




محافظــة العصمــة - مملكة البحرين



1927 ميــادي وهــي إدارة مســتقلة ملحقــة  إدارة األوقــاف الجعفريــة تأسســت ســنة 
ــا  ــل ســلطة اإلدارة العلي ــن، وتتمث ــر العــدل والشــؤون اإلســامية فــي مملكــة البحري بوزي
فــي مجلــس األوقــاف والــذي يشــكل بمرســوم ملكــي، ومكــون مــن رئيــس وعشــرة 
ــا  ــرف إيراداته ــتغالها وص ــة واس ــاف الجعفري ــى األوق ــراف عل ــه اإلش ــاء، مهمت أعض
ــارات الواقفيــن وبمقتضــى  ــا لمفهــوم صياغــة الوقــف وعب وحفــظ أعيانهــا وتعميرهــا وفق

ــامية . ــريعة اإلس ــكام الش أح

ــر  ــدد كبي ــى ع ــراف عل ــي اإلش ــة ف ــاف الجعفري ــي إلدارة األوق ــاط الرئيس ــل النش ويتمث
ــا تشــرف  ــا، كم ــي 724 مســجٍد و632 مأتًم ــا بحوال ــدر عدده ــم ويق ــن المســاجد والمآت م
اإلدارة علــى األصــول الموقوفــة علــى تلــك المســاجد والمآتــم بجانــب األصــول الموقوفــة 
للذريــة والخيريــات العامــة وأوقــاف الــدرس والعبــادة وشــئون المقابــر واألصــول الماليــة 

ــاف. الســائلة لألوق



صورة الغاف







حسينية العابد 
 

حســينية العابــد مــن الحســينيات القديمــة الواقعــة فــي قلــب ســوق المنامــة القديمــة حيــث األزقــة والفرقــان الضيقة 
و البيــوت القديمــة التــي بعضهــا مــازال يحتفــظ بطابعــه القديــم ويظهــر ذلــك من خــال االبــواب والنوافــذ القديمة 
التــي مازالــت موجــودة فــي بعــض البيــوت, والتــي هجرهــا معظــم أهالهــا للســكن فــي المــدن التــي بنيــت حديثــاً, 
واصبحــت تــزار فــي موســمي محــرم وصفــر حيــث تفتــح الحســينيات ابوابهــا إلقامــة الشــعائر الحســينية ســواء 
فــي مواليــد األئمــة األطهــار حيــث تقــام االحتفــاالت الكبيــرة وتزييــن الحســينيات باألقمشــة المطــرزة بالخيــوط 
الذهبيــة واللمبــات الملونــة, والتــي يغطــى بهــا معظــم جــدران الحســينية , وتلبــس النســاء واالطفــال فــي هــذه 
المناســبات الجابيــات الشــعبية الملونــة والمجوهــرات المختلفــة تعبيــراً عــن فرحتهــم بهــذه المواليــد, كمــا تقــوم 
ــات  ــن المشــروبات والحلوي ــواع م ــوم النســاء بإعــداد ان ــق النســاء, وتق ــد وســط تصفي ــراءة القصائ النســاء بق

المختلفــة وتــوزع علــى الحضــور باإلضافــة إلــى طبــخ الوجبــات مــن االرز ) العيــش( واللحــوم,

ــاء  ــس النس ــينية, وتلب ــعارات الحس ــواد والش ــينية بالس ــدران الحس ــى ج ــرم تغط ــمي مح ــي موس ــس ف  وبالعك
المابــس الســوداء طــوال  شــهري محــرم وصفــر, كمــا تخلــع النســاء كل مظاهــر الزينــة مــن الحلــي والذهــب 
وســائر انــواع المجوهــرات, تعبيــرا علــى الحــزن واالســى, علــى مصــاب أهــل البيــت عليهــم الســام, وتقــوم 
النســاء بطبــخ األطعمــة المختلفــة وتــوزع علــى المســتمعة والراغبيــن مــن المناطــق االخــرى الذيــن تعــج بهــم 
المنامــة طــوال عشــرة شــهر محــرم , تقــع الحســينية فــي الجهــة الغربيــة والشــمالية علــى شــارعين وفــي الجهــة 

الشــرقية ممــر ضيــق , أمــا الجهــة الجنوبيــة فيقــع البنايــة الموقوفــة علــى الحســينية.



القارئات في الحسينية : 
     القارئــات فــي الحســينية جلهــم مــن  نســاء العائلــة, فــي 
الســابق كانــت  تقــوم بالقــراءة الحســينية حصــة بنــت الحــاج 
محســن نصــرهللا وابنتهــا أم الخيــر ثــم أختهــا بلقيــس محمــد 
حســن الســلمان وطيبيــه بنــت الحــاج محمــد زبــر حتــى عــام 
2007م ثــم أميــرة وكفايــة وزهــراء بنــات الحــاج علــي بــن 
حســن جــواد  تتــرأس اإلدارة الحاليــة الحاجيــة زهــرة علــي 
جــواد وبنــت خالتهــا حبيبــه مــع بعــض نســاء الفريــج خاتون 
وهشــمه بنــات الســيد ســلمان العلــوي وبنــات العــرادي وآل 

شــرف مــن نســاء الفريــج,  .

مصادر تمويل الحسينية: 
     تــم بنــاء الحســينية علــى نفقــة العائلــة كمــا أنهــا تتولــى 
بالكامــل مــن اعمــال ترميــم  مســؤولية اإلنفــاق عليهــا 
واحضــار مســتلزمات الحســينية, كمــا إن للحســينية وقــف 
عبــاره عــن بنايــة ماصقــة للحســينية يعــود ريعهــا عليــه. 
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مراحل بناء الحسينية:
مرت الحسينية بمرحلتي بناء ومراحل ترميمم متعددة.

المرحلة األولى:
     فــي عــام 1960م كانــت تقــام القراءة الحســينية في مجلس 
 6x3 ًــا ــغ مســاحته تقريب ــذي تبل ــي، وال ــد الحليب الحــاج أحم
متــر تقريبــاً، وهــو مــن البيــوت القديمــة الموجــودة المنامــة 
حيــث أنــه مبنــي مــن الحجــارة والجــص، بــاب المجلــس مــن 
الجهــة الشــمالية كمــا توجــد نافذتــان فــي الجهــة نفســها، وفــي 
الجهــة الغربيــة يوجــد روزنتيــن، أمــا الجهــة الجنوبيــة فيهــا 

ثــاث روازن بهــا أبــواب تســتخدم خزانــة لحفــظ األشــياء.

المرحلة الثانية:
     فــي عــام 1996م قامــت كل مــن شــريفة وكميلــة بنــات 
ــورث  ــن ال ــهمهم م ــف س ــي بوق ــر الحليب ــد جعف ــيد أحم الس
ــم قمــت شــريفة بشــراء جــزء آخــر  ــه حســينية، ث ــام علي ليق

ــى الحســينية. ــه عل ــر إلضافت ــة  جعف ــن ورث م

حسينية الحليبي للنساء
 

    كانــت تقــام المجالــس الحســينية فــي بيــت الحــاج حبيــب الحليبــي كل يــوم أحــد، فكانــت الحاجيــة فاطمــة بنــت 
الحــاج حبيــب متعلقــة بحــب آل البيــت )ع( والقــراءة الحســينية بحكــم نشــأتها فــي ذلــك البيــت، ولمــا انتقلــت إلــى 
بيــت الزوجيــة رأت أن تخصــص مجلســاً حســينياً فــي منزلهــا، وكان نســاء الفريــق هــّن مــن يقــرأّن وهــي تقــوم 
بخدمــة المســتمعات، وكان زوجهــا يعينهــا فــي النفقــات، وبقيــت القــراءة فــي منــزل الحــاج أحمــد طيلــة أربعيــن 

ســنة، حتــى تأسســت حســينية الحليبــي. 

موقع الحسينية:
ــوت  ــوت المتراصــة و البي ــة والبي ــرات الضيق ــث المم ــام حي ــق الحٌم ــي فري ــع ف ــاء يق ــي للنس ــم الحليب      مأت
القديمــة، يحــد الحســينية مــن الجهــة الشــمالية طريــق ومــن ثــم حســينية بيــت نعيمــة عبــدهللا ســالم، وبيــت ملــك 
خــاص، ومــن الجنــوب بيــت ورثــة الســيد حيــدر الحليبــي، ومــن الجهــة الشــرقية منــزل فاطمــة بنــت خلــف، أمــا 

الجهــة الغربيــة بعــد الممــر الضيــق يقــع منــزل الحــاج أحمــد الحليبــي. 

سنة التأسيس والمؤسس وسبب التسمية:
     تأسســت حســينية الحليبــي ســنة 1960م علــى يــد فاطمــة 
حبيــب الحليبــي، زوجــة الحــاج أحمــد الحليبــي، وتــم االنتقــال 

إلــى مبنــى الحســينية الجديــد فــي عــام 2000م .

     أمــا ســبب تســمية حســينية الحليبــي بهــذا االســم، فيعــود 
ــى الحســينية  ــق عل ــي الســابق يطل ــد كان ف ــة وق ــب العائل للق
مأتــم بيــت الحــاج أحمــد، ثــم أســم حســينية شــرف بنــت الســيد 
ــينية  ــم حس ــه اس ــق علي ــك اطل ــد ذل ــم بع ــي، ث ــد الحليب أحم

الحليبــي للنســاء.

ــريفة  ــا ش ــة أبنه ــة زوج ــة برعاي ــة فاطم ــت الحاجي       قام
ــينية طــوال  ــام الحس ــراءة فمســكت زم ــى الق وتشــجيعها عل
ــت  ــا، وانتقل ــد مماته ــى بع ــا وحت ــدة زوجه ــا وال ــاة عمته حي
ــح مــع  ــم األصل ــة لهــا ومــن بعدهــا ذريتهــا األصــح ث الوالي

ــي. ــد الحليب ــة الحــاج أحم ذري



المبنــى مكــون مــن طابقيــن، الطابــق األول يحتــوي علــى 
القاعــة الرئيســية للقــراءة، وغرفــة صغيــرة ودورة ميــاه، 
ــن  ــرقية، وم ــة الش ــي الجه ــع ف ــنية يق ــي للحس ــاب الرئيس الب
ممــر عرضــه 3x1.5 متــر فــي الجهــة الشــمالية تقــع القاعــة 
المخصصــة للقــراءة، تحتــوي القاعــة علــى بابين مــن األلمنيوم 
البــاب الرئيســي يقــع فــي الجهــة الجنوبيــة، والبــاب اآلخــر يقــع 

فــي الجهــة الشــرقية.
ــة  ــي الجه ــان ف ــذ، اثنت ــى ســت نواف ــة عل ــوي القاع ــا تحت  كم
ــة  ــي الجه ــان ف ــرقية واثنت ــة الش ــي الجه ــان ف ــمالية، اثنت الش
الغربيــة، أمــا الجهــة الجنوبيــة فتحتــوي علــى المطبــخ ودورة 
الميــاه والســلم الــذي يــؤدي إلــى الطابــق الثانــي الــذي يحتــوي 
علــى قاعــة بنيــت علــى نفــس موقــع قاعــة الطابــق األرضــي، 
أمــا الــدور الثالــث فتوجــد بــه غرفــة لوضــع الحاجــات الخاصة 

بالطبــخ وغيرهــا.

طرق تمويل المأتم:
     قديمــاً كان مــن يتولــى اإلنفــاق علــى الحســينية الحــاج أحمــد 
الحليبــي، وبعــد ذلــك ورثــت الحاجيــة شــريفة  وأختهــا كميلــة 
ــينية،  ــاء الحس ــا لبن ــي أرض فأوقفته ــد لحليب ــت الحــاج أحم بن
كمــا تــم شــراء الباقــي مــن ورثــة الســيد جعفــر أحمــد الحليبــي 
ــاء  ــاهم كل ابن ــد س ــاء فق ــا ابن ــينية، أم ــى الحس ــا عل إلضافته
عائلــة الحليبــي، كمــا ســاعد أهــل الخيــر فــي ذلــك، كمــا يوجــد 

أرض وقــف للحســينية فــي منطقــة المنامــة.
     تقــام فــي الحســينية القــراءة طــوال العــام، باإلضافــة إلــى 

كل المناســبات الدينيــة مــن مواليــد ووفيــات.

القارئات في الحسينية:
      فــي الســابق كانــت تقــرأ شــريفة بنــت الحــاج أحمــد الحليبي 
زوجــة ولــد مؤسســة الحســينية، أمــا اآلن فبنــات الحــاج أحمــد 
الحليبــي فخريــة وكريمــة وبنــت أخيهــم منــى جاســم الحليبــي 

مــع بعــض نســاء الفريــق.



صورة الوثيقة
Title Deed’s Picture

صورة الوثيقة
Title Deed’s Picture



صورة الوثيقة
Title Deed’s Picture

صورة الوثيقة
Title Deed’s Picture





ــة مــن الزمــن،   ــك الحقب ــي تل ــم المعــروف ف ــي القدي البحرين
بنيــت  الحســينية علــى مســاحة  أكبــر مــن المســاحة الحاليــة، 
بينــت مــن الحجــارة والطيــن وســقفت بحطــب الدنجــل،  
وكانــت عبــارة عــن عــدد مــن القاعــات المفتوحــة علــى 
ــزل  ــى من ــق يصــل إل ــا البعــض، يربطهــا جســر معل بعضه
ــة  ــي الجه ــع ف ــينية يق ــاب الرئيســي للحس ــيد ناصــر، الب الس

ــرقية. الش

المرحلة الثانية :
ــي،  ــرن الماض ــن الق ــينيات م ــي الخمس ــينية ف ــت الحس هدم
علــى يــد الحــاج ســعيد عبــد النبــي الزيــرة  زوج أبنــة الســيد 
ناصــر )هاشــمية( علــى مســاحة أقــل مــن المســاحة الحاليــة 
وذلــك ألن الحكومــة اقتطعــت جــزءاً منهــا لتوســعة الشــارع، 
ــواح  ــقفت باألل ــمنت، وس ــوق واالس ــن الطاب ــينية م بينتالحس

المربعــة.
ــي كل واحــدة ســت  ــان ف ــان كبيرت ــي الســقف فتحت  يوجــد ف
نوافــذ للتهويــة واإلضــاءة، كمــا تحتــوي الحســينية علــى عــدد 
كبيــر مــن النوافــذ المصنوعــة مــن خشــب الســاج مــن األمام. 

حسينية بنات سيد ناصر

     حســينية بنــات الســيد ناصــر تقــع فــي المنامــة وســط ممــرات وأزقــة ضيقــة، فــي فريــق الحٌمــام بالمنامــة، 
ــان  ــع أعي ــا م ــع  فيه ــال يجتم ــينية للرج ــت الحس ــاً، وكان ــنة تقريب ــى 150س ــينية إل ــخ الحس ــث يرجــع تاري حي
المنطقــة مــن الطواويــش، وغواصيــن، حيــث كان الســيد ناصــر يعمــل طواشــاً، وقــد كان يجيــد كتابــة الشــعر 
فــكان يرثــي آل البيــت )ع( فــي المأتــم، كانــت الحســينية يربطهــا جســر معلــق مــن أعلــى منــزل المؤســس إلــى 
الحســينية لســهولة التنقــل بينهمــا، كمــا كانــت  الحســينية منــاراً  لعلــوم القــرآن والفقــه، إذ كانــت زوجتــه فاطمــة 
بنــت الشــيخ حســين المقابــي، تعمــل علــى نشــر هــذه العلــوم فــي الحســينية كمــا كنــت تصلــي بالنســاء صــاة 
الخســوف والكســوف وغيرهــا، التمــس الســيد ناصــر فــي ابنتــه الكبــرى النبــوغ فــي كتابــة الشــعر والرثــاء لــذا 

حولهــا لحســينية للنســاء تحــت وصايــة ابنتــه الكبــرى خاتــون الســيد الناصــر.

موقع الحسينية:
تقــع الحســينية فــي فريــق الحمــام فــي المنامــة، يحــد الحســينية مــن الجهــة الشــرقية ممــر ضيــق ثــم منــزل ورثــة 
الســيد ناصــر، أمــا الجهــة الشــمالية ، فيقــع منــزل نعيمــة ســعيد الزيــرة، والجهــة الغربيــة أراضــي عائلــة الســرو 

وعائلــة عبــد العــال، أمــا الجهــة الجنوبيــة فتقــع أمــاك ورثــة عائلــة التاجــر.

سنة التأسيس  والمؤسس:
ــد الســيد  ــى ي ــاً، عل ــل 150 ســنة تقريب تأسســت الحســينية قب
ناصــر، وبعــد أن حولهــا إلــى حســينية نســاء، ســميت علــى 
أســم بناتــه، حســينية بنــات الســيد ناصــر، كمــا عرفــت 
ــه   ــى زوجت الحســينية ســابقاً باســم حســينية المقابــي نســبة إل

ــة. ــة مقاب ــن قري ــت م ــي كان الت

وصف البناء ومساحته: 
ــر  ــي 130  مت ــدر بحوال ــاحة تق ــى مس ــة عل ــينية مبني الحس
ــر  ــي 40 مت ــغ مســاحته حوال ــع طــوالً أمــا عرضــاً فتبل مرب

ــع.  مرب

مراحل البناء:
بنيت الحسينية مرتان، وتم ترميمها بشكل مستمر. 

المرحلة األولى:
الطــراز  علــى  ومبنيــاً  مســتطياً،  الحســينية  شــكل  كان 



ــد،  ــن الحدي ــان م ــا قطب ــع عليه ــد وض ــذ فق ــف النواف ــا خل أم
ــون،  ــاج المل ــن الزج ــرة م ــات صغي ــذ مربع ــو النواف ــا يعل كم
ــة  ــة الغربي ــي الجه ــينية فف ــى طــول الحس ــذ عل وزعــت النواف
توجــد ثمــان نوافــذ، كمــا يوجــد فــي الجهــة الشــرقية ثمــان نوافذ 
أخــرى، أمــا الجهــة الجنوبيــة فتحتــوي علــى نافذتيــن والبــاب 
الرئيســي، ويوجــد فــي الجهــة الشــمالية بــاب يــؤدي إلــى بيــت 
ملــك هاشــمية الســيد ناصــر الــذي أوقفتــه البنتهــا نعيمــة ســعيد 

الزيــرة.

تمويل الحسينية :
الحســينية تمــول مــن قبــل المتوليــن عليهــا كمــا يوجد للحســينية 

وقفيات.

القراء في الحسينية سابقاً:
خاتون السيد ناصر   •
حسينية السيد ناصر  •
هاشمية السيد ناصر  •

أما في الوقت الحالي:
نعيمة سعيد الزيرة  •

عفيفة السيد جعفر العلوي  •
خاتون الحوري  •
زهراء الجشي   •

أنيسة سيد سعيد وغيرهن كثيرات  •
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يرجــع ذلــك بســبب الحجــارة التــي بنيــى بهــا.

تدخــل المســتمعات للمأتــم مــن ممــر ضيــق حيــث يوجــد بــاب 
قديــم مصنــوع مــن الخشــب الســاج والمطلــي باللــون البنــي 
والــذي يعلــوه فتحــة بهــا قضبــان مــن حديــد، للحســينية بابــان 
البــاب الرئيســي يطــل علــى جهــة الجنوبيــة، والبــاب اآلخــر 
ــى  ــؤدي إل ــي ي ــاب الرئيس ــرب، والب ــة الغ ــى جه ــل عل يط
ــد  ــدم، ويوج ــي 40 ق ــاً 3 ف ــاحتها تقريب ــرة مس ــة صغي صال
فــي الصالــة مــن الجهــة الشــرقية حــوض للمــاء، وبــاب مــن 
ــاب  ــة ب ــة الجنوبي ــي الجه ــي ف ــون البن ــي بالل ــب مطل الخش

قاعــة القــراءة الحســينية.

