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حيم
ِب ْ�س ِم ا ِ
هلل ال ّر ِ
حمن ال ّر ِ
مقدمة
ّ

ال ت��ق�� ُّل احل�سين ّي ُة يف املنظور
امل�سجد ،بل
إ�سالمي �أه ِّم ّي ًة عن
ال
ِ
ّ
هي �إح��دى املعامل الدين ّية امله ّمة
املذهب ّ
يعي
يف الإ�سالم ،وعند
ِ
ال�ش ّ
باخل�صو�ص ،وه��ي م�����ص��دا ٌق من
م�صاديق مراكز ال ِعبادة التي �أمر
ِ
ُ
باحلفاظ عليها ،وال ّدفاع
اهلل تعاىل ِ
هلل
عنها ،قال تعاىلَ :و َل ْو اَل َد ْف�� ُع ا ِ
ال�� َّن��ا� َ��س َب ْع َ�ض ُه ْم ِب َب ْع ٍ�ض َل��هُ��دِّ َم ْ��ت
َ�ص َو ِام ُع َو ِب�� َي�� ٌع َو َ���ص�� َل َ��واتٌ َو َم َ�س ِاج ُد
هلل َك ِث ًريا،(((
ا�س ُم ا ِ
ُي ْ��ذ َك�� ُر ِفي َها ْ
احلج.40 :
((( ّ

اختلفت ت�سمي ُة ه��ذه ال��� ُّدور
و�إنْ
ْ
العباد ّية (�صوامع ،و ِب َيع ،و�صلوات،
وم�ساجد) � ،اّإل �إنّ هد َفها وغايتَها
هلل ع�� ّز
واح�������د ٌة ،وه����ي ع���ب���اد ُة ا ِ
أ�صبحت
وج��� ّل ،ف ِ��م��ن �أج ِ���ل ذل��ك �
ْ
ا ُ
حل�سين ّي ُة مركز ًا ومع َلم ًا دين ّي ًا له
قد�س ّيتُه و�أه ّم ّيتُه و�أث�� ُره الكب ُري يف
�إظ��ه��ار وح���دة امل�سلم َني امل�ؤمن َني
وتكاتفهم وتفانيهم يف االل��ت��زام
بعبادة الباري ع ّز وج�� ّل ،وما �أمر
ب��ه اهلل ور���س��ول��ه ِم���ن م����و ّدة ذوي
النبي التي جعلها ُ
اهلل
قربى ّ
فر�ض ًا على خليق ِت ِه و�أجر ًا ،وجزا ًء
النبي  من �أذىً
ملا تع ّر�ض له ُّ

جهد
وق�ساو ٍة
وحمن ،وملا بذله ِمن ٍ
ٍ
فمن
ومعانا ٍة يف تبليغ ال ِّر�سالةِ ،
جاءت
أجل �أدا ِء ح ِّقه يف ذوي قرباه ْ
� ِ
فكر ُة �إن�شا ِء ا ُ
أخذت
حل�سين ّي ِة التي � ْ
على عاتقها مه ّم َة �إحياء �أمر �أهل
البيت  وذكرهم ،من والداتهم
و�شهاداتهم ،وب���ي���ان ح ِّقهم
وحقوقهم التي فر�ضها ُ
اهلل على
عباده ،وال��ذي هو �إحيا ٌء ّ
لل�شريعة
دي الأ�صيل.
وال ّدين املح ّم ّ
أ�سي�س ا ُ
ات
حل�سين ّي ِ
يعود زمانُ ت� ِ
ب�شكل عام �إىل ما بعد �شهادة الإمام
ٍ
ا ُ
حل�سني  عام (61ه��ـ)؛ �إذ �إنَّ
املع�صوم �أق َّر ق�ض ّية �إن�شاء
��ام
َ
الإم َ
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ٍّ
خا�ص ُيذكر فيه �أم ُرهم ،وما
حمل ٍّ
جرى على الإمام ا ُ
حل�سني و�أهل
وت�ضحيات،
ظلم
ٍ
بيته و�أ�صحابه من ٍ
و�أم َر ب�إحيائه « ،فقال  لف�ضيل:
جتل�سونَ وحت��� ّد ُث���ونَ ؟ ق���ال :نعم
علت فداك ،قال� :إنَّ َ
املجال�س
تلك
ُج ُ
َ
�أُ ِح ُّبها ،ف�أح ُيوا �أمرناَ ،ر ِح َم ُ
اهلل َمن
�أَ ْح َيا �أمرنا ،(((فمنذ ذلك الوقت
���ت �شيع ُة �أه��ل البيت  على
د�أب ْ
�إن�شاء ا ُ
ات؛ امتثا ًال لأمر
حل�سين ّي ِ
املع�صوم  ،ال���ذي ي��ك��ون �أم��ره
�أمر اهلل ور�سوله ،كما هو مقت�ضى
ع�صم ِته و�إمامته.
((( جامع �أحاديث ال�شيعة.547/12 :

