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ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
احلمد هلل رب العاملني وصىل اهلل عىل حممد وعىل ِ
آله الطيبني الطاهرين
اعلم أن اخلطابة أمر قديم وفن من الفنون وهذا الفن له خصوصيات

وآداب ينبغي للخطيب ان ينظر املخاطب بنظر االعتبار يف كل األحوال.

يعترب اخلطيب مدرسة ملمة سيارة حتمل معها كثري ًا من الكنوز لذا عىل

اخلطيب ان هيتم بكرم أخالقه ونرش علومه لسائر الناس عىل قدر عقوهلم

لقول النبي حممد«:نحن معارش األنبياء نكلم الناس عىل قدر عقوهلم».

وتعترب هذه العلوم أمانة يف عنقه جيب عليه أن يؤدي حقها اىل أهلها

أال وهم أهل بيت العصمة النبي حممد واله  .وعىل اخلطيب الرسايل
ان يكون مل ًام بكثري من االمور إضافة اىل ذلك فأن اخلطيب لسان العامل.

هنا أكتفي بنصائح وتوجيهات سامحة آية اهلل العظمى املرجع الديني الكبري
السيد عيل احلسيني السيستاين (دام ظله) بتوجيهاته ونصائحه األبوية اىل
أصحاب هذا الفن وهو اخلطابة احلسينية.

 /13رجب األصب 1436 /هـ
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املحرم
تو�صيات عا ّمة من املرجعية الدينية العليا للخطباء واملب ّلغني يف �شهر ّ
احلرام لعام  1438هـ

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
وصىل اهلل عىل حممد واله الطيبني الطاهرين

ك َو َم ْن ُي َع ِّظ ْم َش َعائِ َر ال َّل ِه َفإِن ََّها ِم ْن َت ْق َوى ا ْل ُق ُل ِ
﴿ َذلِ َ
وب﴾

يطل علينا شهر حمرم احلرام ونستذكر من خالله أعظم حركة قادها

املصلحون يف جمال تطوير املجتمعات وبعث ارادة األمم وإصالح األوضاع،

أال وهي احلركة احلسينية املباركة ،واستذكار هذه احلركة املباركة يلقي عىل

عواتقنا نحن أتباع اإلمام احلسني بن عيل مسؤولية كربى وهي مسؤولية
احلفاظ عىل استمرار هذه احلركة وترسيخ آثارها وأبعادها يف النفوس

والقلوب ،وال خيلو إنسان حسيني من نوع من مسؤولية سواء كان عامل ًا

ديني ًا أو مثقف ًا أو متخصص ًا يف جمال من جماالت العلوم املادية واإلنسانية
املختلفة ،فكل منا يتحمل مسؤولية احلفاظ عىل هذه الثورة احلسينية املباركة
من خالل إصالح نفسه وأهله وأرسته ومن خالل قيامه بتوعية املجتمع

الذي حوله بأمهية هذه احلركة وعظمة هذا املرشوع احلسيني العظيم ،ولكن

من خطباء كربالء املعا�صرين

5

اخلطباء يتحملون املسؤولية الكربى بلحاظ أهنم جيسدون الوجه اإلعالمي
حلركة عاشوراء ومل�شروع سيد الشهداء ،ولذلك نحتاج ان نتوقف

قلي ً
ال لنتساءل :هل ان املنرب احلسيني يقوم بتجسيد وتفعيل هذه املسؤولية

بام ينسجم مع مقتضيات الزمان ومستجدات العرص بحيث حي ّقق اآلثار
احلسينية الرشيفة يف النفوس والقلوب؟

وانطالق ًا من هذه النقطة نستذكر بعض اإلرشادات والنصائح لكل من

يعلو منرب سيد الشهداء:

 -1تنوع االطروحات ،فإن املجتمع حيتاج اىل موضوعات روحية

وتربوية وتارخيية وهذا يقتيض ان يكون اخلطيب متوفر ًا عىل جمموعة من

املوضوعات املتنوعة يف احلقول املتعددة تغطي بعض حاجة املسرتشدين من

املستمعني وغريهم.

 -2أن يكون اخلطيب مواكب ًا لثقافة زمانه ،وهذا يعني استقراء الشبهات

العقائدية املثارة يف كل سنة بحسبها واستقراء السلوكيات املتغرية يف كل

جمتمع ويف كل فرتة متر عىل املؤمنني ،فإن مواكبة ما يستجد من فكر أو سلوك
أو ثقافة جتعل االلتفاف حول منرب احلسني حي ًا جديد ًا ذا تأثري وفاعلية
كبرية.

 -3حتري الدقة يف ذكر اآليات القرآنية أو نقل الروايات الرشيفة من

الكتب املعتربة أو حكاية القصص التارخيية الثابتة حيث أن عدم التدقيق يف
مصادر الروايات أو القصص املطروحة يفقد الثقة بمكانة املنرب احلسيني يف
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أذهان املستمعني.

 -4ان يرت ّفع املنرب عن االستعانة باألحالم وبالقصص اخليالية التي

تيسء اىل سمعة املنرب احلسيني وتظهره أنه وسيلة إعالمية هزيلة ال تنسجم
وال تتناسب مع املستوى الذهني والثقايف للمستمعني.

 -5ج��ودة اإلع���داد ،ب��أن يعنى اخلطيب عناية تامة بام يطرحه من

موضوعات من حيث ترتيب املوضوع وتبويبه وعرضه ببيان سلس واضح
واختيار العبارات واألساليب اجلذابة لنفوس املستمعني واملتابعني ،فإن بذل

اجلهد الكبري من اخلطيب يف إعداد املوضوعات وترتيبها وعرضها بالبيان

اجلذاب سيسهم يف تفاعل املستمعني مع املنرب احلسيني.

 -6ان تراث أهل البيت كله عظيم مجيل ولكن مهارة اخلطيب

وابداعه يربز باختيار النصوص واألحاديث التي تشكّل جاذبية جلميع

الشعوب عىل اختالف ادياهنم ومشارهبم الفكرية واالجتامعية انتهاج ًا ملا

ورد عنهم ّ 
(إن الناس لو علموا حماسن كالمنا التّبعونا) ،وحماسن
كالمهم هو تراثهم الذي يتحدث عن القيم اإلنسانية التي تنجذب اليها كل
الشعوب بمختلف توجهاهتا الثقافية والدينية.

 -7طرح املشاكل االجتامعية الشائعة مشفوعة باحللول الناجعة ،فليس

من املستحسن أن يقترص اخلطيب عىل عرض املشكلة كمشكلة التفكك

األرسي أو مشكلة الفجوة بني اجليل الشبايب واجليل األكرب أو مشكلة الطالق
أو غريها ،فإن ذلك مما يثري اجلدل دون مسامهة من املنرب يف دور تغيريي
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فاعل ،لذلك من املأمول من رواد املنرب احلسيني استشارة ذوي االختصاص

من أهل اخلربة االجتامعية ومحلة الثقافة يف علم النفس وعلم االجتامع يف

حتديد احللول الناجعة للمشاكل االجتامعية املختلفة ليكون عرض املشكلة
مشفوع ًة باحلل عرض ًا تغيريي ًا تطويري ًا ينقل املنرب من حالة اجلمود اىل حالة
التفاعل والريادة والقيادة يف إصالح املجتمعات وهتذيبها.

 -8ان يتسامى املنرب احلسيني عن اخلوض يف اخلالفات الشيعية سواء

يف جمال الفكر أو جمال الشعائر فإن اخل��وض يف هذه اخلالفات يوجب
انحياز املنرب لفئة دون أخرى أو إثارة فوىض اجتامعية أو تأجيج االنقسام

بني املؤمنني ،بينام املنرب راية لوحدة الكلمة ورمز للنور احلسيني الذي جيمع
قلوب حمبي سيد الشهداء يف مسار واحد وتعاون فاعل.

 -9االهتامم باملسائل الفقهية االبتالئية يف جمال العبادات واملعامالت من

خالل عرضها بأسلوب شيق واضح يشعر املستمع بمعايشة املنرب احلسيني

لواقعه وقضاياه املختلفة.

 -10الرتكيز عىل أمهية املرجعية واحلوزة العلمية والقاعدة العلامئية التي

هي رس قوة املذهب اإلمامي ورمز عظمته وشموخ كيانه وبنيانه.

نسأل اهلل تبارك وتعاىل للجميع التوفيق خلدمة طريق سيد الشهداء

وان جيعلنا مجيع ًا وجهاء باحلسني يف الدنيا واآلخرة.

واحلمد هلل رب العاملني والصالة عىل حممد وآله الطيبني الطاهرين.

.
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خادم الإمام احل�سني
ال�شيخ علي �صالح الدين البديري
السرية الذاتية للشيخ عيل بن صالح الدين بن العلاّ مة الشيخ مرتىض

البديري.

ولد يف ناحية السالم  -يف حمافظة ميسان سنة ( )1985دخل املدرسة

االبتدائية واملتوسطة ثم توجه اىل احلوزة العلمية يف كربالء املقدسة وتتلمذ
عىل يد آية اهلل الشيخ عبد الكريم احلائري ونجل السيد حممد الشريازي السيد

حممد عيل الشريازي والسيد مهدي الشريازي واألستاذ الشيخ عيل الندائي

واألستاذ طالب الصاحلي والشيخ عامر الكربالئي.

واكمل املقدمات والسطوح وهو اآلن مستمر يف التحصيل العلمي.
مارس اخلطابة احلسينية يف كربالء املقدسة يف خمتلف مناطقها وخارجها
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يف باقي املحافظات يف ميسان ناحية السالم ويف البرصة ويف حمافظة صالح

الدين (الدجيل) ويف قضاء طوز خرماتو.

وهو اآلن مستمر بمامرسة اخلطابة احلسينية وله صوت رقيق.
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خادم الإمام احل�سني
ال�شيخ حممد فرج العبودي
السرية الذاتية للشيخ حممد فرج عجاج العبودي
ولد يف حمافظة بغداد سنة 1981يف منطقة بغداد اجلديدة وترعرع يف

مدينة النهروان .التحق بالدراسة احلوزوية يف مدينة كربالء املقدسة يف عام

 1428هـ درس املقدمات يف حوزة كربالء اىل مرحلة السطوح والزال يف
الدراسة احلوزوية التزم يف احلوزة العلمية عىل الطريقة املنهجية إضافة اىل

الدروس احلرة التي يلقيها سامحة الشيخ عبد الكريم احلائري من احلديث
والرجال وغريها.

مارس اخلطابة احلسينية من قبل دخول احلوزة ويف أيام الدراسة أيام

التبليغ يف شهري حمرم ورمضان وغريمها من املناسبات والزال يامرس
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العمل التبليغي يف بغداد وسائر املحافظات وخصوص ًا يف كربالء بعد ان
صارت سكن ًا له منذ عام (1430هـ) واىل يومنا هذا.
أبرز أساتذته:
1ـ آية اهلل الشيخ عبد الكريم احلائري.
 2ـ الشيخ طالب الصاحلي.
3ـ الشيخ عيل الفدائي احلائري.
4ـ السيد ظافر الفياض.
لقبه العبودي نسبة اىل عشرية العبود وهي من أبرز العشائر العراقية

األصيلة التي تتوطن حمافظة ذي قار قضاء الشطرة وهي من أكرب العشائر

يف جنوب العراق.
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خادم الإمام احل�سني
ال�شيخ يعقوب حممد الكعبي
السرية الذاتية للشيخ يعقوب حممد يعقوب الكعبي
ولد يف كربالء املقدسة يف عام (1988م) التحق باحلوزة العلمية يف

كربالء املقدسة درس املقدمات والسطوح والزال يف الدراسة احلوزوية.

ارتقى املنرب احلسيني سنة (1428هـ) يف كربالء املقدسة ومازال يرتقي

املنرب يف املناسبات وقد درس يف معهد اخلطابة يف الصحن احلسيني الرشيف
عىل يد الشيخ عبد الصاحب الطائي أسس موكب ًا حسيني ًا يف كربالء املقدسة
خلدمة زوار اإلمام احلسني حيث يرتقي املنرب يف موسم زيارة االربعني.

14

من خطباء كربالء املعا�صرين

خادم الإمام احل�سني
ال�شيخ جبار ح�سني ال�شيباين
السرية الذاتية للشيخ جبار حسني صالح مهدي الشيباين
الكنية :أبو رقية.
الشهادة األكاديمية :ابتدائية.
الوالدة:كربالء :منطقة الشبانات :يف سنة 1973 / 7/3م
دخل اىل احلوزة الرشيفة بعد سقوط النظام البائد مبارشة بتاريخ /9

ربيع األول 1424هـ :يف حوزة كربالء يف مدرسة العلاّ مة ابن فهد احليل
(قدس رسه) الدينية وتتلمذ عىل يد األساتذة كل من:
 .1الشيخ عامر الكربالئي.
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 .2السيد ظافر الفياض.
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 .3الشيخ عيل الفدائي .
 .4الشيخ طالب الصاحلي .

وما زال مستمر ًا عىل طلب العلم يف مرحلة السطوح العليا .أما اخلطابة

احلسينية فقد رشع فيها سنة  1427هـ فقرأ يف حمافظة البرصة حتديد ًا يف قضاء

الفاو ويف أطراف كربالء ومن حسن التوفيق أنه إمام لصالة اجلامعة يف حمل

سكناه يف حسينية شباب أم البنني وينعقد له جملس عزاء حسيني ثابت

يف كل ليلة مجعة.
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خادم الإمام احل�سني
ال�شيخ زهري الأ�سدي
السرية الذاتية للخطيب الشيخ زهري األسدي
ولد املرتجم له يف مدينة كربالء عام  1971يف ليلة العارش من حمرم

احلرام وكان مقتل املرحوم الشيخ عبد الزهراء الكعبي يقرأ يف بيت والده عند

والدته .يعود اىل عشرية بني أسد القبيلة التي هلا تارخيها وجهادها املعروف
واملشهور ويعد جده احلاج جفات األسدي من وجهاء وأعيان هذه القبيلة
يف مدينة كربالء املقدسة

أكمل الدراسة األكاديمية وحصل عىل شهادة البكلوريوس يف العلوم

اإلسالمية من جامعة النهرين يف العاصمة بغداد .وبعد إكامل الدراسة
األكاديمية التحق باحلوزة العلمية يف مدينة النجف األرشف عام ( 1994م)
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وأكمل دراسة املقدمات والسطوح يف مدينة النجف األرشف حيث كانت
احلوزة العلمية يف مدينة كربالء املقدسة معطلة بسبب بطش النظام البعثي
البائد.

من ن�شاطاته:
ارتبط بمرجعية املرجع الشهيد آية اهلل العظمى الشيخ عيل الغروي

التربيزي(((وكان من العاملني يف مكتبه حتى يوم شهادته عىل أيدي البعثيني

الطغاة وكانت هذه الفاجعة عند رجوع الشيخ الغروي من كربالء اىل النجف

يف 24صفر يف ليلة اجلمعة وبعد إمتام زيارة اإلمام احلسنياعرتضته

األيادي األثيمة بني طريق كربالء والنجف هو مع مجلة من كان معه صهره

وقائد السيارة ومن كان بخدمته رمي ًا بالرصاص وتش ّفي ًا ومتثي ً
ال ثم بعد

سقوط النظام البائد عاود الدراسة احلوزوية اىل مدينة كربالء املقدسة فالتحق

بحوزهتا املرشفة أستاذ ًا وطالب ًا فحرض دروس البحث اخلارج للمرجع الديني
السيد حممد تقي املدريس .وآية اهلل الشيخ فاضل الصفار وآية اهلل الشيخ عبد
الكريم احلائري واملرحوم آية اهلل الشيخ ابراهيم االنصاري.
خطابته.

ُو ّفق للخطابة احلسينية قبل التحاقه باحلوزة العلمية يف عام 1994م حيث
((( الشيخ عيل بن أسد اهلل الغروي التربيزية طاب ثراه كان الشيخ عاملا ورعا من الزها د
واملواضبني عىل زيارة اإلمام عيل كل يوم فجر ويؤم الناس بصالة اجلامعة يف حرم اإلمام عيل
وكان مواضبا عىل زيارة احلسني يف كل ليلة مجعة هذا وقد نال الشهادة عند رجوعه من كربالء وانتهائه
من زيارة احلسني مع صهره وسائقه وصاحبه الذي كان مالزم ًا معه ومجيعهم قتلو رمحهم اهلل.

ال
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ارتقى املنرب احلسيني كرادود يف أول األمر ثم أخذ يامرس اخلطابة احلسينية يف

بيوتات كربالء املقدسة وقد تأثر كثري ًا بأسلوب اخلطيب املرحوم الشيخ عبد
الزهراء الكعبي وحيث أن الدراسة اخلطابية مل تكن متوفرة يف ذلك الوقت

اعتمد يف خطابته عىل الكتب اخلطابية والتأرخيية واألدبية الشائعة يف ذلك

الوقت حول اخلطابة .وبعد سقوط النظام البائد أقام عدة دورات خطابية
يف مدينة كربالء املقدسة .باسم دورات اخلطابة الوالئية خترج منها عدد من

اخلطباء الشباب .قرأ يف داخل العراق يف كل من كربالء والنجف والكاظمية
وبغداد والبرصة والنارصية واحللة .ويف خارج العراق يف كل من البحرين

واالمارات وسوريا وسلطنة عامن ولبنان ومكة واملدينة بعثه آية اهلل العظمى

السيد صادق الشريازي بعثة احلج والعمرة فقرأ يف مكة واملدينة وما زال
مستمر ًا يف ممارسة اخلطابة احلسينية ويعمل يف مكتب آية اهلل العظمى السيد

صادق احلسيني الشريازي .وإمام ًا ملسجد السجاد يف سوق النجارين يف

مركز مدينة كربالء املقدسة متتاز خطابته باألسلوب العلمي واألديب املبسط
والرتكيز عىل اجلانب العقائدي والوالئي ألهل البيت
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خادم الإمام احل�سني
ال�شيخ حممود ال�صايف
السرية الذاتية للخطيب الشيخ حممود الصايف :هو الشيخ حممود نجل

العلاّ مة الشهيد الشيخ عبد الرضا عيل الصايف الكربالئي اجللبي

مفوه عرف عىل مستوى اخلطباء املميزين يف كربالء املقدسة
خطيب ّ

وضواحيها مارس اخلطابة املنربية منذ سقوط النظام احلاكم يف العراق سنة

2003م وقبلها كان له دور يف احلضور وإحياء وتشجيع الناس عىل املجالس
احلسينية ابان املنع وعدم إقامة املجالس من قبل النظام البائد.

والشيخ حممود الصايف من مواليد مدينة كربالء املقدسة سنة 1968م ـ

1388هـ .نشأ وترعرع فيها ومل يغادرها حتى سقوط النظام ولكنه عانى ما

عانى مما جرى عليه وعىل أهله واخوته .عل ًام أن الشعب العراقي عانى الكثري
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من املحن واالضطهادات من حكام عرصه بني رشيد وطريد ومغرتب وبني

سجني ومعدوم ومسموم سواء كانوا صغار ًا أو كبار ًا أو شيوخ ًا أو نساء ًا أو
أطفاالً ومن بينهم علامء دين ومفكرون ومن أحرار وحرائر وصبية وأطفال
دفنوا وهم أحياء وغريهم ممن ال يعرف خربهم اىل هذه الساعة.

أما دراسته احلوزوية درس عىل يد أخيه الشيخ أمحد الصايف واملرحوم
الشيخ محزة أبو العرب وفضيلة الشيخ حممد عيل داعي احلق والسيد حيدر
املوسوي وحرض درس السيد آية اهلل السيد حممد تقي املدريس وآية اهلل الشيخ
حممد ابراهيم االنصاري وفضيلة الشيخ صباح الدين الشمري والسيد كاظم
املوسوي وغريهم من أهل العلم والفضيلة.
خطابته:
اما خطابته احلسينية قرأ جمالس العزاء يف بيوتات كربالء يف مناسبات
كثرية.
ومن نشاطاته إمام مسجد اإلمام احلسني يف حي رمضان يف كربالء
حيث يؤدي صالة اجلامعة ويعطي بعد انتهاء الصالة حم��ارضات علمية
وثقافية.
من مؤلفاته القيمة

-1السالم حتية اإلسالم

-2الزواج منطلق بناء األرسة.

		
 -3ثقافة التظاهر.

-4قهر اليتيم.

