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ِب�ْشِم اهلِل الّرحمِن الّرحيِم
مقّدمة

املنظ�ر  يف  احل�شينّيُة  تــقــلُّ  ل 
بل  امل�شجِد،  عن  ّيًة  اأهمِّ الإ�شالمّي 
املهّمة  الدينّية  املعامل  اإحــدى  هي 
يف الإ�شالم، وعند املذهِب ال�ّشيعّي 
من  مــ�ــشــداٌق  وهــي  باخل�ش��س، 
اأمر  التي  الِعبادة  مراكز  م�شاديِق 
اهلُل تعاىل باحِلفاظ عليها، والّدفاع 
اهلِل  َدْفــُع  تعاىل:َوَلْ�َل  قال  عنها، 
َمــْت  َلــُهــدِّ ِبَبْع�ٍس  ُهْم  َبْع�شَ ــا�ــَس  الــنَّ
َوَم�َشاِجُد  ــَلــَ�اٌت  َو�ــشَ َوِبــَيــٌع  َ�اِمُع  �شَ
،)1(َكِثرًيا اهلِل  ا�ْشُم  ِفيَها   ُيــْذَكــُر 

)1( احلّج: 40.

ور  الـــدُّ هــذه  ت�شميُة  اختلفْت  واإْن 
العبادّية )�ش�امع، وِبَيع، و�شل�ات، 
وغايَتها  هدَفها  اإّن  اإّل  وم�شاجد(، 
عــّز  اهلِل  ـــادُة  عـــب وهــــي  واحـــــــدٌة، 
اأ�شبحْت  ــك  ذل اأجـــِل  فــِمــن  وجـــّل، 
له  دينّيًا  ومعَلمًا  مركزًا  احُل�شينّيُة 
يف  الكبرُي  واأثــُره  واأهّمّيُته  قد�شّيُته 
امل�ؤمننَي  امل�شلمنَي  وحـــدة  اإظــهــار 
اللــتــزام  يف  وتفانيهم  وتكاتفهم 
اأمر  وما  وجــّل،  عّز  الباري  بعبادة 
ِمـــن مــــ�ّدة ذوي   ــه اهلل ور�ــشــ�لــه  ب
اهلُل  جعلها  التي   النبّي قربى 
وجزاًء  واأجرًا،  خليقِتِه  على  فر�شًا 
اأذًى  من    النبيُّ  له  تعّر�س  ملا 
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وق�شاوٍة وحمٍن، وملا بذله ِمن جهٍد 
فِمن  �شالة،  الرِّ تبليغ  يف  ومعاناٍة 
ه يف ذوي قرباه جاءْت  اأجِل اأداِء حقِّ
اأخذْت  التي  اإن�شاِء احُل�شينّيِة  فكرُة 
اأهل  اأمر  اإحياء  مهّمَة  عاتقها  على 
ولداتهم  من  وذكرهم،    البيت 
هم  حقِّ وبـــيـــان   ،و�شهاداتهم
على  اهلُل  فر�شها  التي  وحق�قهم 
لل�ّشريعة  اإحياٌء  ه�  والــذي  عباده، 

والّدين املحّمدّي الأ�شيل.
احُل�شينّياِت  تاأ�شي�ِس  زماُن  يع�د 
ب�شكٍل عام اإىل ما بعد �شهادة الإمام 
اإنَّ  اإذ   عام )61هـــ(؛  احُل�شني 
اإن�شاء  ق�شّية  اأقرَّ  املع�ش�َم  الإمــاَم 

حملٍّ خا�سٍّ ُيذكر فيه اأمُرهم، وما 
جرى على الإمام احُل�شني واأهل 
بيته واأ�شحابه من ظلٍم وت�شحياٍت، 
واأمَر باإحيائه، » فقال  لف�شيل: 
نعم  قـــال:  ـــ�َن؟  وحتـــّدُث جتل�ش�َن 
ُجعلُت فداك، قال: اإنَّ تلَك املجال�َس 
اأُِحبُّها، فاأحُي�ا اأمرنا، َرِحَم اهلُل َمن 
ال�قت  ذلك  فمنذ   ،)1(اأمرنا اأَْحَيا 
على    البيت  اأهــل  �شيعُة  داأبـــْت 
لأمر  امتثاًل  احُل�شينّياِت؛  اإن�شاء 
اأمــره  يــكــ�ن  الـــذي   ، املع�ش�م 
كما ه� مقت�شى  ور�ش�له،  اأمر اهلل 

ع�شمِته واإمامته.