ِومن بني تلك ا ُ
حل�سين ّيات التي
ك��ان لها ال���� ّدور ال��ب��ارز يف مدينة
ال��ب�����ص��رة ،ه��ي (ح�سين ّي ُة امل��رب ِ��د
القدمي).
قع
امل ْو ُ

تق ُع ا ُ
حل�سين ّية يف منطقة املربد
ال���ق���دمي� ،إح�����دى م��ن��اط��ق ق�ضاء
الزُّبري ،وهي من املناطق النفط ّية،
التي ُ�ش ِّيدت ّ
ملوظفي �شركة نفط
ال��ب�����ص��رة امل���ح���دودة ،ال��ت��ي كانت
م�ستعمر ًة من قبل الإنكليز� ،أراد
�أه��ل املنطقة  -الذين ك��ان جلُّهم
ّ
���ف�ي�ن� -أنْ ي��ب��ن��وا لهم
ِم���ن
امل���وظ َ
ح�سين َّي ًة تكون مكان ًا لعبادتهم و�أداء

�شعائرهم الدين ّيةَ ،
فبا�شر ُ
بع�ضهم
ببناء ا ُ
حل�سين ّية ،وكان ال َّدو ُر الكب ُري
والبار ُز يف بنائها للمرحوم احلاج
العطبي) ،واملرحوم
(خ�ضري َف ْد َعم
ّ
احل����اج (رم�� ّي�����ض �شبيب ج�بر)،
واملرحوم ال�س ّيد (�سعيد احللو)،
وكان ذلك يف عام (1956م).
ُ
القدمية
�صف ُتها

ُب��ن��ي ْ��ت ا ُ
حل�����س��ي��ن�� ّي�� ُة يف ب��داي��ة
ت�أ�سي�سها بنا ًء ُمتوا�ضع ًا من الطابوق
�����ص بطول (14م)،
الأ�صفر ِ
واجل ّ
وع��ر���ض (8م) ،وارت���ف���اع (3م)
� اّإل قلي ًال� ،سق ُفها معقو ٌد بحديد
ال��� ِّ��ش��ي��ل��م��ان ،تتق ّدمها (ط��ارم�� ٌة)
5
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أنابيب من
باجتاه القبلة قائم ٌة على � َ
احل��دي��د ،امتدادها (2م) ،وتعلو
�سطح احل�سين ّي ِة ِمئذن ٌة حدي ٌد طو ُلها
َ
(4م) ،قاعد ُتها من الطابوق.
حرم احل�سين ّي ِة من ال ّداخل
�أ ّما ُ
فم� َّؤطر يف �أع�لاه ب�سور ِة (ي�س)،
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���ت ب��خ ٍّ
����د ُخ ّ
��ط ج��م��ي ٍ��ل ،ب��ي ِ��د
وق ْ
���ط ْ
ّ
اخلطاط (�ضياء حب�ش) ،وي�ستق ُّر
حمراب احل�سين ّية يف و�سطها .ولها
ُ
�ين ال�� ّداخ��ل و�شماله،
بابان عن مي ِ
وبجنب ِّ
باب �ش ّب ٌ
وكانت يف
اك.
كل ٍ
ْ
ِّ
���رم مكتب ٌة ب�سيط ٌة يف ركنها
احل ِ

ال�شما ّ
ّ
مت�ضمنة َ
الكتب
بع�ض
يل،
ِ
ِّ
ال��ف��ق��ه�� ّي�� ِة والأخ�ل�اق��� ّي��� ِة وال��ع��ا ّم�� ِة،
ف�ض ًال عن امل�صاحف وبع�ض كتب
الأدع��ي��ة .و�أم���ام ب��ن��اء احل�سين ّي ِة
�ساح ٌة م�ساحتُها (80م )2تقريب ًا،
يحيطها وال��ب��ن��ا َء ���س��ي��ا ٌج خ��ارج ٌّ��ي
ٌ
ب�سيط ارت��ف��اع��ه م�ت�ران ون�صف
تقريب ًا �أو �أك�ثر بقليل ،وعلى ميني
اخل �إىل احل�سين ّي ِة وبجوارها
ال ّد ِ
ت�����س��ت��ق�� ُّر امل��غ��ا���س��ل ودورة امل��ي��اه
واملغت�سل.
دو ُرها و�أدوا ُرها