الحســينية )الطــول  للقــراءة  المخصــص  القاعــة  مســاحة 
حوالــي 65 قــدم والعــرض حوالــي 40 قــدم( ويســتوعب مــن 
الحضــور حوالــي 200 مســتمعة والقاعــة بنيت مــن الحجارة 

واالســمنت، أمــا الســقف فــكان مــن حطــب الدنجــل.

مأتم حسينية بنت رباب

     تمتــاز العاصمــة المنامــة  بالكثيــر مــن دور العبــادة القديمــة مــن مســاجد ومآتــم، والتــي فــي أغلــب األحيــان 
تحمــل أســم العائلــة التــي أسســت هــذه المآتــم، والتــي يرجــع تأريــخ بعضهــا ألكثــر مــن 300 عــام، والمنتشــرة 
فــي مختلــف األزقــة الضيقــة التــي تميــز العاصمــة حيــث البيــوت القديمــة المتراصــة جنبــاً إلــى جنــب، مــن هــذه 

المآتــم مأتــم حســينية بنــت ربــاب.

موقع مأتم حسينية بنت رباب:
     تقــع الحســينية فــي شــمال المنامــة فــي حــي المخارقــة الواقــع بالقــرب مــن شــارع اإلمــام الحســين ، يحــد 
ــا  ــم، أم ــع للمأت ــخ التاب ــس، و المطب ــو دري ــاج حســن أب ــزل الح ــم من ــق ث ــة ممرضي ــة الغربي ــن الجه ــم م المأت
الجهــه الجنوبيــة فيقــع منــزل الحــاج طاهــر التحــو ومــن الشــرق محــات تجاريــة موقوفــة للمأتــم، وفــي الجهــة 

الشــمالية توجــد أرض خاليــة موقوفــة للمأتــم نفســه. 

المؤسس وسنة التأسيس وسبب التسمية:

ــم المايــة حســينية، والتــي ســمي المأتــم علــى  أسســت المأت
أســمها. وعلــى حــد قــول مســئولة المأتــم مليحــة كويتــان بــأن 
ــن  ــن التكه ــه ال يمك ــر أن ــا، غي ــل والدته ــود قب ــم موج المأت
بالســنة التــي شــيد فيهــا المأتــم، ســوى أنــه كان موجــوداً منــذ 
أكثــر مــن 100 عــام، وســجل فــي األوقــاف الحــاج محســن 
أبودريــس، أمــا المتولــي الرســمي فــكان هــو المرحــوم 
ــه أصبحــت  ــن أحمــد أبودريــس، وبعــد وفات الحــاج حســن ب
المســئولة هــي ســعدة بنــت أحمــد أبــو دريــس ومــن ثــم 
أصبــح المســئول منصــور جعفــر عبــدهللا أبــو دريــس واألن 
مــن تباشــر مســئولية إدارة المأتــم هــي مليحــة حســن كويتــان.

مراحل البناء:

مأتــم حســينية بنــت ربــاب لــم يبنــى ســوى مــرة واحــدة ورمــم 
مرتيــن فقــط ومــع ذلــك فــإّن البنيــان يبــدو قويــاً ومتماســكاً، 



تحتــوي الحســينية علــى 12 نافــذه مصنوعــة من خشــب الســاج 
ــذه  ــوزع ه ــد، وتت ــن الحدي ــان م ــد قضب ــذ يوج ــارج النواف وخ
ــكل المجــوف  ــذ الش ــي تأخ ــم والت ــدران المأت ــى ج ــذ عل النواف
ــن  ــاب م ــمالية ب ــة الش ــي الجه ــد ف ــا توج ــدار، كم ــل الج داخ
ــة الشــرقية  ــا الجه ــن، أم ــى مخــزن ونافذتي ــؤدي إل الخشــب ي
يوجــد بهــا نوافــذ تســتخدم روازن )رفــوف( وأغلقهــا بأبــواب 

ــظ األشــياء. تســتخدم لحف

ــت  ــذا قام ــار، ل ــرب األمط ــبب تس ــف بس ــد تل ــقف فق ــا الس أم
إدارةاألوقــاف الجعفريــة بهــدم الســقف وترميمــه لكــي ال 
ــل  ــة يدخ ــى قب ــقف عل ــوي الس ــم، ويحت يتســرب المطــر للمأت
منهــا الضــوء، وكان فــي الســابق يوجــد بهــا ثريــة وبهــا ثمــان 
نوافــذ كل زاويــة نافذتيــن تســتخدمان لإلضــاءة والتهويــة، أمــا 
الجهــة الغربيــة القريبــة مــن الحســينية عرضــت للبيــع اشــترتها 
ــي  ــدر مســاحته بحوال ــخ تق ــي عليهــا مطب ــم، بن ــاف للمأت األوق
40 فــي 40 اســتخدمه مطبخــاً وجــزء منهــا يســتخدم كمخــزن 

ــم. ألغــراض المأت

 

طرق تمويل المأتم

تغطــي نفقــات المأتــم مــن وقفيــات المأتــم ومــن تبرعــات 
ــارع  ــى ش ــل عل ــة تط ــات تجاري ــم مح ــتمعات، إذ للمأت المس
اإلمــام الحســين )ع( ، كمــا أن للمأتــم أرض وقــف فــي الجهــة 

ــرة. ــر مؤج ــا غي ــمالية إال أنه الش

القراء في الحسينية:
وتقــام القــراءة فــي المأتــم طــوال العــام وموســمي محــرم 
وصفــر باإلضافــة إلــى جميــع المناســبات الدينيــة، أمــا أبــرز 
أم محمــد  : مليحــة كويتــان، نزهــة  فهــن  المأتــم  مايــات 
العــرادي، خديجــة بنــت الســيد عدنــان، زكاي بنــت أبــو عقليــن 

وفاطمــة أم حســين.





المرحلة الثانية:
بعــد وفــاة فضــة وأخيهــا ورثــت ســليمة عائلــة ســالمين 
فاضطــرت إلــى بيــع جــزء من أرثهــا لبناء الحســينية وتســكن 
ــرأ فــي الجــزء الجنوبــي مــن  فــي الجــزء اآلخــر، كانــت تق

ــة. الحســينية الحالي

المرحلة الثالثة:
اســتقطعت ســليمة جــزءاً مــن أرثهــا وبنــت حســينية عليهــا 
علــى مســاحة تقــدر بحوالــي 222 متــر مربــع، وتــم تســجيلها 

فــي األوقــاف فــي 06/08/2000م .
الخمســينات واســتخدم  إلــى  البنــاء ربمــا  تاريــخ  يرجــع 
ــادل،  ــقفت بالجن ــورة وس ــارة والن ــينية الحج ــاء الحس ــي بن ف
ــدران  ــي ج ــن)2( ف ــروازن)1( والرواش ــر ال ــزت بكث وتمي
ــة  ــى الجه ــيان يطــان عل ــان رئيس ــينية باب ــينية، للحس الحس
الشــرقية، يؤديــان إلــى قاعــة صغيــرة، يوجــد فــي هــذه 

القاعــة مــن الجهــة الشــمالية والجنوبيــة دورتــي ميــاه.

حسينية سالمة بنت سالمين

ــر مــن  ــى يدهــا عــدد كبي ــذ عل ــة تتلم ــة المنام ــي منطق ــام ف ــق الحٌم ــي فري ــة ف ــرآن معروف ــة ق      فضــة معلم
القارئــات وهــي مــن أسســت القــراءة الحســينية فــي منــزل الحــاج عبــدهللا يعقــوب ســالمين، لــم يكــن لديهــا بنــات 
لــذا أولــت ابنــت أخيهــا رعايــة واهتمامــاً خاصــاً، حتــى أصبحــت هــي القارئــة األولــى لديهــا فــي الحســينية، بعــد 

وفــاة فضــة أصبحــت القائمــة علــى الحســينية ســامة ســالمين.

موقع الحسينية:
     تقــع حســينية ســامة بنــت ســالمين شــرق المنامــة فــي فريــق الحٌمــام، يحــد الحســينية مــن الجهــة الغربيــة 
بيــت عبــدهللا بــن ســالم وســعيد الحــوري، ومــن الجهــة الشــمالية مســجد خلــف، أمــا الجهــة الجنوبيــة فيقــع بيــت 

الحــاج وهــاب خمــدن، ومــن الجهــة الشــرقية شــارع ثــم منــزل بنــات الســيد موســى الســيد جعفــر.

وســبب  التأســيس  وســنة  الحســينية  مؤســس 
التســمية: 

     تأسســت الحســينية علــي يــد فضــة المعلمــة ثــم آلــت 
الواليــة إلــى ابنــة أخيهــا ســلمية يعقــوب ســالمين، أمــا اآلن 
فالمتوليــة الرســمية هــي حنــان حميــدان ومــن بعدهــا الصالــح 

ــا. مــن ذريته

مراحل بناء الحسينية:
مرت الحسينية بالعديد من المرحل البناء والترميم. 

المرحلة األولى:
ــدهللا  ــت عب ــي جــزء مخصــص مــن بي ــراءة ف ــت الق      كان
ــارة  ــاء عب ــرآن، كان البن ــه الق ــم في ســالمين وكمــا كانــت تعل
عــن حجــرة صغيــرة مبنيــة مــن الحجــارة والطيــن ومســقفه 
بحطــب بالجنــدل، وكان خارجهــا حــوش مســقف يطــل علــى 

الفضــاء.



بابــان مــن  بهــا  للقــراءة، والتــي  المخصصــة  القاعــة  ثــم 
الخشــب، والتــي تقــدر مســاحتها بحوالــي 14x7مترمربــع أمــا 
االرتفــاع فحوالــي 4 متــر، تــم توســعت القاعــة فيمــا بعــد، كمــا 
يتوســط القاعــة عــدد مــن األعمــدة المبنيــة مــن الحجــار،  أمــا 
فــي الجهــة الشــمالية مــن القاعــة الرئيســية توجــد قاعــة أخــرى 
ويوجــد آخــر القاعــة فــي الجهــة الغربيــة مطبــخ لحضيــر 
األطعمــة، مبنــى الحســينية قديــم جــداً، غيــر أنــه كثيــراً مــا تــم 

ــم. ــي القدي ــى طــراز المعمــار البحرين ترميمــه، وهــو عل

طرق تمويل الحسينية:
ــت  ــليمة بن ــة س ــد الحاجي ــى ي ــل عل ــينية بالكام ــاء الحس ــم بن ت
ــات  ــينية وقفي ــد للحس ــا توج ــالمين، كم ــن س ــوب ب ــاج يعق الح

ــف. ــاء المصاري ــل أعب ــي تحم ــاهم ف تس

القراء في الحسينية:
ــى  ــة إل ــر باإلضاف ــراءة طــوال موســمي محــرم وصف ــام الق تق

ــد. ــات وموالي ــة مــن وفي ــات الديني ــي الفعالي باق

أما أهم القارئات هن:
أم علي الرقراق  •

نجيبه وخاتون وأم فيصل بنات الزيرة.   •
بنات السيد ناصر  •

أم سيد رضا  •
زهراء على الجشي  •

خاتون الحوري  •

أما الكتب فقد كانت نفسها المعارف عليها في البحرين.
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بناء الحسينية:
     بنــاء الحســنية قديــم جــداً يعــود إلى األربعينيــات، ورممت 
ــي  ــات، اســتخدم ف ــي الثمانيني ــط ف الحســينية مــرة واحــدة فق
ــب  ــن خش ــقف م ــورة، والس ــارة، والن ــينية الحج ــاء الحس بن
الدنجــل، وقصــب البامبــو والحصــر التــي كانــت مــن ســعف 
النخيــل، للحســينية ثاثــة أبــواب، فــي الجهــة الشــمالية 

ــن مــن خشــب الســاج، ــة والشــرقية، مصنوعي والغربي
 ويوجــد علــى طــول جــدران الحســينية الكثيــر مــن الــروازن 
ــوي  ــا يحت ــة الشــرقية، كم ــة والجه ــة الجنوبي ــي الجه ــع ف تق
علــى ثمــان نوافــذ، ثــاث تقــع فــي الجهــة الشــمالية، وخمــس 
نوافــذ فــي الجهــة الغربيــة، فــي الثمانينيــات غطــى الســقف 

حسينية شريفة الخرداوي 

     تأسســت حســينية شــريفة الخــرداوي فــي اربعينيــات القــرن الماضــي علــي يــد شــريفة الخرداوي، والحســينية 
قديمــة جــداً إذ لــم يعمــل لهــا أي صيانــة منــذ بنائهــا االول، والزالــت تحتفــظ بطابــع بنــاء االربعينيــات ونفــس 

الخامــات ومــواد البنــاء المســتخده فــي تلــك الفتــرة. 

موقع الحسينية:
     تقــع الحســينية فــي فريــق المخارقــة الــذي يعــرف حاليــاً أيضــاً بشــارع كانــو بالمنامــة، يحــده مــن الجهــة 
الشــمالية  القســم الباقــي مــن ورث شــريفة الخــرداوي، ومــن الجهــة الغربيــة يقــع القســم الخــاص إلــى ســعيد 
الزيــرة وشــركاه، ومــن الجهــة الجنوبيــة بيــت ملــك ورثــة الحــاج حســن األبيــض ومــن الجهــة الشــرقية بيــت 

أحمــد الكــردي وشــركاه.

تاريخ التأسيس وسبب التسمية:
ــم الخــرداوي بعــد وفاتــه  ــد الســيد ابراهي      تأســس علــى ي
تنــازل ابنــاؤه  الســيد حســن وشــريفة فــي عــام 1966م 
ــام،  ــه اس ــين علي ــمياً للحس ــم رس ــن والده ــم م ــف أرثه بوق
تولــت علــى الحســينية بعــد شــريفة أبنهــا الســيد علــوي الســيد 

ــوي. ــيد عل ــة جعفرالخــرداوي زوجــة الس ــم كميل جــواد، ث
للحســينية اســمان إذ كانــت فــي الســابق تســمى حســينية 
ــرداوي  ــريفة الخ ــم ش ــد باس ــا بع ــت فيم ــا عرف ــادة، كم الس
التــي وهبــت األرض مــن ورثهــا وبنتهــا حســينية مــع أخيهــا 
الســيد حســن الخــرداوي غيــر إن شــريفة ابقــت علــى الجــزء 
ــذي  ــرداوي ال ــريفة الخ ــة ورث ش ــمالية بقي ــة الش ــي الجه ف

ــه. تســكن في



مرافــق صحيــة  للحســينية  واضيــف  الخشــبية،  بالســايت 
ــم يســجلوا رســمياً تبــع الحســينية. ومطبــخ غيــر أنهــم ل

وقفيات الحسينية:
ــن  ــاج حس ــا الح ــريفة وأخوه ــة ش ــى نفق ــت عل ــينية بني الحس
ــات،  ــد مــن الوقفي الخــرداوي بالكامــل، يوجــد للحســينية العدي
بيــت فــي فريــق المخرقــة اوقفتــه الحاجــة فاطمــة بنــت الحــاج 
محمــد ابراهيــم العفــو، ومحــل تجــاري فــي فريــق المخارقــة، 
ــق  ــي فري ــن ف ــجد مؤم ــرب مس ــة بق ــة وبناي ــت طيب ــا أوقف كم
المخارقــة ايضــاً يعــود ريعهــم إلى حســينية شــريفة الخــرداوي. 

القارئات في الحسينية:
ــهري  ــوال ش ــراءة ط ــن بالق ــن يقم ــق كله ــاء الفري ــت نس كان
ــات  ــد والوفي ــت الموالي ــى مياقي ــة إل ــر باإلضاف ــرم وصف مح

ــنة. ــوال الس ط
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ــن  ــه قطــع م ــرش علي ــة مغطــاة بالســراميك وف      األرضي
الســجاد، وبنيــت الحســينية مــن الطابــوق واإلســمنت وغطــى 

ســقفها بالجبــس وجدرانهــا بالســراميك.

طرق تمويل الحسينية:
ــل  ــدهللا الصقي ــة الحــاج عب ــى نفق ــاء الحســينية عل ــم بن       ت
ــى الحســينية . ــة اإلنفــاق عل ــه خيري ــه تولــت أبنت وبعــد وفات
ــرم  ــمي مح ــى موس ــة إل ــام باإلضاف ــراءة طــوال الع ــم الق تت
وصفــر وفــي الســابق تقــام الحســينية حفــات األعــراس 

وجلــوات الزفــاف.
ــا  ــن بعده ــل وم ــدهللا الصقي ــة عب ــرعية لخيري ــة الش والوالي

ــح.   ــح فاألصل ــا األصل ــا وبناته خواته

حسينية الحاج عبدهللا الصيقل

     حســينة الصقيــل مــن المآتــم الحديثــة التأســيس فــي المنامــة تأسســت علــى يــد عبــدهللا الصقيــل، كان الحــاج 
عبــدهللا شــديد الحــب ألهــل البيــت، وكانــت لــه ابنــة اراد لهــا ان تخــدم اإلمــام الحســين طلــب منهــا أن تتعلــم 
القــراءة فــي الحســينيات القريبــة كمــا أحضــر لهــا كتــب الرثــاء لكــي تتقنهــا، قــرأت خيريــة بنــت الحــاج عبــدهللا 
الصقيــل فــي بيــوت الجيــران وفــي المآتــم القريبــة حتــى قــام والــد خيريــة بشــراء األرض المجــاورة لمنزلــه 

وباهــا حســينية.

موقع الحسينية:
     تقــع حســينية الصيقــل فــي وســط المنامــة بالقــرب مــن مأتــم القصــاب، يحــد الحســينية مــن الجهــة الشــمالية 
مركــز اإلمــام الحســين للحيــدر وبعــد الشــارع مــن الجهــة الشــرقية مأتــم طيــوب، أمــا الجهــة الشــرقية فيقــع  
ومســجد الســيد ناصــر، والحــاج عبــاس، ومــن الجهــة الجنوبيــة بعــد الممــر الضيــق يقع مأتــم البهلــول والقصاب.

تاريخ التأسيس والمؤسس:
     تأسســت الحســينية ســنة 1960م علــى يــد الحــاج عبــدهللا 
الصقيــل، والمســؤولة عــن إدارة الحســينية خيريــة بنــت 
الحــاج عبــدهللا الصقيــل، وبحكــم كونهــا مدرســة فــي وزارة 
التربيــة والتعليــم حاولــت قــدر المســتطاع التوفيــق بيــن 
ــا  ــي مهمته ــاعدتها ف ــينية. وس ــي الحس ــراءة ف ــا والق وظيفته

ــا.  صديقاته

مراحل بناء الحسينية:
     مــرت حســينية الصقيــل بثــاث مراحــل ترميــم، للحســنية 
بابــان مــن الخشــب واحــد فــي الجهــة الجنوبيــة، والثانــي فــي 
الجهــة الشــرقية، كمــا يوجــد فــي مقدمــة الحســينة فــي الجهــة 
الجنوبيــة مطبــخ صغيــر ودورة ميــاه وســلم يــؤدي إلــى 
الطابــق الثانــي، الــذي يحتــوي علــى حجــرة إلقامــة المتوليــة 

اثنــاء وجودهــا فــي المنامــة، 
تتوســط الحســينية قبــة تشــبه القبــة التــي توجــد فــي المشــاهد 

بهــا ثمــان نوافــذ للتهويــة واإلضــاءة.