)1( جامع اأحاديث ال�شيعة: 547/12. 
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التي  احُل�شينّيات  تلك  بني  وِمن 
مدينة  يف  ــبــارز  ال الــــّدور  لها  ــان  ك
املــربــِد  )ح�شينّيُة  هــي  الــبــ�ــشــرة، 

القدمي(.
املْوقُع

تقُع احُل�شينّية يف منطقة املربد 
ق�شاء  مــنــاطــق  اإحـــــدى  الـــقـــدمي، 
بري، وهي من املناطق النفطّية،  الزُّ
نفط  �شركة  مل�ّظفي  �ُشيِّدت  التي 
الــبــ�ــشــرة املـــحـــدودة، الــتــي كانت 
اأراد  الإنكليز،  قبل  من  م�شتعمرًة 
جلُّهم  كــان  الذين   - املنطقة  اأهــل 
لهم  يــبــنــ�ا  اأْن  املـــ�ّظـــفـــنَي-  ـــن  ِم
ًة تك�ن مكانًا لعبادتهم واأداء  ح�شينيَّ

هم  �شعائرهم الدينّية، فبا�َشر بع�شُ
وُر الكبرُي  ببناء احُل�شينّية، وكان الدَّ
احلاج  للمرح�م  بنائها  يف  والبارُز 
)خ�شري َفْدَعم العطبّي(، واملرح�م 
جــرب(،  �شبيب  ــ�ــس  )رمــّي احلــــاج 
احلل�(،  )�شعيد  ال�شّيد  واملرح�م 

وكان ذلك يف عام )1956م(.
�صفُتها القدميُة

ــُة يف بــدايــة  ــْت احُلــ�ــشــيــنــّي ــي ــن ُب
تاأ�شي�شها بناًء ُمت�ا�شعًا من الطاب�ق 
)14م(،  بط�ل  واجِلــ�ــسّ  الأ�شفر 
)3م(  وارتـــفـــاع  )8م(،  وعــر�ــس 
بحديد  معق�ٌد  �شقُفها  قلياًل،  اإّل 
)طــارمــٌة(  تتقّدمها  ــيــلــمــان،  ّ الــ�ــشِ
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باجتاه القبلة قائمٌة على اأنابيَب من 
وتعل�  )2م(،  امتدادها  احلــديــد، 
�شطَح احل�شينّيِة ِمئذنٌة حديٌد ط�ُلها 

)4م(، قاعدُتها من الطاب�ق.
الّداخل  اأّما حرُم احل�شينّيِة من 
)ي�س(،  ب�ش�رِة  اأعــاله  يف  ر  فم�ؤطَّ

ــٍل، بــيــِد  ــخــطٍّ جــمــي وقــــْد ُخـــّطـــْت ب
وي�شتقرُّ  حب�س(،  )�شياء  اخلّطاط 
حمراُب احل�شينّية يف و�شطها. ولها 
و�شماله،  الــّداخــل  ميــنِي  عن  بابان 
يف  وكانْت  �شّباٌك.  باٍب  كلِّ  وبجنبِّ 
ركنها  يف  ب�شيطٌة  مكتبٌة  احلـــرِم 
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الكتِب  بع�َس  نة  مت�شمِّ ال�ّشمايّل، 
ــِة،  ــعــاّم الــفــقــهــّيــِة والأخـــالقـــّيـــِة وال
كتب  وبع�س  امل�شاحف  عن  ف�شاًل 
احل�شينّيِة  بــنــاء  واأمـــام  الأدعــيــة. 
تقريبًا،  )80م2(  م�شاحُتها  �شاحٌة 
خــارجــيٌّ  �ــشــيــاٌج  والــبــنــاَء  يحيطها 
ون�شف  مـــرتان  ارتــفــاعــه  ب�شيٌط 
ميني  وعلى  بقليل،  اأكــر  اأو  تقريبًا 
وبج�ارها  احل�شينّيِة  اإىل  الّداخِل 
ــاه  املــي ودورة  ــل  املــغــا�ــش تــ�ــشــتــقــرُّ 