ا���س��ت��م�� ّرت احل�سين ّي ُة يف ذلك
الزَّمان بت�أدية ّ
الطقو�س العباد ّية

و�إق����ام����ة امل��ن��ا���س��ب��ات ال��دي��ن�� ّي��ة
موكب
واالج��ت��م��اع�� ّي��ة؛ � ْإذ �أُ ِّ���س��� َ��س
ٌ
للخدمة ا ُ
حل�سين ّي ِة با�سم (موكب
املربد) يف ال�سبعين ّيات ،وكان ِمن
ن�شاطاته اخلروج يف عزاء على �س ِّيد
ال�شهداء و�أهل بيته ّ
ُّ
الطاهرينَ ،
وبقيت ا ُ
حل�سين ّي ُة على ن�شاطها حتى
ْ
�ضت
ع��ام (1981م) ،بعدها تع َّر ْ
والتخريب وال َّن ْه ِب يف
إغالق
�إىل ال ِ
ِ
بحجة �أ ّنها
ال�سابقّ ،
زمن النظام ّ
وك�� ٌر للخارج َني على نظام البعث
فر َغ ْت ِمن حمتوياتها
امي ،ف�أُ ِ
ّ
ال�ص ّد ّ
من قبل �أح ِ��د �أزالم النظام البائد
وق�سمها على
بعد ما ا�ستوىل عليها َّ
7
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��س��ام ،و� َّأج��ره��ا للبع�ض ،و�ألغى
�أق��� ٍ
العبادي.
دو َرها
ّ
ويف ن��ه��اي��ة ع����ام (1996م)
��ه��ود حثيث ٍة من
حت��دي��د ًا ،وب��ع��د ج ٍ
�أه�����ايل امل��ن��ط��ق��ة ،حت���� َّرك بع�ض
وج��ه��ائ��ه��ا ،وه���م ُك��� ٌّل ِم���ن :احل��اج
التميمي
ط��اه��ر حم��م��ود ح�����س�ين
ّ
(�أب��و حممود) ،متوليّ ا ُ
حل�سين ّية
احل����ايل ،وجن���م ع�� ّب��ود ع��ل��ي (�أب���و
�سهيل) ،وكرمي حم�سن عزيز (�أبو
�شاكر) ،على �أحد الأ�شخا�ص ،الذي
كان له �سلط ٌة يف ال ّدولة �آنذاك ،يف
�سبيل �أنْ يقدِّ م َ
بع�ض امل�ساعدات
لل�سماح بفتح احل�سين َّي ِة،
الإدار ّي��ة ّ
8
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يت ِمن
وبالفعل ،ح�صل ذلك ،و�أُخ ِل ْ
�ساكنيها ،و�أُ ِع َيد تنظي ُمها وتعم ُريها
وفتحها للم�ص ِّل َني عام (1997م)،
ُ
وقد
و�أُ ِقي َم ْت فيها �صال ُة اجلماعةْ ،
تعاقب على �إمامة اجلماعة فيها
َ
جمل ٌة م��ن امل�شايخ ،وه��مّ :
ال�شيخ
احل�ساينّ ،ثم ّ
ال�شيخ �ضياء
جناح ّ
العبادي ،ث ّ��م ّ
ال�شيخ ر�شاد كاظم
ّ
عو�ش ،وهو ِمن َ�س َك َنة منطقة املربد

اجلديد �سابق ًا ،و�أحد طلاَّ ب حوزة
النجف الأ���ش��رف ،وا�ستم ّر ف�تر ًة
ِمن الزّمن ،جاء بعده ّ
ال�شيخ �أحمد
ال�سليطيّ ،ثم ّ
ال�شيخ �أ�سعد �شاكر،
ّ
يف عام (2010م) ،وما يزال ي�ؤ ُّم
�ين و ُي��ح��ي��ي يف احل�سين ّية
امل�����ص�� ِّل َ
ج��م��ل�� ًة م���ن ال�ب�رام���ج ال��ع��ب��اد ّي��ة،
ِّ
كالزيارات والأدع��ي��ة امل���أث��ورة عنْ
�أه ِ��ل البيت ،ف�ض ًال عن �إلقاء
املحا�ضرات الدين ّية ،وعند ذهابه
��ن��وب ع��ن��ه ّ
ال�شيخ
�إىل ال��ن��ج��ف ي ُ
التميمي).
(منتظر
ّ
ٌ
ٌ
وفرادة
ميزة