-5احلكمة يف بيان أهل العصمة-6 .األغسال يف األسالم.
-7املواكب احلسينية تاريخ وتوثيق.
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خادم الإمام احل�سني
ال�شيخ عالء الكربالئي
السرية الذاتية للشيخ عالء الكربالئي:
هو الشيخ واخلطيب البارع عالء بن الشيخ هادي بن الشيخ صالح بن

الشيخ مهدي اخلفاجي

ولد يف كربالء املقدسة يف حملة باب بغداد يف منزل والده املرحوم الشيخ

هادي الكربالئي يوم االربعاء /15شهر رمضان1387/هـ املوافق /3

1968 /1م .عارصوالده الشيخ هادي الكربالئي 24عام ًا كانت مليئة
بالتوجيهات األبوية حتى ان الشيخ املرتجم له متنى لو كانت هذه املدة أطول

لكثرة االستفادة التي أخذها منه(رمحه اهلل)أهنى دراسته املرحلة االبتدائية يف
املدرسة اهلاشمية ثم مرحلة املتوسطة املركزية متوسطة(الفراهيدي)حيث
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أهنى دراسته فيها وخالل دراسته يف املرحلة االبتدائية واملتوسطة كان ذواق ًا
حلفظ القصائد احلسينية وكان يلقي بعضها امام والده كمقدمة يف دار احلاج

حممد الصفار(رمحه اهلل) حيث عمره آنذاك 12عام لكن الظروف مل تسمح له

باكامل دراسته األكاديمية

قرأته :قرأ القصائد التي حفظها مقدّ مة أمام والده يف ديوان آل كمونة

وبيت احلاج حممود الرصاف يف أيام العرشة األوىل من شهر حمرم احلرام ويف

حرم اإلمام احلسني ويف حرم أيب الفضل العباس يف سائر األيام
وكان الشيخ يثني عليه ويشد عزيمته ففي هذه املجالس كان املرحوم الشيخ
هادي يعطيه األسس واآلداب اخلطابية واملنربية

درا�سته:
التحق بجامعة النجف األرشف درس عند السيد حممد كالنرت وبعدها

اوقف نفسه خلدمة احلسني فحفظ أبيات القريض واحلسجة وطاف يف
بساتني العلامء واختار من ثامرها ما يستفيد الناس منه يف حياهتم ومعادهم

وكان وعظه وإرشاده هلم حتى صارت له سمعة مرموقة جمموعة خاصة من
مقتنياته وخمتاراته من كتب التفسري والسرية واالخالق وغريها وبعد رحيل
والده استقل بنفسه فقرأ ابتداء يف جملس مستقل يف كربالء املقدسة يف بيت

احلاج عباس الصفار يف حملة باب السالملة وذلك يف أول أيام شهر رجب
األصب بمناسبة والدة اإلمام الباقر يف عام 1415هـ املوافق 1995م

واخذ يواصل جمالسه يف مدينة كربالء حتى عام 1420هـ املوافق 2000م
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سفرته :سافر اىل جوار العقيلة زينب الكربى يف دمشق وقرأ هناك

يف احلسينيات كحسينية اإلمام الصادق واالمام عيل والزهراء

والسبطني.

وسافر اىل ايران حيث ارتقى املنرب هناك يف مشهد وطهران والبحرين

حيث قرأ يف مأتم العكر الرشقية وقرأ يف بني مجرة مأتم االثنا عرشية التابع

للملة عطية اجلمري ويف سرتة واملنامة وغريمها وقرأ يف لبنان حيث قرأ يف
قرية (يانوح) والشهابية وقرأ ايض ًا يف الشارقة يف مسجد الزهراء وبقي

مالزم ًا ملجاورة السيدة زينب حتى يف أحلك الظروف وأصعبها حيث
قام بإحياء شعائر اإلمام احلسني يف شهر حمرم احلرام وصفر اخلري لسنة
1434ه��ـ املوافق 2013م وسنة 1435ه��ـ املوافق 2014م عند رضحيي

السيدة زينب والسيدة رقية ويف جبل زين العابدين بدمشق ومازال

خطيب ًا عند السيدة زينب وأخيها احلسني .ثم عاد اىل كربالء
املقدسة جراء الظرف الذي يمر عىل سوريا من حروب وهدم.
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خادم الإمام احل�سني
ال�سيد عدنان جلو خان
السيد عدنان السيد كاظم السيد حممد عيل جلوخان ،ولد يف كربالء

املقدسة عام  1963/6/21يف منطقة باب الطاق دخلت اىل املدرسة
االبتدائية وأكمل املتوسطة واألعدادية ثم دخل اىل اجلامعة بغداد كلية

اإلدارة االقتصاد ومل يكملها نتيجة القوانني اجلائرة يف زمن النظام البائد ،تأثر

بأخالق والده رمحه اهلل تعاىل حيث كان تربوي ًا خدم التعليم ألكثر من ثالثني

عام ًا وكان أديب ًا وشاعر ًا ،وتأثر كثري ًا باستاذه يف احلوزة العلمية يف كربالء

وخادم املوىل أيب عبد اهلل احلسني عمه املرحوم السيد حممد جلوخان
فكان يقرأ له الكتب الفقهية والتارخيية التي كان حيتاج هلا لكونه رضير ًا
وكان حيفظ منه األشعار القريض يف املديح والرثاء واحلسجة وكان يتمنى أن

يكون خطيب ًا وخادم ًا ألهل البيت وكان يستمع كثري ًا اىل مقتل اخلطيب
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البارع الشيخ عبد الزهراء الكعبي وقصة السبايا وكان حيفظ منها الكثري

وأول جملس قرأه كان يف وسط الثامنينات وكانت قصة السبايا للشيخ الشهيد

وتوقف األمر نتيجة اخلدمة العسكرية إىل أن جاء عام 1996م بدأ بقراءة

املجالس احلسينية يف بيوتات كربالء املعروفة ويف أحلك الظروف األمنية
القاسية ثم هاجر إىل سوريا بتاريخ1999/7/10هـ مع عائلته ودخل حوزة

أهل البيت العلمية وأكمل واملقدمات مرحلة السطوح وملدة أربع
سنوات وهي مدة أقامته هناك سافر خالهلا إىل االردن وقرأ يف حمرم يف مرقد

الصحايب اجلليل جعفر الطيار عام 2000م وسافر إىل دولة االمارات

عام 2002م .للتبليغ وامامة اجلامعة ملدة ثالثة أشهر مع قراءة املجالس

هناك ورجع إىل سوريا وبقي يرتقي املنرب ويقرأ املجالس احلسينية يف مكاتب
املراجع واحلسينيات والبيوتات هناك وعند رجوعه اىل العراق بعد سقوط

النظام عام 2003م توفق يف قراءة املجالس احلسينية يف بغداد والبرصة
وواسط وخارج العراق يف البحرين ولبنان وأكمل دراسته األكادمية وحصل

عىل شهادة البكلريوس يف القانون من جامعة أهل البيت العلمية عام

2008م .وتوفق خلدمة املوىل أيب الفضل العباس يف قسم الشؤون الدينية
وإىل اآلن وهلل احلمد وترشف مرار ًا بقراءة املجالس يف الصحن احلسيني

املقدس وصحن أيب الفضل العباس يف أيام االستشهاد والوفيات وال

زال مستمر ًا بخدمة املوىل أيب عبد اهلل احلسني وأخيه أيب الفضل العباس. 
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خادم الإمام احل�سني
ال�شيخ �ضياء الكربالئي
السرية الذاتية للشيخ ضياء بن الشيخ عالء بن الشيخ هادي بن الشيخ

صــــالح بن الشيخ مهدي اخلفاجي ولد يف كربالء يف حملة باب بغداد بمنزل

جده الشيـخ هادي الكربالئي يوم االثنني  3صفر  1409سنة  1989عارص
جدّ ه الشيـــخ هادي الكربالئي  3سنوات وشمله بعطفه وحنانه وانشد فيه

أبيات ًا من الشعر وهي...

حق هندي البرش دوم ًا واهلناء

إذ ح��ب��اه اهلل وال��ش��ك��ر لـه

البن هادينا املسمى بعالء
ب��ول��ي��د اس��م��ه ج���اء ضياء

درس يف املدرسة اهلاشمية االبتدائية يف حمل والدت��ه بعد أن أكمل

االبتدائية هاجرمع أبيه اىل سوريا جماور ًا والجئ ًا بعقيلة اهلاشميني السيدة

زينب فدخل يف مدرسة السيدة األوىل يف دمشق ورشع يف الدراسة
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اإلعدادية وأكملها أيضا ثم التحق بدراسة العلم الذي تفرش املالئكة

أجنحتها لطالبه أال وهو علم آل حممد دخل يف حوزة اإلمام عيل
العلمية ودرس املقدمات عىل اساتذهتا منهم الشيخ عيل القامويس والسيد
حسن اجلزائري والسيد صالح الصدر ثم بعد إهناء املقدمات بدأ بدراسة

مرحلة السطوح فحرضعند أساتذته السيد طعان العاميل والشيخ مسلم
رضائي وبعد سقوط النظام البائد عاد اىل مدينة كربالء والتحق بمدرسة
اإلمام احلسني يف الصحن الرشيف واستانف دراسته عند أساتذهتا منهم

الشيخ أمحد الصايف والسيد عيل عارف املوسوي والشيخ رحيم الكربالئي
ارتقى املنرب أمام عمه الشيخ هباء الكربالئي ووالده الشيخ عالء الكربالئي يف

جمالس عديده يف كربالء خصوص ًا أيام عاشوراء منها جملس ديوان آ ل كمونه
وديوان اخلطيب وغريها من البيوتات وكذلك قرأ املقدمة أمام والده عند

السيدة زينب يف حسينية السبطني والبتول الطاهرة وبعض املنازل التي
كانت تقيم جمالس العزاء وكان والده يرشف عىل حفظ قصائده واختيارها له

ثم بتوجيه منه قرأ وألول مرة جملس ًا مستق ً
ال يف مدينة محص السورية يف قرية

أم العمد بمناسبة شهادة اإلمام حممد اجلواد آخر ذي القعدة سنة1429
هجرية ثم استقله بنفسه فقرأ يف احلوزه التي كان يدرس فيها وقرآ يف بعض

مكاتب املراجع يف السيدة زينب ثم بتوفيق من اهلل استمر بالقراءة فقرأ
يف هيئات ومساجد وبيوت كربالء يف هيئة اإلمام حممد اجلواد صنف
النجارين وهيئة صاحب الزمان يف سوق امليدان وهو اآلن مستمر بالدراسة

احلوزوية.
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خادم الإمام احل�سني
ال�سيد علي عارف املو�سوي
السرية الذاتية للخطيب السيد عيل عارف السيد صالح املوسوي بعد ما

أهنى دراسة االبتدائية واملتوسطة واإلعدادية التحق بكلية اآلداب يف جامعة
البرصة قسم التاريخ وخترج منها سنة  1994وبعد االنتفاضة الشعبانية
املباركة بأعوام انتقل اىل كربالء بجوار سيد الشهداء احلسني وكان يعمل

مع جمموعة من اإلخوة األعزاء يف اخلدمة االجتامعية والسعي يف مساعدة
الفقراء واملحتاجني والعمل يف مواكب خدمة زوار أيب عبد اهلل احلسنيوملا

تسنت له الفرصة للحصول عىل بعض الدروس احلوزوية رس ًا يف كربالء عام
 1997ثم بعد ذلك يف عام  1999التحق بحوزة النجف األرشف الكربى
وحتديد ًا يف جامعة النجف الدينية التي أسسها السيد حممد كالنرت فبدأ

قبل هذا التاريخ اىل عام  1998م بأول جتربة مع املنرب احلسيني وكانت أول
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قراءته ملجالس متفرقة يف كربالء ثم قرأ عرشة حمرم يف إحدى القرى يف ذي
وتدرج بالدراسة احلوزوية واهنى املقدمات والسطوح والسطوح العليا
قار
ّ
وأصبح أحد أساتذة جامعة النجف الدينية وقد ه ّيأ له ذلك االلتقاء بكثري
من خطباء املنرب احلسيني يف النجف األرشف وبعد زوال حكم الطاغوت

عام 2003م قام باملشاركة مع بعض اخلطباء الكرام بتأسيس رابطة خطباء

املنرب احلسيني يف النجف األرشف منهم السيد جعفر املروج والسيد معني

احليدري والسيد حسني البعاج والشيخ فخر الدين آل حمسن والشيخ عبد
الرزاق اخلفاجي والشيخ جعفر االبراهيمي وغريهم واستمرت االجتامعات
واللقاءات للرابطة لسنوات عديدة وكان من أساتذته يف احلوزة العلمية:

السيد حممد صادق اخلرسان ،الشيخ املهدوي ،الشيخ عامر األسدي،

السيد حممد رضا الفريقي ،الشيخ امحد البهاديل ،السيد ضياء كالنرت ،الشيخ

عقيل الرحياموي ،السيد حسني الكربالئي وغريهم كثري.ومن حسن احلظ
والتوفيق انه حرض بعض الوقت يف درس آية اهلل العظمى الشيخ حممد
اسحاق الفياض وحصل عىل اعتامدية منه .ومن نشاطاته عام 2006م

اشتغل يف مكتب آية اهلل السيد عيل السيستاين دام ظله يف كربالءثم انتقل
للخدمة يف العتبة احلسينية املقدسة يف قسم الشؤون الدينية ودرس كأستاذ

يف عدة مدارس يف كربالء ابتدأ يف مدرسة اإلمام احلسني ومدرسة دار

العلم ويف مدرسة ابن فهد احليل وقام بتأسيس شعبة للتبليغ الديني وشعبة

للتبليغ النسوي يف العتبة املقدسة ثم شعبة الشؤون االجتامعية التي يديرها
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اآلن .ساهم مع بعض االخوة الكرام يف تأسيس بعض املؤسسات اخلريية

كمؤسسة أنصار الزهراء وقام بمساعدة بعض اإلخوة ببناء مسجد
اإلمام عيل اهلادي يف ناحية احلر وأصبح متولي ًا رشعي ًا له من قبل

املرجعية العليا وإمام ًا لصالة اجلامعة يف عام 2005م اىل اآلن .اشرتك يف

الكثري من الندوات واملؤمترات ممث ً
ال للعتبة احلسينية املقدسة يف كثريمن
املهرجانات والندوات واالحتفاالت الدينية وكثري من املشاركات املختلفة

يف أماكن متعددة.

جمالسه احلسينية :قرأ يف أماكن كثرية أرشفها وأمهها الصحن احلسيني

املطهر يف شهر حمرم احلرام صباح ًا وملدة سنوات وكان برفقة املرحوم السيد
عيل جلوخان رمحه اهلل تعاىل وقرأ كذلك يف يوم وفاة الرسول ووفاة

الزهراء ووفيات األئمة األطهار يف الصحن احلسيني كل عام
ويف مناسبات كثرية.وقرأ يف النجف األرشف ،وحمافظة ذي قاروحمافظة
البرصة والديوانية آل بدير ويف ناحية سفوان واهلارثة وحمافظة أربيل وحمافظة

السليامنية يف حسينية السيد احلكيم وغريها وقد وفق للذهاب حلج بيت
اهلل احلرام ست مرات بصفة مرشد وما زال مستمر ًا بخدمة سيد الشهداء

اإلمام احلسني.
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خادم الإمام احل�سني
ال�شيخ عبد احل�سني را�ضي
السرية الذاتية للخطيب الشيخ عبد احلسني الشيخ عباس عيل رايض
ولد سنة .1969 :حمافظة النارصية :قضاء الشطرة
ينحدر الشيخ من أرسة عرفت بخدمة املنرب احلسيني حيث كان أجداده

االوائل من اخلطباء املربزين واملشهورين يف النارصية يف القرن املايض كجده

الشيخ رايض والشيخ عيل ووالده الشيخ عباس الذي تويف وهو يامرس

اخلطابة يف حمافظة واسط يف السابع من صفر من عام ( 1414هـ) بعد ان
اكمل قرأ قصة استشهاد اإلمام احلسني ويف سنة  1980سكن املرتجم له
كربالء املقدسة وهو يف الصف السادس االبتدائي وبعد ذلك اكمل الدراسة
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املتوسطة واإلعدادية اىل ان دخل يف كلية اآلداب قسم اللغة العربية سنة
 1987وبعد التخرج وفق للخطابة بعد وفاة والده الشيخ والده رمحه اهلل

الذي تتلمذ عىل يده سنة  1994واالن يقرأ املجالس احلسينية يف شهري
حمرم وصفر يف حمافظة واسط وكربالء املقدسة وكذلك قرأ املجالس احلسينية
يف النارصية والساموة والديوانية وغريهن من املحافظات األخرى.
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خادم الإمام احل�سني
ال�شيخ �سلطان العابري
سرية اخلطيب الشيخ سلطان عيل حسني العابري:أديب وخطيب.

ومدرس بارع

ولد يف عام 1359هـ هاجر اىل كربالء وحرض عىل أعالمها منهم الشيخ

يوسف اخلراساين والشيخ حممد الكلبايس والشيخ جعفر الرشتي والسيد
حممد الشريازي والسيد مرتىض القزويني والشيخ عبد الزهراء الكعبي

وغريهم من اهل الفضل والعلم..
نشاطاته

قام بمهمة التدريس والوعظ والتأليف واألدب وله مؤ ّلفات منها.
 1ـ أحسن الوديعة يف املنظومات الكسائية البديعة باربع لغات عريب /
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فاريس  /األوردو /اللسان الدارج.
2ـ التواريخ األبجدية يف املواليد والوفيات.

3ـ رشح قصيدة الفرزدق وختميسها.
4ـ رباعيات التسرتي.

5ـ املوشحات الدينية
 6ـ اركان البالد.

7ـ املقتبسات من القرآن.

 8ـ مقتل احلسني

9ـ الكشكول

 10ـ رصخة اليتيم

11ـ املتنوعات

12ـ تواشيح العشاق

13ـ تواشيح املحبني

14ـ تواشيح املتيمني

15ـ تواشيح األعياد

16ـ موشحات امليالد

17ـ منظومة حديث الكساء.
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خادم الإمام احل�سني
ال�شيخ عبد احل�سني الدعمي
السرية الذاتية للخطيب الشيخ عبد احلسني عبد عون الدعمي.
ولد يف كربالء املقدسة قضاء اهلندية سنة1955م عارص العالمة الشيخ
حممد ابراهيم الطريف يف قضاء اهلندية وتتلمذ عىل ِ
يده املباركة .ثم دخل
احلوزة العلمية وتدرج فيها اىل السطوح العليا وكذلك حرض درس السيد

املرجع حممد تقي املدريس.

كانت خطابته يف كربالء وخاصة املناطق الريفية يف منطقة عشائر الدعوم

والعشائر املجاورة هلا وال زال مستمرا يف اخلطابة.
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خادم الإمام احل�سني
ال�شيخ علي اخلاقاين
السرية الذاتية للخطيب الشيخ عيل سلامن منايت الشامي اخلاقاين.
الوالدة1967 :م
حمل الوالدة:حمافظة القادسية /الديوانية.
بعد اكامل الدراسة اإلبتدائية والثانوية دخل اىل كلية الرتبية يف قسم

التاريخ يف العاصمة بغداد خترج سنة  1990دخل احلوزة العلمية يف عام

2003م ـ 1424هـ ربيع األول .مارس اخلطابة منذ اكثر من عرشين عام ًا

ارتقى املنربسنة  2003بشكل نظامي دخل مدرسة اخلطابة وخترج منها
فاصبح خطيب ًا بارع ًا ولوذع ًا.

ارتقى املنرب يف كربالء املقدسة ويف أماكن ذي امهية وشأن عظيم أال وهي
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صحن اإلمام احلسني والصحن أيب الفضل العباس .ويف مساجد
وحسينيات كثرية منها يف البرصة والساموة وذي قار ودياىل وكركوك ويف

داقوق وقرى يف شاميل العراق والنجف األرشف ويف مدن ايران املحمرة
وعبادان وقم املقدسة ومشهد بجوار اإلمام الرضا ويف بعض مكاتب

املراجع العظام يف قم املقدسة.

أكمل املقدمات ثم السطوح .ثم السطوح العليا واآلن يف مرحلة

البحث اخلارج أهم األساتذة الذين الزال حيرض بحوثهم ودروسهم العلمية
والفقهية واألصولية هم:

1ـ السيد حممد تقي املدريس
2ـ السيد حييى املوسوي

مادة األخالق وتفسري القرآن.

مادة الفقه يف املقدمات.

3ـ الشيخ عبد الكريم احلائري

اللغة العربية والعقائد.

4ـ الشيخ طالب الصاحلي الفقه (اللمعة) السطوح.
5ـ الشيخ عيل الفدائي

األصول (املظفر) والكفاية.

