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�ص البحث
ملخّ ُ
إن ّأول بيت وضع للنّاس للعبادة يف مكّة َ
ّ
كان هو املسجد؛ إ ْذ كان موضع

اجتامع املسلمني والتقائهم ،يؤ ّدي دوره يف حفظ اإلسالم ،وتثبيت أسسه ،ونرش

تعاليمه وأحكامه ،ففيه يتع ّلم املسلمون أحكامهم ،ويتف ّقهون يف دينهم ،ويتل ّقون
اإلرشاد من و ّعاظهم وعلامئهمْ ،
وإن كان املقصد األصيل من توقيف املساجد

الصالة فيها.
هو :إقامة ّ

لقدْ مارست احلكومات الظاملة طرائق شتّى لطمس تراث مدرسة أهل

البيتّ 
يمت إليهم بصلة ،ومن ذلك مساجدهم ومدارسهم
وكل ما
ّ
وحوزاهتم وحسين ّياهتم ،فجاء هذا البحث ليو ّثق توثيق ًا ميدان ّي ًا أحد اجلوامع

واملسمى (جامع
والراسخة يف وجدان جمتمعه،
البارزة يف التاريخ
ّ
ّ
البرصيّ ،
جل ُمعة منذ عام (1888م) ،وإىل يومنا هذا؛ وقدْ
املريزا) ،الذي تُقام فيه صالة ا ُ
خلت كتب تاريخ البرصة املعارصة من ترمجته بصورة فنّ ّية الئقة.

سنحاول ّ
البرصي،
يني
الضوء عىل هذ امل ْع َلم
أن نسلط ّ
ّ
ّ
احلضاري والدّ ّ
ويتضمن ّأوالً :املوقع والتسمية،
األول :تاريخ جامع املريزا،
فنتناول يف املبحث ّ
ّ

جل ُمعة
وتطوره
ثاني ًا :تأسيسه ومراحل إنشائه
ّ
وأئمة ا ُ
العمراين ،واملتو ِّلني عليهّ ،
ّ
واجلامعة فيه من أرسة آل مجال الدِّ ين ،وترمجة سريهم باختصار ،ثالث ًاَ :خدَ مة
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تاري ُخ جامع املريزا يف الب�صرة ،والوقف ّيات التابعة له

وقراء القرآن الكريم ،وقارئو التعزية احلسين ّية ،رابع ًا :زائرو
اجلامع ومؤ ِّذنوهّ ،
اجلامع ،وخامس ًا :نشاطاته الثقاف ّية والفكر ّية ،وغريمها ،سادس ًا :ديوان ّية املريزا.
أهم الوقف ّيات التابعة للجامع ،وهي:
وس ُيرتجم يف املبحث الثاين ّ

الصغري) ،والغالب أنّه ُأسس قبل عام 1937م.
األوىل(جامع أبو احلسن ّ

والثانية(:حسين ّية ربيعة يف كربالء املقدّ سة) ،واملؤسسة يف عام 1949م،

ومراحل إنشائها وإنجازها و مصادرهتا من أزالم النظام املباد ،واخلراب الذي

العزائي للجامع يف أربعين ّية اإلمام
حلقها ،واستعادهتا من غاصبيها ،واملوكب
ّ

احلسني.

والثالثة( :حسين ّية ربيعة يف النجف األرشف) ،املوقع ،ومراحل اإلنشاء،

واألنشطة.

وستسجل الدِّ راسة مرسد ًا
الرابعة( :احلسين ّيات املشاركة يف موكب ربيعة)،
ِّ

بأسامء احلسين ّيات التي تقع يف البرصة ،واملشرتكة يف تعزية موكب ربيعة يف
حسين َّيتي كربالء املقدّ سة والنجف األرشف ،القديمة منها واملنشأة بعد عام

2003م.

وأخري ًا ،س ُيلحق بالبحث صور للجامع والوقف ّيات التابعة له.
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Abstract
This research paper documents one of the outstanding
mosques in the history of Basra, namely Al-Mirza Mosque.
This mosque has been one of the first mosques to be
established by Shi'ites in Basra in 1888. It has been carrying
out its religious mission from that time up to now. The
mosque is only scarcely mentioned in the books written
on the history of Basra. The first section of the paper is
about the history of the mosque: location, nomination,
establishment, stages of construction, people in charge of
it, Friday Imams of Aal Jamal Eddin and their careers, people
serving the mosque, muddhens and reciters of Hussaini
condolences. The paper tackles also the endowments
affiliated to this mosque, namely husainiyyat.
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تاري ُخ جامع املريزا يف الب�صرة ،والوقف ّيات التابعة له

املقدمة
ّ
تزامنت والدهتا يف الثقافة اإلسالم ّية مع مصطلحها
من املفاهيم التي
ْ

الصالة؛
(املسجد)؛ إ ْذ صار معناه ينرصف إىل املبنى الذي ُيقيم فيه املسلمون ّ
ويتوحدوا ،ليستشعروا ّأنم يقفون ص ّف ًا
ليتعارفوا ،ويتدارسوا ،ويتعاونوا،
ّ
يدي اهلل ّ
جل وعال.
واحد ًا بني ّ
وقدْ بدأت حركة بناء املساجد يف التاريخ حيثام ُوجد املسلمون جغراف ّي ًا ،فبناء

يعب عن هو ّية األ ّمة الثقاف ّية ،ويم ّيزها عن سواها من اجلامعات واألقوام،
املسجد ّ
الــ(ص َو ِامع) ،أ ّما
فكان مكان عبادة اليهود الــ(بِ َيع) ،ومكان عبادة النصارى
َ
و َم َس ِ
اجدُ ُي ْذك َُر
املسلمون ،فقدْ وسم اهلل مكان عبادهتم باملسجد يف قوله تعاىلَ :
فِ َيها ْاس ُم اللَِّ كَثِري ًا.)1(

ّ
إن للمسجد أدوار ًا رسال ّية وحضار ّية ينهض هبا يف حياة املسلمني ،فهو حمراب

الفكري ،ودار
الروحي ،وحمور التوجيه
الصفاء
ّ
العبادة ،ومنار التوحيد ،ومركز ّ
ّ

العدالة ،ومالذ املحتاج ،وملجأ املظلومّ ،
وحمل متجيد اهلل وإعالء كلمته من

الصالة ،والدّ عاء ،وتالوة ِّ
الذكر احلكيم ،يقول تعاىل يف سورة النور:
خالل ّ
ف بي ٍ
وت َأ ِذ َن اهللُ َأن تُر َف َع َوي ْذكَر فِ َيها اسم ُه يس ِّب ُح َل ُه فِ َيها بِا ْل ُغدُ ِّو َو ْال َص ِ
ال*
ْ ُ ُ َ
ُ َ
ْ
ِ ُُ
يهم ِ َتار ٌة و َل بيع عن ِذك ِْر اهللِ وإِ َقا ِم الص َل ِة وإِيتَاء ال َّزك ِ
َاة َ َ
ون
يا ُف َ
َ
َّ
َ
ِر َج ٌال َّل ُت ْل ِه ِ ْ َ َ َ ْ ٌ َ
يوم ًا َت َت َق َّل ِ ِ
وب َو ْالَ ْب َص ُار.)2(
ب فيه ا ْل ُق ُل ُ
ُ
َْ
تراث الب�صرة
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املبحث الأ ّول :تاريخ جامع املريزا

�أ ّو ًال :املوقع والت�سمية
يعدُّ جامع املريزا من اجلوامع القديمة يف البرصة( ،)3يقع يف مركز البرصة

(الس ْيمر) ،خلف بنايتي البلد ّية واألوقاف القديمتني،
القديمة حم ّلة أيب احلسن ِّ

السابق حياذي
وبينه وبني شارع اجلزائر الشهري حم ّلة اخلرضاو ّية ،وكان يف ّ
السيمرُ ،ردم
اجلامع -من املدخل  -هنر ُيعرف (بنهر التاوري) ،وهو فرع عن هنر ِّ

بعد ذلك( ،)4وحيدّ اجلامع من اخللف مدرسة عاصم االبتدائ ّية حالي ًا .ويف هذه
املح ّلة يقع جامع (حمسن حماسن) ،الذي ُيعدّ من أقدم اجلوامع فيها؛ إ ْذ يرجع

تاريخ تأسيسه إىل عام (1782م)(.)5

تيمن ًا
األول هو جامع اإلمام ّ
واسم جامع املريزا ّ
سمي بذلك ّ
الصادق ؛ ِّ

الصادق (ت.)6( )#148
بإمام املذهب
اجلعفري أيب عبد اهلل ّ
ّ

استُبدل اسم اجلامع بمسجد اجلُ ُمعة يف عام (1971م) ،ومن أسباب تغيري

اسم اجلامع:

السلطات احلكوم ّية ،وإبعاد ّ
الشبهات األمن ّية حفاظ ًا عىل اجلامع
ّأوالً :متويه ّ

الصادق ،وقدْ
تسمى بمكتبة اإلمام ّ
ومرتاديه؛ إ ْذ كانت فيه مكتبة عا ّمة ّ

وصودر ما بداخلها( ،)7وهذا يف أثناء االعتقاالت العشوائ ّية
تعر ْ
ضت للمدامهةُ ،
ّ
امي املباد ضدّ أبناء العراق يف سبعين ّيات القرن املايض
التي مارسها النظام الصدّ ّ
بسبب النشاطات اإلسالم ّية الشباب ّية.

ثاني ًاّ :
أن هذا اجلامع مل تنقطع فيه صالة اجلُ ُمعة.
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تاري ُخ جامع املريزا يف الب�صرة ،والوقف ّيات التابعة له

اشتُهر املسجد بجامع املريزا ،وهو لقب ُعرفت به أرسة آل مجال الدِّ ين(،)8

جل ُمعة واجلامعة الراتبني يف املسجد إىل يومنا هذا.
أئمة ا ُ
ّ

ّ
النوري يف (خامتة مستدرك
وإن التعبري بـ (املريزا) يرجع إىل ما أفاده املحدّ ث
ّ

السيادة؛ ّ
وسائل ِّ
رصح يف
الشيعة) ،من أنّه لقب للدَّ اللة عىل ِّ
فإن (مريزا) -كام ّ

(الدّ هان) -خم َّفف(أمري زائدة) ،كام ّ
أن األمري خم ّفف عنه ،بل و(مري) أيض ًا؛ ولذا
السادات يف كتب األنسـاب كثـيـر ًا باألمري فـالن أو ِمري فالن ،وك ّلها
يعبون عن ّ
ّ
إشارة إىل أنّه من أوالد أمري املؤمنني .وقدْ بقي هذا املعنى ل ّلقب عند علامء
()9
يعبون عن
الس ّيد  ،حتّى ّأنم ّ
اهلند إىل يومنا هذا؛ فال يطلقون (املريزا) عىل غري ّ

الس ّيد
الســادة األرشاف ممّن اتّصل نسبه بآل البيت باملريزا أيض ًا ،كاملريزا ّ
ّ
الشهرسـتاين ،وامليـرزا أبــي
حمـمد
حسـن
ّ
الشــريازي املرجع الكــبـيـر ،والـمريزا ّ
ّ

التربيزي ،وغريهم(.)10
الـطـبـاطـبـائي
مـحـمـد تقي
املرعيش ،وامليــرزا
القاسم
ّ
ّ
ّ
ّ

ثانياً :ت�أريخ الت�أ�سي�س
ويمكن إمجال تاريخ تأسيس اجلامع ومراحل إنشائه وإعادة بنائه وجتديده

املؤسسني واملتو ّلني عىل اجلامع منذ تأسيسه إىل
جل ُمعة واجلامعة  -بعدّ هم ّ
وأئمة ا ُ
ّ

غاية اليوم  -فيه عىل النحو اآليت:

()11
الس ّيد املريزا حسني
ُأ ّسس اجلامع عام (1888/#1306م) عندما جاء ّ

مجال الدِّ ين

()12

(1843/#1259م 1900/#1318-م)( )13إىل البرصة

ّ
حممد(،)14
واتذها موطن ًا ،و ُينقل أنّه نزهلا بعد وفاة أكرب أخوته وهو املريزا ّ
الذي ّ
توف عام (1832/#1270م)( ،)15وهذا اشتباه ال يستقيم حساب ّي ًا؛
تراث الب�صرة

432

جم ّلة ف�صل ّية حم ّكمة

م .ع ّبا�س فالح ح�سن املرهون  -م.م� .أحمد فرج فليح

إ ْذ ّ
حممد ّ
توف
إن املريزا حسني ولد عام (1843/#1259م) ،وأخاه املريزا ّ
(1832/#1270م) ،فالفرق بينهام أحد عرش عام ًا ،فهل ُيعقل ّ
أن املريزا حسني

وهو ابن أحد عرش عام ًا نزل البرصة وبنى مسجد ًا؟!

الصواب هو ما ُذكر( )16من ّ
أن للمريزا حسني ولد ًا اسمه
ولك ّن األقرب إىل ّ

حممد ّ
توف عام (1872/#1288م) يف ذي قار ،وبعدها غادر إىل البرصة ،أي:
ّ

ّ
أن عمر املريزا حسني بحدود( )29عام ًا ،وهذا ما ُيمكن قبوله ،حقيقة وواقع ًا،
وقدْ حصل هذا االلتباس بسبب التشابه بني األسامء.