واملغت�شل. 
دوُرها واأدواُرها

ذلك  يف  احل�شينّيُة  ا�ــشــتــمــّرت 
العبادّية  الّطق��س  بتاأدية  مان  الزَّ

ــة  ــّي ــن ــدي واإقــــامــــة املــنــا�ــشــبــات ال
م�كٌب  ــَس  ــ� ّ ــشِ اأُ� اإْذ  والجــتــمــاعــّيــة؛ 
)م�كب  با�شم  احُل�شينّيِة  للخدمة 
ِمن  وكان  ال�شبعينّيات،  يف  املربد( 
د  ن�شاطاته اخلروج يف عزاء على �شيِّ
 ،هداء واأهل بيته الّطاهريَن ال�شُّ
وبقيْت احُل�شينّيُة على ن�شاطها حتى 
�شْت  تعرَّ بعدها  )1981م(،  عــام 
ْهِب يف  والنَّ والتخريِب  الإغالِق  اإىل 
اأّنها  بحّجة  ال�ّشابق،  النظام  زمن 
البعث  نظام  على  للخارجنَي  وكــٌر 
ّدامّي، فاأُفِرَغْت ِمن حمت�ياتها  ال�شّ
البائد  النظام  اأزلم  اأحــِد  قبل  من 
مها على  بعد ما ا�شت�ىل عليها وق�شَّ
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واألغى  للبع�س،  ــرهــا  واأجَّ اأقــ�ــشــاٍم، 
دوَرها العبادّي.

)1996م(  عــــام  نــهــايــة  ويف   
من  حثيثٍة  جــهــ�ٍد  وبــعــد  ــدًا،  حتــدي
بع�س  ك  املــنــطــقــة، حتــــرَّ اأهـــــايل 
ـــن: احلــاج  ـــلٌّ ِم وجــهــائــهــا، وهـــم ُك
التميمّي  حــ�ــشــني  حمــمــ�د  طــاهــر 
احُل�شينّية  مت�يّل  حمم�د(،  ــ�  )اأب
ــ�د عــلــي )اأبـــ�  احلــــايل، وجنـــم عــّب
�شهيل(، وكرمي حم�شن عزيز )اأب� 
�شاكر(، على اأحد الأ�شخا�س، الذي 
كان له �شلطٌة يف الّدولة اآنذاك، يف 
امل�شاعدات  بع�َس  م  يقدِّ اأْن  �شبيل 
ِة،  احل�شينيَّ بفتح  لل�ّشماح  ــة  الإدارّي

وبالفعل، ح�شل ذلك، واأُخِليْت ِمن 
�شاكنيها، واأُِعيَد تنظيُمها وتعمرُيها 
)1997م(،  عام  للم�شلِّنَي  وفتُحها 
واأُِقيَمْت فيها �شالُة اجلماعة، وقْد 
فيها  اجلماعة  اإمامة  على  تعاقَب 
ال�ّشيخ  وهــم:  امل�شايخ،  مــن  جملٌة 
�شياء  ال�ّشيخ  ثّم  احل�ّشاين،  جناح 
كاظم  ر�شاد  ال�ّشيخ  ثــّم  العبادّي، 
ع��س، وه� ِمن �َشَكَنة منطقة املربد 
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ب ح�زة  اجلديد �شابقًا، واأحد طالَّ
فــرتًة  وا�شتمّر  ــرف،  ــش الأ� النجف 
ِمن الّزمن، جاء بعده ال�ّشيخ اأحمد 
�شاكر،  اأ�شعد  ال�ّشيخ  ثّم  ال�شليطّي، 
ي�ؤمُّ  يزال  وما  )2010م(،  عام  يف 
احل�شينّية  يف  وُيــحــيــي  ــنَي  املــ�ــشــلِّ
ــة،  ــادّي ــب ــع ـــربامـــج ال ــًة مـــن ال جــمــل
عْن  املــاأثــ�رة  والأدعــيــة  يارات  كالزِّ
اإلقاء  عن  ف�شاًل   ،البيت اأهــِل 
ذهابه  وعند  الدينّية،  املحا�شرات 
ال�ّشيخ  عــنــه  يــنــ�ُب  الــنــجــف  اإىل 

)منتظر التميمّي(.
ميزٌة وفرادٌة

القدمي  املربد  ح�شينّيُة  امتازْت 

حمفاًل  اأقـــامـــْت  َمـــن  َل  اأوَّ ــهــا  ــاأنَّ ب
الب�شرة  الّطاهرِة يف  ديقِة  لل�شّ
كان  اإْذ  احلرجة؛  ــ�ام  الأع تلك  يف 
اإقامة ال�لدة  بق يف  ال�شَّ لها ق�شب 
فاطمة  �شاء  النِّ ل�شّيدة  املــركــزّيــة 
يــ�ِم  يف  عـــاٍم،  كــلِّ  يف   الّزهراء
الــعــ�ــشــريــَن مــن جــمــادى الآخــــرة، 
لكثرٍي  �شها  تعرَّ ــن  ِم غــم  الــرُّ على 
احلزب  جانب  ِمن  امل�شايقاِت  ِمَن 
ولكنَّ  املــحــفــِل،  هــذا  مثل  لإقــامــِة 
اإ�شراَر اأهِلها والقائمنَي عليها على 
جناحًا  يــزداُد  جعله  املحفل  اإقامة 
مل�س  وقــْد  عــام،  بعد  عامًا  وت�فيقًا 
ذلك،  يف   الزهراء بركَة  اأهلها 
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ودمي�متيها،  احُل�شينيِة  ِر  تط�َّ ويف 
احل�شينّية  اأن�شطة  اأغلب  اأّن  علمًا 
بجهٍد  تقام  احلفل  �شمنها  ومــن 
املنطقِة  اأهـــِل  بــتــعــاوِن  �شخ�شّي 
اأهل  وبركات  اخلــرّييــَن،  والّنا�س 
مايّل  م�رٌد  لها  ولي�س   ، البيت 
اهلِل  بحمِد  وهــي  يدعمها،  ثــابــٌت 