امتازت ح�سين ّي ُة املربد القدمي
ْ

���ت حمف ًال
ب���أ َّن��ه��ا �أ َّو َل َم���ن �أق���ام ْ
لل�صديق ِة ّ
الطاهر ِة يف الب�صرة
ّ
يف تلك الأع��وام احلرجة؛ � ْإذ كان
ال�سبق يف �إقامة الوالدة
لها ق�صب َّ
امل��رك��ز ّي��ة ل�س ّيدة ال ِّن�ساء فاطمة
ي��وم
الزّهراء يف ك ِّ��ل ع ٍ
���ام ،يف ِ
ال��ع�����ش��ري��نَ م��ن ج��م��ادى الآخ����رة،
على ال�� ُّرغ��م ِم��ن تع َّر�ضها لكث ٍري
امل�ضايقات ِمن جانب احلزب
ِمنَ
ِ
لإق��ام�� ِة مثل ه��ذا امل��ح��ف ِ��ل ،ولكنَّ
�إ�صرا َر �أه ِلها والقائم َني عليها على
�إقامة املحفل جعله ي��زدا ُد جناح ًا
وتوفيق ًا عام ًا بعد ع��ام ،وق ْ��د مل�س
�أهلها برك َة الزهراء يف ذلك،
9
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ويف تط َّو ِر ا ُ
حل�سيني ِة ودميومتيها،
علم ًا �أنّ �أغلب �أن�شطة احل�سين ّية
بجهد
وم��ن �ضمنها احلفل تقام ٍ
��اون �أه ِ���ل املنطق ِة
�شخ�صي ب��ت��ع ِ
ّ
وال ّنا�س اخل�ّيررّ ي��نَ  ،وبركات �أهل
البيت  ،ولي�س لها مور ٌد ما ّ
يل
هلل
ث��اب ٌ��ت يدعمها ،وه��ي
ِ
بحمد ا ِ
م�ستم ّر ٌة يف م�سري ِتها.
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املغرب ،بو�صفها
الكر ِمي بعد �صال ِة
ُ
ِ
أن�شطة احل�سين ّي ِة
�
للح�سين ّية جمموع ٌة من الأن�شطة ورد ًا يوم ّي ًا جماع ّي ًا.
مبجل�س
بع�ضها � -4إحيا ُء ليل ِة اجلمعة
وال��ف��ع��ال�� ّي��ات امل��خ��ت��ل��ف��ةُ ،
ٍ
احل�سيني –�أحيان ًا ،-وتحُ يى
دوري ،والآخ���ر م�ستم ٌّر ،للعزاء
مو�سمي
ٌّ
ّ
ٌّ
ثابت تقريب ًا.
ليلة الثالثاء
مبجل�س ٍ
ٍ
وهي كما ي�أتي:
� -1إقام ُة �صال ِة اجلماعة فيها
ب�شكل �شبه م�ستم ٍّر ح��ال�� ّي�� ًا ،مع
ٍ
حم��ا���ض��ر ٍة خمت�صر ٍة يف التذكري
بروايات �أهل البيت وم�ضامينها
ي����وم����ي الأرب����ع����اء
ال���ع���ال���ي���ة ،يف َ
� -5إح��ي��ا ُء منا�سبات �شهادات
واخلمي�س ،بعد �صالة الع�شاءين.
��ال
 -2يف ي���وم اخل��م��ي�����س  -ليلة الأئ��� ّم���ة الأطهار ل��ث�لاث ل��ي ٍ
���دوري غالب ًا� ،أو ليلتني –�أحيان ًا. -
اجلمعة -ي��ك��ونُ املجل�س ال ُّ
 -6ا����س���ت�������ض���اف��� ُة اخل���ط���ب���اء
لدعاء كميل ،وزيارة عا�شوراء.
 -3تالو ُة �صفحت ِني ِمن القر� ِآن احل�سين ّي َني يف �أ ّي��ام �شهر رم�ضان
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املبارك ،لثالث وع�شرين ليل ًة تقريب ًا-7 ،الإع������داد وال��ت��ن��ظ��ي��م ملولد
يتم الإع��داد له
و�أ ّيام حم ّرم احلرام للع�شرة الأوىل الزهراء ؛ � ْإذ ّ
َ
وقد متت ُّد �إىل الثالثة.
والثانيةْ ،
وبدعم ِمن
�شهر من موعده،
قبل ٍ
ٍ
مكتب ممثل ّية املرجع ّية الدين ّية
ِ
وت�ضافر م��نَ الإخ��و ِة
يف ال�� ّزب�ير،
ٍ
ِم���ن ر ّواد احل�����س��ي��ن�� ّي��ة؛ � ْإذ ُتعقد
االج��ت��م��اع��ات املتعاقبة ملناق�ش ِة
و�سبل تطويرها،
ف ّعال ّيات املولد ُ
واختيار ال�شخ�ص ّيات امل�شاركة،
وتنظيم احلفل ،بو�صف ا ُ
حل�سين ّية
ه��ي امل��ك��ان ال��ذي يحت�ضنُ املولد
��ض��م امل��ول��د
امل��ي��م��ون ���س��ن��و ّي�� ًا ،وي��� ّ
ف��ع��ال�� ّي��ات م�����س��رح�� ّي�� ًة و���ش��ع��ر ّي��ة
وم�سابقة خمت�صرة �-أح��ي��ان�� ًا،-
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وك���ل���م���ات م����ع��ِّب�ِّرّ ة م���ن ال��ع��ل��م��اء ال�شخ�ص ّيات العلم ّية امل��ع��روف��ة
وال��ف�����ض�لاء ،وا���س��ت�����ض��اف��ة بع�ض للم�شاركة بهذا احلفل املهيب.
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 -8تفعي ُل جل�س ٍة �شهر ّي ٍة للإخوة
ِمن ر ّواد احل�سين ّية ،وغريهم ،يت ُّم
م�شروعها
االت�صال بهم ،وقد تب ّنى
َ
�سماحة ّ
ال�شيخ (�أ�سعد �شاكر)،
جمل�س
تت�ض ّمن ال ِّلقاء بالإخوة يف
ٍ
معينّ ٍ داخل ا ُ
حل�سين ّية� ،أو خارجها،
بيوت امل���ؤم��ن�ينَ ،و ُي�� َت��داول
يف �أح ِ��د ِ
أهل البيت ورواياتهم
فيها �ش�أنُ � ِ
���اب ال���ك���ايف ال��� ّ��ش��ري��ف،
م���ن ك���ت ِ
مبختلف املو�ضوعات (�أخالق ّية،
وعقائد ّية ،وغريها) ُتطرح �ضمنها
اال�ستف�سارات عن ال�� ِّرواي��ة ،وحت ُّل
ب��ال��� ّ��ش��ك��ل امل��ط��ل��وب ،ف��� ً
��ض�لا عن
بع�ض الأم���ور واملو�ضوعات
ط��رح ِ
االجتماع ّية والثقاف ّية والفكر ّية،
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وق�ضايا ّ
ال�شباب واملنطقة ،ومناق�شة
الأزمات املختلفة ،واقرتاح احللول
لها ،ونقل توجيهات املرجع ّية العليا
يف ال�� ّن��ج��ف الأ����ش���رف ل��ك��ي ي��ك��ونَ
ّ
وا�ضح
اب واملك ّلف على ت� ُّصو ٍر
ال�ش ُ
ٍ
ِمن �آراء املرجع ّية والواقع ،ف�ض ًال
عن تت ّبع امل�ؤمن َني وعيادة مري�ضهم
وتق�صي م�سافرهم ،ونحو ذلك،
ّ
واجلل�سة الآن يف �سنتها الرابعة
زمن ّي ًا.
ال�صيف ّية
� -9إق��ام�� ُة ال��� ّدورات ّ
ل��ط��ل��ب��ة امل����دار�����س االب���ت���دائ��� ّي���ة،
ال�صيف،
��ت��و���س��ط��ة ،يف ف�صل ّ
وامل ّ
وقت التعطيل؛ � ْإذ ّ
تنظم ا ُ
حل�سين ّية
حلقات ال�� ّدر���س ح�سب الإع��م��ار،

