
معرفی وعاظ و اهل خطابه کربال در دوره معاصر، نوشتاری است که از سوی مولف محترم به زبان 
عربی تدوین و در اختیار فصلنامه قرار گرفت .

مترجم: حسین ریحانیمحمد داعی الحق قرشی

واعظان کربال
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1. سید کاظم قاری
مرحوم س��ید کاظم، س��خنوری خوش  بیان بود و صدایی بسیار تأثیرگذار داشت. او بیش از 
گفتار، با رفتار خویش هادی مردم بود. بس��یار خوش  قول و مخلص و خیرخواه بود. گفتارش 
با صداقت و حقیقت همراه بود و همیش��ه به تعالی جامعه می اندیش��ید و آن را مرهون تربیت 
واالی انس��انی می دانست. او داماد سید کاظم، سید شمس  الدین شهرستانی، برادر واعظ شهیر 
سیدصدرالدین و س��ید محسن شهرستانی است. سید کاظم فرزندی به نام سید محسن داشت 

که التزامش به دین، شهره عام و خاص بود.
س��ید کاظم داماد دیگری به نام محمدحسن وکیل داش��ت که استاد اخاق بود و من از او 

چیزی جز ُحسن سلوک ندیدم.

2. سید محمدعلی خیرالدین
امام��ت نم��از در صحن مطه��ر حضرت اباالفضل7 با س��ید محمدعلی ب��ود. او اطاعات 
گس��ترده ای درباره اوزان ش��عری داشت و خود نیز دستی بر آتش. س��ید محمدعلی دو پسر 
داشت: یکی به نام سید محمد خیرالدین و دیگری سید حسین خیرالدین. سید محمدعلی در 

دهه شصت میادی مدیر مدرسه تخصصی ادبیات عرب بود.

3. سید حسن استرآبادی
سادات استرآبادی از خانواده هایی هستند که در کربا به علم و فضیلت و کرامت مشهورند. 
سید حسن استرآبادی از واعظان معروف کرباست و شنیده ام چنان صدای زیبایی داشت که 
به آن مثل می زدند. س��ید حسن فرزندانی داش��ت که آنان نیز واعظ بودند. یکی از آنها سید 
محمدهادی اس��ت که مانند پدرش بسیار خوش  صدا بود، ولی به بیماری »ِسل« مبتا شد و از 
دنیا رفت. فرزند دیگر س��ید حس��ن، سید محمدعلی است؛ واعظی صاحب سبک و ممتاز که 

مردم بسیاری جذب صدای خوش او می شدند.
آنچه از مرحوم س��ید حس��ن اس��ترآبادی می توان گفت، این اس��ت که در برپایی مجالس 

عزاداری سیدالشهداء7 همت واالئی داشت.

4. شیخ ردیف غزالی
او از منبری هایی بود که اطاعات زیادی از مباحث تاریخ توصیفی و تحلیلی داش��ت و در 
مباح��ث اجتماعی و اقتصادی صاحب  نظر بود و به همین دلیل او را یکی از اعضای اتاق فکر 
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بازرگانی کربا در س��ال های 1915 و 1960 م انتخاب کرده بودند. شیخ فرزندانی داشت که 
همگی از فضا و چهره های علمی حوزه علمیه کربا شدند.

5. شیخ حمزه زبیدی
او پیش از معمم شدن، در بازار حبوبات می فروخت، ولی دست تقدیر او را به حوزه علمیه 

آورد و علوم مختلف را فراگرفت. 

6. سید حسین شامی
منبرهای س��ید حس��ین جنبه اخاقی و تربیتی داشت و برای تش��کیل این جلسات و تعطیل 
نشدنش از حبیب خود خرج می کرد، و هیچ گاه دیده نشد که برای منبر رفتنش پولی بخواهد. 
منبرش را در میادین بزرگ ش��هر و خیابان ها برگزار می کرد که پر از جمعیت می ش��د. چنین 
روشی را فرزندان سید حسین ادامه دادند. این جاست که این ضرب  المثل عربی بروز و ظهور 

پیدا می کند: »اَلَولَُد َعلی سّر َأبِیه«

8. شیخ مجید الهّر
ش��یخ مجید جلسه ای خانگی برای گردهمایی خطبای کربا داشت. بزرگانی همچون شیخ 
احمد سیبویه و عامه شیخ محمد بصیر و سید محمدرضا طبسی در این جلسه حاضر می شدند. 
ش��یخ مجید با ظالمان مس��امحه نداشت و به صراحت از ایش��ان انتقاد می کرد؛ به گونه ای که 
موجب نارضایتی مس��ئولین دولتی ش��ده بود. ایش��ان فرزندی به نام » آمال الدین« داشت که 

 اکنون استاندار کربای معاست.