م�شتمّرٌة يف م�شريِتها.
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اأن�صطُة احل�صينّيِة 
للح�شينّية جمم�عٌة من الأن�شطة 
ها  بع�شُ املــخــتــلــفــة،  ــات  ــّي ــفــعــال وال
 ، م�شتمرٌّ والآخـــر   ، دوريٌّ م��شميٌّ 

وهي كما ياأتي: 
فيها  اجلماعة  �شالِة  اإقامُة   -1
مع  ــًا،  ــّي حــال م�شتمرٍّ  �شبه  ب�شكٍل 
التذكري  يف  خمت�شرٍة  حمــا�ــشــرٍة 
بروايات اأهل البيت وم�شامينها 
ــــاء  ــــع الأرب يــــ�َمــــي  الـــعـــالـــيـــة، يف 

واخلمي�س، بعد �شالة الع�شاءين. 
ليلة   - اخلــمــيــ�ــس  ـــ�م  ي يف   -2
الـــدوريُّ  املجل�س  يــكــ�ُن  اجلمعة- 

لدعاء كميل، وزيارة عا�ش�راء.
القراآِن  ِمن  �شفحتنِي  تالوُة   -3

الكرمِي بعد �شالِة املغرِب، ب��شفها 
وردًا ي�مّيًا جماعّيًا.

مبجل�ٍس  اجلمعة  ليلِة  اإحياُء   -4
للعزاء احل�شينّي –اأحيانًا-، وحُتيى 

ليلة الثالثاء مبجل�ٍس ثابٍت تقريبًا.

�شهادات  منا�شبات  اإحــيــاُء   -5
لــيــاٍل  لــثــالث   الأطهار الأئـــّمـــة 

غالبًا، اأو ليلتني –اأحيانًا- .
اخلـــطـــبـــاء  ا�ـــشـــتـــ�ـــشـــافـــُة   -6
رم�شان  �شهر  اأّيــام  يف  احل�شينّينَي 
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املبارك، لثالث وع�شرين ليلًة تقريبًا، 
واأّيام حمّرم احلرام للع�شرة الأوىل 

والثانية، وقْد متتدُّ اإىل الثالثة.

مل�لد  والــتــنــظــيــم  7-الإعــــــداد 
له  الإعــداد  يتّم  اإْذ  ؛  الزهراء 
ِمن  وبدعٍم  م�عده،  من  �شهٍر  قبَل 
الدينّية  املرجعّية  ممثلّية  مكتِب 
الإخــ�ِة  مــَن  وت�شافٍر  الــّزبــري،  يف 
ُتعقد  اإْذ  احلــ�ــشــيــنــّيــة؛  رّواد  ِمـــن 
ملناق�شِة  املتعاقبة  الجــتــمــاعــات 
تط�يرها،  و�ُشبل  امل�لد  فّعالّيات 
امل�شاركة،  ال�شخ�شّيات  واختيار 
احُل�شينّية  ب��شف  وتنظيم احلفل، 
امل�لد  يحت�شُن  ــذي  ال املــكــان  هــي 
ــًا، ويــ�ــشــّم املــ�لــد  املــيــمــ�ن �ــشــنــ�ّي
ــة  ــًة و�ــشــعــرّي ــرحــّي ــش ــات مــ� ــّي ــال ــع ف
-اأحــيــانــًا-،  خمت�شرة  وم�شابقة 
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ـــن الــعــلــمــاء  ة م وكـــلـــمـــات مــــعــــرِبّ
بع�س  وا�ــشــتــ�ــشــافــة  والــفــ�ــشــالء، 