و َينربي الإخوة من ّ
باب امل�ؤمن
ال�ش ِ
لإعطاء ال ّدرو�س يف الفقه والأخالق
والعقيدة والقر�آن ،وت�ستم ُّر غالب ًا
�شهر �أو �أكرث.
مل ّدة ٍ
 -10تب ّني م�شروع (ق���راءة يف
كتاب
كتاب) ،وهو يت�ض ّمن انتخاب ٍ
من قبل بع�ض امل�ؤمنني ،وتتعاقب
ال��ق��راء ُة عليه ملناق�شة مطالبه،

��اب (امل��راج��ع��ات)
وق ْ���د اخ��ت�ير ك��ت ُ
ل��ل��ع�ّل�اّ م��ة ع��ب��داحل�����س�ين ���ش��رف
ال�� ّدي��ن ب��اك��ور ًة للم�شروع ،فقرئ
ق��راء ًة فاح�ص ًة تهدف �إىل تثبيت
عقيدة ّ
ال�شيعة الإمام ّية من خالل
مطارحات الكتاب املذكور ،الذي
ي��ت��م�� ّي��ز ب���أ���س��ل��وب��ه ال��ع��ل��م ّ��ي املتني
البعيد ع��ن امل��ه��ات��رات الكالم ّية،
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مع املو�ضوع ّية يف الطرح ،والق ّوة
يف البيان ،لرت�سيخ العقيدة بنح ٍو
دقيق ،مع تت ّبع حجج اخل�صم
علمي ٍ
ٍّ
وقد تب ّنى امل�شروع
وكيف ّية مناورتهْ ،
�سماحة ال�شيخ (�أ���س��ع��د �شاكر)،
ويح�ضره ث ّلة من امل�ؤمن َني من ر ّواد
احل�سين ّية ،ووقته يوم الأربعاء من
ِّ
كل �أ�سبوع بعد �صالة الع�شاءين يف
دي��وان احل�سين ّية ،وق ْ��د تاله كتاب
عقائد الإمام ّية ،على �أمل �أنْ تل َيهما
كتب �أُ َخر �إنْ �شاء اهلل.
ٌ
ف�ض ًال عن الأن�شطة االجتماع ّية
املختلفة ،والعمل على تفعيل بع�ض
الن�شاطات امل�ستقبل ّية.
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�أبر ُز ُخطبائها