ومعنى هذا ّ
أن تاريخ تأسيس املسجد يتأرجح بني عامي (1888 /#1306م

األول هو الراجح ،أيّ :
أن تاريخ التأسيس هو
و1872/#1288م) ،ولك ّن ّ
ٍ
مدون يف ٍ
رصينة.
كتب علم ّي ٍة
سنة (1888/#1306م)؛ ألنّه ّ
للج ُمعة
مؤسس اجلامع ومتو ِّليه
وأول إمام ُ
الرشعيّ ،
ّ
فاملريزا حسني هو ّ

جل ُمعة فيه ملا يزيد
واجلامعة فيه؛ لذا يفخر هذا املسجد باستمرار إقامة صالة ا ُ

عىل مائة سنة ،ابتداء من عام (1888م) إىل يومنا هذا .وتقدّ ر مساحته الك ّل ّية-
آنذاك-بـ(500م ،)2فكانت مساحة احلرم (250م ،)2وبطبقة واحدة ،وأ ّما

الـ(250م )2األخرى ،فتشمل املدخل وامللحقات (احلاممات ،واملغتسل(،)17
واملطبخ) ،وكان بناؤه إ ّبان تلك املدّ ة من الطني (ال ِّلبن) ،وسقفه من البواري

وجذوع النخيل .ويف عام ( ،)#1318أي :بحدود عام (1900م) انتقل املريزا

حسني مجال الدّ ين إىل رمحة ر ّبه الواسعة ،و ُدفن يف ذي قار-سوق الشيوخ يف

(كرمة بني سعيد)؛ إ ْذ وافته املن ّية يف مسقط رأسه .)18(

ّ
حممد تقي مجال الدِّ ين (-1288
الس ّيد مريزا ّ
تول إمامة املسجد بعده ولده ّ
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 )#1357يف حدود عام (1900م) ،وكان عمره آنذاك ( )28سنة ،وهو (من

للج ُمعة واجلامعة يف
علامء البرصة املعاريف يف عرصه)( ،)19قام بوظيفته إمام ًا ُ
وموجه ًا للناس ،وكان يقيم صالة اجلامعة يف أوقات
هذا اجلامع ،ومرشد ًا
ِّ

وخاصة صالة الفجر
الصالة مجيعها ،والس ّيام صالة الفجر؛ إذْ كان «عاشق ًا هلا،
ّ
ّ
ٍ
ٍ
عارض يمنعه عنها»(.)20
ملرض أو
مل ينقطع عنها ّإل

ّ
الس ّيد عام ( ،)#1357أي :عام (1937م) ،عن عمر ناهز ( )69عام ًا،
توف ّ
ٍ
بعدئذ
وعرفت
و ُدفن يف البرصة يف املقربة املعروفة بمقربة (إبراهيم اخلليل)،
ْ
بــ(مقربة املريزا)ُ ،
دت عىل قربه ق ّبة ما زالت شاخمة إىل اآلن(.)21
وش ّي ْ

الس ّيد مريزا ع ّباس مجال الدِّ ين(1978 -1911م) ،وقدْ
وقام مقامه ولده ّ

الس ّيد يف البرصة وترعرع فيها يف كنف والده ،وانتهل من ينبوع علمه
نشأ ّ

الدافق .هاجر إىل النجف سنة (1923م) لدراسة العلوم الدِّ ين ّية ،ومل يرتكها حتّى

لألئمة املعصومني،
وفاة والده يف عام (1937م) ،من كتبه املطبوعة(:التقليد
ّ

طبع يف مطبعة اآلداب ،النجف األرشف ،سنة 1958م) ،وكتاب (احلقائق من

بسمو أخالقه العظيمة التي كسب
السنّة ،البرصة 1953م) ،وكان ُيعرف
ِّ
الكتاب ُّ
هبا و ّد البرص ّيني مجيع ًا ...وأ ّما عن ورعه وتقواه ،فقد كان مثاالً ُيتذى به يف

والصالحُ ...أصيب املريزا ع ّباس يف العام (1976م) بمرض عضال
ّ
الزهد ّ
اضطره إىل العالج يف مستشفيات بغدادّ ،إل إنّه رسعان ما ّ
توف عام(1978م)،
ّ
ودفن يف مدينة كربالء املقدّ سة بجوار جدِّ ه اإلمام احلسني يف احلسين ّية التي

أسسها هناك ،التي تُعرف بحسين ّية موكب ربيعة(.)22
ّ
وكان له ديوان

()23
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استقر احلال
احلسن)ُ ،يعرف بديوان ّية املريزا ،وهي وقف تابع للجامع .وبعد أن
ّ
توجه إىل عامرة اجلامع ،ففي عام (1947م) استُبدل سقفه
باملريزا ع ّباسّ ،
القديم بام يعرف آنذاك بالقوق(اجلندل) ،عن جذوع النخيل والبواري(.)25

ُأعيد بناء اجلامع (احلرم واملدخل فقط) يف عام (1961م) عىل نفقة الوجيه

وس ّقف
احلاج (حمسن أمحد غريب) ،وإرشاف املريزا ع ّباس ،بام ّدة الطابوقُ ،

نيت فوق مدخله منارة بارتفاع ( )15مرت ًا تقريب ًا .ويف العام
بالكونكريت ،و ُب ْ
دت
الصادق ،وقدْ ُش ّي ْ
نفسه ُأنشئت مكتبة عا ّمة ُع ْ
رفت باسم مكتبة اإلمام ّ

الصح ّية (املغاسل واحلاممات) سابق ًا ،وكانت
املكتبة فوق ملحقات اجلامع ّ
ملتقى طلبة العلم والباحثني ،وقدْ رشع املريزا ع ّباس بإلقاء الدّ روس الدِّ ين ّية

فيها ،وال س ّيام الفقه ّية يوم ّي ًا (صباح ًا ومساء)(.)26

الس ّيد مريزا فاضل
وقبل وفاة املريزا ع ّباس بعام ،ك ّلف ولده العالّمة ّ

جل ُمعة يف املسجد ابتداء من سنة
مجال الدّ ين(1995 -1934م) بالقيام بإمامة ا ُ

الس ّيد مريزا فاضل باحلوزات العلم ّية ينهل من منابعها
(1976م) .وقدْ التحق ّ
ثم النجف األرشف منذ عام (1944م) ،وبقي يف األخرية
يف كربالء املقدّ سةّ ،

قرابة ثامنية وعرشين عام ًا ،عاد إىل البرصة عام (1972م) ليواصل املسرية مع
ٍ
بطلب من أهايل الرباضع ّية ،فأصبح إمام ًا جلامع الرباضع ّية الكبري ُيقيم
والده
صالة اجلامعة فيه ،ويسكن يف حم ّلة الرباضع ّية كذلك ،وطول هذه املدّ ة كان حيرض

جل ُمعة خلف والده املريزا ع ّباس إىل غاية وفاة األخري(.)27
ّ
للصالة يوم ا ُ

الس ّيد فاضل يف عام(1976م) متن ّق ً
ال بني مسجد الرباضع ّية إمام ًا
وبقي ّ

جل ُمعة فيه فقط ،وابتداء
للجامعة فيه طوال األسبوع ،و بني جامع املريزا يقيم ا ُ
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للج ُمعة
من عام (1978م) أي :بعد وفاة والده املريزا ع ّباس ،قام بوظيفته إمام ًا ُ
واجلامعة راتب ًا ،يف املسجد اجلامع املعروف بـ (جامع املريزا) يف البرصة ،وبعدها

(السيمر) يف عام (1980م) ،ومارس مها ّمه الدِّ ين ّية
استوطن يف حم ّلة أيب احلسن ِّ
والثقاف ّية يف جامع املريزا إىل حني وفاته(.)28

بقي املريزا فاضل يف عقد الثامنين ّيات يف املسجد يؤ ّدي وظيفته يف إقامة

يني واألنشطة الدّ ين ّية األخرى
الثقايف
الصلوات ونرش الوعي
ّ
والعلمي والدّ ّ
ّ
ّ

إىل غاية كانون الثاين (1986م)؛ إذ أجربته األحوال يف تلك املدّ ة عىل مغادرة
اإلجباري يف الدّ اخل يف أثناء
البرصة واإلقامة يف كربالء املقدّ سة ،إ ّبان التهجري
ّ
للسقة والنهب ،والس ّيام
تعرض املسجد ّ
حرب الثامنين ّيات ،ويف هذا الوقت ّ

الكتب واملخطوطات.

الس ّيد إىل البرصة يف (1987/9/1م) ،فبدأ بتنظيف املسجد وترميمه،
عاد ّ

كسيت أرض ّية املسجد بالكايش
الصلوات والفروض األخرى فيهُ ،فأ
ْ
وإقامة ّ
املركزي يف حرم املسجد ،ويف سنة (1990م)
املرمر ،وتوافرت وسائل التربيد
ّ

ربعات بذريعة ترميم املسجد خشية أمن الدّ ولة التي متنع
بدأ بالتوجيه جلمع الت ّ

الصح ّي مل
ذلك ،ولكن حقيقة األمر هي لتوسعة اجلامع وبنائه ،ولك ّن الوضع
ّ

يمهله طوي ً
ال إلنجاز مرشوع توسعة اجلامع وإعادة بنائه؛ إ ْذ وافته املن ّية يف ()25

شباط 1995م ،عن عمر يناهز ( )61عام ًا إثر نوبة قلب ّية يف ليلة رمضان ّية من
ليايل القدر املباركةُ ،
وش ّيع و ُدفن يف كربالء املقدّ سة بحسب وص ّيته.

الس ّيد العلم ّية :إرشافه عىل طباعة كتاب (األصول األصيلة)
ومن إنجازات ّ

للعلمة الشيخ ّ
ّ
(تغمده اهلل برمحته) طبع
مل حمسن ،املعروف بالفيض
الكاشاين ّ
ّ
تراث الب�صرة
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يف مطبعة اآلداب يف النجف األرشف بحدود عام (1979م) ،وكتاب (هداية
واألئمة األطهار )تركه خمطوط ًا ،ومل يستطع طبعه
النبي
األبرار من فقه ّ
ّ

الصعبة التي أ ّملت به ،وخطب اجلمعة (خمطوط)(.)29
ونرشه لألحوال ّ

جل ُمعة واجلامعة فيه عام (1995م) إىل غاية
ْ
آلت تولية املسجد وإمامة ا ُ

اليوم إىل ولده الس ّيد مريزا عقيل مجال الدّ ين ،وهو الولد األكرب للس ّيد املريزا
فاضل .ولد يف النجف األرشف عام (1963م) ،التحق باحلوزة العلم ّية عام

(1995م) وحتديد ًا بجامعة النجف األرشف الدّ ين ّية ،التي كان عميدها آية اهلل
الس ّيد ّ
حممد كلنرت.
العلمة ّ

الس ّيد العلم ّية(:منية الطالب يف أجوبة بعض املطالب) مجع
ومن أنشطة ّ

وحتقيق ،طبع يف سنة (2013م) ،و(املختارات البارصة من احلدائق النارضة)،

األول عام (2014م) ،وقام بإعادة طباعة كتايب مريزا ع ّباس بمج ّلد
وطبع بجزئه ّ
والسنّة).
واحد :وعنواهنام (التقليد
لألئمة املعصومني) ،و (احلقائق من الكتاب ُّ
ّ

الس ّيد عقيل العمل يف توسعة املسجد يف عام (1996م) بإرشاف املرحوم
بدأ ّ

األول بام توافر لديه من أموال
(حممد جواد عبد الرضا التاوري)؛ إ ْذ قام ّ
املهندس ّ

كانت قدْ ُجعت عىل عهد أبيه للغرض نفسه -كام أرشنا سالف ًا -باملبارشة يف

بضم املطبخ واحلاممات البالغة (250م) 2
عمل ّية تشييد اجلامع وتوسعة مساحته ّ

وكان العمل عىل مراحل:

املرحلة األوىل :رشاء الدّ ار املحاذية للمسجد من جهة اليمني ومساحتها ما

يقرب من ( 400م.)2

املرحلة الثانية :هدم البناء القديم بالتدريج ابتدا ًء من املدخل وفوقه املنارة
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وملحقات اجلامع واملطبخ واحلرم ،وكان ذلك بمساعدة املؤمنني وأصحاب

مستمر ًا إىل غاية عام (2001م)؛ إ ْذ اكتمل
األيدي الكريمة ،وبقي العمل
ّ
تضمن يف الطبقة الثانية مطبخ ًا كبري ًا إلحياء املناسبات الدّ ين ّية.
املسجد بطبقتني ّ
الكربالئي،
وهو اآلن بناء شامخ منيف تعلوه ق ّبة خرضاء مزخرفة بالكايش
ّ

ٍّ
مصل،
وبمساحة ك ّل ّية تبلغ (900م ،)2بحيث أصبح املسجد يسع قرابة ألف

الس ّيد.
جل ُمعة التي يقيمها ّ
وما زال يقصده العدد الكبري من املص ِّلني ألداء صالة ا ُ
الس ّيد عقيل يف (2008/7/17م)( )30ملحاولة اغتيال ،وكان احلادث
تعرض ّ
ّ

نجاه
يف تقاطع شارع اجلزائر وسط مدينة البرصة القديمة ،أصيب عىل أثرها ،وقد ّ
اضطر للعالج يف اهلند ،وحينها أوكل إمامة
السالمة ،ويف أثناء ذلك
ّ
اهلل وكتب له ّ

املسجد ألخيه املرحوم الس ّيد مريزا عبد العظيم مجال الدِّ ين (2011-1969م)

( ،)31وهو الولد الثاين للمريزا فاضل ،ولد عام (1969م) يف النجف األرشف،
والتحق باحلوزة العلم ّية عام (1995م) ،وبالتحديد بجامعة النجف األرشف

الدّ ين ّية املتقدّ مة ِّ
األئمة األطهار ويتلوه
الذكر ،له كتاب بعنوان (مالمح من سرية ّ

الصالة املستح ّبة)ُ ،طبع يف
السجود عىل الرتبة احلسين ّية وبعض من ّ
بحث يف ّ

األول من رجب املع ّظم عام ( ،)#1422وح َّقق كتاب والده
النجف األرشف يف ّ
املوسوم (هداية األبرار) املذكور سالف ًا ،وأحلقه برتمجة لوالده بعنوان (ذكرى

الس ّيد فاضل مجال الدّ ين ،)وبجهوده
ّ
الصاحلني يف سرية فقيه املحدّ ثني ّ
واخليين معه أعاد بناء احلسين ّية املعروفة بـ (حسين ّية علو ّية نجف) الواقعة يف
ّ

وأسس فيها مكتبة آل مجال
حمـ ّلة أيب احلسن يف البرصة ،وهذا يف عام (2006م)ّ ،

()32
سمه بمسجد آل مجال
وأسس مسجد ًا ّ
الدِّ ين للعلوم والبحوث اإلسالم ّية ّ ،
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الدّ ين ،يقع يف قرية مهيجران عىل طريق أيب اخلصيب ،وما زال قيد اإلنشاء منذ

عام (2009م)( ،)33ويف املسجد نفسه ّ
حمل مرقده.)34(

فكانت نيابة الس ّيد عبد العظيم يف إمامة جامع املريزا طول سفرة العالج

ألخيه ،وهي مدّ ة وجيزة جدّ ًا ،بعدها استأنف الس ّيد عقيل وظيفته يف إمامة

جل ُمعة واجلامعة يف اجلامع إىل غاية اليوم ،وعند غيابه ينوب عنه يف اجلامع ولده
ا ُ

مستمر ًا
حممد ،وهو من طلبة جامعة النجف األرشف الدِّ ين ّية ،وما زال
ّ
الس ّيد ّ
ّ
بالدِّ راسة.