املــعــروفــة  العلمّية  ال�شخ�شّيات 
للم�شاركة بهذا احلفل املهيب.
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8- تفعيُل جل�شٍة �شهرّيٍة لالإخ�ة 
يتمُّ  رّواد احل�شينّية، وغريهم،  ِمن 
الت�شال بهم، وقد تبّنى م�شروَعها 
�شاكر(،  )اأ�شعد  ال�ّشيخ  �شماحة 
جمل�ٍس  يف  بالإخ�ة  اللِّقاء  تت�شّمن 
معنّيٍ داخل احُل�شينّية، اأو خارجها، 
وُيــَتــداول  املــ�ؤمــنــنَي،  اأحــِد بي�ِت  يف 
فيها �شاأُن اأهِل البيت ورواياتهم 
ــريــف،  مـــن كـــتـــاِب الـــكـــايف الــ�ــشّ
)اأخالقّية،  امل��ش�عات  مبختلف 
وعقائدّية، وغريها( ُتطرح �شمنها 
وحتلُّ  وايــة،  الــرِّ عن  ال�شتف�شارات 
ــكــل املــطــلــ�ب، فــ�ــشــاًل عن  بــالــ�ــشّ
وامل��ش�عات  الأمـــ�ر  بع�ِس  طــرح 
والفكرّية،  والثقافّية  الجتماعّية 

وق�شايا ال�ّشباب واملنطقة، ومناق�شة 
واقرتاح احلل�ل  املختلفة،  الأزمات 
لها، ونقل ت�جيهات املرجعّية العليا 
يف الــّنــجــف الأ�ـــشـــرف لــكــي يــكــ�َن 
وا�شٍح  ت�ش�ٍُّر  على  واملكّلف  ال�ّشاُب 
ف�شاًل  وال�اقع،  املرجعّية  اآراء  ِمن 
عن تتّبع امل�ؤمننَي وعيادة مري�شهم 
ذلك،  ونح�  م�شافرهم،  ي  وتق�شّ
الرابعة  �شنتها  يف  الآن  واجلل�شة 

زمنّيًا.
يفّية  ال�شّ الـــّدورات  اإقــامــُة   -9
ـــة،  ــــس البـــتـــدائـــّي ــــدار� لــطــلــبــة امل
يف،  ال�شّ ف�شل  يف  ــطــة،  واملــتــ��ــشّ
احُل�شينّية  تنّظم  اإْذ  التعطيل؛  وقت 
الإعــمــار،  ح�شب  ــّدر�ــس  ال حلقات 
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امل�ؤمن  ال�ّشباِب  وَينربي الإخ�ة من 
لإعطاء الّدرو�س يف الفقه والأخالق 
غالبًا  وت�شتمرُّ  والقراآن،  والعقيدة 

ملّدة �شهٍر اأو اأكر.
يف  )قـــراءة  م�شروع  تبّني   -10
كتاب(، وه� يت�شّمن انتخاب كتاٍب 
وتتعاقب  امل�ؤمنني،  بع�س  قبل  من 
مطالبه،  ملناق�شة  عليه  الــقــراءُة 

وقـــْد اخــتــري كــتــاُب )املــراجــعــات( 
ــني �ــشــرف  ــش ــداحلــ� لــلــعــاّلمــة عــب
فقرئ  للم�شروع،  ــ�رًة  ــاك ب ــّديــن  ال
تثبيت  اإىل  تهدف  فاح�شًة  قــراءًة 
خالل  من  الإمامّية  ال�ّشيعة  عقيدة 
الذي  املذك�ر،  الكتاب  مطارحات 
يــتــمــّيــز  بــاأ�ــشــلــ�بــه الــعــلــمــّي املتني 
الكالمّية،  املــهــاتــرات  عــن  البعيد 
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والقّ�ة  الطرح،  يف  امل��ش�عّية  مع 
بنحٍ�  العقيدة  لرت�شيخ  البيان،  يف 
علميٍّ دقيٍق، مع تتّبع حجج اخل�شم 
وكيفّية مناورته، وقْد تبّنى امل�شروع 
�شاكر(،  )اأ�ــشــعــد  ال�شيخ  �شماحة 
ويح�شره ثّلة من امل�ؤمننَي من رّواد 
من  الأربعاء  ي�م  ووقته  احل�شينّية، 
اأ�شب�ع بعد �شالة الع�شاءين يف  كلِّ 
كتاب  تاله  وقــْد  احل�شينّية،  ديــ�ان 
عقائد الإمامّية، على اأمل اأْن تلَيهما 

كتٌب اأَُخر اإْن �شاء اهلل.
ف�شاًل عن الأن�شطة الجتماعّية 
بع�س  تفعيل  على  والعمل  املختلفة، 

الن�شاطات امل�شتقبلّية. 