الصيــف، ويفــرش بالحصيــر الــذي تصنعــه النســاء مــن 
ــل.  خــوص ســعف النخي

المرحلة الثانية
 هدمــت الحســينية وبنيــت مــن جديــد فــي عــام 1970م 
ــع  ــم اقتطــاع جــزء مــن مســاحتها لتوســعة الشــارع  ودف وت
مبلــغ التعويــض للشــيخ أحمــد بــن خلــف آل العصفــور، 
وبنيــت بمــواد البنــاء الســائدة فــي تلــك الفتــرة مــن الطابــوق 

واألســمنت. 

ــم  ــوع مــن الخشــب القدي ــاب الحســينية الرئيســي مصن      ب
ــي  ــع ف ــد المدخــل قاعــة تق ــة، بع ــة الجنوبي ــي الجه ــع  ف ويق
الجهــة الشــمالية مــن القاعــة دورة الميــاه ومطبــخ، ثــم بابــان 
كبيــران مقابــل الجهــة الجنوبيــة مصنــوع مــن األلمنيــوم 
يــؤدي إلــى القاعــة الرئيســية المخصصــة للقــراءة الحســينية، 
يتوســط القاعــة أربــع اســطوانات مغطــاة بالكاشــي، ويتوســط 
الســقف فتحــة مربعيــه الشــكل بهــا نوافــذ مــن األلمنيــوم فــي 
جميــع جهاتهــا تســتخدم لإلضــاءة والتهويــة، وذلــك ألن 
بعــض جــدران الحســينية ال يمكــن وضــع نوافــذ فيهــا بســبب 

مأتم شريفة 

حســينية شــريفة أو كمــا يســميها البعــض شــروف حســينية قديمــة أسســها الشــيخ خلــف العصفــور واشــرف علــى 
إدارتهــا وجهــاء عائلــة العريــض ويرجــع ســبب الشــراكة فــي ذلــك لوجــود نســب بيــن العائلتيــن، والحســينية 
ماصقــة لحســينية العريــض الرجاليــة، وكانــت تتولــى القــراءة والخدمــة فــي الحســينية ســيدة تســمى شــريفة 
والتــي اســكنها الشــيخ خلــف فــي الحســينية التــي ســميت الحســينية علــى اســمها ، وبعدهــا فاطمــة بنــت الشــيخ 

خلــف.

موقع الحسينية:
     تقــع حســينة شــريفة شــرق المنامــة فــي الفريــق المعــروف ســابقاً فريــق الحطــب حاليــاً فريــق كانــو، يحــده 
مــن الشــرق شــارع الشــيخ عيســى، ومــن الغــرب حســينية العريــض للرجــال ومــن الجهــة الجنوبيــة شــارع بــه 

مواقــف لســيارات مرتــادي الحســينية، ومــن الجهــة الشــمالية أمــاك خاصــة.

تاريخ تأسيس الحسينية والمؤسس:
اســس الحســينية ســماحة الشــيخ خلــف أل العصفــور والــذي 
اوصــى أن ينفــق علــى المجالــس الحســينية فــي جميــع 
ــدون  ــيعة وب ــد الش ــا عن ــارف عليه ــة المتع ــبات الديني المناس

ــاع، انقط
بعــد وفــاة الشــيخ خلــف رحمــه هللا آلــت الواليــة إلــى فاطمــة 
بنــت الشــيخ خلــف التــي كانــت متزوجــه مــن ســالم بــن علــي 
ــد  ــيخ أحم ــى الش ــة إل ــت الوالي ــا آل ــد وفاته ــض، وبع العري

ــور رحمــه هللا.   العصف

مراحل بناء الحسينية:

المرحلة األولى:
     كانــت الحســينية فــي الســابق قبــل هدمهــا وبناؤهــا فــي 
ــرة  مــن  ــك الفت ــي تل ــواد الســائدة ف ــة بالم عــام 1968م مبني
ســعف النخيــل ثــم مــن األحجــار والطيــن والجــص ومســقوفة 
بحطــب الدنجــل الــذي يغطيــه القصــب المســتورد آنــذاك 
مــن العــراق، أمــا األرضيــة كانــت تغطيهــا الحصــى الناعــم 
الــذي يجلــب مــن البحــر والــذي يمتــاز ببرودتــه فــي فصــل 



أنهــا ماصقــة بجدارأخــر،  جــدران الحســينية مغطــاة بالكامــل 
بالكاشــي ،أمــا الســقف فهــو مغطــى بالجبــس.

     فــي عــام 1970م قــام المتولييــن علــى الحســينية بترميمهــا ، 
وذلــك بعــد وفــاة  المتوليــة فاطمــة بنــت الشــيخ خلــف العصفور 

زوجــة ســالم بــن علــي العريض.

وقفيات الحسينية:
     للحســينية ثــاث عقــارات موقوفــة علــى حســينية شــريفة، 
فــي الجهــة الشــمالية للحســينية توجــد محــات تجاريــة موقوفــة 

علــى الحســينية.
ــم  ــم البراهي ــد الكري ــف عب ــي الواق ــت الصيرف ــد بي ــا يوج كم
الصيرفــي وبيــت الحــوري الوقــف عبــاس بــن مكــي الحــوري.
ــه  ــة الحــورة وهــذا الوقــف يصــرف من       وبيــت فــي منطق
ــم شــروف العريــض والثانــي  ــن القســم األول لمأت ــى مأتمي عل
إلــى مأتــم نصــرة بنــت الحــاج علــي بــن اســماعيل فــي فريــق 

الفاضــل والقســم آلخــر لمأتــم الحــدادة للرجــال. 
كمــا يوجــد عقــار مــن الواقفــة فاطمــة بنــت الشــيخ خلــف 
زوجــة ســالم العريــض ورثهــا مــن أبيهــا ويعــود ريعــة علــى 

مأتــم شــروف والوصــي علــى العقــار الشــيخ أحمــد بــن خلــف 
ــه هللا.   ــور رحم العصف





المرحلة الثانية:
     فــي عــام 1968م تــم هــدم الحســينية، وأعيــد بناؤهــا علــى 
نفقــة ابنــاء الحــاج جعفــر الخواجــة ونقلــه مــن الجهــة الغربيــة 

إلــى الجهــة الجنوبيــة المــكان الحالي.
ــراءة  ــرة المخصصــة للق تتكــون الحســينية مــن القاعــة الكبي
ــرة وحــوش مكشــوف،  ــخ وحجــرة صغي ــاه ومطب ودورة مي

ــرة.  وقاعــة صغي
تقــع الحســينية فــي فريــق البيــوت فيــه متاصقــة، ال يوجــد 
للحســينية ســوى منفــذ واحــد، الباب الرئيســي للحســينية يوجد 
فــي الجهــة الشــرقية، بعد الباب الرئيســي يوجــد حوش مفتوح 
علــى الفضــاء، الجهــة الشــرقية توجــد دورة الميــاه والمطبــخ 
ثــم فــي الجهــة الجنوبيــة توجــد القاعــة المخصصــة للقــراءة، 
ــى الحــوش  ــن الخشــب األول يطــل عل ــان م ــا باب القاعــة له
والثانــي يــؤدي إلــى قاعــة صغيــرة تربــط بيــن الحجــرة 
المخــزن وقاعــة القــراءة، توجــد فــي الحســينية أربــع نوافــذ 
مصنوعــة مــن الحديــد، اثنتــان فــي الجهــة الشــرقية، واثنتــان 
ــن  ــطوانتان م ــينية اس ــط الحس ــمالية، تتوس ــة  الش ــي الجه ف

حسينية الخواجة

    أكثــر مــن مئــة عــام يرجــع تاريــخ تأســيس حســينية الخواجــة للنســاء الواقعــة فــي فريــق الحطــب بالمنامــة، 
عائلــة الخواجــة هــي إحــدى العوائــل المشــهورة التــي عاشــت فــي منطقــة العاصمــة بالقــرب مــن محــل عملهــم 
حيــث كانــوا يعملــون فــي خياطــة العبــاءات البحرينــة المشــهورة فــي الخليــج، يوجــد العديــد مــن الحســينيات 
فــي هــذا الفريــق كلهــا فــي الغالــب أهليــة، يرجــع تاريــخ تأسيســها إلــى مئــات الســنين، الحســينية ســجلت رســمياً 

باألوقــاف فــي فبرايــر الموافــق 1940م. 

موقع الحسينية:
     تقــع الحســينة فــي فريــق الحطــب شــرق المنامــة، يحــد الحســينية مــن الجهــة الجنوبيــة منــزل الحــاج أحمــد 
بــن عبــدهللا الخواجــة، وفــي الجهــة الشــمالية بيــت أوالد عبدعلــي المســقطي، والجهــة الشــرقية شــارع عــام ، 

أمــا الجهــة الغربيــة يقــع مأتــم القصــاب.

المؤسس وسبب التسمية:
     اســس الحســينية الحــاج حســن الخواجــة، وذلــك لزوجتــه 
لتقيــم التعزيــة فيهــا، بعــد وفاتهــا تولــى الواليــة الحــاج أحمــد 
ــم  ــرة ث ــه نص ــة زوجت ــتلمت الوالي ــة، اس ــن الخاج ــن حس ب
ــا  ــة لولده ــت الوالي ــه جعل ــم أمين ــر الخواجــة، ث الحــاج جعف
الحــاج حســين ثــم تنــازل عــن الواليــة إلــى ريــاض الخاجــة، 
ســميت الحســينية بهــذا االســم نســبة ألســم لعائلــة المؤســس 

نفســها.

مراحل بناء الحسينية وترميمها:

المرحلة األولى:
مأتــم الخواجــة بنــى فــي األربعينيــات مــن القــرن الماضــي 
حيــث كان مبنــي مــن مــواد الخــام الســائدة فــي تلــك الفتــرة 
ــف مــن خطــب الدنجــل، كان  ــن، والق مــن الحجــارة، والطي
المأتــم يقــع فــي الجهــة الغربيــة ، وغيرهــا مــن المــواد 

ــرة. ــك الفت ــي تل الســائدة ف



ــوق واإلســمنت  ــاء الحســينية الطاب ــي بن اإلســمنت، اســتخدم ف
وســقف بالخشــب الــذي تــم تغطيتهــا باأللــواح الخشــبية، الحالــة 

المعماريــة للحســينية قديمــة. 

القارئات في الحسنية:
ــاح  ــي نج ــت الحال ــي الوق ــا ف ــة، أم ــاً “عــاوة” التوباني قديم

ــق. ــة والفري ــاء العائل ــرزوق ونس الم

طرق تمويل الحسينية:
     تــم البنــاء علــى نفقــة ابنــاء الحــاج جعفــر الخواجــة، واآلن 
ــد  ــا يوج ــه، كم ــاق علي ــى اإلنف ــة تتول ــة الخواج ــزال عائل الت
للحســنية أوقــاف، بيــت فــي فريــق الحمــام ومحليــن تجارييــن 
حســن  بــن  أحمــد  الحــاج  أوقفهــم  المخارقــة،  فريــق  فــي 

للحســينية.





مراحل بناء الحسينية:
مرت الحسينية بالعديد من مراحل البناء والترميم.

المرحلة األولى:
 60x50 ــي ــدر بحوال ــاحة تق ــى مس ــينية عل ــت الحس      بني
ــار   ــه أحج ــتخدمت في ــيطاً اس ــاً وبس ــاء قديم ــر، وكان البن مت
ــل  ــعف النخي ــقُف بس ــر وس ــن البح ــب م ــذي يجل ــرش ال الف
علــى غــرار التصميــم الســائد فــي بنــاء بيــوت المنامــة فــي 

ــرة.  ــك الفت تل

المرحلة الثانية: 
     فــي األربعينــات هدمــت الحســينية بالكامــل وبينــت مــن 
الحجــارة، وكان عبــارة عــن قاعــة ال يوجــد بهــا ابــواب بــل 
أقــواس كبيــرة مفتوحــة علــى حــوش مفتــوح علــى الفضــاء، 
محاطــة  تكــون  التــي  الخشــبية  بالنوافــذ  ملئيــة  والقاعــة 
بقضبــان حديديــة، كمــا يوجــد بــاب رئيســي واحــد مصنــوع 

حسينية السادة الشرقي 
     مأتــم الســادة الشــرقي يقــع فــي فريــق الحطــب ســابقاً كانــو حاليــاً، فــي شــرق المنامــة، يحــد الحســينية مــن 
الجهــة الشــمالية بيــت الوجيــه جــواد العريــض، ومــن الجهــة الجنوبيــة بيــت الحــاج محســن الخــور، ومــن الجهــة 
ــة للحســينية  ــن موقوف ــع دكاكي ــة فتق ــي التاجــر، أمــا مــن الجهــة الغربي ــت الســيد عل ــق بي الشــرقية بعــد الطري

وبنايــة الحــاج حســين أحمــدي.

تاريخ التأسيس والمؤسس:
     أســس الحســينية الســيد علــوي الســيد جــواد ويقــدر عمــر 
الحســينية بحوالــي 90 ســنة تقريبــاً علــى حــد قــول المتولــي 

الحالــي.
     لــم يتــزوج الســيد علــوي ولــم يكــن لــه ورثــة لــذا أوقــف 
البيــت الــذي يســكنه ليقــام عليهــا حســينية يرثــى فيها الحســين 
ــن  ــف ب ــاج يوس ــى الح ــة إل ــت الوالي ــه انتقل ــد وفات )ع(. بع
محمــد المخــرق حتــى عــام 1941م انتقلــت الواليــة إلــى 
الحــاج محمــد بــن يوســف لمخــرق الــذي توفــي ســنة 1965م 

ثــم انتقلــت الواليــة الحــاج عبــد المحســن المخــرق.

ــي الحســينية   ــراءة  ف ــت مســؤولة عــن الق ــي كان ــا الت      أم
فهــي الحاجــة مهديــة بنــت الحــاج عبــدهللا أبوديــب وتســاعدها 
ــا  ــينية معه ــؤون الحس ــى ش ــة، وكان يتول ــا أمين ــة ابنه زوج

ابنهــا غــازي بــن أحمــد المخــرق.



ــن بالمســامير النحاســية. مــن خشــب الســاج المزي
المرحلة الثالثة:

     فــي العــام 1974م تــم هــدم الحســينية بالكامــل للمــرة الثالثة، 
وأعيــد بناؤهــا علــى مســاحة تقــدر بحوالــي 80x60 متــر 
مربــع، فــي عهــد المتولــي عبــد المحســن المخــرق، بنــي علــى 
الطــراز الحديــث، البــاب الرئيســي يقــع فــي الجهــة الشــرقية، 
ــوم  ــق األموني ــوح مســقف برقائ ــر مفت ــاب حــوش كبي ــد الب بع
الــذي يطلــق عليــه بالعاميــة ) الجينكــو( تقــدر مســاحته بحوالــي 

25x40 متــر مربــع.
  يحتــوي الحــوش علــى دورة ميــاة ومطبخ لتحضيــر األطعمة، 
ــراءة  ــة المخصصــة للق ــع القاع ــة فتق ــة الجنوبي ــي الجه ــا ف ام
ــاب  ــع، ب ــر مرب ــي 60x50 مت ــاحتها بحوال ــدر مس ــي تق والت
القاعــة مصنــوع مــن األلمنيــوم يطــل علــى الجهــة الشــمالية، 

ويتوســط نافذتيــن فــي نفــس الجهــة.
كمــا توجــد أربــع نوافــذ تطــل علــى الجهــة الشــرقية. فــي وســط 
القاعــة أربــع اســطوانات يعلوهــا )عرشــة( كمــا يطلــق عليهــا 
ــة واإلضــاءة،  ــذ تســتخدم للتهوي ــا نواف ــارة فتحــة به وهــي عب
الســقف مغطــى بالجبــس، والجــدار نصفــه مغطــى بالكاشــي، 

مؤثــث بالكامــل.

القارئات في الحسينية:
زكية السيد أحمد السيد محمد  •

نجيبة السيد مهدي  •
الحاجة مهدية الدالل   •
أم عبد الهادي خلف  •

     القــراءة فــي الحســينية طــوال العــام باإلضافــة إلــى موســمي 
محــرم وصفــر، تــم تغييــر النمــط الســائد فــي القــراءة فجلبــت 
ــث  ــلوب حدي ــة بأس ــرات الديني ــاء المحاض ــرات إللق المحاض

يتماشــى مــع رغبــة الجيــل الحالــي.

طرق تمويل الحسينية:
     يتــم تمويــل الحســينية مــن مدخــول الحســينية، عــن طريــق 
ــد  ــا يوج ــراءة، كم ــم الق ــال موس ــن خ ــن، وم ــن عقاريي بيتي
ــا  ــاً كله ــاً تجاري ــر مح ــد عش ــي أح ــات حوال ــينية وقفي للحس

ــينية. ــى الحس ــا إل ــب ريعه مؤجــرة يذه



صورة الوثيقة
Title Deed’s Picture

خارطة العقار
Title Deed’s Picture





حسينية المحروس 

     حســينية المحــروس مــن الحســينيات الصغيــرة 
الواقعــة فــي فريــق المخارقــة  شــارع المتنبــي غرب 
المنامــة، يحــد الحســينية مــن الجهــة الشــرقية فيوجــد 
شــارع ضيــق ثــم مدرســة أبــو بكــر الصديــق التــي 
ــا  ــة، أم ــاً المدرســة الجعفري ــا قديم ــق عليه كان يطل
الجهــة الجنوبيــة فيقــع بيــت الحــاج حســن بــن محمــد 
ــع  ــة الشــمالية يق ــن الجه ــي المحــروس، وم ــن عل ب

بيــت الســيدة معصومــة الموســوي.

سنة التأسيس والمؤسس:
ــاً،  ــل 80 عــام تقريب تأسســت حســينة المحــروس قب
ــوب  ــن يعق ــت الحــاج يوســف ب ــد نصــرة بن ــى ي عل
الســلمابادي التــي كانــت تعــرف باســم )حبــاب(. 
بعــد وفاتهــا تولــت الحســينية  ابنتهــا معصومــة 
المحــروس وألن معصومــة لــم تنجــب آلــت الواليــة 
إلــى ابنــة أخيهــا أم ســيد رضــي تاجــة بنــت الحــاج 

ــروس. ــدهللا المح ــن عب ــن ب حس

مراحل بناء الحسينية:
تــم اقتطــاع جــزء مــن بيــت عائلــة المحــروس 
وبنــي عليهــا الحســينية علــى مســاحة تقــدر بحوالــي 

30x40 متــر مربــع.

البــاب الرئيســي للحســينية يقــع فــي الجهــة الشــرقة 
مباشــرة علــى القاعــة المخصصــة للقراءة، ويتوســط 
نافذتيــن مصنوعيــن مــن األلمنيــوم، الحســينية مبنيــة 
مــن الطابــوق ومســقفه باإلســمنت المغطــى بالجبس.
 أمــا االرضيــة فبنيــت مــن الســراميك الــذي غطــي 
بقطــع الســجاد، وفــي نهايــة القاعــة فــي الجهــة 
الغربيــة يوجــد ســلم يــؤدي إلــى األعلــى الــذي يوجــد 
فيــه مخــزن، أمــا تحــت الســلم فقــد بنيــت دورة ميــاه 
صغيــرة، كمــا يوجــد فــي الجهــة الجنوبيــة حــوض 

ــم. ــر الســتعمال المأت صغي
أمــا الحالــة المعماريــة للحســينية فهــي متوســطة 

ــه. ــق خدمي ــه مراف ــد ب ــه ال توج ــر أن غي

طرق تمويل الحسينية:
تــم بنــاء الحســينية بالكامــل علــى نفقــة الحاجــة 
والتهــا  مــن  ورثهــا  مــن  المحــروس  معصومــة 
نصــرة الســلمابادي. أمــا األرض فهــي ملــك عائلــة 

المحــروس.

أهم القارئات في الحسينية:
ــة،  ــيدة تاج ــن الس ــينية ه ــي الحس ــات ف ــم القارئ اه

وصديقــة العلــوي، أم جاســم، ونجيبــة.