6ـ السيد مهدي الشريازي الفقه املكاسب.
7ـ الشيخ فاضل الصفار البحث اخلارج الفقه واألصول.
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خادم الإمام احل�سني
ال�سيد مو�سى جابر املو�سوي
السرية الذاتية للخطيب السيد موسى جابر حسون املوسوي
ولد السيد املبجل يف حمافظة ذي قار سنة 1976

استوطن كربالء املقدسة جماور ًا لإلمام احلسني وآله الكرام.
بعد إهناء الدراسة االبتدائية واإلعدادية شمر عن ساعديه للتحصيل

ال��درايس يف حوزة كربالء لدراسة الفقه واألص��ول واألخ�لاق والبحث

اخلارج عىل يد فقهاء وأساتذة مرموقني منهم:
الشيخ عبد الكريم احلائري
الشيخ فاضل الصفار
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وآية اهلل العظمى السيد حممد تقي املدريس يف مدرسة العالمة الشيخ

امحد بن فهد احليل طاب ثراه ويف جامع اإلمام موسى الكاظم يف حي
اجلمعية ارتقى املنرب يف كربالء املقدسة والبرصة والنارصية والقادسية.

ويتصف السيد املوسوي بأخالق أهل البيت عليهم السالم والشك يف

ذلك فهو من ساللتهم الطيبة الطاهرة ،فهو طيب املعاملة كريم األخالق

وسباق بالسالم والتحية عىل الصغري والكبري.
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خادم الإمام احل�سني
ال�شيخ فا�ضل فاهم الطائي
السرية الذاتية للخطيب الشيخ فاضل فاهم رشيد الطائي.
ولد خطيبنا املبارك يف قضاء اهلندية (اخلريات) حمافظة كربالء املقدسة
ـ حي األمري سنة 1955م ،بعد إكامل الدراسة األكاديمية يف املدارس

االبتدائية واإلعدادية توجه نحو الدراسة احلوزوية اىل كربالء يف حوزة
الشيخ العلاّ مة امحد بن فهد احليل طاب ثراه فدرس بعد إكامل املقدمات

والسطوح حرض البحث اخلارج عىل يد الشيخ فاضل الصفار ،والشيخ عبد

الكريم احلائري ،وآية اهلل العظمى السيد حممد تقي املدريس يف جامع اإلمام

موسى الكاظم.
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ومن ن�شاطاته:
يرقى املنرب يف جامع السجاد يف حي األمري ويأم الناس بصالة اجلامعة
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خادم الإمام احل�سني
ال�شيخ احمد املالكي
السرية الذاتية للخطيب الشيخ امحد املالكي
ولد يف مدينة الكاظمية يف بغداد يف عام 1405هـ املوافق 1984م أتم يف
ِ
دراسته األكاديمية من االبتدائية اىل اإلعدادية وكذلك بعض املقدمات
بغداد
احلوزوية ثم التحق باحلوزة العلمية املباركة يف كربالء املقدسة بعد سقوط

طاغية العراق سنة 2003م.

درس اخلطابة يف أحد املساجد يف بغداد عىل يد املرحوم الشهيد السيد

عباس املوسوي

غ��ادر موطنه واستقر يف كربالء املقدسة وم��ا زال ي��زأول الدراسة

والتدريس يف حوزهتا املباركة ويرتقي املنرب يف شهري حمرم ورمضان املبارك
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له من املؤلفات:
1ـ املوسوعة القرآنية امليرسة
2ـ قاموس آهل البيت
3ـ دروس يف علم السياسة.
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خادم الإمام احل�سني
ال�سيد جواد احل�سني
السرية الذاتية للخطيب السيد جواد السيد كاظم السيد ياسني السيد

عيل الطويل احلسني

ولد املرتجم له يف جامعة الثقافة اإلسالمية ومركز التشيع ومدينة باب

علم رسول اهلل النجف األرشف يف املنطقة القديمة يف سنة 1970/3/5م

وقد دخل يف مدارسها األكاديمية مرحلة االبتدائية انتقل اىل حمافظة بابل
نتيجة إعدام خاله السيد حممد شداد وأكمل فيها مرحلة املتوسطة وبعد ذلك

انتقل اىل بغداد فكمل فيها دراسة اإلعدادية ثم عاد اىل مسقط رأسه ودخل

يف احلوزة العلمية سنة  1993فدرس املقدمات والسطوح عىل يد أساتذهتا
 .1السيد أمحد األشكوري
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 .2الشيخ عيل الربيعي
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 .3السيد حممد عيل بحر العلوم
وأخذ ما حصل عليه من علوم أهل البيت  أخذ بالنرش والتدريس

من مناهج وسطوح عالية ومقدمات

اعتىل املنرب يف حمافظة بابل والنجف وكربالء ويف مدينة الرسول

ومكة املكرمة عند ذهابه للحج والعمرة ويف حرم العباس قبل الصالة
الفريضة يساعد حيث يرشع بتوضيح املسائل الرشعية املطابقة لفتاوى السد

السيستاين ثم خيتمها بذكر مصيبة أيب عبد اهلل احلسني.
ن�شاطاتة:

ترشف بخدمة أيب الفضل العباس يف قسم الشؤون الدينية لإلجابة

عن املسائل الرشعية وحلل املشاكل االجتامعية وغريها من النشاطات.
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خادم الإمام احل�سني
ال�سيد �شهاب احمد نا�صر
السرية الذاتية للخطيب السيد شهاب امحد نارص
ولد سنة  1970يف حمافظة البرصة قضاء املدينة
نشأ وترعرع يف عائلة حمبة ألهل البيت كان والده يصحبه معه اىل
ِ
طفولته.
جمالس العزاء منذ
ويف عام 1979م قدم له وال��ده كتاب مقتل احلسني فكان يقرأ

متواصال ًدؤوب ًا عىل قراءته ويف نفس السنة تويف والده إثر مرض أمل به طوي ً
ال

انتقل اىل كربالء يف سنة 1988م بسبب مضايقات أزالم النظام ويف سنة

2001م سافر اىل البرصة قرأ يف العرش األوىل من حمرم احلرام مع أحد القراء
مساعد ًا له يف قراءة املقتل ويف سنة 1427م دخل احلوزة يف مدرسة اإلمام
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احلسني بإدارة الشيخ امحد الصايف فاستمع اىل إرشاداته وتوجيهاته.
درا�سته:

درس املقدمات عىل أيدي أساتذة أكفاء وعند افتتاح معهد اخلطابة يف

العتبة احلسينية املقدسة دخل املعهد فتعلم فن اخلطابة وفن األطوار واإللقاء
وذلك عىل يد السيد عيل اخلطيب ،والشيخ عبد الصاحب الطائي.

وما زال يقرأ يف كثري من املحافظات منها املثنى قضاء الرميثة يف شهر

رمضان وشهر حمرم وكذلك البرصة والنارصية بني السنوات الثالث
واألربع .وكل هذا بدعم معنوي من السيد حممد احلسيني وابن عمه السيد

زيد احلسيني وابن عمه السيد باسم احلسيني
مؤلفاته:
جمالس العزاء يف أيام سيد الشهداء

48

من خطباء كربالء املعا�صرين

خادم الإمام احل�سني
ال�سيد عماد �آل يحيى
السرية الذاتية للخطيب السيد عامد صاحب آل حييى
السيد عامد السيد صاحب آل حييى املوسوي ولد سنة 1966م نال

رشف اخلدمة احلسينية قبل سقوط الصنم ولكن بشكل غري واسع ووفق
لقراءة املجالس احلسينية يف حمافظات العراق منها دياىل وكربالء والنارصية

ويف مناطق متفرقة.

دخل احلوزة العلمية يف السبعينيات يف املدرسة اهلندية واملهدية وبعد

سنة 1977م منع من املدرسة بسبب االضطهاد الذي عاشه يف زمن النظام

ويف سنة 2004م واصل الدراسة احلوزوية يف حوزة اإلمام اجلواد واىل

اليوم.
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خادم الإمام احل�سني
ال�شيخ ناجي ح�سني احل�سناوي
السرية الذاتية للخطيب الشيخ ناجي حسني حممد احلسناوي.
هو اخلطيب الشيخ ناجي حسني حممد أحد طالب مدرسة اإلمام
اجلواد للعلوم الدينية تعلم اخلطابة منذ صغر ِسنه عندما كان طالب ًا يف

مدرسة االحجار التكميلية حيث كان يرقى املنرب يف منطقة الكاتشة يف سوق

الشيوخ ناحية كَرمة بني سعيد وبعدها انتقل اىل حمافظة كربالء املقدسة

والتحق بمدرسة اخلطابة لإلمام احلسني ومكث فيها أكثر من اربع

سنوات وخترج منها واآلن يامرس اخلطابة احلسينية يف منطقتي حي الغدير
ويف منطقة االهواز يف ايران ويف حمافظة القادسية.
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خادم الإمام احل�سني
ال�شيخ عبد ال�ستار املحي�سن
السرية الذاتية للخطيب الشيخ عبد الستار عبد زيد عبد الكاظم املحيسن

اجلبوري.

ولد يف كربالء سنة1966 /3/11م

نشأ يف عائلة حسينية تقيم املآتم وختدم زوار احلسني فكان هلا الدور

االسايس يف خدمة أهل البيت

دخل احلوزة العلمية يف النجف األرشف يف تسعينيات القرن العرشين

ودرس املقدمات وبعض كتب السطوح عىل أيدي أساتذة عدة من الشيوخ
والسادة األجالء .ثم انتقل اىل مدرسة اإلمام احلسني الدينية يف الصحن
احلسيني الرشيف بعد سقوط نظام الطاغية ودرس األص��ول للشيخ
املظفر والفقه .وحلقات األصول للسيد حممد باقر الصدر وكتاب كفاية
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األصول وكذلك كتاب اللمعة الدمشقية واملكاسب عند سامحة الشيخ

امحد الصايف وقام بتدريس جمموعة من الكتب يف حوزة كربالء يف مدرسة
اإلمام احلسني ،منها كتاب املنهاج واملنطق ورشائع اإلسالم واآلن يقوم
بتدريس كتاب اللمعة الدمشقية وقد فرغ من تدريس ثالثة أجزاء وهو

مستمر بتدريس اجلزء الرابع.
ن�شاطاته:

املرشف حيث يقوم باإلجابة عن عىل املسائل
يعمل يف املخيم احلسيني ّ

الرشعية وحل املشاكل االجتامعية .يف قسم الشؤون الدينية.

ترشف بخدمة اإلمام احلسني عن طريق املحارضات واملجالس

من سن مبكرة حيث قرأ يف مناطق خمتلفة .يف كربالء وترشف بالقراءة يف
صحن اإلمام احلسني يف مناسبات خمتلفة وكذلك قرأ يف املخيم احلسيني

الرشيف.

كام قرأ املجالس واملحارضات يف حمافظات عديدة حيث قرأ يف حمافظة

البرصة يف مناطق خمتلفة منها قضاء أيب اخلصيب (جامع هنر خوز) ويف

مناطق اجلمهورية ويف منطقة احليانية ومخسه ميل وما زال مستمر ًا يف منطقة

كرمة عيل.

وكذلك يف حمافظة الساموة يف قضاء الرميثة واخلرض .ويف حمافظة دياىل

يف بلدروز ومنديل وجيزاين يف اجلول (قضاء اخلالص) قام بإمامة اجلامعة

للصالة يف جوامع عديدة يف كربالء املقدسة.
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خادم الإمام احل�سني
ال�شيخ عبد ال�ستار ناجي الأ�سدي
السرية الذاتية :هو اخلطيب الشيخ عبد الستار الشيخ ناجي الشيخ

عساف الشيخ حسني الشيخ طاهر الشيخ امحد الشيخ ياسني الشيخ حييى آل

مال اهلل (الدكسن) األسدي.

ولد عام  1958م يف حمافظة البرصة قضاء شط العرب يف قرية السليامنية

من عائلة دينية حيث كان والده من اخلطباء كام انه كان وكي ً
ال ألكثر من جمتهد

كاإلمام السيد حمسن احلكيم والسيد حممود الشاهرودي ووكي ً
ال لزعيم
احلوزة العلمية آنذاك اإلمام السيد أيب القاسم اخلوئي والسيد الشريازي

فكانت نشأته يف هذه البيئة الصاحلة فرتبى عىل حب احلسني وآله.

دراست ُه :أهنى الدراسة األكاديمية وقد عانى كثري ًا بسبب نظام البعث
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املقبور وقد استثمر من هذا الفراغ وهو (اهلروب من اجليش) لالنخراط
بالدراسة احلوزوية بشكل غري منتظم بسبب مطاردة أزالم النظام لطلبة
احلوزاة العلمية .ولكن ُه مل يضيع فرصة وجود والده فكان نعم املريب واألستاذ

فقها وخطابه.

خطابت ُه :زأول اخلطابة مذ عرف احلسني فكان يقرأ املقدمة أمام
ِ
والده كام قرأ أمام املرحوم الشيخ حمسن األسدي واملرحوم الشيخ هادي
ِ
لوحده بفضل
النويني وغريهم ثم بعد ان متت عند ُه اجلراة أخذ يرقى املنرب
من اهلل تعاىل ووالده رمحه هلل اعتمد عىل زعيم قبيلة العطب املرحوم الشيخ

فرحان احلميد فكان يقرأ القرآن ليايل شهر رمضان املبارك يف حسينية يف قرية
السليامنية .وبعد وفاة ِ
والد ِه وبعد ان ُهجر من قضاء شط العرب سكن يف

حي احلسني يف البرصة فقراء يف حسينية آل سهران وجامع اإلمام موسى

الكاظم وغريها .وبعد معاناة كثرية املت به من سجن وطرد وحصل
ما حصل له ولعائلته من متابعات واذى من أزالم النظام البائد هاجرمن
البرصة اىل كربالء وسكن فيها مزأوالً عمل ُه اخلطايب وبعد سقوط النظام
قام مع جمموعة من املؤمنني بإدارة شؤون املحافظة ودوائرها واملحافظة

عىل ممتلكاهتا .شغل إمامة اجلامعة يف جامع اإلمام السجاد يف سوق

النجارين بكربالء ملدة سنتني وكان ممثال للمرجعية يف كربالء املقدسة ومهمة
املنرب احلسيني يف الصحن الرشيف منذ عام 2004م وحلد اآلن حيث يقوم

بالقاء جملس حسيني بعد صالة الظهرين يف الصحن احلسيني املطهر.ويمتاز
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بحسن السرية واخللق.وما زالت جمالسه مستمرة داخل العراق كالبرصة
والقرنة واملدينة والعامرة وشيخ سعد وناحية السالم وقضاء اخلرض يف مدينة

الساموة وبغداد واألهواز.

ومن شعره بحق الزهراء
يالهي الدهر مافد يوم يل الن
دغسلني يبو احلسنني ليال

من يكرس قفل كلبي يفضه

عىل الصاحت دحلكييل يفضه

وقال بحق القاسم

ودموع العني علوجنات ليالن
وحني الغسل خل ثويب عليه

وهم البي عله الوادم يفضه
سكط حمسن يفضه ابني بأديه

ردت���ك م���اردت صحه والحيل
اشد ثوب احل��زن جللك والحيل
يبني ال��ده��ر للكلبي والح��ي��ل
خ��ذاك وه��ل بكيت اصفج بديه
اون واصفج اليمن هفوك يرساي
وجرح فكدك بنص حشاي يرساي
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خادم الإمام احل�سني
ال�سيد حيدر علي املو�سوي
السرية الذاتية للخطيب السيد حيدر السيد عيل السيد حسني البلويش

املوسوي .

ولد يف كربالء حملة العباسية الغربية يف  / 7حمرم احل��رام /3 /20

1970م.

أكمل الدراسة االبتدائية واإلعدادية يف كربالء و درس القانون يف جامعة

أهل البيت ثم اجته اىل الدراسة احلوزوية يف النجف األرشف يف سنة
 1996م عىل يد أساتذة كبار منهم الشيخ حيدر أبو اصيبع كفاية األصول

ورشح التجريد ودرس عند الشيخ فالح اليذ احلاشية وكذلك درس عند
السيد ليث والشيخ قيس املياحي النحو والرصف.
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ودرس عىل يد اخلطيب العلاّ مة السيد مرتىض القزويني الرسائل وكذلك

إعادة الكفاية واللمعة الد مشقية وكذلك هو جماز من قبل السيد القزويني

بالرواية عىل أثر إجازة السيد من الشيخ مرتىض األنصاري إضافة اىل هذا

توجه خلدمة املنرب احلسيني يف كربالء.

كان قبل سقوط النظام يكثر ال�تردد عىل املجالس احلسينية وكذلك

جمالس العزاء فيستمع اىل ما يقدمه اخلطباء من بضاعة مزجاة فكان منشدّ ًا

اليهم وكذلك اىل الرواديد والشعراء احلسينيني حتى أصبح خطيب ًا وشاعر ًا

لوذعي ًا ماهر ًا حتى أين كنت يف أحد املجالس يف كربالء فصعد املنرب وقرأ
قصيدة من نظمه ذي أوزان متزنة يف غاية الرقة والعاطفة هذا وكان متخفي ًا

عن أعني أنظار املنافقني ومن رجال االمن آنذاك .ويف سنة 1999م ظل
مستمر ًا بخطابته ويمتاز باهلدوء والسكينة.

ن�شاطاتة:
يف سنة 2003م قام بصالة اجلامعة يف الصحن احلسيني الرشيف ومن

نشاطاته قام بالتدريس يف مؤسسة دار العلم للعتبة العباسية املقدسة ووكان

كثري اخلري اَّ
ودال عليه وفتح مدارس علمية حوزوية يف كثري من مدن العراق
منها قضاء أيب اخلصيب حمافظة البرصة والعامرةوالساموة وبغداد والنارصية

وكذلك يف االسكندرية من حمافظة بابل والرمحانية وما زالت نشاطاته
مستمرة خلدمة املذهب والرشيعة وكذلك تقديم دروس تقوية اىل طالب
املدارس األكاديمية يف كربالء املقدسة.
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خطابته :قرأ املقتل يف احلرم احلسيني وله عدة جمالس يف مواطن كثرية من

احلسينيات واملساجد والبيوتات الكربالئية.
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خادم الإمام احل�سني
ال�شيخ كمال الكربالئي
السرية الذاتية للشيخ كامل شهيد غريب اخلزرجي

ولد يف1956 / 12 / 30م يف بغداد قنرب عيل و عاش يف كربالء منذ

نعومة أضافره و هو من سكنة العباسية الرشقية

التحصيل الدرايس :بعد إهناء االبتدائية واإلعدادية حتى السادس

العلمي ترك الدراسة لظروف قاسية مرت عليه من أزالم النظام البائد
من معاناة وضغوطات أخذ يعمل ويكد من عمل يمينه هذا وهو حيمل
روح العلم وبعد سقوط النظام رشع بالدراسة احلوزوية فدرس يف حوزة
كربالء الفقه واالصول واللغة واملنطق وذلك عىل يد السيد حممد السيد
عبد احلسني املوسوي والسيد محدي اجلزائري والشيخ عيل األسدي.
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خطابته:

أخذ اخلطابة لنفسه سنة 1990م فقرأ يف بيوتات كربالء وقرأ يف

العتبة العباسية املقدسة و يف أغلب مناطق و مساجد و حسينيات كربالء
و نواحيها و أقضيتها .جمالسه خارج كربالء ،بغداد ـ يف شارع فلسطني،

الكاظمية ،النجف ،احللة ،الكوت ـ يف حي نيسان وشيخ سعد دياىل ـ
بلدروز يف حسينية أم البنني ،و كذلك خارج العراق السعودية و لبنان.

