفيصلّية سابقًا  انتقَل املأتُم إىل منطقِة اجلمهورّية   
أمِّ الربوم  املنطقة، إذ يكتظُّ بحضور املوالني من أهايل البرصة، ويمتدُّ من ساحة  ئيسة يف  الرَّ املآتم 
حتى يصَل إىل سوِق املغايز، وكاَن يرُج يوَم العارِش ِمن املحّرم مع بقّية املواكِب احلسينّيِة عىل شكِل 
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قٍة، منها: اٍت« منسَّ كراديَس كبريٍة ومنظَّمٍة، »بَِردَّ
)أنصاْر ... أنصاْر... برصْة وعّشاْر... (، و )يا خامس أهل العبا ... حسنُي وا حسني(

امي،   قرَأ فيِه مجلٌة ِمن َأعالِم املنرِب احلسينّي، منهم: الّشيخ جاسم النّويني، والّسّيد حسني الشَّ
هري باقر اإليروايّن رمَحُهم اهللُ مجيعًا، وغريهم من  ادود واخلطيب الشَّ يخ كاظم الكربالئّي، والرَّ والشَّ
ون عىل إقامة  ون باخلدمة احلسينّية، ومرصُّ األعالم ، وما يزاُل أوالُد احلاج حاتم اجلوزّي مستمرُّ
العزاء احلسينّي، سريًا عىل سريِة اآلباِء واألجداد، عىل الرغم من كلِّ التحّديات التي واجهتهم إبَّان 
، ولكن هيهات أْن يزول ذكُر َمن أراد اهللُ له اخللوَد  كر احلسينيِّ األنظمة الظَّاملة، التي أرادت حمَو الذِّ
 العلوّي البيِت  وربيبة  الّطالبّيني،  عقيلُة  قالت  وكم  وسعيه،  ذلك  أراد  َمن  كيِد  من  غم  الرَّ عىل 
مُتيُت  ذكَرنا، وال  اهلل ال متحو  فو  وناِصب جهدك،  واسَع سعَيك،  كيَدك،  )َفكِْد  لطاغيِة عرِصها: 

وحينا، وال ُتدِرُك أمَدنا، وال تدحُض عنَك عاَرها). 

موكب اخلّب�زين 
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2-م�أمُت البّق�لنَي:

َس عام  ُأسِّ العّشار، كاَن له مجهوٌر واسٌع وشأٌن عظيٌم،  هرية يف منطقة  الكبريِة والشَّ املآتِم  ِمَن   
1342هجرّية حتت إرشاف مجاعٍة من الوجهاِء العاملني، الذين رَشوا أنفَسهم يف سبيِل خدمِة اإلمام 
احلسني ، وبذلوا الغايل والنّفيس من أجل اخلدمة احلسينّية، ويف طليعتِهم أناٌس َعِشُقوا وُجنُّوا يف 
حبِّ اإلمام احلُسني، كاحلاج مّحودي الكاظمّي، واحلاج إسمعيل عيل اليوسف، وناجي احلاج 
توفيق، والّسّيد عبد األمري اهلاشمّي، وجّبار املعيدي، وعّباس حسن، ومزبان عباس، وحاج حمل 

عيل.
 تغّطى نفقاُته من أصحاب حماّل البقالة؛ لذا أخذ اسَمُه ِمن هذه املهنة.

يَن من خمتلف الطَّبقات   كان املأتُم جُيّسُد الواقعَة احلسينّيَة بأروِع صورٍة، ويمتلُئ بحشوِد املعزِّ
املنرب  أنَّ عميد  ، وُيذكر  احلُسني  الطَّوائف، يف مدينٍة مجَعها ُحبُّ اإلمام  والفئات، بل وخمتلف 

احلسينّي الّشيخ أمحد الوائيّل قرَأ يف هذا املأتم.  