تعا َق َب على احل�سين ّي ِة جمل ٌة من
�صدحت حناج ُرهم
ممن
ْ
اخلطباء ّ
ِم���ن ع��ل��ى م��ن�بره��ا ،م��ن �أب��رزه��م:
ّ
النا�صري ،وال�شيخ
ال�شيخ عبد اهلل
ّ
الكربالئيّ ،
وال�شيخ �صالح
عامر
ّ
ال�� ُدج��ي��ل ّ��ي وجن��ل��ه ال��� ّ��ش��ي��خ جعفر،
وال�شيخ �إح�سان الزاهدّ ،
ّ
وال�شيخ علي
ال�شكريّ ،
ّ
إبراهيمي،
وال�شيخ جعفر ال
ّ
ّ
وال�شيخ حم�سن اخلزاعي ،وال�س ّيد
حم�� ّم��د ال�����ش��وك ّ��ي ،وال�����س�� ّي��د جعفر
��ري،
امل���ر ّوج ،وال�س ّيد طعمة اجل��اب ّ
وال�س ّيد جعفر امل�شع�شع ،وال�س ّيد علي
املو�سوي،
حبل املتني ،وال�س ّيد �أحمد
ّ
ّ
التميمي ،وغريهم.
وال�شيخ منتظر
ّ

ال��� ّ��ش��خ�����ص � ّي� ُ
�ات ال��ت��ي ْ
زارت
ُ
احل�سين ّي َة

زار ح�����س��ي��ن�� ّي�� َة امل��رب��د ال��ق��دمي
العدي ُد من ّ
خ�صيات ،منهم:
ال�ش ّ
�����س��وي��ج ،وجنله
�����س�� ِّي��د ح��ام��د ال ّ
ال َّ
�����س�� ّي��د حم�� ّم��د زك���ي (رح��م��ه��م��ا
ال ّ
اهلل تعاىل) ،يف �إح��دى منا�سبات
ال�سيد
والدة الزهراء ،وك���ذا ّ
ال�صايف،
ال�سيد عبد احلكيم ّ
علي ّ
ّ
وقد كان
وال�شيخ �ضياء زين ال ّدينْ ،
ُ
ّ
الفاعل
لل�شيخ (حم ّمد فلك) ال ّدو ُر
يف م�سرية احل�سين ّية ون�شاطاتها
الدين ّية واالجتماعية ،فكان ال ّراعي
والأب جلمل ِة �أن�شطتها.

التط ّو ُر العمراينُّ للح�سين ّي ِة
و�صف ُتها احلديثة

ال�سعة
مل تكن احل�سين ّي ُة بهذه َّ
وا ُ
حل ّلة اجلديدة –كما ذكرنا -ومل
العقاري)،
تكن داخل ًة يف (الطابو
ّ
ولكنْ بامل�ساعي احلثيثة من القائم َني
خا�ص
عليها َّمت ا�ستح�صال (طابو) ٍّ
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أ�صبحت م�ساحتُها الإجمال ّية
بها ،و�
ْ
(4000م) ،وبعدها �سعى القائمونَ
���ت�ب�رع���ات م���ن �أه���ل
�إىل ج��م��ع ال ّ
أ�شخا�ص
املنطقة ،واخليرّ ينَ ِمن ال
ِ
ا ّل��ذي��نَ ك��ان لهم ال��� ّدو ُر ال��ب��ار ُز يف
تو�سعة بناء احل�سين ّية ،وخ�صو�ص ًا
امل��رح��وم احل��اج (طوينة) ،وول��ده
احلاج (حم ّمد جعفر) متوليّ جامع
الزهراء يف ال��زّب�ير ،وكذلك
ال�� ّدك��ت��ور امل��رح��وم (ي��ون�����س خلف
ال��ن ّ��وار) ،كذلك الأخ (�أب��و تراب)
(بهاء جنم �سهيل) ،واحلاج (بدر
بجاي) ،من �أجل بنائها وتو�سعتها،
ّ
هلل ذل����ك ،وارت��ف��ع
ف��ت َّ��م ب��ح��م ِ��د ا ِ
18
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بنا�ؤها ،و�صفتها احلديثة الآن ،كما
ي�أتي:
تبلغ م�ساحتها احل��ال�� ّي��ة -كما
ذكرنا4000( -م) تقريب ًا ،طولها
(24م) ،وع��ر���ض��ه��ا (12م)،
وارتفاعها (6م) تقريب ًا ،بنيت بنا ًء
م�س َّلح ًاُ ،
باحلجر املط ّعم
فت
وغ ِّل ْ
ِ
ُ
وت�شتمل على (طارم ٍة) يف
باملرمر،
اجلهة اخللف ّية متت ُّد �إىل (4م).
أب���واب
حل��رم احل�سين ّية �س ّت ُة � ٍ
خ�شب ّي ٍة ك��ب�ير ٍة� ،أرب���ع��� ٌة منها يف
واجهة املدخل ،اثنان ِمن الأربعة
���اوران يف
���ان م���ت���ج ِ
ُرك���ن���ان ،واث���ن ِ
ال��و���س��ط ،و���ش�� ّب��اك��ان م��ق ّ��و���س��ان يف