ثالثاً َ
:خ َد َمة امل�سجد وم�ؤ ِّذنوه
تيس لإلنسان ْ
أن
لقدْ كان يف جامع املريزا -كام هي بيوت اهلل  -آفاق روح ّية ِّ

يسمو هبا وينهل منها ،وجتذبه للمكوث فيه ،فكان خدمة املسجد من املص ّلني فيه
كُثر ،غري ّ
أن أبرزهم والراتبني للخدمة فيه هم:

السواد ،وابنه
عيل الدّ
وغجي ،وخادم اجلامع ومؤ ّذنه احلاج عبد عيل ّ
ّ
احلاج ّ

اجلزيري (أبو كاظم)،
األستاذ حامد ،وخادم اجلامع ومؤ ّذنه احلاج شهاب أمحد
ّ
واملؤ ّذن احلاج فالح (أبو حسن) ،واحلاج عبد الكريم ،وخادم اجلامع احلاج
عيل املوالين ،وزاير حممود (أبو شاكر)ّ ،
والشهيد
ع ّبود أبو صادق ،واحلاج ّ
حممد ّ

ّ
عيل مكّي ،وقارئ القرآن واملؤ ّذن األستاذ حسن احلدّ اد) ،وغريهم
الشاب املؤ ّذن ّ

كثري ،رمحهم اهلل تعاىل.

الكاظمي،
أ ّما أشهر ّقراء التعزية ،فمنهم :سامحة الس ّيد نور الدّ ين املوسوي
ّ

الدوغجي،
الكاظمي ،واملال ع ّبود
وأخوه سامحة الس ّيد شمس الدّ ين املوسوي
ّ
ّ
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الرمضان (أبو مال صالح) ،واملال حمسن يوسف أمحد.
واملال عبد اهلادي ّ

ومن الرواديد :الشيخ حسني الرادود ،واملال فاضل الرادود ،والرادود املال

الزغي ،رمحهم اهلل تعاىل.
محزة
ّ

رابعاً :ز ّوار امل�سجد
والسياس ّية واألدب ّية ،ومنهم:
زار املسجد عد ٌد من الشخص ّيات الدّ ين ّية
ّ

اخلاقاين ،والعالمة الشيخ سلامن
حممد طاهر آل شبري
العالمة املرجع الشيخ ّ
ّ

الس ّيد حييى
حممد جواد
السهالين ،العالمة الوقور ّ
اخلاقاين ،والعالمة الشيخ ّ
ّ
ّ
العراقي
النّور ،والعالمة املريزا الس ّيد إبراهيم مجال الدّ ين ،ورئيس الوزراء
ّ

الرمحن عارف( ،)35الذي زار ديوان ّية
الرمحن ّ
البزاز يف حكومة عبد ّ
األسبق عبد ّ
املريزا التابعة للمسجدّ ،
والشاعر الدكتور الس ّيد مصطفى مجال الدّ ين ،واألستاذ

الرضا،
حممد صالح عبد ّ
حممد جواد جالل ،واألديب ّ
كاظم خليفة ،واألديب ّ

والس ّيد مسلم
حممد حسني ّ
عيل ّ
الصغريّ ،
الصغري ،والدكتور ّ
والعالمة الشيخ ّ
والصحفي
حممد
اإلزيرجاوي ،والشاعر كاظم مكّي حسنّ ،
ّ
ّ
اجلابري ،والشيخ ّ

جواد الشيخ حسنيّ ،
حممد مصطفى مجال الدّ ين ،والشاعر الس ّيد عبد
والشاعر ّ
احلسناوي.
األمري مجال الدّ ين ،والشيخ عبد األمري
ّ

خام�ساً�:أن�شطة اجلامع
تقدّ م ّ
جل ُمعة مل تنقطع يف هذا املسجد ،وتقام فيه كذلك صالة
أن صالة ا ُ

مجاعي
اجلامعة يوم ّي ًا لفريضتي املغرب والعشاء ،وتقرأ ختمة قرآن ّية بشكل
ّ
ّ
جلمع بصالة اجلامعة وقراءة القرآن
كل يوم مجعة قبل ّ
الصالة ،وإحياء ليايل ا ُ
تراث الب�صرة
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األئمة
حمرم وصفر ووفيات ّ
واألدعية والزيارات ،وإقامة مجيع مناسبات شهري ّ
املعصومني ووالداهتم .

ّ
وإن مراسيم إحياء عاشوراء اإلمام احلسني يف املسجد خالل شهر

حمرم تكون بواقع ثالثة جمالس للتعزية صباح ًا وعرص ًا وليالً ،وبعد الظهر يف
ّ

األول يف
يوم عاشوراء يستقبل سامحة الس ّيد ِّ
املعزين باستشهاد جدِّ ه ،ويبقى ّ
استقباهلم إىل وقت الغروب.

ويشارك اجلامع بموكب تعزية يف أربعين ّية اإلمام احلسني انطالق ًا من

حسين ّية موكب ربيعة يف كربالء املقدّ سة إىل احلرم املقدّ س ،وكذلك موكب تعزية

ألمري املؤمنني يف وفاة الرسول ،واستشهاد أمري املؤمنني وذكرى

شهادة الزهراء  ،وانطالق ًا من حسين ّية موكب ربيعة يف النجف األرشف

()36
عيل بن أيب طالب.
التي ُأ ّسست و ُأنشئت أخري ًا إىل مرقد اإلمام ّ

ومن ف ّعال ّيات اجلامع الراتبة يف شهر رمضان إحياء لياليه بقراءة القرآن

املستمرة طول الشهر الكريم ،والس ّيام إحياء أعامل ليايل
واألدعية والتعزية
ّ
القدر ،وغريها من األنشطة التي تقوم هبا ال ّلجنة الثقاف ّية يف اجلامع ،وإقامة
املتخصصة بتعليم القرآن وأحكام قراءته ولألعامر كا ّفة،
الدّ ورات الدين ّية
ِّ
وإقامة مراسيم زيارات العتبات املقدّ سة يف العراق وإيران وسوريا ،وزيارة بيت

حممد.
اهلل احلرام ،ألداء العمرة وزيارة قرب رسولنا ّ

�ساد�ساً :ديوان ّية املريزا

()37

من الوقف ّيات التابعة إىل جامع املريزا ،تب ُعد عن اجلامع ما يقرب (200م)،
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ست قبل عام(1937م)؛ إ ْذ كانت مط ّلة من دار
أس ْ
وتُعرف بـــ (ديوان ّية املريزا)ِّ ،
حممد تقي مجال الدِّ ين (1937-1886م)( ،)38وكانت آنذاك مبن ّية
الس ّيد املريزا ّ
نيت عىل عهد املريزا ع ّباس مجال الدِّ ين
ثم ُب ْ
بالطني ،ومس ّقفة بجذوع النخلّ ،

علت وقف ًا حم ّبس ًا لإلمام احلسني ،وبمساحة قدرها
وج ْ
عام (1969م)ُ ،
(185م ،)2وكانت يف بداءة تأسيسها قسامن:

يتضمن غرفة استقبال مبن ّية ومس ّقفة باجلندل.
األول:
ّ
ّ
الصيف.
والثاين :مساحة مكشوفة تُستخدم يف ّ

ُجدِّ د بناؤها يف نيسان (1970م) بالطابوق والكونكريت ،و ُبنيت يف الطبقة

وتتضمن يف الطبقة األرض ّية مكتبة املريزا ع ّباس التي حتتوي
الثانية غرفتان،
ّ

عىل ما يقرب من ( )1000كتاب ،ما بني مطبوع بالطباعة احلجر ّية أو املطابع
()39
تضم أ ّمهات الكتب ،وقلي ً
املختصة ،إال
ال من املخطوطات
ّ
احلديثة  .وكانت ّ

السقة.
أنّه -مع األسف ُ -فقدت بسبب املصادرة أو ّ

إحياء
فإن يف زيارتكم
وانطالق ًا من قول اإلمام أيب عبد اهلل« :تزاورواّ ،
ً
فإن أخذتم
لقلوبكم وذكر ًا ألحاديثنا ،وأحاديثنا تعطف بعضكم عىل بعضْ ،

وإن تركتُموها ،ضللتُم وهلكتُم ،فخُ ذوا هبا وأنا بنجاتكم
هبا ،رشدتُم ونجوتُمْ ،

زالت ملتقى علامء الدّ ين ،واألدباء ،واملث ّقفني
زعيم»( ،)40فقد كانت الدّ يوان ّية وما ْ
احلسيني،
السادة آل مجال الدّ ين ،وطلبة العلم ،وخطباء املنرب
ّ
البرص ّيني ،وحم ّبي ّ

ّ
وحمل استقبال املراجعني ملختلف الشؤون،
والضيوف من خارج البرصة،
ّ
والس ّيام الدّ ين ّيةّ ،
وحل النزاعات االجتامع ّية ،وفصل اخلصومات ،وغريها من
املوضوعات واملشكالت التي يفزع فيها الناس للمريزا يف ديوانه.
تراث الب�صرة
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وقدْ ِ
أنشئت الدّ يوان ّية حفاظ ًا عىل حرمة اجلامع ،وإبعاده عن الكالم بشؤون

الدّ نيا ،وهي غري منقطعة الضيوف يوم ّي ًا منذ تأسيسها لغاية اليوم ،وتُقدّ م

ّ
وتول
خدمات كبرية  -باعتبار َمن فيها -منها :اإلجابة عىل األسئلة الرشع ّية،
بالذكر ّ
األمور احلسب ّية ،وعقد ِقران الزواج ،واجلدير ِّ
أن هذا الدِّ يوان مل يشهد
بس ٍ
بل شتّى اإلصالح
إجراء صيغة طالق منذ تأسيسه لغاية اليوم ،فاملريزا حياول ُ

بني الزوجني.

حيق
ونتيجة للتضييق واملنع عن إقامة جمالس التعزية إ ّبان التسعين ّيات ،فال ّ
ٍ
ألحد إقامة جملس عزاء عىل س ّيد ّ
الشهداءّ إل بإجازة من مدير ّية األمن؛
ّ
ّ
املحل الذي
وألن الديوان ّية ليست مسجد ًا وال حسين ّية لتُشمل باملنع ،صارت

تُعقد فيه جمالس التعزية احلسين ّية ،واستُخدمت إلحياء ليايل القدر يف شهر
رمضان يف املدّ ة نفسها.

وللدّ يوان ّية دور فاعل يف إرشاد املؤمنني وتوجيههم وتنميتهم اجتامع ّي ًا ودين ّي ًا،

الشيعة وتبيني طريق النجاة واخلالص
وقدْ أ ّدت وظيفتها بالتذكري بأحكام ّ

من الفتن واملحن واالبتالءات التي عصفت بالعراق والبرص ّيني وأتباع أهل
مر العقود .وملا كان بناؤها قدي ًام ،فقد ُبورش العمل يف هدمها
البيت ،عىل ّ

لغرض إعادة تشيدها يف (2017/7/20م) ،وبعون اهلل وتوفيقه ،وبإرشاف
ّ
اخليين من
سامحة الس ّيد عقيل مجال الدِّ ين
املتول عىل الدّ يوان ّية ،وبجهود ّ

احلسيني ليامرس دوره
العلمي
الصح
ّ
ّ
املؤمنني املاد ّية واملعنو ّية س ُيعاد بناء هذا ّ
يف التوعية واإلرشاد وهداية الناس.

اجلابري يف وصف ديوان ّية املريزا يف أثناء زيارته البحث ّية واإلقامة
قال الدكتور
ّ
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حممد تقي بن حسني ...رجل
فيها إ ّبان عهد املريزا ع ّباس« :املريزا ع ّباس بن ّ

التقيت به خالل الفرتة 1969-1967م،
فاضل ...وجملسه عامر (الدّ يوان ّية)،
ُ
درست خالل ذلك
واالجتامعي ،كام
الفكري
فت عن كثب عىل نشاطه
ُ
فتعر ُ
ّ
ّ
ّ

سلوك أتباعه ،فكانوا حتّى أحاديثهم الشخص ّية يستشهدون بأخبار الباقر
األئمة ،فتح يل  -جزاه اهلل خري ًا -وبال حت ّفظ
والصادق ،وغريهم من
ّ
ّ
فاستفدت منها الكثري ،مل أحلظ ّأنم يقدّ مون إىل مرتاد جملسه
خزانة كتبه النادرة،
ُ

القهوة! واستعاضوا عنها بعصري النومي برصة (ال ّليمون اليابس) الذي يقدّ م يف
أقداح القهوة»(.)41

اخلاقاين) صاحب (جم ّلة البيان) حينام زار املريزا ع ّباس
(عيل
ّ
ويقول األستاذ ّ

مجال الدِّ ين يف الدّ يوان ّية عام (1945م) يف رحلته البحث ّية للبرصة« :وجملس
ّ
العلمة الس ّيد مريزا ع ّباس مجال الدّ ين ...يفرض عليك البقاء فيه دون أن
ٍ
بحالوة فيه يف الوقت الذي أحاول ْ
أن أظفر
وكنت أشعر
حتس بمقاييس الزمن،
ُ
ّ

بالسبب ،فلم أجد غري شخص ّية صاحبه التي تفرض عليك ح ّبها واإلخالص
ّ

حتب وتعتقد»(.)42
هلا ...ويتامشى معك يف احلديث ،فتتخ ّيل أنّه ينطق بام ُّ

تراث الب�صرة
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أهم الوقف ّيات التابعة للجامع
املبحث الثاينُّ � :

ال�صغري( )43تاريخه و�أن�شطته
الأوىل:جامع �أبو احل�سن ّ
املسمة (حم ّلة أيب احلسن) ،وحتديد ًا
(الس ْي َمر) ّ
يقع اجلامع يف البرصة القديمة َّ

خلف جامع احلاجي (فقري) املعروف بـ(جامع الفقري) ،ويوسم كذلك بجامع
حم ّلة أبو احلسن.

وسميت املح ّلة
إيراين ُيعرف بـ(أيب احلسن)،
واملؤسس هو رجل
والواقف
ّ
ّ
ّ

خصص
باسمه (حم ّلة أيب احلسن)؛ إ ْذ كان يملك بستان ًا كبري ًا يف هذا املكان ،وقدْ ّ
مساحة صغرية تقدّ ر بــ ( 80م )2لبناء هذا املسجد.