عبــد الجليــل العليــوات وبنــى الحســينية مــن جديــد علــى نفقته 
الخاصــة فــي نفــس المقــع ومســاحة أكبــر بقليــل واســتخدم في 
بنــاء الحســينية الحجــارة والطيــن والجــص وســقف بحطــب 
الجنــدل قصــب “المبامبــو”، وللحســينية عــدد كبيــر مــن 
النوافــذ الخشــبية والــروازن علــى طــول جــدران الحســينية، 
ــب  ــذي يجل ــم ال ــينية بالحصــى الناع ــة الحس وتغطــى أرضي
ــة  مــن البحــر، كمــا كان للحســينية اســطوانات ضخمــة مبني

مــن الحجــارة، وبابــان مــن خشــب الســاج. 

فــي عــام 2010م قــام المتولــي الحالــي عبــد الكريــم العليوات 
بترميــم الحســينية وبنــاء بعــض المرافــق فيها. 

مســاحة الحســينية الحاليــة هــي تقريباً 200 متــر مربع، الباب 
الرئيســي للحســينية األن يطــل علــى شــارع اإلمــام الحســين 
ــض  ــاب الرئيســي ممــر عري ــد الب ــوب، وبع ــة الجن )ع( جه
بــه دورة الميــاه، والقاعــة المخصصــة للقــراءة والتــي تقــدر 
ــواب،  ــة أب ــع، للقاعــة ثاث ــر مرب ــي 115مت مســاحتها بحوال
ــس  ــمالية، وخم ــة الش ــي الجه ــن ف ــرق وبابي ــي الش ــد ف واح

حسينية النشمي

تأســس مأتــم النشــمي للنســاء علــى يــد عائلــة العليــوات، وهــي إحــدى العوائــل المعروفــة فــي المنامــة، غيــر أّن 
الحســينية عرفــت باســم النشــمي ويرجــع ســبب التســمية جــزء مــن البيــت التــي تقــام فيــه القــراءة مؤجــر علــى 

عائلــة تســمى النشــمي فعــرف المأتــم باســم هــذه العائلــة.

موقع الحسينية:
     تقــع الحســينية فــي فريــق المخارقــة فــي قلــب الســوق جنــوب المنامــة، فــي شــارع اإلمــام الحســين عليــه 
الســام، يحــد الحســينية مــن الجهــة الجنوبيــة بيــت عائلــة المنصــور، ومــن الجهــة الغربيــة طريــق ثــم يقــع بيــت 

عائلــة العابــد، أمــا الجهــة الشــرقية فيقــع بيــت عائلــة الســيد جعفــر الســماك.

سنة التأسيس والمؤسس:
      يرجــع تاريــخ تأســيس هــذه الحســينية إلــى ســنة 1928 
م  علــى يــد مدينــة أحمــد العليــوات التــي ورثتهــا مــن جدتهــا 
بعــد أن قامــت بشــراء منــزل العائلــة بعــد وفــاة مدينــة 
ــيد  ــة الس ــدة كميل ــا الوحي ــينية ابنته ــت الحس ــوات ،ورث العلي
ــراً  ــهر ونظ ــة اش ــا أربع ــي كان عمره ــار والت ــد المخت ماج
لصغــر ســنها آلــت الواليــة إلــى خاالتهــا منهــم عاتكــة 
ــه  ــو الوجي ــكان المســؤول ه ــم ف ــل المأت ــا تموي ــوات أم العلي

عبدعلــي العليــوات.

مراحل البناء:
المرحلة األولى:

     فــي عشــرينيات القــرن الماضــي كانــت البيــوت فــي 
البحريــن تبنــى مــن فــروش والطيــن ويســقف بســعف النخيل.

المرحلة الثانية:
ــي  ــد عبدعل ــى ي ــات عل ــي األربعيني ــينية ف ــت الحس      هدم



نوافــذ اثنتــان فــي الجهــة الشــمالية وثــاث فــي الجهــة الغربيــة، 
ــى  ــط غط ــقف فق ــا الس ــطوانتين أم ــينية اس ــط الحس ــي وس وف
بالســجاد،  المغطــى  الســراميك  مــن  واألرضيــة  بالجبــس، 

وفــرش بالكراســي علــى طــول جــدران الحســينية.

طرق تمويل الحسينية:
ــرة  ــينية ام ــه للحس ــت اوقفت ــاري وبي ــل تج ــينية مح      للحس
كانــت تقــوم علــى الحســينية غيــر أّن  البيــت لــم يســجل رســميا 

ّعلــى الرغــم مــن  وجــود وصيــة عليهــا شــهود.

القارئات في الحسينية:
كميلة مختار  •

أم محمود بتول وبعض نساء الفريق  •





المرحلة األولى:
     كانــت الحســينية جــزءاً مــن منــزل الحــاج كاظــم المعبــر 
ــن  ــط بي ــاب يرب ــه ب ــزل عــن الحســينية جــدار ل يفصــل المن
البيــت والحســينية، كانــت القــراءة الحســينية تقــام فــي طيــارة 
مســقفه بالســعف وفتوحــه علــى الفضــاء ثــم انتقلــت القــراءة 
ــع الشــكل  ــاء مرب ــارة عــن  بن ــى المربعــة والتــي هــي عب إل
مبنــي مــن الحجــارة ومســقف بالجنــادل ويحتــوي علــى نوافــذ 
ــينية  ــد، للحس ــن الحدي ــان م ــا قطب ــب وبه ــن الخش ــده م عدي
أربعــة أبــواب مــن الخشــب، اثنــان فــي الجهــة الشــرقية 
واثنــان فــي الجهــة الجنوبيــة مقابــل منــزل الحــاج كاظــم، أمــا 

األرض فغطيــت بالرمــل المجلــوب مــن البحــر .

المرحلة الثانية:
ــاة الحــاج كاظــم هدمــت المربعــة مــن األســاس       بعــد وف
ــمنت،  ــوق واإلس ــن الطاب ــث م ــى الطــراز الحدي ــت عل وبني
الحســينية تتكــون مــن قاعــة كبيــرة للقــراءة وقامــت أســماء 

حسينية الحاج كاظم 

     حســينية الحــاج كاظــم مــن الحســينيات العريقــة فــي المنامــة وإن لــم يســتطيع أحــد معرفــة التأريــخ الحقيقــي 
الــذي تأسســت فيــه هــذه الحســينية غيــر أن اقــدم المســتمعات فــي الحســينية تذكــر وجــود الحســينية أكثــر مــن 
مائــة عــام، تتنــاول إدارتهــا ابــاً عــن جــد، كمــا أنهــا تأسســت فــي البدايــة للرجــال وكانــت النســاء يســتمعن إلــى 

العــزاء فــي أماكــن خصصــت لهــن.

موقع الحسينية:
     تقــع الحســينية فــي غــرب المنامــة فــي فريــق المخارقــة، يحــده مــن الشــرق بيــت ملــك خــاص ثــم الطريــق، 
ثــم مــن الجنــوب منــزل ميــرزا وعابــد أبنــاء حســن الزاهــر، ومــن الجهــة الغربيــة بيــت ورثــة محمــد ســعيد 

عبــدهللا.

مؤسس الحسينية: 
    يرجــع تأســيس الحســينية إلــى أكثــر مــن قــرن مــن الزمــان 
ــول أن  ــة تق ــر أن المتولي ــتمعات غي ــض المس ــى رأي بع عل
ــد  ــب تحدي ــذا يصع ــل، ل ــد جي ــاً بع ــة جي ــينية متوارث الحس

ســنوات تأسيســها. 
تأسســت علــى يــد الحــاج كاظــم المعبــر وبعــد وفاته اســتلمتها 
الجــدة مدينــة بنــت لمعبــر وتحولــت فــي عهدهــا إلــى مجلــس 
عــزاء خــاص بالنســاء، ثــم توارثــت بناتهــا وحفيداتهــا اســماء 
منصــور وزوجــة إبيهــا بيبــي ســلمان الزيــرة وزهــراء  
الخيــاط مســؤولية الحســينية، بعــد وفاتهــم تولــى المســؤولية 
ابنــاء وبنــات الخيــاط مثــل أنيســة الخيــاط وأبــو محمــد صادق 

الخيــاط.

مراحل البناء:
مرت الحسينية بالعديد من مراحل البناء والترميم.



ــرة   ــارة عــن قاعــة كبي ــى الحســينية وهــو عب ــا إل بضــم ورثه
ــى  ــذة تطــل عل ــي الغــرب، وناف ــذ ف ــاث نواف ــى ث ــوي عل تحت

ــي. ــزل المتول ــة من الشــرق جه
 يتوســط القاعــة اربــع اســطوانات مــن االســمن المغطــى 
ــة  ــي وســط الســقف فتحــة اشــبه بالقب ــا يوجــد ف بالكاشــي، كم
ــمالية  ــة الش ــا الجه ــوء، أم ــول الض ــة ودخ ــذ للتهوي ــا نواف له
ــة  ــان واحــدة مخــزن والثاني ــان صغيرت ــى حجرت ــوي عل فتحت
مكتبــة مفتوحتــان علــى القاعــة المخصصــة للقــراءة، فــي 
الجهــة الجنوبيــة يقــع البــاب الرئيســي، علــى اليميــن تقــع دورة 

ــت.  ــي المواقي ــاخ ف ــتغل للطب ــرة تس ــاه، وحج المي

     قامــت أســماء بضــم ورثهــا إلــى المأتــم وهــو عبــارة عــن 
ــل  ــر لمدخ ــا أن المم ــم كم ــى المأت ــن عل ــن المضافتي الحجرتي
ــور  ــم منص ــد الكري ــماء عب ــه أخ اس ــزء من ــرع بج ــم تب المأت
الحــاج  ورثــة  المعبــر  منصــور  مراتــب  وخالتــه  المعبــر 
منصــور المعبــر، وقبــل ثــاث ســنوات وهبــت عائلــة القميــش 
جــزءاً مــن أماكهــم ليضــاف علــى الحســينية بنيــت فيهــا دورة 
ــى  ــع عل ــي تق ــخ فيهــا الطعــام والت ــي يطب ــاه والحجــرة الت المي

ــوب. ــة الجن الشــارع جه

أسماء القارئات في الحسينية:
خاتون بنت الما أحمد   •

أم سيد هاني خديجة الحاي  •
الماية خيرية أم سيد نادر  •
مريم سيد سلمان الحاي  •

سكينه بنت الما أحمد بن محمد بن عبدهللا  •
القائمات على خدمة الحسينية:

صفية عبدهللا النشيط  •
نعيمة خلف  •
صفية خلف  •





ــة. ــح الحكوم ــينية لصال ــص الحس ــق وق الطري
 

المرحلة األولى:
ــارة عــن قاعــة  ــاء الحســينية عب ــات كان بن ــي الثاثيني      ف
كبيــرة مربعــة الشــكل وليــوان كبيــر مســقف ومفتــوح علــى 
الفضــاء يوجــد فــي القاعــة ثــاث أســطوانات واربعــة ابــواب 
تطــل علــى الجهــة الجنوبيــة، مبنــي مــن الحجــارة والطيــن، 
والســقف مــن الدنجــل وقصــب البابــو واالبــواب مــن خشــب 
ــة  ــك الحقب ــي تل ــاء الســائدة ف ــواد البن ــى غــرار م الســاج عل

الزمنيــة.

المرحلة الثانية:
     هــدم البنــاء وأعيــد بنــاؤه علــى يــد رجــال الفريــق 
ــاع  ــم اقتط ــم ت ــه ث ــن بنائ ــنة م ــرين س ــورين،بعد عش الميس
جــزء مــن الحســينية للشــارع الرئيســي ضمــن التطــور 

العمرانــي فــي منطقــة المنامــة.

مأتم طيبة الشرقي

تقــع حســينية طيــوب فــي الســوق القديمــة فــي فريــق المخارقــة بالمنامــة، يحــد الحســينية مــن الجهــة الشــرقة 
بيــت الحــاج حســن الســماك، ومــن الجهــة الغربيــة بيــت الحــاج منصــور، ومــن الجهــة الجنوبيــة بيــت عائلــة 

العليــوات والعلــوي، أمــا الجهــة الشــمالية فيقــع الشــارع الرئيســي ثــم بيــت الســعدون.

سنة التأسيس والمؤسس:
ــة  ــول المتولي ــا تق ــينية كم ــيس الحس ــخ تأس ــع تأري      يرج
الحاليــة نقــاَ عــن جدتهــا انهــا منــذ نشــأتها والحســينية قائمــة 
ــان،  ــرن م الزم ــن ق ــر م ــل أكث ــأت قب ــا أنش ــح أنه ــذا يرج ل

ــار الســن. ــك مــن خــال كب ــى ذل وتســتدل عل
تأسســت الحســينية علــى يــد أنيســة المحــروس غيــر أن الــذي 
قامــت ببنائهــا طيبــة وذلــك بعــد أن ورثــت أرضــاً خصصتهــا 
لبنــاء حســينية، إذ كانــت فــي الســابق تقــرأ جدتهــا مــن أمهــا 

خاتــون الســيد مكــي فــي بيــت العائلــة.

مراحل بناء الحسينية:
     مــر بنــاء الحســينية بالعديــد مــن مراحــل البنــاء والترميــم 
اذ كانــت الحســينية فــي الســابق مبنيــة علــى ضعــف المســاحة 
ــة أدى  ــي المنام ــر الطــرق ف ــال تطوي ــر أّن أعم ــة غي الحالي

إلــى تقليــص مســاحتها.
ــد  ــات، وبع ــي الثاثين ــرة ف ــن أول م ــينية مرتي ــت الحس هدم
ــي  ــار ف ــبب االعم ــه بس ــم هدم ــا ت ــن بنائه ــنة م ــرين س عش



المرحلة الثالثة: 
     هــدم المأتــم وأعيــد بنــاؤه علــى الشــكل الحالــي مــن الطابوق 
واالســمنت، البــاب الرئيســي للحســينية يقــع فــي الشــارع العام، 
ويطــل مباشــرة علــى القاعــة المخصصــة للقــراءة، و تحتــوي 

القاعــة علــى بابين.
 البــاب الرئيســي يقــع فــي الجهــة الشــمالية، والثانــي فــي الجهــة 
الجنوبيــة، كمــا يحتــوي علــى ثــاث نوافــذ اثنتــان فــي الجهــة 
ــه فتحــة  فــي الشــمال وواحــدة فــي الجنــوب، الســقف توجــد ب
ــا الضــوء  ــذ منه ــذ ينف ــن النواف ــى عــدد م ــوي عل ــة تحت للتهوي
للداخــل، فــي الجهــة الجنوبيــة للحســينية توجــد دورة ميــاه 
ومطبــخ صغيــر إلعــداد األطعمــة، وقــد مــّول البنــاء مــن 
التعويضــات التــي دفعتهــا الحكومــة عوضــاً عــن األرض 
التــي اقتطعــت لبنــاء الشــارع فضــاً عــن تبرعــات مــن التجــار 

ــي. واألهال

القراء في الحسينية: 
     المتوليــة الحاليــة تقــوم بخدمــة المســتمعات مــع نســاء 
ــي الحســينية  ــرأّن ف ــق يق ــا أن بعــض نســاء الفري ــق، كم الفري
التــي تفتــح أبوابهــا طــوال العــام للقــراءة فــي المواليــد والوفيات 

كمــا تقــرأ موســمي محــرم وصفــر.

طرق تمويل الحسينية:
ــرم  ــال مح ــتمعات خ ــه المس ــا تدفع ــينية مم ــّول الحس      تم
وصفــر، كمــا يوجــد محليــن تجاريــن فــي المنامــة وقــف 

لحســينية طيبــة الشــرقي.    





بحكــم قدمهــا ففــي عهــد المتوليــة الحاليــة مريــم أعيــد بنــاؤه 
ثــاث مــرات، كمــا تقــول أن الحســينية هدمــت واعيــد بناؤهــا 

قبــل والدتهــا.
     قديمــاً كان المأتــم مبنــي مــن الحجــارة ومســقف بحطــب 
الدنجــل ومغطــى بحصيــر مصنــوع مــن الخــوص، ولــه 
نوافــذ مــن الحطــب وقضبــان مــن الحديــد، وهــو عبــارة عــن 

ــى بعضهمــا. )حوشــين( مفتوحيــن عل
ــس  ــى نف ــاؤه عل ــد بن ــم وأعي ــدم المأت ــة به ــت العائل      قام
وحــوش  واحــده  بقاعــة  لكــن  الطــراز  ونفــس  المســاحة 
ــة،  ــذ للتهوي ــا نواف ــة له ــينية عرش ــي ســقف الحس ــوح، ف مفت

حسينية زينب بوعقلين 

ــة بالقــرب مــن مســجد مؤمــن الشــهير داخــل  ــق المخارق ــي فري ــوب المنامــة ف ــن جن ــع حســينية بوعقلي      تق
ممــرات ضيقــة وهــو مــن المآتــم القديمــة فــي المنامــة يحــد الحســينية مــن الجهــة الشــرقية مســجد مؤمــن، ومــن 
الجهــة الغربيــة بيــت يوســف العســماوي، ومــن الجهــة الجنوبيــة بيــت الحــاج صالــح الصيرفــي، أمــا الجهــة 

الشــمالية فيقــع مبنــى تابــع لألوقــاف الجعفريــة.

سبب التسمية وتاريخ التأسيس والمؤسس:
ــن  ــن بوعقلي ــت حس ــب بن ــينية زين ــينية حس ــم الحس       اس
ــا  ــة ألنه ــوب المعلم ــم زن ــم مأت ــرف باس ــاً تع ــت قديم وكان

ــينية. ــراءة الحس ــرآن والق ــم الق ــت تعل كان
 يرجــع تاريــخ تأســيس الحســينية إلــى أكثــر مــن قــرن مــن 
الزمــان حســب قــول المتوليــة الحاليــة مريــم حســن بوعقليــن.

مراحل بناء الحسينية:
ــم  ــاء والترمي ــد مــن مراحــل البن      مــرت الحســينية بالعدي



كمــا تحتــوي القاعــة علــى ثــاث نوافــذ فــي الجهــة الجنوبيــة 
ــرقية. ــة الش ــي الجه ــان ف ــع نافذت ــي م ــاب الرئيس والب

     فــي الســنوات األخيــرة تــم ترميــم الحســينية وأصبــح البــاب 
ــي  ــع ف ــاب القاعــة فيق ــا ب الرئيســي للحســنية جهــة الشــمال أم
ــينية  ــة الحس ــي نهاي ــة ف ــي الجه ــد ف ــا يوج ــرب، كم ــة الغ جه
ــم  ــزن، وت ــى المخ ــؤدي إل ــلم ي ــر وس ــوض صغي ــخ  وح مطب
إزالــة العرشــة مــن الســقف وســقف بالجبــس، وخــارج القاعــة 

ــة.  توجــد عــدد مــن الغــرف والمرافــق الصحي

أهم القارئات:
الحــاج حســن  بنــت  مريــم  الحســينية  فــي  القارئــات       
ــة  ــا يقمــن بخدم ــراءة كم ــي يســتطعن الق ــق الات ونســاء الفري

المســتمعات. 





ــي. ــدة عل ــة عب ــد الشــماع أخ المتولي ــا الحــاج محم وأخوه
مراحل البناء والترميم:

المرحلة األولى:
كان بنــاؤه األول علــى نفــس الطــراز الســائد فــي تلــك 
ــن ومســقف بحطــب  ــي مــن األحجــار والطي الســنوات،  مبن
الدنجــل، واألرضيــة كانــت مفروشــة بالحصــى الــذي يجلــب 
ــذ فمصنوعــة مــن خشــب  مــن البحــر، أمــا األبــواب والنواف

الســاج.