9. شیخ مهدی مازندرانی 
برجس��ته ترین خطی��ب از نظر علمی و معنوی ش��یخ مه��دی مازندرانی ب��ود. وی تألیفات 
ارزش��مندی دارد که معروف ترین آنها »معالی الس��بطین فی احوال الحس��ن و الحس��ین8« 
می باش��د. در جوار خیمه گاه حسینی، حس��ینیه و کتابخانه ای مجلل تأس��یس کرد و خود نیز 
همان جا به خاک س��پرده شد. شیخ مهدی مازندرانی فرزندی از خود به جای نگذاشت، ولی 

خویشاوندانی داشت که بعثی ها به همین بهانه آنها را تار و مار کردند.

10. شیخ محمد شمس حائری
ش��یخ محمد س��خنرانی متبحر و بس��یار زیرک بود و هر روز در حرم مطهر امام حسین7 

170

13
91 

تان
بس

وتا
هار

1،  ب
1و1

ره  0
شما

ت، 
يار

گ ز
رهن

ف



منبر می رفت. او عموی واعظ ش��هیر ش��یخ صادق واعظ 
اس��ت. ش��یخ محمد فرزندانی از خود به جای گذاشت. 
یکی از آنان علی محمد، ش��اعر تواناس��ت که در مدرسه 
نظامیه همکاس��ی بودیم. علی محمد دیوان شعری دارد 
که در ابواب و موضوعات مختلف ابیاتی سروده و نام آن 
را »سندباد« گذاش��ت. قصیده معروف مرحوم علی  محمد 

حائری درباره امام حسین7 به این بیت ختم می شود:
َکِذَب الَموُت َفالُحَسیُن ُمخلَّد

 

ُکّلما َأخَلَق الّزمان َتجّدد
یعنی م��رگ دروغ گفت؛ چراکه حس��ین7 همیش��ه 
زنده اس��ت و هر چه زمان رو به جلو می رود، نام حس��ین 

درخشنده تر و نو به نو می شود.
 فرزند دیگر محمد شمس حائری، استاد حسن حائری 
است که از فشار ناشی از دشمنی های حزب بعث، به شهر 

حلب در سوریه رفت.

11. شیخ محمد بصیر
او عالم��ی بس��یار زاهد و متدین بود و بس��یار آخرت و 
قیام��ت را یادآوری می ک��رد و محبت اهل بیت: را در 
جان و دل مردم می پروراند. شیخ محمد جلساتی در منزل 
داشت که مرحوم پدرم مرا که نوجوانی بیش نبودم، همراه 
خود می برد و تأثیر بس��یار مثبت و عمیقی در ش��کل دهی 

شخصیت من داشت. 

12. سید ابوالقاسم قزوینی
سید ابوالقاسم تسلط خوبی به زبان فارسی داشت و غالباً 
در حرم حض��رت اباالفضل عباس7 منب��ر می رفت. هر 
هفته روزهای جمعه جلسه ای در خانه اش برگزار می شد و 

از  خطی��ب  برجس��ته ترین 
نظ��ر علم��ی و معن��وی ش��یخ 
مه��دی مازندرانی ب��ود. وی 
دارد  ارزش��مندی  تألیف��ات 
که معروف تری��ن آنها »معالی 
الس��بطین فی احوال الحسن 
می باش��د.  الحس��ین8«  و 
در ج��وار خیمه گاه حس��ینی، 
حس��ینیه و کتابخانه ای مجلل 
تأس��یس ک��رد و خ��ود نی��ز 
همان جا به خاک سپرده شد.
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منبری های معروف دعوت می شدند و درباره مسائل روز تبادل نظر می کردند.مرحوم قزوینی 
فرزند جوانی به نام سید رضا داشت که در یکی از کفشداری های حرم قمر بنی هاشم7 کار 
می کرد. او دس��ت راست پدرش در امر آماده سازی مجالس حسینی در خانه و دعوت کردن 

از واعظان در روزهای جمعه بود.

13. شیخ علی  اصغر بصیر
مرحوم ش��یخ علی   اصغر، نابینا بود و غالب مجالس��ش فقط با حضور بانوان تشکیل می شد. 
او ش��اگردانی داشت که درحضورش تمرین سخنرانی می کردند؛ مثل شیخ باقر بصیر و شیخ 
محمود سیبویه. با صدای حزینی که داشت، در حرم امام حسین و حضرت اباالفضل8 روضه 
می خواند. فرزند جوانش یا یکی از س��خنرانان، دست ش��یخ علی  اصغر را گرفته و به مجالس 
می آوردند. حتی منبری های معروف در مجالس ایش��ان ش��رکت می کردند تا از معلومات و 

محفوظاتش استفاده کنند. او به دو زبان عربی و فارسی منبر می رفت.