امل�سامت ملحرابها ،وحرم
اجل��دار
ْ
��ال من النقو�ش؛ � ْإذ
احل�سين ّي ِة خ ٍ
ارت�أى ُ
احلرم
جتريد
بع�ض الأخو ِة
َ
ِ
ال�� ّداخ��ل ِّ��ي م��ن النقو�ش زي����اد ًة يف
توجه امل�ص ّلي يف �صالته ،ويف و�سطه
ّ
أ�سطوانات ،ب َني ِّ
كل �أ�سطوان ٍة
ثالث �
ٍ
يتو�سط حمرا َبها
و�أخ��رى (6م)ّ ،

����رم ،وي��ك��ونُ يف وج��ه ال�� ّداخ��ل
احل ُ
ال�ساج،
�إليها ،وفيه من ٌ
رب من خ�شب ّ
ق�شت على
ُعمل بعناي ٍة فائق ٍة ،و ُن ْ
جانبيه �آيتا (املو ّدة والتطهري) ،ويف
قو�سه الأعلى ُن ِق َ�ش احلديثُ
النبوي
ُّ
ال�شريف:ح�س ٌ
ني م�� ّن��ي و�أ َن���ا ِم��نْ
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ربع مببل ِغ �إن�شائه
ُح�سني »(((ْ ،
وقد ت ّ
ال ّدكتور (يون�س الن ّوار) رحمه اهلل.
كبريتان
��ان
ِ
���رم خ��زان��ت ِ
ويف احل ِ
ن�سب ّي ًا ،ت�ض ّم ِان ُكتُب ًا كثري ًة متن ِّوع ًة،
وكتب الأدعي ِة
ف�ض ًال عن
ِ
امل�صاحف ِ
وال ِّ
����زي����ارات .وخ��ل��ف احل�سين ّي ِة
((( كامل الزيارات.166 :
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احلال ّي ِة �ساح ٌة وا�سع ٌة ُت�ستث ُمر يف
مولد الزّهرا ِء  ،وا�ستقبال
�إقامة ِ
احل�ضور.
ُ
وت�شتمل احل�سين ّي ُة –�أي�ض ًا -على
قاعت ِني :قاعة ا�ستقبال ُّ
ال�ضيوف،
للح�سين ّية،
وتكون على ميني ال ّداخل ُ
مبوازاة احلرم ،وقاع ٌة �أخرى على

وقد
ي�سا ِر احلرم ،وبابها
خارجيْ ،
ٌّ
ُثمرت لعقد جمال�س الفاحتة
ا�ست ْ
على الأم���وات يف املنطقة ،وتكون
خم�ص�ص ًة لل ِّن�ساء يف �أ ّي��ام املح ّرم
َّ
�أو �شهر رم�ضان ،وت�ض ُّم هذه القاعة
خمزن ًا ومطبخني ،ال ّرئي�س م�ساحتُه
( ،)6×8والآخ�� ُر �صغري م�ساحتُه
وقد كان ل�شركة
( ،)3×3وح ّمام ًاْ ،
املهم يف دعم
ِ
نفط اجلنوب ال�� َّدور َّ
ا ُ
حل�سين ّية ،وخ�صو�ص ًا القاعت ِني
واحل ّمامات.
الر� ُ
للح�سين ّي ِة
ؤية امل�ستقبل ّي ُة ُ

يعتزم الأخ����و ُة ال��ق��ائ��م��ونَ على
ُ
احل�سين ّية تطوير الواقع العمرا ّ
ين

فقد
للح�سين ّية يف امل�ستقبل ،وعليه ْ
ر�س ُموا ّ
خطة لذلك ،وكما ي�أتي:
 �إن�شا ُء قاع ٍة متع ّددة الأغرا�ض،مب�����س��اح��ة ( )40×24م���ن دون
�أعمدة.
 �إن�شا ُء مدر�س ٍة دين ّي ٍة بثالثةطوابق.
��س��ل مب�ساحة
 �إن�������ش���ا ُء م��غ��ت��� ٍ(120م.)2
 �إن�شا ُء دا ِر �ضياف ٍة مب�ساحة(200م ،)2ب���أرب��ع��ة ط��واب��ق ،مع
خا�ص ٍة بال ِّن�ساء تع ُلو القاع َة
قاع ٍة ّ
احلال ّية.
ومن اهلل التوفيق.
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ُ
تعر�ضتْ لها
امل�ضايقات التي ّ
احل�سين ّية ،والت�ضحيات التي
قدمتها
ّ