مأتم السلمابادي 

     مأتــم الســلمابادي اسســته عائلــة الســلمابادي التــي نزحــت مــن ســلماباد إلــى العاصمــة واســتقرت فيهــا وألن 
زوجــة الســلمابادي وشــقيقها كانــوا ميســوري الحــال ولــم يرزقــا بالذريــة وكانــا محبيــن للحســين )ع( ورغبــا أن 
يخلــدا ذكرهمــا مــن خــال خدمتهــم لإلمــام الحســين )ع(، وهبــا جــزءاً مــن أماكهمــا إلقامــة حســينية وخصــص 

جــزء مــن األرض لبنــاء عقــار ينفــق منــه علــى المأتــم.

موقع الحسينية:
تقــع الحســينية فــي جنــوب المنامــة فــي فريــق الزراريــع، يحــد الحســينية مــن الجهــة الشــمالية بيــت ورثــة الحــاج 
أحمــد بــن عبــدهللا المناعــي، ومــن الشــرق الشــارع ثــم بيــوت عبــد الرســول بــن علــي، ومــن الجهــة الجنوبيــة 
يقــع بيــت يوســف بــن أحمــد بــن حســن الســلمابادي وبيــت راشــد الحجــي، ومــن الجهــة الغربيــة قســم مــن بيــت 

محمــد بــن راشــد الحجــي وبيــت ســعدة بنــت أحمــد الحــاج علــي. 

مؤسس الحسينية وتاريخ التأسيس:
تأســس المأتــم قبــل 160عامــاً علــى حــد قــول المتولــي العالي 
ــب  ــى لق ــبة إل ــلمابادي نس ــم الس ــمي بمأت ــر وس ــاج جعف الح
العائلــة التــي أسســته ويرجــع إلــى اســم القريــة التــي قدمــوا 

ــن. ــوب البحري ــة ســلماباد الواقعــة جن منهــا وهــي قري
تأســس المأتــم علــى يــد الحــاج محمــد الســلمابادي، غيــر أنــه 
ــه  ــه قامــت زوجت ــاف، بعــد وفات ــي األوق ــم يكــن مســجاً ف ل
عبــدة علــي بنــت الحــاج عبــدهللا بتســجيله رســمياً فــي ســنة 
1965م، وبعــد وفــاة عبــد علــي تولــت الحســينية أختهــا 



المرحلة الثانية: 
هــدم المأتــم مــن اساســه وأعيــد بنــاؤه فــي الســتينيات، وتولــى 

البنــاء زوج أخــت عبــدة علــي، الحــاج عبدالرســول شــبيب.
ــؤدي  ــرقية وي ــة الش ــي الجه ــع ف ــينية يق ــس للحس ــاب الرئي الب
ــرة  مفتوحــة  ــم قاعــة صغي ــة الشــمالية ث ــي الجه ــر ف ــى مم إل
علــى الممــر ثــم بــاب آخــر يــؤدي إلــى ممــر طويــل فــي الجهــة 

ــراءة. ــى الق الشــمالية فالقاعــة المخصصــة إل
 القاعــة مربعــة الشــكل مســاحتها حوالــي 20x 20 متــر مربــع 
ــة،  ــة الجنوبي ــى الجه ــان عل ــب يط ــن الخش ــان م ــة باب للقاع
ــت  ــك عمل ــن ذل ــاً ع ــذ، عوض ــة أي نواف ــي القاع ــد ف ال يوج
ــكل  ــة الش ــة مربع ــكل القب ــذ ش ــة تأخ ــقف الصال ــي س ــة ف فتح
بهــا نوافــذ اربــع وذلــك للتهويــة والضــوء، وفــي نهايــة الممــر 
ــي  ــة، وف ــتخدمها المتولي ــة تس ــخ وغرف ــرة للطب ــرة صغي حج
ــى الطــراز  ــة عل ــينية مبني ــاه، الحس ــة دورة مي ــة الجنوبي الجه
ــي  ــم للحســينية كان ف ــا متصــدع، وآخــر ترمي ــم، وبناؤه القدي

ســنة 2001م. 

طرق تمويل الحسينية:
عائلــة الســلمابادي هــي التــي تنفــق علــى الحســينية باإلضافــة 
ــراءة،  ــم الق ــي موس ــتمعات ف ــا المس ــي تدفعه ــغ الت ــى المبال إل

ــا للحســينية.  ــا أن للحســينية وقــف شــقق يعــود ريعه كم





ــات  ــان قارئ ــات، اثنت ــاث بن ــين ث ــيد حس اإلرث، وكان للس
ــة  ــت عفيف ــة، ووهب ــة عفيف ــة والثالث ــة وعلوي ــن معصوم ه
ــا ميســور  ــون زوجه ــك لك ــينية وذل ــه حس ــام علي قســمها ليق
ــى  ــي الحســينية إل ــرأن ف ــا هــّن مــن يق الحــال. وكان أخواته
جانــب أخريــات مــن نســاء الفريــج، لــذا تغيــر اســم الحســينية 
ــى  ــة نســبة إل ــى حســينية عفيف ــوي إل مــن حســينية الســيد عل

ــة.   الواهب

مراحل بناء الحسينية:
ــد  ــام 1980م وأعي ــا ع ــان، كان آخره ــينية مرت ــت الحس بين

ــر مــن مــرة. ترميهــا أكث

حسينية عفيفة 
     حســينية عفيفــة بنــت الســيد علــوي هــي إحــدى الحســينيات الواقعــة غــرب المنامــة فــي فريــق المخارقــة 
المشــهور بأزقتــه الضيقــة العتيقــة والــذي يتميــز ببناياتــه المتاصقــة حيــث يصعــب الوصــول إليهــا ويرجــع 
ذلــك لقــدم المنــازل التــي كانــت تلــك الفتــرة تبنــى بشــكل متاصــق حيــث يبنــى الجــدار ماصقــاً لآلخــر فــي 

فرجــان مكتظــة بالســكان الذيــن تركــوا الفريــج واســتقروا فــي المــدن الجديــدة.

موقع الحسينية:
     تقــع حســينية عفيفــة فــي غــرب العاصمــة المنامــة فــي فريــق المخارقــة، يحــد الحســينية مــن الجهــة الغربيــة 
بيــت ورثــة علويــة الســيد حســين، ومــن الجهــة الشــرقية يحــد الحســينية بيــت ورثــة الســيد حمــزة الســيد حســين، 
أمــا الجهــة الشــمالية فيقــع بيــت الشــيخ باقــر العصفــور، ومــن الجهــة الجنوبيــة يقــع بيت ورثــة عاتقة الموســوي.

سنة تأسيس الحسينية والمؤسس:
     يرجــع تاريــخ تأســيس الحســينية إلــى أكثــر مــن قــرن مــن 
الزمــان كمــا تخبــر المتوليــة الحاليــة حيــث خلفــت أكثــر مــن 

ــينية. متولية للحس
ــم  ــا اس ــق عليه ــابق يطل ــي الس ــمان كان ف ــينية اس      للحس
ــينة  ــى حس ــر اســمها إل ــم تغي ــوي ث ــيد عل ــت الس ــينية بي حس

ــة. عفيف
     كان فــي أول األمــر القــراءة تقــام فــي بيــت الجــد الكبيــر 
ــة  ــت معصوم ــه قام ــد وفات ــي، بع ــيد عل ــين الس ــيد حس الس
ــي  ــم ف ــى مأت ــراءة إل ــل الق ــين بنق ــيد حس ــرى لس ــت الكب البن
البيــت العــود أي منــزل العائلــة، وبعــد وفــاة الجــد تــم تقســيم 



المرحلة األولى:
ــرة مبنــي مــن  ــة مربعــة كبي ــاء األول فــي بيــت العائل كان البن
الحجــارة والطيــن ومســقف بحطــب الدنجــل الــذي يغطــى 
ــاج  ــب الس ــن الحط ــوع م ــر مصن ــاب كبي ــة ب ــب. للقاع بقص
ومزيــن بالمســامير النحاســية و بــه فتحــة صغيــرة يدخــل منهــا 
لصعوبــة فتــح البــاب بأكملــه. وهــذا النــوع مــن األبــواب كان 

ــك الفتــرة. شــائعاً فــي تل
 القاعــة بهــا حــوض يســتخدم لتغييــر مــاء القــدوا الــذي يــوزع 
بيــن المســتمعات قــرب االنتهــاء مــن التعزيــة فــي الحســينية، 
بالقــرب مــن الحــوض يوجــد ممــر ضيــق مخصــص للراغبات 

فــي شــرب القــدو.

المرحلة الثانية :
     فــي عــام 1980م تــم هــدم الحســينية مــن األســاس وأعيــد 
ــاء  ــا لبن ــة، وتخصيصه ــاحة الموقوف ــزل المس ــد ع ــا بع بناؤه

ــم. المأت
ــي  ــاب الرئيس ــمنت، الب ــوق واإلس ــن الطاب ــينية م ــت الحس بني
للقاعــة مصنــوع مــن الخشــب أمــا مــن الخــارج فمصنــوع مــن 
األلمنيــوم ويطــل علــى الجهــة الشــمالية، وللحســينية بــاب آخــر 
يطــل علــى منــزل الورثــة حيــث يفصلــه عــن الحســينية ممــر 
بــه مطبــخ إلعــداد الوجبــات ودورة ميــاه غيــر أنهــا ليســت مــن 

ضمــن الوقــف.

يوجــد فــي الحســينية نافذتــان تطــان علــى الشــارع الســبب في 
ذلــك أن الحســينية لصيقــة بالمنــازل المحيطــة بهــا، ومفــروش 

بالســجاد، والســقق مغطــى بالجبــس.

طرق تمويل الحسينية:
ليــس للحســينية أي وقفيــات، وشــيّد المأتــم بالكامــل علــى نفقــة 

المتوليــة وأســرتها.

ــة  ــى خدم ــات عل ــينية والقائم ــي الحس ــات ف القارئ
المســتمعات:

حســين  الســيد  بنــات  وعلويــة  معصومــة  هــن  القارئــات 
ســعيد. جاســم  أم  فتحيــة  الفريــق،  ونســاء  الموســوي، 
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أصبحــت الواليــة للحاجــة فاطمــة بنــت الحــاج عبدعلــي 
ــن  ــض، زوجــة الحــاج منصــور ب ــناء العري زوجــة أخ حس
محمــد العريــض وبعــد وفاتهــا تولــت المســؤولية ابنتهــا طيبــة 

ــض. ــت الحــاج منصــور العري بن

مراحل بناء الحسينية:

المرحلة األولى:
     قديمــاً كانــت تقــام القــراءة فــي مربعــة بيــت الحــاج 
ــاؤه يتكــون مــن قاعــة مربيعــة الشــكل  حســن العريــض، بن
مبنيــة مــن الحجــارة ومســقفه بحطــب الدنجــل، وخشــب 

حسينية محمد بن حسين العريض

     حســينية محمــد بــن حســين العريــض مــن الحســينيات الذائعــة الصيــت فــي المنامــة، أسســها الوجيــه الحــاج 
ــب،  ــق الحط ــن بفري ــة الكائ ــة بالعائل ــود الخاص ــت الع ــي البي ــام ف ــراءة تق ــت الق ــةً كان ــض، بداي ــد العري محم
بالمنامــة، وبعــد وفــاة الوجيــه الحــاج محمــد بــن حســين العريــض قُّســم البيــت الكبيــر بيــن الورثــة وأوقفــت أم 
حســن الحاجــة فاطمــة بنــت الحــاج عبدعلــي زوجــة الحــاج منصــور نصيبهــا مــن أرث زوجهــا وأوصــت أن 

يبنــى عليــه حســينية خاصــة للنســاء.

موقع الحسينية:
تقــع الحســينية بالقــرب مــن الســوق فــي فريــق الحطــب، وســط المنامــة، ويســمى فريــق الحطــب نســبه إلــى 
ســوق الحطــب الــذي يبــاع فــي هــذا الفريــق، ُعــرف هــذا الفريــق باكتظاظــه الشــديد بالســكان، والبيــوت القديمــة 

المتاصقــة ببعضهــا البعــض.
ــة بيــت الحــاج منصــور بــن محمــد العريــض، ومــن الجهــة الشــرقية بيــت  يحــد الحســينية مــن الجهــة الغربي
الحــاج عبدالوهــاب العريــض، ومــن الجنــوب بيــت إبراهيــم لطــف هللا، ومــن الشــمال بيــت ملــك طيبــة منصــور 

العريــض.

تأريخ تأسيس الحسينية:
     يرجــع تاريــخ القــراءة فــي بيــت الحــاج محمــد العريــض 
إلــى ســنة 1340 هـــ الموافــق 1824 م، وآخــر تحديــث لــه 

تــم فــي ســنة 1915م.
يعتبــر المؤســس األول للقــراءة الحســينية هــو الحــاج حســن 
بــن علــي العريــض، وبعــد وفاتــه تولــى القــراءة ابنــه الحــاج 
محمــد بــن حســين العريــض، ثــم آلــت المســؤولية إلــى 
الحاجــة خديجــة بنــت نصــر العصفــور زوجــة الحــاج محمــد 

ــن حســين العريــض. ب
ــت  ــناء بن ــينية حس ــت الحس ــة تول ــة خديج ــاة الحاجي ــد وف بع
ــا  ــد وفاته ــض، وبع ــين العري ــن الحــاج حس ــد ب ــاج محم الح



البامبــو ومداقيــر حديديــة، للمربعــة نوافــذ كثيــرة مــن الحطــب 
الســاج أســياخ حديديــة، أمــا االرضيــة عــادةً مــا تكــون مغطــاة 
بحصــى يجلــب مــن البحــر يتميــز بــأن يكــون بــارداً فــي فصــل 
ــاة  ــى وف ــة حت ــذه بالمربع ــي ه ــراءة ف ــتمرت الق ــف، اس الصي

ــد العريــض. ــن محم الحــاج منصــور ب

المرحلة الثانية:
ــن  ــت أم حس ــض أوص ــور العري ــاج منص ــاة الح ــد وف      بع
الحاجــة فاطمــة بنــت الحــاج عبدعلــي ببنــاء مأتــم مســتقل مــن 

ورثهــا.
  وفــي عــام 1979م تــم وضــع حجــر األســاس للحســينية وفــي 

العــام 1980 تــم افتتــاح الحســينية.
ــق بالجهــة  ــي ممــر ضي ــاب الرئيســي للحســينية ف ــع الب      يق
الشــرقية، البــاب الرئيســي يــؤدي إلــى صالــة ضيقــة تحتــوي 
علــي المرافــق العامــة للحســينية مــن دورة ميــاه ومطبــخ وســلم 

يــؤدي إلــى ســطح الحســينية.
ــراءة،  ــاب الرئيســي لقاعــة الق ــع الب ــة الشــمالية  يق ــي الجه  ف
مصنــوع مــن الحطــب يعلــوه قــوس ، كمــا يوجــد فــي الجهــة 
الغربيــة ســت روازن، وفــي الجهــة الجنوبيــة والشــرقية ســت 
نوافــذ يعلوهــا جمعهــا أقــواس، فــي وســط القاعــة قبــة كبيــره 

بهــا فتحــات مغطــاة بالزجــاج مــن أجــل اإلضــاءة.

وقفيات الحسينية: 
     بنيــت الحســينية علــى نفقــة الحاجيــة أم حســن فاطمــة بنــت 
الحــاج عبدعلــي زوجــة الحــاج منصــور بــن محمــد العريــض، 
ــى  ــاق عل ــي اإلنف ــاهمة ف ــراً للمس ــاً مؤج ــه بيت ــت ل ــا أوقف كم

الحســينية.

مواسم القراءة في الحسينية:
ــرم  ــمي مح ــى موس ــة إل ــام باإلضاف ــوال الع ــراءة ط ــام الق تق

وصفــر.

أهم القارئات في الحسينية:
حباب العالي  •
نصره العالي  •

شرف المقابية  •
أم بشير  •
أم عقيل  •

أما من كن يقمن بالخدمة في الحسينية هن 
فاطمة العوامي  •

وأم يوسف الغريب  •
وبنات المؤذن  •





ــهيرة أم  ــاعرة الش ــي الش ــة ه ــة الحالي ــا المتولي أم
نــادر خاتــون المســقطي.

أمــا ســبب التســمية فالحســينية اســمان حســينية 
طيبــة الغربــي وحســينية طيــوب لمعلمــة وهــو 
االســم االكثــر شــهره فــي الفريــق, ويجــع تســميت 
الحســينية بهــذا االســم الن مــن اسســت الحســينية 
هــي قارئــة ومعلمــة للقــرآن كمــا كانــت تعلــم 

النســاء طــرق القــراءة الحســينية.

طيوب الغربي 

     مأتــم طيــوب الغربــي أو مأتــم المعلمــة كمــا هــو شــائع مــن المآتــم القديمــة المعروفــة فــي المنامــة, أسســت 
عائلــة المســقطي  الحســينية وهــي إحــدى اســر البحريــن المعروفــة التــي ســكنت المنامــة, وقــد اشــتهرت هــذه 
العائلــة قديمــاً بعملهــم فــي الطبابــة, ومــن اشــهرهم فــي هــذا المجــال الشــيخ حســن المســقطي والمعلمــة طيــوب 
التــي كانــت الــى جانــب انهــا معلمــة قــرآن  كنــت تــزاول مهنــة الطــب شــعبي حيــث يقصــد إليهــا النــاس للعــاج 
مــن مختلــف مناطــق البحريــن والخليــج, وكذلــك معلمــة قــرآن ومدربــة علــى القــراءة الحســينية, أمــا المتوليــة 
الحاليــة للحســينية فقــد اكتســبت شــهره واســعة فــي مجــال التأليــف فالمتوليــة خاتــون المســقطي لهــا الكثيــر مــن 

المؤلفــات التــي تقــرأ فــي كل المناســبات ســواء المواليــد او محــرم وصفــر.

موقع الحسينية:
     تقــع حســينية طيــوب فــي وســط المنامــة فــي فريــق المخارقــة يحــد الحســينية مــن الجهــة الشــمالية بيــت 
ــم وبيــت الشــيخ ســلمان العصفــور , ثــم طريــق وبيــت الســيد حســن بــن الســيد  الحــاج أحمــد بــن حســن المعل
ــد  ــن عب ــة الحــاج أحمــد ب ــم ورث ــن الســيد هاشــم ث ــة الســيد مكــي ب ــت ورث عمــران, ومــن الجهــة الشــرقية بي
الــرزاق الســمك, ومــن الجهــة الجنوبيــة طريــق نافــذ ثــم يقــع بيــت عبــد الرســول بــن الحــاج عبــدهللا, أمــا الجهــة 
الغربيــة فيقــع بيــت ورثــة الحــاج ابراهيــم بــن منصــور ومأتــم الخواجــة للنســاء, ثــم طريــق غيــر نافــذ ثــم يقــع 

بيــت الحــاج ابراهيــم الســعدون.

سنة التأسيس والمؤسس وسبب التسمية:
ــة  ــينيات القديم ــن الحس ــة م ــينية طيب ــد حس      تع
فــي فريــق المخارقــة حيــث يرجــع تاريــخ تأسيســها 
ــن مــن الزمــان مــن ســنة 1892م  ــى نحــو قرني إل
الموافــق 1311 هـــ ثــم هدمــت مــن األســاس واعيد 

بناؤهــا ســنة 1991م الموافــق 1412 هـــ .

أمــا مــن اســس الحســينية فهــي طيــوب لمعلمــة كمــا 
يطلــق عليــه أهــل الفريــق أمــا مــن وقــف االرض 
لبنــاء الحســينية فهــي ســعداء بنــت خيــري الماجــد, 



مراحل بناء الحسينية:
مــرت حســينية طيــوب لمعلمــة بمراحــل عديــدة مــن 

بنــاء وهــدم وإعــادة ترميــم .