نشاطاتة :يعمل يف قسم الشؤون الدينية يف العتبة العباسية املقدسة

لالجوبة واالستفتاءات الرشعية وحلل املشاكل اإلجتامعية وإصالح
ذات البني وعقود ال��زواج وحل النزاعات العشائرية وغريها من

النشاطات وهذه من توجيهات القسم ملنتسبيه.
من �شعره:
ٍ
حل��ي��درة
ع��ب��اس م��ع��ج��ز ٌة
ُ
ص��ه��وات�� ُه جم���دٌ وفلحم ٌة

ه��ي��ه��ات حيمل ُه
ول�����واؤ ُه
َ
َ
حضيت
األخالققد
بمجامع
ْ
ِ
مكرمة
ي��ا س��ائ�لي ع��ن ك��ل
ِ
الطف من ٍ
زمن
هو هنَا يف
ِ
ٍ
ِ
حرضته
أع��ت��اب
ب��اق ع�لى

ِ
ف
الر ِه ُ
فر ُد الزمان و سيف ُه َ
خلف
ال يمتطيها ب��ع��د ُه
ُ
تقف
ح��ا ٍم و لو أرج��اؤه��ا ُ
طرف
أخالق ُهواجلو ُد ِمنأطرافه ُ
ِ
يعتكف
واجل��ود أين اجل��و ُد
ُ
ال يبتغي ح��والً
فينرصف
ُ
يقف
يف حرضه العباس إذ ُ
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ومن شعره:

قيا آية الصدق صدق العهود

يا قائد الركب ركب اخللود

ويا أحرف النور بني السور
هنيئ ًا اىل اهلل ذل���ك املقر

شهيد ال��ع��ق��ي��دة صديقها

لك املقعد الصدق و املستقر

ل��ق��د رح���ل���ت اىل غ��اي��ة

تفوق اخليال و اسمى الفكر

ان خطيبنا حيمل روح ًا شعرية فانه شاعر وأديب ،وله مشاركات

ومسابقات كثرية منها مهرجان اجلود للشعر .ومن مشاركاته يف كثري

من الندوات واالحتفاالت الدينيه وزيارة عوائل الشهداء واحلضور يف
جملس العزاء وزيارة اجلرحى يف البيوت واملستشفيات وتقديم املعونة
املادية واملعنوية هلم يف كربالء وسائر املحافظات وذلك بتوجيه من املتويل

الرشعي للعتبة العباسية املقدسة سامحة السيد امحد الصايف (دام عزه)
ورئيس قسم الشؤون الدينية فضيلة الشيخ صالح اخلفاجي (دام عزه)

وكثري ًا ماكان يذهب اىل املحافل ممث ً
ال نداء العتبتني املقدستني احلسينية و

العباسية و قد خص بكثري من التكريامت و شهادات الشكر و التقدير

من كثري من املؤسسات الرسمية و غري الرسمية و حصل عىل كثري من
الدروع ملشاركاته الشعرية و األدبية يف اجلامعات و املعاهد و البيوت

الثقافية و من شعره القريظ العمودي لقد عارص من اخلطباء و الرواديد
يف زمانه و كان حيرض جمالسهم الشيخ الوائيل (رمحه اهلل) و السيد حممد

السيد عبد احلسني و أخيه السيد عبد اجلبار السيد عبد احلسني و الشيخ
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هادي الكربالئي و السيد صدر الدين الشهرستاين و محزة الصغري و

ياسني الرميثي و مهدي األموي و أموري األموي وغريهم رحم اهلل
تعاىل املاضني و حفظ الباقني خلدمة الدين إنه ويل املؤمنني.
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خادم الإمام احل�سني
ال�شيخ بهاء هادي اخلفاجي
السرية الذاتية للشيخ هباء الشيخ هادي صالح مهدي اخلفاجي.
ولد يف كربالء املقدسة سنة 1964م يف حملة باب بغداد درس يف املدارس

األكاديمية يف كربالء حتى مرحلة اإلعدادية.

أخذ اخلطابة عىل يد والده من بداية حياته وكان له من العمر 11سنة

كان يقرأ أمام والده املقدمة يف املجالس احلسينية يف كربالء وأول جملس
يف منطقة باب الطاق يف بيت احلاج حممد الصفار (رمحه اهلل) ثم بعدها

أخذ يقرأ يف بيوتات كربالء ودواوينها كديوان آل كمونة الواقع يف سوق
الزينبية ويف حسينية أهايل البحرين خلف املخيم احلسيني وحسينية أهايل

القطيف الواقعة يف سوق الزينبية سابق ًا ويف حسينية النور قرب باب قبلة
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اإلمام احلسني وكذلك يف طهران حسينية أنصار اإلمام احلسني ويف
الشارقة يف حسينية الزهراء وال زال يرتقي املنرب احلسيني يف كربالء
وجلميع املناسبات خصوص ًا يف ناحية احلر يف شهر رمضان وسائر أيام السنة

ٌ
سالك
يف بيوتات وحسينيات ومساجد يف كربالء املقدسة وخطيبنا املوقر

نفس هنج أبيه الشيخ هادي(رمحه هلل).
نافلة قول:

كنا نحرض جمالس وال��ده ونستمع ملا يقدمه من مواعظ وإرش��ادات

للمجتمع ومن دروس منربية فاخذنا منه الكثري من تعاليم ودروس وعرب
وفن خطابة والكثري من اخلطباء دخلوا هذه املدرسة وارتووا من مناهلها

فأصبحوا خطباء مرموقني ومما يذكر أين كنت مع املرتجم له يف نفس السنة
نجلس لالستامع ونأخذ ما يوجهنا اليه من كيفية رقي املنرب وآدابه وفنونه

وأخالقه وكنا إذا أردنا أن نحفظ قصيدة يف رثاء احلسني كان الشيخ
يستمع لنا عند ما نقرأ القصيدة عىل مسامعه فيصحح لنا بعض األخطاء

اللغوية والنحوية واملطبعية وكذلك طريقة اإللقاء وكذلك الطور فأقول

السالم عليك يا شيخ هادي يوم ولدت ويوم مت ويوم تبعث ح ّي ًا.
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خادم الإمام احل�سني
ال�شيخ عقيل كاظم العبودي
السرية الذاتية للشيخ عقيل كاظم جخيم العبودي
ولد سنة 1964/3/5م يف حمافظة ذي قار يف منطقة سوق الشيوخ
درا�سته:
بعد اكامل دراسته االبتدائية وبعدها املتوسطة مل ينل شهادة الصف

الثالث متوسط بسبب ما ناله هو وأهله وأمه وأخوته من ظلم واضطهاد من

قبل زبانية جهنم أزالم البعث املقبور.
ن�شاطاته:

يشغل حيز ًا كبري ًا يف قسم الشؤون الدينية يف العتبة العباسية املقدسة

يف شعبة العقود واليمني (القسم)وذلك حلل النزاع الذي حيصل بني أفراد

من خطباء كربالء املعا�صرين

65

املجتمع شارك يف االنتفاضة الشعبانية عام 1991م يف حمافظة النارصية يف

سوق الشيوخ وقاتل الظلم ثائر ًا لدينه وألخوته وأهله رمحهم اهلل ثم هاجر
اىل السعودية طالب ًا اللجوء بسبب املطاردة واملالحقة حتى سكن فيها يف

منطقة رفحاء وبقى فيها ثالث عرشة سنة وخالل هذه املدة درس الدراسة
احلوزوية وفن اخلطابة وأصبح بحمد اهلل خطيب ًا وأقام املجالس احلسينية وقرأ
مقتل اإلمام احلسني يف منطقة رفحاء ملدة مخس سنوات تقريب ًا ودرس

أيض ًا أحكام التجويد والرتتيل يف القرآن الكريم وبعد سقوط النظام املقبور
عزم الرجوع اىل ِ
بلده العزيز فرجع اليه وسكن يف حمافظة كربالء املقدسة
ناحية احلر ووفقه اهلل بأن يكون خادم ًا يف العتبة العباسية املقدسة وقبل ذلك

سجل تقريب ًا 200قرص ذات مواضيع
كان يعمل بني احلرمني الرشيفني ّ

خمتلفة مثل احلجاب والتقوى واألمر باملعروف والنهي عن املنكر وغريها
من املواضيع االخالقية والرتبوية.

دخل يف مدرسة اإلمام احلسنييف الصحن احلسيني الرشيف ودرس

فيها املقدمات ومرحلة السطوح وتتلمذ عىل يد أبرز األستاذة وهم:
1ـ الشيخ امحد الصايف.
 2ـ السيد حممد عبد اللطيف.
 3ـ السيد حممد عبد اهلل املوسوي
 4ـ الشيخ سامل الساعدي.
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 5ـ السيد هاين البطاط.
 6ـ السيد هشام البطاط

جمال�سه:
قرأ املجالس احلسينية يف العراق يف عدة مناطق منها:
يف العتبة العباسية املقدسة ويف بعض أقسام العتبة املرشفة.
وقرأ ما بني احلرمني الرشيفني وملدة ثالث سنوات .قرأ الكثري يف ناحية

احلر وما زال مواظب ًا عىل جمالسه ويف حمافظة البرصة يف سفوان والزبري .ويف

سوريا والسعودية يف املدينة املنورة ومكة املكرمة عند الذهاب ألداء مناسك
العمرة قرأ املجالس أيض ًا يف املساجد واحلسينيات املتفرقة يف داخل وخارج

كربالء يف مناسبات الفواتح وغريها .وهو اآلن يصيل إمام ًا للجامعة يف
مسجد اإلمام عيل اهلادي يف ناحية احلر وكالة.
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خادم الإمام احل�سني
ال�سيد علي رحيم املوىل
السرية الذاتية للسيد عيل رحيم حسني املوىل.
ولد يف حمافظة كربالء املقدسة سنة 1968م
خترج من جامعة بغداد كلية العلوم اإلسالمية قسم اللغة العربية عمل

بالتدريس ملدة ثالث سنوات وبعدها ترك التدريس والتحق باحلوزة العلمية

يف النجف األرشف.

دخل اجلامعة الدينية التي كان عميدها السيد حممد كالنرت وبتزكية

من آية اهلل السيد ريض املرعيش ودرس املقدمات.
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خطابتة:

كان منذ نعومة اضفاره حم ّب ًا للمجالس احلسينية فوفقه اهلل إلقامتها فقرأ

املقدمة أمام خاله السيد نزار املوىل يف الكثري من املجالس يف بيوتات كربالء

وقرأ حديث الكساء املنظوم شعرا يف مناسبات عديدة وبتوجيه من خاله وأخيه
السيد هادي قرأ يف أيام شهر رمضان خصوص ًا يف يوم شهادة اإلمام عيل

وأيام شهر حمرم وصفر يف بيته وقد مر بمعانات من أزالم البعث حيث انه
اعتقل وبعد االفراج عنه عاد اىل دروسه يف النجف وبعد هالك الطاغية انتقل

اىل كربالء وبارش بالدرس يف الصحن احلسيني الرشيف يف مدرسة اإلمام
احلسني الدينية عند الشيخ امحد الصايف كام انه عارص خطباء مرموقني

ونجوم ًا المعة كالشيخ هادي والسيد صدرالدين الشهرستاين والشيخ امحد

الوائيل فكثري ما كان يصغي ويستمع اىل جمالسهم ومواعظهم الشافية الكافية
فكان من صغر ِسنه يرتدد املآتم احلسينية.
خطابته:
قرأ يف حمافظات العراق منها الساموة والنارصية ودياىل وقضاء اخلالص

وقريتي جيزان اجلول وزنبور.
ن�شاطاتة:

منها يشغل حيزا يف املخيم احلسيني يف قسم الشؤون الدينية التابع للعتبة

احلسينية املقدسة جميب ًا عن األسئلة الفقهية واألخالقية التي تلقى عىل مسامعه

ومو ّطن ًا نفسه حلل املشاكل االجتامعية.
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خادم الإمام احل�سني
ال�شيخ عبد ال�صاحب ناجي الأ�سدي
السرية الذاتية للخطيب الشيخ عبد الصاحب ناجي الدكسن األسدي
هو الشيخ عبد الصاحب نجل الشيخ ناجي الشيخ عساف الشيخ حسني

الشيخ طاهر الشيخ امحد مال اهلل الدكسن األسدي ويعود نسبه اىل صاحب
الكرامات ابن فهد احليل املدفون يف شارع القبلة ملرقد اإلمام احلسني

اشتهرت عائلتهم ببيت الدكسن نسبة اىل لقب أحد أجداده وهو الشيخ

حممد حسن الشيخ عيسى الشيخ طاهر الذي كان خطيب ًا مفوه ًا وعامل ًا وبام انه
كان قصري القامة وصوته مدوي فشبهه أمري إقليم (خوزستان) آنذاك الشيخ

خزعل الكعبي بالبندقية املعروفة ( )dksnلقرص قامتها ودوي صوهتا.
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الوالدة:
ولد يف حمافظة البرصة قضاء شط العرب قرية السليامنية عام 1964م يف

عائلة دينية خطابية حيث كانت عائلته تضم الفطاحل من العلامء واخلطباء
والشعراء واألدباء أمثال احلجة الشيخ جابر الشيخ امحد واحلجة الشيخ حممد
مال اهلل والشيخ حمسن الشيخ عيل واخلطيب الالمع الشيخ صادق الدكسن
واخلطيب ا ُمل ِ
صقع شهيد املنرب الشيخ عبد الرؤوف الدكسن والشيخ نوري
الدكسن واخرين.

درا�سته ون�ش�أته:
أكمل دراسته االبتدائية يف ناحية (عتبة) التابعة لقضاء شط العرب

يف حمافظة البرصة ومل يكمل املتوسطة بسبب أعرتاضه عىل أحد املدرسني

البعثيني الذي هتجم عىل اإلمام اخلميني فقام برضبه واهانته فأدى االمر اىل
ِ
ِ
وسوقه اىل اخلدمة العسكرية إال انه مل يكمل خدمته ملعارضته للحرب
فصله

املفروضة عىل ايران اإلسالمية فسجن عام ًا ونصف العام وأصبح مراقب ًا

وهو داخل السجن حيث مورس ضده أساليب من التعذيب واالستجواب
وغريها وبعد ختلصه من السجن حأول الدخول اىل احلوزة العلمية اال ان

الظرف مل خيدمه.

هنل العلم واملعرفة واألدب والتقوى من والده أوالً حيث كان من أهل

العلم وقد علمه اخلطابة عندما كان يقرأ املقدمات بني يديه وهو يف ريعان

شبابه كذلك كان خلاله العلاّ مة الشيخ حممد مال اهلل الدور الكبري يف صقل
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موهبته اخلطابية حيث هنل منه العلم واخلطابة واألدب درس يف حوزة
القائم حتت إرشاف آية اهلل املدريس بعدها اعتمد عىل حمارضات السيد كامل
احليدري والشيخ حممد سند وآية اهلل حممد باقر االيرواين والسيد حممد رضا

الشريازي والسيد صباح شرب.
هجرته:

هاجر من البرصة اىل مدينة كربالء يف عام 1987م واستوطن هبا مع أهله

وكان يرقى املنرب يف أحياء كربالء كمنطقة احلر وحي العامل وقد استمعت
اليه يف كثري من جمالسه فكان رقيق الصوت وذا علمية دسمة .وبعد سقوط

النظام العفلقي ُدعي لينظم اىل معهد اإلمام احلسني للخطابة الذي
يرشف عىل إدارته اخلطيب الشيخ عبد الصاحب الطائي وما زال ُيدرس
مادة اخلطابة يف املعهد املبارك.

ُدعي للقراءة يف دولة ايران وسلطنة عامن والكويت وقرأ يف النارصية

والبرصة والنجف األرشف وبغداد وبندر عباس وغريها.
�شعره:

ان للعائلة والبيئة الشعرية الدور الكبري يف صقل موهبة اخلطيب فليس

كل خطيب شاعر ًا وليس كل شاعر خطيب ًا اال ان البيئة الشعرية التي عاش
فيها واجلانب الوراثي هلام التأثري الكبري حتى أصبح وبحمد اهلل ممن يكتب يف

اللسانني العريب والدارج ومن ضمن ما كتب هذه األبيات التي امتدح هبا

أرسته بيت الدكسن.
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بيت الدَ ِ
كسن
نح ُن
وبيت اهلل ُ
إن ضم ناس ًا جملس يف ليلة

فصغريها بالعلم مثل كبريها
أجدادنا قد نارصت اسيافهم

من خطباء كربالء املعا�صرين

تَشدو بنا األعواد َشدو املؤمن
فلنا الوسادة دوهنم إذ تنثني
إذ مابنا من أخرس أو ألكن

سبط اهلدى وسيوفنا باأللسن

وكذلك هذه األبيات التي يمتدح هبا قبيلة بني أسد.
أجدادنا من خرية األجداد

قد سجلوا يف صفحة األجماد

وبعضهم حازوا العىل بدفنهم

يف كربال ألطهر األجساد
ِ
األس���اد
أب��ن��اء أس���د خ�ي�رة

فبعضهم يف كربال قد نارصوا
أعني هبم أجدادنا أسد الوغى

سبط اهلدى أعني أبا السجاد

وأما يف األبوذيات فهذا البيت الذي يعرب فيه عن خدمة اإلمام احلسني

وهو من ضمن ديوانه املعد للطبع واسمه (ديوان الصاحب يف رثاء آل أيب

طالب)

هيل رايح بعيد ًا أرجوك تنهان

تشب النار من جدمي هلا ماي

أحب حسني عنه شلون تنهان

وياهيالتوصلأهبمهاهلاماي

بس خدام أبن حامي احلمية

العطش واخلوف مجعوهن سوية

شفت كل اخللك بالعني تنهان

أطفالأحسنيماحيصلهلاماي
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خادم الإمام احل�سني
اخلطيب ال�سيد زيد احل�سيني
السرية الذاتية للخطيب السيد زيد السيد جواد السيد كاظم آل عليوي

احلسيني.

ولد السيد زيد جواد احلسيني يف مدينة سدة اهلندية قضاء املسيب سنة
ٍ
موال آلل حممد.
1973م نشأ وترعرع يف بيت حسيني
درا�سته:
سارع بالتحصيل الدرايس يف احلوزة العلمية بعد سقوط النظام البائد

سنة 2004م.يف مدرسة اإلمام الصادق ودرس علوم أهل البيت
ومن هذه الدروس هي (علم املنطق علم التالوة رشائع اإلسالم منهاج

الصاحلني) عىل يد الشيخ حممد املسعودي والشيخ قاسم املسيباوي واألستاذ
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مجال الشوييل والشيخ عبد اجلبار.
ثم انتقل اىل حمافظة كربالء املقدسة سنة 2006م يف مدرسة دار العلم

ومن أساتذته الشيخ امحد الصايف بقي يتلقى منه ملدة سنة واحدة ثم انتقل
اىل مدرسة اإلمام احلسني للخطابة فدرس فنون اخلطابة عىل يد األستاذ
السيد عيل اخلطيب والشيخ عبد الصاحب الدكسن.

جمالسه:رقى املنرب ابتدا ًء يف سنة 1999م حيث كانت جمالسه تقام يف

املناطق الريفية مثل منطقة السادة الرشفة يف السدة والسادة العرد يف مضيف

سيد صايف العرداوي.

أما بعد سقوط الطاغية .أخذت جمالس سيد الشهداء باالنفتاح

والتوسع ومن املناطق التي وفق فيها لقراءة املجالس هي (املحمودية
االسكندرية املسيب احلامية احللة النجف األرشف ومنطقة احلسينية وسدة

اهلندية) وهذا بفضل دعاء والديه له وحسن تعليمه وتربيته.
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خادم الإمام احل�سني
اخلطيب ال�سيد جواد القزويني
السرية الذاتية للخطيب السيد جواد ابن السيد حممد صالح بن السيد

مهدي املوسوي القزويني ولد السيد جواد يف كربالء املقدسة عام 1952م
من أبوين كريمني والده اخلطيب والكاتب الشهري العلاّ مة السيد حممد
صالح بن آية اهلل السيد مهدي القزويني ينتهي نسبه اىل اإلمام موسى بن
جعفر الكاظم وأم��ه كريمة آية اهلل العظمى السيد حممد حسن آغا

مرياملوسوي القزويني صاحب كتاب (اإلمامة الكربى واخلالفة العظمى)
اكمل دراسته االبتدائية يف مدرسة اإلمام الصادق ثم عمم ُه سامحة آية

اهلل الشهيد السيد حممد صادق املوسوي القزويني ليلة النصف من شعبان

سنة 1966م ودخل مدرسة اإلمام الصادق الثانوية املسائية بعد ذلك كرس

جهوده وطاقاته لتحصيل العلوم الدينية يف احلوزة العلمية .فدرس املقدمات
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والسطوح وأكملها يف مدرستي اهلندية الكربى والبقعة وذلك عىل يد نخبة

جليلة من مشاهري علامء وفضالء عرصه وكان هلم أكرب الفضل واألثر يف
ِ
أساتذته آية اهلل
تكامل فضله بالعلوم اإلسالمية الرشيفة وكان يف طليعة

املرحوم الشيخ جعفر الرشتي وآية اهلل املرحوم الشيخ حممد الشاهرودي
وآية اهلل السيد حممد االعرجي وآية اهلل السيد عيل الصدر والشهيد السعيد
واخلطيب األريب العلاّ مة الشيخ عبد الرضا الصايف واملرحوم آية اهلل الشيخ

حسن فرج اهلل ثم نحا منحى اخلطابة احلسينية فتعلم أصوهلا ومبانيها يف
مدرسة الكتاب والعرتة فكان لسامحة السيد آية اهلل املجاهد السيد مرتىض

املوسوي القزويني الفضل الكبري والباع الطويل يف تنمية مواهبه وطاقاته
اخلطابية فحفظ الكثري من خطب هنج البالغة وكان السيد املرتجم له أصغر

احلضور سن ًا من املوجودين يف هذه املدرسة املباركة ثم اخذ بيد هذا اخلطيب

الناشئ آنذاك سامحة حجة اإلسالم واملسلمني العلاّ مة الشهيد احلاج الشيخ
عبد الزهراء الكعبي فقرأ املرتجم له املقدمات الشجية للمرحوم الكعبي
الذي كان يبدي إعجابه وإرشاداته اخلطابية له بعد ذلك (أي بعد وفاة الشيخ
الكعبي) قرأ مع تلميذه البارع يف اإلسالم الشيخ عيل حيدر املؤيد الذي كان

أشبه صوت ًا بالشيخ الكعبي وبعد ذلك رافقه يف الرحلة اخلطابية احلسينية
الشهيد السعيد اخلطيب العلاّ مة السيد صدر الدين الشهرستاين فكانت

هذه الرحلة موفقة جد ًا جلهود الشهرستاين املثمرة يف خدمة املنرب احلسيني

مقربة بني املرتجم له وبني الشهيد الشهرستاين .وبعد
وكانت العالقة أخوية ّ

خروجه من العراق عام 1979م ذهب اىل دولة الكويت ومنها اىل سوريا
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وإيران واإلمارات والبحرين وبريطانيا فارتقى فيها املنابر ثم استقر يف سوريا

وقام بتأسيس دار السيدة زينب للخطابة احلسينية وخترج منها اخلطباء
وهم اآلن يعملون بوظائفهم اإلرشادية يف الساحة اإلسالمية وأصدر جملة
إسالمية ختص املنرب احلسيني واسامها (املنرب احلسيني) وصدر منها 32

عدد ًا ثم توقفت بسبب اهلجمة الوحشية عىل سوريا من طرف التكفرييني

وكان رئيس حتريرها وله مؤلفات مطبوعة منها (عىل باب فاطمة) و(يزيد
يف حمكمة التاريخ) و (السمو النفيس يف منهج اإلمام احلسني )خمطوط
ومنها يف الطب واالحراز واألدعية خمطوطة ثم ان املرتجم له عاد اىل مسقط

رأسه كربالء املقدسة بعد سقوط الطاغية وحالي ًا هو مدير حوزة اإلمام

الصادق للعلوم اإلسالمية التي أسسها آية اهلل السيد مرتىض القزويني

عام 2009م وقد جاءت سرية املرتجم له يف كتب عدة منها (معجم خطباء
كربالء) للسيد سلامن هادي ال طعمة ومعجم اخلطباء للسيد داخل حسن
والبيوتات العلوية يف كربالء وكتاب (احلوزة العلمية يف كربالء املقدسة)

وهناك تراجم أخرى.