�بنَي: 3-م�أمُت الق�صَّ

الذي  العمران،  َسُه احلاج موسى  الّتميمّية، أسَّ املأتُم عام 1320 للهجرة يف منطقة  َس هذا  ُأسِّ
عىل  ُيرشف  العمران  احلاج  وكان  املشهورة،  املواكب  من  وهو  البرصة،  إىل  احلّلة  مدينة  من  نزح 
إدارتِِه بمساعدة مجاعٍة من الوجهاء، منهم: احلاج دغش الِعمري، وفليح احلاج عبدالّرزاق، فكانوا 

يخ  جيمعون الترّبعات من القّصابني، ومن أبرز خطباِئِه الشَّ
. حمّمد عيل القّسام

4-م�أمُت اآِل املّلك يف الع�ّص�ر:

من األرُِس املعروفة يف البرصة ُأرسة آل املاّلك، وِمن أبرز 
للعزاء  مأمتًا  س  أسَّ الذي  املاّلك،  محود  الباشا  شخصّياتا 
س جامع املاّلك املعروف  احلُسينّي يف منطقة العّشار، كم أسَّ
يف مدخل شارع الكويت، وجمموعة مساجَد وحسينياٍت يف 
البرصة وغريها، ومل تقترص أعمل اخلري عنده عىل تأسيِس 
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املساجد واحلسينّيات فحسب، بل امتّدت أياديه البيضاء لتشمَل الكثري من مشاريع الربِّ واإلحسان 
يف البرصة وخارجها. 

5-م�أمُت الأكراِد الفيلّينَي يف الب�صرِة:

ار مأمتُُهم اخلاصُّ بم، فقد ُعِرُفوا بوالِئهم  كم كاَن لألكراد الفيلّيني الذين ينترشون يف منطقة العشَّ
من  مرصوفاُتُه  وُتَمع  للهجرة،   1369 عام  املوكب  َس  ُأسِّ وقد  احلسينّية،  والقضّية    للُحسني 
لحاِء املوالنَي ألهِل البيِت ، منهم يوسف سهيل، وحسن قنرب، وسلمن حسن،  جمموعٍة من الصُّ

وعبد مراد.
قرَأ فيه جمموعٌة ِمَن اخلطباء البارزيَن، منهم: الّشيخ سلمن األنبارّي، واألديب الّرادود حمّمد باقر 

.اإليروايّن

ج�مع املّلك
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ّف�ريَن والّتنكجّية: 6-م�أمُت ال�صّ

للهجرة من قبل جمموعٍة من عاشقي  س عام 1347  ُأسِّ  ، البيت  الوالئّية ألهِل  املآتم  أحُد 
املوسوّي،  حسن  الّسّيد  جليل  الّسّيد  منهم  والتَّقوى،  الح  بالصَّ ُعِرُفوا  ممَّن    اهلل  رسول  ِسبِط 
احلة الوجيه حسني  املعروف بحبِّه العلَم، وجمالسة العلمء، واالستفادة منهم، ُيسانده يف أعمله الصَّ

صادق الّصّفار.

7-م�أمُت ح�صينّيِة احل�ج املرحوم داود الع��صور

ِمن املآتم القديمة يف البرصة مأتُم احلاج داود العاشور يف منطقة مهيجران-أيب اخلصيب، فُهو 
امتدادًا حلسينّيٍة قديمٍة جّدًا، وقد  ُتعدُّ  َسْت عام 1930 ميالدي، وهي بدورها  ُأسِّ امتداٌد حلسينّيٍة 

 . سُه املرحوم احلاج داود العاشور ليحيَي ذكر اإلماِم احلُسني أسَّ
، وهو ِمن  أبناُء احلاج داود العاشور الذين ساروا عىل هنِج والِدهم  اليوم  املأتِم  يقوُم عىل 

املآتِم الكبرية والبارزة يف البرصة.
قرَأ يف هذا املأتم يف العرِص احلديِث فطاحُل اخلطباء والّشعراء والرواديد، منهم: اخلطيب الشيخ 
جعفر  الّشيخ  البارع  واخلطيب  الّشاهرودي،  مرتىض  الّشيخ  الكبري  اخلطيُب    الكويف  حسن 
رياض  والّشيخ  املشعشع،  جعفر  والّسّيد  الفايل،  باقر  حمّمد  الّسّيد  املفّوه  واخلطيب  اإلبراهيمّي، 
الباوي، والّشيخ عيل الّشكري، والّشيخ حمّمد مجعة ، والشاعر السيد سعيد الصايف والشاعر السيد 
الكنايّن،  عّمر  واملال  الكربالئّي،  باسم  واملال  الكربالئّي،  جليل  املال  والّرادود  املحنة،  اخلالق  عبد 