و�إغ�ل�اق ا ُ
حل�سين ّية ،و�أ���ص�� َّر على
تعليق �صور ٍة للطاغية فيها � ،اّإل �إنّ
املتوليّ �أ�ص َّر على ال ّرف�ض ،و�أرج َع
ُ
كيد ُّ
الطغاة �إىل نحورهم.
اهلل َ
وق ْ��د ق َّد َمت ا ُ
حل�سين ّية ث ّل ًة من
ُّ
ال�شهداء ،منهم :احلاج (رم ّي�ض)،
ال��ذي اع ُت ِق َل �أوالدُه و�أُع ِ��دم��وا بعد
دت ع��ائ��ل�� ُت�� ُه يف تلك
ذل���ك ،و� ُ���ش��� ِّر ْ
الفرتة ،وكذلك ال�س ّيد (�سعيد)،
للح�سين ّية.
وكانا ِمن امل� ّؤ�س�س َني ُ

���ض��ت ا ُ
حل�����س��ي��ن�� ّي�� ُة لكث ٍري
ت��ع�� ّر ْ
م��ن ال�ضغوطات يف ذل��ك الوقت
����د �أزالم
الع�صيب ،منها �أنَّ �أح َ
ال�� ِّن��ظ��ام البائد يف �إح���دى امل�� ّرات
دخ��ل احل�سين ّية ،ف��ق��ال� :إنَّ هذه
ا ُ
حل�سين ّية ينق�صها �شيء؟ فقال
طلب �إح�ضا َره،
له املتوليّ بعد �أنْ َ
ينق�صها؟
َخدَ ُ
وم��ا ه��و ال�����ش��ي ُء ال���ذي ُ
مة ُ
احل�سين ّية وم�ؤ ّذنوها
قالُ :
ينق�صها �صور ُة قائد احلملة يف بداية الت�أ�سي�س كان احلاج
الإميان ّية! ف�أجابه :ما عالقة �صورته (رم ّي�ض) م��� ِّؤذنَ ا ُ
وقد
حل�سين ّيةْ ،
با ُ
�ين
حل�سين ّية؟ فمكانها لي�س هنا ،تعاقب عليها جملة م��نَ امل���ؤ ّذن َ
فغ�ض َب ِمن ِ
ِ
كالمهّ ،
وتوعد بالقتل م��ن��ه��م :احل���اج ك���رمي �أب���و �شاكر،
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واحل����اج حميد لفتة �أب���و م��اج��د،
واحل��اج حم ّمد ح�سني �أب��و و�سام،
فيتعاقب على
وغريهم ،و�أ َّما اليوم
ُ
أذان جمل ٌة من الأخ���وة ،منهم:
ال ِ
الأخ ف�ؤاد �شهاب ،والأخ علي عودة،
واحل��اج �أبو �إح�سان ،والأخ و�صفي
طاهر حممود ،والأخ م�سلم �أ ّيوب،
وغريهم ،وهم ِمن خ ّدام ا ُ
حل�سين ّية
مع احلاج طاهر متو ِّليها ،ويت�ضاف ُر
معهم �شباب املنطقة من امل�ؤمن َني
املتعاوننيَ ،الذين يه ُّبون لتقدمي
أمر ما،
العون واخلري ما �إنْ يك ِّلفوا ب� ٍ
فغدوا ِمن املتعاون َني ح ّق ًا ،م�صداق ًا
َ
لقوله تعاىلَ  :و َت َعا َو ُنوا َع َلى البرِ ِّ
وال�� َّت�� ْق َ��وى َو اَل تَ�� َع��ا َو ُن��وا َع�� َل��ى الإ ْث ِ���م

َوال ُع ْد َوان.(((
كذلك ف����إنّ احل�سيني َة عامر ٌة
ال�سنِّ الذين
بح�ضور كثري من كبار ّ
لهم ال��دو ُر البارز؛ � ْإذ يقتدي بهم
ّ
وال�صغار ،وبع�ضهم تو ّفاه
ال�شباب ِّ
اهلل كاحلاج (تومان فرج) ،واحلاج
(عبد الر�ضا) ،وغريهما ،و�أطال
اهلل يف �أعمار الباقني منهم.
فقد �أ ّدت احل�سين ّياتُ
وختام ًاْ ،
الب�صري خدمات ج ّلى
يف واقعنا
ّ
إ�سالمي ال تقل �ش�أن ًا عن
للمجتمع ال
ّ
امل�ساجد ،و�ستبقى �-إنْ �شا َء ُ
اهلل-
ال�سالك َني وحم ِّبي
�شمع ًة تنري َ
درب ّ
�أه ِ��ل البيت  ،و�آخ��ر دعوانا �أن
رب العاملنيَ.
احلم ُد ِ
هلل ِّ
((( املائدة.2 :
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