14. شیخ علی  اکبر نائینی خطاط
او در محله کبیس س��اکن بود و در منزلش خواندن و نوشتن و قرائت قرآن و آموزش خط 

تدریس می کرد و من خودم افتخار شاگردی او را داشته ام.
بزرگانی همچون سید عبدالحمید اصفهانی نوه آیت اهلل سید ابوالحسن اصفهانی و میرزا علی 
آل   س��بیویه و ش��یخ جعفر و شیخ عباس و شیخ عبدالرس��ول واعظی و شیخ باقر سیبویه و سید 

محمد مصباح، همه شاگرد این مکتب بودند.

15. سید راضی حکیم
واعظی بس��یار خوش  صدا بود و صدایی بس��یار حزین و دلنشین داشت. در کربا و نجف و 
بصره منبر می رفت و مردم مش��تاق شنیدن صدای او بودند. او همیشه سطح سواد مخاطبین را 
در منبرش به خوبی رعایت می کرد. کتابخانه ای تأس��یس کرد و نامش را »حکمت« گذاشت. 
او ایمانی راسخ و اراده ای قوی داشت.، در بزرگواری هیچ کم نداشت. هرگاه ایشان را برای 

اجرای کار مهمی می فرستادند، بازنمی گشت مگر این که آن کار را به ثمر می رساند.
سید مهدی حکیم سخنران معروف و نام  آشنا، فرزند خلف سید راضی است. سید راضی بر 
اثر فشارهای سیاسی حزب بعث به کشور قطر رفت و در فعالیت تبلیغی خود بسیار موفق بود 

و سرانجام در قم مقدس به خاک سپرده شد.
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16. سید جالل  الدین اصفهانی
س��ید جال در محله عباس��یه زندگی می کرد. هر هفته 
روزه��ای سه  ش��نبه جلس��ه ای در منزلش ترتی��ب می داد. 
واعظان و منبری ها را دور هم می نش��اند و با ایش��ان تبادل 
نظر می کرد. س��ید جال از خود دو پس��ر به نام های سید 
مهدی و س��یدرضا به جای گذاش��ت که اول��ی خیاط و 
دوم��ی در ریخته گ��ری کار می کردند و بس��یار متدین و 

متقی بودند.
بع��د از آن که س��ید راض��ی خانه اش را به س��ید جال 
فروخت، کتابخانه حکم��ت به محل جدید به نام »خیابان 

قصابخانه« منتقل شد.

17. سید مهدی اصفهانی
مردم س��ید مهدی را همیشه با چهره ای بشاش و خندان 
می دیدن��د. او غم و غصه هایش را بروز نمی داد، با این که 
دلی پردرد داش��ت. در محله عباسیه و نزدیک شهرداری 
کربا س��کونت کرده بود. هر شب دوش��نبه در خانه اش 
مجلس عزای سیدالش��هداء برقرار می شد و خود با این که 
هفتادس��الگی را پشت سر گذاشته بود، از مهمانان با چای 

ترش پذیرایی می کرد و بسیار مهمان  دوست بود.

18. سید مرتضی قزوینی
س��یدمرتضی آ ن روزها مدیر مدرس��ه امام صادق7 بود 
و اکنون هر ش��ب در حرم امام حسین7 به ایراد سخنرانی 
می پردازد. ایش��ان تألیفات بس��یار ارزش��مندی دارند. یادم 
هست در س��ال 1967 میادی به همراه او و شیخ عبدالزهرا 
کعبی، ماقاتی با احمد حسن البکر داشتیم و بنا بود آقا سید 
مرتضی و ش��یخ عبدالزهرا با او سخن بگویند. سید مرتضی 

شیخ علی  اکبر نائینی خطاط
او در محل��ه کبیس س��اکن 
ب��ود و در منزل��ش خواندن 
و نوش��تن و قرائ��ت قرآن و 
آموزش خ��ط تدریس می کرد 
و من خودم افتخار ش��اگردی 

او را داشته ام.
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قزوینی که ش��روع به صحبت کرد، با لحن بسیار تندی به حسن البکر گفت که اگر شیوه اش را 
در اداره عراق عوض نکند، آینده ای مانند عبدالکریم قاس��م و نوری السعید در انتظارش خواهد 
بود. شیخ عبدالزهرا که کار را تمام شده می دید، از سخن گفتن منصرف شد تا تأثیر سخنان سید 

مرتضی قزوینی از بین نرود. این ماقات در قصر ریاست جمهوری صورت گرفت.
سید مرتضی قزوینی سخنوری دانا و توانا و شخصی بسیار بافضیلت است و در ادب و کمال 

و روح انقابی ید طوالیی دارد؛ به همین دلیل چند دهه قبل مدتی در تکریت زندانی شد.