(حممد تقي مجال الدِّ ين)،
وجعل الواقف (أبو احلسن) تولية اجلامع للمريزا ّ

وعليه يعود تاريخ تأسيسه إىل ما قبل عام (1937م) ،وقدْ آلت التولية من بعده
ثم املريزا (عقيل).
ثم ولده املريزا (فاضل)ّ ،
إىل ولده املريزا (ع ّباس)ّ ،

ّ
كان بناء املسجد قدي ًام وآي ً
الس ّيد (عقيل مجال
للسقوط؛ لذا رشع
املتول ّ
ال ّ

ربعات من املؤمنني إلعادة بنائه ،وكان ذلك يف شهر مايس
الدِّ ين) بجمع الت ّ

مستمر ًا إىل اليوم.
لسنة (2017م) ،وما زال العمل
ّ

�أن�شطة اجلامع:
نظر ًا إىل وجود مساجد كبرية بالقرب من اجلامع ،فض ً
ال عن احلسين ّيات،

فنشاطاته حمدودة ،لكنّه ُيفتح يف أوقات الصالة يوم ّي ًا ،وتقام فيه بعض املناسبات
اخلاصة بأهل
اخلاصة باملعصومني األربعة عرش ،ومناسبات املؤمنني
ّ
ّ

اخلاصة هبم ،والس ّيام املجاورين له ،ويف اجلامع خادم
البيت ،أو املناسبات
ّ
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يقوم بشؤون اجلامع كا ّفة.

ّ
فسيظل املسجد
وبذا ،فكام أراد اهلل تعاىل لبيته أن يكون مصدر إشعاع رسا ّيل،

الروحي ،واملكان الذي حيمي اإلنسان به نفسه كام حيمي املقاتل
ساحة الوعي
ّ

العدوّ ،
وإن يف االبتعاد عن
توجه إليه من
ّ
الرصاص والقذائف التي ّ
نفسه من ّ

نبض فيها وال
جمرد كلامت واستعراضات ال َ
املسجد يبقى اإلسالم عند املسلم ّ
الصالة ،و يف االنفتاح عىل اهلل ،نستطيع أن نبقى عىل
روح ،ففي املسجد ،ويف ّ
ِ
ين
بالسلوك استناد ًا إىل قوله تعاىل :إِ َّن ا َّلذ َ
الصاط املستقيم الذي يربط العقيدة ّ
ّ
َ ِ
ِ َ
شوا
َقا ُلوا َر ُّبنَا اهللُ ُث َّم ْاس َت َق ُاموا َت َتنَز َُّل َع َل ْي ِه ُم ا َْل َلئ َك ُة أ َّل َتَا ُفوا َو َل َ ْت َزنُوا َوأ ْب ُ
بِ َْ
ون.)44(
الن َِّة ا َّلتِي كُنت ُْم تُو َعدُ َ
()45

الثانية :ح�سين ّية موكب ربيعة يف كربالء املقدّ�سة
وقبل الرتمجة للحسين ّية البدّ من مقدّ مة بفقرتني:

النوعي
�أ :تاريخ احل�سين ّيات ووقفها
ّ
ُيعتقد ّ
بأن العراق ّيني بدأوا يف النصف الثاين من القرن التاسع عرش ببناء

مؤسسات دين ّية ثقاف ّية مثل :التكايا؛ إلقامة الشعائر
احلسين ّيات بوصفها
ّ
والطقوس الدين ّية ،والس ّيام عزاء س ّيد الشهداءَ .)46(
ذت اسم اإلمام
فات ْ

صناعي ،أي:
وسم ّيت بــ (احلسين ّية) ،وهو مصدر
ٌّ
احلسني شعارهاُ ،
املنسوبة إىل اإلمام احلسني

و ُيظن ّ
أن تاريخ تأسيس ّأول حسين ّية ُش ّيدت يف العراق يعو ُد إىل عام

وأول حسين ّية
(1876/#1296م) ،وهي احلسين ّية احليدر ّية يف الكاظم ّيةّ ،
تراث الب�صرة
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ُبنيت يف كربالء عام (1906م) ،وأنشئت ّأول حسين ّية يف النجف األرشف عام

(1884م)(.)47

غري ّ
أن تاريخ إنشاء احلسين ّيات كان أقدم من ذلك ،ومل تكن معروفة بسبب

العثامين يف العراق،
القمع واملنع الذي مورس ضدّ أتباع أهل البيت يف العهد
ّ
رسي غالب ًا ،وهذه املجالس
فاملجالس احلسين ّية كانت تُعقد يف البيوتات وبشكل
ٍّ

الطبيعي
مت ّثل بذرة أوىل إلنشاء حسين ّية ،فبعض أصحاب املجالس الدور ّية من
ّ
ٍ
يتحول إىل
وبعدئذ
أنّه أوقف بيته الستمرار إقامة الشعائر احلسين ّية بعد وفاته،
ّ
حسين ّية موقوفة لتأدية عزاء س ّيد الشهداء ،غري ّأنا ال تُعرف ّإل الحق ًا لألسباب

املذكورة سالف ًا (.)48

النوعي
ب -وقف احل�سين ّيات
ّ
ّ
إن املقصود األصيل من وقف احلسين ّيات عا ّمة هو إقامة جمالس عزاء س ّيد

ّ
أعم من ذلك،
السبيل املتبع بني املؤمنني ُيالحظ ما هو ّ
الشهداء ،لكن ّ

فاحلسين ّية منتدى جيمع أهل البالد يف مواسم اخلري ومناسباهتم ،فهم يقيمون

فيها عزاء الرسول ،وعزاء سائر املعصومني ،وحمافل مواليد املعصومني
األربعة عرش  ،ويقيمون جمالس الفاحتة والذكريات لسائر املؤمنني ،وإذا

الصالة والناس فيها أو من خارجها أ ّدوا فرضهمْ ،
وإن مل يكن
حرض وقت ّ
يعم االجتامع
هذا من أصل صيغة الوقف
الرشعي ،لك ّن امللحوظ يف الوقف ّية ما ّ
ّ

()49
رب واخلري.
فيها ألعامل ال ّ

وتنامز احلسين ّية عن املسجد بعدم إحلاق أحكام املسجد ّية هبا ،فقدْ تكون
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أكثر من املسجد فائدة من ناحية مشاركة عا ّمة الناس من غري أن يمنعهم حمظور

واملتنجس وغري املسلم،
رشعي ،كدخول احلائض والنُّفساء واملجنب والنجس
ّ
ّ

مكم ّلة لدور املسجد ،وليست بدي ً
ال عنه.
فهي ّ

تاريخ احل�سين ّية
تقع حسين ّية ربيعة يف كربالء املقدّ سة يف مركز املدينة وما يعرف سابق ًا ببستان

شمس الدّ ولة( ،)50عىل مقربة من مرقد ّ
احليل (ت،)#841
العلمة ابن فهد
ّ
وبمسافة ال ّ
تقل عن ( 20مرت ًا) ،أي :يف شارع باب قبلة اإلمام احلسني العا ّم
(الرئيس) من جهة اليسار للذاهب إىل مرقد س ّيد ّ
الشهداء ،ويف هذا الوقت

ُيعرف املكان الذي تقع فيه احلسين ّية إدار ّي ًا بـ (املخ َّيم).

ا�سم احل�سين ّية
يت (حسين ّية ربيعة) عىل ما يظهر لسببني:
ُس ِّم ْ

األول :إن ّاملشرتكني فيها غالب ًا يرجعون نسب ّي ًا إىل ربيعة العدنان ّية املعروفة بـ
ّ

(ربيعة اخليل)(.)51

املشرتكني يف موكب ربيعة بطريقة املحدّ ثني يف تل ّقي
ني
َ
الثاين :التزام الربيع ّي َ

املؤسسون
العقيدة واألحكام الرشع ّية منذ وجودهم يف البرصة ،فالربيع ّيون هم ّ
للموكب؛ لذا تبدّ ى للمريزا ع ّباس هذه التسمية ،فهو س ّيد ربيعة ومع ّلمهم

والصالح ،وقدْ عمل بجدٍّ عىل مل ّ شملهم،
األول وجامعهم عىل املح ّبة واأللفة ّ
ّ

ربع باملال
وهم سامعون له ومطيعون ،وهو الذي دعاهم
ّ
وشجعهم عىل الت ّ
واإلرصار عىل إنشاء هذه احلسين ّية ،وكان يسعى سعي ًا حثيث ًا لرفعتهم ورعايتهم،
تراث الب�صرة
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ومن اعتنائه الكبري بتثقيفهم وتنميتهم دين ّي ًاواجتامع ّي ًا وعىل األصعدة كا ّفة قال يف
وتقرب ًا
مقدّ مة أحد كتبه« :أكتب هذه األسطر الوجيزة و ُأريد هبا وجه اهلل تعاىلّ ،
إىل رسوله ،و ن ّيتي تثبيت ًا لقلوب املؤمنني من (ربيعة) وغريهم ،)52(»....وجاء يف

نصه:
إحدى رسائله إىل ربيعة ناصح ًا ومرشد ًا هلم ما ّ

ّ
حممد وآله الط ّيبني الطاهرين :إىل
الرحيم،
وصل اهلل عىل ّ
الرمحن ّ
«بسم اهلل ّ

والصالح
والسخاء ،إىل ربيعة اإليامن
ّ
ربيعة اخلري ،إىل ربيعة اجلود واإلحسان ّ
واملروة واملكارم:
ّ

ب
سالم اهلل عليكم وحت ّياته وبركاته :يقول -سبحانه وتعاىلَ :-ل ْن َتنَا ُلو ْا ا ْل ِ َّ
ُنف ُقو ْا ِمَّا ُ ِ
حتَّى ت ِ
القوة حتّى
ون ،)53(ول ْن تنالوا ّ
ت ُّب َ
َ
تتوحدوا ،ول ْن تنالوا ّ
العز حتّى ّ

السعادة حتّى يؤازر بعضكم بعض ًا ويسند بعضكم بعض ًا،
تتكاتفوا ،ول ْن تنالوا ّ
هتمكم العواصف
ول ْن تظفروا بالنجاح حتّى تكونوا كالبنيان املرصوص ،ال ّ

الصالح اجل ّبار ق ّلة املال أو ُضعف احلال؛ ّ
فإن القليل من
وال يثنيكم عن عملكم ّ
الكثري كثريّ ،
الرجال تزيل اجلبال ،وتوجد ا ُملحال.
وإن مهم ّ

ومهمتكم ومشاريعكم ،كونوا كرام ًا
يا ربيعة اخلري ،كونوا أبطاالً يف أعاملكم ّ

يف عطائكم وبذلكم ،بيعوا أنفسكم وأموالكم إىل ربيعة»(.)54

ت�أ�سي�سه:
قلنا سابق ًا ّ
إن من أنشطة جامع املريزا اخلروج بموكب تعزية يف أربيعين ّية

يسمى موكب ربيعة ،وكان تأسيس املوكب ّأوالً يف عهد
اإلمام احلسنيَّ 
املعزين
حممد تقي مجال الدّ ين ،ويف هذه املرحلة كان ُيستأجر بيت إلقامة ِّ
املريزا ّ
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ربعات
القادمني من البرصة ألداء شعائر األربعين ّية ،وكان الس ّيد قدْ بدأ بجمع الت ّ

لرشاء حسين ّية آنذاك .وبمساعدة املؤمنني وإرشاف املريزا (ع ّباس مجال الدِّ ين)،
وبام توافر لديه من أموال ُجعت يف حياة أبيه ،اشرتى بيت ًا قرب النهر ،أي بمسافة
غري بعيدة عن موقع احلسين ّية اآلن؛ إذ كان هذا املكان بستان ًا كام تقدّ م ،وهذا ما

ثم برعاية
بني عامي (1949-1948م)،
ْ
وبقيت احلسين ّية يف هذا املكان ملدّ ة سنةّ ،
للس ّيد موضوع رشاء قطعة أرض بقرب
تيس ّ
اهلل وبركات اإلمام احلسنيّ 
2
تتوسطه
احلسين ّية حال ّي ًا ،تزيد مساحتها عىل (300م ) ،وكان بناؤها شبه خان ّ

باحة مكشوفة ،وحتيطه غرف تقدّ ر بـ ( )15غرفة مبن ّية بالطابوق ،ومس ّقفة
ٍ
ٍ
واحدة فقط .ويف عام (1970م) ُو ّسع
وبطبقة
وتتضمن مطبخ ًا
بجذوع النخل،
ّ

شارع قبلة اإلمام احلسني ،وقدْ شملت التوسعة احلسين ّية ،فلم يبق منها

تتضمن أربع غرف.
سوى (70م)2
ّ

و ّفق اهلل الس ّيد مريزا ع ّباس ومن معه من املؤمنني عام (1972م) لرشاء

البستان التي خلف هذه املساحة املتب ّقية (موقع احلسين ّية احلايل) ،وبمساحة

اخلاصة لتكون
قدرها (600م - )2واشرتى من ضمنها تسعة أمتار من أمواله
ّ
ّ
منعت
ولذر ّيته من أهل العلم والتقوى واإليامن( -)55ويف هذه املدّ ة
حمل لقربه
ْ
ِّ

السلطات احلكوم ّية املواكب احلسين ّية من ممارسة شعائرها.
ّ

للس ّيد مريزا فاضل عام (1978م) ،وبعد التوكّل عىل
ْ
آلت تولية احلسين ّية ّ

اهلل وسعي املؤمنني معه ،حصل عىل إجازة بناء للحسين ّية يف عام (1980م)،
اخليين ،وهذه
وبالفعل فقدْ ُأنجزت الطبقة األوىل بمساعد املؤمنني ،وبجهود ّ

تتضمن قاعة مفتوحة ،وأربع غرف متب ّقية من البناء القديم.
الطبقة األرض ّية
ّ
تراث الب�صرة
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و ُبنيت الطبقة الثانية وبنظام الغرف فقط يف عام (1982م) ،واكتمل بناء الطبقة

الثالثة وبنظام الغرف كذلك يف (1983م).

أضحت احلسين ّية مأوى آمن ًا للعوائل البرص ّية؛ ّ
ألن
ويف حرب الثامنين ّيات
ْ

كربالء احلسني أحد ّ
املضطر املستكني،
حمال «الكهف احلصني ،وغياث
ّ
وملجأ اهلاربني»( ،)56حيث مرقد خامس أصحاب الكساء ،ور ّبان سفينة النجاة،

بقوله«:السالم عليك يا سفينة
الذي خاطبه املعصوم يف زيارة يوم العيدين،
ّ

()57
«السالم عليكم يا ُسفن النجاة»(،)58
النجاة»  ،ويف زيارة رجب خاطبه بقولهّ :

ومن
وقال رسول
اهلل«:م َثل أهل بيتي فيكم كمثل سفينة نوحٍ َمن ركبها نجا َ
َ

()59
السامء ،وأهل بيتي
خت ّلف عنها ز ُّج يف النار»  ،ولقوله« :النّجوم أمان ألهل ّ

ألمتي»( ،)60فإيامن ًا واعتقاد ًا بأمان أهل ّ
الذكر وسفينتهم املنجية يف وادي
أمان َّ
الطفوف؛ التجأ البرص ّيون يف حصن َمن دخله كان آمن ًا.