اأبرُز ُخطبائها 
تعاَقَب على احل�شينّيِة جملٌة من 
اخلطباء مّمن �شدحْت حناجُرهم 
ِمـــن عــلــى مــنــربهــا، مــن اأبــرزهــم: 
وال�شيخ  النا�شرّي،  ال�ّشيخ عبد اهلل 
�شالح  وال�ّشيخ  الكربالئّي،  عامر 
الــ�ــّشــيــخ جعفر،  الــُدجــيــلــّي وجنــلــه 
وال�ّشيخ اإح�شان الزاهد، وال�ّشيخ علي 
ال�ّشكري، وال�ّشيخ جعفر الإبراهيمّي، 
وال�شّيد  اخلزاعي،  حم�شن  وال�ّشيخ 
حمــّمــد الــ�ــشــ�كــّي، والــ�ــشــّيــد جعفر 
اجلــابــرّي،  طعمة  وال�شّيد  املـــرّوج، 
وال�شّيد جعفر امل�شع�شع، وال�شّيد علي 
حبل املتني، وال�شّيد اأحمد امل��ش�ّي، 

وال�ّشيخ منتظر التميمّي، وغريهم.
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زارْت  ال��ت��ي  ��خ�����ص��ّي��اُت  ال�����صّ
احُل�صينّيَة

الــقــدمي  املــربــد  حــ�ــشــيــنــّيــَة  زار 
منهم:  يات،  ال�ّشخ�شّ من  العديُد 
ــ�يــج، وجنله  الــ�ــشّ ــد حــامــد  ــِيّ الــ�ــشَّ
ـــي )رحــمــهــمــا  ــد زك ــد حمــّم ــّي ــشّ ــ� ال
منا�شبات  اإحــدى  يف  تعاىل(،  اهلل 
ال�ّشيد  وكـــذا   ،الزهراء ولدة 
ايف،  ال�شّ احلكيم  عبد  ال�ّشيد  علّي 
وال�شيخ �شياء زين الّدين، وقْد كان 
لل�ّشيخ )حمّمد فلك( الّدوُر الفاعُل 
ون�شاطاتها  احل�شينّية  م�شرية  يف 
الدينّية والجتماعية، فكان الّراعي 

والأب جلملِة اأن�شطتها. 

للح�صينّيِة  العمراينُّ  التطّوُر 
و�صفُتها احلديثة

عة  ال�شَّ بهذه  احل�شينّيُة  تكن  مل 
واحُلّلة اجلديدة –كما ذكرنا- ومل 
العقارّي(،  )الطاب�  داخلًة يف  تكن 
ولكْن بامل�شاعي احلثيثة من القائمنَي 
عليها متَّ ا�شتح�شال )طاب�( خا�سٍّ 
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بها، واأ�شبحْت م�شاحُتها الإجمالّية 
)4000م(، وبعدها �شعى القائم�َن 
اأهـــل  مـــن  الـــتـــرّبعـــات  جــمــع  اإىل 
الأ�شخا�ِس  ِمن  املنطقة، واخلرّييَن 
ـــّدوُر الــبــارُز يف  اّلــذيــَن كــان لهم ال
وخ�ش��شًا  احل�شينّية،  بناء  ت��شعة 
وولــده  )ط�ينة(،  احلــاج  املــرحــ�م 
احلاج )حمّمد جعفر( مت�يّل جامع 
وكذلك  الــّزبــري،  يف   الزهراء
ــ�ر املــرحــ�م )يــ�نــ�ــس خلف  ــّدكــت ال
تراب(   )اأبــ�  الأخ  كذلك  الــنــّ�ار(، 
)بهاء جنم �شهيل(، واحلاج )بدر 
بّجاي(، من اأجل بنائها وت��شعتها، 
ــع  ــف وارت ــــك،  ذل اهلِل  بــحــمــِد  ــمَّ  ــت ف

بناوؤها، و�شفتها احلديثة الآن، كما 
ياأتي: 

-كما  احلــالــّيــة  م�شاحتها  تبلغ 
ط�لها  تقريبًا،  )4000م(  ذكرنا- 
)12م(،  وعــر�ــشــهــا  )24م(، 
وارتفاعها )6م( تقريبًا، بنيت بناًء 
املطّعم  باحلجِر  وُغلِّفْت  م�شلَّحًا، 
باملرمر، وت�شتمُل على )طارمٍة( يف 