المرحلة األولى:
يعــود تاريــخ الحســينية إلــى قرابــة القرنيــن مــن 
الزمــان لــذا كانــت فــي الســابق مبنيــة علــى غــرار 
الطــراز المتعــارف عليــه فــي تلــك الحقبــة وبنفــس 
ــه مــن حجــارة وجــص  ــاء المعــارف علي ــواد البن م

وغيرهــا مــن االدوات.

المرحلة الثانية:
ــد  ــي التســعينيات واعي ــل ف هدمــت الحســينية بالكام
ــدر  ــاحة تق ــى مس ــمنت عل ــوق واالس ــا بالطاب بناؤه

ــع. ــر مرب ــي 186.3 مت بحوال
يقــع البــاب الرئيســي للحســينية فــي الجهــة الجنوبيــة, 
ــى  ــي الجهــة الشــرق إل ــؤدي ف ــث يوجــد ممــر ي حي
بــاب القاعــة الرئيســية وبــاب لمخــزن صغيــر لحفــظ 
حاجيــات الحســينية, تحتــوي القاعــة علــى ســت 
ــي  ــذ وف ــاث نواف ــة ث ــة الغربي ــذ موزعــة الجه نواف
ــو  ــة فه ــاب القاع ــا ب ــن, ام ــة نافذتي ــة الجنوبي الجه
ــة  ــة الجهــة الشــرقية, يوجــد فــي الجهــة الجنوبي قبال

ــر أيضــاً اســتخدم كمخــزن  ــاب صغي ــن القاعــة ب م
ــة  ــق صحي ــينية مراف ــن للحس ــم يك ــب. ل ــظ الكت لحف
اضفــت قطعــة ارض للحســينية فــي الجهــة الشــمالية 
بنــي عليهــا مطبــخ ودرة ميــاه. الحســينية قيمــة غيــر 
ــا  ــاع بأنه ــي انطب ــا يعط ــتمرار مم ــم باس ــا ترم انه

ــاء. ــة البن حديث

القارئات الرئيسيات في الحسينية:
خديجة الحاج علي المسقطي  •

أمنه الحاج ماجد المسقطي  •
أم ابراهيم زينب القيدوم  •

طيبه محسن الناصر  •
صاحبــة  المســقي  خاتــون  نــادر  أم  واالن   •
المؤلفــات الشــهيرة مثــل كتــاب النظــرات وغيرهــا 

المؤلفــات مــن 
مــع أخريــات مــن نســاء الفريــق يقــرأن يقمــن علــى 

خدمــة المســتمعات.

تمويل الحسينية حسينية طيبوب:
     عائلــة المســقطي هــي مــن قامــت بنــاءة واإلنفــاق 
ــى  ــة ال ــام باإلضاف ــوال الع ــة ط ــوم بالقارئ ــه تق علي
ــف  ــينية وق ــا أن للحس ــر, كم ــرم وصف ــهري مح ش
عبــارة عــن محــل تجــاري فــي ســوق المنامــة ريعــة 

يدخــل علــى الحســينية.
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ســكينة الســيد حســين العلــوي )أم علــوي( وكانــت مــن اشــهر 
المايــات فــي هــذا المأتــم المرحمــة الســيدة ملكــة الســيد أحمد 
العلــوي والمرحومــة الســيدة زكيــة الســيد جــواد والمرحومــة 
الســيدة أم الخيــر محمــد حســن الســلمان ويرجــع ملكيــة المأتم 
)بيــت الســيد ســلمان( إلــى الحــاج محمــد حســن الســلمان وقــد 
تــم تســجيل الحســينية مــن ضمــن ورث زوجتــه المرحومــة 
الســيدة هاشــمية الســيد ســلمان العلــوي والتــي قامــت بإعــادة 
بنــاؤه منــذ حوالــي 30 عــام بمســاعدة ابنتهــا المايــة بلقيــس 
ــد الســيد ســلمان  ــات الســيد محم ــون بن ــة خات ــا الماي واخته
العلــوي وزوجــة أخيهــم المايــة الســيدة تاجــة الســيد علــوي 
الســيد ناصــر العلــوي والتــي تولــت مســؤولية الحســينية 

حتــى وفاتهــا عــام 2002م .

حسينية السيد سلمان العلوي 
 

الموقع:
ــاً,  ــوا حالي ــابقاً كان ــق الحطــب س ــة فري ــط المنام ــب وس ــوق الذه ــي س ــوي ف ــلمان العل ــيد س ــينية الس ــع حس تق
المعــروف بضيــق ممراتــه وتاصــق بناياتــه, يحــد الحســينية مــن الجهــة الشــمالية الشــارع الــذي توجــد فيــه 
محــات ســوق الذهــب المعــروف بشــارع الشــيخ عبــدهللا, ثــم  ممــر فرعــي فــي الجهــة الغربيــة منــه تقــع بنايــة 

المؤيــد, وفــي الجهــة الشــرقية يقــع منــزل الحــاج ســالم.  

المؤسس وسبب التسمية:
ــة العلــوي وهــي  يرجــع تاريــخ تأســيس الحســينية إلــى عائل
ــت تســكن  ــي كان ــة والت ــي المنام ــة ف ــل العريق إحــدى العوائ
فريــق الحطــب والمســمى حاليــا بفريــق كانــوا يعــرف المأتــم 

ســابقاً ببيــت الســيد ســلمان.
يرجــع تاريــخ تأســيس هــذه الحســينية إلــى قرابــة المائــة عــام 
حســب تقديــر االعمــار لبعــض االشــخاص بالعائلــة أي منــذ 

عــام 1918م .

اشهر القارئات في الحسينية:
ــة  ــة الحســينية المرحوم ــم الماي ــت مســؤولية المأت ــد تول وق



ــهر  ــول ش ــد حل ــات عن ــوس والترتيب ــض الطق ــم بع ــت له كان
ــهم  ــى رأس ــة وعل ــاء العائل ــض نس ــع بع ــث تتجم ــرم, حي مح
ــرز  ــوم بتنظيــف ال ــوي تق الســيدة معصومــة الســيد أحمــد العل
ــذي  ــز الطعــام ال ــة لتجهي مــن الشــوائب بمســاعدة نســاء العائل
يحظــر للطبــاخ فــي شــهر محــرم وبــدأ الطبــاخ فــي الحســينية 
ــث  ــر حي ــوم العاش ــى ي ــرم حت ــن المح ــادس م ــوم الس ــن الي م
يبــدؤون مــن ســاعات الفجــر االولــى يتســابقون لخدمــة االمــام 
ــد صــل  ــي شــفاعة جــدة محم ــاً ف ــه الســام طمع الحســين علي
ــع بصــل  ــن تقطي ــام م ــدؤون بتقســيم المه ــه إذ يب ــه وآل هللا علي
وغســل اللحــوم والدجــاج والبطــاط وإشــعال الحطــب وغيرهــا 
ــي  ــينية ه ــي الحس ــية ف ــة الرئيس ــت الطباخ ــام وكان ــن المه م
الســيدة مريــم الســيد علــوى بنــت الســيد ناصــر العلــوي واختهــا 

ــوي. الســيدة تاجــة العل
أمــا فــي الوقــت الحالــي فقــد تولــت مســؤولية إدارة المأتــم منــذ 
وفــاة الســيدة تاجــة الســيد علــوي الســيد ناصــر ابنتهــا المايــة 

الســيدة صديقــة الســيد حســن الســيد ســلمان العلــوي. 

مراحل بناء الحسينية:
ــات  ــي الثاثين ــدم ف ــام ه ــة 100 ع ــينية قراب ــر الحس      عم
واعيــد بنــاؤه علــى يــد هاشــمية الســيد ســلمان العلــوي ورمــم 

ــر مــن مــره . اكث
     البــاب الرئيســي للحســينية يقــع فــي الجهــة الغربيــة حيــث 

يــؤدي الــى ممــر يوجــد فــي نهايتــه مخــزن, والقاعــة الرئيســية 
ــذة واحــدة,  ــة وناف ــة الجنوبي ــي الجه ــان ف ــراءة, للقاعــة باب للق
ونافذتــان تطــان علــى الجهــة الشــمالية, كمــا يوجــد فــي القاعة 
روشــنتين تســتغل لحفــظ االشــياء المتعلقــة بالحســينية كالكتــب 
وغيرهــا, كمــا توجــد دورة ميــاه وحجــرة صغيــرة فــي الجهــة 
الجنوبيــة, كمــا انــه مســقوف بالجبــس ومفــروش بســجاد, 
والحالــة المعماريــة للحســينية جيــده, غــذ مــا زال البنــاء قــوي.       





المرحلة االولى:
     كانــت تقــام القــراءة فــي طيــارة فــي حــوش بيــت أمــان 
والطيــارة عبــارة عــن مســاحة مــن المنزل مســقوفة بالســعف 

النخيــل تطــل علــى الفضــاء بــدون جــدران أو ابــواب.
المرحلة الثانية: 

ــا  ــان ســجلت جــزء مــن ورثه ــب ام ــت زين ــا ورث      عندم
وقــف للنــاء حســينية وقامــت  اســماء بالبنــاء كان فــي الســابق 
ــل  ــم انتق ــي ث ــم الحال ــة للمأت ــة الغربي ــي الجه ــراءة ف ــام الق تق

للجهــة الشــرقية.
ــن  ــان م ــة باب ــارة, للقاع ــن الحج ــي م ــداً مبن ــم ج ــم قدي المأت

حسينية – زينب امان

     تقــع حســينية زينــب امــان فــي فريــق الحمــام بالمنامــة وســط ممــرات ضيقــة وبيــوت متاصقــة بعضههــا 
ببعــض, يحــده مــن الجهــة الشــمالية بقيــة بيــت زينــب امــان, ومــن الجهــة الشــرقية بيــت ربــاب بنــت ماجــد الســيد 
أحمــد, ومــن الجنــوب بيــت ملــك رضــي وطيبــة بــن علــي بــن رضــي, أمــا الجهــة الغربيــة فطــرق مشــترك ثــم 

يقــع باقــي بيــت الواقفــة. 

سنة التأسيس والمؤسس:
     يرجــع تاريــخ تأســيس حســينية زينــب أمــان ألكثــر مــن 
ــن  ــم تك ــب ل ــر أن المؤسســة زين ــل غي ــى االق 100 عــام عل
تقــرأ لكــن كانــت تأتــي بقارئــات كبــار ومعروفيــن امثــال أم 
محمــد مــن عائلــة الرقــراق إلقامــة العــزاء والمواليــد طــوال 

موســمي محــرم وصفــر وســائر المناســبات,
ــة  ــا إلقام ــن ورثه ــم م ــان قس ــب أم ــة زين ــت الحاج      وهب
حســينية عليــه غيــر أن مــن قــام بالبنــاء هــي جــدة المتولــي 

ــام 1970م . ــي ع ــاء ف ــي اســماء بالبن الحال
مراحل بناء الحسينية:

مرت الحسينية بمرحلتي بناء منذ ان تأسست.



الخشــب تطــان علــى جهــة الغربيــة, وثــاث نوافــذ مصنوعــة 
ــي وســط  ــة. ف ــى الجهــة الغربي ــد ايضــا تطــان عل مــن الحدي
ــا  ــن الحجــارة كم ــة م ــع اســطوانات مبني الحســينية توجــد ارب
ــع  ــا ارب ــة به ــي وســط الســقف عرشــة أي فتحــه اشــبه بالقب ف

ــة ودخــول الضــوء ــد للتهوي ــذ مصنوعــه مــن الحدي نواف

جهة تمويل المأتم:
     الحســينية ليــس لهــا أي وقفيــات وتتولــى عائلــة أمــان 
ــه  ــذي تدفع ــر ال ــرم والصف ــار مح ــا أن اج ــا كم ــاق عليه االنف
ــا ــاق عليه ــنية واالنف ــتريات الحس ــي مش ــاهم ف ــتمعة تس المس

القراء في الحسينية:
     تتولــى أم محمــد نزهــة العــرادي القــراءة بــع بعــض نســاء 

الفريــق كمــا يقمــن ايضــاً بخدمــة المســتمعات. 
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مراحل بناء الحسينية:
ــد  ــرت الحســينية بالعدي ــف م ــرن ونص ــرة ق ــوال فت      ط
مــن المراحــل البنــاء والهــدم والترميــم ، فقــد بنيــت أوالً مــن 
العــرش وهــي المــواد التــي تســتخرج مــن النخلــة باإلضافــة 
ــاء  ــد بن ــم أعي ــارج ، ث ــن الخ ــب م ــذي يجل ــل ال ــى الدنج أل
ــل،  ــص والرم ــر والج ــى البح ــن وحص ــن الطي ــينية م الحس
وبنــي المــرة الثالثــة قبــل خمســة وثاثــون ســنة من االســمنت 
ــه بالجبــس علــى  ــم تغطيت ــم ت والطابــوق وســقف بالخشــب ث

ــاً. ــي 50 طــوالً تقريب ــي 30عرضــاً ف ــدر بحوال مســاحة تق

حسينية  السعدون 
 

موقع الحسينية:
ــر فــي شــارع اإلمــام الحســين  ــم العجــم الكبي ــع فــي وســط الســوق بالقــرب مــن مأت      حســينية الســعدون تق
)ع( فــي فريــق المخارقــة بالمنامــة وهــي أيضــاً مــن الحســينيات القديمــة بالفريــق، يحــد الحســينية مــن الجهــة 
الشــمالية  طريــق غيــر نافــذ ثــم يقــع بيــت ورثــة الحــاج إبراهيــم بــن محمــد بــن علــي الســعدون، ومــن الجهــة 
الشــرقية قســم مــن بيــت الســيد هاشــم بــن الســيد ســلمان وبيــت ورثــة الحــاج ابراهيــم بــن منصــور، أمــا الجهــة 

الجنوبيــة والغربيــة فيقــع  بيــت الحــاج ابراهيــم بــن منصــور.

وســبب  التأســيس  وســنة  الحســينية  مؤســس 
التســمية:

     تأسســت الحســينية قبــل 150 ســنة علــى يــد والــدة 
ــى الحــاج  ــة إل ــت الوالي ــم آل ــة خديجــة المنصــور، ث الحاجي
ابراهيــم بــن ســعدون عــن طريــق خالتــه خديجــة، غيــر أن 
مــن أوقــف العقــار لبنــاء الحســينية هــم أبنــاء الحــاج ابراهيــم 
محمــد وعلــي وبدريــه وعاتكــة وعبــدة علــي، وبعــد هدمهــا 
قــام ببنائهــا المحســن الحــاج أحمــد العالــي، وســميت بحســينية 

ــة الســعدون. ــى عائل الســعدون نســبة إل
 



البــاب الرئيســي للحســينية يقــع داخــل ممــر ضيــق فــي الجهــة 
المخصصــة  القاعــة  إلــى  مباشــرة  تــؤدي  التــي  الجنوبيــة 
للقــراءة، فــي الجهــة الشــرقية مــن القاعــة ممــر صغيــر يوجــد 
ــظ  ــام ولحف ــر الطع ــة لتحضي ــرة وغرف ــاه صغي ــه دورة مي في
أغــراض الحســينية، كمــا تحتــوي الحســينية علــى ثــاث نوافــذ 
مــن الحديــد والزجــاج اثنتــان فــي الجهــة الجنوبيــة وواحــدة فــي 

الجهــة الشــرقية تطــل علــى المطبــخ.
ــوت  ــات بي ــاث الجه ــي الث ــا ف حســينة الســعدون ماصــق له
قديمــة جــداً ماعــدا جهــة الجنــوب فقــط بهــا ممــر ضيــق غيــر 

نافــذ هــو المنفــذ الوحيــد للحســينية.

القارئات في الحسينية والخادمات:
أم عزيز العالي  •

شيخة الحاج إبراهيم الصفار   •
والمتولية بدرية ابراهيم السعدون  •

وأم جعفر وأم علوي من بيت السماك   •
وأم رضى وأم سلمان  •

تمويل الحسينية:
الحســينية لهــا وقــف عبــارة عــن بيــت، كمــا أن عائلة الســعدون 

وأهــل الخيــر يتبرعــون إلقامــة مجالــس العزاء.
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قارئــات مــن القــرى المجــاورة إلقامــة المجالــس الحســينية، 
أمــا اآلن فالمتوليــة الرســمية هــي كربائيــة بنــت الحــاج 

إبراهيــم بــن جاســم. 

مراحل بناء الحسينية:
مــرت الحســينية بالعديــد مــن مراحــل الهــدم والبنــاء والترميم 

فقــد كانــت ســابقاً مخصصــة للرجــال ثــم حصصت للنســاء.

المرحلة األولى:
الحســينية قديمــاً شــأنها شــأن بيــوت أهــل الســقية ســابقاً فقــد 

حسينية السقية 

     الســقية قريــة صغيــرة تقــع جنــوب المنامــة وهــي اآلن ضمــن أحيــاء المنامــة فــي التقســم اإلداري الجديــد 
إذ كانــت فــي الســابق قريــة صغيــرة مســتقلة عــن المنامــة وتــروي المصــادر التاريخيــة بأنهــا موجــودة قبــل 
ــا البعــض وتجــري  ــي بعضه ــة ف ــزارع المتداخل ــن الم ــارة عــن مجموعــة م ــت عب ــا كان ــة وأنه نشــوء المنام
بينهمــا جــداول المــاء التــي تعــرف بـــ )الســيبان( كمــا كانــت مليئــة بالعيــون المائيــة والكواكــب ولكثــرة عيونهــا 
وســواقيها ســميت الســقية، ومــن أهــم معالمهــا قلعــة الديــوان التــي بناهــا نــادر شــاه وهــي اآلن وزارة الداخليــة 
وبنــى أهلهــا العديــد مــن المســاجد والمآتــم، اقدمــه مســجد وحســينية يحمــان اســم عائلــة المبــارك وهــي مــن 

العوائــل المعروفــة فــي منطقــة الســقية. 

موقع الحسينية:
تقــع حســينية الســقية فــي قريــة الســقية جنــوب المنامــة، يحــد الحســينية مــن جهــة الشــمال وبيــت خليــل مبــارك 
و بيــت الحــاج أحمــد علــي، ومــن الجهــة الشــرقية شــارع ثــم بيــت الحــاج منصــور بــن عبــدهللا ومــن الجهــة 

الجنوبيــة بيــت الحــاج ابراهيــم بــن جاســم مبــارك.

سنة التأسيس سبب التسمية والمؤسس:
 مــن الصعــب تحديــد ســنة التأســيس غيــر أنــه مــن المشــهور 
ــل  ــى أق ــان عل ــن الزم ــرن ونصــف م ــل ق ــت قب ــا تأسس أنه

تقديــر عندمــا كانــت للرجــال ســابقاً.
عرفــت فــي الســابق بحســنية الســقية ألنهــا أول حســينية 
ــر  ــي، غي ــض األهال ــول بع ــد ق ــى ح ــقية عل ــي الس ــت ف بني
أن المتوليــة الحاليــة كربائيــة غيــرت االســم علــى حســينية 
فاطمــة الزهــراء لكــن المشــهور حســينية الســقية، كانــت فــي 
الســابق حســينية للرجــال قــام ببنائهــا الحــاج أحمــد بــن مبارك 
ــم بعــد ذلــك اســس مأتمــاً آخــراً للرجــال وتــرك الحســينية  ث
البنتــه ســامة بنــت الحــاج أحمــد مبــارك، التــي كانــت تجلب 



ــذي يشــد بعضــة  ــل ال ــي مــن ســعف النخي ــت عريشــاَ مبن كان
ليــف  بواســطة  األهالــي  بواســطة حبــال يصنعــه  ببعــض 
النخــل ويبــث الســعف بجــدوع النخــل، ثــم بعــد ذلــك تطــورت 
ــن وســقفت  ــاء الحجــارة والطي ــي البن ــاء فســتخدم ف أدوات البن
الحســينية بحطــب الدنجــل والحصــر المصنوعــة مــن ســعف 
النخيــل أيضــاً، كمــا فرشــت األرض بالحصــى الــذي يأتــي بــه 
مــن البحــر أمــا األبــواب والنوافــذ فكانــت تصنــع مــن حطــب 

الســاج.