فهب أهل البرصة من املشرتكني يف حسين ّية ربيعة ،وركبوا يف سفينة
ّ

احلسني ،وسكنوا يف احلسين ّية إىل غاية انتهاء احلرب يف عام (1988م)،
الس ّيد مريزا فاضل يف
وبواقع عائلتني أو أكثر يف الغرفة الواحدة ،وكذا سكن ّ
الرسا ّيل فيها ،فقدْ كان ُيلقي دروس ًا يف الفقه والثقافة
احلسين ّية ،وقام بأداء دوره ّ

وللرجال فقط ،إىل ْ
أن رجع الناس إىل بيوهتم بسالم.
اإلسالم ّية يوم ّي ًا ِّ

م�صادرة احل�سين ّية واال�ستيالء عليها
تعرضت سائر
تعر ْ
ضت حسين ّية ربيعة يف عام (1990م) للمصادرة كام ّ
ّ

احلسين ّيات يف كربالء للمصادرة واهلدم والنهب والتخريب يف حماولة من النظام
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امي ملحاربة شعائر س ّيد ّ
الشهداء إلمخاد جذوة الثورة احلسين ّية يف
ّ
الصدّ ّ
حمبي اإلمام احلسني ،وما علموا ّ
أن اهلل وعد بنرص أوليائه واملؤمنني
نفوس ّ
ِ
ين َآمنُوا ِف َْ
عز ّ
ال َي ِاة
معهم ولو بعد حني؛ إذ قال ّ
َنص ُر ُس َلنَا َوا َّلذ َ
وجل :إِنَّا َلن ُ ُ
الدُّ ْن َيا َو َي ْو َم َي ُقو ُم ْالَ ْش َها ُد.)61(
ويف هذا املرحلة من تاريخ العراق؛ إذ االنتفاضات الشعب ّية التي قامت ضدّ

النظام ،ويف املقابل محالت االعتقال التي مارسها أزالم صدّ ام ،وعمل ّيات إزالة
احلسين ّيات ّ
وكل مظاهر ّ
الشعائر احلسين ّية يف كربالء وبق ّية املحافظات ،حتّى

مرقد س ّيد ّ
تعرض للتخريب ،والس ّيام ق ّبته الرشيفة ،ويف أثناء
الشهداءّ 

ذلك سيطر أزالم النظام عىل حسين ّية ربيعة ،واستُخدمت يف ّأول األمر خمزن ًا
املطهرتني احلسين ّية والع ّباس ّية ،ملدّ ة ثالث سنوات.
للروضتني ّ

امي
بعدها استحوذ عىل احلسين ّية يف عام (1993م) أحد أتباع الشيطان الصدّ ّ

الدارمي) ،الذي كان من الرجال الطالبني للدّ نيا ،وهو من
املسمى شيخ (لطيف
ّ
ّ

رجاالت األمن العا ّمة ،وله سطوة يف حمافظة كربالء ،وحظوة لدى حكومة بغداد
فصي حسين ّية ربيعة فندق ًا إىل غاية عام (1996م) ،وأضحت
وبعثها املجرمّ ،
احلسين ّية سكن ًا ألراذل الناس وأوغادهم من رجاالت األمن وغريهم ،ممّن ال
الشهداء فض ً
يقيمون حرمة وال قداسة ملرقد س ّيد ّ
ال عن احلسين ّية.

السلطة ،فلم يستطع
كان املريزا فاضل مض َّيق ًا عليه ومراقب ًا من قبل ّ

استعادة احلسين ّية من هؤالء الظاملني إىل حني وفاته عام (1995م)(.)62

الس ّيد عقيل،
وبعد أن رحل إىل جوار ر ّبه آلت إدارة احلسين ّية وتوليتها لولده ّ

عل ًام ّ
الزوار من
أن احلسين ّية موقوفة وقف ًا رشع ّي ًا حم ّبس ًا لإلمام احلسني إلقامة ّ
تراث الب�صرة
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أهايل البرصة ،وعىل وجه اخلصوص املشرتكني يف موكب ربيعة ،ومن غريهم من

الزوار رشيطة عدم مزامحة موكب التعزية.
ّ

ّ
وعشاق اإلمام
اخليون واملؤمنون
وبمع ّيه الس ّيد عقيل ومتابعته ،سعى ّ
تكل وال ّ
احلسني من رجاالت البرصة بجهود حثيثة واستثنائ ّية ال ّ
متل

السلطة،
للتفاوض واملراجعات
والتوسط الستعادة احلسين ّية من سارقها ،واعظ ّ
ّ
الدارمي) ،وقدْ طلب األخري مبلغ ًا كبري ًا -آنذاك -و ُقدِّ ر
الشيخ (لطيف
ّ

استقر ْت املساومة التي كانت
عراقي ،وبعدها
بمبلغ( )8.000.000دينار
ّ
ّ
بعنوان رشاء احلسين ّية بعقد (رسقفل ّية) عىل مبلغ وقدره ( )800.000دينار
ّ
املحلت معاندين ،رفضوا إخالءها ّإل مقابل
عراقي ،ولكن بقي مستأجرو
ّ

ذلت
أموال بدل رسقفل ّية ،وبربكة اإلمام احلسني ،وبعد جهود كبرية ُب ْ

ّ
املحلت ،وكان موعد تس ّلمها يف
أخليت
يف التفاوض واملناقشات معهم،
ْ

(1996/11/30م).

وكان البدّ للظامل من ترك ٍ
أثر لظالماته ،وفع ً
ال تس ّلمت احلسين ّية جدران ًا

فقط ،خربة من دون أثاث وال أبواب وال شبابيك وال كهربائ ّيات وال...الخ،
والسقة
تعر ْ
ضت للنهب ّ
للسكنى واإلقامة ،فقدْ ّ
ومل يبق مكان فيها يصلح ُّ
والدّ مار يف ملحقاهتا كا ّفة ،ويكفي دلي ً
ال عىل خراهبا سيارات احلمل العديدة

استجع بعض األثاث بمبالغ
التي نقلت النفايات واألنقاض بعد تس ّلمها ،وقد ُ
السلب الذي طال احلسين ّية.
زهيدة ممّن أخذها من اجلهلة يف أثناء ّ

ومنذ هناية عام (1996م) بدأت محالت التنظيف والرتميم ،واستكامل

الصح ّية وجتهيز احلسين ّية باألثاث
الكهربائ ّيات املرسوقة واملع ّطلة ،واخلدمات
ّ
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واستمر العمل إىل غاية عام (2016م) ،ففي عام
واملستلزمات األخرى،
ّ
(2015م) ِزيد عىل احلسين ّية طبقتان بنظام القاعة املفتوحة ،زيادة عىل خدمات
الراحة للمنام واإلقامة ،يف ّ
كل طبقة مطبخ حيتوي عدد ًا من الط ّباخات،

املخصصة للسباحة ،فض ً
الص ّحية باملاء
والغساالت ،واحلاممات
ال عن املرافق ّ
ّ
ّ
والساخن ،وحتتوي ّ
كل غرفة عىل وسائل التربيد والتدفئة.
البارد ّ

وتقع القاعات يف الطبقة األوىل ،وقد ُق ّسمت الطبقتان الثانية والثالثة نصفني،

نصف غرف ًا ،واآلخر قاعة مفتوحة ،أ ّما الطبقتان الرابعة واخلامسة ،فهام قاعتان
ٍ
الصح ّية كا ّفة ،ووسائل التدفئة والتربيد،
غرف ،فيها اخلدمات
فقط ،من دون
ّ
وتتضمن احلسين ّية يف الطبقة األرض ّية (ّ )12
ّ
وتتول مدير ّية
مؤجرة،
حمل جتار ّي ًا َّ
ّ

أوقاف كربالء متابعتها إدار ّي ًا وقانون ّي ًا ،وتُرصف إجياراهتا حلوائج احلسين ّية
املختلفة.

ولزوار
الزوار عىل مدار العا ّم،
ّ
و تستقبل احلسين ّية  -يف الوقت احلايلّ -
البرصة وغريها ،ومن املشرتكني فيها وغري املشرتكني ،بطاقة استيعاب ّية تقدّ ر

الزيارة األربعين ّية
بـ( )500عائلة ،وبام يقرب من ( )1000شخص ،ويف ّ
تستوعب احلسين ّية من ( )2000-1500زائر ،يقيمون فيها من يوم()20-16

ختصص احلسين ّية
صفر ،وهو يوم استعراض مواكب البرصة ،ويف هذه الزيارة َّ
للرجال فقط.
ِّ

اخليين
أنشئ يف احلسين ّية مصعدٌ
ربع ّ
كهربائي يف عام (2016م) ،وكان بت ّ
ٌّ

للصعود إىل غرفهم أو إىل
الس ِّنّ ،
واملؤمنني من أهايل البرصة ،ليكون عون ًا لكبار ِّ

قاعة الطعام يف الطبقة الرابعة ،وكذا نصب كامريات لألغراض األمن ّية ،وتو ّفر

تراث الب�صرة
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مولدة كهرباء كبرية توافر الطاقة الكهربائ ّية للحسين ّية بمرافقها كا ّفة.

�شعا ُر املوكب
للس ّيد الدكتور مصطفى مجال الدِّ ين ،قصيدة رائعة كتبها يف ذكرى زيارة
ّ

األربعني لإلمام احلسني  ،اقتُطف منها بيتان ليكونا شعار ًا ملوكب ربيعة،

ومها قو ُله:

()63
هذي ربيع ُة يا منار رشادها
جاءت بذكرى أربعينك هتتـدي
ْ
عقدت شفاعتها عليك وطاملا
حمـم ِد
ْ
فـاز املشـ َّفع فيك يا ابن ّ
الس ّيد مريزا ع ّباس هبا،
وعندما ُخ ّط ْت ور ُف ْ
عت شعار ًا للموكبُ ،أعجب ّ

وقام إجالالً لوقعها يف نفسه الزك ّية ،وما زالت شعار ًا ملوكب ربيعة إىل يومنا
هذا (.)64

الثالثة :ح�سين ّية ربيعة يف النجف الأ�شرف

()65

موقع احل�سين ّية:
تقع احلسين ّية يف النجف األرشف يف العامرة القديمة يف شارع املدينة

حممد
العا ّم ،ويف بداية الشارع
الس ّيد ّ
يني ّ
الفرعي املؤ ِّدي إىل مكتب املرجع الدّ ّ
ّ
سعيد احلكيم ،ويف االجتاه املقابل تقع مكتبة ّ
العلمة ّ
الشيخ باقر رشيف
القريش ،أ ّما موضوع رشاء أرض احلسين ّية وتن ّقل موقعها ومراحل بنائها،
ّ

فهي كاآليت:

ملحة ملشاركة موكب ربيعة يف املناسبات الدين ّية
كان لدى املؤمنني رغبة ّ
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نص فيها املعصومون عىل زيارة اإلمام أمري املؤمنني
والزيارات التي ّ

مه ّية تأسيس حسين ّية
وتقديم العزاء له يف تلك الزيارات؛ لذا بدأ التثقيف عىل أ ّ

الس ّيد عقيل مجال الدّ ين املؤمنني
بجوار اإلمام أمري املؤمنني ،وعليه ّ
وجه ّ
ربع إلنجاز هذا املرشوع؛ وإذ ّ
إن عناية اهلل ترعى ما كان له ،وبام
وح ّثهم عىل الت ّ

حترك املؤمنون بإرشاف الس ّيد عقيل لرشاء األرض
ُجع من أموال للحسين ّيةّ ،
بغية بناء حسين ّية ربيعة يف النجف األرشف.

مر مرشوع رشاء حسين ّية ربيعة يف النجف األرشف بمخاض عسري حتّى
ّ

الصح ّ
الشامخ يف شارع املدينة ،ففي بدء األمر اشرتيت قطعة
تك ّلل بوالدة هذا ّ
أرض جرداء ومساحتها (200م )2يف الوادي بقرب املقابر ،وتقريب ًا عىل الشارع

احلويل ،وبملغ قدره ( ،)20.000.000وبعد سنة استبدل بالقطعة بيت

للسكن وبمساحة قدرها
للسقوط ال يصلح ّ
حي حنّون لكنّه قديم آيل ّ
قديم يف ّ

(100م ،)2ويف عام (2008م) ،وبعد التوكّل عىل اهلل استُبدل هبذا البيت دار
2
حي األنصار
ببناء قديم كذلك ،وبمساحة قدرها (200م ) ،وبطبقتني ،تقع يف ّ

يب.
مقابل املرآب اجلنو ّ

الس ّيد عقيل و َمن معه لرشاء احلسين ّية يف موقها احلايل يف عام
ثم ُو ّفق ّ
َّ
الزوار ،ومن أهايل البرصة عىل وجه
(2009م) ،وقدْ ُح ْ
بست وقف ًا رشع ّي ًا إلقامة ّ
اخلصوص ،ومن غريهم ،رشيطة عدم مزامحة املوكب ،واستُكملت اإلجراءات

وس ِّجلت التولية باسم
القانون ّية يف مدير ّية أوقاف النجف األرشف كذلكُ ،
الس ّيد عقيل مجال الدِّ ين بعدّ ه املرشف عىل إنشاء احلسين ّية وبنائها ،وكان ذلك
ّ
واملعزين واملشرتكني يف موكب ربيعة.
ربعني
ّ
برغبة املؤمنني واملت ّ
تراث الب�صرة
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ٍ
وبعدئذ وحتديد ًا عام
كانت احلسين ّية دار ًا قديمة ومساحتها (100م،)2
(2011م) بدأت عمل ّيات اهلدم والبناء والتشييد ،وقدْ ُأنجزت و ُفتحت -بحمد
الراحة
اهلل -يف عام (2015م) ،وهي اآلن ّ
بست طبقات تتو ّفر فيها خدمات ّ

واإلقامة كا ّفة ،ففي ّ
الصغرية أربعة أشخاص،
كل طبقة أربع غرف تستوعب ّ
صح ّية ّ
وثلجة ،ووسائل
والغرفة الكبرية ستّة أشخاص،
وتتضمن خدمات ّ
ّ

واألرسة ،ويف الطبقة الثانية قاعة تستوعب ()50
التدفئة والتربيد واألفرشة
ّ
كهربائي ،فض ً
ال عن مو ِّلدة للطاقة الكهربائ ّية.
زائر ًا ،ويف احلسين ّية مصعد
ّ

�أن�شطة احل�سين ّية
مشاركة املواكب لتعزية اإلمام أمري املؤمنني بذكرى وفاة الرسول

وشهادة اإلمام أمري املؤمنني وشهادة الزهراء  ،وانطالق ًا من احلسين ّية إىل
الزوار  -والس ّيام أهايل البرصة كا ّفة ،وغريهم برشط
احلرم املقدّ س ،واستقبال ّ

اخلاصة -كأربعين ّية
عدم مزامحة موكب التعزية -عىل مدار العام يف مناسباهتم
ّ

موتاهم ،-والعا ّمة ،وغريها من املناسبات األخرى.