اجلهة اخللفّية متتدُّ اإىل )4م(.
اأبـــ�اٍب  �شّتُة  احل�شينّية  حلــرم 
يف  منها  اأربـــعـــٌة  كــبــريٍة،  خ�شبّيٍة 
الأربعة  ِمن  اثنان  املدخل،  واجهة 
ـــاِن مـــتـــجـــاوراِن يف  ـــن ـــان، واث ـــن ُرك
الــ��ــشــط، و�ــشــّبــاكــان مــقــّ��ــشــان يف 
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وحرم  ملحرابها،  امل�شامْت  اجلــدار 
اإْذ  النق��س؛  من  خــاٍل  احل�شينّيِة 
احلرِم  جتريَد  الأخ�ِة  بع�ُس  ارتاأى 
يف  زيــــادًة  النق��س  مــن  الــّداخــلــيِّ 
ت�ّجه امل�شّلي يف �شالته، ويف و�شطه 
ثالث اأ�شط�اناٍت، بنَي كلِّ اأ�شط�انٍة 
حمراَبها  يت��ّشط  )6م(،  ــرى  واأخ

احلــــرُم، ويــكــ�ُن يف وجــه الــّداخــل 
اإليها، وفيه منرٌب من خ�شب ال�ّشاج، 
على  وُنق�شْت  فائقٍة،  بعنايٍة  ُعمل 
جانبيه اآيتا )امل�ّدة والتطهري(، ويف 
ق��شه الأعلى ُنِق�َس احلديُث النب�يُّ 
ِمــْن  واأَنـــا  مــّنــي  ال�شريف:ح�شنٌي 
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ُح�شني «)1(، وقْد ترّبع مببلِغ اإن�شائه 
الّدكت�ر )ي�ن�س النّ�ار( رحمه اهلل. 
كبريتاِن  خــزانــتــاِن  احلـــرِم  ويف 
عًة،  ن�شبّيًا، ت�شّماِن ُكُتبًا كثريًة متن�ِّ
ف�شاًل عن امل�شاحِف وكتِب الأدعيِة 
احل�شينّيِة  ــف  وخــل يــــارات.  والــــزِّ

)1( كامل الزيارات: 166.

يف  ُت�شتثُمر  وا�شعٌة  �شاحٌة  احلالّيِة 
اإقامة م�لِد الّزهراِء ، وا�شتقبال 

احل�ش�ر. 
وت�شتمُل احل�شينّيُة –اأي�شًا- على 
ي�ف،  ال�شُّ ا�شتقبال  قاعة  قاعتنِي: 
وتك�ن على ميني الّداخل للُح�شينّية، 
على  اأخرى  وقاعٌة  احلرم،  مب�ازاة 
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وقْد   ، خارجيٌّ وبابها  احلرم،  ي�شاِر 
الفاحتة  جمال�س  لعقد  ا�شُتثمرْت 
وتك�ن  املنطقة،  يف  ـــ�ات  الأم على 
املحّرم  اأّيــام  يف  �شاء  للنِّ �شًة  خم�شَّ
اأو �شهر رم�شان، وت�شمُّ هذه القاعة 
خمزنًا ومطبخني، الّرئي�س م�شاحُته 
م�شاحُته  �شغري  والآخــُر   ،)6×8(
)3×3(، وحّمامًا، وقْد كان ل�شركة 
املهمَّ يف دعم  ور  الــدَّ نفِط اجلن�ب 
القاعتنِي  وخ�ش��شًا  احُل�شينّية، 

واحلّمامات.
الروؤيُة امل�صتقبلّيُة للُح�صينّيِة
على  الــقــائــمــ�َن  الأخــــ�ُة  يعتزُم 
العمرايّن  ال�اقع  تط�ير  احل�شينّية 

فقْد  وعليه  امل�شتقبل،  يف  للح�شينّية 
ر�شُم�ا خّطة لذلك، وكما ياأتي:

- اإن�شاُء قاعٍة متعّددة الأغرا�س، 
دون  مـــن   )40×24( مبــ�ــشــاحــة 

اأعمدة.
بثالثة  دينّيٍة  مدر�شٍة  اإن�شاُء   -

ط�ابق.
مب�شاحة   مــغــتــ�ــشــٍل  اإنـــ�ـــشـــاُء   -

)120م2(.
مب�شاحة   �شيافٍة  داِر  اإن�شاُء   -
مع  طــ�ابــق،  بــاأربــعــة  )200م2(، 
القاعَة  تعُل�  �شاء  بالنِّ ٍة  خا�شّ قاعٍة 

احلالّية.
ومن اهلل الت�فيق.
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لها  تعّر�صْت  التي  امل�صايقاُت 
التي   والت�صحيات  احل�صينّية، 