المرحلة الثانية:
طلبــت الحاجيــة ســامة مــن إدارة األوقــاف الجعفريــة إعــادة 
بنــاء الحســينية فهدمــت وأعيــد بناؤهــا مــن جديــد مــن الطابــوق 

واالســمنت والحديــد، وكان ذلــك أكثــر مــن 35 عــام.
بنيــت الحســنية فــي نفــس المــكان علــى مســاحة تقــدر بحوالــي 
50X40 متــر مربــع ، البــاب الرئيســي للحســينية يطــل علــى 
جهــة الشــرق حيــث يــؤدي إلــى قاعــة صغيــرة تقــدر مســاحتها 
بحوالــي 3متــر مربــع، فــي الجهــة الجنوبيــة مــن القاعــة 
توجــد دورة ميــاه صغيــرة وحجــرة واحــدة لتحضيــر األطعمــة 
وســلم، وفــي الجهــة الغربيــة تقــع القاعــة الرئيســية المخصصــة 

للقــراءة والتــي يقــع بابهــا فــي الجهــة الشــرقية أيضــاً.

 تحتــوي القاعــة علــى أربــع نوافــذ مصنوعــة مــن االلمنيــوم، 
اثنتــان فــي الجهــة الغربيــة واثنتــان فــي الجهــة الشــمالية، 
مســقف باإلســمنت الــذي غطيــى بالجبــس، امــا الجــدران فقــد 
ــه  ــر أن ــم غي ــان قدي ــرة، البني ــراميك الصغ ــت بقطــع الس غطي
قــوي ويرجــع ذلــك ألعمــال الترميــم والصيانــة المســتمرة فيــه.

القارئات في الحسينية:
أكبــر القارئــات فــي الحســينية هــي الحاجيــة زينــب بنت الشــيخ 
علــي وأم محمــد عتبــة عبــدهللا والمتوليــة كربائيــة، كمــا تقــوم 

نســاء الفريــق بالخدمــة فــي الحســينية.

مصادر تمويل الحسينية:
حســينية الســقية ليــس لديهــا أي وقفيــات، ويتولــى تمويلهــا 
ــا  ــة، كم ــي زوج المتولي ــيد مك ــن الس ــيد حس ــي الس ــيد عل الس

ــتمعات .  ــه المس ــا يقدم ــق م ــن طري ــّول ع تم





ممــر صغيــر فــى نهايــة الممــر دورة ميــاه صغيــرة ومطبــخ 
صغيــر لتحضيــر األطعمــة، وفــي الجهــة الغربيــة مــن الممــر 

يوجــد ســلم يــؤدي إلــى الطابــق الثانــي.
 أمــا الجهــة الشــرقية فتقــع القاعــة المخصصــة للقــراءة، 
ــة  ــاب القاع ــاً،  الب ــاً 20x20  تقريب ــاحتها تقريب ــة مس القاع
ــة  ــة ، يوجــد فــي وســط الحســينية قب ــع فــي الجهــة الغربي يق
كان فــي الماضــي يطلــق عليهــا عرشــة بهــا نوافــذ مــن 

ــة. ــاج للتهوي زج
 وفــي وســط الحســينية اســطوانة واحــدة فقــط، كمــا تحتــوي 
القاعــة علــى خمــس نوافــذ مصنوعــة مــن األلمنيــوم اثنتــان 
ــذة  ــي الجهــة الشــرقية وناف ــان ف ــي الجهــة الشــمالية، واثنت ف
واحــدة فــي الجهــة الجنوبيــة ، كمــا يوجــد بــاب صغيــر علــى 

مأتم فاطمة الزهراء )ع(

     مأتــم الزهــراء مــن المآتــم الحديثــة التأســيس والصغيــرة نســبياً، تقــع حســينية الزهــراء شــرق المنامــة فــي 
منطقــة النعيــم، بالقــرب مــن مســجد الســيد حيــدر، كانــت الحســينية فــي األصــل داليــة زراعيــة موقوفــه علــى 
مســجد الســيد حيــدر، وكانــت تحتــوي علــى النخيــل وســاب يجــري منــه المــاء تســقى منــه البســاتين الموجــودة 
بكثــرة فــي تلــك المنطقــة. وكانــت انســية بنــت الحــاج أحمــد الشــيخ مــن النســاء المحبــات ألهــل البيــت وكانــت 
لديهــا امنيــة أن تفتــح لهــا مأتــم فقــررت أن تســتأجر ارض الوقــف التابعــة لمســجد الســيد حيــدر وتبنــي عليــه 

حســينية وتدفــع مقابــل ذلــك مبلــغ مــن المــال للوقــف كإيجــار ســنوي.
 وتــروي الحاجيــة انيســة أّن لدفــع ايجــار الحســينية حكايــة، وتقــول قــد كنــت أعانــي كثيــراً فــي توفيــر المــال 
لدفــع ثمــن االيجــار وكنــت اتوســل لفاطمــة الزهــراء ان تســهل  لــي ذلــك وفــي يــوم رأيــت رجــل مــن دولــة 
االمــارات مــع زوجتــه بالقــرب مــن الحســينية  وكانــا محروميــن مــن الذريــة فنــذر هلل إن هللا اعطــاه ذريــة ببركــة 
اإلمــام الحســين )ع( ســوف يدفــع ايجــار الحســينية طــوال حياتــه وبالفعــل رزق بالذريــة ووفــى بنــذره وهــو 

لــآلن  يدفــع ايجــار الحســينية.

سنة التأسيس والمؤسس:
     تأسســت الحســينية فــي ســنة 1994 وأسســته أنيســة 
بنــت الحــاج أحمــد بنــت الشــيخ ســاعدها فــي ذلــك المؤمنــون 
ــرع  ــت تتب ــال وكان ــور الح ــا ميس ــي كان زوجه ــا الت واخته
لبنــاء الحســينية، وســميت باســم فاطمــة الزهــراء عليهــا 

ــام. الس

مراحل بناء الحسينية:
ــى  ــع عل ــرة تق ــينية صغي ــراء حس ــة الزه ــينية فاطم      حس
ــع،  ــر مرب ــاحة 30x30 مت ــى مس ــي عل ــوارع مبن ــة ش ثاث
البــاب الرئيــس يقــع فــي الجهــة الشــمالية  الــذي يــؤدي إلــى 



الجهــة الشــرقية يــؤدي إلــى ممــر ضيــق بــه حــوض صغيــر 
وبــاب آخــر للحســينية فــي الجهــة الجنوبيــة، يمتــاز بنــاء 
الحســينية بالحداثــة وجمــال التصميــم ، ويبــدو تأثيــر العمرانــي 
الحســينية  جــدران  غطــت  اذ  واضحــاً،  االدينيــة  للمشــاهد 
ــت  ــا عن ــة، كم ــارف المذهب ــة بالزخ ــي، والقب ــاج الفض بالزج

ــى أحــدث طــراز. ــه عل بتأثيث

طرق تمويل الحسينية: 
ــا  ــة واخته ــة انيس ــل الحاجي ــينية أه ــل الحس ــوم بتموي ــذي يق ال
والمســتمعات التــي تســتمع فــي الحســينية، باإلضافــة إلــى 

ــارات. ــة اإلم ــن دول ــن م ــل المحس الرج

القارئات في الحسنية:
كل نســاء الفريــق يقمــن بالخدمــة فــي الحســينية وبالقــراءة 
غيــر أّن االساســيات فيهــا هــن الحاجيــة انيســة وبدريــة يوســف 

ــة عبــاس. وبدري





وآخــر عمليــة هــدم وبنــاء كانــت قبــل 35 ســنة  مــن تاريــخ 
هــذه المدونــة, وال زالــت أعمــال الترميــم لــآلن.

المرحلة األولى:
     كانت الحســينية في بداية تأسيســها شــأنها شــأن الحسينيات 
األخــرى التــي كانــت تقــام فــي البحريــن تســتخدم نفــس مــواد 
البنــاء والمراحــل, حيــث بنيــت أوالً مــن ســعف النخيــل ثــم 
مــن الحجــارة والطيــن وتســقف مــن حطــب الدنجــل وســيقان 
البــاو, وفــرش االرضيــة بالحصــى الــذي يتــم مــن البحــر ثــم 
يغطــى بالحصيــر التــي تقــوم النســاء بصناعتــه مــن خــوص 

لنخيل. ا

 حسينية المربعة 

     تأسســت حســينية المربعــة علــى يــد عائلــة الماضــي قبــل 150 ســنة تقريبــاً , قــام الحــاج عبــدهللا الماضــي 
ــة  ــي منطق ــة ف ــل المعروف ــة الماضــي هــي أحــد أهــم العوائ ــام عليهــا حســينية, وعائل بشــراء قطعــة ارض ليق
ــة وداد الماضــي  والتــي تســتند علــى قولهــا فــي اثبــات عمــر الحســينية علــى  ــة المتولي ــم, وحســب رواي النعي
عــدد المتواليــات الســابقات واعمارهــم, و الحســينية تعــد مــن أقــد الحســينيات التــي شــيدت فــي منطقــة النعيــم.

موقع الحسينية:
تقــع حســينية المربعــة فــي منطقــة النعيــم شــرق المنامــة, يحــد الحســينية مــن الجهــة الجنوبيــة شــارع ثــم يقــع 
بيــت الحــاج محســن الخريــس, ومــن الجهــة الشــرقية مســجد الســيد حيــدر وبيــت عيســى المطاوعــة, والجهــة 

الشــمالية بيــت عبــد علــي الماضــي , أمــا الجهــة الغربيــة فيقــع بيــت صالــح عــاوي.

سنة التأسيس والمؤسس وسبب التسمية:
ــاج  ــد الح ــى ي ــا عل ــنه تقريب ــل 150س ــينية قب تأسســت الحس
عبــدهللا الماضــي, وترجــع ســبب تســمية الحســينية بالمربعــة 
ــزاء  ــي الع ــرأ ف ــي تق ــس الت ــت المجال ــابق كان ــي الس الن ف
تســمى بالمربعــة وربمــا يعــود ذلــك الن البنــاء علــى شــكل 
مربــع, واالن المتوليــة الرســمية للحســنية وداد الحــاج حســن 
ــى  ــة عل ــن الوالي ــا ع ــاء عمته ــازل ابن ــد ان تن ــي بع الماض

ــينية. الحس

مراحل تأسيس الحسينية:
مــرت الحســينية بالعديــد مــن مراحــل الهــدم والبنــاء والترميم 



المرحلة الثانية:
ــن األســاس و  ــينية م ــت الحس ــاً هدم ــنة تقريب ــل 35 س       قب
بنيــت مــن جديــد بالمــواد الحديثــة وهــي عبــاره عــن الطابــوق 
بالجبــس  تغطيتــه  يتــم  ثــم  باأللــواح  ويســقف  واالســمنت 
 xًالمزخــرف, وتقــدر علــى مســاحة تقــدر بحوالــي 20 طــوال

ــر. 6 مت
     البــاب الرئيســي للحســينية يقــع فــي الجهــة الجنوبيــة 
ــى القاعــة الرئيســية  ــه إل ــق يدخــل من ــر ضي ــث يوجــد مم حي
ــة  ــر مربع ــاره عــن 2x5 مت ــر عب ــراءة, المم المخصصــة للق
ــرة,  ــاه صغي ــه دورة مي ــة, كمــا أن الممــر ب فــي الجهــة الغربي
يحتــوي الممــر علــى نافذتيــن تطــان علــى الشــارع , ثــم بــاب 
ــر  ــي 8x 6 مت ــاحتها حوال ــغ مس ــي تبل ــية والت ــة الرئيس القاع
ــا  ــي فيه ــارج بن ــذ للخ ــا منف ــد له ــة ال يوج ــع والن القاع مرب
نوافــذ مــن اجــل التهويــة واإلضــاءة, كمــا بنيــة فيهــا قبــة بهــا 
نوافــذ للتهويــة والضــوء فــي أخــر الصالــة مــن الجهــة الجنوبية 
ــة,  ــر األطعم ــر لتحضي ــخ صغي ــى مطب ــؤدي إل ــاب ي ــد ب يوج
وســلم يــؤدي إلــى الطابــق الثانــي حيــث بنيــت حجــرة تســتخدم 

ــق بالحســينية. ــي تتعل ــظ االشــياء الت كمخــزن لحف

تمويل الحسينية:
     تمــول الحســنية عــن طريــق فاعليــن الخيــر ومــن النــذور 
ومــن موســم  محــرم وصفــر وكذلــك مــن اجــار القاعــة إلقامــة 

االعــراس والعقــود.

القارئات في الحسينية والخادمات:
 مــن أهــم القارئــات فــي الحســينية أم حصــة وأم نجــاح مــن بيت 
الترامجــة  وربــاب ابراهيــم الصفــار, وكل نســاء الفريــق يقمــن 
ــي  ــرأ ف ــي تق ــب الت ــا ان الكت ــة المســتمعة, كم ــراءة وخدم بالق

الحســينية هــي نفســها الكتــب المتداولــة فــي المآتــم االخــرى.





وســبب  التأســيس  وســنة  الحســينية  مؤســس 
التســمية:

اسســت الحســينية الواقفــة شــاهه بنــت بــن رجــب هــي مــن 
تبرعــت بــاألرض, وأبــن أخهــا حســن بــن رجــب هــو مــن 
تحمــل تكاليــف البنــاء, أمــا مــن كانــت تتحمــل مســؤولة 
الحســينية وخدمــة المســتمعة هــي مريــم بنــت الحــاج أحمــد 
ــا  ــة بنته ــي الوالي ــا ف ــم تلته ــراءة, ث ــد الق ــن تجي ــم تك ــي ل الت

ــرأ.  ــت تق ــي كان ــد ســلمان وهــي الت ــة عيســى أحم فاطم
ــة  ــى واقف ــبة إل ــاهه نس ــنية ش ــمان, األول حس ــينية اس للحس
ــم. ــع شــرق النعي ــه يق ــم الشــرقي  ألن ــي المأت االرض والثان
امــا ســنة التأســيس فيرجــع ألكثــر مــن 150 ســنة وذلــك مــن 

حسينية – شاهه ) الشرقي(
حــي النَُّعْيــم هــو أحــد أحيــاء مدينــة المنامــة عاصمــة البحريــن وتقــع غــرب المنامــة وبحكــم توســع العمرانــي 
وازديــاد عــدد ســكانه ورقعتــه الجغرافيــة، وبســبب ظــروف تاريخيــة صــارت منطقــة شــبه مســتقلة عــن المنامــة 
ــى مناطــق أخــرى عــن  ــم إل ــن انتقلــت بعــض األســر التــي نزحــت مــن النعي ــر مــن حــي , فــي حي وفيهــا أكث
المنطقــة، بقيــت األغلبيــة مرتبطــة بهــا حيــث تكثــر زياراتهــم ألهاليهــم وذويهــم وأصدقائهــم الذيــن مــا زالــوا 
ــاد وعاشــوراء وشــهر رمضــان  ــة كاألعي ــبات الديني ــي المناس ــارات ف ــذه الزي ــف ه ــة، وتتكث ــون المنطق يقطن
وأحــد أهــم أســباب انعــزال النعيــم عــن المنامــة كمــا يــروي البعــض هــي حادثــة بنــاء ســور المنامــة الــذي قســم 
حــي النعيــم إلــى قســمين: النعيــم الجنوبيــة وكانــت ضمــن الســور، والنعيــم الشــمالية وكانــت خــارج الســور، 
والن النعيــم كانــت تطــل علــى ســواحل البحــر فــإن معظــم أهالــي النعيــم كانــوا يشــتغلون فــي الحــرف المرتبطــة 
ــي  ــن قاطن ــر م ــزح جــزء كبي ــد ن ــد األســماك، فق ــؤ وصي بالبحــر كصناعــة الســفن والنجــارة والتجــارة باللؤل
ــم يعــد  ــوم ل ــة عــن المنامــة. والي ــم منفصل ــة النعي ــى خــارج الســور. وهكــذا صــارت منطق ــة إل ــم الجنوبي النعي
لهــذا الســور وجــود حيــث اختفــت آثــاره منــذ عقــود، وعــاد االتصــال العمرانــي مــن جديــد بيــن منطقــة النعيــم 
وأحيــاء المنامــة, ويقــال إن بعــض كبــار علمــاء الشــيعة كانــوا يســكنون منطقــة النعيــم علــي ســبيل المثــال الشــيخ 
الســيد علــي بــن ابراهيــم كمــال الديــن الغريفــي لــذا كان أهلهــا مــن محبيــن أهــل البيــت وبنــو فيهــا العديــد مــن 

الحســينيات.

موقع الحسينية:
تقــع حســينية شــاهه شــرق النعيــم فــي العاصمــة المنامــة يحــد 
الحســينية مــن الجهــة الشــرقية مســجد الســيد محمــد ومنــزل 
الحــاج جعفــر, ومــن الجهــة الجنوبيــة بيت ملك الســيد عيســى 
ــة  ــة الغربي ــا الجه ــيد حســن المحــاري وشــركاه, أم ــن الس ب
ورشــو نجــارة وقــف علــى الحســينية , والجهــة الشــمالية فــي 
الســابق كان البحــر ثــم ردمــت االرض واصبــح الشــارع 

الرئيســي.



خــال اعمــار واســماء مــن تعاقبــوا علــى إدارة الحســينية.
مراحل البناء:

مرت الحسينية بالعديد من المراحل والترميمات:

المرحلة االولى:
ــن  ــوع م ــش مصن ــن عري ــارة ع ــت عب ــى كان ــة االول المرحل
ســعف النخيــل يشــد بعضــة ببعــض بالحبــل الــذي يصنــع مــن 
ليــف النخيــل غيظــاً ومســاحته صغيــرة جــداُ وكان يقــع قبالــة 

ــة البحــر كمــا تــروي المتولي

المرحلة الثانية:
بنيــت مربعــة مــن االحجــار والطيــن وســقفت مــن حطــب 
الدنجــل, وقــد كانــت المربعــة تحتــوي علــى العديــد مــن النوافــذ 
ــد, وكان  ــن الحدي ــان م ــا قضب ــب وبه ــن الخش ــة م المصنوع
للمربعــة بابــان مــن الخشــب واحــد فــي الجهــة الشــرقية والثاني 
ــد  ــة فق ــا االرضي ــة الشــمالية, أم ــي الجه ــى البحــر ف يطــل عل
كانــت تغطيهــا الحصــى الــذي يجلــب مــن البحــر والــذي يمتــاز 

ــه. ببرودت

المرحلة الثالثة:
هدمــت المربعــة بالكامــل وبنــت مــن جديــد مــن الطابــوق 
واالســمنت ولكــن علــى مســاحة اصغــر ويرجــع الســبب فــي 
ذلــك إلــى أخــذ جــزء مــن الجهــة الغربيــة وبنــاؤه ورشــة وقــف 

ــينية. للحس
ــمالية  ــة الش ــي الجه ــي ف ــاب الرئيس ــان الب ــا باب ــينية له الحس
يقــع علــى الشــارع العــام, أمــا البــاب الثانــي فيقــع فــي الجهــة 
ــى  ــر عل ــينية تم ــل الحس ــة لمدخ ــة الغربي ــن جه ــرقية, م الش

ــخ  ــخ والمطب ــاه, ومطب ــى ثــاث دورات للمي ــوي عل ممــر يحت
مفتــوح علــى قاعــة ثانيــة مســاحتها متوســطة, ومــن هــذه 
القاعــة بــاب فــي الجهــة الغربيــة يــؤدي الــى القاعــة الرئيســية 
ــب  ــن الحط ــان م ــية باب ــة الرئيس ــراءة, للقاع ــة للق المخصص
واحــد فــي الجهــة الغربيــة واالخــر فــي الجهــة الشــرقية, كمــا 
تحتــوي القاعــة علــى ثــاث نوافــذ واحــدة فــي الجهــة الغربيــة 
وبــاب صغيــر فــي الجهــة الغربيــة يــؤدي إلــى غرفــة صغيــرة 
ــي  ــن ف ــينية ونافذتي ــة بالحس ــياء المتعلق ــض االش ــتخدم لحف تس
الجهــة الشــمالية, تتوســط الحســينية اربعــة اعمــدة  طويلــة 
يصــل ارتفاعهــا للســف, امــا الســقف فقــد فهــو مصنــوع مــن 
الخشــب والصــب وغطــى بالجبــس المنقــوش, وفــرش بقطــع 
الســجاد واثثــت القاعــة بالكراســي, الحالــة المعماريــة للحســينية 

جيــده جــداً.