الرابعة :احل�سين ّيات امل�شاركة يف موكب ربيعة
الس ّيد (عقيل مجال الدِّ ين) -وما زال -يدعو املؤمنني وحي ّثهم ويث ّقفهم
كان ّ

ويساعدهم عىل بناء احلسين ّيات أو جتديد بناء القديمة منها ،والس ّيام املشاركني

يف موكب ربيعة للتعزية يف كربالء املقدّ سة والنجف األرشف ،فآتت هذه الدّ عوة
ثامرها ببناء حسين ّيات أو جتديد بنائها ،وهي تزيد عىل مخس وثالثني حسين ّية يف

أماكن متعدّ دة يف البرصة ،منها:
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حسين ّيات يف ّ
احلجة املنتظر /آلل
شط العرب (اجلزيرة)( :حسين ّية
ّ

عيل حبيب ،حسين ّية اإلمام موسى الكاظم /احلاج خزعل جواد ،حسين ّية
ّ

الرسول األعظم/آل محزة ،حسين ّية اإلمام احلسن املجتبى /آل ع ّبادي،
ّ
الرضا/
عيل بن موسى ِّ
حسين ّية فاطمة الزهراء /آل محزة ،حسين ّية اإلمام ّ
حممد عبد اهلل
احلاج عبد احلسني أبو سلامن ،حسين ّية الزهراء/احلاج ّ

/الكبايس،
الكبايس
الربيعي ،حسين ّية مسلم بن عقيل/اجلزيرة الثانية ،جامع
ّ
ّ
ّ
البرصي/
عيل
ّ
الصادقّ /
حسين ّية اإلمام ّ
حجي ّ
حممد حسني ،حسين ّية بيت ّ

حجي عبد احلسن
عيل
حممد احلاتم/اجلزيرة ،حسين ّية ّ
ّ
البرصي ،حسين ّية ّ
الشيخ ّ
التوبالين ،وحسين ّية بيت مح ّيد).
حجي عبد احلسن ،حسين ّية بيت
احلدّ ةّ /
ّ

حسين ّيات أيب اخلصيب( :حسين ّية جيكور/بيت اخلامم /جيكور ،حسين ّية

يامي /دورة أ ّم زبالة،
عيل /هنر خوز ،حسين ّية بيت ّ
حجي كاظم ال ّل ّ
جهاد مال ّ

الفرساين/
يامي/محدان ،حسين ّية بيت
حسين ّية الزهراء /حمي ّلة ،حسين ّية ال ّل ّ
ّ
السلامن /فجة النعمة ،حسين ّية املصطفى/يوسفان،
محدان ،حسين ّية أمحد ّ
حسين ّية بيت حرجية /احلاج أمحد حرجية/كوت ثويني ،حسين ّية الرسول

الر ّمان  /حمولة آل الزهري ،حسين ّية الشايف/بيت الرايض/
األعظم/بيت ّ

احلجة بن احلسن/أبو عبري/سكّة عون ،حسين ّية
كوت الضاحي ،حسين ّية ّ
الدوغجي/يف منّاوي جلم،
آل عاشور/السنيد ّية ،حسين ّية اإلمام اهلادي/بيت
ّ
حجي
السبطني/بيت ّ
حسين ّية اإلمام احلسن املجتبى/يف منّاوي جلم ،حسين ّية ّ

حسن جاسم الع ّبود وإخوانه املطيحة).

حسين ّيات الرباضع ّية القديمة التي ُجدِّ د بناؤها ،ومن املشاركني يف تعزية
تراث الب�صرة
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عيل املرهون،
موكب ربيعة عىل وجه اخلصوص( :حسين ّية بيت املرهون/احلاج ّ
السادة الفردان  /الس ّيد نارص الفردان ،جامع وحسين ّية اإلمام
حسين ّية ّ

احلجة/احلاج طالب عبد آل حييى ،مأتم اإلمام احلسني/ للنساء /بيت
ّ

الشطي) .أ ّما حسين ّيات الرباضع ّية التي ُش ّيدت بعد (2003م) ،فهي :حسين ّية
حجي إبراهيم
حج ّية حليمة الشطي/بيت الطويل ،حسين ّية عبد اهلل الرضيعّ /
ّ
الغريفي ،حسين ّية نور الزهراء/بيت
املوسوي
الس ّيد عالء
ّ
ّ
الگردة ،حسين ّية ّ

التوبالين).
احلاجة مهد ّية
العواشري ،حسين ّية
ّ
ّ

الزبري،
احلسين ّيات
املتفرقة يف البرصة( :حسين ّية قمر بني هاشم يف خور ّ
ّ

البنني/السيبة ،حسين ّية
حسين ّية بيت مال يوسف /خور الزبري ،حسين ّية أ ّم
ِّ

حممد (أبو
احلجة املنتظر
الرسول /بيت
ّ
الرباط ،حسين ّية ّ
ّ
/حجي ّ
الكندوري ّ
عادل)/القبلة) ،وغريها من بيوت اإلمام احلسني( احلسين ّيات) املوقوفة
خاصة.
إلقامة عزائه ّ

وخري اخلتام كالم أهل العصمة ،وهم ُينبئون حم ّبيهم ّ
بأن اهلل تك ّفل برعاية قرب

الشهداءّ ،
س ّيد ّ
مر األ ّيام والدّ هور؛ إ ْذ يقول
وأن الشعائر احلسين ّية باقية عىل ِّ

عيل بن احلسني  لزائدة:
اإلمام ّ

إن
«بلغني يا زائدة أنّك تزور قرب أيب عبد اهلل احلسني أحيان ًا،
ُ
فقلتّ :

ذلك َلكَام بلغك ،فقال يل :فلامذا تفعل ذلك ،و َل َ
ك مكان عند سلطانك الذي
األمة من
ال حيتمل أحد ًا عىل حم َّبتنا وتفضيلنا وذكر فضائلنا والواجب عىل هذه ّ

فقلت :واهلل ما أريد بذلك ّإل اهلل ورسوله ،وال أحفل بسخط َمن سخط،
ح ِّقنا،
ُ
إن ذلك َلكذلك ،فقلت:
وال يكرب يف صدري مكروه ينالني بسببه ،فقال :واهلل ّ
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ثم
واهلل ّ
ثم أبرشّ ،
إن ذلك َلكذلك  -يقوهلا :ثالث ًا ،وأقوهلا :ثالث ًا  ،-فقال :أبرشّ ،
ٍ
ّ
بالطف
بخرب كان عندي يف النّخب املخزون .فإنّه ملا أصابنا
أبرش ،فألخربنّك

ما أصابنا ،و ُقتل أيب ،و ُقتل َمن كان معه من ولده وإخوته وسائر أهله،

فجعلت أنظر إليهم رصعى
وحلت حرمه ونساؤه عىل األقتاب ُيراد بنا الكوفة،
ُ
ُ
فكادت نفيس
يواروا ،فع ُظم ذلك يف صدري ،واشتدّ ملا أرى منهم قلقي،
ْ
ومل َ

عيل ،فقالت :ما يل أراك
خترج ،وتب َّي ْ
نت ذلك منّي َّ
عمتي زينب الكربى بنت ّ

جتود بنفسك؟ يا بق ّية جدِّ ي وأيب وأخويت،
فقلت :وكيف ال أجزع وأهلع وقدْ
ُ

مرملني
مرضجني بدمائهمَّ ،
أرى س ِّيدي وأخويت وعمومتي وولد ِّ
عمي وأهيل َّ
عرج عليهم أحد ،وال يقرهبم
وارون ،وال ُي ِّ
بالعرى ،مس َّلبني ،ال يك َّفنون وال ُي َ
كأنم أهل بيت من الدَّ يلم َ
إن
واخلزَر ،فقالت :ال جيزعنّك ما ترى ،فو اهللّ ،
برشّ ،
وعمك ،ولقدْ أخذ اهلل ميثاق ُأ ٍ
ناس
ذلك َلعهدٌ من رسول اهلل إىل جدِّ ك وأبيك ِّ

الساموات ّأنم
األمة ،وهم معروفون يف أهل ّ
األمة ال تعرفهم فراعنة هذه ّ
من هذه ّ

املرضجة ،وينصبون هلذا
جيمعون هذه األعضاء ِّ
املتفرقة فيواروهنا ،وهذه اجلسوم َّ
ِّ
رسمه عىل كرور
أثره وال يعفو ُ
الطف َع َل ًام لقرب أبيك س ّيد الشهداء ،ال ُيدرس ُ

الضاللة يف حموه وتطميسه ،فال
ال َّليايل واأل ّيام،
أئمة الكفر وأشياع ّ
َّ
وليجتهدن ّ
علو ًا»(.)66
يزداد أثره ّإل ظهور ًا ،وأمره ّإل ّ
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م .ع ّبا�س فالح ح�سن املرهون  -م.م� .أحمد فرج فليح

اخلامتة
 -1يعود تاريخ تأسيس اجلامع إىل عام(1888م) عىل رأي ،أو إىل عام

األول أرجح ،وعىل أ ّية حال ،فهو من املساجد املبن ّية إ ّبان
(1873م) ،ولك ّن ّ
عي،
العهد
مؤسس اجلامع ومتو ِّليه ّ
الش ّ
العثامين ،ويعدُّ املريزا حسني مجال الدِّ ين ِّ
ّ

جل ُمعة يف هذا
للج ُمعة واجلامعة فيه ،وقد
وأول إمام ُ
ّ
استمرت إقامة صالة ا ُ
ّ
املسجد ما يزيد عىل مائة سنة تقريب ًا.
الصادق  ،وهو
ُ -2عرف املسجد بثالثة أسامء ،وهي :جامع اإلمام ّ

الصادق
تيمن ًا برئيس املذهب
اجلعفري اإلمام جعفر ّ
ّ
االسم ّ
األول له ُس ِّمي بذلك ُّ

جل ُمعة يف عام (1971م)
(ت ، )#148واستُبدل اسم اجلامع بمسجد ا ُ
ألسباب أمن ّية .وفيام بعد اشتُهر املسجد بجامع املريزا ،وهو لقب ُعرفت به أرسة

جل ُمعة واجلامعة الراتبني يف اجلامع.
أئمة ا ُ
آل مجال الدِّ ين ّ

رفت باسم مكتبة
ُ -3أنشئت يف اجلامع عام (1961م) مكتبة عا ّمة ُع ْ

ضت عام
تعر ْ
اإلمام ّ
الصادق ،وكانت ملتقى طلبة العلم والباحثني ،وقدْ ّ

ودرت ك ّلها.
وص
ْ
(1971م) للمدامهةُ ،

والسياس ّية ،وأبرزهم
 -4زار املسجد عديدٌ من الشخص ّيات الدين ّية واألدب ّية ِّ

رئيس وزراء العراق ،الذي زار ديوان ّية املريزا التابعة للمسجد ،وهذا يدّ ل عىل
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تاري ُخ جامع املريزا يف الب�صرة ،والوقف ّيات التابعة له

وألنم
جل ُمعة واجلامعة فيه لدى األوساط املختلفة؛ ّ
أئمة ا ُ
مه ّية املسجد ومكانة ّ
أ ّ
من األُرس العلم ّية البارزة يف البرصة.

مرت عىل اجلامع مراحل عمران ّية عديدة من عمل ّيات ترميم البناء
ّ -5

وجتديده ،ابتداء من (1941م) إىل غاية عام (2001م) ،وكانت مرحلة البناء

للفرتة من (2001-1995م) أكرب محلة من حيث حجم املساحة وحداثة البناء

الذي تك ّلل بطبقتني ،وهو البناء العامر اليوم.

 -6يف اجلامع موكب عزاء يشارك يف أربيعين ّية اإلمام احلسني  ويرجع

تاريخ تأسيسه إىل عام (1949م) ،ويستعرض التعزية مع مواكب البرصة يف يوم

( 19أو  )20صفر بحسب اجلدول الذي يصدر عن هيئة املواكب احلسين ّية يف
العتبة املقدّ سة ،ويكون ترتيبه الثاين بني مواكب البرصة بعد موكب بني عامر.