مالحظة :ان املرتجم له كان صاحب مكتبة األديب املالصقة جلدار

صحن اإلمام احلسني لبيع الكتب اإلسالمية القيمة وقد قامت السلطات

الظاملة بداية الثامنينيات بمصادرة املكتبة وما فيها من نفائس الكتب فكانت
املكتبة هلا املوقع اجلغرايف كوهنا يف باب قبلة اإلمام احلسني وكان املرتجم
له جيمع بني املكتبة واحلوزة واخلطابة يف ٍ
آن واحد.
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خادم الإمام احل�سني
اخلطيب ال�شيخ عبدالأمري الن�صراوي
السرية الذاتية للخطيب الشيخ عبد األمري بن نجم بن عبيد بن جاسم

النرصاوي العبادي ،و النصاروة واحدة من أشهر عشائر كربالء وهي فرع
من قبيلة العبادة املتوزعة يف الفرات األوسط وجنوب العراق ولد يف كربالء
املقدسة يف ليلة النصف من شعبان  1373املوافق  30نيسان  1953ونشأ يف

حملة باب السالملة القريبة من مرقد اإلمام احلسني يف بيت متواضع وأرسة

كادحة ويف أجواء إيامن وتقوى بني حلقات القرآن واملجالس احلسينية تلقى
دراسته االبتدائية يف مدرسة السبط ودراسته املتوسطة يف املتوسطة املركزية ثم

تدرج منتق ً
ال اىل احلوزة العلمية وفيها درس املقدمات من فقه ونحو ورصف

ومنطق حتى أكمل السطوح متتلمذ ًا عىل علامء كبار فيها مثل :العلاّ مة السيد

مرتىض القزويني و املرجع السيد حممد تقي املدريس والعلاّ مة السيد هادي
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املدريس واملرحوم العلاّ مة السيد حممد حسني الطباطبائي والسيد حممد عيل

الطباطبائي والعلاّ مة اخلطيب السيد كاظم القزويني كام قام بأخذ دورة

بالتدريس فدرس يف مدرسة احلافظ التي أسسها املرجع الكبري الراحل السيد
حممد الشريازي وأعطى أثناء دراسته وتدريسه حظ ًا وفري ًا للخطابة احلسينية

ليتفرغ هلا الحق ًا وأخذ فنون اخلطابة عن أكرب خطيبني يف كربالء آنذاك
ومها املرحوم الشيخ عبد الزهراء الكعبي واملرحوم الشيخ هادي اخلفاجي
الكربالئي فبدأ منربه واعظ ًا وقارئ ًا ومرشد ًا ومبلغ ًا أحكام الدين يف كربالء
ثم الكاظمية والصويرة والبرصة وغريها من مدن العراق.

ِ
بمجالسه وخطبه رغم السلطة آنذاك التي كانت
اعتقاله وهجرته :استمر

حتارب النشاطات الدينية واحلوزوية وتالحق العلامء واخلطباء فاعتقل يف عام

1973م مع نخبة من زمالئه من علامء وخطباء ومثقفي كربالء أمثال :السيد

عبد احلسني القزويني والشيخ ضياء الزبيدي والدكتور حمسن القزويني
والشيخ عبد احلميد املهاجر وغريهم

عام 1975م وما إن أطلق رساح��ه حتى جاء أمر التحاقه باخلدمة

اإللزامية فقىض سنتني أخريني وترسح منها عام 1977م بعد ذلك اشتدت
وطأة الضغط الذي كانت متارسه السلطات عىل كافة النشاطات الدينية مما
اضطر الشيخ ان هياجر من وطنه يف سنة1979/10/10م قاصد ًا سوريا
وبالتحديد جوار السيدة زينب

ويف هذه املناسبة جيدر يب أن أكون وفي ًا معه اذ أنه يعترب من املربني
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واملعلمني االوائل من مجلة ما حتفظه الذاكرة كان معل ًام ومؤدب ًا يف مدرسة
حفاظ القرآن الكريم يف كربالء املقدسة يف زقاق طاق الداماد القريبة من باب

صحن اإلمام احلسني تسمى باب الكرامة،وقد استمعت اليه وهو يقرأ

يف دار السيدة زينب للخطابة الواقعة بالقرب من مقام السيدة
ويف احلوزة الزينبية للسيد الشريازي قدس رسه.

نشاطه يف املهجر :بعد معاناة وهتجري وترشيد من موطنه يف عهد النظام

البائد استقر يف دمشق مدة ثم قصد إيران وقىض فيها أشهر ًا بني عدة مدن

أكثرها يف األهواز بمدينة املحمرة تفرغ فيها لقراءة املجالس احلسينية ثم

عاد اىل سوريا ليكون مقره ومستقره هناك عمل مدرس ًا يف احلوزة العلمية
الزينبية يف السيدة زينب يف مطلع تأسيسها عىل يد الشهيد السيد حسن
ِ
ِ
وتوجيهاته ذلك اىل جانب
إرشاداته
الشريازي والذي استفاد املرتجم له من

استمراره باخلطابة احلسينية ثم يف عام 1981م طلب منه الذهاب للتبليغ يف
بلدة (معرة مرصين) التابعة ملحافظة إدلب شامل سوريا فذهب إليها وعمل

فيها خطيب ًا وإمام ًا يف جامع مشهد اإلمام عيل التارخيي والذي يعود بنائه
لعهد الدولة احلمدانية.
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خادم الإمام احل�سني
ال�سيد علي اخلطيب
السرية الذاتية للسيد عيل السيد مهدي جرب عبد اخلطيب يعود نسبه

املبارك اىل زيد الشهيد بن عيل بن احلسني لقبه من السادة الغرابات.

والدته ونشأته،ولد يف قضاء طويريج،ناحية اجلدول الغريب(،الرجيبة)
نشأ وتربى يف عائلة حسينية ضمت العديد من اخلطباء امثال السيد

مهدي اهلنداوي وجده السيد مكي اخلطيب وعمه السيد حسن اخلطيب

وخاله السيد كاظم اخلطيب وقد اشتهرت هذه األرسة ببيت السادة القراء
نسب ًة اىل جدهم السيد حسني القارئ.

دخل احلوزة العلمية يف النجف األرشف من الرابع االبتدائي بتشجيع

من العلاّ مة الشيخ فاضل املالكي وقد درس املقدمات واألصول واللمعة
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وكان من اساتذته السيد كاظم حممد الشاهرودي والشيخ سامي والسيد

موسى العميدي والسيد عادل شرب وأما يف علم التفسري واخلطابة فكانت
دراست ُه عىل يد اخلطيب الشيخ فاضل املالكي وكان دخوله اىل احلوزة يف سنة
 1976واستمر يف الدراسة اىل سنة 1980إال ان ُه مل يكمل دراست ُه بسبب

كثرة االعتقاالت التي تعرض هلا ومن أذى ورضب جسدي من قبل أزالم

األمن والبعث املقبور وبعد ما عاناه من متاعب وإرهاق أطلقوا رساحه وآثار

الرضب عىل جسده وبقى مرشد ًا متحفظ ًا من أزالم النظام املقبور وبأألخص
بعد االنتفاضة الشعبانية اىل ان سقط الطاغية امللعون وسوف أدون قصص ًا

وخواطرمن اخلطباء الذين ذكروا ما مر عليهم من ابتالءات ومواقف يف

حياهتم يف كتاب خاص.

وبعد سقوط النظام ترشف بخدمة سيد الشهداء يف العتبة احلسينية

املقدسة حيث يشغل اآلن معاون مدير معهد اخلطابة اسندت اليه مهمة

التدريس واإلرشاف عىل دروس األساتذة.
من �شعره

مارس كتابة الشعر والقريض وكان ولعه يف قصائد اللطم وكان يرتقي

املنرب يف الصحن احلسيني الرشيف يف سنني السبعينيات حيث كان يقود

ارتقاء املنرب يف موكب ناحية الرجيبة ويذكر يف سنة  1978قرأ قصيدة من
تأليفه يف يوم العارش من املحرم قبل صالة الظهر بساعة يف الصحن احلسيني
املقدس وهذا بعض مقاطع القصيدة
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هذه الغريب حسني ما بني الكوم
ينارص الدين ابغربته ه��ذا اليوم
أصحابه هالواحد اوسبعني اتكوم
اتقاتل األف اجيوش اميه امليشوم
ه������ذى أص���ح���اب���ه اب��ق��ل��ت��ه��ا
ات�����ن�����ارص ال�����دي�����ن اه����ن����اه
خ���ل���ص���وا ج���ت���ل ع��ل�ى ال���غ�ب�رة
اوك�������ل واح�������د م����ن ت��ن��ظ��ره
*****

ومن بعد ماخلصو جتل هاألنصار
ت��ق��دم ع�لي األك�ب�ر شبيه املختار
ويريد يستأ ذن ام��ن اب��ن الكرار
شافه احلسني امن اعتناه املغوار
ل����ن اب�����ن ال����زه����ر ة ي���ن���ادي
ي������������ارب ان������ت������ه ت�����رع�����اه
وب���س��رع������ه راح األك���ب��ر
ل�����ن ب��ي��ن اع����������داه ام�������وذر

وأم��ا يف الشعر الفصيح فله هذه القصيدة التي خياطب فيها االمام

احلسني.

ياشفيع املذنبني ومنار الالئذين
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ك��ل��ن��ا ي��اس��ي��دي ن��ح��و ال��ذن��وب
وإذا ل��ي��س ب��ن��ا م��ن��ه��ا ن��ت��وب
ت���ورث ال���ذل وت��ق�سي للقلوب
وإذا ب��ال��ع��ق��ل نشعر ون��ص��وب
ن����ع����رف ال��������درب ال�ص�ري���ح
وه���������و ع���������دل وص���ح���ي���ح
وس�����واه س����وف ن��ب��ق��ى ن��ادم�ين
ياشفيع املذنبني ومنار الالئذين
*****

ي���اح���س�ي�ن ب���ض���ي���ك ن��س��ت��ن�ير
ن��ع��رف ال����درب ول��ل��ح��ق نسري
ن�����ورك ال���ي���وم ع��ل��ي��ن��ا مستنري
وس������واه أي����ن حي���دون���ا امل��ص�ير
حي����������دو ف�����س�����ق�����ا وب����ل���اء
يف ط������ري������ق ال����س����ف����ه����اء
وب�����ه ن���غ���دو أن����اس���� ًا ت��ائ��ه�ين
ي�����اش�����ف�����ي�����ع امل�����ذن�����ب��ي��ن
*****

درب���ك ال��ي��وم ل��ن��ا ي��اب��ن البتول
ه���و م��ن��ه��اج ودي�����ن وأص����ول
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واص��ل العدل عىل هنج الرسول
ح��ي��ن�ما رصت وح���ي���د ًا وت��ق��ول
دي��������ن ج��������دي امل���ص���ط���ف���ى
رصح����������������ه مل ي����ق����ف����ا
الاّ ي���روى م��ن دم���اك ياحسني
ي�����اش�����ف�����ي�����ع امل�����ذن�����ب��ي��ن
*****

وارت����وى ال��دي��ن ب��دم وخضاب
ب��رق��اب قاست أن���واع الصعاب
ون���ف���وس مل ت���س���اوم أو هت��اب
قطعت بالسيف أرشار الرقاب
وغ������������دا ال�������دي�������ن ع��ل��اه
ي�����ن��ش��ر ال�������وع�������ي ه�������داه
وب������ه م����ص����در ع�����ز امل��ت��ق�ين
ي�����اش�����ف�����ي�����ع امل�����ذن�����ب��ي��ن
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خادم الإمام احل�سني
ال�شيخ عبد ال�صاحب الطائي
تتكامل الشخصية املنربية للخطيب احلسيني بتظافر جمموعة من

العوامل واألسباب من أمهها الكارزما املؤثرة وقيافة املظهر ولباقة الترصف
وتنوع الثقافة والتأسيــــس العلمي واالحاطة التارخيية والتزود برصيد من
النصوص والوثائق والتقاط غرر األشعار والقصائد احلسينية والشواهد

األدبية وقبل ذلك كله صفاء النية واإلخالص يف اخلدمة والثقة املطلقة بأن
التسديد والتوفيق بيده سبحانه وتعاىل.

وبذلك تتبلور الشخصية الواثقة املتكاملة للخطيب وتسلك املسار

الصحيح وتشق طريقها بكفاءة واقتدار ونجاح .ومن خالل انطباعايت

عن عنارص وملكات ورشائط ومواصفات اللياقة يف الشخصية املنربية
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الطموحة للخطيب املتألق الشيخ عبد الصاحب الطائي اتوسم فيه التفوق

يف أداء رسالته احلسينية والكفاءة يف ادائه املنربي من خالل متابعتي الفاحصة

ألسلوبه وفنه وطرحه املوفق وقد حرضت واستمعت لبعض جمالسه يف العتبة
العباسية املقدسة والحظت كيف يتسلسل وكيف ينتقل وكيف يربط اجلمل
واألفكار والشواهد والتعاليق بعضها بالبعض ربط ًا فني ًا عىل درجة عالية من

تدفق املفردات وصياغة الكلامت وإحكام احلديث ورسم لوحة املحارضة
بأسلوب يشد املستمع لإلصغاء والتفاعل.
هويته وأرسته وعشريته:
هو الشيخ عبد الصاحب بن احلاج كثري بن هاشم بن عبد الرزاق بن

نارص اليساري الطائي.

واشتهرت عشريته باليسار من العشائر الطائية املعروفة بالشجاعة

والكرم ومن أبرز شخصياهتا التارخيية الذي هو مرضب األمثال يف املكارم

حاتم بن عبد اهلل الطائي ،وأع�لام أرست��ه من أب��رز شخصيات ومشائخ
العشرية فأبوه احلاج كثري اليساري من شيوخ قبيلته وقد عرف عنه صلته

وارتباطه باحلسني وخدمته فقد كان حسيني ًا خملص ًا يف إقامة املجالس وتنظيم

الشعائر كام كان يتصدى لقضاء حوائج الناس بنبل وأرحيية ،ومن أكابر

األسامء الالمعة يف العشرية الشيخ بحر الشبيب وكذلك عم املرتجم له

الشيخ محيد بن صالح الشبيب أمري قبائل اليسار وكذلك عمه ووالد زوجته
الشيخ جميد صالح الشبيب الذي اغتيل سنة 2004م عىل يد الزمر اإلرهابية
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وكان مدير ناحية احلر وكان له دور ًا مرشف ًا يف كربالء وإمجاالً تشكل قبيلته
ثق ً
ال ال يستهان به من بني القبائل العربية التي تسكن كربالء وكان هلا رشف

الدفاع عن كربالء وقدسيتها يف بعض الظروف السياسية وكان والده احلاج
كثري من املهاجرين اىل رفحاء عىل أثر االنتفاضة الشعبانية سنة 1991م وكان

معارض ًا للنظام وقد وافته املنية يف رفحاء السعودية سنة 1995م وكانت

أرسته معه وبضمنهم خطيبنا املرتجم له وكان يومئذ يف عقد حياته األول
ومن قلب املعاناة يف رفحاء ابتدأت مسريته املنربية حيث تلقى دروس ًا

حوزوية من سن مبكر يف الفقه واملنطق والعقائد ثم هاجر بعد وفاة والده اىل

اجلمهورية اإلسالمية يف ايران وأقام فيها طالب ًا حوزوي ًا جمدّ ًا.

والدته ونشأته :يف رحاب مرقد احلر بن يزيد الرياحي الشهيد األول يف

معسكر احلسني ولد اخلطيب الطائي سنة 1980م ويف ناحية احلر تدرج

ونشأ يف طفولته املبكرة وقطع العقد األول يف رعاية والده وأرسته حتى
حانت ظروف اهلجرة خارج العراق فرار ًا من بطش النظام البائد وكانت

هذه اهلجرة القرسية منعطف ًا هام ًا يف مسرية حياته.
درا�سته:

تلقى أوليات دراسته يف سن مبكر عىل أخيه الشيخ عبد احلسن الطائي

والشيخ أيب نور الكربالئي فتأسست شخصيته احلوزوية بعد أن جتاوز العقد
األول بقليل من ظروف البعد عن الوطن حيث انخرط يف رفحاء السعودية
اىل املسار احلوزوي وتلقى بعض املقدمات الدراسية يف الفقه واملنطق والعقائد

من خطباء كربالء املعا�صرين

89

ثم هاجر بعد وفاة والده سنة 1995م اىل ايران وهناك توغل رسمي ًا وانتظم
يف صفوف كلية العلوم الدينية طالب ًا جمد ًا جمتهد ًا يف نشاطه ودراسته وابتدأ

من دار احلكمة التابعة للسيد احلكيم وكان من أساتذته السيد حممد باقر

احلكيم يف علوم القرآن والسيد عامد احلكيم يف العقائد والسيد عامر احلكيم

يف اللمعة الدمشقية ودرس املنطق عىل الشيخ عامر البغدادي وقس ًام من

اللمعة عىل السيد حممد القبانجي والفلسفة عىل الشيخ فضيل اجلزائري ثم
البحث اخلارج عىل كل من السيد حسني احلكيم والشيخ حممد السند وهكذا
تتأسس شخصيته احلوزوية وتشق طريقها نحو التبليغ الرسايل برصيد من

العلم واملعرفة والثقافة العامة لعلوم آل حممد وقد اعتم العاممة والزي
الديني عىل يد السيد حممد باقر احلكيم وكان ذلك يوم دفن اإلمام احلسني يف

الثالث عرش من حمرم وقال له السيد احلكيم وضعنا تاج احلسني عىل رأسك

هبذا اليوم لتعيل صوت احلسني إن شاء اهلل عىل منابره الرشيفة.
خطابته:

يبدو يل من خالل املتابعة ان خطيبنا املرتجم له متاثر غاية التأثر بخطابة

الشيخ فاضل املالكي حلد استنساخ الصوت عىل حد تعبريه كام استفاد منربي ًا
من اخلطيب الراحل املرحوم الشيخ حممد سعيد املنصوري والسيد امحد

احلكيم والسيد حممد القايض وأول منرب يرتقيه خطيب ًا واعد ًا يف االهواز يف

مدينة شادكَان وقرأ يف قم املقدسة واملحمرة ومدن أخرى من ايران وكان

يرتقي املنرب يف املجلس األسبوعي اخلاص للسيد احلكيم يف قم املقدسة
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واستمر بخطابته وجتول يف دول متعددة مثل الكويت والبحرين واالمارات
واملدينة ولبنان والكثري من املحافظات العراقية وهو اليوم من طالئع اخلطباء
املتألقني الناجحني يف خدمة املنرب احلسيني املبارك.