19. سید صالح قزوینی
س��ید صالح، منابری بسیار غنی و پرمحتوا داشت. او حلقه های معرفت شناسی به نام »موعظه 
حسنه« ایجاد کرده بود و جوانان را گرد خویش جمع می کرد و به سؤاالت آنان پاسخ می داد. 
مخصوصاً افکار »دکتر علی وردی« را نقد می کرد. سید مهدی، سید هادی، سید جواد و سید 

باقر فرزندان سید صالح هستند که همه اهل فضل و دانشند.

20. سید احمد شهرستانی
س��ید احمد به آنچه می گفت، حقیقتاً عالم بود و با سخنرانی های آتشین خود، قلوب مردم را 
تسخیر می کرد. به دو زبان عربی و فارسی صحبت می کرد. هر هفته روزهای یکشنبه در منزلش 
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مجلس روضه سیدالشهداء7 برپا بود. مناعت طبع و ُخلق 
کریمانه ای داشت و خود از مهمانان پذیرایی می کرد. او در 

خیابان اباالفضل العباس نزدیک چاپخانه ساکن بود.

21. شیخ محمدعلی خراسانی
ش��یخ محمدعلی خراسانی در محله عباسیه شرقیه ساکن 
بود و عصرها در حرم امام حس��ین7 منبر می رفت و به دو 
زبان عربی و فارسی سخن می گفت. محل سخنرانی اش در 
جایی بود که آیت اهلل العظمی میرزا مهدی شیرازی اقامه نماز 
جماعت داشت. ش��یخ مهدی و شیخ محمود شریعت زاده 
از فرزندان مکرم و فاضل ش��یخ محمدعلی هس��تند. شیخ 
محمدعلی داماد شیخ محمدتقی اصفهانی )برادر شیخ علی 

اصفهانی و پدر عامه شیخ محمدجواد اصفهانی( است.

22. سید عبدالرزاق بهبهانی
سید عبدالرزاق در محله »باب الساللمة« زندگی  می کرد 
و ب��ه هر جا که ب��رای منبر دعوت می ش��د، می پذیرفت. 
موضوع سخنرانی هایش بیشتر، تاریخ و سیره اهل بیت: 
ب��ود. اغلب منبرهایش در مجلس حاج کاظم ابوالبس��امیر 
بود که جمعیت زیادی می آمدند و هر ش��ب چهارشنبه به 

نصایح و بیانات او گوش می دادند.
سید عبدالرزاق خطبه های نهج  الباغه را از حفظ بود و با 
لحنی تحس��ین  برانگیز و مؤثر برای مردم می خواند و شرح 

می داد.

23. سید کاظم نقیب موسوی
با س��ید کاظم دروس حوزوی را همزمان شروع کردیم. 
ایشان  اکنون از مدرسین مهم مدرسه امام جواد7 می باشد. 
در تاری��خ و فقه و اصول و خطابه صاحب نظر و متخصص 

شیخ محمدعلی خراسانی در 
محله عباس��یه شرقیه ساکن 
ب��ود و عصرها در ح��رم امام 
حسین7 منبر می رفت و به 
دو زبان عربی و فارسی سخن 
سخنرانی اش  محل  می گفت. 
در جای��ی ب��ود ک��ه آیت اهلل 
العظمی میرزا مهدی شیرازی 

اقامه نماز جماعت داشت.
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فن بود. خطابه را نزد شیخ عبدالزهرای کعبی فرا گرفت. مزیّت سید کاظم بر سایرین این بود که 
دروس دانشگاهی را نیز ادامه داد و از دانشکده فقه فارغ  التحصیل شد. تحصیات دانشگاهی او 

به جذابیت منبرش افزوده بود. مسائل روز را مطرح و برای آنها راه حل بیان می کرد.