 -7ترتبط باجلامع (ديوان ّية) وهي عبارة عن مكتب استفتاءات و حسين ّيات:

يف كربالء املقدّ سة ،والنجف األرشف ،والبرصة ،تؤ ّدي دورها يف إحياء مناسبات
املتنوعة التي هلا دور كبري يف
أهل البيت ،زد عىل ذلك األنشطة والف ّعال ّيات ِّ
أئمتهم املعصومني.
شدّ أتباع أهل البيت  إىل ّ
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ُ
الهوام�ش
احلج40 :
 -1سورة ّ
ُ -2ينظر :دور املساجد يف حياة املسلمني :ص ،7وما بعدها ،واآلية يف سورة النور-36 :
.37
ايس ،340/1 :وهو
ُ -3ينظر :موسوعة تاريخ البرصة ،عبد القادر باشا أعيان الع ّب ّ
حممد:
بالتسلسل رقم ( ،)64والنرصة يف معرفة تاريخ مساجد البرصة ،د .عبد الباسط خليل ّ
ص ،95وهو بالتسلسل رقم ( ،)109وإحتاف األرسة بتاريخ البرصة ،د .عبد الباسط خليل
السواد...البحرين ّيون يف البرصة ،مقال للكاتب وسام
حممد ،70/3 :والنزوح إىل أرض ّ
ّ
السبع يف صحيفة الوسط البحرين ّية ،العدد 3881 :يف /23أبريل2013 /م؛ إ ْذ ذكر اسم
اجلامع يف مقالته.
الرضا التاوري يوم 2017/5/5م يف ديوان الشيخ
حممد صالح عبد ِّ
 -4لقاء مع األديب ّ
السويف الشيخ العام لقبيلة ربيعة يف البرصة.
أمحد سلامن ّ
العثامين دراسة تارخي ّية) ،بحث أ.م.د.
ُ -5ينظر( :جوامع مركز مدينة البرصة يف العهد
ّ
حممد الغريب ،جم ّلة آداب البرصة العدد ( ،)43لسنة 2007م :ص.122
طالب جاسم ّ
وتكثر املساجد يف هذه املح ّلة أيض ًا مثل( :جامع ال َعجم وهو مسجد آل شرب ،جامع احلاج
البحراين ،وجامع أبو احلسن
الس ّيد نارص
السيمر ،وجامع الفييل ،وجامع ّ
الفقري ،ومسجد ّ
ّ
الصغري ...فض ً
السيمر) ُينظر :موسوعة
ّ
ال عن مساجد التحسين ّية ،وهي اجلهة املقابلة ملح َّلة ّ
تاريخ البرصة ،340/1 :وجوامع مركز مدينة البرصة :ص.122
الرواية عنه إ ّبان تلك املدّ ة.
 -6الذي نشطت يف عهده مدرسة أهل البيت ،وك ُثرت ِّ
الصادق يف البرصة يف
السلطة مدرسة اإلمام ّ
السبب هو إغالق ّ
 -7وقدْ يكون ّ
(نظران) ،فاستُبدل اسم اجلامع؛ لئال حيصل ال ّلبس بسبب تشابه التسمية بني جامع اإلمام
الصادق.
الصادق ومدرسة اإلمام ّ
ّ
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تاري ُخ جامع املريزا يف الب�صرة ،والوقف ّيات التابعة له
 -8وهي من األُرس العلو ّية العريقة يف العراق ،خرج منها الكثري من العلامء ومشاهري
األدباء ّ
والشعراء وال ّلغو ّيني ،وقدْ ُل ِّقبت األرسة بـ (آل مجال الدِّ ين) نسبة إىل اجلدِّ الثاين عرش
حممد مجال الدِّ ين)؛
حممد
ّ
األخباري) ،الذي كان يل ّقب بـ (أيب أمحد مريزا ّ
لألرسة ،وهو (املريزا ّ
تبحره بالعلوم الدين ّية ،وملناظراته مع علامء األشاعرة وتغ ّلبه عليهم يف بغدادُ ،ينظر:
نتيجة ّ
باإلخباري
س ّيد النخيل املق ّفى ،الس ّيد مهنّد مجال الدِّ ين :ص .15وقدْ يكون ُل ِّقب جدُّ هم
ّ
 باهلمزة املكسورة  -لنقله احلديث ،أو باألخباري  -باهلمزة املفتوحة  -الشتغاله باألخبارال يف األصول والفروعُ ،ينظر :سبيكة ال ُّلجني يف الفرق بني الفريقنيّ ،
حفظ ًا وعم ً
الس ّيد
العلمة ّ
املوسوي ،منشورات دار
حممد مجال الدِّ ين (ت  ،)#1275حتقيق :د .رضغام
ّ
عيل مريزا ّ
مريزا ّ
بترصف (كلمة دار احلسني يف الكتاب).
احلسني  :صّ 5
 -9مستدرك الوسائل ومستنبط املسائل ،تأليف خامتة املحدِّ ثني احلاج مريزا حسني
ّ
بترصف.
الطربيس
النوري
املتوف (سنة ّ .184-183 /2 :)#1320
ّ
 -10واقع احلال فيمن كتب وقالّ ،
العلمة الس ّيد إبراهيم مجال الدِّ ين :ص.12
السلفي عند ِّ
لفي
الس ّ
الشيعة االثنا عرش ّية دراسة حتليل ّية ملوقف الفكر ّ
ُ -11ينظر :الفكر ّ
أ.د.عيل
يف اإلسالم عموم ًا وعند االثناعرش ّية عىل وجه اخلصوص من منطق وفسلفة اليونان،
ّ
اجلابري :ص ،535اهلامش رقم  ،3نق ً
ال عن (ثبت أرسة آل مجال الدِّ ين يف البرصة)،
حسني
ّ
وللمزيدُ ،ينظر :فلك املعارف اجلاري جمرى الكشكول والطرائف ،العالمة الس ّيد إبراهيم
مجال الدين :ص ،373وما بعدها.
حممد
 -12قال الشيخ
عيل ابن املريزا ّ
الطهراين يف ترمجته« :هو املريزا حسني ابن املريزا ّ
ّ
حممد من مشاهري علامء عرصهُ ،قتل بمشهد
ّ
األخباري ،املعروف ،عامل فاضل ،كان جدّ ه املريزا ّ
عيل والد املرتجم
الكاظمني  يف ( ،)#1232وكان له ولدان ،املريزا أمحد ُقتل معه ،واملريزا ّ
ّ
األجلء أيض ًاّ ،
املرتجم له .كان
توف عام ( ،)#1275أنجب عدّ ة أوالد منهم
له ،وكان من
َ
من أهل العلم والفضل ،له آثار منها( :الدّ ُّر املنظوم يف تقليد غري املعصوم)ُ ،ينظر :الذريعة إىل
الطهراين(ت .78/8 :)#1389
تصانيف الشيعة ،العالمة الشيخ آقابزرگ
ّ
 -13يرجع نسب الس ّيد إىل الس ّيد حسني ابن أيب أمحد موسى املربقع ابن اإلمام
احلسيني
الس ّيد ضامن بن شدقم
ّ
السادة األطهارّ ،
اجلوادُ ،ينظر :حتفة األزهار يف نسب ّ
املدين ،الورقة اخلامسة ج ،3رقم الكتاب ( ،66خطي) يف مكتبة اإلمام احلكيم يف النجف
ّ
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األرشف ،ويقول الس ّيد مرتىض مجال الدِّ ين :وقد طبع الكتاب اآلن يف قم ،فريجع هناك إىل
نسب اإلمام اجلوادُ ،ينظر :فلك املعارف اجلاري :ص 360اهلامش ،و ُينظر :إيقاظ النبيه يف
ذكر من أمجع عليه واختُلف فيه.313/1 :
بصحة النسب
مشجر ًا ألرسة آل مجال الدِّ ين ،و شهد
الس ّيد مرتىض مجال الدِّ ين
ّ
ّ
و قدْ أعدّ ّ
املشجرُ ،ينظر :أرسة آل
حممد كالنرت ،وغريه ،ولال ّطالع عىل
ّ
الس ّيد ّ
وباركه آية اهلل العظمى ّ
السادة آل مجال الدِّ ين وتواجدهم /فيسبوك.
مجال الدِّ ين /فيسبوك ،مناطق سكن ّ
السلفي عند ّ
الشيعة االثنا عرش ّية :ص 535اهلامش رقم ،3النجف
ُ -14ينظر :الفكر ّ
الثانية (سوق الشيوخ حارضة العلم واألدب) ،طاهر آل عكلة :ص.352
 -15وتاريخ الوفاة هذا كتبه أحد تالمذته عىل خمطوطات املريزا ،وتتوافر ثالث
خمطوطات لدى الس ّيد حتسني مجال الدّ ين من تأليف املرتجم له.مراسلة إلكرتونية مع الس ّيد
حتسني مجال الدِّ ين بتاريخ2017/8/1 :م.
 -16مراسلة إلكرتون ّية مع الس ّيد حتسني مجال الدِّ ين بتاريخ2017/8/1 :م.
 -17كان يف اجلامع ّ
حمل لتغسيل األمواتُ ،أزيل الحق ًا بسبب االمتعاض الذي أظهره
أهل املح ّلة لعويل أهايل املوتى ورصاخهم بني البيوت ،وكان ذلك سنة 1961م.
النبي
واألئمة األطهار  ،الس ّيد عبد العظيم مجال
ُ -18ينظر :هداية األبرار من فقه ّ
ّ
الدِّ ين :ص.236
 -19نفسه :ص.249
 -20نفسه  :ص.250
ُ -21ينظرّ :
الس ّيد مريزا عناية اهلل مجال الدِّ ين ،األستاذ
الذكرى اخلالدة لفقيد اإلسالم ّ
األديب ّ
الشيخ ثامر احلمودة آل مزيعل :ص ،22والبرصة والهتا ومتس ّلموها مراقدها
ومزاراهتا الدّ ين ّيةّ ،
النصار ،واألستاذ عبد العظيم إسحاق رايض:
الشيخ حسن ثجيل ّ
ص.251
الطرحيي ،العددان (-#1411 ،)10/9
حممد سعيد
ّ
مؤسسها ّ
ُ -22ينظر :جم ّلة املوسمّ ،
بترصف.
1991م :ص ّ 626
ُ -23يعرف بديوانية املريزا ،سيرتجم هلا الحق ًا.
بترصف.
ُ -24ينظر :جم ّلة املوسم العددان ( :)10/9ص ّ 626
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تاري ُخ جامع املريزا يف الب�صرة ،والوقف ّيات التابعة له
 -25لقاء مع ّ
متول جامع املريزا سامحة الس ّيد عقيل مجال الدِّ ين يوم 2017 /5/1م.
 -26نفسه.
 -27نفسه.
 -28نفسه.
جل ُمعة لوالده،
 -29وقد ح ّققه ولده املرحوم الس ّيد عبد العظيم ،وقام بجمع خطب ا ُ
وذر ّيته من أهل العلم يف الكتاب نفسه ،وطبع يف عام 2010م.
وترجم سريته ّ
اإللكرتوين ،ومنتديات العراق بالفيس بوك.
ُ -30ينظر :موقع بنت الرافدين
ّ
الرغم من مرضه العضال الذي كان يعانيه إال أنّه قام بأداء هذه الوظيفة ّ
بكل
 -31عىل ّ
إخالص وصدق.
ُ -32ينظر :هداية األبرار :ص.328-327
املؤسس بتاريخ 2017/9/11م .وهو الس ّيد فاضل
 -33مراسلة إلكرتون ّية مع نجل ّ
عبدالعظيم مجال الدِّ ين من طلبة ك ّل ّية الفقه بجامعة الكوفة.
ُ -34ينظر :البرصة والهتا ومتس ّلموها :ص.165
البزاز (1973-1913م) ،شغل منصب رئيس الوزراء خالل فرتة
الرمحن ّ
 -35عبد ّ
ِ
الرمحن عارف(ويكيبيديا) .وكان زيارته لديوان ّية
حكم
السالم عارف ،وعبد ّ
الرئيسني :عبد ّ
املريزا وذلك حينام زار بعض الشخص ّيات البارزة يف البرصة ،ومنهم سامحة الس ّيد مريزا
األول إىل مالحظات الس ّيد ،وبعد فرتة وجيزة و ّدعه شاكر ًا له كرم
ع ّباس ،وقد استمع ّ
الضيافة واحلفاوة التي استقبل هبا والوفد املرافق له .وبعدها يقول أحد األشخاص :وكان
ِّ
وجدت الس ّيد
ضمن هيئة االستقبال أنّه ملا خرج رئيس الوزراء من ديوان املريزا ،قالّ :إن
ُ
جب ً
بترصف.
ال من األخالق .هداية األبرار :صّ 262
 -36س ُيرتجم هلا الحق ًا.
رباين).
 -37و ُيعرف يف النجف األرشف بـ( :ال ّ
ُ -38ينظر :هداية األبرار :ص.249
ُ -39ينظر :هداية األبرار :ص.275
العاميل.524/1 :
احلر
حممد بن احلسن ّ
األئمةّ ،
املهمة يف أصول ّ
 -40الفصول ّ
ّ
لفي :ص 543هامش رقم (.)3
الس ّ
 -41الفكر ّ
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 -42البرصة ذكرى مدينة ،جمموعة دراسات وذكريات عن البرصة مجعها ،أ.م.د .حامد
الظاملي( ،أشتات عراقية  :)3ص.151
 -43لقاء مع ّ
الصغري سامحة الس ّيد عقيل مجال الدِّ ين بتاريخ
متول جامع أبو احلسن ّ
2017/6/22م.
حممد حسني فضل اهلل .87/7 :واآلية يف
ُ -44ينظر :موسوعة الفكر
الس ّيد ّ
اإلسالميّ ،
ّ
فصلت.30/
سورة ّ
ّ
املتول سامحة الس ّيد عقيل مجال الدِّ ين بتاريخ2017/6/25 :م.
 -45لقاء مع
احليدري :ص .68
الشيعي ،إبراهيم
ُ -46ينظر :تراجيديا كربالء سوسيولوجيا اخلطاب
ّ
ّ
 -47نفسه.
ُ -48ينظر :مركز األبحاث العقائد ّية (األسئلة واألجوبة) ،تاريخ احلسين ّيات وسبب
إنشائها.
حممد أمني زين الدِّ ين(ت 1998م):
يني الشيخ ّ
السائل والفقيه ،املرجع الدّ ّ
 -49بني ّ
بترصف.
صّ 192-191
ُ -50ينظر :منتديات ياحسني.
الرضا :ص،22
حممد صالح عبد ّ
ُ -51ينظر :قبيلة ربيعة خمترص يف أنساهبا وتارخيهاّ ،
الربيعي :ص17و .169
وقبيلة ربيعة البحارنة نسب وتاريخ ومواقف ،نجاح
ّ
والسنّة ،الس ّيد مريزا ع ّباس مجال الدِّ ين :ص5
 -52احلقائق من الكتاب ُّ
 -53سورة آل عمران :اآلية .192
الرسالة ّ
وغجي
بخط وإمضاء املريزا ع ّباس ،حصلنا عليها من الشيخ زهري الدّ
ّ -54
ّ
نص ِّ
الدوغجي يف البرصة .لقاء معه يوم 2017/6/29م.
شيخ محولة
ّ
ضم ْت هذه احلسين ّية اجلسد الطاهر
 -55وقدْ ُش ّيد له فيها رضيح خ ّلد اسمه ،فقدْ ّ
الصح ّ
وعز ًا وذخر ًا
الشامخ ،فكان ختليد ًا ملجده ّ
الذي وضع ال ّلبنة األوىل فيها أساس ًا هلذا ّ
الرش
للحسين ّية ،وبربكات اهلل وجاللة قدره فقدْ محاها بروحه الطاهرة يوم توالت أيدي ّ
ومعاول الظاملني يف العهد املباد عىل هتديم ّ
كل احلسين ّيات ،فكانت احلسين ّية األوىل والوحيدة
بترصف ،وسيأيت احلديث عن هذه
يف كربالء التي مل هتدم .هداية األبرار :ص.263-262
ّ
املرحلة التي صودرت فيها احلسين ّية.
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 -56مفاتيح اجلنانّ ،
الصلوات
الشيخ ع ّباس
القمي :ص ،202-201وهذا ما ورد يف ّ
ّ
الشعبان ّية.
ُ -57ينظر :مفاتيح اجلنان :ص.507
ُ -58ينظر :مفاتيح اجلنان :ص.499
الرضاّ ،
عيل بن احلسني بن
للشيخ أيب جعفر ّ
الصدوق ّ
 -59عيون أخبار ِّ
حممد بن ّ
القمي (ت .30 /1 :)#381
بابويه
ّ
حمب الدّ ين
 -60صفوة من ذخائر العقبى يف مناقب ذوي القربى ،للعالمة احلافظ ِّ
الشافعي (ت  :)#694ص.38
الطربي
ّ
ّ
 -61سورة غافر :اآلية .51
ّ
املتول سامحة الس ّيد عقيل مجال الدِّ ين ،بتاريخ2017/6/25 :م.
 -62لقاء مع
 -63املخاطب اإلمام احلسني.
صحة
الرضا ّ
حممد صالح عبد ِّ
بترصف .وقدْ أكّد األديب ّ
 -64هداية األبرار :صّ 236
نسب البيتني ّ
للشاعر ،وقدْ كتبهام يف إحدى سنوات اخلمسين ّيات مراسلة إلكرتون ّية بتاريخ
2017/7/15م.
ّ
املتول سامحة الس ّيد عقيل مجال الدِّ ين ،بتاريخ2017/6/25 :م.
 -65لقاء مع
الزيارات ،تأليف ّ
القمي
حممد بن قولويه
 -66كامل ِّ
ّ
الشيخ األقدم أيب القاسم جعفر بن ّ
األئمة األطهار ،تأليف
املتويف( :)# 368هامش ص ،444وبحار األنوار اجلامعة لدرر أخبار ّ
احلجة فخر األ ّمة املوىل ّ
املجليس (ت.57/28 :)#1111
حممد باقر
العالمة ّ
الشيخ ّ
ّ
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امل�صادر واملراجع
 -القر�آن الكرمي.