عالقاته ونشاطه :من املالحظ ان شيخنا املرتجم له يمتلك شبكة عالقات

واسعة عىل خمتلف االصعدة الدينية والسياسية واالجتامعية ملا يتمتع به من

خلق وتواضع ولباقة واحرتام ومن منطلق شخصيته االجتامعية فقد أسس

مركز منتدى شباب الرافدين يف قم بالتعاون مع الدكتور الشيخ مهام محودي

وكان يعنى برعاية الشباب واستمر حتى سقوط النظام البائد وبعد عودته اىل
العراق ساهم يف تأسيس قسم الشؤون الدينية يف العتبة احلسينية املقدسة ثم

كلفته املرجعية الدينية بالتولية عىل مرقد احلر بن يزيد الرياحي واقامة صالة
اجلامعة والتبليغ الديني فكان معتمد املرجعية عىل منطقة احلر.

ومن نشاطاته تأسيس معهد اخلطابة يف العتبة احلسينية سنة 2006م

وأصدر جملة صدى اخلطباء التي تعنى بالشأن املنربي وال زالت مستمرة يف
صدورها ويتوىل عامدة رابطة اخلطباء،برعاية العتبة احلسينية وطموح هذه

الرابطة التي ينتسب هلا أكثر من سبعني خطيب ًا اي تكون عاملية يف نشاطها

احلسيني .وكذلك أسس معهد اخلطابة النسوي يف العتبة العباسية وقد رأيت
نشاطاته وفعالياته بنفيس حيث كان يل رشف إلقاء حمارضة وحوارات وأسئلة

وأجوبة تتعلق بالشؤون املنربية عىل حشد من طالبات املعهد بدعوة من
إدارته يف العتبة العباسية املقدسة .كام أسس قسم اخلطابة والتبليغ الديني يف
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العتبة العباسية املقدسة الذي يضم شعب ًا وأقسام ًا كلها تعنى بالشأن املنربي.
ومن نشاطاته تأسيس مرشوع ام البنني إلدارة املجالس احلسينية لكبار

اخلطباء يف العتبة العباسية املقدسة ومرشوع فاطمة الزهراء إلرسال اكابر
اخلطباء احلسينيني اىل املناطق املحرومة.

وله مؤسسة النعيم وهي مؤسسة اجتامعية ترعى االيتام والفقراء وينتمي

هلا اكثر من الف ومخسامئة يتيم.

هذه أبرز املالمح واملؤرشات يف كتابة السرية الذاتية للخطيب املبدع

الشيخ عبد الصاحب الطائي عىل امل ان نرى ملكاته األدبية والشعرية

تنمو وتتطور ويتحفنا كذلك ببعض الكتابات واملؤلفات السيام وقد أخربين
ان بني يديه إعداد دراسة تارخيية وكتابة حتليلية عن شخصية احلر بن يزيد

الرياحي نتمنى ملحأوالته اإلبداعية ان تتجسد عىل الواقع وتعم هبا الفائدة.
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خادم الإمام احل�سني
اخلطيب ال�شيخ غازي تويني
السرية الذاتية للخطيب الشيخ غازي تويني
هو اخلطيب الشيخ غازي تويني كاظم أحد طالب مدرسة اإلمام حممد

اجلواد للعلوم الدينية ارتقى املنرب للوعظ واإلرشاد منذ نعومة اضافره

عندما كان يف مدرسة الكفاح االبتدائية يف حمافظه كربالء املقدسة وبعدها
انتقل اىل مدرسة اإلمام حممد اجلواد للعلوم الدينية ودخل دورة يف

مدرسة اإلمام الصادق للعلوم الدينية وحصل عىل شهادة (جيد) من
املدرسة املذكورة مارس مهنة ارتقاء املنرب احلسيني والدراسة واخلطابة
احلسينية يف املدرسة املذكورة والزال يقرأ فيها يف كربالء املقدسة واهلندية

اجلدول الغريب.
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خادم الإمام احل�سني
اخلطيب ال�شيخ عبدالأمري املن�صوري
السرية الذاتية للشيخ عبد األمري عبد الصاحب املنصوري
ولد سنة  1966يف حمافظه البرصة لقد أحتفني فضيلة الشيخ برتمجة قائالً:

الدراسة األكاديمية أكمل الرابع الثانوي واعتقل وحكم عليه بالسجن
مدة عرش سنني وملا خرج من السجن هاجر اىل ايران وحصل عىل شهادة
البكلوريوس يف قسم املعارف اإلسالمية يف مدينة قم املقدسة.

واما الدراسة احلوزوية أكمل كل املقدمات يف مدرسة اإلمام الكاظم

حتى وصل اىل مرحلة البحث اخلارج ثم عاد اىل العراق اىل كربالء املقدسة

بعد سقوط الطاغية.

أساتذته:املرحوم الشيخ حممد الغروي يف درس األخالق ..وسامحة
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الشيخ السيد حممد رضا التنكابني يف درس الكفاية ..وسامحة السيد جواد

شرب وسامحة الشيخ جواد الروحاين يف دروس الفقه واألصول ..وسامحة
السيد جعفر احلكيم درس الفلسفة ..وسامحة السيد مصطفى حسنيان يف

دورس العقائد ..وسامحة السيد حممود احلكيم يف درس املنطق ..واألستاذ
السيد عبد الرسول احلامدي يف دروس اللغه وغريهم من هؤالء األساتذة

الكرام درس يف أوليات عمره يف مدرسة اإلمام الباقر للعلوم الدينية
يف كربالء املقدسة وعندها تأثر كثري ًا بخطبائها ولقد مرت عليه مضايقات

يف زمن النظام البائد كثريه تذكر يف جملد خاص بقصص وابتالئات اخلطباء

املنرب احلسيني :ارتقائه املنرب قبل هجرته اىل اي��ران وقرأ املقتل يف بيوت
اصدقائه درس عىل يد بعض اخلطباء الكبار منهم املرحوم الشيخ حممد سعيد

املنصوري والشيخ حمسن الفضيل وتاثر كثريا بفضيلة املرحوم اخلطيب الشيخ
عبد الزهرة الكعبي الذي اذا سمعه ال يتاملك نفسه وانتقل اىل أجواء وكربالء

وتاثر هبا منذ صغره وبدأ يقرأ املقتل يف الصحن احلسيني الرشيف وقد ُقدم
له دعوات عديدة وإغراءات كثرية بأن يقرأ املقتل خارج العراق وبالتحديد

يف بعض دول اخلليج ورفض ألنه اعترب قراءة املقتل يف هذا املكان الطاهر
هو رصيد له ورصيد اخوته املؤمنني غد ًا بني يدي اهلل عز وجل ارتقى املنرب

يف مدينة قم املقدسة يف حسينية سعيد بن جبري الهايل الكوت ثم يف أماكن
متعددة يف مدينة قم واعترب جمالس مدينة قم هي مرحلة بناء له باعتبار أن

أغلب احلضور من أهل العلم والفضل ويتذكر قراءة السادة احليدرية حرض

أحد جمالسه اكثر من أربعة جمتهدين ومنهم املرحوم الشيخ املامقاين قدس
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رسه وآخرون كالشيخ باقر األيرواين والشيخ هادي آل رايض والسيد رضا
احلائري والسيد حممد باقر احلكيم وغريهم.

من نشاطاته:يعمل حالي ًا إضافة اىل خدمة املنرب الرشيف يف قسم الشؤون

الدينية يف العتبة احلسينية املطهرة وإحدى وظائفه التنسيق بني اخلطباء الكبار

والعتبة احلسينية من أجل أحياء منهج سيد الشهداء فتح دورة للخطابة

يف العتبة احلسينية املطهرة لتعليم األطوار احلسينية وصياغة املحارضة املنربية
وكانت بحمد اهلل وبركة سيد الشهداء هلا ثامر واضحة له وألعزائه الطلبة

الكرام.

شكره وامتنانه :لقد بينّ يل السبب الوحيد الرتقائه املنرب قائالً:

هذا والفضل أوالً هلل تعاىل ولسيدنا وموالنا سيد الشهداء وألساتذته

الكرام ولوالدت ُه العلوية عليها الرمحة ألنه كان صغري ًا ويقرأ هلا القصائد

وكان حيفظ بعض القصائد التي يقرأها املرحوم الرادود محزة الزغري وكان
يدعو من اهلل عز وجل ان جيعله من خدام سيد الشهداء واستجاب اهلل

تعاىل.
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خادم الإمام احل�سني
اخلطيب ال�شيخ عائد الع�سكري
السرية الذاتية للخطيب الشيخ عائد حممد العسكري
التحق بالدراسة احل��وزوي��ة ع��ام  2000ميالديه يف ح��وزة النجف

األرشف.

درس يف عدة مدارس دينية منها مدرسة اإلمام الصادق البرشية حالي ًا

وكان يسكن يف إحدى غرفها ومدرسة االخوان الكربى وكالمها يف منطقة
احلويش املجاورة حلرم أمري املؤمنني وكذلك درس يف جامع اهلندي
وجامع السبزواري وجامع الراس الرشيف املالصق حلرم أمري املؤمنني

والذي إحلق حالي ًا بصحن اإلمام وجامع املظفر وكانت بدايته الدراسية يف

جامع الطويس وجامع كاشف الغطاء وقد تدرج يف دراسته احلوزوية يف
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مرحلة املقدمات والسطوح ودرس عىل يد خرية االساتذه والفضالء يف

النجف األرشف منهم سامحة آية اهلل السيد عيل السبزواري وآية اهلل الشيخ

قاسم الطائي والعالمه الشيخ الكربايس والسيد رياض النوري(رمحه اهلل)
والسيد خضري املدين والسيد نور املوسوي وغريهم ومن ثم انتقل بدراسته
احلوزوية اىل مدينة كربالء املقدسة للظروف األمنية التي مرت هبا النجف
األرشف وتوقف الدراسة فيها إبان سقوط النظام البائد وكان ذلك عندما

التقاه سامحة آية اهلل الشيخ عبد الكريم احلائري يف حرم اإلمام احلسني
فطلب منه وعرض عليه االلتحاق بحوزة كربالء املقدسة مدرسة العلاّ مة

ابن فهد احليل التي كان قد أسسها املرجع الراحل السيد حممد احلسيني
الشريازي فالتحق هبذه املدرسة املباركة وواصل دراسته احلوزوية فيها

ملرحلتي السطوح وحالي ًا السطوح العليا وعىل يد خرية األساتذة الفضالء
فدرس املكاسب وعلم الرجال عند آية اهلل الشيخ عبد الكريم احلائري

وحيرض بحث ًا يف التفسري عند املرجع آية اهلل العظمى السيد حممد تقي املدريس
وكذلك درس املكاسب عند حجة اإلسالم السيد مهدي الشريازي وكتاب
اللمعة عند السيد حممد عيل الشريازي نجل السيد املرجع حممد الشريازي

ودرس علم النحو عند العلاّ مة الشيخ محزة السالمي(رمحه اهلل) والسيد

مرض القزويني ودرس اللمعة واألصول عند سامحة الشيخ طالب الصاحلي

وسامحة الشيخ عيل الفدائي واليزال وهلل احلمد مستمر ًا يف دراسته احلوزوية
ويف نفس الوقت يف خدمة منرب سيد الشهداء يف شهري رمضان املبارك

وحمرم وصفر وغريها من األيام وكان أول منرب ارتقاه يف مسجد الكوفة
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املعظم عندما طلب منه أحد أساتذته وهو املرحوم رياض النوري الذي كان
يؤم صالة اجلامعة صالة املغرب والعشاء يف املسجد أن يقرأ جملس ًا بدالً عنه

فكان ذلك املجلس بمثابة اخلطوة األوىل واملباركة يف طريق خدمة منرب سيد
الشهداء وبعدها قرأ يف حمافظات عدة منها البرصة والعامرة ودياىل وكربالء
وبغداد وقم املقدسة ومشهد املقدسة
من مؤلفاته:
 خمطوطة بعنوان (من هم الشيعة) مل تطبع بعد. خمطوطة بعنوان (الروح تتجدد يف الصالة عىل حممد وآل حممد) منرب سيد الشهداء نور وضياء أيضا مل يطبع بعد -جمموعة من القصائد الشعرية يف حب حممد وآل حممد
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خادم الإمام احل�سني
اخلطيب ال�شيخ مكي الع�صامي
السرية الذاتية  /للشيخ مكي محيد محيدي عيل العصامي
ولد سنة  1958يف مدينة الباء كربالء املقدسة
التحصيل الدرايس احلوزوي /درس يف مدرسة دار العلم للعلوم الدينية

يف الصحن العبايس املطهر وتتلمذ عىل يد األساتذة الفضالء.

 1ـ دروس علم املنطق  /الشيخ حممد عبد األمري العبودي 2ـ التحفة

السنية  /السيد حسن الشهرستاين  3ـ الفقه عبادات  /الشيخ نبيل احلسناوي

 4ـ الفقه معامالت  /الشيخ مهدي القرييش  5ـ منطق / 1الشيخ مقداد
الربيعي  6ـ منطق 2الشيخ مقداد الربيعي  7ـ رشائع /الشيخ باسم فدعم 8

ـ حاشية /الشيخ مقداد الربيعي  9ـ أصول الفقه /ج 1ج 2ج 3ج 4للسيد
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جواد الطويل 10ـ اللمعة (مجيع الدورة)/السيد جواد الطويل 11ـ كفاية
 12ـ مكاسب/الشيخ عيل موحان .

ارتقى املنرب احلسيني سنة  1433يف مدينة كربالء املقدسة وخصوص ًا يف

الصحن العبايس .
من م�ؤلفاته:

ألف كتاب ًا متواضع ًا بعنوان (اإلرش��اد) وتم توزيعه عىل زوار اإلمام

احلسني يف زيارة االربعني.
ن�شاطاته:

يعمل يف قسم الشؤون الدينية يف العتبة العباسية املطهرة ويسأله الكثري

من الوافدين يف احلرم املطهر فريد عليهم حسب فتوى اإلمام السيد عيل

السيستاين دام بقاؤه ومن نشاطاته يرتقي املنرب يف احلرم املبارك فيجتمع حوله
الكثري من الزائرين وبعد انتهائه من املجلس يتوجه الناس اليه باالسئلة

الرشعية فيجيبهم عنها والزال عىل هذا النشاط.
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خادم الإمام احل�سني
اخلطيب ال�شيخ اح�سان احلكيمي
السرية الذاتية للشيخ احسان كريم ساجت احلكيمي.
ولد يف بغداد سنة  /10ربيع األول 1408 /هـ،املوافق/10 /24 /

1987م.

اكمل دراسته االكاديمية وقبل يف كلية آداب اللغة العربية ومل يلتحق هبا

لتأزم الوضع األمني آنذاك ،ولرغبته بدراسة العلوم الدينية قدم اىل كربالء

املقدسة ملتحق ًا بحوزهتا العلمية املباركة يوم األول من ربيع امليالد(.#)1428
التحصيل اخلطايب :درس اخلطابة احلسينية وما يرتبط هبا عند الشيخ

األستاذ عبد الصاحب الطائي دام موفق ًا ،يف معهد اخلطابة يف احلرم احلسيني

الرشيف وخترج منها ،وكذلك عىل يد سامحة الشيخ محزة ايب العرب السالمي
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رمحة اهلل عليه
التحصيل الثقايف واألديب :حرض الندوات واجللسات التثقيفية التنموية

عند سامحة الشيخ األستاذ نارص األسدي والزمه حتى تأسيس جلنة الشهيد
الشريازي األدبية مع نخبة من اإلخوة األعزاء ،لتنمية ملكة اآلداب العربية

عىل مستوى اخلطابة والكتابة هلا من األمهية يف الطرح وبلورة االفكار
السرتاتيجية والزال عطاء األستاذ األسدي مستمرا نسأل اهلل تعاىل أن يمد
يف عمره الرشيف ،كام استفاد من سامحة الشيخ األستاذ عيل الشمري يف
اجلانب الفكري والتنموي وما يمت هلام بصلة

التحصيل العلمي /الدراسة :درس العلوم العربية:
القطر /رشح ابن عقيل عىل األلفية األستاذ الشيخ وائل البديري..

املغني /جزء منه عند السيد األستاذ مصطفى الشريازي ..خمترص املعاين/

جزء منه /عند السيد األستاذ جواد الشريازي..دروس يف البالغة عند السيد
األستاذ مرض القزويني ..الرصف /عند الشيخ األستاذ سعد احلائري

رشح التعريف /جزء منه /عند السيد األستاذ مصطفى الشريازي..

دروس يف املنطق والكالم :منطق املظفر عند األستاذ البديري ..حاشية امللاّ

عبد اهلل عند سامحة الشيخ الفقيه األستاذ احلائري دام ظله ..الشمسية /جزء

منه /عند األستاذ السيد جواد الشريازي دام توفيقه ..رشح الباب احلادي

عرش عند األستاذ السيد مصطفى الشريازي ..رشح التجريد :االهليات
باملعنى األخص /عند األستاذ احلائري ..دروس عقائدية عامة مع املرحوم
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األستاذ الشيخ فاضل الفرايت ،والشيخ عيل الفتالوي.
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دروس يف الفقه :الرشائع عند األساتذة :الشيخ حسن اجلشعمي ،الشيخ

سعد احلائري ،الشيخ صالح املجاهد ،الشيخ أسعد شهيد .منهاج الصاحلني/

جزء منه /عند السيد حيدر البلويش  -رشح اللمعة عند األساتذة :الشيخ
سعد احلائري،الشيخ األستاذ الفقيه احلائري،الشيخ األستاذ طالب الصاحلي،
السيد جواد املدريس،سامحه الشيخ األستاذ عيل الفدائي احلائري،الشيخ

امحد الصايف  -املكاسب املحرمة عند سامحة الشيخ األستاذ الفقيه احلائري.
البيع عند سامحه الشيخ جعفر احلائري دام توفيقه،الشيخ طالب الصاحلي.

اخليارات عند سامحة السيد األستاذ مهدي الشريازي .كتاب الصوم من
مباين منهاج الصاحلني للسيد القمي مع السيد األستاذ حسني القزويني.
دروس يف األصول:
-1موجز األصول .عند الشيخ صباح اخلاقاين.
-2أصول املظفر عند الشيخ وائل البديري،السيد خضري املدين،األستاذ

الفدائي.

-3الرسائل مباحث القطع والظن مع األستاذ جعفر الرفعتي احلائري
 -4مباحث االستصحاب مع السيد مهدي الشريازي دام توفيقه.
-5الكفاية :عند سامحة الشيخ عيل الفدائي.
-6تبيني األصول للسيد رضا الشريازي رضوان اهلل عليه ـ جزء منه مع
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السيد مهدي الشريازي.أجزاء من احللقه األوىل والثالثة مع السيد حسني

القزويني.

ب ـالتدريس:
ـ من علوم العربية:األجرومية ،،قطر الندى .جامع الدروس العربية.

جزء منه .دروس يف البالغة .جواهر البالغة .خمترص املعاين.

املنطق والعقائد :موجز املنطق ،خالصة املنطق .منطق املظفر .جزء منه.

عقائد السيد الشريازي .عقائداإلمامية .رشح الباب احلادي عرش.
األصول :مبادئ األصول .موجز األصول.

الفقه :املسائل اإلسالمية .العروة .أجزاء منها .الرشائع  /أجزاء منها.

اللمعة .مستمر واهلل املوفق واملستعان.

ميادين التبليغ :بغداد .كربالء .عامن
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خادم الإمام احل�سني
اخلطيب ال�شيخ حيدر عبد الزهرة جودة العار�ضي
السرية الذاتية ولد يف كربالء سنة  1973يف حي العلامء والتحق بمدارسها

األكاديمية حتى أكمل مرحلة اإلعدادية ثم التحق بجامعة بابل كلية العلوم

قسم الكيمياء وبعد حصوله عىل شهادة البكالوريوس التحق بجامعة النجف
الدينية وأكمل فيها مرحلة املقدمات عىل يد مجلة من األساتذة الفضالء ثم

التحق بمدرسة اإلمام احلسني للعلوم الدينية لدراسة مرحلة السطوح.

ُو ّفق خلدمة اإلمام احلسني يف عام  1998وارتقى املنرب يف حمافظة

كربالء املقدسة يف مركز املدينة والنواحي واألقضية ويف حمافظات خمتلفة منها
البرصة والعامرة والديوانية واحللة والنجف األرشف.

وكذلك خارج العراق  /ايران  /سوريا  /سعودية  /املدينة ـ مكة ـ جدة
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ـ وعند ذهابه حلج بيت اهلل احلرام وزيارة قرب النبي حممد 
نشاطاته:
رئيس مؤسسة أنصار الزهراء لدعم العوائل الفقرية املتعففة
رئيس هيئة أنصار الزهراء اخلدمية.
من مؤلفاته:
كتاب احلجاب  /األخالق  /حرمة حلق اللحية.
ويامرس عمله العلمي والثقايف واالجتامعي والفقهي يف قسم الشؤون

الدينية يف العتبة العباسية املطهرة حلل مشاكل املؤمنني والرد عىل أسئلتهم

الفقهية.