24. شیخ رجب حائری
شیخ رجب را می توان حقیقتاً آمر به معروف و ناهی از منکر دانست.  بیان مواعظ و سیره اهل 
بیت: و یادآوری قیامت، ش��الوده اصلی منبرهای او بود؛ اما چون مشغول به تجارت و امور 
خدماتی و اجتماعی شد، منبرش پیشرفت محتوایی نداشت؛ زیرا شب های چهارشنبه تعدادی 
 از مردم را به مس��جد کوفه و سهله می برد و همین کار، وقت زیادی از او می گرفت و مطالعه

 الزم را نداشت.

25. سید عبدالرزاق حسنی
من عالمی آزاداندیش تر از سید عبدالرزاق ندیدم. با این که هفتاد سال از عمرش می گذاشت، 
ولی منبرش بس��یار جدید، روشن گر و پرشور بود. تبیین چرایی و چگونگی جنگ های صدر 
اس��ام و یاد و نام اهل بیت: چارچوب س��خنرانی اش را تشکیل می داد. عشق به امیرمؤمنان 
علی7 داش��ت و از آن حضرت بس��یار یاد می کرد. ابورضا حسنی، فرزند فاضل سید بود که 

در عین تدین، در استانداری کربا کار می کرد.

26. سید صدرالدین حکیم شهرستانی
این س��ید بزرگوار ساکن ش��هرک معلمین کربا بود. او رئیس »جمعیت اسامی خیّرین« و 
مدرس همین مرکز اسامی بود. به مدارس هندیه، سلیمیه و بادکوبه می رفت و اشعارش را با 
صدایی خوش قرائت می کرد. در جشن های جهانی و معروف میاد امیرمؤمنان علی7 که به 
همت آیت اهلل العظمی میرزا مهدی شیرازی در کربا برپا می شد، شرکت فعال و مؤثر داشت. 
رژیم بعث عراق بعد از اطاع از حضور او و همس��ایه اش شیخ فاضل عبد علی هّر در انتفاضه 

شعبانیه، آنها را به شهادت رساند.

27. شیخ محمد علی سنقری
ایش��ان مؤلفی گران مایه و عالمی وارس��ته و جام��ع معقول و منقول بود و بیش��تر تألیفاتش 
در زمین��ه تاریخ معصومین: بود. عاقه خاصی به صدیقه طاهره، فاطمه زهراء3 داش��ت و 
چند کتاب نیز درباره این بانوی بزرگ اس��ام نوشته بود. ایشان شخصیتی بود که عامه سید 
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محمدرضا طبس��ی به او بسیار عاقه داشت و به مانند شاگردی در برابر استاد، از بیانات ایشان 
اس��تفاده می کرد. یکی از کتاب های ش��یخ محمدعلی س��نقری به نام »االلهام فی علم االمام« 
می باش��د که در سطح باالیی از مباحث عرفانی، فلسفی و کامی قرار دارد. شیخ محمدعلی، 

نوه ای داشت به نام سید هاشم نصراهلل که مؤمنی به تمام معنا و رفیق شفیق ما بود.

28. شیخ علی حّلی
خصوصیت بارز این واعظ مخلص این بود که هیچ دعوتی برای منبر را رد نمی کرد. خانه، 
خیابان، میدان ش��هر، مسجد، دانشگاه، حسینیه ها و تکایا تفاوتی برای او نداشت. دعوت برای 
منبر را به منزله تکلیفی می دانس��ت که اهل بیت: بر دوش او نهاده اند. بیاناتش بسیار پرشور 
و حماس��ی و در عی��ن ح��ال پرمحتوا و جذاب بود. فرزندی به نام محمدحس��ین داش��ت که 

جوان  مرگ شد و پدر در سوگ او نشست؛ جوانی بسیار مؤدب و متخلق بود.
* * *

خطبای بزرگوار کربا محدود به بزرگانی که نامش��ان را در این نوشتار بردم، نیست؛ بلکه 
شخصیت های دیگری نیز بودند و هستند که از سویی به علت فراموش کردن نام مبارکشان و 
از سوی دیگر برای طوالنی نشدن کام از آوردن اسامی شریف ایشان معذوریم و بدین وسیله 

از ایشان پوزش می طلبیم.
و تو ای کربا!

ای سرزمین رشد و بالندگی...
ای پایتخت تفکر و اندیشه و شهادت و پایداری...
ای مهر عالمان و مجاهدان و فقیهان و فیلسوفان... 

و ای شهر سرور و آقای شهیدان...
نام تو آن قدر بلند است که هیچ قلمی را یارای بیانش نیست؛ پس خود، ما را مدد کن! خود، 

ما را مدد کن تا بتوانیم نامت را قدر بدانیم و قدرت را بشناسیم...
به امید ظهورت...
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