حممد ،مطبعة الفيحاء البرصة
 -1إحتاف األُرسة بتاريخ البرصة ،د .عبد الباسط خليل ّ
2011م.
األخباري (،)#1232
حممد
ّ
 -2إيقاظ النّبيه يف ذكر َمن ُأ ِجع عليه واختُلف فيه ،املريزا ّ
مفصلة عن أحوال املؤ ِّلف :الس َّيد مريزا إبراهيم مجال الدِّ ين ،مطبعة
ح ّققه وأحلق به ترمجة ّ
الثغر ،البرصة1937 ،م.
األئمة األطهار ،تأليف ّ
احلجة فخر األ ّمة
 -3بحار األنوار اجلامعة لدرر أخبار
العلمة ّ
ّ
مؤسسة الوفاء بريوت
حممد باقر
املجليس (ت ،)#1111اجلزء الثامن والعرشون ّ
املوىل الشيخ ّ
ّ
املصححة1983 - #1403 ،م.
 لبنان الطبعة الثانيةّ
 -4البرصة ذكرى مدينة ،جمموعة دراسات وذكريات عن البرصة مجعها ،أ.م.د .حامد
الثقايف ،دار ومكتبة البصائر ،بريوت
مؤسسة البرصة للكتاب
ّ
الظاملي (أشتات عراق ّية ّ ،)3
ّ
2012م.
 -5البرصة والهتا ومتس ّلموها مراقدها ومزاراهتا الدِّ ين ّيةّ ،
النصار،
الشيخ حسن ثجيل ّ
واألستاذ عبد العظيم إسحاق رايض ،دار الكفيل للطباعة ،مكتبة امليزان يف البرصة2015 ،م.
يني ّ
حممد أمني زين الدِّ ين(ت 1998م)،
الشيخ ّ
السائل والفقيه ،املرجع الدّ ّ
 -6بني ّ
األمرية للطباعة ،بريوت ،ط2008 ،1م.
املدين ،الورقة
احلسيني
السادة األطهار ،الس َّيد ضامن بن شدقم
ّ
 -7حتفة األزهار يف نسب َّ
ّ
اخلامسة ج ،3رقم الكتاب ( ،66خطي) يف مكتبة اإلمام احلكيم يف النجف األرشف.
الساقي،
الشيعي ،إبراهيم
 -8تراجيديا كربالء سوسيولوجيا اخلطاب
ّ
احليدري ،دار ّ
ّ
1999م.
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 -9ثبت أرسة آل مجال الدِّ ين يف البرصة ،د .صباح مجال الدِّ ين ،مطبعة البرصة ،ميسان
1968م.
البحراين
 -10احلدائق النارضة يف أحكام العرتة الطاهرة ،الفقيه املحدِّ ث الشيخ يوسف
ّ
اإليرواين ،دار األضواء ،بريوت1985 ،م.
حممد تقي
(ت  ،)#1186حتقيقّ :
ّ
الس ّيد مريزا ع ّباس مجال الدِّ ين ،مطبعة األديب،
 -11احلقائق من الكتاب
والسنّةّ ،
ّ
البرصة1953 ،م.
 -12دور املساجد يف حياة املسلمني ،دار التوحيد ،الكويت2005 ،م.
الشيعةّ ،
ّ -13
العلمة ّ
الذريعة إىل تصانيف ِّ
الطهراين(ت  ،)#1389دار
الشيخ آقابزرگ
ّ
األضواء ،بريوت ،الطبعة الثالثة1983 ،#1403 ،م.
 -14الذكرى اخلالدة لفقيد اإلسالم الس ّيد مريزا عناية اهلل مجال الدِّ ين ،األستاذ األديب
ّ
الشيخ ثامر احلمودة آل مزيعل ،املطبعة العلم ّية ،النجف.#1372 ،
حممد مجال
عيل مريزا ّ
 -15سبيكة ال ُّلجني يف الفرق بني الفريقني ،العالمة الس ّيد مريزا ّ

املوسوي ،منشورات دار احلسني .#1437 ،
الدِّ ين (ت  ،)#1275حتقيق :د .رضغام
ّ
املختصة1998 ،م.
 -16س ّيد النخيل املق ّفى ،الس ّيد مهنّد مجال الدِّ ين ،املكتبة األدب ّية
ّ
حمب الدِّ ين أمحد
 -17صفوة من ذخائر العقبى يف مناقب ذوي القربى ،للعالمة احلافظ ّ
القاسمي ،دار العرش
حممد جواد أبو
الطربي
ابن عبد اهلل
ّ
ّ
الشافعي (ت  ،)#694حتقيقّ :
ّ
لألبحاث 1385( ،شميس) يف حدود عام 2006م.
الصادق من مسائل احلدائق ،الشيخ حسن آل عصفور ،دار التفسري ،قم،
 -18العمل ّ
.#1435
حممد
الرضا ،للشيخ األقدم واملحدّ ث األكرب أيب جعفر ّ
الصدوقّ ،
 -19عيون أخبار ِّ
صححه وقدّ م له وع ّلق عليه :العالمة
عيل بن احلسني بن بابويه
القمي (ت ّ ،)#381
ّ
ابن ّ
األعلمي للمطبوعات بريوت،
مؤسسة
الشيخ حسني
األعلمي ،اجلزء ّ
ّ
األول منشورات ّ
ّ
الطبعة األوىل1984 - #1404 ،م.
العاميل ،حتقيق وإرشاف:
احلر
املهمة يف أصول
حممد بن احلسن ّ
األئمةّ ،
ّ
 -20الفصول ّ
ّ
ملؤسسة معارف إسالمي إمام رضا ،ط.#1418 ،1
حممد احلسنيّ ،
حممد بن ّ
ّ
لفي عند ِّ
لفي يف
الس ّ
الشيعة االثنا عرش ّية ،دراسة حتليل ّية ملوقف الفكر ّ
الس ّ
 -21الفكر ّ
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أ.د.عيل
اإلسالم عموم ًا وعند االثنا عرش ّية عىل وجه اخلصوص من منطق وفسلفة اليونان،
ّ
السالم للطباعة ،بريوت ،منشورات دار احلسني لسنة 2015م.
حسني
ّ
اجلابري ،دار ّ
 -22فلك املعارف اجلاري جمرى الكشكول والطرائفّ ،
العلمة الس ّيد إبراهيم مجال
الدِّ ين (ت1986م) ،حتقيق :الس ّيد مرتىض مجال الدِّ ين ،منشورات دار احلسني.#1437 ،
الربيعي ،متوز للطباعة ،ط،1
 -23قبيلة ربيعة البحارنة نسب وتاريخ ومواقف ،نجاح
ّ
2012م.
الرضا ،دار الكتب للطباعة،
حممد صالح عبد ِّ
 -24قبيلة ربيعة خمترص يف أنساهبا وتارخيهاّ ،
جامعة البرصة1996 ،م.
القمي
حممد بن قولويه
 -25كامل ِّ
ّ
الزيارات ،تأليف :الشيخ األقدم أيب القاسم ،جعفر بن ّ
ّ
اإلسالمي،
مؤسسة النرش
ّ
املتوف(ّ ،)368حتقيق :الشيخ جواد الق ّيومي ،جلنة التحقيق ،مطبعة ّ
ط.#1417 ،1
 -26مستدرك الوسائل ومستنبط املسائل ،تأليف :خامتة املحدّ ثني احلاج مريزا حسني
ّ
التاث ،الطبعة
الطربيس،
النوري
مؤسسة آل البيت إلحياء ّ
ّ
املتوف سنة ( ،)#1320حتقيقّ :
ّ
املح ّققة األوىل 1408 ،ه 1987 -م.
القمي ،دار املرتىض ،طبعة جديدة2012 ،م.
 -27مفاتيح اجلنان ،الشيخ ع ّباس
ّ
حممد حسني فضل اهلل ،دار املالك.
 -28موسوعة الفكر
اإلسالمي ،الس ّيد ّ
ّ
ايس ،رشكة التايمس للطبع،
 -29موسوعة تاريخ البرصة ،عبد القادر باشا أعيان الع ّب ّ
بغداد1988 ،م.
السالم
 -30النجف الثانية (سوق الشيوخ حارضة العلم واألدب) ،طاهر آل عكلة ،دار ّ
بريوت 2016م.
حممد ،مطبعة الفيحاء
 -31النُّرصة يف معرفة تاريخ مساجد البرصة ،د .عبد الباسط خليل ّ
البرصة2010 ،م.
واألئمة األطهار  ،الس ّيد عبد العظيم مجال الدِّ ين
النبي
 -32هداية األبرار من فقه ّ
ّ

(ت 2011م) ،إصدارات مكتبة آل مجال الدِّ ين للدِّ راسات والبحوث اإلسالم ّية يف البرصة،
السعد ،بريوت 2009م.
مطبعة دار ّ
فيمن كتب وقالّ ،
العلمة الس ّيد إبراهيم مجال الدِّ ين (ت1986م)،
 -33واقع احلال َ
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منشورات دار احلسني يف الكويت.

 -الدور ّيات

العثامين دراسة تارخي ّية ،بحث أ.م.د.طالب جاسم
 جوامع مركز مدينة البرصة يف العهدّ
حممد الغريب ،جم ّلة آداب البرصة العدد ( ،)43لسنة 2007م.
ّ
السبع ،صحيفة
السواد ..البحرين ّيون يف البرصة ،مقال للكاتب وسام ّ
 النّزوح إىل أرض ّالوسط البحرين ّية ،العدد ( )3881يف/23( :أبريل2013/م).
الطرحييُ ،أ ِّسست عام
حممد سعيد
 جم ّلة املوسم ،جم ّلة تعنى باآلثار ّّ
مؤسسها ّ
والتاثّ ،
1989م ،العددان (1991 ،#1411 )10/9م ،تصدر اآلن من هولندا.

 ال ِّلقاءاتالرضا التاوري ،يوم (2017/5/5م) يف ديوان
حممد صالح عبد ِّ
 لقاء مع األديب ّالسويف ّ
الشيخ العام لقبيلة ربيعة يف البرصة.
الشيخ أمحد سلامن ّ
 لقاء مع ّوغجي يف البرصة ،يوم
وغجي شيخ محولة الدّ
الشيخ زهري الدّ
ّ
ّ
(2017/6/29م).
الس ّن من مرتادي اجلامع ،واملشرتكني يف موكب حسين ّية ربيعة.
 لقاءات متعدِّ دة مع كبار ِّ لقاء مع ِّمتول احلسين ّيتني سامحة الس ّيد عقيل مجال الدِّ ين ،بتاريخ (2017/6/25م).
ِّ
الصغري سامحة الس ّيد عقيل مجال الدِّ ين ،بتاريخ
 لقاء معمتول جامع أبو احلسن ّ
(2017/6/22م).
 لقاء مع ِّمتول جامع املريزا سامحة الس ّيد عقيل مجال الدِّ ين يوم (2017 /5/1م).

 -املرا�سالت الإلكرتون ّية

الرضا
حممد صالح عبد ّ
 مراسلة إلكرتون ّية بتاريخ (2017/7/15م) ،مع األديب ّالرواد.
التاوري ،من أدباء حمافظة البرصة ّ
متخصص
 مراسلة إلكرتون ّية بتاريخ (2017/8/1م) ،مع الس ّيد حتسني مجال الدِّ ينِّ
بمخطوطات أرسة آل مجال الدِّ ين من حمافظة ذي قار.
تراث الب�صرة
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 مراسلة إلكرتون ّية بتاريخ (2017/9/11م) ،مع الس ّيد فاضل عبدالعظيم مجال الدِّ ينمن طلبة ك ّل ّية الفقه بجامعة الكوفة.

 -املواقع الإلكرتون ّية

 أرسة آل مجال الدِّ ين /فيسبوك. مركز األبحاث العقائد ّية (األسئلة واألجوبة) تاريخ احلسين ّيات وسبب إنشائها ،التابععيل
السيستاين.
ملكتب املرجع الدِّ ّ
ّ
يني الس ّيد ّ

السادة آل مجال الدِّ ين وتواجدهم  /فيسبوك.
 مناطق سكن ّ منتديات العراق /فيسبوك. منتديات يا حسني. موقع آل مجال الدِّ ين/خطب اجلُ ُمعة :خطبة اجلُ ُمعة رقم ( ،)93للس ّيد ّالعلمة مريزا
إبراهيم مجال الدِّ ين (ت 1986م).
اإللكرتوين.
 موقع بنت الرافدينّ
( -ويكيبيديا).
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تاري ُخ جامع املريزا يف الب�صرة ،والوقف ّيات التابعة له

السيد املريزا
حممد تقي مجال الدين

السيد املريزا
عباس مجال الدين

السيد امليزرا عبد العظيم مجال الدين

السيد املريزا عقيل مجال الدين

تراث الب�صرة

السيد املريزا
فاضل مجال الدين
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صور من جامع املريزا

ديوانية املريزا

جامع حملة أبو احلسن يف البرصة

حسينية موكب ربيعة يف كربالء املقدسة

حسينية موكب ربيعة يف النجف األرشف
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