ومن نشاطاته التي يتميز هبا مواقفه البطولية اجلهادية منها زيارته القطعات

وامليادين العسكرية يف الدفاع مع إخوانه األبطال من أبناء الشعب العراقي
الذين أرخصوا دماءهم يف الدفاع عن املقدسات واألرض واألعراض هذا
ومازال مستمرا هبذا النشاط املرشف وتظهر عليه آيات الفرح والرسور
وحيمل معه ما يقدمه التوجيه الديني يف العتبة العباسية املطهرة من مؤونة

مادية ودعم معنوي.
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خادم الإمام احل�سني
اخلطيب ال�شيخ حممد الكعبي
السرية الذاتية للشيخ حممد الشيخ عبد الرضا الشيخ حيدر الكعبي
ولد يف حمافظة ميسان سنة  1970ثم انتقل اىل حمافظة كربالء املقدسة

مع عائلتة وترعرع يف دار ملؤها التقوى والورع والعلم حيث كان والده

من رجال الدين وخطيب حسيني حيث اخذ عنه اخلطابة ودرس عىل يديه
مقدمات العلوم الدينية ثم انتقل اىل النجف األرشف وأخذ ينهل من علوم

حوزهتا وتتلمذ عىل أساتذة منهم سامحة الشيخ شهاب الدين الكربالئي
والسيد حيدر البلويش والشيخ حيدر االزيرجاوي والشيخ مجيل الكعبي
والسيد هادي الدنيناوي

وأخ��ذ علوم التالوة عن الشيخ جاسم األفغاين القارئ يف النجف
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األرشف وبعد زوال نظام البعث املقبور عاد اىل كربالء املقدسة وحرض
بحث السيد حممد تقي امل��دريس وآية اهلل العظمى الشيخ حممد ابراهيم

األنصاري فقه ًا وأصوال حتى منحه الشيخ إجازة بالرواية عن الشيخ األعظم
صاحب الكتب األربعة وبعد وفاة الشيخ استقر به األمر عند بحث الشيخ

حجة اإلسالم واملسلمني الشيخ صباح الدين يف حوزة اإلمام الرضا

فقه ًا وأصوالً ومازال أيض ًا من خدام املنرب احلسيني وله جمالس يف العراق

وخارجه.
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خادم الإمام احل�سني
اخلطيب ال�شيخ ح�سني الكربالئي
السرية الذاتية للشيخ حسني بن الشيخ عبد األمري بن نجم النرصاوي

الكربالئي

ولد عام  1981م يف بلدة (معرة مرصين) التابعة ملحافظة ادلب يف شامل

غرب سوريا ،حيث كان والده يقيم هناك امام ًا وخطيب ًا ومبلغ ًا.

يف عام  1983انتقلت عائلته اىل بلد نبل التابعة ملحافظة حلب عاصمة

الشامل السوري حيث دعي والده للتبليغ واإلرشاد الديني هناك ترعرع
الشيخ (املرتجم له) يف تلك البلدة ودخل يف املدرسة االبتدائية ثم املتوسطة

ويف سنة  1995أي حني كان عمره أربعة عرش عام ًا انتقل مع أرسته اىل
منطقة السيدة زينب بالقرب من العاصمة دمشق،حيث أهنى هناك دراسته
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املتوسطة و الثانوية ودخل اجلامعة (جامعة دمشق) كلية اآلداب والعلوم
اإلنسانية قسم اللغة العربية  .لكنه أمىض فيها ثالث سنوات،ومل يتمكن من

إكامل الدراسة فيها لظروف حالت دون ذلك انتسب أيض ًا اىل اجلامعة العاملية

للعلوم اإلسالمية ـ فرع دمشق (وهي جامعة عراقية مركزها لندن،وهلا فروع

يف دول عدة) .وخترج فيها سنة  2004م ،حيث حصل منها عىل درجة

البكالوريوس يف علوم الرشيعة.

ثم حصل عىل بكالوريوس أيض ًا يف الفلسفة واإلهليات من جامعة آزاد ـ

فروع بريوت وكان ذلك عام 2006م عام  2008م يف االختصاص نفسه من
اجلامعة نفسها وهو اآلن بصدد حتضري الدكتوراه بجامعة املصطفى العاملية يف

قم،يف جمال التفسري وعلوم القرآن.

عىل صعيد الدراسة احلوزوية انتسب اىل احلوزة العلمية منذ سن الثامنة

عرش وحرض دروس املقدمات والسطوح والبحث اخلارج.

وقام بتدريس أكثر املواد احلوزوية كالبالغة والفقه واألصول والنحو

والتفسري والعقائد وغريها

كتابة الشعر :له اهتامم بالشعر حيث كتب يف الفرتة بني  1998م و

 2003م حوايل  400بيت من الشعر .وله بني حني وآخر نشاطات يف هذا

املجال أهم املوضوعات التي تنأوهلا يف شعره مدح ورثاء النبي وأهل بيته
الوطن ـ األم الشهيد ومن نشاطاته التأليف ألف العديد من الكتب منها

/1رأس احلسني من الشهادة اىل الدفن.دراسة تارخيية حتليلية لرحلة
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الرأس الرشيف بعد الشهادة واألحوال يف حمل دفنه.طبعه مؤسسة السيدة

زينب يف بريوت عام 2000م

لطف اهلي :بحث حول أمهية الصالة عىل النبي
/2الصالة عىل النبي ٌ

وفلسفتها وطبعته دار العلوم بريوت سنة 2005م

/3املالئكة يف الرتاث اإلسالمي.دراسة عن املالئكة وكل ما يرتبط هبا

من خالل ماورد يف كتب احلديث والتفسري لدى الفريقني قام بطبعه قسم
الشؤون الفكرية يف العتبة احلسينية املقدسة 2012م اضافة اىل هذه الكتب
لديه كتب جاهزة للطبع منها

/1التحسني والتقبيح بني العدلية واالشاعرة (دراسة كالمية)نال عليها

درجة املاجستري

/2من اخلطابة (اخلطيب اإلسالمي نموذج ًا)
/3ملاذا اسمى أمري املؤمنني أبناءه بأسامء اخللفاء الثالثة (كراس)

هذا إضافة اىل عرشات املقاالت املخطوطة واملطبوعة التي نرش بعضها يف
جمالت ثقافية متعددة

اخلطابة احل�سينية:
بدأ اهتاممه باخلطابة احلسينية منذ سن مبكرة حيث كان يرى والده

اخلطيب احلسيني املبدع الشيخ عبد األمري النرصاوي يرتقي املنرب فيعظ

ويرشد ويؤثر ثم يذكر مصائب أهل البيت فيحرك العواطف ويثري
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املشاعر ويفجر الدموع والعربات
ارتقى املنرب ألول مرة يف عمر الثانية عرش -أي سنة  1993 /م  -حيث

قرأ قصيدة (لطمية) ملدة عرشة دقائق ويف اليوم التايل قرأ املقدمة واستمر عىل

هذا املنوال اىل عمر الرابعة عرش وكانت حمطته الثانية يف جمال املنرب حيث قام
بإلقاء جملس عزاء حسيني كامل يتألف من مقدمة وحمارضة ومصيبة ألول
مرة.

وكانت تلك انطالقته األوىل يف جمال اخلطابة احلسينية ولكنه بقي مدة

يقرأ جمالس خمترصه جد ًا وغالب ًا كانت تلك املجالس ملشاركة خطيب آخر
يكون له املجلس الرئييس فكان الشيخ يقرأ جمالسه كمقدمة لذلك اخلطيب

وبقي عىل هذا احلال  4أو  5سنوات .

ثم يف سن الثامنة عرش كانت املرحلة الثالثة حيث كانت انطالقته الكاملة

يف جمال اخلطابة احلسينية حيث دعي ألول مرة إللقاء جملس حسيني/
مستقالً /فأجاب الدعوة حيث ألقى عرش حمارضات يف الليايل العرش األوىل
من املحرم وكان معدل املحارضة الواحدة  / 50/دقيقة اىل ساعة وكان

ذلك يف مدينة (نبل) حمل طفولته ومربع صباه ومنذ ذلك احلني انطلق يف
جمال التبليغ واخلطابة احلسينية ويف املواسم املختلفة خصوص ًا شهر حمرم
ورمضان املبارك شهدت جمالسه مناطق عديدة منها سورية (نبل /حلب /

السيدة زينب  /بصدى الشام  /الالذقية) وقرأ خارج القطر يف اإلمارات
املتحدة (الشارقة وأبو ظبي وديب) ولبنان وبريوت والبقاع الرشقي والبقاع
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الغريب  /اجلنويب  /والعراق  /كربالء  /واليمن  /صنعاء  /وايران  /قم /
وطهران  /وغريها .لدية كثري من املحارضات واملجالس احلسينية منها أكثر
من مائتي حمارضة مسجلة.

وشارك يف برامج تلفزيونية كثرية عىل قنوات عديدة منها قناة االنوار

وقناة أهل البيت وقناة املسار وقناة اإلمام احلسني وقناة كربالء.

وأهم الربامج التي قدمها برنامج أخالقي بعنوان ضياء الصاحلني بلغ

عدد حلقاته املسجلة حتى إعداد هذه الرتمجة قرابة  75حلقة.

يستمر حالي ًا يف برامج التدريس والتبليغ يف املواسم املختلفة
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خادم الإمام احل�سني
اخلطيب ال�شيخ كمال ال�شويلي
السرية الذاتية:

هو اخلطيب احلسيني الشيخ كامل بن احلاج مالك الشوييل.
ولد خطيبنا يف حمافظة بغداد يف 1977/10/31م.

بعد اجتياز مرحلة من الدراسة اإلبتدائية توجه صوب الدراسة احلوزوية

يف حوزة مؤسسة اإلمام الصادق فصار ينهل من علوم أهل البيت
بعدها وفق خلدمة سيد الشهداء عرب ارتقاء املنرب احلسيني الرشيف وذلك

يف أماكن عديدة وقد تصدى إضافة اىل ذلك إلدارة مؤسسة العقيلة
مدة تسع سنوات يف كربالء املقدسة وهي تعنى برعاية األيتام وهو حالي ًا

يؤم اجلامعة يف مسجد وحسينية أم البنني ويامرس عمله يف خدمة أيب
الفضل العباس يف حرمه املقدس يف قسم الشؤون الدينية.

115

من خطباء كربالء املعا�صرين

خادم الإمام احل�سني
اخلطيب ال�سيد م�ضر القزويني
السرية الذاتية للسيد مرض السيد جواد السيد كاظم القزويني وينتهي

نسبه اىل اإلمام موسى الكاظم ولد يف حمافظة البرصة.
درا�سته:

كانت البداية يف قم املقدسة حيث مثوى كليمة أهل البيت السيدة

فاطمة املعصومة بنت اإلمام الكاظم درس شطر ًا من املقدمات يف حوزة
الرسول األعظم لإلمام الراحل آية اهلل العظمى السيد حممد الشريازي وتتلمذ
عىل يد أساتذة أكفاء هلم شأهنم يف ميدان العلم والعمل حجة اإلسالم الشيخ
فالح العطار وحجة اإلسالم الشيخ جالل معاش وغريهم من األفاضل

بعدها انتقل اىل مدينة مشهد املقدسة وذلك سنة  1987فدرس يف حوزة
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اإلمام الصادق التي أسسها آية اهلل العظمى السيد حممد التقي املدريس
فحرض ودرس املقدمات والسطوح عند كل من السيد حممد النقيب والشيخ
خمتار اهلاشمي والشيخ سعيد النارصي وآية اهلل السيد حممد املددي والعالمة
الشيخ عباس تربيزيان ثم حرض بحوث اخلارج يف الفقه واألصول عند كل

من آية اهلل الشيخ عيل الفلسفي وآية اهلل الشيخ حسني سيبويه ويف حدود سنة
 1998انتقل اىل سوريا جماور ًا عقيلة الطالبيني العقيلة زينب فأكمل

الدراسة األكادمية حتى حصل عىل شهادة البكالوريوس يف علوم الرشيعة
اإلسالمية من اجلامعة العاملية للعلوم اإلسالمية وكان بحث التخرج بعنوان
حرية االرادة بني النفي واإلثبات ودرس يف اجلامعة العاملية عدة سنوات
بالضافة للتدريس يف احلوزة العلمية فدرس عىل يد آية اهلل السيد عبد املنعم

احلكيم وآية اهلل الشيخ فاضل الصفار وآية اهلل الشيخ حممد اخلاقاين يف ايران
وسوريا واليوم سكن كربالء املقدسة جماور ًا ملرقد احلسني وأخيه العباس
هذا وما زال مستمر ًا بالدرس والتدريس يف حوزة اإلمام الصادق آلية

اهلل السيد مرتىض القزويني وله كتب خمطوطة يف السري واألخالق.
خطابته:

لقد م ّن اهلل عليه بلطفه فقرأ يف مدن متعددة واعض ًا ومرشد ًا ومبلغ ًا

وذاكر ًا ملصيبة اإلمام احلسني يف بلدان متعددة مثل االمارات والبحرين
وعامن ولبنان وسوريا التي كان كان حمل اقامته فيها ردح ًَا من الزمن وال

زال يواصل جمالسه يف خدمة أهل البيت يف كربالء املقدسة حتى اين
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استمعت اليه كثري ًا يف جمالس متعددة منها يف حوزة السيدة زينب
يف سوريا ويف دار السيدة زينب لتعليم اخلطابة التي أسسها وتوىل
إدارهتا السيد جواد السيد حممد صالح القزويني دام عاله وكذلك يف حرم

العباس يف جمالس متعددة وله صوت شجي اضافة اىل أخالقه وتواضعه

وفضله وال زال يواصل ويواكب دروسه وبحثه ويعمل يف قسم الشؤون
الدينية يف العتبة العباسية املقدسة فيجيب عن الكثري من املسائل الرشعية.
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خادم الإمام احل�سني
اخلطيب ال�شيخ فا�ضل الكربالئي
السرية الذاتية للشيخ فاضل بن احلاج عبد األمري اخلفاجي الكربالئي
ولد يف حمافظة كربالء املقدسة يف حملة باب السالملة سنة 1947م.
درا�سته:
اكمل الدراسة االبتدائية واملتوسطة وبعد زوال النظام البائد التحق

باحلوزة العلمية يف كربالء املقدسة فدرس املقدمات عىل يد أساتذة كالشيخ
العلاّ مة حممد عيل داعي احلق والعلاّ مة السيد كاظم النقيب ودرس البحث
اخلارج عند املرجع آية اهلل السيد حممد تقي املدريس الفقه والتفسري ودرس

األصول عند آية اهلل الشيخ فاضل الصفار وحرض عند فضيلة العلاّ مة الشيخ
عبد الكريم احلائري يف علم الرجال.
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شعره :كان شيخنا من حمبي الشعر منذ زمن قديم فكنت أسمع منه الكثري

من الشعر العامي والفصيح وكان مولع ًا به فكنت أرى الكثري من الشعراء

والرواديد يزورونه وحيرضون عنده يف حمل عمله يف شارع صاحب الزمان

يف كربالء املقدسة فكانوا يقرأون عليه ما سطرته أقالمهم من الشعر فكان
يصغي اليهم وحياورهم ويصحح هلم بعض الزحاف وغريه فكان مشجع ًا
وحمفز ًا لكل من سلك هذا الطريق قرأ قصائده الكثري من الرواديد يف كربالء

والنجف والكاظمية والبرصة.
مولفاته:

 .1كتاب املخترص حلياة األئمة االثني عرش.
 .2ديوان شعر املناهل احلسينية
خطابته:

كان كثري ًا ما حيرض جمالس اخلطباء يف كربالء خصوص ًا جمالس املرحوم

الشيخ هادي الكربالئي واملرحوم الشيخ عبد الزهراء الكعبي والسيد حممد
عيل صدر الدين الشهرستاين واملرحوم الشيخ عيل احليل واملرحوم السيد

ناجي العميدي واملرحوم الشيخ حممد مهدي املازندراين والعالمة السيد
مرتىض القزويني وغريهم من اخلطباء البارزين فتعلم طرق اخلطابة وفنوهنا

لكنه كان أكثر حضوره وتوجهه اىل جمالس املرحوم الشيخ هادي الكربالئي
واليوم أصبح خطيب ًا يرقى املنرب يف كربالء املقدسة يف عدة مناسبات كذلك
يف حمرم احلرام يف حمافظة البرصة يف ايام شهر حمرم احلرام.
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ن�شاطاته:
ك ُّرم من قبل العتبة احلسينية املقدسة مع نخبة من خطباء كربالء املقدسة

بشهادة تقديرية وبحضور سامحة املتويل الرشعي للعتبة احلسينية املقدسة
ُ��رم من قبل مؤسسة الوسط الثقافية
الشيخ عبد املهدي الكربالئي وك ّ
واإلعالمية يف مدينة احللة وكذلك نال التكريم من عدة هيئات حسينية ومن
مدرسة اإلمام احلسني.
من شعره العامي

ال��ي��وم ج�برائ��ي��ل ن����اده بالسمة
ط�����������اح مح�����������اي احل�����م�����ة
م��������ن أي������������اد ال������ره������اب
خ����ض����ب����وا داح��������ي ال����ب����اب
ال��ي��وم ج�برائ��ي��ل بالسمه ينادي
طاح أبو احلسنني ابسيف املرادي
ح��ج��ة ال���ب���اري اي��م��ث��ل اهل���ادي
خ��ل ينوح ال��دي��ن ودن��ي��ة مظلمة
ط������اح مح������اي احل��م��ه
ال��ل��ي��ل��ه ع����رش اهلل ان��ص��اب
خ����ض����ب����وا داح��������ي ال����ب����اب
م��ن ه��و ال��ك��رار اب��وس��ط حمرابه
ضجت االم�لاك وناحت ملصابه
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هل��ذا سيف اهلل م��ن دم��ه خضابه
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اشلون بن ملجم الحه ابصارمه
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خادم الإمام احل�سني
اخلطيب ال�شيخ جا�سم ال�سيالوي
السرية الذاتية للشيخ جاسم حممد عبود مشهد السيالوي الكربالئي.
ولد يف كربالء املقدسة يف سنة 1988م وكان بيت العائلة الكبري بيت

جده املرحوم عبود مشهد هادي السيالوي يف باب اخلان ما يعرف سابق ًا

بالبازول وقد انتقل والده من تلك املنطقة اىل حي جديد من أحياء كربالء
املقدسة آنذاك وهو حي امللحق الذي ترعرع فيه

درا�سته:
أكمل االبتدائية يف مدرسة حيفا للبنني يف حي امللحق يف سنة 1999م

وبعدها انتقل لدراسة املتوسطة يف مدرسة املتنبي الواقعة يف شهداء امللحق
وبعد سقوط النظام البائد 2003م التحق بالدراسة احلوزوية يف كربالء
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املقدسة فدرس يف مدرسة العلاّ مة احليل آنذاك سنة 2005-2004م وبعدها

انتقل اىل مدرسة دار العلم للدراسات احلوزوية يف الصحن العبايس الرشيف
فدرس املقدمات عىل يد جمموعة من األساتذة األفاضل منهم:

الشيخ امحد الصايف والشيخ جواد النرصاوي والشيخ مهدي القرييش

يف الفقه والشيخ مقداد الربيعي والشيخ لؤي يف النقليات ،الشيخ حيدر
الشمري والسيد عيل احلسيني يف اللغة العربية.

وبعد امتام املقدمات سافر اىل النجف األرشف لدراسة السطوح عىل

يد جمموعة من أساتذته األفاضل الشهيد الشيخ مشتاق الزيدي والسيد

عيسى املوسوي والشيخ حسني البهاديل والشيخ ماجد الالمي وبعد إمتام
مرحلة السطوح بارش بدراسة مرحلة السطوح العليا عىل يد جمموعة من كبار

األساتذة األفاضل يف النجف األرشف منهم.

السيد امحد األشكوري يف العقليات  -السيد رشيد احلسيني و السيد

كامل املحنه يف دراسة املكاسب -الشيخ حسني البهاديل والشيخ عامر اخلزعيل
يف دراسة الكفاية  -الشيخ حممد السند يف علم الكالم والرجال واالستدالل
وما زال مستمر ًا يف دراسته

خطابته:

منذ صباه كان حمب ًا شغف ًا يف حفظ الشعر واألدب احلسيني وملا بلغ

العرشين من عمره أخذ اخلطابة عىل يد املرحوم الشيخ عيل الساعدي
والسيد مرتىض القزويني والشيخ عبداهلل الدجييل والشيخ عبداهلل اخلويلدي
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والشيخ عبد املحسن الصاحلي والشيخ عباس الالمي والشيخ الدكتور فرج

اهلل الربيعي

جمالسه :رقى املنرب يف صحن اإلمام احلسني ويف صحن العباس

عدة مرات وقد استمعت اليه كثري ًا فهو وذو علمية دسمة وصوت شجي
عل ًام انه قرأ خارج كربالء املقدسة كالبرصة وميسان وبغداد وبابل والنارصية
والنجف األرشف وقرأ خارج العراق قرأ يف اي��ران عند السيدة فاطمة
املعصومة يف مدينة قم املقدسة ويف مشهد عند اإلمام الرضا ويف سوريا

عند مرقد السيدة زينب والسيدة رقية ويف السعودية أيام موسم احلج والعمرة
وال زال مستمر ًا يف القراءة والدراسة.