قّدمتها 
لكثرٍي  ــُة  احُلــ�ــشــيــنــّي ــْت  ــعــّر�ــش ت
ال�قت  ذلــك  يف  ال�شغ�طات  مــن 
اأزلم  اأحــــَد  اأنَّ  منها  الع�شيب، 
املــّرات  اإحـــدى  يف  البائد  ــظــام  الــنِّ
هذه  اإنَّ  فــقــال:  احل�شينّية،  دخــل 
فقال  �شيء؟  ينق�شها  احُل�شينّية 
اإح�شاَره،  طلَب  اأْن  بعد  املت�يّل  له 
ها؟  ينق�شُ الـــذي  الــ�ــشــيُء  هــ�  ومــا 
احلملة  قائد  �ش�رُة  ها  ينق�شُ قال: 
الإميانّية! فاأجابه: ما عالقة �ش�رته 
هنا،  لي�س  فمكانها  باحُل�شينّية؟ 
بالقتل  وت�ّعد  كالِمه،  ِمن  َب  فغ�شِ

على  ــرَّ  واأ�ــش احُل�شينّية،  واإغـــالق 
اإّن  اإّل  فيها،  للطاغية  �ش�رٍة  تعليق 
واأرجَع  الّرف�س،  على  اأ�شرَّ  املت�يّل 

غاة اإىل نح�رهم. اهلُل كيَد الطُّ
من  ثّلًة  احُل�شينّية  َمت  قدَّ وقــْد 
هداء، منهم: احلاج )رمّي�س(،  ال�شُّ
بعد  واأُعــِدمــ�ا  اأولُده  اعُتِقَل  الــذي 
دْت عــائــلــُتــُه يف تلك  ـــرِّ ـــشُ ـــك، و� ذل
)�شعيد(،  ال�شّيد  وكذلك  الفرتة، 

وكانا ِمن امل�ؤ�ّش�شنَي للُح�شينّية. 
َخَدمُة احُل�صينّية وموؤّذنوها  

احلاج  كان  التاأ�شي�س  بداية  يف 
وقْد  احُل�شينّية،  َن  ــ�ؤذِّ م )رمّي�س( 
املــ�ؤّذنــنَي  مــَن  جملة  عليها  تعاقب 
�شاكر،  ـــ�  اأب كـــرمي  مــنــهــم: احلـــاج 
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مــاجــد،  ـــ�  اأب لفتة  حميد  واحلــــاج 
و�شام،  اأبــ�  ح�شني  حمّمد  ــاج  واحل
ا الي�م فيتعاقُب على  وغريهم، واأمَّ
منهم:  الأخـــ�ة،  من  جملٌة  الأذاِن 
الأخ ف�ؤاد �شهاب، والأخ علي ع�دة، 
و�شفي  والأخ  اإح�شان،  اأب�  واحلــاج 
اأّي�ب،  م�شلم  والأخ  حمم�د،  طاهر 
وغريهم، وهم ِمن خّدام احُل�شينّية 
يها، ويت�شافُر  مع احلاج طاهر مت�لِّ
امل�ؤمننَي  من  املنطقة  �شباب  معهم 
لتقدمي  يهبُّ�ن  الذين   املتعاوننَي، 
الع�ن واخلري ما اإْن يكِلّف�ا باأمٍر ما، 
فغَدوا ِمن املتعاوننَي حّقًا، م�شداقًا 
الرِبِّ  َعَلى  َوَتَعاَوُن�ا  تعاىل:  لق�له 
ــ�ا َعــَلــى الإْثـــِم  ــاَوُن ــَع َت ــْقــَ�ى َوَل  والــتَّ

 .)1(َوالُعْدَوان
عامرٌة  احل�شينيَة  فـــاإّن  كذلك 
بح�ش�ر كثري من كبار ال�ّشنِّ الذين 
بهم  يقتدي  اإْذ  البارز؛  الــدوُر  لهم 
ت�ّفاه  وبع�شهم  غار،  وال�شِّ ال�ّشباب 
اهلل كاحلاج )ت�مان فرج(، واحلاج 
واأطال  وغريهما،  الر�شا(،  )عبد 

اهلل يف اأعمار الباقني منهم.
احل�شينّياُت  اأّدت  فقْد  وختامًا، 
جّلى  خدمات  الب�شرّي  واقعنا  يف 
للمجتمع الإ�شالمّي ل تقل �شاأنًا عن 
اهلُل-  �شاَء  -اإْن  و�شتبقى  امل�شاجد، 
ي  ال�ّشالكنَي وحمبِّ درَب  تنري  �شمعًة 
اأن  دع�انا  واآخــر   ، البيت  اأهــِل 

احلمُد هلِل ربِّ العاملنَي.

)1( املائدة: 2.