مصادر تمويل الحسينية:
للحســينية وقــف محــات تجاريــة يرجــع ريــع هــذه المحــات 
لألنفــاق علــى الحســينية, كمــا ان المســتمعة تدفــع مبالــغ ســنوية 
ــن  ــر, وم ــرم وصف ــمي مح ــوال موس ــتماع  ط ــرة  لاس كأج

حفــات عقــود الــزواج المواليــد وإقامــة الفواتــح.

أهم القارئات:
بنت الحاج مكي   •

بنت الحاج يوسف أم حصة   •
الحاجيه صباح أم السادة من عائلة الصباغ  •

أم مجيد الماضي رباب الصفار  •
الحاجيه الخوار   •

وفاطمة بنت الحاج عيسى أحمد سلمان.  •
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Title Deed’s Picture

خارطة العقار
Title Deed’s Picture





مراحل تأسيس الحسينية:
مــرت الحســينية بالعديــد مــن مراحل الهــدم والبناء والتوســعة 

والترميــم طوال تاريخ تأسيســها.

المرحلتان األولى والثانية:
ــاحة  ــى مس ــل عل ــعف النخي ــن س ــة م ــينية مبني ــت الحس كان
ــن والحجــارة وســقفت بحطــب  ــم بنيــت مــن الطي ــر، ث صغي
الجنــدل، أمــا األبــواب والنوافــذ فكانــت مــن خشــب الســاج.

حسينية بن محسن

تقــع حســينية بــن محســن فــي رأس رمــان بالقــرب مــن الشــارع الرئيســي الــذي يفصــل بيــن منطقــة رأس رمــان 
ومنطقــة المنامــة، وهــي منطقــة مكتظــة بالســكان تمتــاز بمنازلهــا القديمــة المتاصقــة بعضهــا ببعــض، ونظــراً 
لصغــر مســاحتها فــإن أغلــب ســكانها تتوســع منازلهــم بشــكل رأســي، ويرجــع ذلــك لعــدم رغبــة الكثيريــن مــن 

أهلهــا بالســكن فــي المــدن الجديــدة. 

الموقع: 
ــن  ــل ب ــة منــزل الحــاج خلي تقــع حســينية بــن محســن غــرب رأس رمــان، يحــد الحســينية مــن الجهــة الجنوبي
حســن بــن محســن، ومــن الجهــة الشــرقية بيــت عبــدهللا بــن حســن بــن محســن، ومــن الجهــة الشــمالية بيــت 

ــى الشــارع الرئيســي. ــذ يــؤدي إل ــة ممــر ناف زمــزم بنــت حســن بــن محســن، أمــا الجهــة الغربي

سنة التأسيس والمؤسس:
يصعــب معرفــة ســنة التأســيس علــى وجــه الدقــة، لكــن كبناء 
ــس  ــي، اس ــرن الماض ــن الق ــينيات م ــي الخمس ــم ف ــث ت حدي
الحســينية الحــاج علــي يــن حســن بــن محســن، وكانــت تقــوم 
ــت  ــامة بن ــة س ــه الحاج ــينية زوجت ــى الحس ــراف عل باإلش
الحــاج حســن بــن جــواد، وكانــت تحضــر نســاء فريــق لقراءة 
الحســينية طــوال شــهري محــرم وصفــر والمناســبات الدينيــة 
ــي  ــا األن فالمتول ــات، ام ــد أو وفي ــام ســواء موالي طــوال الع

الرســمي للحســينية االســتاذ هــادي جعفــر عبــدهللا حســن. 



المرحلة الثالثة: 
فــي الخمســينيات كانــت الحســينية مبنيــة بالطابــوق واالســمنت 
ــت  ــة، وكان ــى مســاحة أصغــر مــن المســاحة الحالي ولكــن عل

الحســينية مــن طابــق واحــد فقــط.

المرحلة الرابعة:
ــا  ــد بناؤه ــل وأعي ــينية بالكام ــت الحس ــنة 2003م هدم ــي س ف
علــى مســاحة تقــدر بحوالــي 223 متــر مربــع، بعــد أن أضــاف 
ــي  ــه ف ــن محســن ارث ــم ب ــن إبراهي ــل ب ــن خلي الحــاج حســن ب
الجهــة الجنوبيــة علــى الحســينية، كمــا تــم بنــاء مطبــخ ومرافــق 
صحيــة للحســينية ودور ثــاٍن بنــى فيــه صالــة ومرافــق صحيــة 

ومخزنــاً.
ــي  ــاب الرئيســي للحســينية ف ــع الب ــواب، يق ــة أب للحســينية ثاث
ــة وآخــر  ــة الجنوبي ــي الجه ــان آخــران ف ــة وباب ــة الغربي الجه
ــراءة  ــة للق ــة المخصص ــاحة القاع ــمالية، مس ــة الش ــي الجه ف
تقــدر بحوالــي 20x15 متــر مربــع. للقاعــة أربــع نوافــذ واحــدة 

ــذ فــي الجهــة الشــمالية. ــة وثــاث نواف فــي الجهــة الغربي

أمــا البــاب الــذي يقــع فــي الجهــة الجنوبيــة مــن القاعــة فيــؤدي 
ــى  ــؤدي إل ــذي ي ــلم ال ــة والس ــق الصحي ــخ والمراف ــى المطب إل
ــزودة  ــي م ــة وه ــاول األطعم ــة لتن ــة المخصص ــة الثاني القاع

ــات الحســينية. ــظ حاجي ــاه ومخــزن لحف ــدورة مي ب
 بنــاء الحســنية حديــث حيــث خطيــت نصــف الجدران بالكاشــي 
الحالــة  المزخــرف،  بالجبــس  بالكامــل  واألســقف غطيــت 
المعماريــة للحســينية البنــاء حديــث بحالــة ممتــازة، والمرحلــة 
ــة وبعــض المتبرعيــن  ــة العائل ــى نفق ــاء تمــت عل األخيــرة للبن

مــن داخــل البحريــن وخارجهــا.

القارئات في السابق:
وبمــا أن زوجــة المتولــي لــم تكــن تجيــد القــراءة فكانــت تجلــب 
نســاء مــن المنطقــة وخارجهــا للقــراءة يعــرف بعضهــن ببنــات 
النوخــذه، أمــا اآلن فالقارئــات هــن اختيــار واختهــا ســلوى 
ــات  ــا تحضــر بعــض الخطيب ــد الواحــد كم ــة عب حســن وفتحي

مــن الخــارج إللقــاء المحاضــرات الدينيــة. 





المرحلة األولى:
     كان المأتــم فــي الســابق مبنــي علــى الطــراز القديــم 
مــن الحجــارة والطيــن ومســقف بالدنجــل المغطــى بالحصيــر 
المربــوط بالحبــال التــي كانــت تصنــع محليــاً مــن ليــف 
النخــل، وكان المأتــم عبــارة عــن مربعــة لهــا أربعــة أبــواب 
ونافذتيــن وكانــت المربعــة مفتوحــة علــى ليــوان مســقف 
ومفتــوح علــى الفضــاء فــي الجهــة الشــرقية مــن الحســينية.

المرحلة الثانية:
     هدمــت الحســينية بالكامــل وأعيــد بناؤهــا بمســاعدة ابــن 
أخــت المتوليــة، وبنيــت علــى نفــس المســاحة فــي نفــس 

حسينية بيت أم محمود

     تقــع حســينية أم محمــود فــي منطقــة رأس رمــان فــي المنامــة داخــل أزقــة ضيقــة كان فــي الســابق بيــت ترجع 
ملكيتــه إلــى اختيــن ورثــاه مــن والدهمــا، وال يمكــن معرفــة تاريــخ تأسيســها تحديــداً غيــر أن المتوليــة الحاليــة 
تقــول إن الحســينية موجــودة قبــل والدتهــا وهــي فــي العقــد الســادس مــن العمــر. وكان البنــاء قديــم، هــدم وجــدد 

أكثــر مــن مــرة.

موقع الحسينية:
     تقــع الحســينية فــي شــرق رأس رمــان حيــث الممــرات الضيقــة والبيــت المتاصقــة ببعضهــا البعــض، يحــد 
الحســينية مــن الجهــة الشــمالية بيــت جاســم بــن علــي بــن جاســم، ومــن الجهــة الشــرقية الشــارع الرئيســي، ومــن 

جهــة الغــرب فيقــع بيــت عبــدهللا بــن رضــي ، أمــا الجهــة الجنوبيــة فيقــع منــزل عبــدهللا بــن ابراهيــم.

المؤسس وسبب التسمية:
     تأسســت الحســينية علــى يــد زينــب وخديجــة بنــات الحــاج 
محمــود، أمــا اآلن فالواليــة تعــود إلــى خديجــة بنــت الحــاج 
عبــدهللا بــن يوســف التــي ورثــت الحســينية مــن عماتهــا 

وذلــك لعــدم وجــود وريــث لهــّن.
    أما ســبب التســمية فيرجع الســم والد مؤسســي الحســينية، 

عرفانــاً منهمــا لفضــل والدهمــا في بناء الحســينية.

مراحل بناء الحسينية:
مرت الحسينية بالعديد من مراحل البناء والترميم:



الموقــع بمــواد البنــاء الحديــث مــن طابــوق واســمنت والخشــب 
وغيرهــا مــن االدوات المتعــارف عليهــا فــي الوقــت الحالــي. 
ــة  ــرقية، القاع ــة الش ــي الجه ــة ف ــي للقاع ــاب الرئيس ــل الب يط
ــي  ــاب الرئيس ــى الب ــة إل ــان باالضاف ــا باب ــكل له ــة الش مربعي
واربــع نوافــذ، اثنتــان فــي الجهــة الشــرقية واثنتــان مــن الجهــة 

ــة. الغربي
ــق  ــى المراف ــؤدي إل ــاب ي ــة فيوجــد ب ــي الجهــة الجنوبي  أمــا ف
ــق  ــي الطاب ــدة ف ــرة واح ــد حج ــا توج ــخ، كم ــة والمطب الصحي
الثانــي، الحســينية مســقفة بالجبــس ومفروشــة بالســجاد، الحالــة 

ــى الطــراز الحديــث. ــة عل ــة للحســينية مبني المعماري

أهم القارئات والكتب التي تقرأ في الحسينية:
ــا  ــة، وأم ــبات الديني ــام للمناس ــوال الع ــينية ط ــح الحس      تفت
ــات  ــه بن ــا خديج ــب واخته ــي زين ــي الماض ــن ف ــات فك القارئ
محمــود وأمــا فــي الوقــت الحاضــر فالقارئــة خديجــة بــن علــي 

ــق. ــن يوســف ونســاء الفري ب
ــب  ــس الكت ــي نف ــزاء ه ــس الع ــي مجال ــرأ ف ــي تق ــب الت والكت
المتعــارف عليهــا فــي البحريــن من الجمــرات الودية وشــعات 

األحــزان والفخــري وغيرهــا مــن الكتــب المعروفــة.





ــي  ــاب الرئيس ــمنت الب ــوق واالس ــن الطاب ــينية م ــة الحس بني
للحســينية يقــع الجهــة الجنوبيــة تحتــوي القاعــة علــى اربــع 
نوافــذ ثــاث فــي الجهــة الشــرقية وواحــدة فــي الجهــة 
الجنوبيــة, كمــا يوجــد فــي الوســط أســطوانتان مــن االســمنت. 
ــى  ــؤدي إل ــلم ي ــمالية س ــة الش ــي الجه ــة ف ــة القاع ــي نهاي وف
الطابــق الثانــي حيــث توجــد شــقة صغيــرة توضــع بهــا 
ــل  ــة داخ ــاه مبني ــينية, دورة المي ــة بالحس ــات المتعلق الحاجي
ــه صيانــة  القاعــة, بنــى الحســينية بشــكل عــام قديــم تعمــل ل

ــة.  دوري

مأتم النوخذه 

ــي  ــاء ف ــة النوخــذه , مــن الوجه ــان القديمــة  اسســته اســماء النوخــذة, عائل ــم رأس رم ــم النوخــدة أحــد مآت مأت
البحريــن اسســوا الكثيــر مــن الحســينيات واوقفــوا الكثيــر مــن اماكهــم مــن اجــل خدمــة الحســين عليــه الســام.

موقع الحسينية:
تقــع حســينية النوخــذة شــمال رأس رمــان يحــد الحســينية مــن الجهــة الشــمالية بيــت محمــد رضــا الشــيخ عبــدهللا 
محمــد صالــح , ومــن الجهــة الشــرقية بيــت زهــراء بنــت ابراهيــم بــن يوســف, ومــن الجهــة الجنوبيــة الطريــق 

ثــم بيــت علــي بــن أحمــد بــن راشــد ومــن الجهــة الغربيــة الطريــق ثــم بيــت خاتــون النوخــذه.

تأريــخ تأســيس الحســينية والمؤســس وســبب 
التســمية:

ورثــت اســماء مــن والدهــا هــذا المنــزل وكانــت تســكن فيــه 
وتقيــم فيــه مجالــس العــزاء وكان لهــا ولــد واحــد توفــي فــي 
حياتهــا لــذا وهبــت هــذا البيــت ليكــون مأتــم وكان ذلــك فــي 
ســنة 1966م وســمية الحســينية علــى اســمها حســينية اســماء 

بــن الحــاج محمــد النوخــذة.

مراحل بناء الحسينية: 
ــة  ــماء بإزال ــت اس ــم قام ــماء ث ــت اس ــي بي ــراءة ف ــت الق كان
ــك ســنة 1966م   ــه حســينية وكان ذل ــدال من ــزل وبنــت ب المن



القارئات في الحسينية:
اسماء واختها خاتون بنات الحاج محمد النوخذة  •

بنت اختها نصرة ابراهيم   •
وزوجة أخيها ملك يوسف البوسطة  •

موارد تمويل الحسينية:
للحســينية اوقــاف مــن ينفــق علــى الحســينية منهــا, علــى 

والبنــاء. الترميــم  المواســم وعلــى 
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والســميم )الســفة المصنوعــة خــوص النخيــل( والدنجــل 
ــي والبعــض اآلخــر اســتيراده مــن  بعــض هــذه المــواد محل

ــة.  ــه أمين ــاء مربعــة  الحجي ــم بن الخــارج ت
ــى مــن الطابــوق واالســمنت  ــاء بن ــة مــن البن ــة الثاني المرحل
وهــو بنــاء قديــم البــاب الرئيســي للقاعــة المخصصــة للقــراءة 
ــى خمــس  ــوي القاعــة عل ــة, تحت ــة الجنوبي ــى الجه يطــل عل
نوافــذ, اربــع الجهــة الغربيــة, وواحــدة فــي الجهــة الجنوبيــة 
وفــي شــرق القاعــة بــاب يــؤدي إلــى دورة الميــاه التــي ليــس 
ــه  ــك وال توجــد في ــم ومتهال ــى قدي ــف, المبن مــن ضمــن الوق

أي مرافــق.

حسينية آمنة بنت الحاج عيسى

موقع الحسينية
ــاً,  ــة غرب ــل بالمنام ــج الفاض ــرقاً , وفري ــورة ش ــا الح ــة( تحده ــة )المنام ــط العاصم ــان وس ــع رأس رم      تق
والمطقــة الدبلوماســية شــماالً والقضيبيــة جنوبــاً, ويقــال أنهــا ســميت باســم رأس رمــان لكثــرة وجــود مــزارع 
الرمــان فيهــا, وكانــت فــي الســابق تطــل علــى البحــر مباشــرة, لــذا عمــل أكثــر أهلهــا فــي مهنــة الصيــد وتجــارة 
ــاز رأس  ــي, تمت ــتخدمها األهال ــي يس ــر والت ــن البح ــروش( م ــرف) الف ــي تع ــار الت ــتخراج االحج ــؤ واس اللؤل
الرمــان بالمنــازل العاليــة والمتراصــة وكثــرة دواعيســها )الممــرات الضيقــة( بيوتهــا لــآلن محتفظــة بالطابــع 
القديــم, بهــا الكثيــر مــن المســاجد والحســينيات القديمــة منهــا حســينية أمينــة بنــت الحــاج عيســى بــن راشــد, تقــع 
الحســينية علــى شــارعين وممــر ضيــق, يحدهــا مــن الجهــة مــن الجهــة الشــمالية بيــت ورثــة الحــاج ميــاد, وفــي 
الجهــة الغربيــة شــارع, وفــي الجهــة الجنوبيــة ممــر ضيــق وبيــت الحــاج موســى, أمــا الجهــة الشــرقية فيقــع 

بيــت الحــاج علــي بــن قاســم.

تاريخ التأسيس والمؤسس وسبب التسمية:
     تأسســت الحســينية ســنة 1917م علــى يــد الحاجيــه آمنــة 
بنــت الحــاج عيســى وهــي إحــدى أكبــر القارئــات فــي منطقة, 

وســميت الحســينية علــى اســم مؤسســتها الحاجيــه أمينــة.

مراحل هدم وبناء الحسينية:
ــه  ــت الحاجي ــي الســابق جــزء مــن بي ــت الحســينية ف      كان
ــة  ــذي ورث أمينــه خصصــت مربعــة للقــراءة فــي المنــزل ال

مــن والدهــا.
ــى مــن  ــت تبن ــي كان ــوت األهال ــا أن بي وكمــا ســبق أن ذكرن
الطيــن والحجــارة والجــص مــع اســتعمال المناكيــر والبمبــو 



أهم القارئات في الحسينية:
اهــم القارئــات فــي الحســينية هــن, أم جاســم معصومــة محمــد 
أل ســوار مــن الحــورة, أمينــة بنــت عيســى بــن راشــد, فاطمــة, 

ونرجــس أم عبــاس وبعــض نســاء الفريــج 

طرق تمويل الحسينية:
العائلــة هــي مــن تقــوم باإلنفــاق علــى المجالــس الحســينية مــن 
طبــاخ فــي موســم موســم العشــرة والوفيــات والمواليــد كمــا ان 
أهــل القريــة يســاهمون عــن طــرق النــذور وقــراءة المجالــس 
الحســينية كمــا أن للحســينية وقــف بالمشــاركة مــع مأتــم آمنــة 
بنــت الحــاج عيســى بــن راشــد أوقفــه الحــاج حســن بــن عبــدهللا 

ســوار مناصفــة مــع علــي عبــد النبــي ســوار ســنة 1974م.
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