125

من خطباء كربالء املعا�صرين

خادم الإمام احل�سني
اخلطيب ال�شيخ مرت�ضى الن�صراوي
السرية الذاتية للشيخ مرتىض عبد األمري النرصاوي.
ولد يف مدينة مترصين التابعة ملحافظة حلب السورية وعاش يف مدينة

نبل التابعة ملحافظة حلب وأكمل فيها دراسته االبتدائية ورغم حالة االمان
واالستقرار التي عاشها انه كان غري مطمئن لبعده عن وطنه و ارض كربالء

مدينة احلسني هبذه املرحلة ويف خالل العطل الصيفية كان يلتحق

بدورات صيفية تثقيفية يف منطقة السيدة زينب انتقل سنة 1995م اىل

منطقة السيدة زينب جماور ًا ملرقد عقيلة بني هاشم وبقي فيها اىل سنة 2003م
خالل هذه الفرتة أكمل دراسته اإلعدادية وبعد سقوط النظام البائد رجع

اىل أرض الوطن أرض احلسني كربالء املقدسة وانتسب اىل حوزة ابن فهد
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احليل فدرس املقدمات عىل يد بعض العلامء األفاضل منهم الشيخ محزة أبو
العرب السالمي والسيد حممد حسني اليارسي والسيد ظافر الفياض ودرس

املكاسب عىل يد الشيخ طالب الصاحلي والسيد مهدي الشريازي والكفاية

عىل يد الشيخ عيل الفدائي وال زال مستمر ًا بالدراسات ومقي ًام يف كربالء
املقدسة يامرس اخلطابة احلسينية يف مدينة كربالء املقدسة وضواحيها.
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خادم الإمام احل�سني
اخلطيب ال�سيد جا�سم املو�سوي
السرية الذاتية للسيد جاسم حممد املوسوي املكصويص.
ولد سنة 1966م يف كربالء املقدسة يف حي النقيب األهندية درس

املقدمات وأحكام العبادات وكتاب رشائع اإلسالم وملحقاهتا واللمعة
الدمشقية عىل يد أفاضل األساتذة مثل السيد كاظم النقيب والسيد زغيل
كاظم والسيد األعرجي ودرس العقائد واملنطق والرصف والنحو والقطر

خطابته:
تتلمذ عىل يد السيد عيل اخلطيب والشيخ عبد الستار الدكسن قرأ يف

ايران يف مدينة األهواز وعبادان وقلعة مزبان ومعشور وبندر إمام وغريها

وال زال مستمر ًا يف الدراسة عند السيد حممد تقي املدريس.
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خادم الإمام احل�سني
اخلطيب ال�شيخ ح�سني الأمريي
السرية الذاتية للشيخ حسني حممد جواد األمريي.

فضيلة العلاّ مة احلجة الشيخ حسني بن حممد جواد األمريي من األرس

العراقية املعروفة،وأكثر تواجد هذه األرسة يف مدينة الكوت رشقي العراق
ويسكن البعض منها يف منطقة العلكاية من أطراف مدينة كربالء املقدسة

عم مع األمارة وأكثر تواجد األخرى يف منطقة
باجتاه املسيب وهم أبناء ّ
املدينة شامل البرصة.

ولد شيخنا املرتجم له يف موطن آبائه يف مدينة كربالء املقدسة مدينة سيد

الشهداء اإلمام احلسني حيث كانت والدته 13مجادى األوىل 1387هـ
املوافق 1967/8/19م.
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هذا وقد حباه الباري تعاىل بأرسة متكونة من زوجة ومخسة أوالد وبنت

واحدة وهم كل من حممد باقر وعبد احلميد وعبد العباس وحممد مهدي

ابراهيم وقد زاد اهلل يف مننه عليه أن أوالده عىل هنجه يف تلقي علوم آل

البيت.

وترجع أصول هذه األرسة اىل قبيلة ربيعة عل ًام بأن هناك بعض األرس يف

العراق أيض ًا تلقب باألمريي إلاّ أهنم سادة من ذرية رسول اهلل وهوالء

اكثر تواجدهم يف مدينة النجف األرشف ولعل نسبهم ينتهي عبيد اهلل أبو
امحد امللقب باألمريي من ذرية حممد السليق من ذرية احلسني األصغر بن

اإلمام زين العابدين.
درا�سته:

توجه يف مقتبل عمره نحو مدينة قم املقدسة لتلقي العلوم الدينية وذلك

ألن الظروف السياسية آنذاك يف العراق مل تسمح له بالذهاب اىل النجف

األرشف لتلقي علوم آل البيت لذا توجه اىل احلوزة العلمية يف مدينة
قم املقدسة عش آل حممد.

فرشع يف تلقي ال��دروس احلوزوية من مرحلة املقدمات ثم مرحلة

السطوح عىل أيدي كبار أساتذهتا وبعد فراغه من دراسة السطوح العليا

حرض دروس البحث اخلارجي وهي املرحلة العليا للدراسة اإلسالمية حيث
حرض شطر ًا من بحوث آية اهلل العظمى الشيخ وحيد اخلراساين وشطر ًا من

بحوث آية اهلل العظمى الشيخ نارص مكارم الشريازي.
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ثم رحل بعد ذلك اىل بالد الشام يف ج��وار عقيلة اهلاشميني زينب

احلوراء وهنالك رصف جل وقته يف تدريس املقدمات والسطوح بام
فيها السطوح العليا يف احلني الذي مل ينقطع عن مواصلة دروس البحث
اخلارج املعتد هبا يف منطقة السيدة زينب.

وبعد زوال النظام يف العراق سنة 2003م عاد اىل مسقط رأسه كربالء

املقدسة مدينة احلسني سيد الشهداء.

واشتغل فيها بتدريس الدروس احلوزوية واهتم بطالهبا احلوزويني

ورصف جل وقته يف ذلك علام بأنه دروس سامحته متتاز بحسن البيان ومتانة

املعنى بحيث ال يعاين الطالب من فهم املحتوى اضافة اىل دقته يف تطبيق

العبارة ،ثم أرشف عىل انشاء مدرسة دينية باسم الشيخ املفيد قدس رسه
وهي مدرسة تدرس فيها مجيع املراحل احلوزوية ويسعى سامحة الشيخ أن
يبذل جل وقته واهتاممه هبا وبطلبتها حيث اهنا حتىض بعناية خاصة منه.

خطابته:

اىل جانب كل ذلك فإن فضيلة العلاّ مة احلجة الشيخ حسني األمريي

ومنذ بدايات دراسته احلوزوية كان يوىل اخلطابة احلسينية اهتامم ًا خاص ًا
حيث ترك بصامت خاصة يف عامل املنرب احلسيني يشهد له بذلك أصحاب

االختصاص وهو يرى ان اخلطيب كلام ازداد اخالص ًا ازداد توفيق ًا يف الشأن

احلسيني.

عل ًام بأن خطاباته املنربية تتميز بالعمق العلمي ووحدة املوضوع ،ويف
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كل موسم خطايب يرتقي فيه املنرب حيرص عىل ان يقدم سلسلة بحوث ذات
حلقات مرتابطة املوضوع ،وقد اخذت هذه املجالس وقعا خاص ًا يف نفوس
املوالني ورواد املنرب احلسيني.

له دروس مميزة يف فن اخلطابة ال ختلو من فائدة لبعض املختصني باملنرب

احلسيني فهو خطيب عرفه وأحبه احلسينيون يف خمتلف بقاع العامل ،تعرض
الفضائيات الدينية بعض حمارضاته بني احلني واآلخر إال أنه مقل يف ظهوره

عىل الفضائيات والشاشات لغاية هو أدرى هبا.

هذا وله جمموعة خمطوطات يف خمتلف املجاالت احلوزوية واملنربية منها

سالسل حمارضاته التي ألقاها منربي ًا ،نسأل اهلل ان يوفقه لتهيئتها وتاليفها
لكي ترى النور ونسأل اهلل ان يوفق أبناءه للسري عىل طريقه وهنجه كام نسأل
اهلل الباري تعاىل ان يزيد يف توفيقه ويسدد خطاه ويكثر من أمثاله بمحمد

وآله الطاهرين.
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خادم الإمام احل�سني
اخلطيب ال�شيخ رعد ال�ساعدي
السرية الذاتية للشيخ رعد ناجي صادق امحد الساعدي.
ولد يف حمافظة البرصة سنة 1962م يف حملة اجلمهورية من عائلة متوسطة

احلال تضم ثامنية ذكور وأربع إناث.
درا�سته:

 .1الشهادة االبتدائية من مدرسة الشهيد _البرصة _حي احلسني

 .2الشهادة املتوسطة من متوسطة الرسالة _البرصة _حي احلسني
 .3الشهادة اإلعدادية من إعدادية املركزية _البرصة_ العشار

 .4شهادة دبلوم عايل يف الطريان من مدرسة ايرنست شنال يف مدينة

شنهاكى جنوب برلني عاصمة املانيا.
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 .5شهادة البكالوريوس يف اهلندسة الكياموية من جامعة البرصة
 .6جييد التكلم بثالث لغات العربية الفارسية االنجليزية

كان مهتام بالعلوم اإلسالمية منذ الدراسة املتوسطة حيث درس علوم

القرآن جتويد ًا وتفسري ًا عىل يد سامحة السيد غسان آل شرب يف مسجد سيد
حيدر احللو يف اجلمهورية ثم التحق بحلقات الدروس الفقهية عىل يد السيد

كريم البطاط يف مسجد اإلمام موسى الكاظم يف حي احلسني ثم درس
املنطق والعقائد عند السيد عصام آل شرب يف مسجد الفقري يف البرصة القديمة

وكان يشرتك باالمتحانات اخلارجية وبعد موجة االعتقاالت التي طالت
العلامء واالفاضل يف بداية عام 1980م سافر اىل أملانيا للدراسة وتم يف هذه

الفرتة اعتقال شقيقه الشهيد قاسم ناجي وعدد من أقاربه وبعد عودته من

أملانيا تم اعتقاله ع��ام 1982 /7/14يف مديرية أمن البرصة ثم رحل اىل
زجه يف معتقل الفضيلة يف بغداد ،وحلسن احلظ كان معه
امن بغداد ثم تم ّ

قلة من املؤمنني األفاضل حيث واصلوا الدروس احلوزوية داخل املعتقل..

تم اإلفراج عنه بتاريخ 1984/5/9م حيث اضطرت عائلته لرتك البرصة
فرار ًا من مالحقة أزالم البعث حيث التحق يف كلية اهلندسة واستمر يف
مواصلة الدرس احلوزوي برسية لكونه مراقب ًا من قبل النظام وبعد وبعد

خترجه يف الدور الثاين عام 1990م امتنع من اخلدمة العسكرية أثناء احتالل

دولة الكويت واضطر لاللتحاق بعائلته اىل كربالء املقدسة وحني اندالع
االنتفاضة الشعبانية املباركة اشرتك فيها وبشكل فعال وكان من قياداهتا
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حيث ُل ّقب بالكربالئي حيث الوالدة اجلهادية ضد النظام الفاسد وبعد
انتكاس االنتفاضة اضظر للهجرة مع مجيع افراد عائلتة البالغة  17فرد ًا

اىل صحراء السعودية خميم رفحا لالجئني..وهناك بدأ دورة التبليغ حيث
انضم اىل جمموعة من العلامء واألساتذة األفاضل يف تشكيل جامعة يف

املهجر باسم جامعة الكوفة اإلسالمية وكان من أبرز روادها املرحوم الشيخ
جواد الكندي الزيادي واألستاذ عيل أبو طيور والشيخ املهندس عبد احلميد

الساموي واخلطيب الشيخ أبو عالء الصفار والسيد حسن الغالبي حيث
تصدى الشيخ لتدريس مادة اإلسالمية اإليرانية واستقر يف حمافظة خوزستان
مدينة االه��واز وأكمل رحلته التبليغية خطيب ًا ومدرس ًا يف مجيع األقضية

والنواحي والقرى وكان يعمل حتت إرشاف سامحة آية اهلل العظمى السيد

حممد املوسوي اجلزائري يمثل السيد آية اهلل العظمى اخلامنائي يف حمافظة

خوزستان وملدة  20يوما حيث يقوم بالقاء الدروس واملحارضات بشكل
يومي يف مجيع املساجد واحلسينيات تقريبا .وكان له دور مهم يف نرش فكر أهل

البيت ومصارعة الفكر الوهايب البغيض اىل جانب تصديه ملسؤولية
ادارة مكتب اغاثة الالجئني العراقيني واإلرشاف عىل املخيامت والعمل مع
املنظامت اإلنسانية املختلفة .وبعد سقوط النظام البائد عاد الشيخ اىل العراق

والتحق بمعهد اإلمام احلسني للخطابة يف احلرم املطهر وأخذ حمله الذي

كان حيلم به عىل طول تلك السنوات وهو جوار سيد الشهداء وأيب األحرار
اإلمام احلسني ..حلقت يف السامء طيار ًا....وأمسيت من املهندسني...

فواهلل مل أشعر فخر ًا واعتزاز ًا كام اآلن ...ألين خادم للحسني.
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خادم الإمام احل�سني
اخلطيب ال�سيد مكي ال�صايف
السرية الذاتية :الواعظ واخلطيب السيد مكي بن اخلطيب الشهيد السيد

مشكل السيد حسون السيد يارس الصايف.

والدته :ولد سيدنا يف  1972/12/1يف مدينة كربالء املقدسة
يف ناحية احلسينية (الطف) نشأ وتربى يف بيت أخالق رفيعة وتربى
تربية إسالمية حسنة حتت جناح والديه هذا وقد عانى مع والده املرحوم

مضايقات وترشيد واالبعاد عن اهله وحمل سكناه يف ايام النظام البائد بحيث

كان ال يمكنه الوصول لرؤية والدته وسائر اخوانه .
درا�سته:

ملا بلغ من العمر السادسة أكمل االبتدائية ثم املتوسطة وبعدها هاجر
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اىل النجف األرشف لتلقي دروس آل حممد يف احلوزة العلمية سنة 1996
فدرس املقدمات عىل يد املرحوم الشيخ سليم البغدادي وعند فضيلة الشيخ

عبد املهدي الكربالئي النحو والرشائع ودرس املنطق وحاشية املال عبداهلل
عىل يد السيد حممد حسني العميدي وحرض درس السطوح العليا عند السيد

أمحد األشكوري الكفاية وأصول املظفر واللمعة عند الشيخ فرقد اجلواهري.
وحرض البحث اخلارج درس األصول عند آية اهلل العظمى الشيخ حممد

اسحاق الفياض و آية اهلل الشيخ باقر االيرواين وحرض بحث الفقه عند آية
اهلل العظمى السيد حممد سعيد احلكيم .والزال مواظب ًا ومنكب ًا عىل دروسه.

ن�شاطاته:
معتمدٌ لسامحة آية اهلل العظمى السيد عيل السيستاين يف ناحية احلسينية

(الطف) وله مؤسسة خرييه بأسم (املجتبى) يف منطقة اجلرية (الطف) يف
كل يوم مجعة حيرض ليحل مشاكل الناس االجتامعية ومساعدة الفقراء من

املتعففني وتقديم املعونات املالية هلم.

عل ًام انه يف كل يوم مجعة عند رجوعه من النجف األرشف اىل كربالء

املقدسة يرتقي املنرب ويلقي حمارضة دينية تشمل الفقه واألخالق والتاريخ

عىل احلضور يف مؤسسة املجتبى ثم يتتطرق اىل سرية املعصومني إذا كانت
هناك مناسبه يف أيام والدة أو وفاة أحد األئمة األطهار إضاف ًة اىل هذا انه
ينزل اىل مستوى املستمع لكي يصل بالفكرة اىل ذهن املتلقي.
زاده اهلل رفعة وأعىل شأنه
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خادم الإمام احل�سني 
اخلطيب ال�شيخ �صالح الكربالئي
ولد الشيخ صالح حسن الكربالئي يف كربالء عام 1963م وقد أكمل

دراسته االبتدائية وبعدها املتوسطة وثم اإلعدادية وبعدها تم اعتقاله يف

مديرية أمن كربالء ومن ثم اىل سجن أيب غريب.
درا�سته:

درس مبادئ العلوم احلوزوية من اللغة والفقه والعقائد
عمل باملهن احلرة اىل ان استقر مصدر رزقه .رحل اىل مدينة النجف

األرشف وتقدم لدراسة العلوم احلوزوية وترشف يف خدمة مكاتب العلامء

العظام وخصوص ًا مكتب السيد عيل السيستاين (دام ظله) والسيد حممد سعيد

احلكيم (دام ظله) حيث تصدى لتقديم املعونات املادية والعينية ونقلها من
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النجف اىل كربالء وإيصال االستفتاءات والتدخل يف اإلصالح ومعاجلة

بعض الشؤون االجتامعية وقراءة املجالس احلسينية يف بعض بيوت كربالء

رس ًا حيث تعرض بسبب ذلك اىل املضايقات واالستدعاءات املتكررة من

قبل دوائر األمن اىل ان اضطر اىل اهلجرة مع رفق دربه الشهيد الشيخ أكرم
الزبيدي اىل لبنان يف سنة  2001م .واصل الدراسة احلوزوية يف لبنان وإمامة

اجلامعة يف مسجد احلسن املجتبى  يف مدينة بعلبك عاد مبارش ًة بعد سقوط
النظام البائد يف العراق بأقل من ثالثة أشهر حيث تصدى للخدمة يف حرم
العباس وترأس قسم الشؤون الدينية وإقامة صالة اجلامعة يف الصحن

الرشيف ومازال مستمر ًا يف صالة اجلامعة ومن نشاطاته يزور القطاعات

اجلهادية بمختلف املواقع ويشارك إخوانه أبناء احلشد الشعبي والقوات
املسلحة عامة يف الدفاع عن أرض العراق واملقدسات ويقدم املعونات املادية

والغذائية ويشارك ذوي الشهداء يف تعازهيم ويقدم املعونة هلم.
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خادم الإمام احل�سني 
ال�شيخ علي الأ�سدي
الشيخ عيل صالح خليوي األس��دي ولد شيخنا يف قضاء عني التمر

(شفاثا) التابعة اىل حمافظة كربالء املقدسة سنة 1968م .تربى وترعرع يف

بيت رشف وإباء أكمل الدراسة األكاديمية يف بغداد حتى خترج من معهد
املعلمني العايل املركزي يف بغداد.

درا�سته احلوزوية:
درس يف النجف األرشف سنة  1994م وتتلمذ عىل يد الشيخ عباس أيب

الطابوق اللغة العربية والشيخ عيل يوسف األصول .والشيخ حسن الكويف

املنهاج والرشائع و عند الشيخ طارق البغدادي الباب احلادي عرش .ارتدى
العاممه عىل يد الشهيد الشيخ املرزا عيل الغروي (طاب ثراه).
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خطابته:
مارس اخلطابة لنفسه سنة  1997م .فقرأه يف كربالء املقدسة وقضاء

طويريج وحمافظة دياىل والكوت ومنطقة الشيخ سعد .وترشف بخدمة ايب
الفضل العباس  يف قسم الشؤون الدينية سنة  .2008إضافة إىل ذلك
يقيم اجلامعة يف الصحن الرشيف يف العتبة العباسية املقدسة ومازال جيمع

بني اخلدمة يف العتبه العباسية املطهرة ويستلهم العلوم الفقهية واألصولية يف
حوزة كربالء املقدسة عند فضيلة الشيخ عيل موحان والشيخ فاضل الصفار.
ومع ذلك حقق كتاب رشح قصيدة حممود جمدوب الذي ألفه املرحوم الشيخ

محزة أبو العرب السالمي وكذلك شارك يف موسوعة أيب الفضل العباس
الشعرية.
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احلمد هلل عىل امتامه وانجازة سائلن من اهلل ان جيعلنا من خدام اإلمام

احلسني  ويرزقنا شفاعتة وسوف نستعرض اىل ترمجة اخلطباء املعارصون

يف كربالء املقدسة يف احللقة الثانية....

تم يف  / 12ربيع الثاين1437 /هـ
املصادف 2016 /1/23م
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