واملال أياد النرّصاوي، وغريهم.
ُيثِن القائمني عىل املأتم عن االستمرار  يَن، لكنّه مل  َضت احلُسينّية إىل تفجرٍي استهدف امُلعزِّ تعرَّ
ُتَبثُّ  التي  احلُسينّية  واملجالس  املحارضات  خالل  من   ، احلُسني  اإلمام  بمبادئ  العامل  بتعريف 
  مبارشًة لتصَل إىل أغلب دول العامل، ويسمُعها املاليني من النّاس، لتعّرفهم أّن اإلمام احلُسني

ُه لإلنسانّيِة مجعاء، وليَس للّشيعِة، أو لإلسالِم فحسب. ًا كريًم، وإنَّ أراَد لإلنساِن أْن يكوَن ُحرَّ
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عّمل  ومأتم  اخلّضارة،  مأتُم  مثل:  منها،   الكثري  وهناك  البرصّية،  املآتِم  من  عّينة  هذه  كانت 
الّسكك،  ومأتم احلاج موسى العطّية، قرأ يف هذا املأتم اخلطيب املفّوه الّسّيد عبد احلسني احلّجار، 
واخلطيب البارع الّشيخ سلمن األنبارّي الكاظمّي، ومأتم مجعّية الداّللني وبائعي املالبس، ومجعّية 
بعراقتها وأصالتها ودورها يف مساندة  ُعرفت  ُأرسٌة  العّشار، وهي  املظّفر يف  آل  اخلّياطني، ومأتم 
القضّية احلسينّية، برز منها الّشيخ إبراهيم املظّفر، والعاّلمة الكبري الّشيخ عبد املهدي املظّفر، ومأتم 
الّسّيد سعيد احلكيم يف العّشار، ومأتم العاّلمة الّسيد أمري حمّمد القزوينّي، ومأتم حييى زكريا، ومأتم 
املواكب واملآتم واهليئات  ازدادت  ، واليوم  الّدين، ومواكب ربيعة ومأمتها، و...)1)  العاّلمة مجال 
لتشمل  اجلغرافّية  رقعتها  وتتسع  واحلسينّيات،  اجلوامَع  لتتجاوَز  وامتّدت  البرصة،  يف  احلسينّية 
ِقَيِم اإلمام  ة واألماكن املفتوحة، ليبلَغ احلضور عرشات  اآلالف، كّلها تدعو إىل  احات العامَّ السَّ
احلُسني  ومبادئه اخلالدة، فيحرضها اجلمهور البرصّي بكلِّ فئاته وطوائفه؛ ليؤّكد للعامل أمجع أنَّ  

اإلمام احلُسنَي للجميع. 
احلسني  اإلمام  قرب  زيارة  ومنع  احلسينّي،  العزاء  ملنع  األعداء  حماوالت  كلِّ  من  الّرغم  وعىل 
، وتشديد اإلجراءات الظَّاملة، وقتل أصحاب املواكب وتجريهم، إالَّ إنَّ تلك املآتم واملواكب 

والّزيارات مل تتوّقف، ومل تنقطع، بل امتّدت بإرصاِر شيعِة العراق، لتشمل مجيَع دوِل العامل.

1- ملتابعة شأن هذه املآتم وما ذكرناه سابقا، ينظر كتاب تأريخ املأتم احلسينية ماضيها وحارضها يف لواء البرصة 
ملحمد رضا الكتبي. 





الب�صرِة يف  احُل�صينّيِة  امل�آمِت  لبع�ِس  م احلرام 1436هـ(   �صوٌر  )حُمرَّ



امل�صجد الأعظم - الزبري

م�صجد الإم�م علي بن مو�صى الر�ص�  - الزبري- املربد اجلديد



ح�صينية اآل عب�دي - احلكيمية

ح�صينية الرحمن - القبلة



ح�صينية الإم�م ال�ص�دق  - البه�درية

ح�صينية الإم�م احل�صن  -  البه�درية



ح�صينية الإم�م الر�ص�  - التنومة

ج�مع الإح�ص�ن - التنومة



ح�صينية الزهراء  - كردلن

ح�صينية احل�ج حممد علي احلمد - كردلن


